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AV.01 

نقض قوانین 

ملی حاکم بر 

بازاریابی 

و  ایشبکه

 که هاییرفتار

موجب اخطار 

 هتیتوسط کم

 نظارت شود.

 دریافت وجه یا اعمال هرگونه شرط نامتعارف به عنوان حق عضویت افراد زیرمجموعه 
o  ای شرکت رایگان بوده و اعمال هرگونه شرط غیر بازاریابی شبکهعضویت در سیستم

 قانونی و مغایر با قوانین داخلی شبکه فروش ممنوع است.

AV.02 
 

 
 خرید و فروش اجباری

o گذاری و خرید کاال ممنوع است.اجبار افراد زیرمجموعه به سرمایه 

o ممنوع است.  تمحصوال کردنانبار  ودوره مشخص  کیاز توان فروش در  شیب دیخر

 )هرچند موجب برگشت کاال شود یا نه(

o دمتخ/کاال نوع چند یا یک خرید به کننده مصرف اجبار صنفی، نظام قانون مطابق 

 .است ممنوعتحمیل شروط نامتعارف و 

AV.03  مغایر با ضوابط کسب و کارنگرش های فروش انواع تبلیغ و گسترش  

AV.04 گسترش سازمان فروشهای غیر قانونی برای بکارگیری روش   
o  ارائه وعده های اغواکننده 

o سیاه نمایی مسائل اقتصادی و اجتماعی 

AV.05  فروش  گروهسال در  11جذب افراد زیر  

AV.06 تشویق کارکنان شرکت و بستگان درجه یک آنها برای عضویت در شبکه فروش 

o  عضویت ارکان و کارکنان شرکت از جمله مدیرعامل، مسئولین شعب و کارمندان به

 ممنوع است.و یا مشتری ترجیحی عنوان مشاور مستقل فروش 

o فرزند.بستگان درجه یک: پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر ،  

AV.07  های آموزشی برگزاری کالس برایدریافت وجه یا اعمال هرگونه شرط نامتعارف 
o  شرط هایی نظیر خرید مقدار مشخصی کاال، حد نصاب افراد زیرمجموعه، کسب رده

 و یا هر گونه امتیاز دیگر.

AV.08  شعب و تر مرکزیاخارج از دفکاری و آموزشی مشاوران مستقل فروش برگزاری جلسات   

AV.09 شبکه ای ایجاد صفحات مجازی مغایر با مقررات حکومتی و قوانین ملی بازاریابی o  .فعالیت رسمی در صفحات و شبکه های مجازیِ تحت قانون فیلترینگ، ممنوع است 

AV.10  های بازاریابی و بی ارزش ساختن کاالهای دیگرانسایر شرکتو تخریب توهین  

AV.11 و مباحث آموزشی مغایر با قوانین داخلی و مقررات ملی بازاریابی شبکه ای ، روش هاارائه جزوات  
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AV.12  معرفی محصوالت تبلیغ و غیر واقعی در نادرست و ارائه اطالعات 
o  مشاور مستقل فروش باید تنها به اطالعات مندرج در بسته بندی محصوالت، وب

 سایت و منابع چندرسانه ای شرکت )کاتالوگ، جزوات، تصاویر، صوت و ...( اکتفا کند.

AV.13 شرکترسمی اینترنتی  درگاه های شده از طریقمحصوالت عرضه از  ی غیرفروش کاالهای PISC  
o  مشاور مستقل فروش فقط حق فروش محصوالتی از شرکت را دارد که در وب سایت

 ارائه شده اند؛ چه به صورت جداگانه و چه ترکیبی. PISCرسمی 

AV.14 واریز وجوه بابت خرید محصوالت به هر حساب بانکی غیر از حساب رسمی شرکت  

AV.15  هاتوزیع کنندگان، عمده فروشان، خرده فروشان و واسطهسایر بازاریابان، فروش مستقیم به 
o  مشاور مستقل فروش فقط حق فروش محصوالت شرکت به مصرف کنندگان نهایی

 را دارد.

AV.16 اقدام به راه اندازی شعب غیر مجاز  

AV.17 فعالیت در شعب غیر مجاز  

AV.18  شعب و تر مرکزیادار در دفعکسمصوب بدون کارت شناسایی مشاوران مستقل فروش تردد   

AV.19 اداری و غیر مصوب در ساعات نامتعارف فعالیت در شعب  

AV.20  و یا هرگونه اطالعات ثبت شده بر کاال برداشتن و یا مخدوش کردن برچسب قیمت  

AV.21  ،یا تغییر جایگاه سایر مشاوران مستقل فروشلغو یا تبانی برای  تهدیدبرنامه ریزی  
o  این کار ممکن است به قصد تضعیف یک گروه فروش و افزایش قدرت در گروه دیگر

 انجام شود.

AV.22 فعالیت همزمان مشاور مستقل فروش در بیش از یک جایگاه از شبکه فروش  

AV.23  های مشاع دفاتر مرکزی و شعب در معابر عمومی و مکانتجمع o .بگونه ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای واحدهای مجاور شود 

AV.24 
سایت رسمی و درج شده بر روی محصوالت و وب تر از میزان مصوبباالفروش محصوالت با قیمت 

  PISCشرکت 
 

AV.25  های مجازیشبکه ، صفحات وهای ثابتفروشگاهبه مصرف کننده از طریق محصوالت  عرضهاقدام به o .فروش محصوالت در قالب دستفروشی نیز ممنوع است 

BV.01  بی احترامی به مقدسات و موازین اسالمی در ترویج و تبلیغ کار o  سوگند دروغین به نام خدا و معصومین، تحریف آیات و روایات و ...توهین، مانند . 
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BV.02 هایرفتار 

با  ریمغا

 یهنجارها

که اخالقی 

منجر به 

 یبدنام

 یشرکت م

 شود.

 . های نوین و ...عرفان ، سمیسکوالر  ،مانند فراماسونری، کمونیسم o های معاند اسالم ترویج ایدئولوژی

BV.03 های دینیها و اقلیتتوهین به قومیت  

BV.04 مکان های رسمی فعالیت شرکتدر  پوشش نامتعارف و خالف شئونات اسالمی 
o  مکان هایی که  به نام شرکت و بطور موقت یا دائم در آنها فعالیت می شود. مانند

 دفتر، شعبه، سمینار، همایش و ... .

BV.05  مکان های رسمی فعالیت شرکتبیان کلمات توهین آمیز و نامناسب در 
o  آنها فعالیت می شود. مانند مکان هایی که  به نام شرکت و بطور موقت یا دائم در

 دفتر، شعبه، سمینار، همایش و ... .

BV.06 در شبکه فروش روابط نامتعارف با جنس مخالف  

BV.07   مکان های رسمی فعالیت شرکتبر هم زدن نظم 
o  مکان هایی که  به نام شرکت و بطور موقت یا دائم در آنها فعالیت می شود. مانند

 همایش و ... .دفتر، شعبه، سمینار، 

BV.08 شایعه سازی و تشویش اذهان عمومی  

CV.01 

نقض ضوابط 

داخلی شبکه 

 PISCفروش 

 ها و ... .رسانه های جمعی رسمی کشور مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه o بدون مجوز جمعی رسمی کشوردر رسانه های مشاور مستقل فروش مصاحبه، مذاکره و یا تبلیغات 

CV.02  مکان های رسمی فعالیت شرکتاستعمال دخانیات در 
o  مکان هایی که  به نام شرکت و بطور موقت یا دائم در آنها فعالیت می شود. مانند

 شعبه، سمینار، همایش و ... .

CV.03 راندیگاطالعات مربوط به مشتریان و افراد زیرمجموعه در راستای منافع شخصی خود یا  و تغییر نشر o  مانند رمز عبور، میزان پورسانت و ... .اطالعاتی 

CV.04 ها و شعارهای شرکتسوء استفاده از اسامی، برندها، طرح 

o یاجتماع یهاشبکه ایوبالگ  ت،یسامانند وب یمجاز یهر نوع درگاه ارتباط جادیا 

 ممنوع است. با نام شرکت

o .معرفی مشاور مستقل فروش به عنوان کادر اداری شرکت ممنوع است 

CV.05  و جایگاه  یا انتقال امتیاز توزیع کنندگی ، فروشواگذاریهرگونه  

CV.06 تحت فشار قرار دادن افراد برای ترک کار خود و پیوستن به شبکه فروش شرکت  

CV.07 ایجاد محدودیت جغرافیایی یا زمانی برای فعالیت سایر مشاوران مستقل فروش 
o  ملی و آزاد است که در هر منطقه از کشور برابر مقررات  مشاور مستقل فروشهر

 .دینما داخلی شرکت، تجارت
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CV.08 سوء استفاده از موقعیت و جایگاه کاری 
o سوء استفاده مشاور مستقل فروش از امکانات شرکت 

o ای با افراد زیرمجموعهاعمال قدرت و رفتار غیر حرفه 

CV.09  های بازاریابی شرکت رد امور شعب و سایر تیمعملکو یا تخریب دخالت  

CV.10 
سایت رسمی و درج شده بر روی محصول و وب فروش محصوالت با قیمت پائین تر از میزان مصوب

 PISCشرکت 
 

CV.11 بی احترامی، افترا و اهانت به عوامل شرکت اعم از سطوح مدیریتی، ستادی و اجرایی  

CV.12  عمدی آسیب اموال شرکتبه آسیب 

CV.13 باز کردن و یا آسیب به بسته های پستی بدون اطالع صاحب مرسوله  

CV.14 کوتاهی در انعکاس به موقع تخلفات افراد زیر مجموعه   

CV.15  لغو کالس آموزشی برنامه ریزی و ثبت شده بدون اطالع قبلی 
o ساعت قبل از برگزاری کالس به مسئولین شعب اعالم  24لغو کالس باید حداقل

 شود. 

CV.16 انعقاد قرارداد به نیابت از شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 
o های اجتماعی، صفحات مجازی، درج هر گونه آگهی استخدام به نام شرکت )در شبکه

 ها و ...( نیز ممنوع است.جراید، تراکت

CV.17 
افراد خانواده خود و یا هر فرد دیگر و ایجاد جایگاه کاذب برای گسترش تیم فروش سوء استفاده از نام 

 خود
 

CV.18 برگزاری یا رزرو جلسات با پی کارت افراد زیر مجموعه یا سایر مشاوران مستقل فروش  

CV.19  سوء استفاده از حساب کاربری دیگرانهر نوع  

CV.20 کار غیتبل ایو  محصول فروش بدون مجوز برای ...غرفه و  شگاه،ینماهمایش،  ییبرپا  

DV.01 های فعالیت

سیاسی 

 غیرمجاز

 هر نوع فعالیت و جدل سیاسی در مکان های رسمی فعالیت شرکت
o  مکان هایی که  به نام شرکت و بطور موقت یا دائم در آنها فعالیت می شود. مانند

 شعبه، سمینار، همایش و ... .

DV.02  به ارکان نظام جمهوری اسالمیبی احترامی  

DV.03 کار تبلیغ برای حکومتی نهادهای یا و مقامات به شرکت فعالیت انتساب  
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DV.04 کار تبلیغ برای عظام مراجع و حکومتی مسئولین به واقع خالف مطالب انتساب  

EV.01  رفتار مغایر با

هنجارهای 

 قانونی

  و سایر مشاوران مستقل فروش کارکنان،شرکتهای سرقت اموال و دارایی

EV.02 اقدام به رشوه گیری 
o  هر نوع پیشنهاد یا هدایای نقدی و غیر نقدی که در ازای آن، اقدامات غیرمتعارفی

 کند.شود؛ یا زمینه وقوع این اقدامات و تخلف را ایجاد میتعهد می

EV.03 در مکان های رسمی فعالیت شرکت حمل سالح سرد یا گرم  

EV.04 
در مکان های رسمی  محتوای صوتی و تصویری غیرمجازهر گونه مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر و 

 فعالیت شرکت

o  مکان هایی که  به نام شرکت و بطور موقت یا دائم در آنها فعالیت می شود. مانند

 شعبه، سمینار، همایش و ... .

EV.05 در مکان های رسمی فعالیت شرکت زامواد توهم /مصرف مشروبات الکلی 
o  مکان هایی که  به نام شرکت و بطور موقت یا دائم در آنها فعالیت می شود. مانند

 شعبه، سمینار، همایش و ... .

EV.06  سایر مشاوران مستقل فروش در محل رسمی شرکت فیزیکی با همکاران و  یاایجاد درگیری لفظی  

EV.07  گروهی غیرقانونیتجمع اعتصاب فردی یا   

EV.08 .بازاریابی در محیط هایی که فعالیت تجاری در آنها ممنوع است o  مانند اماکن نظامی، اداری، آموزشی، فرهنگی 

FV.01 

جاسوسی 

 صنعتی

  جعل، تحریف و مخدوش کردن اسناد شرکت

FV.02  یحقوق ای یقیاسناد محرمانه شرکت به اشخاص حق ایارائه اطالعات  

FV.03 
ز یا غیر مجا ایهای بازاریابی شبکهم مشاور مستقل فروش با سایر شرکتمستقیهمکاری مستقیم/غیر

 مجاز

o ای های بازاریابی شبکههای آموزشی و تبلیغی برای سایر شرکتبرگزاری کالس

 داخلی یا خارجی از مصادیق این تخلف است.
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