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 شرایط اخذ نمایندگی 

 

ی مجًص آمًصشگاٌ ي یا مذسسٍ )حقًقی( اعطاء  ومایىذگی فقط تٍ افشاد حقیقی یا حقًقی داسوذٌ -1

 گشدد. می
1

  

ی ومایىذگی اص َیچ  شًد کٍ دس مکان فعالیت خًد داسوذٌ اخز ومایىذگی اوحصاسی، فقط تٍ کساوی اعطاء می -2

وثًدٌ ي دس طًل مذت ومایىذگی ویض حق چىیه کاسی سا اص خًد  مشاتٍ یا غیشمشاتٍ مشکض آمًصشیِ دیگشی

 سلة خًاَىذ کشد.

حل صوذگی خًد داسای حُسه ساتقٍ ي اعتثاس شًد کٍ دس شُش م ومایىذگی فقط تٍ افشادی اعطاء می -3

 تاشىذ. میفشَىگی 

ومایىذگی سا  تقاضایی فعالیت دس مقطعِ تحصیلیِ  دايطلة ومایىذگی، الصم است آشىایی کامل ي ساتقٍ -4

 داشتٍ تاشذ .

دايطلة ومایىذگی الصم است داسای فضای مىاسة اص وظش متشاط، يضعیت جغشافیایی ي ششایط مىاسة  -5

 فشَىگی دس شُش مًسد تقاضا تاشذ.

 دايطلة ومایىذگی الصم است داسای تًان مالی تثلیغاتی دس شُش یا استان مًسد تقاضا تاشذ. -6

کساویکٍ دس تذي تأسیس آمًصشگاٌ علمی یا مذسسٍ َستىذ فقط تا رکش وام مؤسسٍ تٍ تشای اخز ومایىذگی،  -7

کٍ متقاضی تیش اص دي سال تا وام دیگش فعالیت  صًستی سشًد. ي د )مُش دکتش شاکشی( ومایىذگی اعطاء می

ومًدٌ ي تأکیذ تش وام قثلی خًد تشای فعالیت داسد، متعُذ است تعذ اص مشاحل قاوًوی، تاتلً ي تىشَای دسیافتی 

ومای اصلی ساختمان  سا دس طًل ومایىذگی تٍ "مُش دکتش شاکشی"مؤسسٍ سا تا رکش وام ومایىذگی مؤسسٍ 

 دَذ.شض دیذ قشاس وصة ي دس مع

عىًان حق تشوذ ي  َا تٍ مشاکض استاني تشای شُشَای تضسگ تًمان  000/000/3پشداخت مثلغ  -8

)مثلغ مًسد وظش  تاشذ. تًمان می 000/000/2ایه مثلغ تشای شُشَای کًچک  کٍ .تثلیغات مقذماتی

 غیشقاتل استشداد است.(

جُت  کًچکتًمان تشای شُشَای  000/000/1ي  تضسگتًمان تشای شُشَای  000/000/2سپشدن مثلغ -9

 گیشد. مىظًس شذٌ ي مًسد محاسثٍ قشاس می ،اعتثاس خشیذ کتاب. ایه مثلغ دس صمان تسًیٍ حساب

دس يجٍ مؤسسٍ تیضًَشان  چک 000/000/20تًمان سفتٍ ي  000/000/5سپشدن سىذ ضماوت تٍ مثلغ  -10

ماٌ تا یکسال جُت پیشگیشی اص َشگًوٍ سًء  6کٍ ایه مثلغ تعذ اص فسخ یا اتمام قشاسداد ویض تیه 

 ماوذ. َا دس مؤسسٍ محفًظ می َا ي آصمًن استفادٌ اص تشوذ، پشسش
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1

سا معشفی ي تا مشااسکت تاا ایشاان     1داسای ششایط تىذ  شخصِتًاوذ  ي تًاومىذی فعالیت سا داشتٍ تاشذ، می تًدٌ آمًصشی  فشدی داسای ساتقٍدس صًستی کٍ 

 تاشذ. فشد معشفی شذٌ می ،اقذام تٍ دسیافت ومایىذگی ومایذ. تذیُی است طشف اصلی قشاسداد تا مؤسسٍ


