باسمه تعالی

قرارداد اعطای نمایندگی (فرم خام)
ماده  : 1طرفین قرارداد
این قرارداد بین شرکت ریاضی ستاره آموز آسیا (سهامی خاص) ) Star Instruction the Math of Asia (SIMAبه آدرس بابل خیابان استاد
مطهری اندیشه ی  20برج مینا واحد  84کد پستی  4714957518که از این پس با نام سیما از آن یاد می شود از یک سو و خانم
/آقای  ----------------------به آدرس  ----------------------کد پستی  ------------و شماره ی ملی----------
شماره ی تلفن  ---------------که از این پس به نام نماینده ی  ---------------------از ایشان یاد می شود منعقد می
گردد.
ماده ی  2تعهدات نماینده:
بند  1امور نمایندگی
نماینده متعهد می گردد تمامی امور مربوط به نمایندگی ،بازاریابی ،استخدام و به کارگیری مربیان و رسیدگی و نظارت بر حسن
انجام کار مربیان ،و سایر امور مرتبط با اهداف شرکت را در شهر  -----به انجام برساند که توضیح مبسوط آن در شرح وظایف آمده
است و هر ماه یک بار گزارش امور جاری و در صور ت بروز مورد خاص ،آن مورد را در اسرع وقت به شرکت گزارش نماید .بدیهی
است به محض اعالم نیاز نماینده ،فرمت قرارداد همکاری با مدارس ،بازاریابان و مربیان طرف قرارداد به نماینده تسلیم می شود.
بند  2ضمانت
نماینده یک فقره چک به مبلغ  100 000 000میلیون ریال به عنوان ضمانت حسن انجام کار ،بدون تاریخ ،و به نام شرکت ریاضی
ستاره آموز آسیا در اختیار شرکت می گذارد .در صورتی که مراحل قطع همکاری طبق مفاد همین قرارداد انجام شود این چک
مسترد می گردد .در صورتی که هرگونه تخلف مالی و یا کاری خارج از مفاد این قرارداد انجام پذیرد و یا هر امر غیر قابل پیش
بینی دیگر که به شرکت زیان مالی یا حیثیتی وارد کند ،با دو بار اعالم کتبی این چک قابل وصول خواهد بود.
بند  3امور مربوط به بازاریابان
بازاریاب در این قرارداد شامل تمامی کسانی می شود که به هر شکل ،تحت نظر نماینده به امور بازاریابی شرکت اشتغال دارند.
بدیهی است فهرست اسامی این افراد به منظور صدور کارت بازاریابی ،و گزارش عملکرد دوره ای این افراد به منظور ارزیابی ،در هر
دوره یک بار از سوی نماینده به شرکت ارائه می گردد .هرگونه قرارداد و پرداخت این افراد به عهده ی نماینده است.
بند  4امور مربوط به مربیان
مربیان از سوی مدرسه و نماینده با توافق تعیین می شوند .وظیفه این افراد تدریس در دوره های آموزشی استارمس به ثبت نام
شدگان است .شرایط احراز مربی گری به طور کلی ابالغ می شود ،با این حال ضمن این که نماینده در این زمینه اختیارات باالیی
دارد اما انت ظار می رود مربیان از میان افراد باهوش ،توانا و دارای روابط اجتماعی بسیار خوب با کودکان انتخاب شوند .بدیهی است
فهرست اسامی این افراد به منظور صدور کارت مربیگری ،و گزارش عملکرد دوره ای این افراد به منظور ارزیابی و پرداخت دستمزد،
در هر دوره یک بار از سوی نماینده به شرکت ارائه می گردد.
بند  5امور مالی
الف شهریه
قیمت پایه ی شهریه ی دوره های استارمس در سال  1397برای هر مرحله  9جلسه ای مبلغ  900 000ریال است که بر اساس
وضعیت برخوردار ،نیمه برخوردار و یا محروم می تواند متغیر باشد عالوه بر این به طور میانگین در هر دوره  200 000ریال بابت
ابزار دریافت می شود.
تبصره ی  :1کلیه ی هزینه ها تا پایان دوره ی قرارداد ثابت است مگر با پیشنهاد و توافق طرفین.
1

تبصره  :2هر دانش آموزی که یک بار در این دوره ثبت نام می کند ،تا زمانی که ابزار آن را نگه داشته و می تواند از آن استفاده
کند ،نیازی به خرید مجدد آن ندارد.
تبصره ی  :3هیچ دانش آموزی اجازه ندارد بدون خرید ابزار آموزشی در دوره های استارمس شرکت کند ،مگر آن که مدرسه تایید
کند که با ثبت نام شده ی دیگری از یک خانواده اند و در یک مدرسه و یک پایه درس می خوانند.
تبصره ی  :4در هر دوره ی آموزشی ،شرکت تنها اجزای همان پایه ای را ارسال می کند که دانش آموز برای آن ثبت نام کرده است
و در دوره های بعدی تنها ابزار مربوط به همان دوره ارسال می شود.
ب) درصدهای دستمزدها
دریافتی نمایندگان  51درصد از مبلغ شهریه ی دانش آموزان است که شامل درآمد حاصل از ابزار نمی شود .نماینده از محل این
درصد موظف است سهم توافقی به مدارس را تامین نماید .سهم هر مدرسه به شرکت اعالم می شود و در موعد مقرر ( 10روز پس
از اعالم اتمام کالس ها) شرکت یک فقره چک در وجه مدرسه و یک فقره چک در وجه نماینده صادر می نماید.
نمایندگان محترمی که با این شرکت قرارداد همکاری منعقد می کنند تابع شرایط دو جدول زیر هستند .بر اساس جداول زیر شیوه
ی لغو ،ادامه یا ارتقای قرارداد با نمایندگان تعیین می گردد.
جدول امتیازهای نمایندگان
ردیف

موضوع

واحد امتیاز

حداقل الزامی در هر ماه

1

ثبت نام به ازای هر دانش آموز

2

 76ثبت نام

4

تکرار ثبت نام

0/5

دستکم  90درصد ثبت نام دوره ی قبل

بر اساس جدول امتیازات فوق هر نماینده هر شهر در هر سه ماه بایستی حداقل  100امتیاز کسب کند .تا قرارداد نمایندگی وی
ملغی نشود.
ردیف

حداقل امتیاز

عنوان

1

 150و کمتر

نماینده ضعیف

امکان لغو قرارداد و اعطای نمایندگی به فرد دیگری وجود دارد.

2

 151تا 190

نماینده مرزی

امکان لغو قرارداد و اعطای نمایندگی به فرد دیگری وجود دارد.

3

 191تا 240

نماینده عادی

امکان اعطای قرارداد موازی با فرد دیگری وجود دارد.

4

 241تا 290

نماینده فعال

با فرد دیگری در آن شهر یا منطقه قرارداد منعقد نمی شود.

5

 291تا 350

نماینده عالی

قرارداد انحصاری است و امکان نمایندگی در شهرها و مناطق دیگر هم هست

6

 351به باال

نماینده ویژه

قرارداد انحصاری است و امکان نمایندگی در استان و استان های دیگر هم هست

* شمارش تعداد ثبت نام های این قرارداد تا  5ماه لحاظ نمی شود .لذا دوره ی تبلیغات و معرفی محصول و آشنا سازی مخاطبین با آن لحاظ
شده است.
* وضعیت جمعیتی منطقه ای که یک نماینده در آن کار می کند توسط شرکت تحلیل و لحاظ می گردد.

تبصره ی  :1حقوق مربیان به عهده ی شرکت بوده و مدارس و نمایندگان هیچ تعهدی در این زمینه ندارند.
تبصره ی  : 2تمامی امور مالی مرتبط با کارگزاران تنها به عهده ی شرکت خواهد بود .لذا تمامی منابع مالی حاصل از شهریه به
حساب شرکت واریز می شود و در پایان دوره ،شرکت با هریک از کارگزاران تسویه حساب خواهد کرد.
ماده ی  3تعهدات سیما
بند  1تعهدات نمایندگی
شرکت سیما متعهد می شود امور قرارداد ها و پرداخت ها را طبق جداول فوق رعایت نماید.
بند  2امور مالی

2

سیما متعهد می شود در پایان هر دوره با فاصله ی زمانی حداکثر  10روز (که صرف بررسی وضعیت عملکرد هریک از کارگزاران
می شود) تمامی درصدهای متعلق به نماینده ،مدارس و مربیان را پرداخت نماید .هرگاه از مدرسه ای که یک نماینده در آن قرارداد
منعقد کرده است شکایتی به شر کت اعالم شود و منجر به هتک حثیت شرکت و خدشه دار شدن نماد اعتماد الکترونیک سایت و بازپرداخت
شهریه گردد ،به تعداد شکایات ،برابر آن مبلغ از درآمد نماینده و طرف دوم قرارداد کسر می شود.
بند  3ارسال ابزار
سیما متعهد می شود که ابزار آموزشی را به موقع برای نماینده نمایندگان ارسال دارد.
بند  4تربیت مربی
تعیین مربی به عهده ی نماینده و تربیت مربی به عهده ی سیما است .اما در صورتی که نماینده صالحیت کافی را برای تربیت
مربی احراز نماید این کار به نماینده واگذار خواهد شد .هزینه ی آموزش هر مربی دو میلیون ریال است که کال به شرکت پرداخت
می گردد .از این مبلغ  500 000ریال بابت پکیج آموزشی و مابقی سهم شرکت است .در صورتی که نماینده ،کار تربیت مربی را به
عهده بگیرد سهم سیما به  500 000ریال کاهش می یابد و یک میلیون ریال در اختیار نماینده است.
ماده ی  3تبلیغات
نماینده موظف است که ب رای بهبود بازاریابی های خود اقدام به فعالیت های تبلیغی نموده و یک نمونه یا یک تصویر از آن را به
عنوان سند قابل نگهداری به هیئت مدیره ارسال نماید .هر تبلیغی که شرکت ،راساً انجام دهد خود به خود شامل حال بخش زیاد یا
تمامی نمایندگان شرکت می شود .اما تبلیغات حو زه ی هر نماینده به عهده ی همان نماینده خواهد بود و سیما در مقابل هزینه
های تبلیغاتی (هر گونه ای و هر مقداری که باشد) تعهد مالی نخواهد داشت .با این وجود حسب مورد ،ممکن است سیما به
درخواست برخی نمایندگان تا سقف  30درصد از هزینه های تبلیغات را بپردازد که تصمیم گیری آن به هیئت مدیره محول می
شود و کامال موردی است .میزان اثر گذاری این تبلیغات می تواند بر تصمیم هیئت مدیره مبنی بر رد یا قبول درخواست کمک
هزینه تاثیر گذرا باشد.
ماده ی  4قطع همکاری
بند  1قطع همکاری از سوی نماینده
نماینده هر زمان که صالح بداند می توا ند به سیما تقاضای قطع همکاری بدهد .قطع همکاری در میانه ی دوره ها امکان پذیر
نیست و تقاضای قطع همکاری یک ماه پیش از اتمام دوره ی در حال اجرا باید به هیئت مدیره ی شرکت رسیده و از سوی هیئت
مدیره یا شخص مدیرعامل ،کتباً اعالم وصول شده باشد.
بند  2قطع همکاری از سوی سیما
به محض این که امتیاز یک نماینده در یک دوره ی محاسبه ی امتیازات از حد نصاب  100کمتر شود ،قرارداد نمایندگی خود به
خود ملغی است و نیازی به اعالن ندارد .با این حال ممکن است تا زمان انتخاب جانشین ،نماینده پیشین فرصت جبران امتیاز خود
را به دست آورد.
این قرارداد در  4ماده 11 ،بند و  6تبصره در دو نسخه برای مدت  3ماه تدوین شده و به روئیت طرفین رسیده که هر نسخه حکم
واحد را دارد .پس از اتمام سه ماه ،این قرارداد حسب مورد ،برای مدت طوالنی تری تمدید یا کال ملغی می گردد.
امضا کنندگان:
امضا
نماینده
امضا
رئیس هیئت مدیره
امضا
عضو هیئت مدیره
امضا و مهر
مدیر عامل
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