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 شرایط اختصاصی 

 نمایند.  کسبرا  الزم اتازیامت حضوری مصاحبه در آزمونالزامی است. متقاضیان بایستی   2یا  1دارا بودن یکی از شرایط بندهای 

   یا معماری رشته مهندسی عمرانناسی ارشد در  ش. داشتن حداقل مدرک کار1

های ال اس اف ندارند بایستی در یک دوره آموزشی برای فراگیری  و آشنایی کافی با سازه باشندهای فوق می متقاضیانی که فارغ التحصیل رشته 

 گردد( )میزان آشنایی متقاضیان در مصاحبه تعیین می در حوزه ساخت مدرن شرکت نمایند. الزمدانش 

   سال در زمینه ساخت و ساز خشک 5داشتن سابقه کار حداقل  . 2

 باشد داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس الزامی است. برای نمایندگانی که رشته تحصیلی آنها مهندسی عمران یا معماری نمی 

 ی ندگیمغازه در شهر مورد درخواست نما ایمتر مربع دفتر فروش  1۰۰حداقل ملک با ساله   2اجاره نامه  ای و یسرقفل ای تیمالک. 3

- جمع بستانکار  -سال گذشته )شامل: جمع بدهکار  کی   یاز طرف بانک برا  یگردش مال  یارائه گواه.  یو تمّکن مال  ییاحراز توانا.  4

 الزامی است.  و ...( یمسدود-معدل حساب-انده حسابم



های  فعالیت و برنامه  ، بینی درآمد قابل تحصیل در سال اولشامل تعیین بازار هدف، پیش   (business plan)طرح توجیهی. ارائه  5

 برای توسعه بازار کاری مورد نظر

ساختمان و شهرسازی و همچنین مجوزهای الزم برای احداث بنا در مناطق مختلف )درون شهری و    و مقررات  نیبا قوان  ییآشنا.  6

شود متقاضی بایستی در دوره آموزشی مربوطه شرکت  حومه شهر(. در صورت نداشتن اطالعات کافی که از طریق مصاحبه مسجل می

 نماید.

 (در صورت لزوم) مصاحبه مربوطه در آزمون تیموفقو  گروه صنعتی تکنو او  دییمورد تا یو عمل ینظر یدوره آموزش ی ط . 7

 شرکت  یو اخالق یفینمودن فرم تعهدنامه نظام نامه ک لیتکم . 8

 

 شیوه گریدبندی نمایندگان 

  شرکت  و در این مدت توسط کندآغاز میشرکت نوردکاران فوالد غرب با خود را  همکاریماه به صورت آزمایشی  3 به مدت نمایندگی متقاضی

، آزمایشی  ماه  3مدت   یدر ط  گردد.گیرد در صورت دریافت امتیاز حد نصاب از ارزیابی، نمایندگی به طور رسمی اعطا می می مورد ارزیابی قرار  

بندی زیر  و دستهمشتری    فروشحجم    بر حسبو    اهد شداعمال خوشرکت  های فروش  عاملیت  رایب   تعیین شدههای  قیمت   ،فروش  یهامت یق

 : شودو قیمت فروش متناسب با هر گرید اعمال می  دگرداعطا می  Cیا  Bیا  Aنمایندگی با گرید 

 گردد اعطا می Cتن باشد نمایندگی  5کمتر از  به طور میانگین  فروشالف( حجم 

 گردد اعطا می Bتن باشد نمایندگی  15الی  5مابین به طور میانگین  فروشب( حجم 

 گردد اعطا می Aتن باشد نمایندگی  15باالتر از به طور میانگین  فروشحجم  ج(

ل  تن به صورت ماهانه باشد، نمایندگی انحصاری در استان مح 3۰ماه باالتر از  6ماهه فروش نمایندگی در طی  6در صورتی که میانگین د( 

 د. گرداستقرار نمایندگی اعطا می 

ماه پس از اخذ نمایندگی( از میزان معین شده    6)میانگین فروش در    یکه پس از اعطای نمایندگی، میانگین فروش ماهیانه نمایندگاندر صورت

نمایندگی از نماینده امتیاز و  دینمایمورد نظر م یا شهر در استان یمواز یندگیاخذ نما بهاقدام   گروه صنعتی تکنو او در بندهای فوق تنزل یابد

 فعالیت خواهد نمود.  یانحصار ی ندهینه نما وفروش  تیعاملبه عنوان تنها  شود و ایشانمحترم سلب می

 

 تعهدات نمایندگی

دقت و ها کلیه موارد ذکر شده در مالحظات فنی ذکر شده در ذیل این قرار داد را به نمایندگی ملزم است تا در فروش و نصب و اجرای سازه. 1

 درستی در نظر گیرد.

و ضمانت و خدمات پس از فروش  یگذارمت یق طیبا شرا تکنو اوبا نشان و عالمت ثبت شده  هاسازه ، فروش و خدمات پس از فروش یاب یبازار. 2

بدون عالمت ثبت شده    هادر صورتیکه سازه   ها و شهرهای تحت نمایندگی انجام خواهد گرفت.در استان  گروه صنعتی تکنو او  یشده از سو  نییتع

 تکنو او ارائه گردد شیوه فروش و بازاریابی متناسب با انتخاب نمایندگان خواهد بود. 



 ها و اشخاص شرایط همکاری اعتباری نمایندگی

  LCماهه همکاری با گروه صنعتی تکنواِو )شرکت فوالد غرب( جهت خرید اعتباری، این امر با    3در صورت درخواست نمایندگی پس از دوره  

 باشد. پذیر میدرصد امکان   2الی  1.8ماهه با سود ماهانه  6الی  1های 

 ها.مشوق

  Aندگان گرید برای نمای کدافزارهای سه بعدی و فریمبا نرم . طراحی رایگان1

 هاآموزش نصابان معرفی شده از سوی کلیه نمایندگی . 2

 نمایندگانتوسط نصابان معرفی شده   ارائه پکیج البسه و لوازم محافظتی )عینک و کاله ایمنی، دستکش کار، لباس و کفش کار ...( . 3

 کلیه نمایندگانآموزش دانش مورد نیاز در حوزه ساخت و ساز مدرن و قوانین مربوطه به . 4

 اند به نمایندگان انحصاریهای دیگر در همان منطقه جغرفیایی ثبت سفارش کردهارائه سفارشات خرید مشتریانی که از کانال . 5

 تکنو او  اجتماعیهای های تبلیغاتی نمایندگان با ذکر نام و آدرس در وبسایت و شبکهاری نمونه کارها و فایل گذاشتراک. 6

 به نمایندگان های تبلیغاتی برای جذب مشتریانره ارائه مشاو. 7

 لزوم صورتارائه مشاوره عمرانی در . 8

 معرفی نمایندگان فروش شهرها در وبسایت رسمی شرکت . 9

 هاثبت نام و لوگوی رسمی نمایندگان بر روی سازه . 1۰

 ها و ...های آموزشی کلیه امور مربوط به نصبیات و پوششارائه فایل . 11

 های مختلفاندیشی ساالنه با حضور نمایندگان شهربرگزاری جلسات هم . 12

 مالحظات فنی

 ها پس از تحویل صحیح سازه. حمل و نگهداری 1

ها هیچ مسئولیتی در قبال نصب، پرسنل نصب،  پس از تحویل سازه   )تکنو او  هانصب استاندارد سازه  فونداسیون ودقیق  . اجرای  2

 ( اسکان پرسنل نصب، بیمه حوادث کارگاهی، هزینه و مسئولیت تغییر کاربری و تغییرات پس از تصویب طرح را ندارد

 ساختمان ایران الزامی است. ای مطابق مقررات ملی های سازه و پوششDry wall های . در احداث بناها استفاده از پوشش3

 الزم.  اولیه مدارک

 الزامی است:  پرونده ل یجهت تشک  ریارائه مدارک ز

 ()برابر اصل شده شناسنامه  یو کپ اصل ➢

 ()برابر اصل شده یلیمدرک تحص یو کپ اصل ➢

 خدمت )برابر اصل شده(  انیکارت پا یو کپ اصل ➢

 )پشت نویسی شده( گرفته شده باشد یکه در سال جار یازشخص متقاض  کسانی 3*4قطعه عکس  3 ➢

 

 



 مدارک تکمیلی.

 :پرونده لیجهت تکم ریرائه مدارک زا

 ارائه درخواست کتبی برای اعطای نمایندگی  ➢

 سفته الیر 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ➢

 فرم تعهد نامه  لیتکم ➢

 ملک مورد تقاضا یا سرقفلی یا سند مالکیت اجاره نامه یو کپ اصل ➢

بنام متقاض  یکپ ➢ مرتبط  آگه  یاساسنامه، روزنامه رسم  ی/ کپ  یقیحق   یجواز کسب معتبر و  جهت    راتییتغ  نیآخر  یو 

 ی اشخاص حقوق

از  )امکانات و محل مورد تقاضا    ،یرون یب  ینما  ،زاتیدفتر و تجه  یایاز تمام زواتعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص   ➢

 ( مختلف یایزوا

 . حاتیتوض

 .اعطاء خواهد شد ی یا یک شرکتقینفر شخص حق  کیفقط به  یندگینما ازیامت .1

 .بعمل خواهد آمد دیشده بازد یاز محل و امکانات معرف ،یدرخواست و مدارک ارسال هیاول دییدرصورت تأ. 2

رد تقاضا مختار    ای  رشینبوده و شرکت در پذ  ازیامت  یاعطا  یبه معنا  یکارشناسان از محل و امکانات متقاض  دیپرونده و بازد  لیتشک .  3

 .خواهد بود

موظف است مکان مورد نظر را    یفروش و خدمات پس از فروش ، شخص متقاض  یندگینما  یدرخواست و اعطا  دییدرصورت تأ .4

 .دینما یطبق ضوابط شرکت استانداردساز

 . شودیعودت داده م یبا کپ قیو تطب   تیت که پس از رؤاس  یقرارداد الزام می به شرکت جهت تنظ ازیارائه اصل مدارک مورد ن .5


