فرم درخواست نمایندگی

موسسه بهار دانش آیندگان
این فرم فقط برای اخذ نمایندگی فروش محصوالت آموزشی در یک شهرستان می باشد  .لطفاً در صورت دارا بودن شرایط نمایندگی  ،فرم زیر را تکمیل و به
همراه مدارک مورد نیاز  ،از طریق فرم تقاضای ایتنرنتی در سایت موسسه به آدرس  http://bahardanesh.com/eta-namayandegi :ارسال نمایید.

تذکر مهم :

ارسال فرم قرارداد نمایندگی و مبلغ حق االمتیاز نمایندگی در این مرحله نمی باشد از این رو پس از بررسی مدارک ارسالی معین

شده در سایت  ،در صورتیکه با درخواست نمایندگی متقاضی موافقت گردد سپس متقاضی باید  ،دو نسخه مهر و امضاء شده فرم قرارداد نمایندگی به همراه اصل
فیش واریز مبلغ حق االمتیاز نمایندگی و اصل سایر مدارک مورد نیاز بند ( ب ) را به آدرس واحد اجرایی موسسه از طریق پست پیشتاز ارسال نماید.

بند الف ) شرایط کلی اخذ نمایندگی :
 - 1تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران .
 - 2اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان رسمی كشور .
 - 3عدم اعتیاد به مواد مخدر ،نداشتن سوء پیشینه كیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت.
 - 4داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان .
 - 5دارا بودن حداقل  18سال سن.
 – 6توانایی انجام تبلیغات مناسب و توان جذب مشتری در حوزه فعالیت نمایندگی .
 - 7داشتن دفتر كار متناسب با كار نمایندگی ( حداقل  15متر مربع ) جهت مشاوره و خرید حضوری مشتریان و اعالم حداقل یک خط تلفن ثابت
جهت ارتباط مشتریان .
 – 8برگزاری حدا قل  2همایش مشاوره ای گروهی فروش در حوزه فعالیت نمایندگی ( در پاییز و زمستان ) با تبلیغات وسیع و برگزاری در سالن
مجهز در شان موسسه بهار دانش.
 – 9عدم همکاری با هرگونه موسسه یا شركت یا  ...دیگر در زمینه فروش  DVDها و محصوالت آموزشی همانند موسسه

بند ب ) مدارک مورد نیاز برای اخذ نمایندگی :
متقاضی مدارک زیر را آماده و پس از تایید موسسه به آدرس پستی موسسه بهار دانش آیندگان كه در فرم قرارداد نمایندگی ذكر شده ارسال نماید.

 - 1تکمیل فرم قرارداد نمایندگی در دو نسخه كه از پایین صفحه قابل دریافت است ( ا مضا و مهر) ( در صورت تایید نماینده پس از مهر و امضا شدن قرارداد
توسط موسسه بهار دانش آیندگان یک نسخه آن به نماینده برگشت داده می شود)
 - 2ارائه كپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت متقاضی (برابر اصل شده)
 - 3ارائه كپی كارت ملی و شناسنامه و كارت پایان خدمت متقاضی (برابر اصل شده)
 - 4اصل گواهی امضا در دفترخانه رسمی به نام متقاضی در جهت ارائه به موسسه بهار دانش آیندگان
 - 5تصویر اساسنامه یا جواز كسب متقاضی (در صورت وجود) (برابر اصل شده )
 - 6تصویر آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) (برابر اصل شده)
 - 7ارئه گواهی عدم سوءپیشینه
 – 8فیش واریز پرداخت مبلغ  50.000.000ریال (معادل پنج میلیون تومان) وجه به حساب جاری «جام»  46741522/68بانک ملت شعبه صنایع ملی تهران
كد  63545به نام موسسه بهار دانش آیندگان به عنوان حق االمتیاز نمایندگی فروش كه غیرقابل بازگشت نیز می باشد .ضمنا ودیعه برای هر نماینده یکبار
پرداخت می شود و ساالنه تجدید نمی شود.

 -3.تکمیل فرم پرسشنامه مشخصات متقاضی و آپلود مدارک مورد نیاز فوق در ذیل :

فرم پرسشنامه مشخصات متقاضی :
نام  .............................. :نام خانوادگی  .............................................. :نام پدر  ......................... :تاریخ تولد .............../......../........ :
شماره شناسنامه  .......................................... :شماره ملی  .......................................... :محل صدور ....................... :وضعیت تاهل.......................:
مذهب  .................... :آخرین مدرک تحصیلی  ................. ................... :محل اخذ مدرک  .................. :سال اخذ مدرک ................................ :

نشانی منزل :

استان  ........................ :شهرستان  .................................................................................................................................................................. :تلفن منزل ( با ذكر كد ) ( -........................................... :

 ) ..............تلفن همراه ............................................................... :
آدرس پست الکترونیکی ......................................................................... :

نشانی دفتر و مشخصات آموزشگاه  /موسسه ( در صورت داشتن محل کار تکمیل گردد ) :
............................................................................................................................................................................................

در صورت داشتن شعبه آدرس ذكر شود ....................................................................................................................................... :

تلفکس ) .............. ( -........................................... :

تلفن دفتر) .............. ( -........................................... :

نام آموزشگاه  /موسسه  .............................................. :سمت متقاضی در آموزشگاه  /موسسه ............................................. :

دارای مجوز از  ............................................ :با شماره مجوز ................................

 -2خالصه فعالیت های آموزشی و سوابق کاری :
)1
)2
)3
)4

 -3چنانچه با موسسات آموزشی همکاری داشتید ( آزمون های آزمایشی ،کالس  ،مشاوره  ،فروش کتاب cd،و )...جدول زیر را تکمیل
فرمایید :
نام موسسه

زمینه فعالیت

تاریخ شروع و

تعداد جذب یا فروش در

پایان همکاری

طول همکاری

علت قطع همکاری

 -4با توجه به پیش بینی ثبت نام در سال آینده خود جدول زیر را تکمیل فرمایید :

جمعیت شهرستان

تعداد دبیرستان های
شهرستان

پیش بینی فروش ماهانه

به چه صورت محصوالت موسسه را تبلیغ و معرفی

محصوالت

می کنید؟

(به تومان ذکر شود)
-1

مدارس دخترانه:

-2

....................
-3
مدارس پسرانه:
-4

....................

-5با توجه به تجهیزات موجود در دفتر و تركیب نیروی انسانی ( پرسنل )  ،جدول زیر را تکمیل فرمایید .
فضای آموزشگاه :
الف) مساحت فضای محل مورد نظر :
ج) كاربری ملک  :تجاری
ی) نوع ساختمان :
*

اجاره ای

متر مربع
مسکونی

مستقل

ب) تعداد اطاق :
د) نوع مالکیت :

آپارتمان

ن) رنگ سازمانی

شخصی

انفورماتیک :
الف) تعداد خطوط تلفن :

ب) نوع سرویس اینترنت :

با ذكر شماره :

سرعت اینترنت KB ................. :

ج) تعداد رایانه رومیزی و همراه :

د) تعداد پرینتر و اسکنر :

تعداد پرسنل با ذكر نام و تحصیالت :
الف) امور اداری :

ب) امور پشتیبانی :

نفر

-1

-1

-2

-2

-3

-3

ج) پشتیبان آموزشی و مشاور :

نفر

نفر

د) مدیریت :

-1

-1

-2

-2
نام و نام خانوادگی درخواست
كنند وامضاء
.............................................
تاریخ 13.... / ...... / ....... ::

