
  

 آزمون های آزمایشیفروش  نامه اعطای نمایندگیشیوه  – ها نمایندگی امور کلّ معاونت

 22/01/1398 تاریخ :

 01/98شماره : 

 پیوست : دعای خیر

 

 

 

 

 

 به نام خدا

 :کلیّات 

تعدادی  جذب اقدام به کشور، سراسر در خود های تالیّفعّ ی توسعه راستای دربر اساس نیازسنجی و مؤسسه آموزشی فرهنگی اکسیر دانش پارس      

مبانی  ماهیّت، ازی افراد گاهآبه منظور « فروش نمایندگی اعطای شیوه نامه»می نماید. لذا کشور  در استان ها و شهرهای الفعّو  ذیصالح فروش ه ینمایند

 است.تهیّه و تنظیم شده  نمایندگی، اداره و ارتقای ایجاد، اجرا و تعاریف و همچنین آگاهی از مراحل

 

 مبانی و تعاریف :، ماهیّت –فصل اوّل 

 کمتر قیمت باکه محصول یا خدمت را  با شخصی دیگر خدمت محصول یادارنده فروش عبارت است از یک رابطه ی تجاری بین شخص  نمایندگی:  1مادّه 

 ترتیب این به تافروش آن به متقاضی می نماید از فروشنده می خرد و با رعایت موادّ قرارداد فی مابین اقدام به  ،به صورت عمده و به تعدادبازار  قیمت از

 دارنده. است متفاوت بازاریابی با تجارت از نوع این است ذکر به الزم. برسد درآمد و سود به نیز فروش نمایندگی اصلی، شرکت برند و فروش افزایش ضمن

 می نامیم.« مشتری»و خریدار نهایی را « نماینده»، خریدار محصول یا خدمت را «فروشنده»را  خدمت یا محصول

 

 در موارد زیر اقدام به اعطای نمایندگی می نماید :مؤسسه اکسیر دانش پارس :  2مادّه 

 . مدرسه4؛  آموزشگاه. 3. کتاب ؛ 2. آزمون های آزمایشی ؛ 1

 

 آزمایشی : اعطای نمایندگی آزمون های -فصل دوم 

 موارد زیر است : خدمات قابل ارائه از طریق اعطای نمایندگی آزمون های آزمایشی شامل : 3مادّه 

 برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی الزم.پشتیبانی مستمر با . 1-3

 .مدیریت سامانه ثبت نام و تسهیالت الزم جهت ارائه ی خدمات الکترونیکیمعرّفی و  .2-3

چاپ و صحّافی یا تمهیدات الزم جهت برگزاری  ،یش علمی و ادبی، ویرای آزمون شامل طرّاحی پرسش و پاسخ، حروفچینی و تحریرمحتوا سازیآماده  .3-3

  .On-line برخط آزمون های

 به نمایندگی. ارسال اقالم ویژه ی آزمون، ، توزیعبسته بندی .4-3

 ، صدور کارنامه.تجزیه و تحلیل داده هافرآیند تصحیح، ، اجرای اسکن، پاسخبرگ دریافت .5-3

 الزم است. کیفی و کمّی این خدماتسطح سایر مواردی که در راستای اعتالی  .6-3

 

 : زیر است به قرار آزمایشی های آزمون نمایندگی اعطای عمومی شرایط:  4مادّه 

 است :زیر  موارد اهمّ آن شاملباشد که  استخدام عمومی شرایطفرد متقاضی واجد  .1-4

 .ایران تابعیت داشتن. 1-1-4

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد .2-1-4

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام. 3-1-4

 .مردان برای قانونی تمعافیّ یا ضرورت دوره خدمت انجام .4-1-4

 .امور نمایندگی انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن. 5-1-4

 .رمخدّ مواد و دخانیات به اعتیاد عدم .6-1-4

 شهرت. حسنو داشتن  ثرؤم جزایی تمحکومیّ سابقه نداشتن .7-1-4

 .ذیصالح و قضایی مراجع آراء طتوسّ اجرایی های دستگاه در استخدام تممنوعیّ هرگونه وجود عدم .8-1-4

 .تمام سال( 20) بیست حداقل داشتن. 9-1-4

 .اعطای نمایندگی محلّ شهر در دائمی سکونت داشتن. 2-4

 .مرتبط و مفید آموزشی فعّالیّت یسابقه سال 3 حدّاقل داشتن. 3-4
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 .غیردولتی آموزشی مجتمع یا فعّال آزاد علمی آموزش مرکز داشتن. 4-4

 ... و آموزشی امکانات متخصّص، انسانی نیروی شامل نیاز مورد ساختی زیر امکانات بودن دارا. 5-4

 . سپردن ضمانت حسن انجام کار از سوی متقاضی.6-4

 

 : است زیر قرار به آزمایشی های نمایندگی آزمون: مراحل اعطای  5مادّه 

 توسّط متقاضی.« شیوه نامه اعطای نمایندگی». مطالعه ی 1-5

 توسّط متقاضی. از طریق وبگاه مؤسسه« برگ درخواست اخذ نمایندگی»دریافت، تکمیل و ارسال  .2-5

 . تماس کارشناس مؤسسه و ارائه مشاوره و پاسخگویی به ابهامات و سؤاالت احتمالی متقاضی.3-5

 . ارسال مدارک خواسته شده به نشانی مؤسسه توسّط متقاضی. 4-5

 تصمیم گیری در خصوص اعطای نمایندگی.  و« شورای عالی مؤسسه»طرح موضوع در اوّلین جلسه  .5-5

 مورد نظر متقاضی. محلّ از مؤسسه کارشناس های بازدید، «مؤسسه عالی شورای»در جلسه  گیری تصمیم. در صورت مثبت بودن نتیجه 6-5

 ، اقدام به عقد قرارداد و انجام امور اداری الزم.مساعد بودن شرایط اعطای نمایندگی. در صورت 7-5

 

 برگ ها و شیوه نامه های الزم عبارت هستند از : : 6مادّه 

   .شود می تنظیم و تهیّه روش ها، شیوه ها و گردش کار به منظور تبیین این شیوه نامه:  «نمایندگی اعطای نامه شیوه» .1-6

 .شود می تنظیم و تهیّه این برگ به منظور دریافت اطّالعات شخصی، حرفه ای و امکانات موجود متقاضی:  «نمایندگی اخذ درخواست برگ». 2-6

 تهیّه و تنظیم می شود. «مشتری» و «نماینده» ،«فروشنده»این برگ به منظور تبیین حقوق و تکالیف « : برگ قرارداد. »3-6

        
 

 


