
  ايران.ا.محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي جبيمه اي به آسيب ديدگان در  خدمات ارائه :  عنوان خدمت

  و مراجعين مجريان، بازديد كنندگان،مشاركت كنندگان: نام مديريت امور اجرايي                                   نوع مخاطب 

  ي ومقابله با فسادقانون ارتقائ سالمت نظام ادار 3فرم طراحي مراحل خدمت جهت تكريم ارباب رجوع به استناد بند الف ماده 

  شرح فعاليت  مراحل 

زمانبندي 

مورد نياز 

جهت انجام 

  فعاليت

نام واحد و مسول 

  مربوطه

  محل استقرار 

  و شماره تماس 
  مدارك مورد نياز

1  

در صورت هرگونه حادثه كه منجر به 

مصدوميت و يا جراحت به اشخاص در زمان 

  برگزاري نمايشگاهها

مي گردد مي بايست مراتب به مركز پيام  

شركت نمايشگاهها اعالم گردد تا از طريق 

  هالل احمر اقدامات بعدي صورت پذيرد

  اسرع وقت
  مركز پيام 

  

  هالل احمر  

مركز پيام و اقع در 

درب جنوب 

: نمايشگاه

21912323    

  

  

هالل احمر واقع در 

درب شمال 

  2555: نمايشگاه 

2  

آسيب ديده  رسيدگي به امور شخصبه منظور 

و ساير پيگيري ها مي بايست صورتجلسه اي 

با حضور نمايندگان مجري  در اين خصوص

نمايشگاه،نيروي انتظامي،حراست،مديريت 

نمايشگاههاي داخلي در زمان وقوع حادثه 

به مديريت امور  مراتب تهيه و طي نامه رسمي

    اجرايي ارسال گردد

  اسرع وقت

  مسئول خدمات

طبقه پايين 

ساختمان 

رفاهي؛جنب 

  دبيرخانه

  21912353: شماره

  

3  

مراتب وقوع حادثه به انضمام صورتجلسه 

حادثه از طريق مديريت امور اجرايي به 

سه مدت شركت بيمه مورد نظر حداكثر ظرف 

  روز پس از وقوع حادثه كتبا اعالم خواهد شد

 3حداكثر 

  روز
  امور بيمه

طبقه  27جنب سالن 

مديريت امور سوم 

امور (اجرايي 

  21913053)بيمه

  

4  

ساير اقدامات الزمه در خصوص رسيدگي به 

امور و معالجات شخص آسيب ديده به عهده 

مجري نمايشگاه و پرداخت غرامت حادثه نيز 

  به عهده شركت بيمه گر خواهد بود

 5حداكثر 

روز از زمان 

  وقوع حادثه

مجري برگزاري 

  هر نمايشگاه

 ستاد برگزاري

  نمايشگاه مربوطه
  

  

  :توضيح

مراجعين و همچنين عوامل اجرايي مجريان  مشاركت كنندگان، در صورت بروز حادثه كه منجر به آسيب جسماني به بازديدكنندگان ، �

  ضروري است ا مي گردد اقدامات فوق الذكرنمايشگاهه

  

  

 


