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 بسمه تعالی

 رفم ردخواست عاملیت رفوش 

 رشکت فنی و مهندسی علم و صنعت
نظر به ارائه بهتر خدمات با دسترسی آسانتر به محصوالت ارایه شده ،شرکت فنی و مهندسی علم و صنعت در تهران و شهرستانها آماده 

 پذیرش عاملیت فروش همراه با خدمات می باشد.

کاری اولیهرشایط   هم

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران -1
 اعتقاد به اسالم یا یکی دیگر از ادیان رسمی جمهوری اسالمی -2
 عدم سوء پیشینه کیفری و عدم سابقه محکومیت قضایی -3
 عدم اعتیاد به مواد مخدر -4
 عدم حجر و برخورداری از سالمت روانی -5
 توانایی مالی و امکان تجهیز دفتر -6
 سابقه فعالیت تجاری حداقل یکسال -7
 دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط -8
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 دمارک مورد نیاز:

 جواز کسب برابر اصل کپی -1

 ممهور به مهر بانک ماهه 3پرینت حساب جاری  -2
 کپی آگهی تاسیس شرکت به همراه کپی اساسنامه )شرکت ها ( -3
 صاحب مجموعه متقاضی قطعه عکس مدیرعامل شرکت یا 2 -4
 عکس از دورنما و داخل مجموعه شرکت  -5
 کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی -6
 نفر معرف 2کپی شناسنامه و کارت ملی  -7

 

 :امتیازات اخذ عاملیت رفوش
  گواهی نامه   certificateارائه  -1

 ها نمایندگی جهت واردات مستقیم و بدون واسطه محصوالت -2

 ها نمایندگی به شهرستان  ارجاع و معرفی پروژه های -3

 تبلیغات در مجالت مرتبط با دوربین و سیستم های حفاظتی ) مجالت حفاظتی( -4

 ها در فضای مجازی عاملیتتبلیغات  -5

 ها در نمایشگاه های بین المللی عاملیتمشارکت  -6

  رایگان صورت به مطرح اساتید توسط  دوره آموزش بازار یابی و نحوه تبلیغات -7

 دوره آموزشی سیستم های جدید ارائه شده به بازار -8

 خرید اعتباری از شرکتامکان  -9
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 تعهدات عاملیت رفوش :
  نفر معرف مورد تایید شرکت 2داشتن حداقل 

 اجرای کلیه شرایط و مفاد قرارداد و دستورالعمل ها در طول مدت قرارداد 

 نه های مربوط به پرداخت کلیه موارد مربوط به مالیت،بیمه ،عوارض ،هزینه رفت آمد و اسکان و سایر هزی

 کارکنان شعب

 .متقاضی عاملیت فروش مسول پرداخت کلیه دیون قانونی از قبیل مالیات و بیمه پرسنل می باشد 
 رعایت سقف فروش تعیین شده از سوی شرکت در سال مالی 
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 رفم ردخواست متقاضی

 مشخصات اشخاص حقیقی :
 ....................پدر.............................شماره شناسنامه...........................کد ملی......................نام ..........................نام خانوادگی..........................نام 

 .............................................ت ......تاریخ تولد.........................محل تولد............................محل صدور شناسنامه..........................میزان تحصیال

 ...............................آدرس محل سکونت ...................................وضعیت خدمت سربازی.............................وضعیت تاهل....................................

 ...............................................تلفن همراه...................................................................................................تلفن محل سکونت ...................................

 E-MAILS................................................................................ . ...............................................شماره جهت تماس ضروری ............................
 ......................................تلفن محل کار:....................................آدرس محل کار : .......................................................................................................

 

 مشخصات متقاضی حقوقی :
 ..........................شرکت...............وع فعالیت نام شرکت/موسسه .............................شماره ثبت ............................تاریخ ثبت.................................ن

 .......................................کدملی..................نام و نام خانوادگی مدیرعامل......................................نام پدر...................................شماره شناسنامه....

 .................................................محل تولد............................محل صدور شناسنامه..........................میزان تحصیالت ...................تاریخ تولد............

 ...................رس محل سکونت ...................................................وضعیت خدمت سربازی.............................وضعیت تاهل....................................آد

 .................................................تلفن همراه.....................................................................................................تلفن محل سکونت ...................................
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 E-MAILS.........................................................شماره جهت تماس ضروری ........................................................................................ . .............
 .........................................محل کار: تلفن................................................: ............................................................................... شرکت /موسسهآدرس 

 سوایق و تجارب کاری متقاضی :
 .................................م محل فعالیت و آدرس.....................................................................................سابقه فعالیت.........نوع فعالیت ..............................نا

 ..................آدرس.....................................................................................سابقه فعالیت........................نوع فعالیت ..............................نام محل فعالیت و 
 ...................................سابقه فعالیت..........................................نوع فعالیت ..............................نام محل فعالیت و آدرس..................................................

 ................................................................................................................توضیحات:.....................................................................................................................

 مشخصات محل مورد تقاضا :
 .................................................................................................................نام محل :..............................................آدرس دقیق پستی .......................................................

 ................................................................تلفن.......................................................فکس....نام استان...................................................کد تلفن............................................

 ...............کدپستی.........................................................صندوق پستی....................................................

 محل مورد تقاضا : توضعیت مالکی

 ........................................................مدت زمان مالکیت......................................................................................................نام و نام خانوادگی مالکنوع مالکیت..........

 اجاره:.....................................................در صورت استیجاری بودن ،مدت زمان 

 کروکی مکان مورد تقاضا جهت عاملیت فروش:
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شرکت فنی و مهندسی علم و  ت فروشاینجانب..........................................................ضمن مطالعه و اطالع کامل از مفاد و دستورالعمل های اعطای عاملی

صنعت ،تقاضای عاملیت فروش نموده و صحت تمامی مطالب فوق را تایید نموده و شرکت علم و صنعت مجاز می باشد در صورت اثبات خالف مشخصات 

 عاملیت فروش را سلب و ادعای خسارت نماید.مذکور 

 امضا و اثرانگشت                                                                                                            تاریخ تکمیل تقاضا .......................................

 

 توضیحات:

شرکت ایمیل مدارک به آدرس کلیه اسکن فرم مذکور را همراه با اسکن تکمیل شده ، موارد خواسته شدهپس از مطالعه و تکمیل 

info@elmsanat.ir    .پس از ارسال مدارک با شرکت تماس حاصل نمایید.ارسال نمایید 

ادامه روند دریافت و  شده با شما تماس گرفتهپس از آن تایید آنها حداقل یک هفته زمان نیاز است  از زمان دریافت مدارک تا بررسی و

 عاملیت فروش با شما هماهنگ می شود.

 

 

 

 

 


