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 موسسه حقوقی سروش نافع دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR        026-32402218                         

 

 شرایط و نحوه اخذ نمایندگی از موسسه حقوقی سروش نافع دادمان

 

 سروش نافع دادمانحوزه های فعالیت موسسه حقوقی 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور 
حقوقی

امور 
ثبتی

امور 
مالی

صنایع

مهاجرت

داوری

تامین 
سرمایه

تامین 
وثیقه

ی شود.تومان به باال برآورد م 150.000.000میانگین درآمد نماینده سالیانه   
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 ده شامل موارد ذیل است:به نماین خدمات قابل ارائه از طرف موسسه حقوقی سروش نافع دادمان
 

 "موسسه حقوقی سروش نافع دادمان نمایندگی"استفاده از عنوان 

شناخته شده است و به  ندر كشور مطرح است توسط مردم و مسئولی حقوقیمعتبر  ( Brand ) یك برندبه عنوان این عنوان كه 

در شهرستانها محسوب می  موسسهایجاد می نماید و یك مزیت رقابتی برای نمایندگان  را كارگیری آن مسلما ارزش افزوده ای

 .گردد

جامعه ز تمام تالش خود را می نماید كه این نام تجاری را رشد داده و در شناسایی آن به آحاد موسسه حقوقی سروش نافع دادمان نی

  .را اجرا نماید ی كشور برنامه های فراوانییو نیز مسئولین اجرا
 

 تجربیاتو دانش  انتقال

انتخاب و گزینش مدیریت، ، نحوه می شود انجامدر دپارتمانهای متنوع موسسه حقوقی سروش نافع دادمان  فعالیت های مختلفی

و سایر  فعالیت هاو اجرایی، نحوه ارزیابی از عملكرد، نحوه ارزیابی كیفی  اداریهای  فرمها و روال گردش ،وكال و تیم های اجرایی

ست بدیهی ابه عنوان دانش فنی مطرح می باشد كه برای دستیابی به آن زمان و هزینه ی زیادی صرف شده است. موارد مشابه 

توان خود را در  بهره برداری صحیح از این دانش باید بستر الزم را ایجاد نماید ونماینده موسسه حقوقی سروش نافع دادمان برای 

 . امانت دار این دانش باشد مهمتر از همه،پیاده سازی آنها به موسسه ثابت نماید و 
 

 برگزاری كارگاه های آموزشی برای مدیران و پرسنل

كامل نماینده و مدیران آن با موسسه حقوقی سروش نافع دادمان كارگاه های آموزشی برای آنها در نظر گرفته می  جهت آشنایی

 . شود كه در مركز اجرا می شود. در این كارگاه ها دانش و تجربه مدیران مركز بطور كامل در اختیار نماینده قرار می گیرد

های كاری ، آئین نامه ها ، فرمها و بخش  و بطور ملموس با نحوه كار مركز ، روال همچنین نماینده مدیران و پرسنل آن از نزدیك

 . نامه های سازمان آشنا می شوند و كلیه مدارك الزم در اختیار آنها قرار می گیرد
 

 آموزشی تكمیلیو برگزاری كالسهای وكال و تیم های اجرایی ارزیابی 

توانمندی به صورت دوره ای مورد می بایست از نظر  ها فعالیت می كنند نمایندگیتحت مدیریت كه و تیم های اجرایی  وكالكلیه 

آنها مورد بررسی و تائید قرار گیرد . برای  و توانمندی فنی برسند و صالحیت علمیموسسه به تائید دپارتمان مربوطه در  ارزیابی و

مرتبا  وزشی با همكاری مركز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای كشور،آمكارگاه های  و تیم های اجرایی، وكالافزایش سطح علمی 

 .برگزار می گردد
 

 نظارت كامل كیفی و كمی بر عملكرد نمایندگی

د آورد و از نظر كیفی بطور دقیق فعالیت نماینده را مورد نبطور مرتب از نمایندگی بازدید بعمل خواه موسسهناظرین و بازرسین 

تا نماینده با رعایت آنها در جهت  كردد نبه نماینده اعالم خواه را به صورت منظمد داد و نكات مثبت و منفی آن ارزیابی قرار خواهن

 .رشد كیفی ارائه خدمات به مشتریان گام بردارد
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 بهره گیری از تجارب سایر نمایندگان

عضویت در موسسه حقوقی سروش نافع دادمان امكانی را برای نماینده فراهم می آورد كه با سایر نمایندگان سطح كشور نیز تماس 

برگزار می گردد كه در آن كلیه نمایندگان با هم به تبادل نظر  در طول سال چندین جلسه به صورت دوره ایباشد. داشته و تعامل 

 . می پردازند
 

دهتعهدات نماین  

 ،رعایت باورهای بنیادی موسسه و صداقت كاری

 موسسه و نماینده، نشأاد بستر فیزیكی مناسب و در خور ایج

 ،ایجاد محیط كاری شاداب و دانش محور

 ،طبق استاندارد ها نده ها و پروژه هاوپرپیاده سازی موفق 

 ،ارائه كلیه خدمات و محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری موسسه

 ،انجام حداقل كاركرد ماهیانهقبول تعهد 

 ،یت های گروهی موسسهلحضور كامل در جلسات، تصمیمات و فعا

 ،همكاری كامل با ناظران كیفی موسسه

 ،رفع و رجوع امور مربوط به اخذ مجوز از مقامات محلی
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و نماینده تعامالت مالی بین موسسه حقوقی سروش نافع دادمان  

 ،نمایندگی عضویت سالیانهپرداخت حق 

 140.000.000 و برخورداری از مزایای آن مبلغ موسسه حقوقی سروش نافع دادمان و دریافت نمایندگیماینده به منظور عضویت ن

 .پرداخت می نمایدبه موسسه  عضویت سالیانهرا بعنوان حق  ریال

پرداخت  طی یكسالگردد و مابقی  پرداخت می ثبت درخواستاز مبلغ حق عضویت به صورت نقدی در زمان  ریال 50.000.000

  می گردد.

 

 

 درآمد نمایندگی

 ایجاد می شود: حالت سهدرآمد نمایندگی ها در 

 

 جذب همكاران دادماندرآمد حاصل از  حالت اول:

ه از این محل، ك باشندخت هزینه هایی می ، ملزم به پردادادمان، جهت عضویت در مجموعهطبق ضوابط موسسه، همه همكاران 

 از حق عضویت ها به نماینده تعلق می گیرد. 50%

 

 ها پروژهاجرای درآمد حاصل از  حالت دوم:

از سود باقیمانده، به نماینده  %85، در هر قراردادی كه توسط نماینده منعقد می شود، پس از كسر هزینه های مستقیم، حالتدر این 

 تعلق می گیرد.

 

 حاصل از معرفی پروژهدرآمد حالت سوم: 

 %50در این حالت، نماینده بنا به هردلیلی، پروژه ای را به موسسه ارجاع دهد، در صورتیكه آن پروژه به مرحله قرارداد و اجرا برسد، 

 از سودی كه به طور مستقیم برای موسسه ایجاد می شود، به عنوان كمیسیون، به نماینده پرداخت می شود.
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:دریافت نمایندگیشرایط الزم برای   

 حقوقی و خدمات اداری،داشتن تجربه كافی و مفید در زمینه فعالیت های 

 ،داشتن حداقل مدرك كارشناسی برای مدیریت مسئول نمایندگی

 با مجوز، فعالیت های مرتبط قانونی الزم جهت انجامداشتن مجوزهای 

 ،دارا بودن توان مالی مناسب

 ،ی كاریژولوئو بودن افكار و عقاید و ایدس هم

 ،داشتن شرایط متعارف عرفی و اجتماعی

 ،آشنایی كافی با موسسه و فعالیت های آن

 

 زیرساخت های مورد نیاز جهت دریافت نمایندگی و شروع به كار:

 تهیه مدارك الزم و فیش های واریزی جهت تشكیل پرونده مطابق با فرم شرایط و مدارك الزم جهت اخذ نمایندگی             

 داشتن فضای كافی و مناسب و مورد تایید موسسه جهت ایجاد دفتر نمایندگی           

 داشتن ضامن مورد تایید واحد اعتبارسنجی موسسه            

 تجهیز دفتر نمایندگی بر اساس تجهیزات و چیدمان مورد نظر موسسه           

 های ارائه شده از سوی موسسهتهیه كارت ویزیت و سربرگ و..... طبق فایل            

 تهیه تابلو و تابلو روان طبق نظر موسسه           
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 سواالت متداول

 به افراد حقیقی هم نمایندگی می دهد؟ حقوقی سروش نافع دادمانآیا موسسه 

مجوزها به نام بله . اما در صورتی فرد حقیقی می تواند نمایندگی دریافت نماید كه تمامی سرمایه گذاری فعالیت را راسا انجام دهد، 

 . نیز شرایط كامل مدیریت نمایندگی را نیز داشته باشدشخص باشد و 

 

 در شهرستانها بصورت انحصاری است؟ موسسه حقوقی سروش نافع دادمانآیا نمایندگی 

خیر . كلیه نمایندگی ها غیر انحصاری می باشد. اما موسسه معموال در شهرستانهایی كه نماینده آن فعالیت قابل قبولی دارد اقدام 

 .به اعطای نمایندگی دیگری نمی نماید

 

 ؟ استیكسان شهرستانها همه در  تعرفه خدماتآیا 

. با توجه به اینكه شهرستانهای مختلف دارای شرایط اقتصادی اجتماعی و رقابتی متفاوتی می باشند امكان استاندارد كردن خیر

در هر شهرستانی در ابتدای سال با توافق نماینده و  تعرفه خدمات . بر همین اساس،قیمت بصورت یكسان در كشور وجود ندارد

 . موسسه مصوب می گردد

 

 ی دریافت نمایندگی چه ضمانتی باید ارائه شود؟برا

نفر ضامن امضاء شده باشد دریافت می  2میلیون تومان سفته كه در دفترخانه اسناد رسمی توسط  200برای دریافت نمایندگی 

 شود.

  

 

 

 

 مراجعه و در قسمت نمایندگی درخواست خود را ثبت نمایید. dad-man.irبرای ثبت نام می توانید به سایت 

 ارتباط برقرار نمایید. 09027342942برای كسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق واتساپ با شماره 


