
ی، خیابان میرعماد، کوچه هفتم، پالک ۲۱ کدپستی :۱۵۸۷۷۱۶۹۱۶تهران، خیابان شهید مطه� تلفن: ۰۲۱-۸۷۷۶۰

w w w . h e s a b r a y a n . c o m

شرکت حساب رایان پارس
ی  مــحاســباننرم افزارهای یکپارچه مالی و ادا�

وش   شرایط اخذ نمایندگی و عاملیت ف�

 اشخاص حقیقی

 اشخاص حقوقی

ی اسالمی ایران تابعیت جمهو�

حداکثر سن ۵۵ سال

رگانی  ی، مهندسی صنایع، مدی��ت با� دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس د� رشته های «حسابدا�

و مهندسی نرم افزار»

ی عدم سابقه محکومیت کیف�

وش و ارائه خدمات  ی مرتبط (اولویت با افرادی است که تج��ه ف� حداقل ۵ سال سابقه د� رشته های کا�

وش در صنعت نرم افزا� را داشته باشند)  پس از ف�

ی، تولید، بودجه و گزارشات  آشنایی با نرم افزارهای حوزه های مالی، ادا�

ارائه وثیقه بر اساس رتبه تعیین شده به میزان تعیین شده از طرف شرکت

ی جهت دفتر کار  وجود فضای مناسب تجا�

تکمیل فرم درخواست نمایندگی

تایید اساسنامه شرکت متقاضی نمایندگی توسط مرکز

ارائه جواز کسب د� زمینه مرتبط با فعالیت

ج در اشخاص حقیقی برای مدیر عامل دارا بودن شرایط مند�

ارائه وثیقه بر اساس رتبه تعیین شده به میزان تعیین شده از طرف شرکت

ی جهت دفتر کار  وجود فضای مناسب تجا�

تکمیل فرم درخواست نمایندگی
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شرکت حساب رایان پارس
ی  مــحاســباننرم افزارهای یکپارچه مالی و ادا�

وش و استقرار شرایط اخذ نمایندگی ف�

مدارک مورد نیاز

برای نماینده حقیقی

برای نماینده حقوقی

ی اطالعات یا دیگر صنایع وابسته  کسب وکار مرتبط با خدمات مالی، مشاوره مدی��ت، فناو�

ی از شرایط محیطی و مکانی مناسب  برخوردا�

 حسن شهرت شرکت و سهام داران

 داشتن ارتباطات گسترده د� بازار کسب وکارهای متوسط

وش و استقرار ئین نامه نماینده ف�  پذیرش شرایط آ

 شماره ثبت

 شناسه ملی

 کد اقتصادی

وده معتبر (با مدت اعتبار حداقل ۲ ماه) زش اف�  تصویر گواهی ا�

وی کارت ملی همه صاحبان حق امضا در قالب یک عکس در کنار هم  تصوی� پشت و �

وزنامه رسمی  تصویر آخ��ن تغییرات �

تصویر کارت ملی

وده) زش اف� وده معتبر ( برای مشموالن مالیات بر ا� زش اف�  تصویر گواهی ا�

 تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت متقاضی

 تصویر اساسنامه یا جواز کسب متقاضی

 ارائه گواهی عدم سو پیشینه

 تصویر آخ��ن مدرک تحصیلی
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شرکت حساب رایان پارس
ی  مــحاســباننرم افزارهای یکپارچه مالی و ادا�

��ابی عملکرد نمایندگی ها توسط حساب رایان پارس   ا�

مزایای اخذ نمایندگی

��ابی عملکرد نمایندگان مورد  عملکرد نمایندگی های حسـاب رایان پارس د� بخش اجرایی توسط کارشناسان ا�

رســــــی قرار می گیرد. این کارشــــــناســــــان طی یک برنامه ا� پیش تعیین شـــــــده، نمایندگان را جهت بهبود  ب�

ی همراهی می کنند. ی مدا� زش های حســـــــــاب رایان پارس از جمله مشــــــــــت� عملکردشان د� راستای حفظ ا�

وش، آموزش کا� با ابزا� و تولید محتوا محصــــــوالت، کاهش خســــــارات و  این تیم جهت کمک به نمایندگان ف�

نها دســـــتورالعمل هایی دارد که رعایت این قوانین و دســـــتورالعمل ها باعث  ی از کاهش رتبه بندی آ جلوگی�

وش خواهد شد بهبود عملکرد نماینده و یا عامل ف�

وش و استقرار شرکت حساب رایان د��افت مجو� رسمی نمایندگی ف�

معرفی به عنوان نماینده رسمی شرکت حساب رایان

حضور در دوره های آموزشی، برای آشنایی با محصوالت و خدمات حساب رایان

وش و بازا��ابی برای نمایندگان ایجاد شرایط رشد د� زمینه ف�

هیچ سقفی برای درآمد نمایندگان توانمند وجود ندارد

سیاست اعطای نمایندگی شرکت حساب رایان به صورت نماینده محور

وز شدن  ی برای نمایندگان کل کشـــــو� و ایجاد شرایطی برای رشد و به � ی دوره ای همایش های سراس� برگزا�

وش و بازا��ابی اطالعات نمایندگان د� زمینه های مختلف ف�

ی با نمایندگان و همراهی آن ها ارتباط نزدیک و صمیمانه دفتر مرک�

ی های بعدی را به سرعت جذب نماید امکان استفاده از شهرت محصوالت که میتوانند مشت�

وشهای موفق پیشـنهادی برای چگونگی افزایش مشــت��ان بالقوه، نحوه ارائه نرم افزار، نحوه قطعی  ارایه �

وش که در اختیار نمایندگان جدید قرار خواهد گرفت وش و دیگر مهارت های ف� کردن ف�
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