موسسه حقوقی سروش نافع دادمان

شرایط و نحوه اخذ نمایندگی از موسسه حقوقی سروش نافع دادمان
حوزه های فعالیت موسسه حقوقی سروش نافع دادمان
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میانگین درآمد نماینده سالیانه  150.000.000تومان به باال برآورد می شود.
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خدمات قابل ارائه از طرف موسسه حقوقی سروش نافع دادمان به نماینده شامل موارد ذیل است:
استفاده از عنوان "نمایندگی موسسه حقوقی سروش نافع دادمان"
اين عنوان كه به عنوان يك برند )  ( Brandمعتبر حقوقی در كشور مطرح است توسط مردم و مسئولين شناخته شده است و به
كارگيري آن مسلما ارزش افزوده اي را ايجاد می نمايد و يك مزيت رقابتی براي نمايندگان موسسه در شهرستانها محسوب می
گردد.
موسسه حقوقی سروش نافع دادمان ني ز تمام تالش خود را می نمايد كه اين نام تجاري را رشد داده و در شناسايی آن به آحاد جامعه
و نيز مسئولين اجرايی كشور برنامه هاي فراوانی را اجرا نمايد.
انتقال دانش و تجربیات
فعاليت هاي مختلفی در دپارتمانهاي متنوع موسسه حقوقی سروش نافع دادمان انجام می شود ،نحوه مديريت ،انتخاب و گزينش
وكال و تيم هاي اجرايی ،گردش فرمها و روال هاي اداري و اجرايی ،نحوه ارزيابی از عملكرد ،نحوه ارزيابی كيفی فعاليت ها و ساير
موارد مشابه به عنوان دانش فنی مطرح می باشد كه براي دستيابی به آن زمان و هزينه ي زيادي صرف شده است .بديهی است
نماينده موسسه حقوقی سروش نافع دادمان براي بهره برداري صحيح از اين دانش بايد بستر الزم را ايجاد نمايد و توان خود را در
پياده سازي آنها به موسسه ثابت نمايد و مهمتر از همه ،امانت دار اين دانش باشد.
برگزاری كارگاه های آموزشی برای مدیران و پرسنل
جهت آشنايی كامل نماينده و مديران آن با موسسه حقوقی سروش نافع دادمان كارگاه هاي آموزشی براي آنها در نظر گرفته می
شود كه در مركز اجرا می شود .در اين كارگاه ها دانش و تجربه مديران مركز بطور كامل در اختيار نماينده قرار می گيرد.
همچنين نماينده مديران و پرسنل آن از نزديك و بطور ملموس با نحوه كار مركز  ،روال هاي كاري  ،آئين نامه ها  ،فرمها و بخش
نامه هاي سازمان آشنا می شوند و كليه مدارك الزم در اختيار آنها قرار می گيرد.
ارزیابی وكال و تیم های اجرایی و برگزاری كالسهای آموزشی تکمیلی
كليه وكال و تيم هاي اجرايی كه تحت مديريت نمايندگی ها فعاليت می كنند می بايست از نظر توانمندي به صورت دوره اي مورد
ارزيابی و به تائيد دپارتمان مربوطه در موسسه برسند و صالحيت علمی و توانمندي فنی آنها مورد بررسی و تائيد قرار گيرد  .براي
افزايش سطح علمی وكال و تيم هاي اجرايی ،كارگاه هاي آموزشی با همكاري مركز تربيت مربی سازمان فنی و حرفه اي كشور ،مرتبا
برگزار می گردد.
نظارت كامل كیفی و كمی بر عملکرد نمایندگی
ناظرين و بازرسين موسسه بطور مرتب از نمايندگی بازديد بعمل خواهند آورد و از نظر كيفی بطور دقيق فعاليت نماينده را مورد
ارزيابی قرار خواهند داد و نكات مثبت و منفی آن را به صورت منظم به نماينده اعالم خواهند كرد تا نماينده با رعايت آنها در جهت
رشد كيفی ارائه خدمات به مشتريان گام بردارد.

بهره گیری از تجارب سایر نمایندگان
عضويت در موسسه حقوقی سروش نافع دادمان امكانی را براي نماينده فراهم می آورد كه با ساير نمايندگان سطح كشور نيز تماس
و تعامل داشته باشد .در طول سال چندين جلسه به صورت دوره اي برگزار می گردد كه در آن كليه نمايندگان با هم به تبادل نظر
می پردازند.
تعهدات نماینده
رعايت باورهاي بنيادي موسسه و صداقت كاري،
ايجاد بستر فيزيكی مناسب و در خور شأن موسسه و نماينده،
ايجاد محيط كاري شاداب و دانش محور،
پياده سازي موفق پرونده ها و پروژه ها طبق استاندارد ها،
ارائه كليه خدمات و محصوالت نرم افزاري و سخت افزاري موسسه،
قبول تعهد انجام حداقل كاركرد ماهيانه،
حضور كامل در جلسات ،تصميمات و فعاليت هاي گروهی موسسه،
همكاري كامل با ناظران كيفی موسسه،
رفع و رجوع امور مربوط به اخذ مجوز از مقامات محلی،

تعامالت مالی بین موسسه حقوقی سروش نافع دادمان و نماینده
پرداخت حق عضویت سالیانه نمایندگی،
نماينده به منظور عضويت و دريافت نمايندگی موسسه حقوقی سروش نافع دادمان و برخورداري از مزاياي آن مبلغ 140.000.000
ريال را بعنوان حق عضويت ساليانه به موسسه پرداخت می نمايد.
 20.000.000ريال از مبلغ حق عضويت به صورت نقدي در زمان ثبت درخواست پرداخت می گردد و مابقی از درآمد حاصل از
عملكرد نماينده مستهلك می گردد.

درآمد نمایندگی
درآمد نمايندگی ها در سه حالت ايجاد می شود:
حالت اول :درآمد حاصل از جذب همکاران دادمان
طبق ضوابط موسسه ،همه همكاران دادمان ،جهت عضويت در مجموعه ،ملزم به پرداخت هزينه هايی می باشند كه از اين محل،
 %50از حق عضويت ها به نماينده تعلق می گيرد.
حالت دوم :درآمد حاصل از اجرای پروژه ها
در اين حالت ،در هر قراردادي كه توسط نماينده منعقد می شود ،پس از كسر هزينه هاي مستقيم %85 ،از سود باقيمانده ،به نماينده
تعلق می گيرد.
حالت سوم :درآمد حاصل از معرفی پروژه
در اين حالت ،نماينده بنا به هردليلی ،پروژه اي را به موسسه ارجاع دهد ،در صورتيكه آن پروژه به مرحله قرارداد و اجرا برسد%50 ،
از سودي كه به طور مستقيم براي موسسه ايجاد می شود ،به عنوان كميسيون ،به نماينده پرداخت می شود.

شرایط الزم برای دریافت نمایندگی:
داشتن تجربه كافی و مفيد در زمينه فعاليت هاي حقوقی و خدمات اداري،
داشتن حداقل مدرك كارشناسی براي مديريت مسئول نمايندگی،
داشتن مجوزهاي قانونی الزم جهت انجام فعاليت هاي مرتبط با مجوز،
دارا بودن توان مالی مناسب،
هم سو بودن افكار و عقايد و ايدئولوژي كاري،
داشتن شرايط متعارف عرفی و اجتماعی،
آشنايی كافی با موسسه و فعاليت هاي آن،

زیرساخت های مورد نیاز جهت دریافت نمایندگی و شروع به كار:
تهيه مدارك الزم و فيش هاي واريزي جهت تشكيل پرونده مطابق با فرم شرايط و مدارك الزم جهت اخذ نمايندگی
داشتن فضاي كافی و مناسب و مورد تاييد موسسه جهت ايجاد دفتر نمايندگی
داشتن ضامن مورد تاييد واحد اعتبارسنجی موسسه
تجهيز دفتر نمايندگی بر اساس تجهيزات و چيدمان مورد نظر موسسه
تهيه كارت ويزيت و سربرگ و .....طبق فايل هاي ارائه شده از سوي موسسه
تهيه تابلو و تابلو روان طبق نظر موسسه
فيش واريزي به مبلغ  880.000تومان جهت اعزام بازرس و تحقيقات محلی ( در صورتی كه محل و شرايط توسط
بازرسين تاييد نشود متقاضی ملزم به برطرف كردن ايرادات می باشد)
فيش واريزي به مبلغ  1.460.000تومان جهت مراحل ثبتی و روزنامه رسمی نمايندگی
فيش واريزي به مبلغ  800.000تومان جهت آموزش هاي الزم
فيش واريزي به مبلغ  3.000.000تومان جهت راه اندازي  crmو ساخت صفحه در سايت دادمان

سواالت متداول
آيا موسسه حقوقی سروش نافع دادمان به افراد حقيقی هم نمايندگی می دهد؟
بله  .اما در صورتی فرد حقيقی می تواند نمايندگی دريافت نمايد كه تمامی سرمايه گذاري فعاليت را راسا انجام دهد ،مجوزها به نام
شخص باشد و نيز شرايط كامل مديريت نمايندگی را نيز داشته باشد.
آيا نمايندگی موسسه حقوقی سروش نافع دادمان در شهرستانها بصورت انحصاري است؟
خير  .كليه نمايندگی ها غير انحصاري می باشد .اما موسسه معموال در شهرستانهايی كه نماينده آن فعاليت قابل قبولی دارد اقدام
به اعطاي نمايندگی ديگري نمی نمايد.
آيا تعرفه خدمات در همه شهرستانها يكسان است ؟
خير  .با توجه به اينكه شهرستانهاي مختلف داراي شرايط اقتصادي اجتماعی و رقابتی متفاوتی می باشند امكان استاندارد كردن
قيمت بصورت يكسان در كشور وجود ندارد .بر همين اساس ،تعرفه خدمات در هر شهرستانی در ابتداي سال با توافق نماينده و
موسسه مصوب می گردد.
براي دريافت نمايندگی چه ضمانتی بايد ارائه شود؟
براي دريافت نمايندگی  200ميليون تومان سفته كه در دفترخانه اسناد رسمی توسط  2نفر ضامن امضاء شده باشد دريافت می
شود.

