آییننامه مدیریت بر
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کد:

آیین نامه مدیریت بر نمایندگیهای
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مرکز آموزش بازرگانی

 .1هدف
به منظور توسعهي كمي و كيفي ارائه خدمات آموزشي و مرتبط مركز در سطح كشور با اولويت بهرهگيري از امكانات بخش
خصوصي و در چارچوب ضوابط مندرج در اساسنامه اين آيين نامه تدوين شده است.
 .2دامنه کاربرد
دامنه كاربرد اين آيين نامه كليه متقاضيان واجد شرايط اعطاي مجوز و نمايندگيهاي كنوني مركز آموزش بازرگاني ميباشد.
 .3مراجع
اساسنامه مركز
 .4واژگان و تعاریف
 -4-1مرکز :منظور مركز آموزش بازرگاني ميباشد.
 -4-2نمایندگي استاني :عبارت است از شخص حقوقي كه ميتواند بر اساس مجوز صادر شده توسط مركز ،خدمات تعريف
شده را با مركزيت مركز استان مربوطه در كل شهرهاي استان -بجز شهرهاي داراي نمايندگي محلي -با نظارت مستقيم مركفز
ارائه دهد.
 -4-3نمایندگي محلي :عبارت است از شخص حقوقي كه ميتواند بر اساس مجوز صادر شده توسط مركفز ،خفدمات تعريف
شده را در شهرستان مربوطه تحت پوشش و نظارت مستقيم مركز ارائه دهد.
 -4-4نمایندگي تهران :عبارت است از شخص حقوقي كه ميتواند بر اساس مجوز صادر شده توسط مركز ،خفدمات تعريف
شده را در حوزهي شهر تهران و با نظارت مستقيم مركز ارائه دهد.
 -4-5شعبه :واحد آموزشي است كه به لحاظ حقوقي مستقل نبوده و داراي وابستگي حقوقي به مركز و يا نماينفدگي اسفتاني
ميباشد.
 -4-6هيات عامل :منظور هيات عامل مركز آموزش بازرگاني است.
 -4-7مدیرعامل :منظور مدير عامل مركز آموزش بازرگاني است.
 -4-8مدیر نمایندگيها :منظور مدير شبكه نمايندگيهاي مركز آموزش بازرگاني ميباشد.
 -4-9آیين نامه :منظور آيين نامه مديريت بر نمايندگيها ميباشد.
 -4-10دستورالعمل انتخاب نمایندگي :دستورالعملي است كه فرآيند و مكفانيز انتخفاب نماينفدگان مركفز را بفر اسفاس
شاخصها و معيارهاي مشخص ،تعيين ميكند.
 -4-11دستورالعمل نظارت و ارزیابي عملکرد :دسفتورالعملي اسفت كفه شفاخصهاي ارزيفابي عملكفرد ،نحفوه ارزيفابي و
امتيازبندي ،تعيين امتيازات الز جهت قرار گرفتن در هر يک از گروهها و تعيين ادوار زماني ارزيابي؛ را تعيين ميكند.
 .5مسئوليت و اختيارات
 -5-1نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه برعهده مدير عامل ميباشد.
 -5-2مسئول اجراي اين آيين نامه مدير نمايندگيها ميباشد.
 .6ضوابط و روشهای اجرایي

فصل  :1شرایط و نحوه اعطای مجوز
 -6-1نمايندگي صرفاً به اشخاص حقوقي واگذار ميشود.
 -6-2شخص حقوقي متقاضي اخذ مجوز نمايندگي بايستي از شرايط الز و كافي براي ايجاد نمايندگي برخوردار باشد.
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 -6-3مديرعامل يا باالترين مقا اجرايي شخص حقوقي بايستي از شرايط الز و كافي جهت تصدي مديريت نمايندگي
برخوردار باشد.
 -6-4هر متقاضي اخذ مجوز بايستي از حداقل امكانات و تجهيزات الز براي ايجاد نمايندگي برخوردار باشد.
 -6-5جهت اعطاي مجوز نمايندگي استاني ،مدير عامل پيشنهاد و گزارش توجيهي خود را مبني بر ضرورت تاسيس
نمايندگي در استان مربوطه به هيات عامل ارائه داده و در صورت موافقت هيات عامل مراحل انتخاب نماينده طي ميشود.
تبصره :1جهت اعطاي نمايندگي محلي اخذ مجوز از هيات عامل ضرورتي ندارد؛ ليكن ساير مراحل فرآيند اخذ مجوز بايستي
همانند نمايندگي استاني انجا پذيرد.
 -6-6فرآيند و جزئيات نحوه انتخاب نمايندگي بر اساس "دستورالعمل انتخاب نمایندگي" تعيين ميشود .اين دستورالعمل
حداكثر ظرف مدت يکماه پس از تصويب آيين نامه مديريت بر نمايندگيها ،توسط مدير عامل تهيه و جهت تصويب به هيات
عامل ارائه خواهد شد.
 -6-7نمايندگي استاني ميتواند در استان مربوطه و در شهرستانهايي كه فاقد نمايندگي محلي ميباشند ،با اخذ مجوز مدير
عامل شعبه ايجاد نمايد .بديهي است براي نمايندگيهاي محلي امكان تاسيس شعبه وجود ندارد.
تبصره  :1براي تاسيس شعبه همانند تاسيس نمايندگي حداقل امكانات و فضاي الز بر اساس (ماده )3-6دستورالعمل انتخاب
نمايندگي بايستي تخصيص داده شود.
تبصره  :2مجوز تاسيس شعبه تنها به نمايندگيهايي داده ميشود كه در گروه «الف»و«ب» قرارداشته باشند و با تنزل به
گروه «ج» پس از شش ماه باقي ماندن در اين گروه ،مجوز شعبه منحل خواهد شد.
 -6-8مركز حق تاسيس شعبه در كليه شهرهاي فاقد نمايندگي استاني و يا محلي را دارد.

فصل  :2ارزشيابي ادواری و گروه بندی نمایندگيها
 -6-9به طور كلي نمايندگيها به  4گروه« :الف»«،ب»«،ج»و«د» طبقه بندي ميشوند .بجز نمایندگي در شرف

تاسيس و در حال انحالل كه در گروه «د» قرار ميگيرد ،ساير نمايندگيها متناسب با عملكرد خود طي مدت قرارداد در يكي
از گروههاي «الف»«،ب»و«ج» دستهبندي ميشوند .گروه «الف» دربرگيرنده نمايندگيهاي داراي عملكرد مطلوب و

گروه «ج» دربرگيرنده نمايندگيهاي داراي عملكرد ضعي ميباشند.

 -6-10به منظور تعيين گروه نمايندگيها و احراز سطح كيفي و كمي فعاليتها و رعايت تعهدات آنها ،عملكرد نمايندگيها
بر اساس "دستورالعمل نظارت و ارزیابي عملکرد نمایندگيها" حداقل هر سال يک بار مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجه جهت
اطالع و عندالزو اتخاذ سياستها و اقدامات الز توسط نمايندگيها به آنها اعال ميشود.
 -6-11شاخص هاي ارزيابي عملكرد ،نحوه ارزيابي و امتيازبندي ،تعيين امتيازات الز جهت قرار گرفتن در هر يک از گروهها
و تعيين ادوار زماني ارزيابي؛ در دستورالعمل نظارت و ارزيابي عملكرد مشخص ميشود.
تبصره  :1دستورالعمل نظارت و ارزيابي عملكرد نمايندگيها حداكثر ظرف مدت يک ماه پس از تصويب آيين نامه مديريت بر
نمايندگيها ،توسط مدير عامل تهيه و جهت تصويب به هيات عامل ارائه خواهد شد.
 -6-12عملكرد شعبات هر نمايندگي صرف ًا در بخش شاخصهاي عملكردي جزو عملكرد آن نمايندگي محسوب ميگردد و
امتياز شاخصهاي ساختاري شعبات جزو عملكرد نمايندگي محسوب نخواهد شد.
 -6-13در پايان قرارداد نمايندگي بر اساس نتايج ارزشيابيهاي انجا شده طي مدت قرارداد ،گروه نمايندگي عندالزو مورد
بازبيني قرار گرفته و متناسب با نوع گروه نمايندگي قرارداد جديد و مرتبط منعقد ميگردد.
 -7-13در پايان قرارداد يا انحالل نمايندگي ،متعاقباً مجوز شعبههاي تحت نظارت آن نمايندگي نيز منحل خواهد شد.
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فصل :3تعامالت مالي مرکز و نمایندگيها
 -6-14متقاضي نمايندگي به منظور عضويت در مركز آموزش بازرگاني و برخورداري از ساير مزاياي آن ،مبلغي را بعنوان
حق امتياز به مركز به شرح جدول شماره ( )1پرداخت مينمايد.
جدول شماره  :1ميزان حق امتياز ساالنه عضویت
محل جغرافيایي

نمایندگي*

حق امتياز ساالنه (ریال)

تهران بزرگ

130،000،000

مراکز استانها (کالن شهرها)

100،000،000

مراکز استانها (غيرکالن شهرها)

75،000،000

سایر شهرها

60.000.000

*كالن شهرها بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تعيين مي شوند.

تبصره :ميزان حق امتياز نمايندگيها هرساله معادل نرخ تور رسمي كشور كه توسط مركز آمار ايران منتشر ميشود افزايش مييابد.

 -6-15مبلغ حق امتياز ميبايست بصورت نقدي در هنگا عقد قرارداد پرداخت شده باشد و اين مبلغ به هيچ عنوان قابل

عودت نميباشد.
 -6-16با اتما قرارداد نمايندگي و در صورت رضايت طرفين جهت تمديد قرارداد و ادامه عضويت در شبكه نمايندگيهاي
مركز ،مبلغ حق امتياز براي نمايندگيها طبق جدول شماره ( )1محاسبه و اخذ ميشود.
تبصره  :1با توجه به اينكه حق عضويت جدول شماره ( )1به ازاء هر سال عضويت ميباشد ،در صورتي كه مدت قرارداد كمتفر
و يا بيشتر از يک سال باشد به تناسب مدت قرارداد حق عضويت محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره  :2نمايندگيهاي كنوني مركز نيز مشمول اين بند ميباشند.
 -6-17نماينده پس از شروع فعاليت آموزشي و به جهت امكان نظارت و يا صدور گواهينامه توسط مركز ،از محل درآمد
شهريه ثبت نامي ،درصدي را بابت قدرالسهم به شرح جدول شماره ( )2به مركز پرداخت خواهد نمود.
تبصره :1با توجه به عد استقالل حقوقي شعب نمايندگي ،هيچگونه فرآيند مفالي ،عملكفردي ،اداري و ...مسفتقل ففي مفابين
مركز و شعب نمايندگي ايجاد نخواهد شد و با هر نمايندگي و مجموعه شعبات آن به مثابه يک نمايندگي واحفد رفتفار خواهفد
شد.
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جدول شماره  :2قدر السهم مرکز از محل درآمد شهریه ثبت نامي

گروه

ال

قدرالسهم پرداختي

قدرالسهم پرداختي به

قدرالسهم پرداختي به مرکز

قدرالسهم پرداختي

به مرکز جهت

مرکز جهت دورههای

جهت سمينارهای یک روزه

به مرکز جهت

دورههای کوتاه مدت

اصناف و اتحادیهها

با حداکثر  8ساعت

 5%از شهریه هرنفر

 5%از شهریه هرنفر بطوریکه

 5%از شهریه هرنفر بطوریکه از

بطوریکه از  300.000ریال

از  300.000ریال کمتر نباشد

 300.000ریال کمتر نباشد

 7.5%از شهریه هرنفر

 7.5%از شهریه هرنفر

 7.5%از شهریه هرنفر بطوریکه از

بطوریکه از  300.000ریال

بطوریکه از  300.000ریال

 300.000ریال کمتر نباشد

کمتر نباشد

کمتر نباشد

 10%از شهریه هرنفر

 10%از شهریه هرنفر

 10%از شهریه هرنفر بطوریکه از

بطوریکه از  300.000ریال

بطوریکه از  300.000ریال

 300.000ریال کمتر نباشد

کمتر نباشد

کمتر نباشد

دورههای بلند مدت

کمتر نباشد

ب

ج

د

 5%از شهریه هرنفر

 5%از شهریه هرنفر بطوریکه

 5%از شهریه هرنفر بطوریکه از

بطوریکه از  300.000ریال

از  300.000ریال کمتر نباشد

 300.000ریال کمتر نباشد

با تصميم مديرعامل
و اعال كتبي مركز

کمتر نباشد

فصل  :4انعقاد و تمدید قرارداد
 -6-18مدير عامل پس از تاييد گروه نمايندگي بر اساس دستورالعمل نظارت و ارزيابي عملكرد ،ظرف حداكثر يک مفاه اقفدا
به انعقاد و يا تمديد قرارداد (متناسب با گروه تعيفين شفده در جفدول شفماره  ،)2صفدور پروانفه فعاليفت و ابفالغ حكفم مفدير
نمايندگي مينمايد.
 -6-19نمايندگي موظ است يک ماه قبل از اتما قرارداد نسبت به ارائه درخواست تمديد قرارداد به مركز اقدا نمايد.
تبصره  :1در صورت عد ارائه درخواست نمايندگي در مهلت تعيين شده به ازاء هر روز تاخير مبلغ  500،000ريال جريمه از
نمايندگي اخذ و در صورت تاخير بيش از يک ماه نسبت به لغو مجوز نمايندگي اقدا ميشود.
تبصره  :2فرمت كلي قراردادها ،پروانهي فعاليت و ابالغ حكم توسط مديرعامل تهيه و تاييد ميگردد.
تبصره  :3مدت قراردادها بر اساس جدول شماره ( ،)2متناسب با گروه نمايندگي تعيين شفده و ترجيحفاً بفه گونفه اي منعقفد
ميشود كه تاريخ شروع و پايان قرارداد نمايندگيهاي هر گروه يكسان باشد.
 -6-20مركز ميتواند به منظور احراز حسن انجا وظاي نمايندگي ،وثايق يا تضمينهاي الز را در چهارچوب شرايط تعيفين
شده در قرارداد از نمايندگي اخذ نمايد.
 -6-21امضاء كنندهي قرارداد از طرف مركز ،مديرعامل و از طرف نمايندگي ،فرد يا افراد صاحب حفق امضفاي مجفاز ،مطفابق
اساسنامهي شخص حقوقي ميباشد.
 -6-22نمايندگي بدون تاييد مركز مجاز به انعقاد قرارداد يا تفاهم نامه همكاري بفا هفيچ مركفز آموزشفي يفا پژوهشفي ديگفر
نميباشد.

فصل  :5تعليق و لغو قرارداد و مجوز نمایندگي
 -6-23فسخ قرارداد به پيشنهاد مدير شبكه نمايندگيها و با ارائه گزارش توجيهي و تاييد مديرعامل و با تصويب هيأت عامل
به يكي از اشكال زير امكان پذير ميباشد:
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 :6-23-1قرار گرفتن نمايندگي در گروه «د» به مدت  6ماه حسب دستورالعمل نظارت و ارزيابي عملكرد و عد بهبود در
مهلت ابالغ شده توسط مركز به نمايندگي.
 :6-23-2نقض يا عد رعايت هريک از مفاد اين آييننامه و قرارداد في مابين حسب گزارش مدير شبكه نمايندگيها و تاييد
مدير عامل ،با اعال قبلي و كتبي حداقل دو مورد تذكر به فاصلهي حداقل يک ماه.
 :6-23-3عد تمايل نمايندگي به ادامه همكاري با اعال قبلي و كتبي حداقل  3ماه.
 :6-23-4ورشكستگي و يا انحالل دارندهي مجوز.
 :6-23-5صدور حكم توسط مراجع قانوني صاحب صالحيت.
 :6-23-6عد رعايت صرفه و صالح مركز با ارائه گزارش توجيهي توسط مدير عامل و تاييد هيات عامل.
تبصره  :1مديرعامل ميتواند با تشخيص خود زمانها و يا مهلتهاي تعيين شده در هر يک از موارد مشمول فسخ را دو برابر
نمايد.
 -6-24چنانچه به يكي از داليل مندرج در بند ( )23-6امكان فسخ قرارداد فراهم گردد ،هيات عامل ميتواند تا زمان اتخاذ
تصميم نهايي و به منظور انجا تحقيقات و بررسيهاي بيشتر و جلوگيري از ادامه روند نامطلوب و آسيبرساني بيشتر يا فراهم
آوردن فرصت براي نمايندگي جهت توجه به تذكرات ،انجا اقدامات اصالحي و رفع معضالت عملكردي ،پذيرش تعهدات و
انجا فعاليتهاي جديد توسط نمايندگي را ممنوع نموده و يا فعاليتهاي نمايندگي را تا حصول اطمينان از رفع موانع تعليق
نمايد.
 -6-25در صورت فراهم بودن شرايط فسخ قرارداد مركز ميتواند با اعال كتبي و با تعيين مهلت زماني مشفخص ،نسفبت بفه
لغو قرارداد و سلب پروانه اقدا نمايد .مهلت زماني مربوطه ميتواند به منظور "اتما دورههاي آموزشي در حفال اجفرا در زمفان
فسخ"" ،تعيين تكلي تعهدات نمايندگي"" ،واگذاري مجوز به نمايندگي جديد"" ،انتقال مجوز به غيفر" و يفا "اداره نمفودن
آن به صورت نيابتي" باشد.
تبصره  :1مهلت زماني مذكور از طريق توافق با نمايندگي و با تاييد نهايي مديرعامل تعيين ميشود و مدت آن بفيش از  4مفاه
نخواهد بود مگر با تشخيص مديرعامل.
تبصره : 2در صورت فسخ قرارداد ،پروانه فعاليت نمايندگي نيز از درجهي اعتبار ساقط گشته و در صورت ادامه فعاليت بفا برنفد
مركز ،ضمن اخذ خسارتهاي مادي و معنوي مورد پيگرد قانوني قرار ميگيرد.
 -6-26در صورت فسخ قرارداد ،نمايندگي در قبال تمامي ضرر و زيان مادي و معنوي وارده به مركز و يا ساير اشخاص حقيقي
و حقوقي راساً مسئول ميباشد.
 -6-27در صورت وارد شدن ضرر و زيان به مركز يا شخص ثالث در هنگا فسخ قرارداد ،مركز محفق خواهفد بفود بفه منظفور
جبران خسارات وارده ،از محل وثيقه يا تضمين سپرده شفده توسفط نماينفدگي برداشفت نمايفد و ارائفه دهنفدهي تضفمين يفا
وثيقهگذار حق اعتراض نخواهد داشت.

فصل  :6حدود اختيارات ،تعهدات و وظایف نمایندگيها
 -6-28نمايندگي موظ است از نا تجاري مركز آموزش بازرگاني در حوزه جغرافيايي تحت پوشش خود حراست نمايفد و در
صورت مشاهده هرگ ونه سوء استفاده از نا تجاري مركز ضمن ارسال گزارش ازطريق فضايي موضوع را تاحصول نتيجه پيگيري
نمايد.
 -6-29نمايندگي موظ است كليه دورههاي آموزشي مرتبط با حوزه كسب و كار ،اقتصاد و بازرگاني را صفرفاً بفا نفا تجفاري
مركز برگزار نمايد و در كليه مكاتبات و تبليغات مربفو بفه ايفن دورههفا نيفز از نفا تجفاري اسفتفاده نمايفد .همچنفين كليفه
فعاليتهايي كه با برند مركز انجا ميشود اعم از اعزا يا پفذيرش هيفأت تجفاري ،انعقفاد قفرارداد و انجفا خفدمات مشفاوره و
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برگزاري نمايشگاه ميبايست با هماهنگي و اخذ مجوز كتبي و تحت نظارت مركز انجا پذيرد و مشمول پرداخت حق السهم به
مركز نيز ميگردد كه دستوالعمل آن به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت عامل ابالغي و اجرايي خواهد شد.
 -6-30نمايندگيها موظ اند در برگزاري دورههاي آموزشي ،مفاد اين آييننامه ،قرارداد في مفابين ،ضفوابط منفدرج در نظفا
آموزشي مركز و تمامي ابالغيههاي بعدي مركز را كامالً رعايت نمايند.
 -6-31نمايندگيها موظ اند استانداردهاي متعفارف آموزشفي از جملفه اسفتانداردهاي فضفاي آموزشفي ،كيفيفت مدرسفان،
محتواي دورهها ،نحوهي برگزاري آموزشها و ساير موارد مشابه را رعايت نمايند.
 -6-32برگزاري دورههاي خارج از تقويم آموزشي مذكور نياز به كسب مجوز از مركز دارد.
تبصره :1برگزاري دورههاي مندرج در تقويم آموزشي مركز توسط نمايندگيها ،نيازي به اخذ مجوز ندارند.
تبصره  :2نمايندگي داراي وضعيت «د»  ،مجاز به برگزاري دوره و سفمينار آموزشفي نميباشفد ،بجفز مفواردي كفه نحفوه و
چگونگي برگزاري آن كتباً از سوي مركز ابالغ گردد.
 -6-33با توجه به تفاوت ماهوي و شكلي دوره هاي بلندمدت كليه نمايندگيها موظفند تمامي مراحل مرتبط با اين دورهها
از جمله :اخذ مجوز برگزاري و صدور گواهينامه از مراجع ذيصالح ،اطالع رساني و تبليغفات ،طراحفي و برنامفه ريفزي دوره هفا،
اجراي دورهها ،شهريه دورهها و ...ساير موضوعات مرتبط را (با تشخيص مركز) ،با اخذ مجوز رسمي از مركز طي نمايند.
 -6-34نمايندگيها موظفند كليهي تبليغات خود در رسانهها يا جرايد ملي و محلي و شبكهي اينترنت يا پوسفتر و اعالميفه را
براساس ضوابطي كه توسط مركز ابالغ ميشود و در چارچوب مقررات انجا دهند .انجا فعاليتهاي اطالعرساني و تبليغفي در
خارج از چارچوب ياد شده نياز به موافقت كتبي مركز دارد.
 -6-35تابلوي نمايندگي ،مهر نمايندگي ،نا و آر  ،سربرگ و ساير موارد مشابه با فرمت ابالغي توسط مركز تهيه ميشود.
 -6-36نمايندگيها بايد حداقل يک ماه پيش از جابجايي ساختمان آموزشي خود مراتب را بصورت مكتفوب بفه اطفالع مركفز
رسانده و شرايط ساختمان جديد را اعال نمايند و مركز نيز ظرف مدت حداكثر يک هفته نسبت به پاسفخگويي شفرايط اقفدا
مينمايد.
 -6-37هرگونه دوره آموزشي كه نماينده براي اشخاص حقيقي و حقوقي برگزار نمايد ،فارغ از اينكه در محل نمايندگي و يا
خارج از آن اجرا شود ،شامل محاسبه قدرالسهم خواهد گرديد.
 -6-38عد درخواست متقاضيان جهت صدور گواهينامه و يا اختياري نمودن صدور گواهينامه مفانع از درياففت حفق السفهم
مركز نخواهد بود.
-6-39نمايندگي موظ است سهم مركز را از شهريهي دورههاي برگزار شده قبل از صفدور گواهينامفه و بفر اسفاس مقفررات
مندرج در جدول شماره ( )2و قرارداد فيمابين در حسابي كه به اين منظور توسط مركز معرفي شدهاست ،واريز و اصفل رسفيد
آن را ارائه نمايد.
-6-40نمايندگي موظ است به نحو مقتضي كه مركز اعفال مفي نمايفد مشخصفات مفدرس دوره ،مشخصفات كامفل دانفش
پذيران ،ميزان شهريه دريافتي ،مدت دوره ،تاريخ برگزاري دوره را حداكثر تا دو هفته پس از شروع دوره به مركز ارائه نمايد.
 -6-41تطبيق شرايط و صالحيت متقاضيان براي ثبتنا در دورههاي آموزشي و مسئوليتها و پيامفدهاي مترتفب بفر آن بفر
عهدهي نمايندگي ميباشد.
 -6-42نمايندگي موظ است نتايج آزمون پايان دوره و يا نحوه حضور دانفش پفذير در دوره مربفو بفه هريفک از دورههفاي
آموزشي برگزار شده را حداكثر تا ده روز پس از برگزاري آزمون در اختيار مركز بگذارد تا نسبت به صدور متمركز گواهي پايفان
دوره براي قبول شدگان اقدا شود.
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تبصره  :1در صورت مغايرت اطالعات ارسالي اين بند ،با اطالعات ارسالي بند ( )38-6و عد توجيه منطقي در ايفن خصفوص،
مطابق ضوابط با نمايندگي رفتار خواهد شد.
 -6-42صدور گواهينامه پايان دوره براي كليه دورههاي آموزشي برگزار شده توسط نمايندگيها در انحصار مركز ميباشد.
تبصره  :1براي آن بخش از دورههاي آموزشي كه به لحاظ قانوني مركز نميتواند براي آنها گواهينامه صادر نمايد ،نماينفدگي
بايستي پس از اخذ مجوز كتبي از مركز ،صدور گواهينامه را به ساير مراكز واجد شرايط ،واگذار نمايد.
تبصره  :2نمايندگي مي تواند پس از اخذ مجوز مركز ،صدور گواهينامه را به ساير مراكز آموزشي واگذار نمايد.
تبصره  :3نمايندگي موظ است در كليه موارد و در هر صورتي ،قبل از برگزاري هر دوره آموزشفي مشفترب بفا سفاير مراكفز
آموزشي نسبت به اخذ مجوز از مركز اقدا نمايد.
تبصره  :4نمايندگي موظ است آمار عملكردي صدور گواهينامه مشترب و يا واگذار شده به ساير مراكز آموزشي را بفه مركفز
ارسال نمايد.
 -6-43چنانچه بر اساس مفاد تبصرههاي ( )1و ( )2ماده ( )41-6با مجوز مركز ،صدور گواهينامه توسط ساير مراكز آموزشفي
انجا پذيرد ،مشمول پرداخت حق السهم مركز نميباشد.
تبصره  :1چنانچه نمايندگي بدون مجوز مركز اقدا به صدور گواهينامه مشترب با ساير مراكز آموزشي نموده و يا كفالً صفدور
گواهينامه را به مركز ديگري واگذار نمايد ،مشمول جريمهاي معادل دو برابر كل شهريه دورههاي مذكور شده و منجر به اخطار
كتبي نيز خواهد شد.
 -6-44نمايندگي صرفاً حق مكاتبه و ارتبا رسمي و سازماني با مقامات اداري همان استان يا شهر را دارا ميباشند و مكاتبفه
با ساير سازمانها و نهادهاي استاني يا ملي در خارج از محدودهي جغرافيايي نمايندگي توسط مركز صورت خواهد پذيرفت.
تبصره  :1نمايندگي صرفاً در صورت درج و بيان محل برگزاري دورهها در محل جغرافيايي خود در مكاتبات و ارتباطات رسمي
كه با مقامات اداري و يا رسمي خارج از حوزه جغرافيايي خود انجا ميدهد ،مجاز به برقراري ارتبا با مقامات مذكور ميباشد.
تبصره  :2در تهران بزرگ حق مكاتبه و ارتبا رسمي و سازماني با مقامات اداري صرفاً با هماهنگي مركز امكان پذير ميباشد.
 -6-45در صورت تقاضاي برگزاري دوره در استانهاي فاقد نمايندگي استاني يا محلي ،نمايندگي ساير استانها مفي تواننفد بفا
تاييد كتبي و به صورت موردي از سوي مركز اقدا به برگزاري دورهها در استانهاي متقاضي نمايند.
 -6-46نمايندگي نمي تواند در خارج از حوزه جغرافيايي دارايِ مجوز ،دوره آموزشي برگزار نمايد .ليكن چنانچه برگزاري ايفن
دورهها با توافق كتبي نمايندگي محل جغرافيايي مربوطه باشد ،بالمانع است.
تبصره  :1نمايندگي مي تواند در خارج از حوزه جغرافيايي دارايِ مجوز ،تبليغات نمايد .ليكن بايستي در تبليغات خود به طفور
شفاف و صريح به مكان اجراي دورهها –كه همان حوزه جغرافيايي داري مجوز ميباشد -اشاره نمايد.
 -6-47نمايندگي در خصوص وظاي و تعهدات خود در مقابل قانون ،كاركنان ،مدرسان ،دانش پذيران و ساير اشخاص طفرف
قرارداد ،خود راساً متعهد و پاسخگو ميباشند ومسئوليتي از اين بابت متوجه مركز نخواهد بود.
 -6-48مركز با توجه به مصوبهي هيات عامل همه ساله سق قراردادهاي مفرتبط بفا مجفوز داده شفده را كفه هفر نماينفدگي
ميتواند راساً منعقد كند ،اعال مينمايد .بديهي است انعقاد قرارداد بيش از سق ياد شده با تاييد مركز ،صورت ميگيرد.
 -6-49نمايندگي در چارچوب مجوز اعطايي حق واگذاري تما يا قسمتي از وظاي  ،تعهدات و اختيارات خفود را بفه شفخص
ثالث ندارد .ضمناً هرگونه تغيير در تركيب شركا و سهامداران با اطالع مركز و تغيير مفدير نماينفدگي صفرفاً بفا موافقفت مركفز
امكانپذير است.
 -6-50نمايندگي نميتواند محل ارائهي خدمات خود را بدون اطالع قبلي و تاييد مرجع باالتر تغيير دهد.
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 -6-51نمايندگي موظ است گزارش عملكرد خود را در چارچوب فرمت و دورههاي زماني معين و به ترتيبي كه مركز اعفال
مينمايد ،براي مركز ارسال نمايد.
 -6-52در صورت بروز اختالف نظر ميان نمايندگي و مركز ،راي هيات عامل مركز قطعي و الز االجرا است.
 -6-53نمايندگي موظ است اصل پروانه ي صادر شده توسط مركز را كه شامل مهلت اعتبار و دامنهي فعاليتهفا و خفدمات
آموزشي قابل ارائه ميباشد ،همواره در معرض ديد عمو قرار دهد.

فصل  :7سایر موارد
 -6-54هيات عامل ميتواند تما يا قسمتي از اختيارات خود مندرج در اين آييننامفه را در چفارچوب ضفوابط و مقفررات بفه
مديرعامل واگذار نمايد.
 -6-55مدير عامل ميتواند تما يا قسمتي از اختيارات خود مندرج در ايفن آييننامفه را در چفارچوب ضفوابط و مقفررات بفه
نماينده خود تفويض نمايد.
 -6-56مسئول حسن اجراي ضوابط مندرج در اين آييننامه ،مديرعامل است كه در مقابل هيات عامل پاسخگو ميباشد.
 -6-57موارد پيشبيني نشده در اين آييننامه تابع قوانين و مقررات عمومي كشور خواهد بود.
 -6-58اين آيين نامه يكسال به صورت آزمايشي اجرا شده و در صورت نياز به اعمال تغيير يا تفسير مواد و تبصرهها ،موارد بفا
پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات عامل به صورت موقت قابل اعمال ميباشد .در انتهاي مفدت يفاد شفده مفوارد بفا پيشفنهاد
مديرعامل و تاييد هيات عامل ،جهت تصويب نهايي به هيات امنا ارائه خواهد شد.
 -6-59اين آييننامه در  7فصل .... ،بند و  ......تبصره در تاريخ

/

 1392 /به تصويب هيات امنا رسفيده و از

تاريخ ابالغ الز االجرا است.
اعضاء هيات امنا:
عضو هيات امناء

عضو هيات امناء
رئيس هيات امناء

عضو هيات امناء

عضو هيات امناء

اعضاء هيات عامل:
عضو هيات عامل

نایب رئيس هيات عامل
رئيس هيات عامل

عضو هيات عامل

عضو هيات عامل
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