
 به نام معبود یکتا         
 

  فروش اعطای نمایندگیتفاهم نامه 

 

به …………………ثبت  به شماره………………….. بین شرکت نامه تفاهم این 
که من بعد طرف اول نامیده ……………………تلفن :   …………………………………………….نشانی،

 .می شود

 ...............................ثبت................ به مدیریت ..........................................به شماره/خانم/آقای شرکت و
ه به موجب آگهی روزنامه کملی ...................................... به شماره فرزند .................... .خانم / آقای ...........

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  ................................. مورخه  شماره .......................... ............. رسمی
کلیه اسناد تعهدآور را  و بر اساس ماده................................اساسنامه شرکت حق امضاء باشدشرکت می

مبین هویت شرکت و مدیرعامل و دارندگان حق  دارد )فتوکپی آخرین آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه که
ه کشناسنامه و کارت ملی دارنده ی حق امضا ضمیمه قرارداد خواهد شد.( فتوکپیامضاء باشد، و همچنین 

 به شماره فرزند ....................  و جناب آقای / سرکارخانم ...............از این پس طرف اول نامیده می شود 
از این پس طرف  که...................................................................: به نشانیملی ......................................

 .گرددشرایط و مفاد ذیل منعقد می شود از طرف دیگر مطابق بانامیده می  دوم )نماینده فروش(

ه در طرفین ک اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتبًا به نشانی هرگونه-تبصره
ارسال گردد. در صورتیکه این محل تغییر  شوداین قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می

ار، تخلف، ارسال اخط کتبًا به طرف دیگر اطالع داده شود و در صورت بایست محل جدید بالفاصلهکند می
بر اصل برا همچنین کپی  مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابالغ شده تلقی خواهد شد، درخواست یا

 .کارت ملی و شناسنامه طرف دوم ضمیمه ی قرارداد می باشد

و  ینعاملبه  سامانه فناوری دینا و عاملیت فروش ( موضوع عبارت است از: اعطای نمایندگی 1ماده 
رم نشرکت  ثبت شده با نشان و عالمت سامانه فناوری دینا فروش  و  بازاریابینمایندگی های فروش و 
عیین شده از سوی فروش ت با شرایط قیمت گذاری و ضمانت و خدمات پس از افزاری داده کاوان دینا 

 .کشور ........./...........شهر......سطح استان /طرف اول در 

 .می باشد………. ( مدت از تاریخ انعقاد به مدت 2ماده 

وی از سپیش فاکتور های صادره بایستی طبق  فروش  نماینده فروش هر نسخه از نرم افزار توسط(4ماده 
 .،انجام شودمدیرعامل رسیده است که به امضای  شرکت نرم افزاری داده کاوان دینا 

 : شرایط نمایندگی3ماده

 .شرکتتکمیل نمودن فرم تعهدنامه نظام نامه کیفی و اخالقی 1 -

 .یی و وجه التزام نمایندگی ذکر شده در قراردادتکمیل فرم های شناسا2 -



 

 

 

هرگاه صالح بداند شرکت  محفوظ خواهد بود وشرکت ( حق بازرسی و نظارت بر کار عامل برای 5ماده 
زمینه بازدید و نماینده فروش و و توضیح بخواهد  می تواند از کار عامل و نحوه عمل او بازدید نموده

 .نظارت را فراهم نماید

عامل تا قبل از فروش  بع قرارداد نزد ول نرم افزاری موضومحصارائه مشخصات و دموی ( 6ماده 
 .یدعنوان امانت را داشته و عامل متعهد می شود مقررات امانت داری را رعایت نما

 خواهد بود .طرف اول قرارداد در اختیار  حقوق مادی و معنوی سامانه و نسخه اصلی نرم افزار( 7ماده 

( حل و فصل موارد اختالفی بدوًا به صورت مذاکرات اصالحی و در مرحله بعد مراجع دادگستری 8ماده 
 .می باشد

 مدت قرارداد (9ماده 

منعقد   سال برای مدت زمان یک  این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم، مدت
تمدید است. در صورت عدم رضایت  با رضایت طرفین قرارداد قابلمی گردد وپس از اتمام مدت قرارداد 

 .طرفین قرارداد قابل فسخ می باشد

 : تعهدات(10ماده 

 تعهدات طرف اول  -الف

از  نسخه از نرم افزاردرصد از قیمت محصول به ازای فروش هر  مبلغ ....................   پرداخت .1
 سوی طرف اول به نمایندگی فروش .

شروع فرایند نصب ، راه ساعت نسبت به  72مدت زمان  ظرف طرف اول مکلف است حداکثر .2
( در محل مشتری و خریداران نرم اندازی و یا آموزش )حسب مورد و درخواست مشتریان

ت بصورت توافقی بصور نمایندگان فعالهر نسخه توسط نماید.) شرایط پرداخت مبلغ  اقدام افزار
 (.جداگانه تعیین می شود

پس از اتمام فرایند فروش نرم افزار تمامی خدمات پس از فروش و اول مکلف است طرف  .3
ات مپشتیبانی نرم افزار را برعهده گرفته و طرف دوم هیچگونه مسئولیتی در خصوص ارائه خد

 داشت. پس از فروش به مشتریان نخواهد 
 .می باشد دومطرف  نماینده بهنرم افزار  طرف اول مکلف به آموزش .4
طرف اول موظف است پس از پایان قرارداد کلیه مدارک و اوراق بهادار طرف دوم را به وی مرجوع  .5

 .نماید



 
 
 

 :تعهدات طرف دوم -ب

 .به فروش نماید مبادرتموردتوافق در تفاهم نامه  متعهد می گردد در حوزه منطقه دومطرف  .1
سامانه فناوری دینا به شرکت جهت انجام فرآیند های فروش و نصب معرفی متقاضیان خرید  .2

 توسط شرکت .
مگر مواردی  طرف اول اقدامی انجام دهددوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از  طرف .3

 . که قبال و صریحا این اختیار به او تفویض شده باشد
مشتریان و درصورت تماس مستقیم  خدمات پس از فروش ارائهطرف دوم مکلف است در امر  .4

 .مطلع ساختن طرف اول اقدام نماید ساعت پس از اعالم خریدار؛ نسبت به 24مدت  ظرف
محصول اقدام  طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ی مندرجات موجود در برگه ی اطالعات فنی .5

محصول به عهده ی طرف  به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فنی
 .دوم می باشد

و  در جهت رعایت سیاست ، منافع،طرف دوم مکلف است که تمامی سعی و کوشش خود را  .6
اقدام به قیمت  حقوق مادی ومعنوی طرف اول محفوظ دارد و تنها می تواند با نظر طرف اول

 .نماید گذاری و یا ایجاد تغییر در استراتژی های بازاریابی محصول
را  بایست کلیه اسناد و مدارک مبادله شدهدر صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری، طرف دوم می .7

 .به طرف اول عودت نماید
فوق العاده با  نماینده فروش به دالیلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش چنانچه .8

ت و مجوز الزم را اخذ نماید. قیم تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتبًا به شرکت اعالم
اعالم  نرم افزاری داده کاوان دینا هماهنگی شرکت  توسط نماینده فروش و با نرم افزار فروش 

 .می گردد
ماه از او خرید  کلیه مشتریان خود را که طی همان فهرست نماینده فروش موظف است در هرماه .9

 .اند را با ذکر نام و نشانی اعالم نمایدنموده

یکطرفه قرارداد  ، شرکت حق فسخ 10در صورت تخلف نماینده فروش از تعهدات مندرج در بند ب ماده 10 -
داشت. در این صورت خسارات متوجه  را خواهد داشت و نماینده فروش حق هیچگونه اعتراضی نخواهد

 .باشدمی ت از محل تضمین، قابل کسر و وصولبه شرک

جغرافیایی تعیین شده  خارج از حوزه ی دررا نرم افزار طرف دوم حق اعطای نمایندگی به غیر و یا فروش 
 .طرف اول در موضوع قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه ی کتبی از

 :تسویه حساب( 11ماده 

 ساعت  72ظرف مدت  هر فاکتور فروش از سوی مشتریان موظف به تسویه حساب کامل نقدی اول  طرف
می طرف دوم و ارسال تصویر فیش واریزی به ……………………..  طرف دوم  از طریق واریز به حساب

  .باشد
 
 



 
 
 
 
 

 ( وجه التزام و تضمین حسن انجام کار12ماده 

نزد ........................................ به شماره ی   لایر ........................  به مقدار  چک  فروش یک فقره  نماینده
برای …………………… در وجه شرکت  ........................................ به تاریخ ............................ بانک

نمود. ) امکان  پیش پرداخت محصوالت موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شرکت تحویل تضمین
 (.دارد ضمانت از طریق مذاکرات حضوری وجود تغییر نوع و میزان وجه

 :(شرایط حل اختالف13ماده 

حل خواهد شد و در  موارد اختالف ناشی از این قرارداد در مرحله اول از طریق داور مرضی الطرفین کلیه
  .به دادگاه ذیصالح ارجاع داده خواهد شد صورت عدم توافق طرفین، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران

دادرسی مدنی و سایر  قانون آیین 455و  454قانون مدنی و مواد  10این قرارداد به استناد ماده  ( 14 ماده
تنظیم و پس از امضاء  تبارلمتن و االعمتحدا در دو نسخه یو ماده   14مقررات جمهوری اسالمی ایران در 

به ………. دارای حکم واحد بوده , و در تاریخ  نسخه هر دو نسخه تنظیم و  دو هرکه  گردید مبادله
 .به طرفین الزم االجرا خواهد بود ضای طرفین رسیده است , و نسبتام

  
 
 
 

 محل امضای نماینده فروش                                         دیرعامل شرکتمحل امضای م

 

 


