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اعطا و لغو نمایندگی

تاریخ  عنوان نام خانوادگی اقدامات

 تنظیم

 بازنگری

تهیه 

 کننده

كارشناس 

خدمات

تایید 

 کننده

مدیر 

خدمات 

تصویب 

 کننده

 مدیر عامل
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نمایندگي اعطا( الف  

 شرايط احراز نمايندگي در شركت به شرح ذيل مي باشد:

ارائه جوازكسب مدت دار از اتحاديه صنف مربوطه و كپي آن -  

ارائه اجاره نامه يا سند مالكيت محل نمايندگي و كپي آن -  

ارائه اصل شناسنامه و كپي آن -  

ارائه كارت ملي و كپي آن -  

ارائه كارت پايان خدمت و كپي آن -  

سوابق كاري مرتبطارائه  -  

كسب حدنصاب نمره در آزمون ارزيابي فني -  

شركت در كالسهاي آموزشي شركت در صورت نياز بنا به تشخيص واحد فني  -  

ارائه ليست نيروي انساني مجرب و كارآمد مورد تاييد امور نمايندگان -  

شخيص واحد فني شركت تكنسينهاي متقاضي در كالسهاي آموزشي شركت در صورت نياز بنا به ت -

 و امورنمايندگان

داشتن امكانات فني و تجهيزات الزم و ارائه ليست تجهيزات موجود درهنگام تقاضاي نمايندگي -  

تاييد شرايط فيزيكي نمايندگي در صورت نياز، طي بازرسي حضوري توسط بازرسين شركت -
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بازديد، توسط بخش فني يا ارزيابي عملكرد نماينده توسط بخش فني در هنگام آزمون، آموزش،  -

 بازرسين شركت مطابق دستورالعمل آموزش و مهارت پرسنل فني

شركت در رد يا قبول هرگونه درخواست اخذ نمايندگي توسط متقاضيان، مختار بوده و لذا دارا  -

سط شركت  مي باشد.بودن كليه شرايط فوق فاقد هرگونه الزام براي اخذ نمايندگي و اخذ قرارداد تو  

 ب( لغو نمايندگي

شركت مي تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير يا با توجه به صالحديد شركت مطابق  -

 نمايندگي هاعمل نموده و يا قرارداد في مابين را فسخ كند:  دستورالعمل تشويق و تنبيه 

 برخورد نامناسب

خدمات ارائه و تعميرتاخير در   

غيراستاندارد تعميرات  

تعمير و ارائه خدماتاخذ هزينه هاي مازاد بر تعرفه هاي   

نماينده موظف به تمديد اعتبار جواز كسب خود مي باشند لذا پايان يافتن تاريخ اعتبار، تغيير محل  -

 كار و يا ابطال پروانه كسب توسط اتحاديه مربوطه منجر به فسخ قرارداد مي گردد.

از سوي نماينده پس از تذكر مسئول مربوطه دفتر مركزي، منجر به فسخ تكرارهرگونه تخلفي  -

 قرارداد خواهد شد.
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انجام هرگونه فعاليت خارج از استاندارد به هيچ عنوان از جانب نماينده مربوطه براي شركت قابل  -

نب توجيه نمي باشد و در صورت عدم رعايت اصول استاندارد از جانب نماينده، ايراد كار از جا

بار  3شركت رفع شده و از حساب نماينده كسر خواهد شد كه در صورت مشاهده تكرار مورد و 

 جريمه در طول مدت قرارداد منجر به فسخ قرارداد نماينده خواهد شد. 

در صورتيكه به علت بروز يك يا چند مورد از حالت هاي درج شده شركت قرارداد في مابين را 

ود را با ذكر مواردي كه به استناد آنها نماينده را مشمول فسخ مي مشمول فسخ تشخيص دهد نظر خ

 داند به ايشان ابالغ  مي كند.

روز از تاريخ ابالغ شركت، در صورتيكه داليلي حاكي از عدم  01نماينده موظف است كه در مدت 

مهلت انطباق شركت يا موارد اعالم شده داشته باشد مراتب را به اطالع شركت برساند اگر ظرف 

تعيين شده پاسخي از سوي نماينده نرسد يا شركت داليل اقامه شده او را مردود بداند، شركت فسخ 

 قرارداد را به نماينده ابالغ مي كند.


