
 

 چارٌباشگاٌ متخصصیه آ

 ّوکار عشیش ٍ هتخصص گزاهی 

 آچارُ ٍظیفِ خَد هی داًذ تا ضزایظ رفاّی هٌاسثی تزای اعضا ٍ ّوکاراى تجاری خَد فزاّن ساسد.

ٍعٌاى خَد رسیذگی  تَاًذ ّوچٌاى تِ ًیاس ّن پزقذرت ایستادُ است ٍ هی آچارُ سیز سایِ ًام ضواست کِ

در ّویي راستا تصوین گزفتِ این تا تخص جذیذی تِ ًام تاضگاُ  یذ.ّست آچارُ کٌذ. ضوا ّستِ اصلی

 هتخصصیي آچارُ در راستای رفاُ حال ضوا ایجاد کٌین.

 ذ.خَدتاى تگَیین. تا ها ّوزاُ تاضیتاضگاُ خَاّین تزایتاى اس خذهات  هی 

 

 

 
 

 است؟ صًرت چٍ بٍ آچارٌ متخصصیه باشگاٌ در بىذی سطح 
 

در تاضگاُ هتخصصیي آچارُ سِ سغح تزًشی، ًقزُ ای ٍ عالیی ٍجَد دارد کِ هتخصصیي تز اساس هَاردی 

پیذا هی کٌٌذ. تا اًجام ّزچِ تیطتز درخَاست ّا ٍ کسة کِ در اداهِ عٌَاى ضذُ است تِ ایي سغَح دست 

 پایاى ّز هاُایي اهتیاسّا در  اهتیاس خَد را افشایص دادُ ٍ سغح خَد را تاالتز تثزیذ. هی تَاًیذ درآهذ تیطتز،

ًقزُ ای ٍ عالیی قزار تگیزیذ اس  دستِ ّایضذُ ٍ هتٌاسة تا عولکزد هاُ گذضتِ خَد اگز در  هحاسثِ

 اهتیاسات ٍیژُ تاضگاُ هتخصصیي آچارُ تْزُ هٌذ خَاّیذ ضذ:
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گرو
 ه

 سطح امتیاز

 قرمز 0کمتر از  1
 برنزی   50 – 0  2
 نقره ای  500 - 50 3
 طالیی 500بیشتر از  4
 

 

 

 کىیم؟ دریافت امتیاز چطًر 

 
 تَاًیذ اهتیاسّای خَد را افشایص دّیذ:تا اًجام ّز یک اس هَارد سیز ضوا هی 

 
 اهتیاس 01 -هطتزی  اس 5 اهتیاسکسة  .1

 اهتیاس 2 -هتخصص هٌتخة اس دیذگاُ هطتزی  .2

 هتیاسا01 –اًجام کارّای رٍسّای پٌجطٌثِ ٍ جوعِ  .3

 اهتیاس 5 –اًجام کار در عی ّفتِ  .4

 اهتیاس 41 -پس اس تکویل ثثت ًام  آچارُ هعزفی هتخصص دیگز ٍ فعالیت ایطاى در  .5

 اهتیاس 51 -هعزفی ضذُ تِ هجوَعِ  هتخصصاًجام سفارش تَسظ  .6

 اهتیاس 01 -چارُ هعزفی هطتزی ٍ ثثت ًام ایطاى در آ .7

 اهتیاس 0 –ّشارتَهاى پزداخت اعتثاری  5تِ اسای ّز  .8

 اهتیاس 51 - )در صَرت تاییذ کارضٌاساى آچارُ(جذیذ هْارتیگزفتي هذرک  .9

 
 
 
 



 ريوذ؟ می بیه از امتیازَا چطًر 

 

تا تَجِ تِ قَاًیي هَجَد در آچارُ در راستای تْثَد کیفیت خذهات ٍ افشایص درآهذ تزای هتخصصیي، 

اس سوت هتخصصیي رعایت ضَد، در صَرت عذم رعایت هَارد سیز اس جَد دارد کِ السم است هَاردی ٍ

 اهتیاسات ضوا در تاضگاُ کن هی ضَد:

 

 هٌفی اهتیاس 51 – )غیز اس هتخصص هٌتخة(لغَ دیز ٌّگام .0

 هٌفی اهتیاس 01 - )غیز اس آچار هٌتخة( کارلغَ عادی ّز  .2

 هٌفی اهتیاس 10 –تَسظ هطتزی  3 اهتیاسکسة  .3

 اهتیاس هٌفی 31 –تَسظ هطتزی  2کسة اهتیاس  .4

 اهتیاس هٌفی 51 –تَسظ هطتزی  0کسة اهتیاس  .5

 

 ؟وتیجٍ ایه امتیازَا چیست 

عشیش تاثیزگذار  ضوا هتخصصیي تعذاد سقف کار ٍ میسان کمیسیًن پرداختیایي اهتیاسّا در تعییي 

 خَاّذ تَد.

تا کسة اهتیاس تیطتز در ّز هاُ، تزای هاُ آیٌذُ ّن کویسیَى کوتزی تاتت ّز کار  کِ تِ ایي صَرت 

سقف کاری کِ تِ صَرت ّوشهاى هی تَاًیذ داضتِ تاضیذ افشایص هی یاتذ. در پایاى پزداخت کٌیذ ٍ ّن 

هاُ ّزهاُ اهتیاسات ضوا هجذدا تزرسی ضذُ ٍ تا تَجِ تِ عولکزدتاى در آى هاُ، هوکي است سغح ضوا در 

 آیٌذُ تغییز کزدُ ٍ یا ثاتت تاقی تواًذ.

جشییات هزتَط تِ ضزیة کویسیَى ّا ٍ سقف کارّا تزای ّز سغح را هی تَاًیذ در جذٍل سیز هطاّذُ 

 ًواییذ:

 

 تعداد سقف کار ضریب کمیسیون سطح گروه
1  1225 3 
 3 121  برنزی 2
 5 1 نقره ای   3
 15 02.5 طالیی 4

 

 



 

 

 

در هٌاسثت ّای هختلف هوکي است ضزکت تزای هتخصصیي عالیی یا ًقزُ ای پزٍهَضي ّا یا ّوچٌیي 

 اهتیاسات ٍیژُ ای ًظیز کذتخفیف اس سایز کسة ٍ کارّا، ٍام ٍ اس ایي قثیل در ًظز تگیزد.

 
 

 

 سًالی برای شما پیش آمذٌ؟ 

 
 

تا ضوارُ اگز جَاب سَال خَد را در ایي هغلة ًگزفتیذ ٍ ٌَّس تزای ضوا اتْاهی ٍجَد دارد، کافیست 

ضة تواس تگیزیذ تا ّوکاراى ها در ایي تخص  20صثح الی  8اس ساعت  12045660611پطتیثاًی هزکشی 

 ضوا را راٌّوایی ًوایٌذ.

کِ تا ارائِ خذهات گًَاگَى، تتَاًین قذهی در رًٍق کسة ٍ کار ضوا تزدارین ٍ ضاّذ لثخٌذتاى  اهیذٍارین

 .تاضین

 


