
 مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی 

 غرفه سازانی که گواهینامه غرفه سازی دارند نوع مدرک

 دارای مهرطرح غرفه و نقشه های فنی 

 وامضاء مهندس ناظر

 سازغرفه یا پیمانکار

 A4در ابعاد  100/1پالن اندازه گذاری شده طرح با مقیاس 

 A4ارتفاع در ابعادنما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج 

 A4طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد تصاویر سه بعدی

 لیست مصالح مصرفی در غرفه

 قوانین و مقررات مهر و امضا شده توسط مدیرعامل قوانین و مقررات

 102فرم  102فرم 

 فرم انشعاب برق فرم انشعاب برق

 بیمه نامه

 مسئولیت مدنی

 بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر؛ 

)محل و محل آن  (سازیموضوع فعالیت بیمه نامه، )غرفه -3معتبر باشد. 24/11/1400تا  31/11/1400تاریخاز  بیمه نامه باید -2نفر مصدوم(  3نفر فوت و 1نفر ) 4تعداد  -1

 باشد. (بین المللی تهرانهای نمایشگاه دائمی 

 .فیش واریزی حق کسب و کار از واحد طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه اخذ و پس از واریز بارگزاری شود کار حق کسب وواریزی فیش

 .(پروانه دارای اعتبار باشدتصویر پروانه مهندس ناظر )مهندس ناظر باید دانش آموخته مهندسی عمران یا معماری باشد و  پروانه مهندس ناظر

 پیمانکار غرفه سازمعرفی نامه  معرفی نامه

 تصویر گواهینامه غرفه سازی گواهینامه/ لیست بیمه

 مهر و امضا شده توسط مدیرعامل غرفه ساز فرم لباس متحدالشکل متحدالشکلکار فرم لباس 

 اخذ می گردد. با توجه به دیتیل طبقه دوم و نظریه کارشناس فنی هزینه غرفه طبقه دوم در زمان اخذ مجوز غرفه سازی هزینه طبقه دوم

 شرکت های عضو انجمن غرفه سازان، ودیعه ای دریافت نمی گردد.  -مطابق با قوانین و مقررات؛  سازیغرفهودیعه

 HSEE فرم HSEE فرم

 09123573645شماره تماس مسئول فنی نمایشگاه ایران پالست  جناب آقای گلبند : 
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 فضای باز صادر می گردد. ارزی و و تمامی غرفه های مترمربع 36ی که متراژ آنها حداقل ریال مجوز غرفه سازی فقط برای غرفه های

 

 مراحل اخذ مجوز غرفه سازی

 مشخص نمودن پیمانکار غرفه ساز -1

که در سایت  می بایست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایرانپیمانکار غرفه ساز 

www.iranfair.com  اعطا نخواهد شد.خود مشارکت کنندگان مشخص شده، انتخاب گردد و مجوز به سایر غرفه سازان و 

 مانکار ساخت غرفه توسط مشارکت کننده و پی 102فرمکمیل ت -2

 توسط مشارکت کننده و پیمانکار ساخت غرفه. فرم درخواست انشعاب برقتکمیل  -3

 :شامل غرفه پیمانکار ساختیا و  مهر و امضاء مهندس ناظر دارایطرح غرفه و نقشه های فنی ارائه  -4

 A4ابعاددر  100/1با مقیاس طرح پالن اندازه گذاری شده  .أ

 A4ابعاددر  نما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج ارتفاع .ب

 4Aابعاددر  حداقل از سه زاویهپرسپکتیو طرح غرفه  .ج

 فاصله دقیق گذاری واندازه تیرریزی ونوع پروفیل ونوع اجرایی ذکردیتیل با درطرح آن وجود درصورت) دوم طبقه دقیق فنی جزئیات .د

 (تیرریزی

 غرفهدر مصرفی  لیست مصالح .ه

ومتراژ قسمت ارزی  در وسط سالن بودهغرفه آنها  شرکت هایی کهنکته مهم قابل توجه شرکت های ارزی ریالی :  .و

 برای سایر مساحت های بوده و مترمربع  4*3می بایست در ابعاد بخش ارزی غرفه  ،می باشد مترمربع 12 آنها

و همچنین موقعیت قرارگیری  .)نسبت رعایت گردد( متر باشد4درخواستی حداقل عمق غرفه می بایست  ارزی

های اجرایی ستاد اجرایی مشخص شده در نقشه و ابعاد با موقعیتعیناً نیز می بایست در هنگام اجرا ابعاد غرفه

 .خواهد شدتلقی ارزی  ریالی، در صورت عدم رعایت این بند تمام غرفهیکسان باشد. 

از غرفه ریالی جدا  فالور باکس یا نیم دیوار ثابت شدهغرفه ارزی می بایست به صورت کامل با  شایان ذکر است

 گردد و هیچ گونه راه عبوری بین دو بخش غرفه وجود نداشته باشد.

بیمه نامه باید از  -2نفر مصدوم(  3نفر فوت و 1تعداد  نفر ) -1با مشخصات مندرج؛  بیمه نامه مسئولیت مدنی -5

، غرفه سازی و محل آن نمایشگاه بین هموضوع فعالیت بیمه نام -3باشد.  معتبر 24/11/1400تا  31/11/1400خیتار

 المللی تهران باشد.

 تصویر گواهینامه غرفه سازی -6

 معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز -7

 .(دارای اعتبار باشدمهندس ناظر باید دانش آموخته مهندسی عمران یا معماری باشد و پروانه ) مهندس ناظرپروانه تصویر  -8

غرفه ساز می بایست در ایام برپایی ساخت و ساز غرفه کلیه طرح غرفه و گرید شرکت غرفه ساز Xو استند  فرم لباس متحدالشکل -9

شامل درج مشخصات  Xاعضای این شرکت با لباس فرم متحد الشکل در غرفه حضور یابند و همچنین در محل برپایی غرفه یک استند 

http://www.iranfair.com/
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ات تماس و  همچنین نقشه و تصویر سه بعدی غرفه در محل ورودی غرفه نصب گردد. بدیهی است در صورت عدم رعایت شرکت و اطالع

 موارد فوق، ستاد برگزاری این حق را خواهد داشت که نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت غرفه سازی اقدام نمایند.

 طبق پروتکل های بهداشتی ابالغی و قوانین نمایشگاه  -10

 فاده از ماسک در تمامی مراحل ساخت و ساز و تخریب الزامی می باشد.است -

 استفاده از موکت جهت مفروش کردن کف غرفه به طور کلی ممنوع می باشد. -

 کانتر جلو غرفه به انداره حداقل یک متر می بایست از بر غرفه عقب نشینی نمایید. -

 .اطالع رسانی الزامی می باشد های نترسانتی متر روی کا 90استفاده از شیلد یا طلق به ارتفاع  -

و عدم صدور مجوز به عهده مشارکت  رکردیاز د یناش یها تیباشد و مسئول یموارد فوق م هیاست صدور مجوز منوط به انجام کل یهیبد

بر عهده  مانکارانیمشارکت کنندگان و پ یاحتمال انیدر قبال ضرر و ز یتیگونه مسئول چیه یباشد و ستاد برگزار یم مانکارانیکنندگان و پ

 نخواهد داشت.

 قوانین عمومی 

مجاز به دیوار نمودن حداکثر ، شرکت ها فقط در غرفه هایی که حداقل دو طرف آنها باز باشندطبق قوانین و مقررات نمایشگاه بین المللی  .1

 می باشند. ،دنقرار دار ی که مجاور راهرواز ضلع %50

راه راه بازگذاشته و  ایدرصد از سقف را بصورت مشبک و  40حداقل  ستیبا یم ،ندینما یسقف م یاقدام به اجراغرف داخل سالن که  .2

 .ندیاستفاده نما قیم حرالاع یحسگر و چشم یسنسورها ستیبا یدرصد پوشش دهند م 60از  شیب کهیصورتدر

 عدد سنسور اضافه گردد. دوشیمترمربع افزا 60هر  یعدد سنسور و به ازا دومترمربع  60تا  دهیپوش الکام یسقف هادرتبصره: 

سازی محسوب شده و شرکت ها باز کردن پیشانی و یا تغییر پیشانی غرفه و تغییر رنگ دیواره ها غرفه ،اعم از تغییر رنگ موکت کف سازی .3

 می بایست نسبت به اخذ مجوز غرفه سازی اقدام نمایند. 

 ی می باشد، در غرفه به صورت تقریب موقعیت ستون ها .4

 باشد: یم لیدر غرف به شرح ذ شهیدستورالعمل استفاده از ش .5

 باشد. یم یالزام یاز بروز خطرات و حوادث احتمال یریبه جهت جلوگ یمنیا شهیاستفاده از ش -الف

 باشند. تیسکور ستیبا یباشد م متریسان 70از  شیضلع آنها ب کیکه  ییها شهیش یتمام -ب

 متریلیم8حداقل ضخامت  باتیسکور ستیبا یشوند, م یغرفه استفاده م یداخل ینما و جدا کننده فضاها یکه برا ییها شهیش یتمام -ج

 باشند.

 باشند. متریلیم 10با حداقل ضخامت  تیاز نوع سکور ستیبا یباشد, م متریسانت 220ضلع آن بزرگتر از  کیکه  ییها شهیش -د

 باشد. نانیمحکم و قابل اطم ستیبا یغرفه م یبه بدنه ها شهیاتصال ش -ه

 باشد. یم دییارجح و مورد تأ شهیش یکربنات به جا یو ورق پل یگالساستفاده از پلکس -ز
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و زان برق مصرفی خود را تهیه نموده شرکت کنندگان موظفند کابل و تابلوهای اتوماتیک )استاندارد و مجهز به سیستم ارت(ومتناسب با می *

و واحد برق شرکت سهامی  تابلوهای اصلی و کابلهای ارتباطی به غرفه مربوطه ضمن هماهنگی با ستاد برگزاریجهت انتقال برق از 

 های بین المللی ایران اقدام نمایند.نمایشگاه

 ،بازه زمانی اعالم شده توسط ستاد از طریق سایت نمایشگاهدر شرکت های متقاضی ساخت و ساز غرفه می بایست تذکر مهم :

بدیهی است به ازاء هر روز تاخیر در .غرفه خود اقدام نمایند  3Dو طرح های  صفحه یکنسبت به ارائه کلیه مدارک مندرج در 

ریال جریمه تاخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و این جرائم  000/000/2اخذ مجوزات الزم)مطابق با جدول باال( مبلغ 

 خواهد شد. راًساً از محل تضامین دریافتی کسر

 

 

 

 

 

 ارتفاع مجاز:

 کلیه غرفه سازان موظفند با توجه به سالن ها ارتفاع مجاز برای غرفه سازی در هر سالن را طبق جدول زیر رعایت نمایند.

 نام سالن
غرفه های وسط 

 سالن)متر(
 سالن )متر( کنار دیوارغرفه های 

6, 7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 20, 21, 

22, 27, 35, 38,A38,B38 50/4 

50/4 

که  B38به غیر از دیواره های شمالی و جنوبی سالن 

 می باشد. 50/3حداکثر ارتفاع 

5 50/4 00/3 

40- 41 50/4 

که به دلیل  41و  40به غیر از کنار دیواره های شرقی و غربی سالن های 

 متری می باشد. 50/3وجود کانال های هواساز ارتفاع 

B44 ،A44 

50/3 

00/4 

سالنمربوطه  یشمال یبالکن ها نیریقسمت ز رازیبه غ

 می باشد. 10/2 طبقه که حداکثر ارتفاع 2 در

A31B – 31-18 00/3 00/3 

 50/3 00/3 25سری 

 50/2 00/3 26سری 

 5/3 فضای باز
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 ارتفاع فوق با احتساب کف سازی در نظر گرفته شده است. توجه:

 جریمه ها و خسارات:

رائه ابدیهی است بعد از اتمام کار نمایشگاه و ارائه گزارش از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران ، مبالغ اخذ شده فقط با  -

که درهنگام دریافت تحویل نماینده گردیده( معرفی نامه کتبی و مهر شرکت تحویل نماینده مشارکت کننده خواهد گردید و در ) اصل رسید

 ف، جریمه ها از تضمین ارائه شده مطابق جدول زیر کسر خواهد گردید.صورت تخل

کد 

 خسارات
 )تخلف از مقررات غرفه آرایی( موضوع خسارات

میزان خسارات    

 )ریال(

 000/500 سانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به ازاء هر متر طول 10تا  101

 000/000/1 ازای هر متر طولسانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به  50سانتیمتر تا  11از  102

 000/000/3 و...( به ازاء هردریچه VIPغیر قابل روئیت بودن داخل فضاهای بسته )انبار، آبدارخانه،اتاق کنفرانس، 201

301 
 غرفهاستفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز در کف یا دیواره های غرف به ازاء هر متر مربع )متراژ کل 

 محاسبه خواهد گردید(
000/500 

 000/000/3 ورود  و استفاده از دستگاههای غیرمجاز به ازاء هر دستگاه 401

501 
پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شکل و با هرگونه مصالح به ازاء هر متر مربع )متراژ کل طبقه دوم 

 محاسبه خواهد گردید(
000/000/1 

 000/000/1 ازاء هر متر طول تجاوز به حریم پشت غرف )به هر شکل و نحوه( به 601

 000/000/1 مسدود کردن مسیر کانال های تهویه و تاسیسات )به هر شکل و نحوه( به ازاء هر متر طول 602

 000/000/2 تجاوز به حریم راهروها ) شامل کف غرفه ، دیوارهای جانبی و پیشانی ( به ازاءهر متر طول 603

701 

ازاء هر متر طول ) شامل عدم  مشرف به غرف هم جوار یا راهروها بهعدم زیبا سازی دیواره های جانبی 

آمیزی متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنر با رنگ متناسب به نحوی که موجب عدم زیبایی رنگ

 گردد(

000/000/1 

801 
)متراژ کل غرفه  عدم تطابق اجرا شده غرفه با نقشه تایید شده توسط ناظرین ذی صالح به ازاء هر متر مربع 

 محاسبه خواهد گردید(
000/300 

901 
تعیین شده به ازاء هر متر و طی مراحل قانونی انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصالح 

 مربع )متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید(
000/300 

 000/000/2 هر متر طولعدم ایستایی غرفه بدلیل عدم  رعایت مقررات ملی ساختمان به ازاء  902

 000/000/5 مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاری نمایشگاه 903

 000/000/2 عدم حضور مهندس ناظر پیمانکار در هنگام ساخت و تخریب غرفه 904

الزام مجری برگزاری در شرایطی که هریک از موارد تخلف از مقررات غرفه آرایی موجب اختالل در ایمنی غرف گردد عالوه به :1تبصره

 نمایشگاه به جمع آوری موضوع تخلف و اصالح آن، خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.
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تمامی جرایم جدول فوق، نافی مسئولیت  مهندسین ناظر پیمانکار ساخت و یا کارشناس فنی مجری نمایشگاه نبوده و مسئولیت :2تبصره

 قانونی بر عهده مجری نمایشگاه خواهد بود.عواقب امر و پاسخ گویی در مراجع ذیصالح 

 در صورت وقوع هر یک از تخلفات فوق ،موارد در ارزیابی عملکرد مجری نمایشگاه تاثیر منفی خواهد گذاشت.:3تبصره 

 سطح دیواره های مجاور می بایست کامال صاف و رنگ آن مانند داخل غرفه باشد. نکته:

 محوطه نمایشگاه در بخش ساختمانجدول خسارات وارده به سالن ها و 

 

 

کد 

 خسارات
 موضوع خسارات

میزان خسارات 

 )ریال(

 000/000/2 هر خال جوش به ازای هرگونه جوشکاری به سازه های داخل سالن و سازه های محوطه باز 1

 000/000/4 هر سوراخ به ازای سالن،دیوار، آسفالت و سایر نقاط در محوطه بازو بدنه  کفدر سوراخ نمودن  2

 000/000/4 هر متر مربع به ازای محوطه نمایشگاه کف سالن و درو یا بتن با هر ضخامت هرگونه تخریب آسفالت  3

 000/000/3 مربعبه ازای هر متر در داخل سالن و نیز محوطه باز تخریب دیوارها و سکوها 4

 000/000/3 به ازای هر متر طول بتنی، درپوش بتنی و سنگی در محوطه جداولتخریب  5

 000/000/4 تخریب نمای سنگی، بتنی، کامپوزیت و ... سالن های نمایشگاهی به ازای هر مترمربع 6

 000/500/2 به ازای هر قطعهپرده تبلیغاتی از پشت بام سالنها  گونهنصب هر 7

اداره  از مجوزاخذ شی از سازه های نمایشگاهی بدون نوع آویزان نمودن هر گونه پرده تبلیغاتی و هر  8

 هر قطعه به ازای ساختمان

000/000/3 

فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون، دیوار کف، درب و پنجره و  روی آسفالت، بتن و نیز سایز رنگ آمیزی 9

 هر مترمربع...به ازای 

000/500/3 

دیواره ها، ستونها، تابلوهای فضاهای نمایشگاهی اعم از ، موکت و ... به تبلیغاتی چسباندن هرگونه کاغذ 10

 به ازای هر متر مربع و ....درب، پنجره برق 

000/000/2 

 000/000/2 هر مترمربع به ازای ضخامت با هرشکستن شیشه های ساده  11

 000/000/2 هر مترمربع به ازای ضخامت به هررفلکس،سکوریت و خم ،شکستن شیشه های رنگی 12

 000/000/2 مترمربعهر  یازاه عدم جمع آوری باکس های چوبی احداثی دور ستونها، ب 13

دریچه های آهنی کانالها، درپوش های سیمانی، دالهای کانالی یا صدمه رساندن به نرده، تخریب  14

 موجود در سالن ها و محوطه نمایشگاهی اعم از بتنی، فلزی، چدنی و ... به ازای هر تاسیساتی و غیره

 قطعه

000/000/4 

حداقل آسیب  آسیب به درب ورودی سالنهای نمایشگاهی بنا به تشخیص اداره ساختمان 15

000/000/4 

 000/000/3 بدون اخذ مجوزهرگونه تردد بر روی بام سالن ها  مشاهده 16

 000/500 نصب هرگونه چراغ روشنایی بدون مجوز اداره برق به ازاء هر چراغ 17

 000/250 برق بدون مجوز اداره برقهر انشعاب  18
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 جدول هزینه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش تاسیسات الکتریکی

 شرح موضوع ردیف
جریمه و میزان 

 خسارات )ریال(

 000/500 وات( به ازای هر عدد 100وات( المپ های رشته ای ) 23و خسارت بابت عدم جایگزینی کم مصرف )جریمه  1

 000/000/5 وات به ازای هر دستگاه 1000و  500جریمه و خسارت با استفاده از پروژکتور پرمصرف مانند  2

 000/500 جریمه و خسارت بابت بکارگیری المپ و چراغهای با طول عمر زیاد )خیاری و کهنه( به ازای هر دستگاه 3

 000/000/3 وات به ازای هر دستگاه 150متال هالید باالتر از جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغهای با المپ  4

 000/000/3 جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهای برق دیواری به ازای هر ضلع 5

 000/000/4 جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهای برق ایستاده به ازای هر ضلع 6

کابل، سیم و دیگر لوازم مصرفی از سازه های نمایشگاهی جریمه و خسارت بابت آویزان نمودن هر گونه  7

 بدون مجوز اداره برق به ازای هر قطعه

000/000/2 

 000/500/2 جریمه و خسارت بابت رنگ آمیزی فضاهای تاسیسات الکتریکی 8

جریمه بابت انشعاب غیراصولی از کف خوابهای برق و محل های انشعاب برق در کف سالنها به ازای هر  9

 مورد

000/500/2 

جریمه و خسارت بابت عدم وجود و استفاده عایق بین چراغ و تابلو غرفه با سازه های غرفه به ازای هر  10

 مورد

000/500/3 

جریمه و خسارت بابت استفاده از کابل استاندارد برای برق اصلی غرفه و دستگاههای با مصرف باال هر  11

 مورد

000/000/4 

غرفه  4بابت استفاده از بهره گیری انشعاب کابل مشترک جهت برق رسانی بیش از جریمه و خسارت  12

 پیش ساخته به ازای هر مورد تخلف

000/000/5 

 000/000/3 مصرف کننده از یک خط 8جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنایی بیش از  13

مشترک روشنایی و برق )ریسه مشترک( به ازای جریمه و خسارت بابت بهره گیری از خطوط و انشعاب  14

 هر غرفه

000/000/4 

 000/000/4 جریمه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب و انشعاب غیراصولی به ازای هر غرفه 15

جریمه عدم تامین امنیت و حفاظت الکتریکی و جلوگیری از برق گرفتگی در خروجی تابلو مینیاتوری  16

ی حفاظتی مناسب، حفاظت جان، اتوماتیمک، مینیاتوری و ...( به ازای هر انشعاب )سیستم ارت، کلیدها

 غرفه

000/000/4 

 000/000/2 ( در ورودی هر غرفه و انشعاب به ازای هر سر خطRCCBجریمه عدم استفاده از کلید حفاظت جان ) 17

 000/500/2 پوشش محل انشعاب وصل شده و عدم دسترسی به تابلو مینیاتوری غرفه 18

 000/500/2 متر یا به عنوان تغذیه اصلی تابلو مینیاتوری 1.5استفاده از سیم سفید در طول بیش از  19

میزان خسارت بر  خسارت وارده ناشی به تجهیزات برق فشار ضعیف 20

اساس قیمت روز 

کارشناسی 

حاسبه و دریافت م

 می گردد.

 و اعالم حریقخسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم کشف  21

 خسارت وارده ناشی به تجهیزات آسانسور و پله برقی 22

 خسارت وارده ناشی تجهیزات سیستم صوت 23
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لعه تمامی موارد مندرج در این قوانین و مقررات، ضمن قبول آن متعهد می گردد کلیه قوانین و مقررات مذکور ااین شرکت با مط

عدم رعایت قوانین مقررات به عهده این شرکت می باشد و ستاد برگزاری هیچ گونه را رعایت و هرگونه عواقب ناشی از 

 مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 نام مدیر عامل:

 مهر و امضاء شرکت :

 تاریخ:



  مجموعه مقررات طراحي و غرفه آرايي
 

  و تاييد طرح غرف خودساز
  :تاريخ

  :شماره
  :پيوست

  ......................................................................پانزدهمين نمايشگاه بين المللي ايران پالست 

.................................................................................................................................................................................  

  متر مربع: ............ متراژ غرفه فضاي باز

................................................................................................................  

  .................: ...........................................موبايل............................................................ 

............................................... :  

  مهر و امضاء مشاركت كننده

  : ........................................................نام نماينده تام االختيار

............................................................ ..............................................  

...............................................................................................................  

  : ................................................وبايل نماينده تام االختيار

...............................................  

  مهر و امضاء پيمانكار ساخت

  تصوير گواهينامه غرفه سازي پيمانكار ساخت غرف خودساز
  بيمه نامه مسئوليت مدني

  ساخت غرفه در فضاي باز و يا ساخت نيم طبقه در غرف داخل سالن

  .حسب درخواست مجري نمايشگاه، پيمانكار ساخت و يا مشاركت كننده موظف به ارائه نقشه سازه غرفه مي باشد

مبني بر رعايت ) 4پيوست شماره (طرح غرفه خودساز شركت فوق الذكر كه بصورت از پيش ساخته و آماده نصب، اجرا مي گردد، با توجه به تعهد پيمانكار ساخت شركت مذكور 
بديهي است در . ايران مورد تاييد قرار گرفت.ا.هاي بين المللي ج

  :مهر و امضاء مجري نمايشگاه:                          

  سازي پيمانكار ساخت غرف خودسازتصوير گواهينامه غرفه 
  بيمه نامه مسئوليت مدني

.........................................................................................................................................................  

  امضاء ناظرين غرفه آرايي

  

مجموعه مقررات طراحي و غرفه آرايي

  در ارتباط با مجريان نمايشگاهي

  
  راهكار تجارت مديريت كوشا

و تاييد طرح غرف خودساز تعهدنامهفرم 

  )102فرم شماره (

  مشخصات مشاركت كننده

پانزدهمين نمايشگاه بين المللي ايران پالست .. ...........................................

.............................................................................................................................................................

متراژ غرفه فضاي باز متر مربع ..... : .......ل سالنژ غرفه داخمترا.......   ..... :يا محل غرفه فضاي باز

........................................................................................................................... :...............................................................

............................................................ : نماينده تام االختيارنام .. ..............................

: ...............................................تاريخ

مهر و امضاء مشاركت كننده

  پيمانكار ساخت مشخصات

نام نماينده تام االختيار........................................................  : نام مديرعامل: ........................................................ 

.............................................. ............................................................: .......................زمينه فعاليت شركت: ........................................................ 

........................................................................................................................... :.................................................................................................................................

وبايل نماينده تام االختيارم: ......................................................... نام نماينده: ........................................................ 

...............................................:تاريخ

مهر و امضاء پيمانكار ساخت

 ؛اداره محترم حفاظت فيزيكي

تصوير گواهينامه غرفه سازي پيمانكار ساخت غرف خودساز)               نسخه رنگيA4 )3يا  A3در اندازه  100/1
A4 )3نسخه رنگي                                              (بيمه نامه مسئوليت مدني

ساخت غرفه در فضاي باز و يا ساخت نيم طبقه در غرف داخل سالن                               ليست مصالح مصرفي جهت ساخت                                   
  درج مهر و امضاء مهندس پيمانكار غرفه ساز

حسب درخواست مجري نمايشگاه، پيمانكار ساخت و يا مشاركت كننده موظف به ارائه نقشه سازه غرفه مي باشد
E       D        C         

طرح غرفه خودساز شركت فوق الذكر كه بصورت از پيش ساخته و آماده نصب، اجرا مي گردد، با توجه به تعهد پيمانكار ساخت شركت مذكور 
هاي بين المللي ج هاي شركت سهامي نمايشگاه العملكامل مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران، ضوابط فني و اصول ايمني، دستور

  .هنگام ساخت غرفه مذكور نيز نظارت كامل در خصوص رعايت كامل اين قوانين و مقررات انجام خواهد پذيرفت
  متر:         

:                          امضاء مسئول فني مجري:                        و امضاء مهندس ناظر پيمانكار غرفه ساز

تصوير گواهينامه غرفه )               نسخه رنگيA4 )3يا  A3در اندازه  100/1
A4 )3نسخه رنگي                                              (بيمه نامه مسئوليت مدني

................................................................................................................................................................................................................

امضاء ناظرين غرفه آرايي:                                   تاريخ

راهكار تجارت مديريت كوشا

...........................................:يا جشنواره  نمايشگاه نام

................................ ):شركت( ناممشاركتكننده

يا محل غرفه فضاي باز: سالن شماره

: ...........................................................................................................................آدرس شركت

...................................: تلفن شركت

: ........................................................ نام شركت

: ........................................................ شماره ثبت شركت

: ...........................................................................................................................نشاني

: ........................................................ تلفن پيمانكار

اداره محترم حفاظت فيزيكي )1(

  :مدارك پيوست
 100پالن اندازه گيري طرح با مقياس
 پرسپكتيو طرح در اندازهA3  ياA4
                                   ليست مصالح مصرفي جهت ساخت
درج مهر و امضاء مهندس پيمانكار غرفه ساز

حسب درخواست مجري نمايشگاه، پيمانكار ساخت و يا مشاركت كننده موظف به ارائه نقشه سازه غرفه مي باشد: تذكر
B       A        :رتيه پيمانكار ساخت

طرح غرفه خودساز شركت فوق الذكر كه بصورت از پيش ساخته و آماده نصب، اجرا مي گردد، با توجه به تعهد پيمانكار ساخت شركت مذكور 
كامل مجموعه مقررات ملي ساختمان ايران، ضوابط فني و اصول ايمني، دستور

هنگام ساخت غرفه مذكور نيز نظارت كامل در خصوص رعايت كامل اين قوانين و مقررات انجام خواهد پذيرفت
:         حداكثر ارتفاع تاييد شده غرفه

و امضاء مهندس ناظر پيمانكار غرفه ساز مهر:                   تاريخ

  :مدارك پيوست
 100پالن اندازه گيري طرح با مقياس
 پرسپكتيو طرح در اندازهA3  ياA4
رعايت ارتفاع مجاز  

...................................................................................: توضيحات



  
المللي  شركت سهامي نمايشگاه هاي بين

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنعت معدن و تجارت
  مجموعه دستورالعمل ها و شرح وظايف مديريت

  امور ساختمان و تاسيسات

  BM-WI-26-01: شماره سند
  :شماره
  :تاريخ

 :پيوست

  فرم درخواست انشعاب برق

  مديريت امور ساختمان و تاسيسات
  با سالم
انجام / مراسم/ جهت حضور در نمايشگاه ................................................................نياز اين شركت خواهشمند است با توجه به  "احتراما

  :به............... ..................................فضاي باز و يا محوطه  ....................در سالن   پانزدهمين نمايشگاه بين المللي ايران پالست كار

  )ديماند(قدرت درخواستي ............................. فاز ........................ ......انشعاب برق 

  :اين شركت متعهد مي گردد موارد ذيل را انجام دهد. ادر فرماييدصدستور مقتضي 

عاب اصلي واگذاري شده با رعايت استانداردهاي جاري كشور ششرح فعاليت خود را تا محل انكليه تجهيزات الكتريكي مورد نياز  -1
 ...).از قبيل كابل، تابلوي برق و (هاي نمايشگاهي تامين نمايد و داخلي شركت

االختيار خود  اداره تاسيسات برق و مكانيك تحويل و مسئول اداره يا نماينده تامكليه فرم هاي مصوب را پس از تحويل زمين به  -2
عهده دار  برچيدن غرفه و پاكسازيرا به صورت مكتوب قبل از تحويل سالن ها معرفي و كليه موارد تحت قرارداد را تا مرحله 

 .باشد
متعهد مي گردم ضمن ...................... ..................................نماينده تام االختيار شركت ........................................................ اينجانب  -3

مطابق مقررات ملي ساختمان (كليه مسئوليت رعايت ضوابط فني، اصول ايمني ........................................................ معرفي پيمانكار 
ر را رعايت نموده و تمام مسئوليت مدني، مورد تاييد استانداردهاي جاري كشو مهاي قانوني استفاده از لواز تمسئولي، )ايران

در عدم  اداره تاسيسات برق و مكانيك حقوقي و قانوني ناشي از عدم اجراي صحيح را عهده دار مي باشم، در غير اين صورت
 .واگذاري انشعاب درخواستي برق مختار مي باشد

تثبيت ولتاژ برق مي باشد و بديهي است در صورت بروز كليه متقاضيان انشعاب برق غرفه ملزم به استفاده از دستگاه هاي : تذكر -4
نوسان و ايراد خسارت به دستگاه ايشان، كليه مسئوليت هاي ناشي به عهده تحويل گيرنده انشعاب برق و مسئول غرفه مي 

 .باشد
انشعاب برق ..................... مستقر در سالن  ........................................................مسئول غرفه  ........................................................اينجانب   -5

را به طور كامال صحيح و سالم از تكنسين مربوطه ) ارت(با رعايت قوانين ايمني مطمئني   220تك فاز /   380سه فاز 
مي گردم مسئول برق تام االختيار اين شركت تا پايان نمايشگاه در غرفه حضور داشته و مسئوليت ناشي تحويل گرفته و متعهد 

كابل، كليد، مينياتوري (برچيدن از عدم اجراي صحيح مقررات برق و همچنين نگهداري كليه تجهيزات الكتريكي تا روز آخر 
 .خود را عهده دار مي باشم...) و

  :تاييد و امضاء مجري برگزاري:مشاركت كننده يتاييد و امضا                                      :ين برقيا مسئول غرفه سازي مسئول

  ............................................................................................................................................................................................... :تلفن ضروري/آدرس 

  .بررسي و اقدام فرماييد "مسئول اداره برق شركت لطفا

  مدير امور ساختمان و تاسيسات

  از اداره برق به پيمانكار راهبر برق فشار ضعيف

  مسئول اداره برق نمايشگاه.نماييد الذكراقدام فوق شرح براساس "لطفا

  :مشاركت كننده برق درخواستي و شركت راهبر                                                   تحويل گيرنده نماينده: اقدام كننده

 



  متحدالشكل لباسفرمتعهدنامه 

  پانزدهمين نمايشگاه بين المللي ايران پالست

 ...........................................................شركت  نماينده................ ......................................اينجانب

يا محل غرفه  سالن شماره(واقع در .......................................................................شركت  غرفه ساز

در ايام برپايي متعهد مي گردم : ........................) كد غرفه.........................................  :فضاي باز

ل به همراه نيروهاي خود را بيمه نموده و با لباس هاي متحد الشككليه  ساخت و ساز غرفه

و نسبت به ايجاد يك محل يا استند كه برروي آن  موسائل ايمني با آرم شركت تجهيز نماي

تصوير گواهينامه شركت غرفه ساز، نام مشاركت كنندهدر نمايشگاه و نقشه در حال اجرا 

بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق، . منصب شده باشد، اقدام نماي )پرسپكتيو(

 سازي غرفه جلوگيري از ادامه فعاليتري اين حق را خواهد داشت كه نسبت به ستاد برگزا

اين طبق آيين نامه اجرايي مربوطه با و شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي اقدام 

  نمايدبرخورد  زسا شركت غرفه

  

  نام و نام خانوادگي

  امضا

 تاريخ

 


