
 

 

 

 

 آیین نامه اعطای نمایندگی

 موسسه رویان صنعت طبرستان
 

 :مقدمه .1

 یهاخود را به مجموعه یندگی، نماخودانداز شمبا توجه به سند چ صنعت طبرستان انیموسسه رو
 یاز اعطا ی. هدف اصلکندیاعطا م باشند،یم نامهنییآ نیا طیشرا یو عالقمند که دارا یمتقاض

 ستیبایم زیمجموعه ن نیا یهایندگیو نما باشدیمختلف م مناطقدر ارائه خدمات بهتر  ،یندگینما
 .خود قرار دهند یهاتیامر را سرلوحه فعال نیا

 :می باشد یندگینماضوابط و  طیشرا رندهیدر برگ نامهنییآ نیا

 :موسسهخدمات   .2

 :باشدیم ریخود به شرح ز ندهیبه نما صنعت طبرستان انیموسسه روخدمات ارائه شده توسط 

 .ندهینما منطقه مورد نظر به انیمورد توافق و ارجاع مشتر ییایدر محدوده جغراف یندگینما یاعطا

 موسسه. یرسم تیدر سا ندهیاعالم مشخصات نما

 .یابیامور بازارو  فروش نهیهرگونه کمک و مشاوره در جهت بهبود روند کار در زم ارائه

 موسسه.در استفاده از خدمات  ندهینما تیاولو

 .یندگینما فیبا لحاظ نمودن تخف محصوالتو ارسال  هیته

 :یندگینما فیوظا  .3

 :باشدیم ریمورد نظر به شرح ز منطقهدر  موسسه ندهینما فیوظا

 .موثر جهت فروش محصول غاتیو تبل یابیبازار ش،فرو ستمیس جادیا

 .دیبا بخش تول یو هماهنگ یمطابق برنامه زمانبند ندهیفروش در آ ینیبشیپ



 .منطقه مورد نظر در یآموزش ناریسم یبرگزار ایمرتبط و  های شگاهیدر نما شرکت

کارمندان و آموزش ی و هماهنگ شده توسط دفتر مرکز یهیو توج یدر جلسات آموزش حضور
 .کارشناسان

از محصوالت  یقانون ریغ یبرداریاز کپ یریمنطقه و جلوگ شیپا، یگزارش ماهانه به دفتر مرکز ارائه
 .شرکت

 .هاشرکت در خصوص پرداخت یمال نیاز قوان تیتبع

 .شرکت یداخل نیحداقل فروش در فصل و سال مطابق با قوان تیرعا

 یاسالم یکشور جمهور نیدر چهارچوب قوان یجار یهاو ارزش نیقوان هیکل تیملزم به رعا ندهینما
 .باشدیم رانیا

 :شرکت یداخل نیقوان .4

 :باشدیم ریبه شرح ز گرددیم یندگیشرکت که مربوط به بخش نما یداخل نیقوان

 .دیخود استفاده نما غاتیصنعت طبرستان در تبل انیاز برند رو ستیبایم ندهینما

بوده و  کسانیفروش محصوالت شرکت در سراسر کشور  متیشده، ق فیتعر یهااستیبنابر س 
 .خواهد داد یندگیمابا توجه به عملکرد ن یفیتخف ندهیشرکت به نما

از آن  تیموظف به تبع ندهیمشخص به روز شده و نما یزمان یهامحصوالت شرکت دربازه متیق 
 .باشدیم

 .رت پذیردوبا هماهنگی دفتر مرکزی ص ستیبایم یغرفه ساز و هاشگاهیحضور شرکت در نما 

 نیو حداقل فاصله ب حداکثر هر سفارش، خود ازیدرخواست محصوالت مورد ن ستیبایم ندهینما 
 .ایدنم هماهنگ یدفتر مرکزبا را ها سفارش

 ندهیبر عهده نما شگاه،ینما و یا حضور در یبرگزار، غاتیفروش، تبل ،یابیبازار یهانهیهز هیکل 
 د.باشیم

امر باشد،  نیبه ا ازیکه ن یصورتدر کشور را ندارد و  مناطق دیگرحق فروش محصوالت به  ندهینما 
 یدر صورتو  باشدیم یالزام مرکزی رهنگی با دفتماو ه دوم منطقه ندهیو توافق با نما یهماهنگ

با دفتر  هایاعطا نشده است، هماهنگ یندگینماباشد که در آن استان  منطقه ایکه کار مربوط به 
 .ردیپذیصورت م موسسه یمرکز

 



 :یندگیاخذ نما طیشرا .5

مرتبط در  تیحداقل دو سال سابقه فعال یدارا یکار نهیبا زم یحقوق ایو  یقیاشخاص حق
 دهند. هیخود را ارا یندگیدرخواست نما توانندیخدمات و محصوالت موسسه م نهیزم

 سال سن 65و حداکثر  18بودن حداقل  دارا

 دارا بودن توان جسمي و روحي الزم و عدم اشتهار به فساد اخالقي و مالي.

 به مواد مخدر ادیاعت عدمو  نهیشیسوء پ عدم

 پلمیحداقل د یلیبودن مدرک تحص دارا

 دائم در محل مورد تقاضا اقامت

و مرتبط با محصالت  مناسب یبا حداقل فضا انباریا  دفتر کارروشگاه، نمایشگاه، ف دراختیار داشتن
 .و خدمات موسسه

ر دمورد نیاز آن  فنی و تخصصی و تجهیزات و تعمیراتشاوره م ،نمشتريا رشیپذ، فضاي نمايش
 هماهنگی با دفتر مرکزی

میبایست افراد  نیا که یندگیبا توجه به خدمات ارائه شده از طرف نما ازیافراد مورد ن استخدام
 .باشند مرتبط ومناسب سابقه  دارای

داشته باشد و بتواند با  یمحصوالت از دفتر مرکز دیالزم را جهت خر یتوان مال ستیبایم ندهینما
محصوالت  نهیهز یشرکت اصل یداخل یمال نیو مطابق قوان یتوجه به حجم محصوالت درخواست

 .دیرا پرداخت نما

 در انهیسال یندگینما حقو  باشدیمعمل به تعهدات  های الزم در نیتضم هیملزم به ارا ندهینما
 .واهد شدختعیین  یرکزبا دفتر م یهماهنگ

 : ازیمدارک مورد ن .6

  یندگیشده درخواست نما لیتکم فرم

 یقیاشخاص حق یبرا یتمام صفحات شناسنامه و کارت مل یکپ

تمام  یبهمراه کپ یاشخاص حقوق یبرا راتییتغ نیآخر یو آگه یاساسنامه، روزنامه رسم یکپ
 رعاملیمد یصفحات شناسنامه و کارت مل

  میدا یا موقت های تیمعاف ایخدمت و  انیکارت پا یکپ



 یلیمدرک تحص نیآخر یکپ

 دیجد یرنگ 3*4قطعه عکس  کی

 محل مورد تقاضا در نقشه شهر یمکان تینمودن موقع مشخص

 مختلف یایاز محل مورد تقاضا و امکانات موجود از زوا یبه تعداد کاف عکس

 اجاره نامه ایسند ملک  یکپ

 ریماه اخ 6در  یمتقاض یحساب بانک یمال گردش

 ازیصورت ندر  صالحیمراجع ذ قیبنا به تصد نهیشیعدم سوء پ یگواه

 ت نیازرصودر  صالحیمراجع ذ قیبه مواد مخدر بنا به تصد ادیعدم اعت یگواه

 :یندگیمامراحل صدور و روش انجام کار ن .7

نامه آماده  نیآئ نیرا طبق مندرجات در هم یندگیمدارک الزم جهت درخواست نما دیبا یمتقاض 
 .دیو به آدرس مرکز ارسال نما

صادر  یمتقاض یبرا یندگینما یاعطا یگواه د،یی، در صورت تاتوسط کارشناسان مرکز یاز بررس پس
 .گردد یم

 تیتواند فعال یممحل توسط کارشناسان مرکز  تاییدو  یندگینما یگواه افتیپس از در ندهینما
 .دیخود را آغاز نما


