
 

 
 

 

 
 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران

 بر اساس مدیریت کیفیتستم یاستقرار س

 2008ش سال یرایو 9001ایزو استاندارد 

 

 صدور مجوز فعالیت شرکت های غرفه ساز دستورالعملنام سند: 

 DM-WI-77-02 شماره سند:
 

صرف در ا  صالح یر ییاز به تغیمدرک ممنوع بوده و چنانچه نن یهرگونه دخل و ت سند دار یدر ا یا انجام ا   ید موارد را طبق روش اجرائین 

واحد  ن سند بعهده  یع ایر و توزید. تکثیاعالم نمائبه واحد بهبود کیفیت  2292داخلی  21919 رانه با شماره تلفن یشگ یو پ یاقدامات اصالح 

 باشد . یز آن ممنوع مر مجایع غیر و توزیو تکث بهبود کیفیت

 سند به واحدهای ذیل توزیع شده است .این 
رئیس هیات مدیره و مدیرعل -1  
توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزیمعاونت  -2  
هیمعاونت امور نمایشگا -3  
فنی و مهندسی معاونت -4  

 مدیریت حراست -5
 مدیریت حوزه مدیرعامل -6
 روابط عمومی و امور بین الملل -7
گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی -8  

داخلیمدیریت امور نمایشگاههای  -9  

 ها رساختیز یو بهساز یتوسعه، نوسازمدیریت  -10
 

مدیریت خدمات فنی و مهندسی     -11  

طراحی و معماری داخلی سالنهای نمایشگاهیمدیریت  -12  
 نوسازی اداری و فنآوری اطالعات، مدیریت برنامه ریزی -13

مدیریت امور مالی-41       

                             منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت  - 15

 امضاء تاریخ نام و  نام خانوادگی واحد / سمت 

 تهيه کننده 
 

طراحی و معماری داخلی  رمدی    
 

  عبدالرضا رنجبران
 

  سید حسین میرظفرجویان مهندسیمعاونت فنی و  تاييد کننده 
 

  بهمن حسین زاده  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تصويب کننده 
 

 

 این سند از تاریخ تصویب اعتبار دارد .
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 هدف و کاربرد :  - 1ماده 

ضمن رعایت ی شگاهینما ساخت غرف یفینظارت بر عملکرد آنها در جهت ارتقاء ک کنترل و، غرفه ساز های شرکت فعالیت یسامانده:  هدف -الف

  می باشد. .ایراناملهای شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.عو دستورال اصول ایمنی ،ضوابط فنی

انجام صدور مجوز به منظور مزبور  دستورالعمل یبه اجرا غرفه ساز یشرکت هاالتزام  و یابینظام مند ارزیکپارچه و  یارهایمع نییتع:  كاربرد -ب

  در محل سایت نمایشگاههای بین المللی تهران کاربرد دارد. غرف خودساز فعالیت غرفه سازی

در آن محدوده اقدام به ساخت ساز ه شرکت های غرفشود که شامل محوطه و سالن های مستقر در سایت نمایشگاهی می  :دامنه و شمولج( 

   غرفه می کنند.

  : تعاريف -2ماده 

 .ایرانسالمی امهوری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج:  نمایشگاهها سهامی شركت .1

 .جمهوری اسالمی ایراندر محل سایت نمایشگاههای بین المللی  داخلیهای برگزار کننده نمایشگاهمجري :  .2

 است که برای نمایش محصوالت، کاالها و خدمات خود در نمایشگاههایی که در محل سایت نمایشگاه  شرکتی مشاركت كننده: .3

 . حضور می یابدردد، گمی  بین الملی تهران برگزار

معاونت فنی و مهندسی، مدیریت طراحی و ":  متشکل از نمایندگان منتخبکه  و اعمال جرائم ییآزما یراست ،ینیبازب تهیکم كمیته: .4

بنا به  می باشد و" غرفه سازان تهران یارفرمایکانجمن صنفی  و HSEE واحدعملکرد، مدیریت گروه ، مدیریت حراست، معماری داخلی

 مزبور می باشند.  دستورالعملشرح وظایف ابالغی ملزم به نظارت بر اجرای صحیح 

 تهران. غرفه سازان صنفی کارفرمایی انجمنانجمن :  .5

ساز  شركت  .6 ستورالعمل  نیابه موجب که  یشرکت حقوق :  غرفه  سازی  ،د س  هیو کل نمودهدریافت  مجوز فعالیت غرفه    یها تیولئم

 باشد. یغرفه را عهده دار م ی، ساخت و جمع آوریطراح ابط بتمر و حقوقی قانونی

  نمایشگاهها  شركت سهامی   تیگردد که بر اساس آن شرکت غرفه ساز در سا     یاطالق م یبه مجوز:  مجوز فعالیت غرفه سازي  .7

 .داشته باشدرا  یشگاهینما یاجازه ساخت غرفه هاتواند  یم مدت زمان تعیین شده یبرا

ست  میزان متراژی حداکثر : سقف متراژ مجاز  .8 ساز دارای    ا شرکت غرفه  سازی که  سایت   مجوز فعالیت غرفه  شركت  می تواند در 

 نماید.بازه زمانی اقدام به ساخت غرفه  برای هر ،نمایشگاهها سهامی

طراحی و   ،یمجوز غرفه ساز  افتیدرو الکترونیکی برای  نیآنالای که به منظور دریافت مستندات و مدارک به صورت    سامانه سامانه:   .9

 باشد. یم یمجوز غرفه ساز افتیدر اتیسامانه ثبت و عمل به نوعی وراه اندازی گردیده 
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ساز  تیمجوز فعال افتيدر برای ازیمستندات مورد ن  -3ماده  مستندات عمومی ب( مستندات    (به دو دسته تقسیم می گردد : الف   : یغرفه 

 اختصاصی 

 مستندات عمومی برای تمامی شرکت های غرفه ساز شامل موارد ذيل می باشد:الف( 

 دارا بودن شخصیت حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها با موضوع مرتبط با ساخت غرف نمایشگاهی.  -1

  .ییو دارا اتیاز اداره مال دارا بودن پرونده مالیاتی استعالم -2

 .یاجتماع نیتام سازماناز  احراز کد کارگاهی و لیست بیمه پرسنل استعالم -3

  .عامل شرکت ریمد یبرا نهیشیعدم سوء پ گواهی ارائه -4

 .و اخذ مدارک مربوطه العملردستو نیمصوب شده مطابق ا یآموزش یدوره هاشرکت در  -5

  .شرکت غرفه سازممهور به مهر و امضای  فرم تعهدنامه -6

 . البرزو  تهران های استاندارا بودن دفتر اداری فعال و مجهز در  -7

 و کارکنان  نیشاغل یو دانش حرفه ا یدر جهت ارتقاء سطح علمذیل  هستند که با موضوعات ییدوره ها یآموزش یدوره ها -1تبصره

 و شامل موارد ذیل  گردد یبرگزار م نمایشگاهها شركت سهامی هیتوسط انجمن و با نظارت عال یغرفه ساز به صورت دوره ا یشرکت ها

 :می باشد

  .یتیریالف( مد 

 .یمانکاریو صاحبان کار پ انیکارفرما یو بهداشت کار برا یمنیا یآموزش عمومب(  

  .یشگاهینما یغرفه ها یساخت و اجرا ،یج( طراح  

 .نمایشگاهها شركت سهامیو مقررات  نیقوان با آشنایی( د

 .و ارزش افزوده اتیو مال مهیب نیه( قوان 

 یغرفه ساز تیمجوز فعالجهت دريافت  مستندات اختصاصی (ب

 :غرفه 6 تعداد با حداکثر مترمربع 1200 تا سقف ساخت برای شرايطمورد نیاز ی مستندات اختصاص -1

 .یا کارگاهی شامل نیروهای دفترینفر نیروی ثابت  9با حداقل دارا بودن لیست بیمه کارکنان  -1.1

معتبر موجود در  یپروانه اشتغال نظام مهندس یدارا یعمران یا معمار یمهندس یلیمدرک تحص ینفر پرسنل دارا کیدارا بودن حداقل  -1.2

 .سال سابقه کار مرتبط( 5)حداقل  کارکنان مهیب ستیل

وزارت کار  دیمورد تائ یاز آموزشگاه ها یو حرفه ا یفن یها نامهیگواه ایبرق  دیپلم مدرک یبرق دارا نینفر تکنس کیبودن حداقل  دارا -1.3

 .ر مرتبط(سال سابقه کا 5کارکنان )حداقل  مهیب ستیدر ل

 ستیدر ل یتعاون، کار و رفاه اجتماع از وزارت یمنیمسئول ا صالحیت دییتأ نامهیگواه یدارا HSEEنقر پرسنل  کیبودن حداقل  دارا -1.4

 کارکنان. مهیب

متر  300دارا بودن کارگاه فعال جهت ساخت غرف نمایشگاهی مجهز به ماشین آالت مربوطه و انبار تجهیزات جمعاً به مساحت حداقل  -1.5

 .البرزو  تهران های استانمربع سوله مسقف در 
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شود و قبل از آن سابقه از سامانه استعالم گرفته می  1397از مهرماه ) داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت قابل حصول از سامانه. -1.6

 (.فعالیت ارائه شده توسط شركت هاي غرفه ساز  اخذ و بررسی می گردد

 :غرفه 4تعداد  با حداکثر مترمربع 800ساخت تا سقف  طيشرا یبرا ازیمورد ن یمستندات اختصاص -2

 کارگاهی. یانیروهای دفتری نفر نیروی ثابت شامل  6دارا بودن لیست بیمه کارکنان با حداقل  -2.1

معتبر موجود در  یپروانه اشتغال نظام مهندس یدارا یعمران یا معمار یمهندس یلیمدرک تحص ینفر پرسنل دارا کیدارا بودن حداقل  -2.2

 .سال سابقه کار مرتبط( 5)حداقل  کارکنان مهیب ستیل

وزارت کار  دیمورد تائ یاز آموزشگاه ها یو حرفه ا یفن یها نامهیگواه ایبرق  پلمیمدرک د یبرق دارا نینفر تکنس کیبودن حداقل  دارا -2.3

 .سال سابقه کار مرتبط( 5کارکنان )حداقل  مهیب ستیدر ل

 کارکنان. مهیب ستیاز وزارت کار در ل یمنیمسئول ا صالحیت نامهیگواه یدارا HSEEنقر پرسنل  کیبودن حداقل  دارا -2.4

متر  200نمایشگاهی مجهز به ماشین آالت مربوطه و انبار تجهیزات جمعاً به مساحت حداقل  دارا بودن کارگاه فعال جهت ساخت غرف -2.5

 .البرزو  تهران های استانمربع سوله مسقف در 

از سامانه استعالم گرفته می شود و قبل از آن سابقه  1397از مهرماه ) سال سابقه فعالیت قابل حصول از سامانه.دو داشتن حداقل  -2.6

 (.ارائه شده توسط شركت هاي غرفه ساز اخذ و بررسی می گرددفعالیت 

 :غرفه 3 تعداد با حداکثر مترمربع 400ساخت تا سقف  طيشرا یبرا ازیمورد ن یمستندات اختصاص -3

 کارگاهی. یانیروهای دفتری نفر نیروی ثابت شامل  5با حداقل دارا بودن لیست بیمه کارکنان  -3.1

معتبر موجود در  یپروانه اشتغال نظام مهندس یدارا یعمران یا معمار یمهندس یلیمدرک تحص ینفر پرسنل دارا کیدارا بودن حداقل  -3.2

 سال سابقه کار مرتبط(. 2)حداقل  یقانون کسالهیقرارداد  ایکارکنان و  مهیب ستیل

  دیمورد تائ یاز آموزشگاه ها یو حرفه ا یفن یها نامهیگواه ایبرق  پلمیمدرک د یبرق دارا نینفر تکنس کیبودن حداقل  دارا -3.3

 .سال سابقه کار مرتبط( 2)حداقل  یساله قانون کیقرارداد  ایکارکنان و  مهیب ستیدر ل ایوزارت کار 

 ایکارکنان و  مهیب ستیدر ل ایاز وزارت کار  یمنیمسئول ا صالحیت دییتأ نامهیگواه یدارا HSEEنقر پرسنل  کیبودن حداقل  دارا -3.4

 .یساله قانون کیقرارداد 

متر  100به مساحت حداقل  دارا بودن کارگاه فعال جهت ساخت غرف نمایشگاهی مجهز به ماشین آالت مربوطه و انبار تجهیزات جمعاً -3.5

 .البرزو تهران  های مربع سوله مسقف در استان

از سامانه استعالم گرفته می شود و قبل از آن  1397از مهرماه ) سال سابقه فعالیت قابل حصول از سامانه. یکداشتن حداقل  -3.6

 (.سابقه فعالیت ارائه شده توسط شركت هاي غرفه ساز اخذ و بررسی می گردد
 

 :غرفه 2 تعداد با حداکثر مترمربع 150ساخت تا سقف  طيشرا یبرا ازیمورد ن یمستندات اختصاص -4

 .نفر نیروی ثابت 3دارا بودن لیست بیمه کارکنان با حداقل  -4.1
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معتبر موجود در  یپروانه اشتغال نظام مهندس یدارا یعمران یا معمار یمهندس یلیمدرک تحص ینفر پرسنل دارا کیدارا بودن حداقل  -4.2

 مرتبط(.سال سابقه کار  2)حداقل  یقانون کسالهیقرارداد  ایکارکنان و  مهیب ستیل

وزارت کار   دیمورد تائ یاز آموزشگاه ها یو حرفه ا یفن یها نامهیگواه ایبرق  پلمیمدرک د یبرق دارا نینفر تکنس کیبودن حداقل  دارا -4.3

 سال سابقه کار مرتبط( 2. )حداقل یساله قانون کیقرارداد  ایکارکنان و  مهیب ستیدر ل

ساله  کیقرارداد  ایکارکنان و  مهیب ستیاز وزارت کار در ل یمنیمسئول ا صالحیت یدارا HSEEنقر پرسنل  کیبودن حداقل  دارا -4.4

 .یقانون

  تبصره ها:

 گردد. یو استعالم م یریگزارش گ ،شیپا، دریافتسامانه  قیاز طر فعالیتسوابق  هیکل 1397: از مهرماه سال  2تبصره 

دستورالعمل می توانند از  2-2و  1-2سازان تهران می باشند درخصوص بندهای شرکتهایی که عضو انجمن صنفی کارفرمایی غرفه : 3تبصره 

 پرسنلی که دارای کدبیمه می باشند بصورت قرارداد رسمی یکساله بکارگیری نمایند.

 : مجوز فعالیت غرفه سازی برای شرکت های جدیدالورود از پایین ترین سقف متراژ مجاز صادر می گردد. 4تبصره 

احراز کد کارگاهی و  استعالم" نیگزیتواند جا یم ،یاجتماع نیسامانه تاماز  غرفه ساز شرکت یانجمن بر اساس کد کارگاه هیدیی: تا5تبصره 

 باشد. "یاجتماع نیتام سازماناز  لیست بیمه پرسنل

 اتیاز اداره مال دارا بودن پرونده مالیاتی استعالم" نیگزیجامی تواند  ریعنوان شرکت داا ب یاتیسال مال نیآخر صیارائه اصل برگه تشخ : 6 تبصره

 باشد. "ییو دارا

انجمن را  هیدییو تا دیانجمن بازد ندهیتوسط نما در آن انجام شود و یغرفه ساز اتیفعال بوده و بطور مشخص عمل ستیبا ی: کارگاه م 7تبصره 

  .دارا باشد

  ،جهت ساخت غرفهدر شرایط اختصاصی هر گروه  ،متراژهای تعیین شدهو  بر اساس تعدادمجاز و تعداد متراژ  سقف: 8تبصره 

 هایی که هم زمان برگزار می گردد در سامانه تعریف و مالک عمل خواهد بود. در نمایشگاه

 یو امضاشرکت ممهور به مهر و مستندات  مدارکصفحات  یتمامالزم است در سامانه آنالین  مستنداتو مدارک قبل از بارگذاری  : 9تبصره 

 :این مدارک عبارتند از باشد خیذکر تار باو مربوطه  رعاملیمد

 .اساسنامه شرکت اصل با برابر تصویر (1

 .لیست بیمه کارکناناصل  با برابر تصویر (2

  .معمار ایمهندس عمران  یلیمدرک تحصتصویر برابر با اصل  (3

 یااصل پروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسی به همراه تصویر برابر اصل کارت نظام مهندسی برای مهندسین عمران با تصویر برابر  (4

 .معماری

 همراه لیست تجهیزات موجود. ه کارگاه ساخت و انبار تجهیزات ب دفتر سند یا اجاره نامهاصل  با برابرویر تص (5
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 . رقمدرک تحصیلی تکنیسین ب اصل با برابر تصویر (6

 .گرددبرابر با اصل در دفترخانه اسناد رسمی  می بایستکلیه مدارک و مستندات، تصویر :  10تبصره 

 توسط متقاضی بارگذاری گردد. ت قبل از ارسال فیزیک، در سامانه: تمامی مدارک و مستندات مربوطه می بایس11تبصره 

 غرفه سازی از شروع فعالیت تا پایان  سازی غرفهعملیات )تأیید طرح غرفه سازی( و نظارت بر روند  102وظیفه تأیید فرم  :12تبصره 

می ارائه شده،  (3)ماده آنان جزء مدارک پروانه اشتغال به کار  کهمعماری  یاعهده پرسنل شرکت های غرفه ساز که مدرک مهندسی عمران  به

  د.باش

 مسئولیت ها و نقش ها: - 4ماده 

 انجمن  وتعهدات مسئولیت ها ،وظايف (1

  .انجمندرخصوص ارائه مستندات الزم به ه ساز غرف شرکت هایو اطالع رسانی به  فراخوان -1-1-4

و بازدید از کارگاه ها و دفاتر شرکت های غرفه ساز و تایید مدارک با  غرفه ساز یشرکت هابررسی و ارزیابی مستندات ارسالی از سوی  -2-1-4

 .مهر و امضای انجمن

 .ساز متقاضی هر شرکت غرفه برای و مشخص کردن سقف متراژ مجاز یغرفه ساز تیصدور مجوز فعال هیاول دییتا -3-1-4

 .تهیکمبه به همراه مستندات غرفه ساز ارزیابی شده  یشرکت ها ارسال لیست -4-1-4

ی بین المللی نمایشگاهها شركت سهامی یو مهندس یشده معاونت فن دییتا ستیبر اساس ل یغرفه ساز تیمجوز فعال صدور -5-1-4

 .ج.ا.ایران

 است. شده دییصادر و تا آنها تیمجوز فعال ی کهساز هغرف یبه شرکت ها یاطالع رسان -6-1-4

ی بین المللی نمایشگاهها شركت سهامیبر اساس قوانین و مقررات غرفه ساز  یشرکت ها تینظارت مستمر بر فعالمشارکت در  -7-1-4

 .ج.ا.ایران

شركت هماهنگی  با بر اساس نظر وو ارائه اطالعات موجود در آن  حراست ،حفظو نیز  سامانه یو نگهدار یراه اندازطراحی،  یتمسئول -8-1-4

 .نمایشگاهها سهامی

 شركت سهامیمصوب  نیو ابالغ دستورات و قوان نمایشگاهها شركت سهامیالزم درموارد مورد نظر  یها یو اطالع رسان یریگیپ -9-1-4

 .غرفه ساز یبه شرکت ها نمایشگاهها

راساً نسبت به حذف  نمایشگاهها شركت سهامیکوتاهی نماید،  ور صورتیکه انجمن درخصوص انجام وظایف محوله کم کاری : د13 تبصره

 وظایف محوله و همچنین سلب مسئولیت انجمن مذکور اقدام الزم را بعمل خواهد آورد.

 یو مهندس یمعاونت فن دییها با نظر انجمن و تا نهیهز ،دستورالعمل نیا ییاجرا اتیمربوط به عمل یها نهیدر صورت بروز هز: 14تبصره 

 .گردد یم نییتع برای اخذ از شرکت های غرفه ساز نمایشگاهها شركت سهامی

 غرفه ساز یشرکت هاوظايف و مسئولیت های  (2

 .ارائه مستندات الزم در زمان مقرر .4.2.1
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 .تکمیل فرم تعهد نامه و تایید آن توسط مراجع ذیصالح )پیوست شماره یک( .4.2.2

 .نامه های مربوطهکسب اطالعات الزم در خصوص آخرین تغییرات انجام شده در مقررات و آیین  .4.2.3

 .هرگونه تغییرات انجام شده در اساسنامه ، وظایف . قراردادها و پرسنل را می بایست در اسرع وقت به اطالع انجمن برساند .4.2.4

 .یمنیاصول ا تیمرتبط با ساخت غرفه و رعا یها تیمسئولاجرای دقیق  .4.2.5

 .و مشارکت کنندگاناز در شرکتهای غرفه سمربوط به کارکنان  یحرفه ا یها تیمسئولرعایت دقیق  .4.2.6

 یسهام وظايف و مسئولیت های شرکت (3

 مزبور. دستورالعملبه ویژه  نمایشگاهها شركت سهامیهای  کرد انجمن در خصوص اجرای دستورالعمللنظارت بر عمارزیابی و  .4.3.1

 .ی توسط معاونت فنی و مهندسیغرفه ساز تیفعال هایمجوزتایید نهایی  .4.3.2

 :ارتقاء و تنزل سقف متراژ مجاز، غرفه سازیمجوز فعالیت تمديد  – 5ماده 

 :يغرفه ساز تیمجوز فعالشرایط تمدید  .5.1

 .وجود فعالیت مستمر قابل استعالم از سامانه .5.1.1

 .به روزرسانی، اعالم تغییرات و ارائه مدارک معتبر قید شده در دستورالعمل در طی دوره های گذشته .5.1.2

 .مطابق با این دستورالعمل شده فیتعر گذراندن دوره های آموزشی .5.1.3

 دستورالعمل مزبور.  4ماده  4-1-5الی  4-1-3بر اساس روند  شرکت غرفه ساز تمدید مجوز هیدییتا .5.1.4

 : در صورت عدم تمدید در مهلت زمانی سه ماهه مجوز فعالیت غرفه سازی شرکت مذکور تعلیق می گردد.15 تبصره

از گذشت یکسال می بایست مراحل دریافت  سازی به دلیل عدم تمدید، شرکت مذکور بعد: در صورت تعلیق مجوز فعالیت غرفه 16 تبصره

 مجوز فعالیت غرفه سازی را از ابتدا آغاز نماید.

 .از سوی شرکت غرفه ساز سقف حداقلی تخلفاترعایت : 17تبصره 

 :و تنزل ارتقاء  .5.2

 :سقف متراژمجاز  ارتقاء 5.2.1

 و اکتساب شرایط سقف متراژ مجاز باالتر. فعلیبر اساس سقف متراژ مجاز  مجوز فعالیت غرفه سازیدارا بودن شرایط تمدید  -الف

 به صورت پلکانی انجام می شود. سقف متراژ مجاز ارتقاء -ب

 دستورالعمل مزبور. 4ماده  4-1-5الی  4-1-3بر اساس روند  شرکت غرفه ساز تمدید مجوز هیدییتا –ج 

متر مربع  1050مترمربع حداقل متراژ ساخت استعالم شده از سامانه  400به  مربعمتر 150 سقف متراژ مجازارتقا از  یبرا :18 تبصره

 باشد.  یماه م 12در 

متر مربع  2800متر مربع حداقل متراژ ساخت استعالم شده از سامانه  800مترمربع به  400 سقف متراژ مجاز ازارتقا  ی: برا19 تبصره

 باشد. یماه م 12در 
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متر مربع  5600متر مربع حداقل متراژ ساخت استعالم شده از سامانه  1200متر مربع به  800 سقف متراژ مجازارتقا از  یبرا: 20 تبصره

 .باشد یماه م 12در 

 :سقف متراژ مجاز تنزل 5.2.2

 .عدم احراز شرایط تمدید مطابق با سقف متراژ مجاز فعلی -الف

 توسط کمیته تعیین می گردد. ،و براساس شرایط موجود شرکت غرفه ساز و نحوه فعالیت آن تنزل به صورت پلکانی نمی باشد -ب

 انجام تخلفات بیش از حد مجاز تعیین شده. -ج

 ن ساخت اآیین نامه اجرایی تعیین صالحیت پیمانکارتبصره تدوین و تنظیم گردیده و جایگزین  20ماده و  5این دستورالعمل در 

 می گردد . 01/07/1393مورخ غرف خودساز 
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 پیوست شماره یك                                      ساز ( هغرف شركت) تعهد 
 ................................................................... به شماره ثبت .............................................................. رکتشمدیرعامل  ...............................................اینجانب آقا/خانم ................

فعالیت در سایت شرکت سهامی  متقاضی .................................................................... و تلفن .........................به آدرس ...............................................................................

 موارد مطروحه ذیل را رعایت نموده و تمام خود  یخودساز ههای غرفه در کلیه پروژمتعهد میگردم که  ساز، هغرفبعنوان  نمایشگاه بین المللی تهران

 بر عهده گیرم. را مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح آن 

    مدیرعاملمهر و امضاء 

 ...........تاریخ :  ..............................                    

  

 

و دستورالعملهای شرکت  ، ضوابط فنی و اصول ایمنی)بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (  HSEE و الزاماتمقررات ملی ساختمان ایران  مبحث .1

  .بصورت کامل رعایت نمایمغرف، در طی سال  درتمامی مراحل محاسبه، طراحی ، ساخت و جمع آوریرا ایران  بین المللی ج.ا. هامی نمایشگاههایس

نمایشگاه نیز غرف ساخته شده را  هر ساعت پس از پایان 48فعالیتهای غرفه سازی را به پایان رسانده و حداکثر  ،نمایشگاه هر ساعت قبل ازافتتاح 12 .2

 جمع آوری و تخلیه نمایم.

و  ، حملساخته و رنگ شده قطعات از پیش بصورت آن را متریالو از محـوطـه نمایـشگاه انجام دهم  در خارجغرف را  غرفه سازیتمامی امور مربوط به  .3

 نمایم .در سالن نصب 

 .بوده و شئونات اسالمی را کامالً رعایت نمایندو قانونی الزم که دارای صالحیت اخالقی  منمای بعنوان پرسنل استفادهاز افرادی در ساخت و ساز غرف  .4

 .را بصورت کامل رعایت نمایندآن مبحث  ) ایمنی ( آشنایی کامل داشته و نسبت به مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان ضمناً این افراد

 ضرر و زیان ،و چنانچه در اثر عدم رعایت این موارد یا علل دیگر ممتناسب با شرایط کار استفاده نمای توانا ، ابزار و وسایل مجهز نیروی انسانی کافی واز   .5

 .نمایمپرداخت  سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران شود موظف هستم کلیه خسارات مادی و معنوی آن را متوجه شرکت

، مکارت شناسائی تهیه نموده و آنان را ملزم به استفاده از آنها بنمای پرسنل مستقر خود در سایت نمایشگاه بین المللی تهرانبرای  ممتعهد میگرد .6

 .بود متوجه پیمانکار بوده و متعهد به جبران تبعات مادی و معنوی از سوء رفتار آنان خواهمسئولیت رفتار کارکنان م

جهت هدایت پروژه و پیگیری امور  ،کتباٌ یکنفر نماینده تام االختیار را بعنوان مسئول و سرپرست جمع آوری غرف مدت ساخت ودر طول  هستم موظف .7

 . خواهد بودمنوط به حضور فعال و تحت نظر فرد مزبور  شرکت غرفه ساز. بدیهی است فعالیت کارکنان منمای معرفی نمایشگاه هر به مجری خود پرسنل

جهت اخذ مجوز فعالیت غرفه سازی ارائه شده است  ارسالیمتعهد می گردم پرسنل مهندس عمران یا معماری دارای پروانه اشتغال بکار که در مدارک  .8

 ( تأیید و از زمان اجرای غرفه تا پایان جمع آوری آن نظارت و حضور داشته باشد.) تأیید طرح غرفه سازی 102،فرم 

 های همچنین دستورالعملهای داخلی شرکت سهامی نمایشگاه منطبق بر استاندارد جاری کشور ورا  در داخل غرف و مکانیکی تاسیسات الکتریکی  .9

 .بین المللی ج.ا.ایران اجرا نمایم

 با تعیین مسئولیت هر فرد از شرکت های معتبر بیمه گذار  ساخت غرفبرای کلیه پرسنل خود بر حسب تخصص در راستای نیاز و پوشش موضوع  .10

 اخذ نمایم .)سه نفر حوادث و یک نفر فوت(  بیمه نامه مسئولیت مدنی

به عهده اینجانب  سهامی نمایشگاه بین المللی رون از محوطه شرکتجمع آوری و حمل کلیه نخاله های ناشی از فعالیت غرفه سازی و جمع آوری به بی .11

 خواهد بود. 

در این خصوص هیچگونه ت از زمان تحویل سالن تا پایان ساخت و ساز بر عهده شرکت غرفه ساز می باشد و الحفظ و نگهداری اموال و وسایل و ابزارآ .12

 . نمی باشد شرکت سهامی نمایشگاه بین المللیمسئولیتی  متوجه 

                                                                                           موارد فوق الذكر رویت گردید.

 تاریخ : ........................ مهر و امضاء مدیرعامل


