بســــمه تعـــــــــــــالی

منشور اخالقی و تعهدات پرسنل امالک دیپلمات الهیه به شرح
ذیل میباشد:
-1ساعت ورود صبح ساعت 9الی 9:30و پایان ساعت کاری  ,ساعت  20:00میباشد.
-2پوشیدن لباس فرم ( کت و شلوار مشکی پیراهن سفید – کت و شلوار سرمه ای پیراهن آبی) و همراه
داشتن لوگو و کارت شناسایی الزامی میباشد(.آراستگی ظاهر و مرتب بودن از نظر مو و آرایش صورت).
-3تعیین جلسات و رزرو اتاق قرارداد با هماهنگی قبلی با مدیریت مجموعه.
-4در صورت شراکتی بودن کار داشتن تعاون بین دو یا سه مشاور تمام هماهنگی های الزمه بیرون از
اتاق جلسه مکتوب میگردد و توافقات حق السهم هر شخص از کمیسیون دریافتی به صورت خالصه
ضمیمه برگه جلسه گردد .مدیریت مجموعه در خصوص تعیین درصد مابین مشاوران در اینگونه قراردادها
 ,هیچگونه دخالت و مسعولیتی ندارد و کمیسیون مربوطه با توجه به توافقات کتبی به حساب افراد مورد
نظر واریز در قبال اخذ رسید میگردد.
 -5مرخصی ها با هماهنگی مدریت و حتما باید برگه مرخصی پر شود .تاخیرها بدون هماهنگی و غیر موجه
امتیاز منفی و مرخصی روزانه محسوب میگردد (( .مرخصی استحقاقی 3روز در ماه میباشد))
-6شیفت شبانه تا ساعت  21:30میباشد  ,تعویض شیفت با هماهنگی بین مشاوران بالمانع میباشد.
 -7آگهی ها و اس ام اس های تبلیغاتی متعلقه برای مشاورین بنابر فعالیت آنان تعلق میگیرد .حضور در
روز آگهی و اس ام اس در دفتر الزامی میباشد.
-8از کارشناسی های انجام شده اکیدا و الزم االجرا ثبت موقعیت کارشناسی با تصویر در کانال اختصاصی
مجموعه(الزم االثبات به منشی مربوطه جهت درج در پرونده مشاور).
-9حضور در جلسات مدیریت و مشاوران اکیدا ضروری و تمام موارد الز م االجرا میباشد.
-10کلیه مشاوران ملزم به تعاون و ارتباط برقرارکردن با یکدیگر در خصوص فایل های موردنظر می
باشند ((( .در روز اکیدا و الزاما در رنج فروش و اجاره حداقل سه فایل به صورت تعارن میباید ارائه
شود)))
 -11رعایت نظم و آرامش اتاق کار و دخالت نکردن در امور همکاران.
-12درصورت نداشتن فعالیت مثبت که در پرونده هر شخص محاسبه میگردد مشاوران عزیز از تسهیالت
(مرخصی – آگهی و  )...محروم میگردند.
-13هماهنگی ها و همکاری محترمانه با منشی مجموعه در جهت امورات داخلی اکیدا الزم االجرا میباشد.
-14فایل شخصی برای تعاون چنانچه در فایل های ایران فایل موجود باشد به عنوان فایل شخصی محسوب
نمیگردد.
*اینجانب کلیه مندرجات فوق را مطالعه نموده ام و در صحت عقالنی و رضایت شخصی با امضای خویش
مطالب عنوان شده را مورد تایید و خودم را ملزم به اجرای آن میدانم*

««کلیه مندرجات اکیدا الزم االجرا میباشد و در صورت مشاهده همکاری
نکردن مشاور با آن مشاورعزیز قطع همکاری سریحا اعالم میگردد»»
امضاء مدیریت

امضاء مشاور

