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 طرفین قرارداد :-1

متولد  ....................................شماره شناسنامه  .................................................. کد ملی  ............................................................ین آقا / خانم این قرارداد ب

کد واحد بازاریابی ایران  .................................................زاریابی با کد با ..............................................تلفن همراه  ...........................نام پدر .........................

 .........................................................سرگروه  بازاریابنام و نام خانوادگی  ............................................سرگروه  بازاریابکد  ...............................................

 ...............................................کد پستی  .....................................................................................................................................آدرس محل سکونت و تلفن ثابت 

نرسیده به  : آدرسبه  408926شرکت شبکه بادران گستران ) سهامی خاص ( به شماره ثبت نامیده میشود و  بازاریابکه در این قرارداد 

رکت نامیده می شود منعقد داد شرکه در این قرا دکتر فریدون قربانیاننمایندگی  با 021-45863 تلفن  617فتح پالک اتوبان  20کیلومتر 

 . می گردد

 

 موضوع قرارداد : -2

 مند بهجذب افراد عالقه بازاریابی و برای شرکت به منظور معرفی و شناساندن محصوالت شرکت و  فروشانجام تبلیغات حرفه ای و ارائه خدمات 

 . دهی شرکتسود ومنظور ارتقاء فروش 

 

 مدت قرارداد : -3

عدم تخلف بازاریاب از مفاد قرارداد و آئین نامه های داخلی شرکت و سایر که در صورت یکسال می باشد ثبت قرارداد به مدتامضاء و تاریخ  از

 .گردد تمدید میخود به خود بازاریابی شبکه ای  مرتبط باقوانین و آئین نامه های 

 

 مبلغ قرارداد : - 4

بازاریاب ، به  شرکت(مصوب طبق طرح تجاری ) زیر مجموعه وی بازاریابو نیز بازاریاب شخصی  خریدشرکت متعهد می شود که بر اساس 

به  بازاریابروز اول کاری در ماه بعد به حساب بانکی  هفتد که در پایان پرداخت نمای عی ماهانهیتجم یپرداخت ها ه در قالبیفات ویژفتخ

و از این بابت بازاریاب در کمال رضایت طبق پلن درآمدزایی مصوب  بانک ملت واریز می گردد ...........................................................شماره .............

 رجوع هبه می کند.با اسقاط حق بابت خدمات دریافتی شرکت بخشی از مبلغ درآمد خود را به بازاریابان ارشد خود 

 

 حقوق و تعهدات شرکت : – 5

از صوالت شرکت را در جریان اطالعات ضروری در مورد تغییرات کمی و کیفی مح بازاریاب شرکت متعهد می شود که به طور منظم  -1 – 5

 . قرار دهدطریق سایت 

فراد حقیقی یا حقوقی امضاء این قرارداد غیر انحصاری بوده و شرکت این حق را برای خود قائل است که قراردادی مشابه با دیگر ا  - 2 – 5

 . نماید

 . شمول قانون کار و بیمه خارج است هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمیکند و از داین قراردا  - 3 – 5

 . در زمان یا مکان خاصی نمایدم به فعالیت و کارکردن را ملز بازاریابشرکت نباید   - 4 – 5

اصالح نماید و در صورت تغییر و اصالح، بازاریاب شرکت  می تواند هر زمان که بخواهد پلن درآمدزایی و طرح تجاری خود را تغییر و  – 5 – 5

 حق هیچگونه اعتراضی نداشته و مکلف است خود را با شرایط جدید منطبق نماید.

تمامی محصوالت شرکت و هرگونه افزایش و کاهش قیمت محصوالت، هر زمان که شرکت صالح بداند با شرکت  تعیین و تغییر قیمت  – 6 – 5

 یچگونه اعتراض و اظهار نظری را ندارد. بوده و بازاریاب حق ه
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 : بازاریابتعهدات  – 6

آئین نامه و مقررات  از بازاریابی شبکه ای و در خصوص « وزارت صنعت،معدن و تجارت » قرراتکلیه ماقرار می نماید که از  بازاریاب  - 1 – 6

صورت هرگونه تغییر در این در و به رعایت آنان می باشد ملزم و  استآگاه شرکت داخلی های قوانین و آئین نامه  و جدول تخلفاتانضباطی و 

 . همگام سازدباید خود را با این تغییرات  بازاریاب،ها و آئین نامه مقررات

منافع راستای در  محرمانه تلقی کند و از آنها اًاطالعات و اسناد فراهم شده توسط شرکت را اکید متعهد می شود که همه بازاریاب   - 2 – 6

 . نکندشخص ثالث استفاده  خودش یا

قانون نظام   87  ماده تبصره موضوع یآئین نامه اجرای 13که طبق ماده  یآموزش و دوره های کالس هاتمام موظف است در بازاریاب   - 3 – 6

 . ط شرکت برگزار میگردد شرکت نمایدتوس که صنفی

  .باشد جهت حضور در دفتر مرکزی و کلیه شعبات شرکت میو اخالقی موظف به حفظ حجاب و رعایت کلیه شئونات اسالمی  بازاریاب  - 4 – 6

از به کار بردن هرگونه تعابیر و الفاظ نامناسب و ،آن و چه پس از اتمام همکاری با شرکت در زمانمتعهد می گردد چه بازاریاب  - 5 – 6

همچنین شایعه پراکنی و گزارش خالف واقع و تبلیغات منفی علیه سایر بازاریابان و ناخوشایند درباره محیط کار و کارکنان و مدیران شرکت و 

 یداً خودداری نماید.الح شرکت اکمنافع و مص

 . دیگر تحت هر عنوانی فعالیت نمایدازاریابی شبکه ای حق ندارد در هیچ شرکت ب بازاریاب  - 6 – 6

ات بر درآمد این قرارداد برعهده بازاریاب است و یمال،    01/01/95قانون مالیات های مستقیم الزم اجرا از  104با توجه به حذف ماده  - 7 – 6

 بازاریاب خود شخصاً مکلف به اظهار آن به مراجع ذیصالح و پرداخت آن می باشد.

 . رکت ندارد مگر با مجوز کتبی شرکتحق برگزاری هیچگونه جلسه ای را خارج از دفتر مرکزی یا شعب مورد تایید ش بازاریاب  - 8- 6

ارائه در صورت و حضور در جلسات معتبر می باشد و  دد در دفترمرکزی و شعب رسمی شرکت،فقط جهت تر بازاریابکارت شناسایی   - 9 – 6

 . لغو می گردد بازاریابکد بازاریابی ،نظارتی و یا انتظامی بعنوان کارت شناسایی رسمی ، هر ارگان دولتی به بازاریابتوسط آن 

مورد تایید شرکت نمی باشد یا بازاریابی به شیوه ای که مورد تایید مربوط به شرکت و ی که نباید به بازاریابی محصوالت بازاریاب  - 10 – 6

  فروش و فروش اجباری مبادرت نماید. استراتژی شرکت نیست از جمله ارائه

 .دیگر را جذب کندبازاریاب ندارد متقاضی  حق بازاریاب  - 11 – 6

 روی کاال بفروشد.مندرج بر بازاریاب حق ندارد محصوالت شرکت را به قیمتی کمتر از قیمت مصرف کننده   - 12 – 6

باید تاکید کند که پیشنهاد بازاریاب ، هنگام معرفی فرصت های شغلی شرکت به شرکت است.ادعا کند که در استخدام نباید  بازاریاب  - 13 – 6

به هیچ وجه اختیار ندارد مسئولیتی را از طرف  بازاریابنه پیشنهاد استخدام . به عالوه ،  د راه اندازی یک تجارت مستقل است،این کار ، پیشنها

 . انجام وظیفه ای از طرف شرکت کند بهبگذارد یا کسی را مقید  شرکت برعهده کسی

حمایت خود را نباید منوط باید اعضای زیر مجموعه خود را آموزش داده و آنها را تشویق و حمایت کند و به هیچ عنوان انجام بازاریاب  - 14 – 6

 .وش زیر مجموعه به هر میزان نمایدیا فر به خرید

و یا هر  ، شبکه های اجتماعیپیام کوتاه ، بدون داشتن مجوز کتبی از شرکت نمی تواند از ابزارهای تبلیغاتی نظیر اینترنت بازاریاب  - 15 – 6

 .استفاده نمایدسیله ای غیر از تبلیغات کالمی و

محصوالت  حق بسته بندی مجدد یا هرگونه تغییر در بسته بندی و برچسب های محصوالت را ندارد . بازاریابتحت هیچ شرایطی   - 16 – 6

 .بسته بندی اصلی خود به فروش برسدشرکت فقط باید در 

مگر با مجوز کتبی از  امتیاز توزیع کنندگی خود را به دیگران ندارد؛یا اعطاء نمایندگی واگذاری یا انتقال  فروش، ،اختیار اهدا بازاریاب  - 17 – 6

 .مستقیم زیر مجموعه خود بازاریابانشرکت و 

عرضه نموده و به  ، دست فروشی و یا فروش به مغازه یا فروشگاهنباید محصوالت شرکت را از طریق حراج اینترنتی بازاریابیهیچ   - 18 – 6

 خبرنامه ، بروشور ، جزوات آموزشی ) منابع منتشره ی شرکت هیچ یک از . مصرف کننده نهایی ممنوع می باشد فروش رساند . فروش به غیر از

 . فروخته شود بازاریاب  توسط( نباید  ... کاتالوگ و ،

 . غیر مجاز است کامالً( ده کسانی که مایل به دریافتش نیستنارسال ایمیل ب ) نامه اینترنتی زارسال هر  - 19 – 6

بازاریابی ، کد واحد  ت کارت عضویت خود که حاوی کد ملیحتمالی می بایساز توضیح محصول به مصرف کننده ا قبل بازاریابیک   - 20 – 6

سط در خرید محصول تو بازاریاب.  ت پذیردتوضیح محصول نباید بدون رضایت مصرف کننده احتمالی صور . و کد شرکت است را ارائه دهد

 . به معارفه محصول پایان دهد باید جا مصرف کننده ی احتمالی در خواست کردمصرف کننده احتمالی نباید اصرار ورزد و هر 
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درصد از محصوالتی که از شرکت خریداری کرده است قادر به گذاشتن سفارش مجدد می  70در صورت فروش حداقل  بازاریابیک   - 21– 6

در قالب بای قرارداد  فسخفروش آن بدون باز پس گیری کاال بعلت عدم  بنابراین .و مسئولیت سفارش مجدد بر عهده خود بازاریاب استباشد 

 .ذیر نمی باشدامکان پبک 

 .عمومی را نداردهمچنین مکان های  شرکت و یو محل های تحویل کاالشعب  ، اجازه تجمع مقابل ساختمان مرکزی بازاریاب  - 22 – 6

دانش فنی کار و کلیه امکانات و متعلقات شرکت  ، نرم افزارها ، برداری و شبیه سازی از سیستم ها عکس ، کپی برداری ، طراحی  - 23 – 6

 پس از لغو قرارداد ممنوع است. هچ ر وچه در حین کابازاریاب توسط  هت ارائه به غیر و یا به نفع شخصج

محل های تحویل کاالی شرکت و و شعب ر شرکت متعهد و مکلف به حفظ نظم و عدم انجام هرگونه اختالل و اغتشاش د بازاریاب  - 24 – 6

 می باشد.

به صورت خودکار جایگاه را نداشته باشد  پرداخت تجمیعی ماهانهمتوالی حداقل شرط برخورداری از دریافت  سه ماهچنانچه بازاریابی   - 25 – 6

 حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.بازاریاب بازاریاب حذف می گردد و از این بابت  بازاریابی

ی خود را که در قسمت میزکار موجود می باشد پرینت گرفته و جهت هرگونه تردد در دفتر یبازاریاب ملزم می باشد که کارت شناسا - 26 – 6

 . دشعب شرکت همراه خود داشته باش یامرکزی 

به صورت هدیه و یا اعطاء امتیازات مختلف از سوی بازاریاب به بازاریابان دیگر ممنوع  وجه نقد، چهبه صورت چه هر گونه پرداخت   - 27 – 6

 می باشد و بازاریاب حق چنین کاری را ندارد.

قبول و رعایت مفاد آن می  بازاریاب مکلف به در صورت هرگونه اصالحیه و تغییر مفاد قرارداد که در سایت شرکت اعالم می شود،  - 28 – 6

 .مسموع نمی باشدز اصالحیه توسط بازاریاب، باشد و اظهار عدم اطالع ا

 بازاریاب نمی تواند به جای بازاریاب دیگری ثبت سفارش کند مگر با تایید آن بازاریاب.  - 29 – 6

در میز کارش معرفی نماید تا در صورت فوت، مالکیت جایگاه وی به  وارثبازاریاب می تواند یک نفر از خویشاوندان خود را به عنوان   – 30 – 6

ماه از تاریخ فوت با ارائه گواهی انحصار وراثت و ارائه اقرار نامه  3موظف است ظرف مدت معرفی شده  وارث ،مزبور منتقل شود. پس از فوت ثارو

موافقند به شرکت مراجعه و تقاضای تغییر اسم و مشخصات جایگاه  وارثمبنی بر اینکه سایر وراث با حضور و تغییر جایگاه متوفی به نام رسمی 

 ماه مقرر، جایگاه بازاریاب لغو می گردد. 3در غیر اینصورت پس از  .را به نام خود بنماید

زنامه ها، رادیو و تلویزون، مجالت و ... با اصحاب رسانه اعم از خبرگزاری ها، نشریات، روبازاریاب حق انجام هیچگونه مصاحبه ای را   – 31 – 6

 نیز سیستم بازاریابی شبکه ای ندارد. و راجع به شرکت و محصوالت آن

 شرایط تحویل کاال : – 7

شرکت مبنی بر آماده بودن کاال جهت توسط روز از تاریخ ارسال پیام  20 ظرف مدت در صورت عدم دریافت کاالی سفارش شده - 1 – 7

و هزینه  پراخت های تجمیعی ماهانهپس از کسر کلیه را  و مبلغ آنباطل  را سفارششرکت می تواند  ، یل در میزکار و یا تلفن همراه ویتحو

 .نمایدو به حساب بازاریاب عودت تجاری شرکت کسر طرح براساس  ، های ارسال و مالیات

خرید کاال معرفی می نماید هنگام  تحویل کاال به شخصی که بازاریاب به عنوان نماینده خود در میزکارش جهت تحویل گرفتن کاالها  - 2 – 7

در  و شرکت هیچگونه مسئوولیتی از این بابت نداشته و بوسیله شرکت معتبر بوده و بازاریاب حق هیچگونه اعتراضی را در این زمینه ندارد 

 ند.موضوع ارتباطی به شرکت پیدا نمی کتالف فیمابین بازاریاب و نماینده معرفی شده ایشان، صورت بروز اخ

 

 شرایط استرداد کاال : -8

می   وی( قانون نظام صنفی، در صورت فسخ قرارداد توسط بازاریاب، 87آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده )  9طبق بند )ط(  ماده – 1 – 8

به شرط آنکه قابل فروش مجدد باشد را منتهی به تاریخ فسخ ماه  12 حداکثر کاالهای فاکتورهای قبلی خریداری شده ،تواند قبل از فسخ قرارداد

 تعلق فروشی خرده سود و کاال فرستادن پس باز و ارسال های هزینه منهای مرجوعی کاالی مبلغ شرکت صورت این در ؛نماید مستردشرکت  به

 ازای در شده پرداخت تجمیعی ماهانه واریز است بدیهی.  دهد می عودت بازاریاب حساب به را استرداد قابل غیر مالیات و بازاریاب به گرفته

 خود از سطوح باالتر انبازاریاب حضور عدم صورت در و کسر آنان حساب از باالتر سطوح بازاریابان حضور صورت در مرجوعی کاالی فروش

 . گردد می کسر مربوطه بازاریاب

اخت ارائه دلیل و تنها با پرد بدون تحمل جریمه و یاخرید خود را ز پس از تسلیم کاال حق انصراف اکاری روز  7مدت ظرف بازاریاب  – 2 – 8

 . هزینه حمل با شرایط ذیل دارد
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ز تاریخ تسلیم کاال *ا  *تاریخ مصرف کاال نگذشته باشد  باشد*بسته بندی کاال آسیب ندیده   نشده و کاال مصرف نگردیده باشد *پلمپ کاال باز

 . به حساب خریدار و بازاریاب ارشد وی واریز نگردیده باشد پرداخت تجمیعی ماهانه ویبه 

 

 قرارداد :و تعلیق فسخ  - 9

، در صورت این مدت انقضاءپس از  د.نرا فسخ نمای هر یک از طرفین قرارداد می توانند در شصت روز اول پس از امضاء قرارداد آن  - 1 – 9

، قرارداد در میزکار بازارایاب اعالم قبلی پانزده روزهشرکت می تواند با  تخلف بازاریاب از هر یک از شروط، مفاد و تعهدات مندرج در این قرارداد،

 را به صورت یکطرفه فسخ نماید.

شرکت گزارش  ،شرکت نسب به فسخ قرارداد و حذف میز کار بازاریاب اقدام نمایدچنانچه تخلفات بازاریاب به گونه ای باشد که  – 2 – 9

 مضافاً اینکه .تخلفات وی را کتباً به کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای اعالم و رونوشتی از آن را به کلیه شرکتهای دارای مجوز ارسال می نماید

را  شرکتچه به عنوان بازاریاب و یا به هر عنوان دیگری در  ،اب اخراج شده حق هیچگونه فعالیتی چه بنام خود و چه بنام اشخاص دیگربازاری

 . ندارد

در صورت تخلف بازاریاب از مفاد آئین نامه انضباطی شرکت، شرکت می تواند حسب مورد نسبت به تعلیق و یا حذف میزکار بازاریاب   - 3 – 9

 دام نماید.اق

 

 تمدید قرارداد : – 10

و آئین قوانین سایر نیز و  مفاد این قرارداد و آئین نامه های داخلی و انضباطی شرکتاز  بازاریابعدم تخلف  در صورت ،قرارداد مدت پس از اتمام

 . می گردد تمدیدبه خودی خود این قرارداد  ،مرکز امور اصناف و بازرگاناننامه های مرتبط با بازاریابی شبکه ای از جمله قوانین 

 

 حل اختالف : – 11

 واجد صالحیت رسیدگی به اختالف می باشد .بر بازاریابی شبکه ای در صورت بروز اختالف بین طرفین و عدم حصول سازش ، کمیته نظارت 

 . می باشد رای کمیته در این خصوص قطعی

 

 مفاد قرارداد : – 12

 .تنظیم گردیده است بازاریاب ( و خاصسهامی  )گستران  بین نماینده شرکت شبکه بادران ( با اعتبار واحد ) دو نسخه ماده و 12این قرارداد در 

. 
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