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 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران

 شرکت سهامي نمايشگاههای بین الملليبرپائي نمايشگاههای کتابچه دستورالعملهای  نام سند :

 هشتمو  سیويرايش :                       QA-WI-46-38   شماره سند:

ی اقدداما   بق روش اجرائنياز به تغيير يا انجام اصالحی در اين سند داريد موارد را ط هرگونه دخل و تصرف در اين مدرک ممنوع بوده و چنانچه

 اعالم نمائيد .  تشکيال ، روش ها و تحول اداریبه واحد  2292داخلی  21919اصالحی و پيشگيرانه با شماره تلفن 

 سند به واحدهای ذیل توزیع شده است .این 
رنامه ریزیتوسعه مدیریت منابع و بمعاونت  -2                                           مدیرعاملرئیس هیات مدیره و  -1  

فنی و مهندسی معاونت -4                                                         هیمعاونت امور نمایشگا -3  

ومی و امور بین المللروابط عمحوزه مدیرعامل و مدیریت  -5              مدیریت حراست -6        

گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی -8                                 داخلیمدیریت امور نمایشگاههای  -7   

 ها رساختیز یو بهساز یتوسعه، نوسازمدیریت  -9

 

مدیریت خدمات فنی و مهندسی     -10  

طراحی و معماری داخلی سالنهای نمایشگاهیمدیریت  -11   

  ، نوسازی اداری و فنآوری اطالعاتیریت برنامه ریزیمد -12

مدیریت امور مالی-31       

                             منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت  - 14

 

 امضاء تاريخ نام خانوادگینام و  سمت يه هاتایید

   حمیدرضا آملی داخلیامور نمایشگاههای  مدیر تایید مدیریتها

   احسانی عباس وری اطالعاتاداری و فنانوسازی  مدیر برنامه ریزی، یتهامدیرتایید 

 عباس برهانی یبانیو پشت یمنابع انسان ریمد تایید مدیریتها
  

   عباس ترکاشوند امور مالي و ذيحساب مدير تایید مدیریتها

 مجتبي شجاعي سرپرست گروه امور حقوقي و قراردادها تایید مدیریتها
  

   امیر سعیدی یحراست حوزه تجارت خارجمدیر  تهایریمد اییدت

  حسین بروجردی روابط عمومی و امور بین الملل حوزه مدیرعامل و مدیر تایید مدیریتها
 

 سید ابراهیم حسینی گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی رییس گروهتایید 
  

 عبدالرضا رنجبران ی نمایشگاهیمعماری داخلی سالنهاطراحی و  مدیر تایید مدیریتها
  

  سید محمد میرمیران خدمات فني و مهندسي مدیر تایید مدیریتها
 

زادهیهاد نیافش ها رساختیز یو بهساز یتوسعه، نوساز مدیر تایید مدیریتها   
 

   جهانگیر حبیبی معاون امور فنی و مهندسی   تایید معاونت

 جم عزتی راد امور نمایشگاهی  معاون تتایید معاون
  

 داریوش سهرابی ریزیمنابع و برنامه ، توسعه مدیریت معاون تایید معاونت
  

 تصویب کننده
 یسهامشرکت  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

 رانیج.ا.ا یالملل نیب یشگاههاینما
 بهمن حسین زاده

  

 این سند از تاریخ تصویب اعتبار دارد .
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 برگزاری نمایشگاه و  مجوزصویر تبا ارائه از مشارکت کنندگان داخلی و خارجی، مجری مكلف است قبل از هر گونه اقدام جهت ثبت نام -1-1

نسبت به انعقاد تفاهم نامهه اقهدام   ، گانت چارت اجرائی نمایشگاه و در برگیرنده فرمهای ثبت نام داخلی و خارجی  ت نامارائه پكیج کامل ثب

 نماید .

 مجری مكلف به رعایت نكات ذیل الذکر در تنظیم فرم ثبت نام مشارکت کنندگان می باشد:-2-1

ز ا زامسهتقل و مجه  بصهورت  نمایندگیها ی خارجی می بایستی هر کدام  و نیز ، خارجی ان ایرانیمشارکت کنندگاز ثبت نام های م فر -الف 

فضهای  مهورد نیهاز از جملهه    نمایشهگاهی  با امكان انتخاب نوع فضای ، متقاضیکامل مشخصات  در برگیرنده  ،پكیج ثبت نام سایر فرمهای

 ،یهز متعهداد  از جملهه   در حهداقل متهرا    استاندارد متعلقه و خدمات  تیزاتجهذکر با ) اتتجهیزبا  ،هیزاتبدون تج ،، فضای بازسرپوشیده

ت با درج تعرفه دقیق  مصهوب شهرک   (در فرم مربوطه روشنائی در حد استانداردتعداد ، صندلی، موکت کف غرفه، سردرب نویسی، پریز برق

 تهیه گردد .سهامی نمایشگاه 

ههای     بوده و مجری به هیچ عنهوان مجهاز بهه درج گزینهه     نده موارد مطروح در بند الف نام می بایستی صرفاً در برگیر : فرم ثبت مهمتذكر

 . نمی باشد پیشنهادی دیگر

مجری موظف به رعایت دقیق تعرفه های مصوب  فروش فضای نمایشگاهی به مشارکت کنندگان داخلهی و خهارجی بهر اسهاس گریهد      -ب

 ه ابالغی .ون هیچگونه افزایش در نرخ تعرفبدنمایشگاه مربوطه 

ب درج مشخصات مشارکت کنندگان در کتاب کاتالوگ نمایشگاه در دو بخش فارسی و التین بصورت جداگانه و کامالً مستقل از فرم جذ -ج

 .نندهکمایشگاه به مشارکت کتاب نآگهی، با ذکر رایگان بودن درج مشخصات مذکور در کتاب نمایشگاه و نیز ذکر تحویل رایگان یك جلد از 

ر ددرج آگهی جداگانه و با ذکر اختیاری  بودن آگهی در کتاب کاتالوگ نمایشگاه در دو بخش فارسی و التین بصورت جذب سفارش رم ف -د

 کتاب نمایشگاه 

رط با شارکت در نمایشگاه با موضوع نمایشگاه جهت انتخاب و عالمتگذاری توسط متقاضی مشرم لیست گروه کاالئی مرتبط مجاز تهیه ف -ه

 .شرکت کنندگان غیرمرتبطذیرش عدم پ

 فرم درخواست کارت شناسائی و کارت پارکینگ در یك فرم واحد و بصورت مجزا با درج تعداد کارت مجاز بر اسهاس دسهتورالعمل   تهیه-و

 مربوطه 

جهت اخذذ تايدذد اجتنذا     وقي يكطرفه در فرمهاي ثبت نام مجري مكلف به رعايت مشتري مداري بوده و درج هر گونه  الزامات حق -* تذكر مهم 

 ز متقاضي مشاركت در نمايشگاه اكدداً ممنوع  و تخلف محسو  مي گردد .ناپذير ا

 تقسیم بندی و جانمائی غرف در سالنها می باستی  بر اساس گروه کاالئی باشد.-3-1

      نمایشگاه داخلی امور دستور العمل مدیریت
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ص سهالنهای ویه ه و مطلهوب    ای نمایشگاهی تخصیص یافتهه بخصهو  مجری مكلف به ثبت نام حداکثری از مشارکت کنندگان در فض -4-1

 اه در مقایسه با سایر سالنها  می باشد.نمایشگ

 و امثذالهم و تحمدذو و  خذدماتي  –، سالن ويژه متقاضدان بسته حمايتي سالن اسپانسري اوين: تخصدص سالنهاي خاص نمايشگاه تحت عن 1* تذكر مهم 

وق در سالنهاي خاص تحت عناوين مطروحه فذ  تعددن هر گونه شرط جهت جانمائينمائي در سالن هاي مذكور و يا دريافت هزينه اضافي از متقاضدان جا

 تخلف محسو  گشته و موجبات ابطال مجوز برپائي نمايشگاه و ممانعت از فعالدت نمايشگاهي مجري مذكور خواهد بود . ،الذكر و يا ساير

ه به لی شرکت سهامی نمایشگاه با توجه ههای داخبه تشخیص مدیریت امور نمایشگا تعیین سالن برای برگزاری نمایشگاهها -5-1

اختیهار  دوره هیچگونه حقی بهرای امكهان در    امكانات موجود وضوابط شرکت سهامی نمایشگاهها بوده و تخصیص سالنها در هر

 . داشتن سالنها در دوره های آتی ایجاد نمی نماید

ی مه نمایشگاه مهذکور  بر اساس مجوز رعایت دقیق گروه کاالئی ه م بملزو نوان نمایشگاه را نداشته حق هیچگونه تغییری در عمجری -6-1

 باشد. 

ه مدیریت حوزبا هماهنگی نمایشگاه نسبت به طراحی و چاپ بروشور و پوستر نمایشگاه  بهینهمجری موظف است بمنظور اطالع رسانی -7-1

ارسهال   داخلیهای های چاپ شده را به مدیریت نمایشگاه نه نموبدو شروع ثبت نام اقدام و  در مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل

 نماید .

 مجری به هیچ وجه حق واگذاری مجوز نمایشگاه به غیر را ندارد و در صورت مبادرت لغو امتیاز خواهد شد.-8-1

ا ا در پورتال شرکت و یرفه مصوب شرکت سهامی نمایشگاههمجری مكلف به درج کامل پكیج ثبت نام و اطالع رسانی دقیق و شفاف تع-9-1

 نمایشگاه مذکور می باشد.  وب سایت

مهراه  مجری می بایستی بصورت دوره ای و نیز قبل از تحویل گرفتن سالن گزارش مبالغ دریافتی از غرفه داران داخلی و خارجی به ه-10-1

 اید.مستندات مربوطه به مدیریت نمایشگاههای داخلی ارائه نم

لن بمنظور سرویس دهی بهینه به مشارکت کنندگان در داخل سا، ستاد برگزاری تن سالن های نمایشگاهیل گرفتحوی بالفاصله پس از-11-1

  گردد.های مجاز دائر نو یا سایر مكا

ل ارزی و نحوه محاسبه هزینه اجاره غرفه بر اسهاس دسهتورالعم   نسبت به توجیه مشارکت کنندگان ازمجری موظف است -12-1

 ای دقیق مفاد دستورالعمل مذکور بعهده مجری خواهد بود.یهی است عواقب ناشی از عدم اجرریالی اقدام نماید بد

دو نسهخه نقشهه جانمهائی     بهه همهراه  ( 10)فرم شهماره   تكمیل و ارائه فرم بررسی مغایرت ارزی و ریالی موظف بهمجری  -13-1

 .کنترل غرف الزامی است  جری جهت بازدید وهمراهی نماینده مخلی می باشد. یریت نمایشگاهای دابه مدمشارکت کنندگان 

      نمایشگاه داخلی امور دستور العمل مدیریت
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مترا  فضای ارزی تخصیص یافته به مشارکت کنندگان بوده و هرگونه اعهالم نادرسهت   مجری موظف به اعالم دقیق اسامی و  -1تذكر مهم*

 .متوجه مجری مربوطه خواهد بود نتبعات آتلقی گردیده و بعنوان کتمان 

صول گونه وریالی بوده و هر–اعالم شده توسط کمیته ارزی  نهائي متراژاس صول مغایرت ارزی بر اسمجری صرفاً موظف به و – 2ر مهمتذك*

 مبالغ اضافی تخلف محسوب می گردد . 

 .ی نمایهد شارکت کننهدگان اطهالع رسهان   مجری موظف است ممنوع بودن فروش کاالهای نمایشی در طول برگزاری نمایشگاه را به م-14-1

 ه مجری نمایشگاه خواهد بود.از عدم ابالغ به عهد بدیهی است عواقب ناشی

جهذب مشهارکت    از محل درآمد های ناشی از فروش فضای نمایشگاهی جهتمطلوب و اطالع رسانی  تبلیغاتانجام مجری مكلف به -15-1

 .می باشدکنندگان داخلی و خارجی کنندگان و بازدید

و در حد استاندارد به شرکت کننهدگان در جههت برگهزاری بهینهه      یفسبت به ارائه خدمات الزم و کانمی بایستی مجری -16-1

 .نمایشگاه اقدام نماید

ل داخلی ارسا های مقرر به مدیریت نمایشگاههای موعددر  1قالب فرم شماره مجری موظف است گزارش ادواری پیشرفت پرو ه را در -17-1

 نماید . 

  3و2قالب فرم شماره ه مشارکت کنندگان را در نمونه فرمهای ثبت نام تكمیل شدگزارش مبالغ دریافتی به همراه مجری موظف است  -18-1

قبل از  فتههیك نسخه از نقشه جانمائی شده بصورت کامل دو  راهو نیز گزارش نهائی مبالغ دریافتی را بصورت کامل به هممقرر در موعدهای 

 داخلی ارسال نماید .های مدیریت نمایشگاهبه ( 4تك برگی نهائی )فرم شماره  زارشهمراه فرم گبه تحویل سالن  

رائی مندرج در این دستورالعمل اج, و معاونتهای شرکت سهامی نمایشگاهدستورالعمل و ضوابط سایر مدیریتها می باشد مجری موظف  -19-1

 نماید .به رعایت را  واهد شدابالغ خداخلی های توسط مدیریت نمایشگاهو سایر مواردی که حسب ضرورت 

دریافت تایید های منهدرج در   و 6فرم شماره مجری موظف است جهت تحویل گرفتن سالنها و فضای تحت پوشش نسبت به تكمیل  -20-1

 . سوی مدیریتهای ذیربط نمایشگاه اقدام و به مدیریت امورنمایشگاههای داخلی ارائه نماید ازآن 

 داخلی امكان پذیر خواهد بود.های د مدیریت نمایشگاهت خیریه صرفاً با معرفی و تاییواگذاری غرفه به موسسا-21-1

 .و تجهیز نماید  بینیمجری موظف است در ابتدای هر سالن یك اتاق برای مدیر سالن پیش -22-1

عایت ن سالن مجاز و با رمدیرافهرست از میان ، برای هر سالن حسب مورد قبل از تحویل سالنهای نمایشگاهی مجری موظف است-23-1

ور نمایشگاه به مدیریت ام مجریبر روی سربرگ  5در قالب فرم شماره سالن بعنوان مدیرای داخلی عالمی از سوی مدیریت نمایشگاههنوبت ا

 ر دفترچهد وظایف مدیران سالن کهه انجام وظایف محوله )برابر شرح زمان تحویل سالن بكار گمارده تا نسبت بمعرفی و از های داخلی 

 .. مسئولیت کامل عملكرد هر یك از مدیران سالن مستیقماً به عهده مجری می باشد ینداشد( اقدام نماقرار داد می ب پیوست 

   نمایشگاه داخلی    امور العمل مدیریت دستور
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 یا نماینده ایشان مكلف به جمع آوری و ارسال گزارش روزانه مدیران سالن به همراه خالصه اهم نواقص به مدیریت نمایشگاه مجری-24-1

 کت می باشد . ت ارجاع به مدیریتهای تابعه شرداخلی جه های

 .در ورودی سالنها می باشد مشارکت کنندگان به صورت متحدالشكل وشماره غرفه فهرست بنر مجری موظف به تهیه و نصب  -25-1

 . باشدمجری مكلف به چاپ و نصب سردرب ورودی سالنها بصورت متحد الشكل حداکثر یك روز قبل از شروع نمایشگاه می -26-1

 . رعایت نماید ال را مطابق مفاد قرارداد جاری شرکت سهامی نمایشگاههاوه ورود و خروج کامجری موظف است نح -27-1

جهت  5در قالب فرم شماره امضاهای مجاز   ساعت قبل ازتحویل گرفتن فضای تحت پوشش نسبت به ارائه نمونه 48مجری موظف است -28

 .نقشه های جانمایی  اقدام نمایدو کنندگان فهرست کامل مشارکت  ،نمایشگاهیالهای نمایشی وتجهیزات خروج کا

 لبدر قا مجلد و صحافی شده و نیزگزارش نهایی نمایشگاه را بصورت  ،پس از پایان نمایشگاهحد اکثر سه هفته مجری موظف است  -29-1

CD به مدیریت امور نمایشگاههای داخلی ارائه نمایددر فرمت مصوب . 

محل  مشابه دیگری دران که متولی برگزاری نمایشگاههای یرجمهوری اسالمی ای بین المللی مجریان شرکت سهامی نمایشگاهها -30-1

ر لزوم برط مبنی باشند به هیچ عنوان مجاز به تعیین شاکن و سایتهای نمایشگاهی کشور می دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و یا سایر ام

 .  هها نمی باشندحضور در سایر نمایشگا

 ی باشد .محداکثر یك ماه پس از خاتمه نمایشگاه و غرفه سازان آنان مشارکت کنندگان کلیه  سویه حساب کامل بالف به تمجری مك-31-1

 رم شمارهبه محض وقوع در قالب فدر صورت بروز هر گونه حادثه در سالنهای یا محوطه باز نمایشگاهی مجری مكلف است مراتب را -32-1

لمللی ابین شرکت سهامی نمایشگاههای داخلی  هایمدیریت نمایشگاه مدیریت حراست و ،مدیریت اجرائی ،بصورت آنی به اداره حقوقی 11

 . نمایدیران گزارش اجمهوری اسالمی 

رائه ت اتندادریافت چك تضمین/ضمانت نامه بانكی بابت پخش ریالی مشكوک به ارزی )با تشخیص مجری نمایشگاه با توجه به مس-33-1

 شده(

 تبصره:

 نماید.کننده رسید چك را با ذکر دلیل ارائه  گاه می بایست به مشارکتنمایشمجری  -

 دریافت وجه نقد از مشارکت کننده ممنوع می باشد. -

 ریالی عیناَ در اسرع وقت عودت گردد. –در صورت عدم مغایرت توسط کمیته ارزی  -

می پذیر ن مایشگاه امكانی باقی مانده تا زمان برپایی نارکت کننده کمتر از یك ماه کارکنسل کردن حضور در نمایشگاه توسط مش-34-1

 باشد. فلذا:

نه درصد از هزی 10سقف  ه تاریخ برگزاری، مجری می تواند تادر صورت کنسلی غرفه توسط مشارکت کننده بیش از یك ماه ب -

 مشارکت در نمایشگاه را کسر نماید.

دت ه های مترتبه نسبت به عومجری می بایست پس از کسر هزین کننده جدید در کمتر از یك ماه در صورت جایگزینی مشارکت -

 وجه به متقاضی اولیه اقدام نمایند.

آرایی، ته مدرن با تجهیزات، موکت، گل ** برگزارکنندگان نمایشگاه ها در مورد خدمات نمایشگاهی همچون: غرفه پیش ساخ

ی هزینه ها واین خدمات را ارائه دهند یا توافق با مشارکت کنندگان می توانند در صورت درخواست و  پذیرایی، تبلیغات و ایاب و ذهاب

 آن را بصورت جدا از تعرفه نمایشگاهی فاکتور نموده و ارائه نمایند .

 

   نمایشگاه داخلی   امورالعمل مدیریت  دستور

 

   نمایشگاه داخلی    امور العمل مدیریت دستور
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 قبل از افتتاح: -الف

 وق تا هنگام تخلیهه کامهل سهالن و   فتحت پوشش با دقت و نظارت بر امر  زمان تحویل گرفتن سالنهای ازسالن درحضور -35-1

 مقرر.تحویل به شرکت سهامی در موعد 

استقرار در محل تعیین شده سالن و نظارت بر خط کشی و گونیا نمودن محل غرف طبق نقشه جانمائی تأیید شده توسهط  -36-1

 مدیریت طراحی و غرفه آرائی.

 های اضهطراری  حریم درب وار سالن ونظارت وی ه بر رعایتمتری پشت غرفه ها از دی 25/1نظارت بر رعایت حریم فاصله -37-1

 کانالهای تهویه سالن و.... ،کپسولها و شیرهای آتش نشانی سالن ،سالن وحریم تأسیسات

 وطه.هماهنگی با ناظرین طراحی و غرفه آرایی جهت نظارت بر رعایت حریم راهروها برابر نقشه تأیید شده و مقررات مرب-38-1

ول مجاز در هر یك از سالنها بر اساس جهد  هت نظارت بر رعایت حریم ارتفاعا ناظرین طراحی و غرفه آرایی جهماهنگی ب-39-1

 )مندرج در مجموعه مقررات(. مصوب

جهت نظارت و کنترل عدم ورود خودرو به داخل سالن جهت جلهوگیری از تخریهب و   عوامل حفاظت فیزیكی هماهنگی با -40-1

 .ی و غرفه آرائی با هماهنگی عوامل مدیریت طراح آسیب به موکت و دیواره غرف

 هماهنگی با ناظرین طراحی و غرفه آرایی جهت راهنمائی مشارکت کنندگان بمنظور اجرا وچیدمان غرف با رعایهت کلیهه  -41-1

 دستور العملهای شرکت.

 پیش ساخته.هماهنگی با ناظرین غرفه آرائی در خصوص هر گونه اصالح یا تغییرات غرف خود ساز و -42-1

 غرفه آرایی جهت نظارت بر اجرای غرف پیش ساخته مطابق نقشه.ظرین طراحی و هماهنگی با نا-43-1

ن و از لحاظ انطباق نوع موکت، زماها موکت  نصبهماهنگی با ناظرین طراحی و غرفه آرایی جهت نظارت بر اجرای مناسب -44-1

 .مورد تاییدنحوه اجرا و رعایت ترکیب رنگ بندی 

 . مربوطهغرفه آرائی جهت هماهنگی الزم و بموقع با ناظرین اداره  به مجموعه مقررات تسلط کامل-45-1

ت غرفه یا بهره برداری از تجهیزات موجود در سالن با اخذ مجهوز از مهدیری  برق انشعاب  مجری جهت نظارت بر درخواست-46-1

 .ر تحت پوشش جهت انجام امور از تماس با پرسنل شرکت و پیمانكاو پرهیزساختمان و تأسیسات 

تأسیسهات توسهط مشهارکت    العملهای جاری مهدیریت سهاختمان و   دستور دقیق هماهنگی جهت نظارت بر رعایت انجام-47-1

 .کنندگان 

ی( از ا)به صورت سلیقه برقی و مكانیكی  بهره برداری بدون مجوز از تجهیزات موجود سالنها از قبیل تاسیسات ممانعت از-48-1

صحیح توسط راهبهر،  نحوه واگذاری  : در خصوصمدیریت ساختمان و تاسیسات  یندگانبا نماجری نمایشگاه و هماهنگی م سوی

 .از زیر موکتانشعابات کابل برق پرمصرف و پرو کتورهای  استفاده ازابل کشی غیر مجاز حادثه ساز،از هر گونه کجلوگیری 

گی ی توسط مجری نمایشهگاه بها همهاهن   در پیاده سازی تأسیسات الكتریكکنترل و جلوگیری از فعالیت پرسنل غیر فنی -49-1

 پرسنل حراست

با هماهنگی پرسهنل  و حریم های فنی ضایعات غرفه سازی توسط شرکت کنندگان در ورودی سالنها  تخلیهجلوگیری از  -50-1 

 حراست.
 

 ن مربوطه.  نمایشگاهی توسط عوامل و مسولی کنترل و پیگیری رفع نقص وضعیت نظافت و زیباسازی داخل و اطراف سالن-51-1

 در قالب فرم گزارش حوادثولین نمایشگاه ئگزارش سریع هر گونه حادثه به ستاد و مس-52-1
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از انشعاب تأسیسات الكتریكی و مكانیكی داخل سالن با به دلیل استفاده غیرمجاز  جلوگیری از فعالیت افراد بدون مسئولیتکنترل و-53-1

 .سنل حراستهماهنگی پر

گاههای به مدیر فنی نمایشگاه در ستاد برگزاری و مدیریت نمایش ،تأسیسات،برق،گرما،سرما،و...(خدماتنواقص سالن ) اعالم و گزارش-54-1

 .داخلی و مدیریت ساختمان و تاسیسات 

 از و فرمهای مجوز غرفه سازان خودسه نقشه و کنترل دریافت  ،ه آرایی و مدیر فنی ستاد برگزاریهماهنگی با مدیریت طراحی و غرف-55-1

 جهت نظارت بر چگونگی ساخت و ساز غرفه ها در سالن مربوطه

 اخت وسه ارائه گزارشات روزانه مربوطه به عملیات ساخت وساز در سالن ها به مدیریت امور نمایشگاههای داخلی و اعالم زمان پایان -56-1

 رفه سازی.ساز به مسئولین غرفه ها ی خودساز بمنظور اتمام غ

 ها و شناسائی غرفه ها و هدایت و راهنمائی شرکت کنندگان طبق نقشه های اجرایی.ه نقشه اشراف بداشتن  -57-1

عدم استفاده از مصالح غیهر  هرچه بهتر بر چگونگی ساخت غرف خودساز و هماهنگی با مدیریت طراحی و غرفه آرایی جهت نظارت -58-1

 مجاز

 مایشگاه های داخلیگاه به ستاد اجرائی و مدیریت نه بروز خسارت به سالنهای نمایشارائه گزارشات مربوط ب-59-1

 تكمیل و تأیید فرم ورود و خروج کاال از سالن قبل از برگزاری.-60-1

 نظارت بر ساعات شروع و خاتمه غرفه سازی و چیدمان طبق مقررات اعالم شده در اطالعیه نمایشگاه.-61-1

اه هها  کمیته ارزی و ریالی شرکت سهامی نمایشگزاری و انجام هماهنگی الزم با های ریالی و ارزی از ستاد برگ غرفه فهرستدریافت -62-1

 اعمال تعرفه ها.جهت 

تسهویه حسهاب و فهرم    برگهه  تصهویر  نسخه از تحویل فضای مربوطه به آنان و نگهداری یك  ،تسویه حساب غرفه ها دریافت برگه-63-1

 خودساز.

 حفاظت فیزیكی(.غرف )جوز فعالیت افراد مستقر در ذ منظارت بر اخ-64-1

 ،رائهی آطراحی و غرفه  های ه مدیریتب اسامی غرفه سازانی که در موعد مقرر غرفه سازی خود را به اتمام نرسانده اند فهرست اعالم-65-1

 حراست.داخلی و  های نمایشگاه

 .النهای س ورودی و هادرب ،ستونها ،ره غرفغاتی بر دیوایممانعت از نصب استیكرها یا آگهی های تبل-66-1

های فنی  حریمو  غرف، در پشت مواد اشتعال زا از قبیل رنگ، تینر ،پالت ،اشت هر گونه اقالم از جمله کارتننظارت و جلوگیری از انب-67-1

 . بهره برداری مناسب در مواقع اضطراریو خالی بودن فضای مذکور جهت  نظافتنظارت بر و 

لن اجازه ورود خودروهای نمایشی به داخل سا و سیلندرهای حاوی انواع گازها ورودعدم وص در خصاهنگی با واحد آتش نشانی هم  -68-1

 . پس از اطمینان از عدم وجود سوخت در باک خودروها

 ممانعت از استعمال دخانیات در داخل سالن -69-1

 لنمستقر شده در داخل سانظارت بر کپسولهای آتش نشانی -70-1

 بر درب ورودی سالن. سالن، و...، شماره شماره تماس ،نام و نام خانوادگی شامل فردینصب مشخصات  -71-1

 گونه بنر یا امثالهم از سازهای سقف سالنو ممانعت از آویزان نمودن هر کنترل-72-1

 ممانعت از هر گونه فعالیت غیر مجاز خطر آفرین در داخل سالن -73-1

روز ممانعت از بهمچنین تخلیه سایت نمایشگاه و پس از اتمام وبرگزاری و  ، حینزیران فضای باز هنگام ساخت و سامد دقیق نظارت-74-1

 .فضای سبز اطراف غرف توسط مشارکت کنندگان  درخسارت 

رف غکشی در  اخذ مجوز از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل و همآهنگی با مدیریت حراست جهت برگزاری برنامه قرعه -75-1

 . استنمایشگاهی الزامی 
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 ب: دوران برگزاری:
 

 تحت پوشش در تمهام سهاعات برگهزاری   و یا فضای باز نظارت دقیق بر کلیه امور سالن و در محل تعیین شده  دائمحضور مستمر و  -76-1

 نمایشگاه .

 توسط واحهد پلمپ نظارت بر عملیات فك  جهتسالن  در جلوی ،صبح و قبل از باز گشایی 30/7( حضور مدیران سالن رأس ساعت 1تبصره

 انتظامات ضروری است.

 .سالن نصب نقشه سالن در اتاق مدیریت-77-1

 انتظامات و خدمات نمایشگاه. همكاری با مدیریت حراست،-78-1

 .گزاری نمایشگاه بر نمایشگاه ها در پایان روز اولگزارش موارد خالف ارزی و ریالی به کمیته ارزی و ریالی شرکت ارائه -79-1

در  گزاری به منظور رسیدگی و رفع نواقصت پوشش و ارائه گزارش به ستاد برشناسائی نواقص و مشكالت احتمالی سالن تح ری وپیگی-80-1

  اسرع وقت.

یهام  ادر ل مربوطه توسط عوامدر ایام نمایشگاه سطل های زباله بموقع تخلیه  وو آراستگی سالن و محوطه اطراف نظارت بر پاکیزگی -81-1

 حریم پشت غرفه ها.هر گونه شی در  ممانعت از استقرار ز نیبرگزاری و 

 کنندگان.کنندگان و بازدید مشارکتاعالم ساعات کار روزانه نمایشگاه به -82-1

 نظارت بر انطباق کارت شناسائی معتبر بر روی سینه غرفه داران در طول برگزاری نمایشگاه.-83-1

 اخته،مسئول برق(.ر در سالن )راهنما،مسئول پیش سل بر عملكرد گروههای کاری مستقنظارت کام-84-1

 .ضوابط و مقررات نمایشگاه ها در این خصوصوفق  پرسنل خدمات و نظافتچی کیفیت عملكردبر  تنظار-85-1

 گزارش به ستاد.ارائه غذا و غیره توسط افراد متفرقه در سالن و  ،ت از توزیع جزوات و کتب تبلیغاتیممانع-86-1

 مشهایعت و امات بازدید کننده به ستاد برگزاری نمایشگاه و مدیریت روابط عمومی شرکت سههامی نمایشهگاه   ع حضور مقاعالم سری-87-1

  ازدحام جمعیت.رفه ها و حتی المقدور جلوگیری مقامات و مدعوین و همراهان ایشان هنگام بازدید از غ

 امور نمایشگاههای داخلی.ازدیدکننده از سالن به مدیریت د برگزاری نمایشگاه و مقامات بارائه گزارشات روزانه از رون-88-1

 ع رسانی .اطالع رسانی و توزیع اطالعیه های صادره از ستاد برگزاری در سالن به غرفه داران مستقیماً و یا از طریق سیستم های اطال-89-1

 ابط عمومی شرکت(.صوتی و تصویری )دارای مجوز رو نظارت بر تبلیغات غرفه داران به وسیله لوازم-90-1

 اعالم رعایت موازین شرعی در خصوص رعایت حجاب برای خانم ها و آقایان طبق دستور العمل مدیریت حراست نمایشگاه.-91-1

ین الملل عمومی و امور ب مدیریت های روابطجلوگیری از نصب هر گونه تابلوی غیر استاندارد در باالی غرفه و گزارش موارد خالف به -92-1

 .نمایشگاهمان و تاسیسات و ستاد برگزاری ،ساخت

 مشارکت در جلسه هماهنگی در پایان هر روز با مسئولین ستاد برگزاری.-93-1

 انعكاس نظرات و پیشنهادات و مشكالت غرفه داران به مسئولین ستاد برگزاری.-94-1

 الزم. ه راهنمائی هایداران و بازدید کنندگان و ارائچنین رفع موانع و مشكالت غرفه سعی در حل و فصل اختالفات غرفه داران، هم-95-1

 نظارت بر تخلیه سطل های زباله توسط پرسنل خدمات قبل از بسته شدن درب سالنها از لحاظ بهداشتی و ایمنی .-96-1

 ممانعت از استعمال دخانیات در داخل سالن-97-1

 داخل سالن دی و غیر مرتبط با نمایشگاه بهممانعت از ورود افراد متك-98-1

 بخصهوص در حهین   نظارت و ممانعت از حمل و نقل و جابه جائی کاالها در ساعات برگزاری نمایشگاه و ممانعت از ورود چرخ دسهتی -99-1

 ) در موارد اضطراری با مجوز کتبی ستاد برگزاری امكان پذیر می باشد(.افتتاح نمایشگاه 

گهزار  غرفه داران و یا بروز خلل و بی نظمهی در رونهد بر   اران که موجب اعتراض سایرگونه فعالیتی توسط غرفه درل هرنظارت و کنت-100-1

 نمایشگاه می گردد.

 LE-WI-47-02 سالنشرح وظایف مدیران 
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  رعایت پوشش مناسب اداری در ایام برگزاری نمایشگاه -101-1
ه هده غرفعه( بر سالن ها )بالخص در شب افتتاحی مسئولیت حفاظت از اموال و وسائل داخل غرف تا قبل از بسته و پلمپ شدن درب -102-1

 نمایشگاه می باشد .داران و مجری 

 مجری موظف است در خصوص عدم آلودگی صوتی در سالن های نمایشگاهی نظارت و اقدام نماید . -103-1

 یان نمایشگاه:پا -ج

 .اخذ مجوز خروج از ستاد برگزارینظارت و تأیید برگه های خروج کاال از غرفه توسط شرکت کنندگان پس از -104-1

 الن.نظارت و مراقبت مستمر در مورد خروج کاالها از سالن و نظارت بر عدم خروج کاالهای شرکت از قبیل کپسول آتش نشانی از س-105-1

 ربط.واحد های ذی دستگاه تلفن ووسائل صوتی با همكاری و هماهنگی با نظارت بر جمع آوری کلیه تجهیزات از قبیل کابلهای برق،-106-1

ران غرفه داآگاهی ساعات شروع و خاتمه جمع آوری از طریق سیستم اطالع رسانی برای  مستمر آوری کاالها و اعالم بر جمعنظارت -107-1

 .ساعت 48ظرف  سالنبموقع تأکید بر مراقبت از غرفه های خود و تخلیه  با

ر در محل و ارائهه راهكها   ذیربط ر کارشناسستاد برگزاری نمایشگاه جهت حضوآن به سریع دریافت شكایات غرفه داران و انعكاس -108-1

 .مناسب 

 ارائه گزارش روزانه از روند تخلیه نمایشگاه به مدیریت امور نمایشگاههای داخلی.-109-1

 نظارت بر جمع آوری کامل غرف خود ساز و تخلیه غرفه از نخاله .-110-1

 ه های مربوطه.صورتجلسوتأیید تحت پوشش به مدیریتها  دادن سالن حضور در زمان تحویل-111-1
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 رت شناسائیکاهره برداری و گواهی فعالیت صنعتی، ،توسط واحد های تولیدی صنعتی دارای پروانه بکاال با برند یا نام ایرانینمایش  -112-1

تولید و ارائه می  اقتصادی یا وی ه د تجاری ومناطق آزااخل و یا د دی، که درکارگاه معتبر و یا واحد تولیدی صنفی دارای پروانه صنفی تولی

 می باشد. ریالی ، مشمول پرداخت هزینه بصورتگردند

شمول مکشورهای خارجی معرفی می گردد و یا محصول مشترک  که در داخل تولید و تحت لیسانسکاال با برند یا نام ایرانی نمایش  -113-1

 می باشد. ریالی رتپرداخت هزینه بصو

ور وزارت ام اساس سرمایه گذاری مشترک شرکتهای ایرانی و خارجی در ایران تولید و دارای مجوز ازکه برکاال با برند خارجی ش نمای -114-1

 می باشد. ریالی اقتصادی و دارائی و مصوبه هیات دولت می باشد، مشمول پرداخت هزینه بصورت

صورت در  توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری ازمراجع ذیربط، ،ی بمنظور مقایسه با کاالی داخلنمونه کاالی خارجنمایش -115-1

 .می باشد ریالی به تناسب نوع و ابعاد نمونه( و عدم اقدام به بازاریابی، مشمول پرداخت هزینه بصورتتجمیع نمونه در حداقل فضا )

ند خارجی و ، به شرط پوشاندن برتوسط واحدهای تولیدینمایش نوع فعالیت ، عنوان ابزار کار در ارتباط با ماشین آالت خارجی صرفاً بنمایش  -116-1

 می باشد.  ریالی عدم تبلیغ آن، مشمول پرداخت هزینه بصورت

ول مشمکاال و...( جی )بصورت پوستر، بروشور، درصورت عدم تبلیغ شرکتهای خار ، نرم افزاری )اتوماسیون(خالقیتهای فنیمعرفی  -117-1

 می باشد. ریالی بصورت پرداخت هزینه

 می باشد. ریالی مشمول پرداخت هزینه بصورت، ، صرفاً بدون ارائه کاالاتاقهای مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورهامشارکت  -118-1

رگونه تبلیغ هو یا  ائه کاالصرفاً بدون ار م و موارد مشابهشرکتهای عرضه کننده خدمات مشاوره ای ،پیمانکاری طرح و اجرا ،  طراحی سیستمشارکت  -119-1

 ریالی درصد 70درصد ارزی و  30در غیراینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  می باشد. ریالی ، مشمول پرداخت هزینه بصورتبرند خارجی

 خواهد بود.

 می باشد. ریالی تارجی، مشمول پرداخت هزینه بصوردر صورت عدم تبلیغ نمایندگی خ آژانسهای مسافرتی و گردشگریمشارکت  -120-1

ارجی داخلی و خ ، آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکتهایروزنامه، مجله، بولتن، وی ه نامهاعم از  نشریات داخلیمشارکت -121-1

خصیص تدر غرفه یندگی شرکت های خارجی می باشد. بدیهی است تبلیغ برند یا نما ریالی ، مشمول پرداخت هزینه بصورتر می گردندمنتش

 ( ممنوع می باشد.و ... از طریق نصب بنر، پخش فیلم، توزیع سی دی، کاتالوگ و بروشور مستقل خارجیفته به نشریات )یا

عرفی م ی ودر جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی )با ارائه پروانه صنفخدمات پس از فروش کاالهای خارجی معرفی  -122-1

می  رصد ریالید 70درصد ارزی و  30، مشمول پرداخت هزینه بصورت ت عدم ارائه کاال و قطعات منفصلهو با رعای (ربوطهنامه کتبی از شرکت م

 باشد. 

و با درج یا عدم  یرانیا که پس از بسته بندی و یا مخلوط با کاالی ایرانی )با هر نام یا برندمحصوالت خارجی وارد شده در کشور بصورت فله  -123-1

صورت ، به میزان فضای اشغال شده، مشمول پرداخت هزینه بده داخلی به نمایش گذاشته می شودننلیسانس(، توسط مشارکت ک درج تحت

 می باشد. درصد ریالی 30درصد ارزی و  70

عدن مارت صنعت، ی وزپروانه ساخت و بهره بردارارای شرکتهای تولیدی ایرانی که محصوالت با برندهای خارجی تولید می نمایند چنانچه د -124-1

 باشند بصورت ریالی محاسبه گردد . رتو تجا

 

ت پرداخ ، مشمولبا مجری داخلی تخصیص فضا به نمایندگیهای بازاریابی و فروش نمایشگاههای خارجی، در صورت ارائه تفاهمنامه-125-1

   ود.بدرصد ارزی خواهد  100 هزینه بصورت مشمول پرداختدر غیر اینصورت  .درصد ریالی می باشد 70درصد ارزی و  30هزینه بصورت 

عدم  در صورت مشارکت کننده بخش غرف ریالی صرفاً مجاز به ارائه و تبلیغ کاال، خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی می باشد و -126-1

 درصد ارزی می باشد. 100رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینه بصورت 

 

 مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد. در خارج از کشور تولید شده،نمایش کاالیی که مستقیماً  -127-1

ات دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرف و خدم

 آن برحسب ارزی و ریالی جانبی
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کاتالوگ، بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ کاال و یا شرکت های نحو  و عرضه بروشور، فیلم، عكس،  تبلیغ واردات کاال به هر -128-1

 زی می باشد.خارجی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ار

 و یا رسمی شرکتهای خارجی مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد. دگی انحصاریتبلیغ نماین-129-1

رند می شارکت داشرکتهای تولیدی بازرگانی ایرانی که بمنظور تولید و نمایش کاالی تولید داخل و نیز کاالی خارجی در نمایشگاه م -130-1

ی و با  بخش داخل )با ابعاد استاندارد( از ه متمایز و در مترا  تفكیك شدبه بخش خارجی را در فضائی کامالًبایستی کاال یا خدمات مربوط 

 .  مترمربع ( عرضه نمایند. در غیر اینصورت کل فضای غرفه بصورت ارزی محاسبه خواهد شد 12رعایت حداقل مترا  )

فت خواهد الی و ارزی عیناً محاسبه و دریطابق با نوع مشارکت اعم از ریا( مvipتخصیص هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفات )-131-1

 شد.

غایرت، گونه مرهه غرف اقدام و در صورت مشاهده پس از افتتاح نمایشگاه کمیته ارزی و ریالی بهمراه مجری نسبت به بازدید از کلی -132-1

ظارت نمی باشد. بدیهی است ه خت وجه مربوطمجری موظف به پردامراتب طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء مجری رسیده است اعالم و 

 بر عملكرد غرف در طول دوره برگزاری استمرار خواهد داشت.

جوز مشماره حساب اعالم شده از سوی مجری در پکیج ثبت نام مشارکت کنندگان، الزاماً می بایست به نام شخص حقوقی که همان صاحب  -133-1

 است باشد .
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  13اریخ تنظیم گزارش:           /      /       ت                                                                                                                                                                                    

 سئول هماهنگی و نظارت: م

 

 دوره برگزاری نمایشگاه: ن و عنوا

 

 تاریخ برگزاری:  برگزار کننده: 

 

  -1اقدامات انجام شده تا تاریخ........

 تحت پوشش :  سالنها و فضای 
 

 کاالهای قابل ارائه : 

 تعداد مشارکت کنندگان داخلی : 

 

  درصد افزایش / کاهش:

 ندگان داخلی   :متراژ مفید مشارکت کن

 

  کاهش: /درصد افزایش 

 تعداد مشارکت کنندگان خارجی:

 نمایندگی :                              بصورت تعداد 

 حضور رسمی  :          تعداد 

  درصد افزایش / کاهش :

 نمایندگی :                              درصد افزایش / کاهش بصورت

 :          صورت رسمیدرصد افزایش / کاهش ب

 نندگان خارجی:شارکت کمتراژ م

 نمایندگی :                             متراژ بصورت 

 :          متراژ بصورت رسمی

  درصد افزایش / کاهش :

 :                             درصد افزایش / کاهش بصورت نمایندگی 

  :         درصد افزایش / کاهش بصورت رسمی

  ان خارجی:تعداد کشورهای مشارکت کنندگ

 

 درصد افزایش / کاهش: 

  کشورهای شرکت کننده :

 توضیحات:

 

 ء مجری ایید و امضات                                                                                                                                                                                                                           

 فرم گزارش ادواری روند پیشرفت امور اجرایی نمایشگاه

 1فرم شماره :                         

 

     LE-FR-436-02:  شماره سند
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 نام شرکت :   
 

 

 : محل امضاء :نام و نام خانوادگی مدیرعامل

 

 ردیف

شماره 

 سالن

 مبلغ کل ارزی مبلغ کل ریالی متراژ ارزی یریال متراژ

 بدون تجهيز با تجهيز بدون تجهيز با تجهيز بدون تجهيز با تجهيز بدون تجهيز با تجهيز

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

جمع سالنها به 

 تفکیك

        

     جمع کل 

     ع کل فضای بازمج

مبلغ ذکر شده در توافقنامه  نوع تعرفه

 مجری

مبلغ دریافتی توسط 

 مجری

   فروش هر متر مربع غرفه فضای بسته با تجهیزات ریالی

   فروش هر متر مربع غرفه فضای بسته بدون تجهیزات ریالی

   تجهیزات ارزی فروش هر متر مربع غرفه فضای بسته با

   ای بسته بدون تجهیزات ارزیمربع غرفه فضفروش هر متر 

   فروش هر متر مربع غرفه فضای باز ریالی

   فروش هر متر مربع غرفه فضای باز ارزی

 فتی مجری از مشارکت کنندگانارش دریاگز

  2فرم شماره 
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  13تاریخ تنظیم گزارش :      /    /      

 

 ردیف
شماره 

 غرفه

نام 

 شرکت

 ریکل ازمبلغ  مبلغ کل ریالی مبلغ جزء متراژارزی متراژریالی

 توضیحات
بدون  باتجهیز

 تجهیز

بدون  باتجهیز

 تجهیز

بدون  باتجهیز ارزی ریالی

 تجهیز

بدون  باتجهیز

 تجهیز

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

              جمع

  :نام شرکت
 

 

   :محل امضاء  :نام و نام خانوادگی مدیرعامل

 گزارش دریافتی مجری از مشارکت کنندگان

  3فرم شماره 
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 13--/  /   تاریخ تنظیم گزارش :

 نوع نمایشگاه:

 عنوان :

 

 ار کننده:برگز
 

 : عت کار نمایشگاه اس تاریخ برگزاری: 

 متر مربعکل فضای سرپوشیده) ناخالص( :  

 متر مربعمتراژ) مفید (سرپوشیده خارجی:   متر مربع متراژ )مفید( سرپوشیده داخلی:     

 متر مربع خارجی:                                                   متر مربعفضای باز :              داخلی :    

 های تحت پوشش : لنسا

  کاالهای ارائه شده:

 شرکت تعداد شرکتهای خارجی:  شرکتتعداد شرکتهای داخلی : 

 کشور   تعداد کشورهای شرکت کننده خارجی:

 جدول تعداد نفرات  و شرکتهای مشارکت کنندگان خارجی به تفکیك هرکشور:

 خارجی تعداد نفرات مشارکت کنندگان هاتعداد شرکت  نام کشور ردیف

    

    

    

 

 فرم گزارش تك برگی

 4فرم شماره 
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 مدیریت محترم امور نمایشگاههای داخلی

 

 سالم علیكم

  

...  ....................................احتراما بدینوسیله نمونه امضاء های مجاز ذیل برگه خروج کاال جهت ....................... نمایشگاه .      

 گردد. معرفی می

 ه امضاءو مهرستاد برگزاری نمایشگاهوننم نام و نام  خانوادگی
 

 

  

 

 نمونه امضاء  نام و نام خانوادگی شماره سالن

   
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

 مهر و امضاء  مجری نمایشگاه

 اسامی مدیران سالن     فرم معرفی نمونه امضاهای مجاز و

  5فرم شماره 

LE-FR-85-02 
 
 

 بتامضاء ثا

 امضاء مدیران سالن
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 :کترونیکي به شرح ذيل مي باشدبه صورت ال 95دريافت فرم تحويل سالن به مجری از ابتدی سال مراحل 

  iranfair.comسايت سامانه کارتابل مجريان در ورود به (1

 اطالعات اولیه در سامانه  ثبت  (2

 مديريت امور نمايشگاههای داخلي تايید اطالعات اولیه توسط  (3

بهور  ری و کلمهه ع با نام کارب ،پس از تايید اولیه اطالعات، تايید شدهامکان دسترسي به قسمت نمايش اطالعات مجريان  (4

 منتخب  

 ات مربوط  ی اطالعبارگذار (5

 دريافت تايیديه مديريتهای ذيربط (6

   نمايش فرم تحويل سالن پس از تايید نهايي (7

 جهت اخذ امضای مدير امور نمايشگاههای داخلي مذکورپرينت فرم  (8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای فرم تحویل سالن به مجری 
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 ضاء مدیر سالن :ام

 

 

 

 عنوان نمایشگاه :

 

 مجری :

 ماره تماس:                                      تاریخ گزارش:ش   شماره سالن :                                                                 نام ونام خانوادگی مدیر سالن:          

 شروع عملیات آماده سازی نمایشگاه :

 نوع وکیفیت تجهیزات پیمانكار غرفه ساز: ساعت بسته شدن: سالن:  بساعت بازگشایی در

 دساز:عملیات ساخت وساز غرفه های خو

 درصدپیشرفت:

 چگونگی وضعیت ساخت وسازومشكالت موجود:

 

 

 جام شده:نجام نشده:          درحال انجام:         انوضعیت سردرنویسی:      ا

 

 کیفیت موکت :                   عالی:              خوب :              متوسط:

 ت موجود:مشكال

ت فنی وضعیت کنترل و نظار

 رف:برساخت وسازغ

 

وضعیت حضور، کنترل و 

نظارت فنی بر سیستم برق و 

 روشنایی وتاسیسات:

 

 

 پیشنهادات مدیر سالن:

                                                                                                                

 

  (7) فرمفرم گزارش وضعیت سالن 

)از زمان تحویل فضای تحت پوشش تا اتمام غرفه سازی ( 

 شماره سالن :
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 ایشگاه :عنوان نم

 مجری :

  اریخ گزارش:ت                             اس:         ماره تمنام ونام خانوادگی مدیر سالن:                                                           شماره سالن :                   ش
 

 

افتتاح:ساعت  ساعت بازگشایی سالن:  

 مقام افتتاح کننده:
 

 

وضعیت حضور نیروی انتظامی وانتظامات 

 درسالن :
 

 

 

  وضعیت درهای اضطراری:

وضعیت نظافت سالن ، محیط اطراف 
 وحضور نیروهای خدمات:

 کپسولهای اطفای حریق :  

 

وضعیت سرمایش ، گرمایش وخدمات دهی 
 پیمانكارمربوطه:

 

 

،تهویه وضعیت سیستم برق وروشنایی 
شی وپله برقی ،تابلو،کلید،پریز،سیم ک
 :ونحوه خدمات دهی 

 

وضعیت سیستم پیچ ، بلندگوها وخدمات 

 دهی پیمانكارمربوطه:
 

 

 وضعیت اینترنت ووایرلس:

 

 

  بازدید مقامات ومسئولین از ازسالن
 

 وضعیت استقبال ازسالن :
 

 
 

وضعیت پاسخگویی به مشكالت غرفه 
 داران ازسوی مجری::

 

 

 مضاء مدیرسالن :ا                                                                                                                                    

      فرم گزارش مدیر سالن از وضعیت سالن                

  (8فرم شماره ) 

 ( تمام نمایشگاه)از زمان تحویل  تا ا

 شماره سالن :
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 عنوان نمایشگاه :

 مجری :

  تاریخ گزارش :                                  ه تماس :   شمار              شماره سالن :                 نام ونام خانوادگی مدیر سالن:                                              

 جمع آوری وتخلیه فضای تحت پوشش

  ساعت بازگشایی سالن :

  وضعیت جمع آوری وتخلیه کاالهای نمایشی :

 

 

 

  وضعیت تخریب وتخلیه تجهیزا ت نمایشگاهی :

 

 

 

  ز:تخریب وتخلیه ونظافت غرف خودساوضعیت 

 

 

 

  وضعیت جمع آوری وخروج تجهیزات پیمانكارغرف پیش ساخته :

 

 

 

 تاریخ تحویل سالن :

 : اتپیشنهاد

 

 

 

 

 

 مدیر سالن امضاء

 

 9فرم شماره –فرم گزارش وضعیت سالن 

 ( و تجهیزات و تخریب و تخلیه سالن )جمع آوری کاالهای نمایشی

 شماره سالن:
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 :  رئیس محترم هیات مديره و مديرعامل  جهت استحضاررونوشت 

 معاون محترم اداری و مالي جهت استحضار و ارسال يک نسخه تسويه حساب مجری به اين مديريت

 مديرمحترم  امور نمايشگاههای داخلي  

  ريالي وکمیته ارزی  -                                                                                            مدير ناظر نمايشگاه جهت اطالع و ثبت در سوابق

 مدیریت محترم امور نمایشگاههای داخلی

  سالم علیكم

اری موضههههوع برگههههز.............................. مههههورخ........................ ................احترامهههها ً بههههه اسههههتناد قههههرارداد شههههماره        

ت کننهدگان جههت   ریهالی مشهارک   وبه پیوست فهرست و نقشه تفصیلی غهرف ارزی   ...................................................................نمایشگاه

 استحضار وصدور دستور الزم ایفاد می گردد.

 مترمربع ---------------فضای باز ریالی  –ج                متر مربع --------------------فضای سرپوشیده ریالی  –لف ا

 مترمربع --------------فضای باز ارزی   -متر مربع                  د  --------------------فضای سرپوشیده ارزی    –ب 
   

                                                                                                                                                                                              نماینده مجری جهت بازدید :   

 مجری نمایشگاههر و امضاء م                                                                                                                                           
        

 اعضاء محترم کمیته کارشناسی ارزی و ریالی

                                                                                                                                             لطفا ً موارد را بررسی و نظریه خود را اعالم فرمایند.

 دیر  امور نمایشگاههای داخلی م                                                                                                                                      

 مدیریت  محترم  امور نمایشگاههای داخلی

 شامل سالنهای : ................... ز غرف نمایشگاه فوقاحتراما ً با عنایت به بازدید به عمل آمده ا

 مغایرت مشاهده گردید                                مغایرتی مشاهده نگردید          

 متر مربع ---------------متر مربع                                فضای باز ارزی  --------------فضایی سرپوشیده ارزی 

  -3                                               -2                                                    -1:    ریالی –اء کمیته کارشناسی ارزی اعض

 ....................کارشناس فنی کمیته

 امور نمایشگاهی محترممعاونت 

 سالم علیكم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  واهشمند است پس از تائید نهایی به حوزه معاونت فنی ارسال گردد.خرح فوق احتراما نظریه کمیته ارزی و ریالی به ش

 یمدیر  امور نمایشگاههای داخل

 معاون محترم امور فنی -

 سالم علیكم

                                                                                                                     مراتب فوق مورد تائید می باشد. لطفا دستور اقدام صادر فرمائید.

 شگاهیمعاون امور نمای

 ریالی  –فرم بررسی مغایرت غرف ارزی 

 10 فرم شماره
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 عنوان نمایشگاه :

 مجری :

 ماره سالن :                            ش                   نام ونام خانوادگی مدیر سالن:                                                                                     

  اریخ گزارش :ت                         شماره تماس :                                                                                                             

 شرح حادثه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر و امضاء مجری م                                            امضاء مدیر سالن                                                                                            

 LE-FR-45-02 11فرم شماره –فرم گزارش حادثه 



 

24 

 

 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 

 جمهوری اسالمی ایران

 pppایش : اول  
38 

 

 

 الف: واحد امور گمرکی :-2
 

 )مدارک مورد نیاز جهت تائیدیه فرم تحویل سالن (                                                         
 

رج دروز قبل از برپائی  نمایشهگاه بها    15حداقل  گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهیارائه لیست ارزی توسط مجری به  -2-1

 مشخصات ذیل  شامل:

متهر فضهای بهاز     30سهالن و   متر داخهل  12درج مترا  غرف ارزی به تفكیك هر شرکت با در نظر گرفتن حداقل مترا  ) -2-1-1

 نمایشگاهی(.

 درج شماره سالن و شماره غرفه و محل فضای باز نمایشگاهی به تفكیك شرکتهای مشارکت کننده از هر کشور.-2-1-2

در صورت واگذاری غرف ارزی به سرگروه شرکت های خارجی )به صورت پاویون (مترا  کل ارزی اعهالم و شهرکت ههای    -3-1-2

 ر ذیل اعالم شود. زیر مجموعه آن د

 

 دیه مشارکت ورود موقت یا ترانزیت کاال(یی)مدارک مورد نیاز جهت اخذ تا

 به عنوان ،ر و امضاء مدیر عامل شرکت مربوطهارائه درخواست کتبی متقاضی در کاغذ سربرگ دار ممهور به مه-2-2

اره اال ، شمایران  با ذکرنام و نوع ک المی جمهوری اسمدیریت محترم امور اجرایی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

ه مطابق مایشگا، نام گمرک مورد نظر و عنوان نفاکتور، شماره و تاریخ بارنامه، ارزش کاال، قید نام شرکت فرستنده و تاریخ

 (12و13فرم شماره)

 ثبت در خواست در دبیر خانه شرکت .-3-2

 ارائه تصویر بارنامه کاال به صورت خوانا.-4-2

، یخره، تارکه دارای شمابه زبان انگلیسی ارائه تصویر فاکتور یا فاکتورهای مربوط به کاالهای نمایشگاهی مورد نظر-5-2

  (.ممهور به مهر و امضا و تایپ شده باشد

 

 صدور تأییدیه مشارکت پس از پایان نمایشگاه ها مقدور نخواهد بود.:    1تبصره 

 ،گمرکات مشارکت کنندگان خارجی به احراز هویت و ارائه تعهدات و سپرده های مالی توسط امكانبه دلیل عدم  :  2تبصره        

            صدورتأییدیه مشارکت به افراد غیر مقیم در ایران امكان پذیر نخواهد بهود. لهذا بهدین منظهور از شهرکتهای حمهل و نقهل        

 فاده نمود.بین المللی می توان به عنوان نماینده جهت اقدامات قانونی است

ه ارائهه  در صورت نیاز به حضور و فعالیت گمرک نمایشگاه ها در ایام تعطیل و در خارج از وقت اداری، مجری ملزم ب :3تبصره 

 می باشد.ساعت قبل به مدیر نمایشگاه های داخلی  48درخواست مكتوب حداقل 

ی مهدیریت نمایشهگاه ههای داخله     تایید باه صرفاً ارائه تاییدیه مشارکت جهت گمرکات در حین برگزاری نمایشگا : 4تبصره 

 .امكان پذیر می باشد

 

 

 

 

 گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهیدستورالعمل               
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 )مدارک مورد نیاز جهت اخذء مجوز ترخیص قطعی(

ن ارائه درخواست کتبی متقاضی در کاغذ سربرگ دار ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت مربوطه به عنوا -6-2

نوع  وبا ذکرنام  شرکت مشارکت کننده مهوری اسالمی ایران لمللی جمدیرعامل محترم شرکت سهامی نمایشگاه های بین ا

، بض انبارقتاریخ  یورو...( شماره و، شماره و تاریخ بارنامه، ارزش کاال به عدد و حروف )دالر و کاال، شماره و تاریخ فاکتور

 (.14طبق نمونه فرم شماره) شماره پروانه ورود موقت، نوع کاال و ....

 . یرانااست در دبیرخانه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ثبت در خو-7-2

 مجوزهای مربوطه . معرفی نماینده مربوطه جهت انجام مراحل اداری و اخذ-8-2

، ه، تاریخرکه دارای شمابه زبان انگلیسی  نظرمربوط به کاالهای نمایشگاهی موردارائه تصویر فاکتور یا فاکتورهای -9-2

 .ا و تایپ شده باشد ممهور به مهر و امض

 .در نمایشگاهارائه تصویر نامه تائیدیه مشارکت -10-2

 ارائه اصل و تصویر قبض انبار پشت نویسی شده .-11-2

 ارائه تصویر پروانه ورود موقت .-12-2

 ارائه تصویر بار نامه. -13-2

 ارائه تصویر گواهی مبداء.-14-2

 ارائه کاتالوگ کاالی مورد درخواست.-15-2

 گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهیامور بیمه  ب:-2

 وظایف مجریان نمایشگاه های داخلی برای ارائه بیمه نامه های برگزاری نمایشگاهها به شرح ذیل:

 ، آتش سوزی و سرقت.و ارائه بیمه نامه حوادث، سوانح تهیه-16-2

اص ، اشهخ ی )دفتری و عملیاتی(، مدیران سهالن و مادی در قبال کارکنان ستاد تهیه و ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی-17-2

 ثالث و پیمانكاران فرعی.

 کنندگان و مراجعین و اشخاص ثالث. ولیت مدنی و مادی در قبال بازدیدتهیه و ارائه بیمه نامه مسئ-18-2

بهول  بنهی بهر ق  کلیه بیمه نامه ها به همراه یك نامه با سربرگ مجری نمایشگاه با درج متن ارائه تعهد مجری متحویل -19-2

 .یشگاه ، یك هفته قبل از تاریخ برگزاری نماگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهینواقص احتمالی بیمه نامه های ارائه شده به 

ساعت پس از اتمام هر یك از نمایشهگاه   48ساعت قبل از تحویل سالن و  24مدت زمان شروع و پایان بیمه نامه ها حداقل  -1بند

 .عت پس از تخلیه سالن ها و محوطه نمایشگاه از کاالها و تجهیزات سا 24ها و یا حداقل 

از بیمه نامه ها شامل: آتش سوزی، سرقت با شكست حرز، بالیهای طبیعهی از    انواع خطرات تحت پوشش مذکور در هر یك -2بند

یعات ، ضها له آب و فاضالبچنین مواردی از قبیل نوسانات برق، ترکیدگی لو، گردباد و همقبیل صاعقه، سیل، زلزله، طوفان

ش زمهین  ، رانو پرتاب قطعات آن دور از فرودگاه، انفجار، برخورد اجساماز برف و باران، سقوط هواپیما و هلی کوپتر  ناشی

خواهدبود. )ضمناً موارد ذکر شده در هر یك از نمایشگاه ها بنا به تشخیص و صهالحدید شهرکت سههامی نمایشهگاهها و     

 یریت امور اجرایی قابل تغییر است(.کارشناس امور بیمه مد

 

 
 
 

 گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهیدستورالعمل       
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بیمه قرار گرفتهه و ارزش  تحت پوشش نمایشگاهی و فضای کل نمایشگاه )داخل سالن و فضای باز نمایشگاهی(  مترا  مفید -3بند

 ها و تجهیزات نمایشگاهی هر نمایشگاه و ارزش هر متر مربع آن نیز در بیمه نامه ها ذکر شود. کلی کاال

ان در نمایشهگاهها بهه   ئولیت اظهارغیرواقعی ارزش کاالها و تجهیزات نمایشگاهی موجود در غرف مشارکت کننهدگ مس : 1تبصره

 کننده آن نمایشگاه می باشد.  عهده برگزار

  .فوق الذکر در بیمه نامه ها الزامیست  2پوشش بیمه غرف فضای باز نمایشگاهی شامل کلیه خطرات مندرج در بند  :2تبصره 

ارزش هر متر مربع غرف نمونه کاال و تجهیزات نمایشگاهی جهت پوشش بیمه در فضای مفیهد نمایشهگاهی حهداقل ده     :3تبصره 

 ( پیشنهاد می گردد. و جواهرات و نمونه کاالهای قیمتیمیلیون ریال ) به غیر از فرش دستباف و طال 

 ه کاالهای قیمتی جهت پوشش بیمه با نظر و مسئئولیت مجئری   ارزش هر متر مربع غرف نمایشگاههای فرش دستباف و طال و جواهرات و نمون

   نمایشگاه مربوطه می باشد.
ل با توجه به اینكه مسئولیت حفظ و نگهداری کلیه کاالهای نمایشگاهی و همچنین سایر تجهیزات نمایشهگاهی در محه   :4تبصره 

کامهل   تخلیه تا زمان به مجری نمایشگاه  هی نمایشگا و فضاهای  دائمی نمایشگاههای بین المللی از زمان تحویل سالن ها

ذا له به عهده مجریان نمایشگاهها مهی باشهد ،   به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی یران   اماکن یاد شده تحویل و 

مقتضی است در درج شرایط عمومی وخصوصی و همچنین پوششهای مالی و جانی مندرج در بیمه نامهه هها دقهت الزم و    

 ظر قرار گیرد.   شایسته مد ن

یهك   تعداد کارکنان ثابت و متغیر ستادی و شغل هر یك از آنها باید مشخص شده و حداکثر تعهدات مالی و جانی برای هر -4بند

 از آنها لحاظ گردد.

 طبهق مقهررات  را مجری نمایشگاه موظف است کلیه بازدید کنندگان و مراجعین که وارد هر یك از نمایشگاه ها می شوند  -5بند

ساالنه مصوب بیمه مرکزی یران تحت پوشش بیمه کامل حوادث، سوانح جانی و مالی قهرار داده و تعههد بیمهه گهر بهرای      

 پرداخت غرامتهای فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه ها برای نفرات ذیل باشد :

 نفر . 10از یك تا سه سالن نمایشگاهی به همراه محوطه باز حداقل  الف: 

 نفر . 20تا شش سالن نمایشگاهی به همراه محوطه باز حداقل  از چهار  :

 نفر . 30از هفت تا نه سالن نمایشگاهی به همراه محوطه باز حداقل  ج:

 نفر ویا سقف مصوب بیمه مرکزی . 50از ده سالن نمایشگاهی تا پوشش کل مجموعه نمایشگاهها و محوطه باز حداقل  د:

ر نفهر را در ههر حادثهه )بها حهداکث      50ا در محوطه باز همانند جشن رمضان و غیره حداقل در صورت برگزاری نمایشگاهه هذ : 

بهر   گروه نظارتتعهدات جانی و مالی در ماههای عادی و حرام )قمری( طبق مقررات ساالنه بیمه مرکزی یران با هماهنگی 

 ( تحت پوشش قرار دهند.خدمات نمایشگاهی

 به گنجاندن سهایر مهوارد  ، حسب تشخیص و ضرورت موظف ق الذکر در تهیه بیمه نامه هارعایت موارد فومجری عالوه بر  -6بند

 می باشد.بیمه نامه ها ی بین المللی در مورد نظر شرکت سهامی نمایشگاهها

ور مهدیریت امه  سبت به رفع نواقص و ارائه آن به صورت مشاهده نواقص در بیمه نامه ها سریعاً نمجری موظف می گردد در  -7بند

 جرایی اقدام نماید و مسئولیت عدم اعالم و اظهار ناقص، متوجه مجری خواهد بود.ا
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نمایشگاه ها در گزینش شرکت های بیمه معتبر به شرط رعایت قوانین و مقررات مربوطه و بنهدهای فهوق الهذکر     انمجری -8بند

ضمن آنكهه در   .ه مجری نمایشگاه می باشدنیز بعهدلذا کلیه مسئولیت و عواقب سوء احتمالی آن  شرکت مختار می باشد.

شهرایط عمهومی بیمهه     23)مجری نمایشگاه( موظف است طبق ماده  شدهبیمه  ،خصوص ارزیابی و پرداخت غرامت حادثه

 بیمه گر را مطلع نماید.، وقوع حادثه روز از زمان 5حداکثر ظرف ، ه آتش سوزی و سوانح در صورت وقوعنام

دمات خگروه نظارت بر هماهنگی های الزم با  ،گاهها موظف است قبل از اخذ هر یك از بیمه نامه هامجری هر یك از نمایش -9بند

 نسبت به آن اقدام نماید.سپس را انجام و  نمایشگاهی

 اشد.می بی معتبر توسط مجریان نمایشگاهها تأییدیه تحویل سالن توسط مدیر امور اجرایی منوط به ارائه بیمه نامه ها -10بند

 گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهیامور خدمات نمایشگاهی  ج:-2

خواست کتبی توسط مجری به مهدیریت  ارسال در فعالیت کافی شاپ در داخل سالنها صرفاً با اخذ مجوز ودرخواست  -20-2

 نمایشگاههای داخلی و پس از تأیید هیات تشخیص وقبل از برپائی نمایشگاه مقدور خواهد بود.

 زاریابی، ورود و توزیع غذا به غرفه داران را ندارد.مجری حق با -21-2

ان مشارکت کننهدگ درخواست و ارسال پذیرش از  ،با توجه به لزوم نظارت بر کیفیت و نحوه تهیه و طبخ غذای روزانه-22-2

 . خودداری شودجمهوری اسالمی ایران  ورود غذا از خارج از سایت  نمایشگاه بین المللیمبنی بر 

 جه به اینكه منبع تهیه غذا توسط ویزیتورهای متفرقه نامشخص بوده و چگهونگی تهیهه و توزیهع آن از لحهاظ    با تو -23-2

 بهداشتی مبهم می باشد، لذا شرکت سهامی نمایشگاه ها در قبال ویزیتورهای متفرقه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ز از نیاز به اخذ مجونوع میباشد. ودر موارد خاص ها ممایجاد هرگونه رستوران موقت و سالن غذاخوری در داخل سالن-24-2

 مراجع ذیربط و تائید هیات تشخیص رادارد.

و توزیهع آن بهین    گروه نظارت بر خدمات نمایشهگاهی مجری مكلف به اخذ نرخ انواع خدمات جرثقیل و لیفتراک از -25-2

 غرفه داران می باشد.

 حامل کاالهای که ورود جرثقیل  ت کنندگان و غرفه داران برساندمشارکمكلف است به نحو مناسب به اطالع مجری   -26-2

وگیری جلجمع آوری نمایشگاه به منظور  زماندر حین برپائی نمایشگاه به منظور تخلیه همان کاال مجاز بوده و لیكن در 

 توسطبارگیری  عملیاتو شده به عنوان کفی وارد مجموعه جرثقیل موصوف  ،ه کاالهای نمایشگاهیاز ازدحام و آسیب ب

 خواهد شد. انجامپیمانكار مقیم 

 توسط مجریان الزامیست:ایشگاه ها رعایت موارد ذیل الذکر در خصوص پارکینگ های مجموعه نم-27-2

 کارت های صادره صرفاً برای استفاده یك خودرو صادر شده است و الزامیست شماره خودرو مورد نظر بر روی آن درج گردد. الف:

گرفته شده ظرنا یك روز بعد از پایان نمایشگاه در ستفاده کارتهای پارکینگ صرفاً ازیك روز قبل از برپائی نمایشگاه تاعتبار اب: 

 است.

ه حقهی  به دلیل اینكه پارکینگ های مجموعه نمایشگاه ها عمومی می باشد، لذا صدور کارتهای رایگان به غرفه داران هیچگون ج:

 . ایجاد نمی نمایدودرو به غرفه داران مبنی بر محفوظ بودن محل پارک خ
استفاده  تاکید نمایند که شرکت کنندکان در زمان برگزاری نمایشگاه جهتاطالع رسانی و ثبت نام، اوراق د: مجریان نمایشگاهی موظفند در 

 .تفاده نمایند( از خدمات پیمانكاران مجاز شرکت سهامی نمایشگاه اس)چرخ دستی، تهیه غذا و سایراز خدمات نمایشگاهی 

 گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهیدستورالعمل          
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 جمهوری اسالمی ایران المللی شرکت سهامی نمایشگاههای بین  

 گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی

 سالم علیكم  

در نظهر   .....................................احتراماً، با عنایت به مشارکت این شرکت در........................ نمایشگاه بهین المللهی ............            

ک ر...... از گمه ........................شهماره .....  است کاالهای فاکتور شهماره ................................... مهورخ ............................... و بارنامهه   

ت این شهرکت در نمایشهگاه مهذکور را بهه     نمایشگاه ها ترخیص موقت شود. لذا خواهشمند است دستور فرمائید تأییدیه مشارک

 ...... انجهام ............گمرک نمایشگاه ها اعالم تا نسبت به اقدامات قانونی آن توسط نماینده این شهرکت آقای/خهانم........................  

    پذیرد.

 

 نام خانوادگی: نام و                                                                                                               

 :و مهر شرکت  امضاء                                                                                                               

 مستندات مورد نیاز :

 تصویر فاکتور با درج شماره، تاریخ، مهر و امضاء معتبر -1

 ویر بارنامه تص -2

 درخواست به شرح فوق الذکر تایپ شده بر رو ی سربرگ شرکت متقاضی -3

 ثبت درخواست در دبیرخانه شرکت -4

 )نمونه درخواست تایید مشارکت به گمرک(                       

 12فرم شماره                     
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 جمهوری اسالمی ایران المللی ی بین شرکت سهامی نمایشگاهها

 گروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی

 

 سالم علیكم 

...نمایشهگاه  ........................ر بخهش ارزی.. رسمی شرکت................................................... د احتراماً، با توجه به اینكه این شرکت نماینده          

ربهع  م.........متر............. به مترا  ..........................رفه شماره...بین المللی ........................................................................ در سالن ...................... غ

 می باشد.

خواهشمند است نسبت به صدور تأیید مشارکت کننده به منظور ورود موقت/ترانزیت کاالهای نمایشی موضوع فاکتور/فاکتورههای شهماره   

.تولیهههههد ....................................رزش ........ا.............................. بهههههه ................................................................مورخ/مهههههورخ ههههههای ....

..        .....................................قههالم .................ا .....کههه شههاملکشههور...................................... و بههه شههماره بارنامه.......................................................

 می باشد، از گمرک ................................دستور اقدام مقتضی صادر فرمائید.

 ضمنًا یك برگ تصویر فاکتور یا فاکتورهای مربوطه به انضمام تصویر بارنامهه یها بارنامهه ههای مربوطهه بهه پیوسهت ایفهاد مهی گهردد و          

 .......................... جهت انجام تشریفات اداری و گمرکی مربوطه معرفی می گردد.آقا/خانم.................

 

 ی:نام خانوادگ نام و                                                                                                               

 و مهر شرکت:  امضاء                                                                                                               

 مستندات مورد نیاز :

 تصویر فاکتور با درج شماره، تاریخ، مهر و امضاء معتبر -1

 تصویر بارنامه  -2

 درخواست به شرح فوق الذکر تایپ شده بر رو ی سربرگ شرکت متقاضی -3

 ه شرکتثبت درخواست در دبیرخان -4

 

 )نمونه درخواست تایید مشارکت به گمرک(                                            

 13فرم شماره                                        
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 جمهوری اسالمی ایرانمدیر عامل محترم شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 

 

 سالم علیكم

اکتور/فاکتورهههای ف و........... احترامههاً  شههرکت ............................ کههاالی موضههوع بارنامههه شههماره........................ مههورخ.........  

........... ............شهرکت.... ز........ راامهورخ.......  ورخ.................. به ارزش .................. و قبض انبار شماره................شماره.................. م

ا خواهشهمند  لهذ  موده اسهت، نکه در بخش ارزی....................نمایشگاه بین المللی .........................  مشارکت نموده بود  خریداری 

 است دستور فرمائید نسبت به صدور مجوز ترخیص قطعی کاالی مذکور به گمرک نمایشگاهها اقدامات الزم بعمل آورند.

 ضمناً آقای/خانم.................... جهت انجام تشریفات اداری و گمرکی معرفی می گردد. 

 

 دگی:نام و نام خانوا                                                                                                      

 :مهر و امضاء                                                                                                             

 

 

 مدارک مورد نیاز:

 تصویر نامه مشارکت کننده.  -1

 کاال که دارای شماره، تاریخ، مهر و امضاء باشد.  تصویر تایپ شده فاکتور -2

 تصویر قبض انبار پشت نویسی شده )شرکتهای حمل و نقل بین المللی( پاسخ نامه )برای اشخاص(.  -3

 تصویر پروانه ورود موقت.  -4

 تصویر بارنامه کاال.  -5

 تصویر گواهی مبدأ.  -6

 کاتالوگ کاال.  -7

 

 

 نمونه فرم صدور مجوز ترخیص                                                                     

 قطعی کاالی نمایشگاهی                                                                             

 14فرم شماره                                                                             
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 سالم علیکم 

ست بمنظور تنظیم گرديده ابند  23که در ت سهامي نمايشگاههای بین المللي ج.ا.ا ت حراست شرکالعمل مديرياحتراماً دستور  

  :رعايت قوانین و مقررات بحضورتان ايفاد مي گردد

بها   پوشش خانمها تحت هر عنوان )غرفه دار و متصدی( مي بايست شامل: مقنعه و مانتوی کامالً اداری و متحد الشکل و -1

چنهین  ، شال و روسری و همجلوباز، چسبان و بدن نمالذا استفاده از مانتوهای کوتاه،  ،مي باشدرعايت شرع و عرف اسال

 آرايشهای خارج از عرف اکیداً ممنوع مي باشد. 

پوشش خانمها و آقايان )غرفه داران خارجي( مي بايست در داخل غرفه براساس قوانین و مقهررات جمههوری اسهالمي     -2

 باشد.

شهاعه  امبین  که مدل موهايي ،م از لباسپوششهای نامناسب که به انحاء مختلف اعان مرد با فه دارغر از هرگونه استفاده -3

 خالف شئونات اسالمي باشد ممنوع است . 

بايد  دای آنص تأيید روابط عمومي و حراست قابل پخش بوده وو سیستم صوتي با تبلیغاتي  CD استفاده از فیلمها و -4

 محدود به داخل غرفه باشد.  

ير رای ساصب هرگونه تجهیزات يا وسايل تبلیغاتي بايد با هماهنگي مسئوالن ذيربط بوده و در صورت ايجاد مزاحمت بن -5

 غرفه داران توسط ستاد حراست از ادامه فعالیت آن ممانعت بعمل خواهد آمد. 

ارت کده و با نمايشگاهها بو نامه شرکت سهاميمي بايست مطابق با آيین  افراد حاضر در غرفه )در قالب غرفه دار(تعداد  -6

دکنندگان حق ايستادن پشت کانترها و جوابگويي به بازديغرفه میهمانان لذا  ستاد تايید حراست باشد،شناسايي مورد 

 را ندارند. 

 در محل های خارج از غرفه اکیداً ممنوع مي باشد. CD وبروشور تراکت، پخش انجام تبلیغات اعم از  -7

 نمايشگاه اکیداً ممنوع مي باشد. در ايام برگزاری فروش کاالهای نمايشگاهي -8

 8:00يعني و پرسنل قبل از  فک پلمپ  غرفه دارانلذا  ،صبح مي باشد 9:00 ساعت شروع کار و حضور بازديدکنندگان -9

 صبح مي بايست در محل سالن خود حضور داشته باشند.

 ا بعهده مشارکت کننده مي باشد.  مسئولیت حفظ و نگهداری از اموال غرفه در زمان فعال بودن سالنه -10

 .، قرعه کشي و يا مراسم متفرقه بدون هماهنگي حراست و روابط عمومي ممنوع استبرگزاری هرگونه مسابقه -11

تها   را ترک ننمهوده و حهداقل  از خروج بازديدکنندگان غرفه  غرفه داران موظفند در ساعات پاياني کار نمايشگاه و قبل -12

 ن داخل غرفه حضور داشته باشد. زمان پلمپ سالن يکي از آنا

 نقد،ه حفاظت و مراقبت از اموال شخصي از قبیل: دوربین فیلم برداری و عکاسي ، ويدئو، لب تاپ، تلفن همراه، وج -13

داً انترها جکاز قرار دادن آن در  نمايشگاه بر عهده خود افراد بوده واسناد و مدارک، کیف دستي و ... در ساعات کار 

 . دیخودداری نماي

در زمان ساخت و ساز و شب چیدمان تا زمان بسته شدن درب سالن حتما يکنفر از افراد غرفه جهت حفاظت و  -14

 نگهداری از اموال مي بايست داخل غرفه حضور داشته باشد.

ن سال ه مدير، درگیری و ...  مراتب را سريعاً بافراد، آتش سوزی مزاحمت ،در صورت بروز هرگونه حادثه از قبیل: سرقت -15

 يا پرسنل ناجا و انتظامات مستقر در سالن اطالع دهید . 

 
 

 ))فرم  تعهد نامه غرفه داران((

 دستورالعمو مديريت حراست شركت سهامي نمايشگاههاي

 المي ايرانمهوري اسبدن المللي ج 
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، شکستگي و ... در اولین فرصت و قبل از ود به غرفه در صورت رويت هرگونه سرقتهنگام باز نمودن درب ها در بدو ور -16

ظت فیزيکي ( مراتب را بصورت گزارش کتبي به مدير سالن و نیروی حفا8:30تا  8:00ورود بازديدکنندگان )بین ساعت 

 اطالع دهید. 

ر داخل فروز داها و ابزار آتش غ، شمع و چرااز قبیل: هیتر، سیگار، مخزن گاز نگهداری و استفاده از وسايل قابل اشتعال -17

 غرفه اکیداً ممنوع مي باشد . 

 ودداریخاً جداز خريد غذا از ويزيتورهای فاقد کارت شناسايي و غیر مجاز بدلیل مسايل بهداشتي و مالحظات امنیتي  -18

ی يريتهاکرده و در صورت نیاز به تهیه غذا از بیرون مجموعه مي بايست قبالً با درخواست کتبي و تايید مجری و مد

 ذيربط انجام گیرد.

تنها  موعه ممنوع بوده و در ايام مذکورتخريب غرفه ها ورود هرگونه خودروی سواری به مجو  در ايام ساخت و ساز -19

 ردد.  قل مي گفتراک به بیرون منتخودرو با لیفعالیت را دارند، ضمناً در صورت توقف بي مورد،  ای باربری اجازهخودروه

 . مجوز خروج کاال مي باشدارائه برگه بغیر از موارد مندرج مستلزم خروج هرگونه کاال  -20

ذا از ل بودهننده چنانچه غرفه مربوطه در فضای باز قرار دارد حفظ و حراست آن در طول شبانه روز بعهده مشارکت ک -21

 نسبت به هماهنگي با پیمانکار مربوطه و استقرار نگهبان شب اقدام نمايید.نمايشگاه نخستین روز برپايي 

 .کنید، دستبند و ... اکیداً خودداری وسايل ممنوعه از قبیل: اسلحه، بیسیم، واکي تاکي از همراه داشتن  -22

شود  ط نمايشگاه بین الملليسازی که موجبات بي نظمي در محیو جو غرفه داران مي بايست از انجام هرگونه تشنج  -23

راجع اعتراض در م در غیر اينصورت حراست مجموعه مجاز به تعطیلي غرفه خاطي بوده و غرفه دار حقند نمايپرهیز 

 را از خود سلب مي نمايد.  قضايي

 که موجبات شهکوفايي صهادرات  گاه ياد شده حضور مساعي آن شرکت محترم در برپايي هر چه باشکوه تر نمايشاز پايان در   -

عههدی  با عنايت به مطالب فوق الهذکر و ت را بدنبال داشته باشد، بديهي است  ملي در بازارهای جهاني غیرنفتي و خودکفايي

، حراست مجموعه نسبت بئه  یت قوانین و مقررات توسط آن غرفهدر صورت عدم رعاکه در ذيل اين مطالب از شما اخذ مي شود 

 برق و تعطیلی غرفه اقدام خواهد کرد و مسئولیت آن بعهده جنابعالی می باشد. قطع

 

 پر کردن مشخصات ذیل الزامی است.   -

 اینجانب:

 شماره غرفه:              شماره سالن:                         سمت :             نماینده تام االختیار شرکت:  

 

يهام  انسبت به رعايت دقیق موارد ذکر شده در طول  و امنیتي متعهد مي شود اجرايي امور حفاظتيپس از مطالعه دستور العمل 

  خواهد گرديد.شرکت سهامي نمايشگاهها اقدام طبق مقررات در غیر اينصورت  ،برگزاری نمايشگاه اقدام نمايم

                                                                                                                  

 هر و امضاءم                                                                                                                                                    

 ))فرم  تعهد نامه غرفه داران((

 دستورالعمو مديريت حراست شركت سهامي نمايشگاههاي

 بدن المللي جمهوري اسالمي ايران 
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 اینجانب : ............................................

 

  پیمانکار     سالن مدیر     نماینده مجری   مجری

 

 نمایشگاه در تاریخ : ... / ... / ...  با توجه به درخواست بازگشائی سالنهای : 

تعهد می شوم کئه  م لی :                      ا             و همچنین فعالیت پس از ساعت اداری  از ساعت :        از ساعت :                  الی :                                           

ا ر پاسخگوی تمامی حوادث احتمالی از جمله کسری کلیه اقالم و اجناس داخل سالن باشم ، و نظارت دقیق بر فعالیت افراد در ساعت درخواست شئده 

 می دادگاه های صالحه پاسخگوی عواقب احتمالی آن باشم . داشته باشم و در تما

 

 شماره تلفن تماس :

 آدرس : 

 

  مضاءا                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم تعهد نامه غرفه داران 

 15فرم شماره 
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یزیکی نمایشگاه بین المللیمعاونت حفاظت ف

 سالم علیکم 

: نمایشههگاه ............از: ........بهه........  واقههع در فضههای : ............................. مسههئول غرفههه شههرکت: ..................احترامههاً، اینجانههب

ه ایهن  فه .  در محهل غر . / ... / ..: ... / ... / ... الی ..از مورخ ت کاری افراد مشروحه ذیلبنا به ضروراعالم می نماید ........................  

نماینهد   شرکت حضور دارند . اینجانب نیز متعهد می گردم کلیه افراد مشروحه ذیل رعایت کلیه موارد ایمنی ، شئونات اسالمی را

ث گهردد یها موجبهات بهروز خسهارت      هرگونه اتفاقی برای افراد ذیل الذکر در طول حضورشان در ساعت یاد شده حادنانچه چو 

ر به احتمالی به تأسیسات و ابنیه شرکت توسط ایشان فراهم گردد مستقیماً مسئولیت آن بر عهده اینجانب خواههد بهود مضهافاً    

 اینكه افراد نامبرده شده فاقد هرگونه سابقه سوء در مراجع انتظامی و محاکم قضائی می باشند . 

 مجری نمایشگاه                                        نام و نام خانوادگی مسئول غرفه

                                                                                      مهر و امضاء امضاء 

 ) توجه ! بدون مهر فاقد اعتبار است . (

 

نام و نام خانوادگیردیفام و نام خانوادگینردیف

13

24

 ارائه کپی شناسنامه یا کارت ملی الزامی می باشد . 

 سرنگهبانی معاونت حفاظت فیزیکی

 با سالم

  نظر به درخواست شرکت : ....................... حضور تعداد : ....... نفر در مورخه فوق بال مانع است

 عاونت حفاظت فیزیکیم                                                                                                                         

 

 

  

 وزارت صنعت،معدن و تجارت

   ن المللیحراست نمایشگاه بی

 16فرم شماره 
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 دستورالعمل ها  و مقررات واحد طراحی 
 

 موارد طراحی شامل :  -الف

یشگاه  نقشه نما - 6کتابچه اطالعات مشارکت کنندگان در نمایشگاه  -5 پارکینگ کارت  -4غرفه داران  کارت شناسایی  -3کارت دعوت   – 2 پوستر  -1

 بنر و نظایر آن  -7

 اندازه و ابعاد موارد طراحی : -ب

 cm 70 × cm 50پوستر  (1

 کارت دعوت در  اندازه : (2

 2  لتی به ابعاد کاملcm 21  ×cm 15  و ابعاد تا شدهcm 5/10  ×cm  15  )عمودی( 

 بصورت افقی   cm20  ×cm  9یا  cm14 × cm 7ر ابعاد کارت پارکینگ د (3

 کارت شناسایی غرفه داران در دو  ابعاد: (4

 : آویز گردن، عمودی cm 10  × cm7    یاcm 5/12 × cm 8 

  : برچسب سینه ، افقیcm 9 ×cm 5/5 

 کتابچه اطالعات مشارکت کنندگان )کاتالوگ( در سه اندازه: (5

 cm 20 × cm28 )عمودی( 

 cm 5/12 × cm 21 ()عمودی 

 cm 5/16  × cm 5/23 )عمودی( 

 3Aیا       4Aنقشه نمایشگاه در دو اندازه   (6

 موارد عمومی: –ج 

 رعایههههت اصههههول زیبههههایی شناسههههی و لحههههاظ نمههههودن عناصههههر بصههههری در طراحههههی متناسههههب بهههها موضههههوع      (1

 هر نمایشگاه.

 رعایت کلیه شئونات اسالمی و ملی در طراحی ضروری است. (2

 های بین المللی اطالعات مندرج به زبان انگلیسی نیز آورده شود.در مورد نمایشگاه (3

  .I. I»و در مهوارد التهین بهه صهورت     « شرکت سههامی نمایشهگاههای بهین المللهی جمههوری اسهالمی ایهران       »عبارت  ،در زیر نویس آرم (4

.E. C » و یا «Iran International Exhibitions Company  ».درج گردد 

 

 

 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران 

 معاونت فنی و مهندسی 

 معماری داخلیمجموعه مقررات و دستورالعمل های طراحی و 

 

 

 

DM-WI-27-05 

 



 

37 

 

 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 

 جمهوری اسالمی ایران

 pppایش : اول  
38 

 آرم ها در موارد طراحی: نحوه قرار گیری -د

ی ایران در سمت راست و باالی طرح و لوگوی سازمان توسعه تجارت ایران در سمت چپ بهاال سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.لوگوی شرکت   (1

 طرح قرار گیرد.

 ان تعیین شده است. جای لوگوی برگزار کننده نمایشگاه ذیل لوگوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایر (2

ی طهرح و  در صورتیكه مقرر باشد آرم و اسامی وزارتخانه ها که همراه با اسماء الحسنی )آرم ا...( هستند درج گردد، ضرورت دارد در قسهمت بهاال   (3

اولویهت   قهرار گیهرد )بها   بخش میانی قرار گیرد.  اگر صرفاً یك یا دو آرم از نوع مذکور بود در سمت چپ باال هم ردیف آرم سازمان توسعه تجارت 

 اسماء الحسنی(

در خصوص کارت شناسایی پارکینگ نمایشگاهها، صرفاً درج لوگوی شرکت سهامی نمایشهگاهها، آرم مخصهوص آن نمایشهگاه و لوگهوی مجهری       (4

 مربوطه بالمانع خواهد بود.

 د.ه زبان فارسی و انگلیسی الزم به درج می باشدر نمایشگاههای بین المللی، آرم شرکت سهامی نمایشگاهها در کلیه طرحها با اسم شرکت ب (5

 توضیحات خاص هر مورد طراحی : -ه

 لتی پشت کارت نقشه نمایشگاه بنحوی که سالنهای نمایشگاه و نیز سالن افتتاحیه مربوطه مشخص شده باشهد، درج گهردد.   2در کارت دعوت  (1

 داخل کارت سمت راست متن فارسی و سمت چپ متن انگلیسی درج شود.  

 در کارت دعوت تكبرگ متن فارسی در باال و متن انگلیسی در پایین صفحه قرار می گیرد ) با رعایت توضهیحات بهاال ( پشهت کهارت نقشهه      -

 نمایشگاه درج گردد

و درکارت پارکینگ کلمه پارکینگ باید بصورت مشخصی نوشته شود روی کارت زمان و نام نمایشگاه درج  و نیز محلی برای درج شهماره خهودر   (2

 در نظر گرفته شود.

و  در کارت شناسایی غرفه داران محلی جهت الصاق عكس پرسنلی در نظر گرفته شود و آیتم های نام و نام خانوادگی غرفهه دار، نهام شهرکت     (3

 نمایشگاه مذکور قید شود.

 در پوستر نام نمایشگاه و دیگر اطالعات به دو زبان فارسی و التین نوشته شود.  (4

رگ نقشه نمایشگاه جهت توزیع بین بازدیدکنندگان ، نقشه ارائه شده باید مطهابق بها آخهرین نسهخه اصهالحی از سهوی       در صورت چاپ تكب  (5

 مدیریت طراحی و غرفه آرایی ارائه شود. 
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 تعاریف –الف 

 مدوالر(:) تعریف غرفه پیش ساخته

 اشد: ذیل بعمومی ای اطالق می گردد که دارای شرایط  غرفه پیش ساخته به غرفه

                                             .از استاندارد مشخص در سایز بندی و نوع قطعات پیروی نماید 

 . توسط کارخانجات تولیدی و صنعتی معتبر تولید شده باشد 

 ) به کرات قابلیت استفاده مجدد را داشته باشد. )مونتا  و دمونتا 

 به هیچ گونه عملیات تكمیلی در سالن نداشته باشد. مونتا  آن به سادگی انجام شده و نیاز 

 دیوایدر باشد. -الیت باکس -سردرب –پایه  -قید -شامل قطعاتی مانند: پانل 

 هت دیواره هایجبه استثناء الیت باکس استفاده از بقیه قطعات یادشده الزامیست و استفاده از پارچه، برزنت، نایلون، بنر و موارد مشابه  تبصره:

 رف و جداکننده بین غرف ممنوع می باشد.پشت غ

 انواع پیش ساخته:

و... اسهتفاده   میهل  6میل و  3سانتی متر، پانل  6و  4شیار آلومینومی با قطر  8شیار یا  4که در آنها از قطعاتی مانند پایه : پیش ساخته معمولی (1

 می گردد.

می شهود   گردد که پایه و قید آنها با متریال لوله ای از جنس فلز ساخته به پیش ساخته ای اطالق می(:  پیش ساخته اسپیس فریم )سازه فضایی (2

دیگر متصل سانتی متر به باال می باشد و دارای اشكال هندسی منظم بوده و با بست های مخصوص به یك 14و معموال قاعده پایه ها و قید ها از 

 می گردند.

ایز ع آوری و خالقیت بوده و از فرمت پیش ساخته معمولی خارج شهده و کهامال متمه   هر نوع غرفه سازی مدوالر که دارای نو :پیش ساخته ویژه (3

ه باشد و همچنین از کیفیت بهتر ، طراحی زیباتر و از قابلیت نصب، اشكال هندسی متفاوت با ایمنی بیشهتر برخهوردار باشهد و پهیش سهاخت     

 مدوالر وی ه نامیده می شود.
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 تعریف غرفه خودساز : 

 ساز به نمونه ای اطالق می گردد که تمام یا بخشی از آن دارای شرایط ذیل باشد :غرفه خود

 .از مواد و متریال یكبار مصرف ساخته شده باشد 

 .درکارگاههای غیر صنعتی تولید شده باشد 

 .از استاندارد و سایز بندی مشخص پیروی نمی نماید 

 .در زمان نصب نیاز به عملیات تكمیلی دارد 

 

 با تجهیز:تعریف غرفه 

 به غرفه ای اطالق می گردد که توسط مجری برای مشارکت کننده ساخته شود.

 تعریف غرفه بدون تجهیز:

د نظهر  فرد موراختصاص یافته و عملیات ساخت غرفه رأساً توسط مشارکت کننده و یا مشارکت کننده به غرفه ای اطالق می گردد که فضا بصورت خالی به 

، غرفهه  الر و غیهر مهدوالر بهه آن غرفهه    نه ساخت وساز غرفه که توسط مشارکت کننده صورت پذیرد اعم از پیش ساخته مدوهرگوایشان صورت پذیرد. )

 خودساز اطالق می گردد.(

یل در صورتی که مشارکت کننده ای فقط درخواست ساخت کف سازی غرفه را داشته باشد می بایست پس از تایید مجری نمایشگاه نسبت به تكمتبصره : 

 فرم غرف خودساز اقدام و بیمه مربوطه را نیز دریافت و ارائه نماید.

 مقررات عمومی  -ب

 مترمربع می باشد. 20متر مربع و درفضای باز  12حداقل مترا  غرف درفضای سرپوشیده  (1

 9و  6 به ترتیب 12و نشریه  از  ه جهت  غرف خیریهنمایشگاهی حداقل مترا  غرف درفضای سرپوشید امور: در صورت اخذ مجوز از معاونت  1تبصره 

 مترمربع کاهش می یابد.

دانش  : مشارکت کنندگانی تحت سرپرستی یك کشور که به صورت گروهی ، پاویون و یا از طرف ارگان ها، دانشگاهها، سازمانها، شرکتهای 2تبصره 

ن در متر مربع معهاف بهوده و همچنهی    12ای سرپوشیده به میزان بنیان، هولدینگ ها در نمایشگاهی مشارکت نمایند، از رعایت حداقل مترا  غرف درفض

 متر مربع مجاز می باشند. 12فضای باز با حداقل 

 متر مربع می باشد. 12حداقل مترا  غرف خود ساز ارزی   (2

 متر مربع می باشد. 36حداقل مترا  غرف خودساز کامال ریالی  (3

اسهت  رت پذیرد، و یا اینكه با توجه به وضعیت موجود اقتصادی و شرایط خاص، در صورت درخودر صورتیكه ساخت غرفه با پیش ساخته وی ه صو تبصره :

 متر مربع بالمانع می باشد. 24کتبی مجری و با تایید حوزه فنی مربوطه امكان کاهش ساخت غرفه خودساز کامال ریالی تا سقف 
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متر مربع باشد، حداقل عمق آن کمتر از  48رتیكه مساحت بخش ارزی تا سقف مجریان نمایشگاهی مكلفند که در جانمایی غرف ارزی و ریالی، در صو (4

 متر در نظر گرفته نشود. 4متر مربع باشد، حداقل عمق آن کمتر از  48متر در نظر گرفته نشود و در صورتیكه مساحت بخش ارزی بیش از  3

دن طرف باز و جزیره ای جهت رعایت نكات فنی از قبیل ماسك ننمهو  3و2مجریان نمایشگاهی و پیمانكاران غرفه ساز مكلفند در ساخت و ساز غرف  (5

ادشده از یمجاور با راهرو ترتیبی اتخاذ فرمایند که ساخت دیواره  ()فاقد دیدغرف مجاور و رعایت طراحی داخلی و معماری، در صورت احداث دیواره 

جههت  ) به داخل غرفه سانتی متر 60 دیواره مذکور یا و اخل غرفه دیده شوددر صد دیگر آن به نحوی باشد که د 50درصد کل آن تجاوز ننماید و  50

 نسبت به ارتفاع مجاز سالن الزامی می باشد. سانتی متر 50امور زیباسازی( عقب نشینی نموده و کاهش ارتفاع آن به مقدار 

 الزامی است. مشخص گردیده است که رعایت آن  1طبق جدول شماره درهر سالن  ارتفاع مجاز غرفه آرایی (6

رض عه متر بیشتر باشد، در صورت افزایش می بایست یك راههرو بهه    32طول غرفی که در بخش میانی سالن ها جانمایی می گردند، نباید از  تبصره :

 متر در آن ایجاد و اضافه گردد. 3حداقل 

ا غهرف  ك به درهای ورود و خروج و این که در طول غرفه یقابل ذکر است که در صورت وجود راهروهای متعدد قابل تردد مناسب و حتی االمكان نزدی

ناسی و تایید متر، دیواره ای که مانع تردد بازدیدکنندگان شود، وجود نداشته باشد، امكان کاهش مترا  مورد اشاره براساس اظهارنظر کارش 32بیش از 

 حوزه فنی مربوطه وجود دارد.

 سالن قرارگیرد الزم است فضای جلوی دریچه های فوق باز باشد. هواسازه های در مواردی که دیواره غرفه ای در مقابل دریچ (7

نظهر   درمربوطهه  جهت دسترسی عوامل به نحوی که حریم الزم  متر طول باشد 1 فاصله غرف از دیوار سالن به میزان ،سالنها غرف داخل در جانمایی  (8

یهره(  غجریان ضعیف )تلفن، صوت، کشف و اعالم و اطفاء حریق، تجهیزات مهرتبط و   فاصله از تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف، ود ، همچنینگرفته ش

  متر پیش بینی می گردد به نحوی که درب تجهیزات مربوطه به سهولت باز گردد(. 1حداقل 

 متر طول الزامی است. 25/1( فاصله غرف از دیوار سالن به میزان 31( و میالد )44سالنهای خلیج فارس )تبصره : 

مهی باشهند، مجریهان     (HSEEریان نمایشگاهی و پیمانكاران غرفه سازی موظف به گذراندن دوره ایمنهی، بهداشهت، محهیط زیسهت و انهر ی )     مج (9

   HSEEنمایشههگاهی، مشههارکت کننههدگان و پیمانكههاران غرفههه سههازی ضههمن توجههه بههه نكههات فنههی و ایمنههی، ملههزم بههه رعایههت قههوانین     

 می باشند.

 .اضطراری و رعایت حریم دربهای اصلی به فاصله یك متر از هر طرفابل دربهای اصلی و غرفه در مقواگذاری عدم  (10

ضهای  فمتر برای راهروهای فرعی) در صورتیكه راهرویی در داخهل   3متر برای راهروی اصلی و   4رعایت استاندارد عرض راهروها با احتساب حداقل  (11

 د و عمومی نباشد از این استاندارد معاف میباشد(.اجاره ای یك غرفه یا یك کشور  بصورت خصوصی ایجاد گرد

جاوز تمتر  7مترطول  مجاز می باشد، ضمن اینكه عمق غرف فضای باز می بایست از  1حداکثرعمق غرف فضای باز به میزان نصف عرض  خیابان منهای  (12

 ننماید. )با توجه به عرض معبر(
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 واگذاری غرف فضای باز به شرح ذیل خودداری گردد: با توجه به مبلمان محیطی و دیدگاه بصری از هرگونه (13

 .اطراف استخر بزرگ نمایشگاه 

 .سمت شرق باغ  اپنی 

 .بلوار مابین جهارراه اداری تا ساختمان رفاهی از دو طرف 

  صرفاً بخش جنوبی(،  41و  40)روبروی سالنهای  38خیابان ضلع شمالی سالن 

  در صورتی که ضلع شهمالی خیابهان   ثناء با کسب مجوز از حوزه معاونت فنی و مهندسی( درصورت است38اطراف میدان آلمان)شرق سالن .

 متر قابل واگذاری می باشد. 5/2متر واگذار گردد ، در ضلع جنوبی آن عمق  5، غرفه ای با عمق حداکثر  38،41،40بین سالنهای 

 به شرح ذیل می بایست رعایت گردد:و ارائه خدمات به بازدیدکنندگان حریم های   HSEEبا توجه به مبحث مهم  (14

 متر طول. 3 فاصله از کیوسك های اطالع رسانی حداقل 

 فاصله از مسیر خودرو برقی (GREEN LANE)  متر طول. 1حداقل 

  متر 1فاصله از شیرهای آتش نشانی از هر طرف حدود 

        اخهل خیابهان قابهل رویهت بهوده و بهه سههولت        فاصله از شیرهای آبخوری و عابربانك هها بهه انهدازه ای در نظهر گرفتهه شهود کهه از د 

 در دسترس باشند.

 سانتی متر از جدول خیابان فاصله داشته باشد. 20جهت ساخت غرف درفضای باز الزم است دیواره پشتی غرفه ها حداقل به میزان  (15

 گههذاری کههرده و  عالمههت مجههری نمایشههگاه موظههف اسههت محههل اسههتقرار غههرف فضههای بههاز را بطههور دقیههق برحسههب ابعههاد تعیههین شههده   (16

 مشارکت کنندگان نیز جهت استقرار و نمایش کاالی خود به هر شكل از محدوده تعیین شده غرف خود تجاوز ننمایند.

 متههر مههی باشههد کههه در صههورت عههدم رعایههت آن ،        1حههداکثر ارتفههاع کتیبههه غرفههه ههها، درغههرف  فضههای بههاز نمایشههگاهی          (17

ت نماید. اتی شرکت سهامی، هزینه های مربوطه را به مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل پرداخمشارکت کننده میبایست بر طبق تعرفه های تبلیغ

 ()فقط درج  نام و لوگوی مشارکت کننده در کتیبه غرفه مجاز میباشد

آن ، هزینه  در صورت عدم رعایت هرگونه تبلیغ در دیواره های بیرونی غرف فضای باز ) به غیر از درج  نام و لوگوی مشارکت کننده ( ممنوع میباشد و (18

 .های مربوطه از طریق مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت اخذ خواهد شد

ا، رعایت حریم پست های برق و دسترسی به امكانات اطفاء حریق ، سرویس های بهداشتی، تابلو های تبلیغاتی، کیوسكهای تلفهن، درب ههای سهالنه    (19

 دد خودروهههههها و عابرپیهههههاده درنقشهههههه ههههههای  جانمهههههایی  فضهههههای بهههههازدرب ههههههای اضهههههطراری ،  مسهههههیر تهههههر

 الزم االجراست، عالوه بر این رعایت حریم تاسیسات و جلوگیری از قرارگرفتن هر گونه اشیاء مازاد در محدوده های مذکور ضرورت دارد. 

 یت گردد .متر حریم  از هر سمت درب سالن رعا 1غرف  فضای باز مجاور درب سالنها می بایست حداقل  (20

ی مجریان نمایشگاهی و شرکتها یا پیمانكاران تبلیغات محیطی برای نصب اسپیس، استراکچر و سازهای موقت در سایت نمایشهگاه مهی بایسهت دارا    (21

 گواهینامه مربوطه از شرکت سهامی نمایشگاهها باشند. 
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 30های باالتر از نگهای مجزا و همراه با نام مشارکت کنندگان و در مترا  غرفه های ارزی/ ریالی و پیش ساخته / خودساز با ر، در نقشه جانمایی سالنها (22

ی، پهیش سهاخته   بصورت خوانا نوشته شود. همچنین درج جمع مترا  غرفه های پیش ساخته ریهال  متر مربع طول و عرض غرف  با مساحت کلیه غرف

 ا جمع کل مترا  مفید تحت پوشش هر سالن در ذیل نقشه ضرورت دارد.، خودساز ارزی و ستادی بصورت دقیق و مجزا همراه بارزی، خودساز ریالی

 : غرفه های خیریه و نشریه میبایست درجمع مترا  غرفه های پیش ساخته ریالی منظور گردد. 1تبصره 

 ردد. ی یا ریالی( لحاظ گارز) از کل مساحت نیم طبقه در محاسبه جمع مترا  غرفه خودساز %50: در غرفی که دارای  نیم طبقه میباشند،2تبصره 

 ( بصورت ریالی محاسبه و در جمع مترا  ریالی لحاظ گردد.ه )طبقه فوقانیدر غرف ارزی و ریالی نیم طبق:  3تبصره 

رورت حل، ضتاریخ برگزاری با مهر و امضا و تلفن مجری در ذیل تمامی نقشه ها و در همه مراشناسنامه طرح شامل: عنوان نمایشگاه، درج نام مجری،   (23

 دارد.

ه بمترمربع که شیشه سكوریت یا پلكسی گالس در اطراف آن   6با نصب درب مناسب به مترا  حداقل  ه ایغرف مجری موظف به تخصیص فضا و اجرای (24

 کیفیهت و همچنین پیشخوان حراست با متریهال درحهد نهو و با    سالن یتجهت مدیرنحوی تعبیه گردد که دید کافی به راهرو های سالن داشته باشد، 

به  می باشد. الزم به ذکر است که مجری می بایست پس از تحویل سالن، ابتدا نسبت سالنهای تحت پوشش ، در نزدیكی درب اصلی در کلیهدرجه یك

 موارد یاد شده، جانمایی و اقدام نماید.

 نمایند: خود معرفییشگاه وان مسئول فنی نمامی به شرح ذیل بعنوعممجریان برگزاری نمایشگاهها می توانند هر فردی را با شرایط و مشخصات  (25

 سال سابقه کار مرتبط 4ن مدرک کارشناسی عمران و یا معماری با حداقل دارا بود -

 سال سابقه کار مرتبط 6عمران و یا معماری با حداقل  دانین مدرک کاردارا بود -

 ات ملی ساختمانگانه مقرر 22آگاهی و شناخت کامل به مباحث  -

 امی و فنی شرکت سهامی نمایشگاههورات عمامل ضوابط و مقرآگاهی و رعایت ک -

برق، آتش  بدیهی است مسئولیت رعایت کلیه موارد یاد شده و همچنین نكات فنی )از قبیل ایستایی سازه، معماری، ایمنی، حریم های تاسیسات،

 بوطه می باشد .ری نمایشگاه مر، بعهده مجعرفی شدهنشانی( توسط مسئول فنی م

ایط با شرفنی  مسئولیك نفر  و فضای باز حداقلتحت پوشش مربع فضای متر 18000الزم به ذکر است مجریان نمایشگاهی می بایست برای هر تبصره: 

 مذکور در نظر گرفته و به این حوزه معرفی فرمایند .

كاران ساخته مدوالر و خودساز، به عهده پیمان تفاق ناشی از ساخت، تخریب و جمع آوری در مورد پرسنل غرف پیشمسئولیت بیمه حوادث و هرگونه ا (26

ز بهوده و  عهده پیمانكاران غرفه سها ، مسئولیت جمع آوری و تخلیه غرفه به روز( 10نفر فوت برای مدت  1دوم و نفر مص 3حداقل )، شدغرفه ساز می با

 شته و تایید مدیر سالن را دریافت نمایند.ان جمع آوری و تخلیه کامل غرفه مربوط به خود در محل حضور داسازان موظفند تا پایغرفه 
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 فني مجري :  كارشناس شرايط

   شته رمدرک تحصیلی کارشناسی در یا دارا بودن دارا بودن  مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و یا معماری با یك سال سابقه کار مرتبط و

 سال سابقه کار مرتبط. 3ر با های دیگ

 ه ههای  مدرک تحصیلی کهاردانی در رشهت  یا دارا بودن بقه کار مرتبط و  سال سا 2عمران و یا معماری با  دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی

 .)سوابق تجربی مرتبط قابل بررسی می باشد(سال سابقه کار مرتبط 4دیگر با 

  گذراندن دورهHSEE  مربوطه .و دریافت گواهینامه 

کت و هرگونهه جانمهایی شهر    قبهل از افتتهاح   روز 20ی تحت پوشش و فضای باز هر نمایشگاه ارائه نقشه اولیه بصورت کلی و بلوک بندی شده سالنها (27

 معماری داخلی .مجری، به مدیریت طراحی و  فنیمسئول  بهمراه معرفی نامه ،درج نام غرف مشارکت کننده و کنندگان 

 رزی /ریههالی و خودسههاز /  پههس از جانمههایی غههرف بهههر اسهههاس تفكیههك ا    ی تحههت پوشههش و فضههای بههاز )   ه سههالنهاارسههال نقشهه  (28

 به این مدیریت. کنندگانبهمراه لیست مشارکت  شگاههایهقبل از افتتاح نم  روز 7 حداقل ،و بصورت پرینت رنگی 3A ( در سایزپیهش ساخته

مشهارکت   تسه نسخه از نقشه های نهایی بها آخهرین تغییهرات، آخهرین لی     6ارائه  نسبت به قبل ازتحویل سالن روز یك حداقلمجری موظف است  (29

)جهدول   گاهخوانا و اندازه گذاری شده با اعداد بزرگ( بهمراه جدول تكمیل شده اعهالم متهرا  نمایشه    ، رنگی  و کامالA3ًکنندگان )نقشه ها در سایز 

  این مدیریت اقدام نماید.به  که ممهور به مهر، تاریخ و امضاء مجری باشد, (2شماره 

 می باشد. معماری داخلیهماهنگی با مدیریت طراحی و و جانمایی شده منوط به ه لیهرگونه تغییر در نقشه او:  1تبصره 

ر د، آخهرین لیسهت مشهارکت کننهدگان و جهدول تكمیهل شهده متهرا  نمایشهگاه، مجهاز بهه تغییهر             مجری پس از ارائه نقشهه نههایی  :  2تبصره 

 رین اطالعهههات  ارائهههه شهههده آخهههی و انجهههام کلیهههه سهههاخت و سهههازها الزم اسهههت بهههر مبنههها د ئهههه شهههده نمهههی باشهههمهههوارد ارا

 صورت پذیرد. 

 تحهت پوشهش و فضههای بهاز خههود را      ، مههدیران سهالن هههای اران غرفههه بنهدی پههیش سهاخته و موکهت   مجهری نمایشهگاه موظههف اسهت پیمانكه     (30

 معرفی نماید.گرفتن سالن به این مدیریت تحویل روز قبل از  5 ( حداقل)بهمراه شماره تماس آنان

 الزامی است.معماری داخلی  رخواستی به مدیریت طراحی وی، ارائه موارد دجرم قبل از تحویل سالن به (31

 فنهی مجهری،  نسهبت بهه صهفحه گهذاری در زیهر سهتون ههای          کارشهناس   مجری نمایشگاه موظف اسهت ترتیبهی اتخهاذ فرمایهد تها از طریهق       (32

 ی نمایشگاهی در فضای باز اقدام نماید.غرفه سازی و کاالها

 و موکت ه ختمقررات غرف پیش سا –ج 

 اقالم مورد استفاده در غرف پیش ساخته  به شرح ذیل می باشد: (33

 پانل 

 قید و پایه 
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 )پوشش کف )موکت 

 ( شامل صندلی، میز، نور، رابط برق، آبدارخانه، سطل زباله و ...تجهیزات) 

 سردرب نویسی 

 ابر با استاندارد واحد برقبرق و روشنایی بر 

 (یت باکس و فالور باکس )انتخابیال 

 .، همچنین دارای پوشش کامل و تمیز باشدتغییر شكل و طیف رنگ متفاوت بوده، خوردگی، شكستگی، طعات می بایست فاقد هر گونه زدگیق یهلک (34

 .رنگ روغنی باشد -پی.وی.سی -پرینت  -کاغذ -هپانل ها از جنس ام. دی. اف یا ای. بی .اس بوده و پوشش آن می تواند از مالمین (35

 ، تراز و گونیایی مناسب برخوردار باشند.ونتا  و نصب گردند که از استحكام، ایستاییونه ای مگ بهقطعات می بایست  (36

بع مساحت متر مر 12بع وهر ، یك عدد پریز برق و با افزایش هر شش  متر مرر مربع یك عدد میز، دو عدد صندلیمت 12به ازای مترا  غرفه تا مساحت  (37

 . ه می گرددودفزبترتیب یك عدد صندلی و یك عدد میزا

        

 نمونه هایی از غرف استاندارد با تجهیز )پیش ساخته( ساخته شده از سمت راست پانل و آلو مینیوم و اسپیس فریم

 850ت طههرح دار سههوپر و حههداقل   گههرم در هههر متههر مربههع بههرای موکهه     950حههد اقههل  ) اسههتفاده از موکههت بهها کیفیههت مطلههوب     (38

ه به با رعایت تجانس رنگ در فضاهای نمایشگاهی تحت پوشش و تفاوت در رنگ موکت کف غرف و راهروهها   راه(ج گرم در هر متر مربع برای موکت ک 

 همراه نصب مناسب و با کیفیت باشد.

ه ربوطمجهت داخل غرف و راهروها(، مراتب می بایست بهمراه دالئل تك رنگ در برخی از نمایشگاهها ) درصورت تصمیم به استفاده از موکت تبصره :

 مهندسی ارسال گردد. درزمان مناسب جهت اخذ تأییدیه الزم از حوزه معاونت فنی وو 

 مقررات غرف خودساز -د

توسط مشهارکت کننهدگان در    اطالق می شود کهطبق آیین نامه مربوطه( کت های حقوقی تایید صالحیت شده )غرف خود ساز به شرپیمانكار ساخت  (39

 شگاه به منظور بررسهی فنهی و اجهرای   د( جهت ساخت و ساز غرف خود انتخاب گردیده و به مجری نمایتنهسنمایشگاه ها )که دارای غرف خود ساز 

و  صورت تأیید فنهی  ( معرفی می شوند و مسئولیت اجرای طرح غرف مذکور را در102شماره ربط در چارچوب تكمیل فرم مربوطه )طرح غرفه سازی ذی

از  ، بهه نیابهت  مورد تأیید نیز قرار گرفته باشهد( گاه)مسئول فنی معرفی شده از سوی مجری که یشمااجرایی طرح آن توسط نماینده ذیصالح مجری ن

ی دسهتورالعملها  ، مقهررات و ت مبحث مقررات ملی ساختمان ایران، نكهات فنهی و ایمنهی   مشارکت کننده در نمایشگاه بعهده داشته و موظف به رعای

 می باشند. ییراشرکت سهامی نمایشگاهها به وی ه مقررات غرفه آ
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 پیمانكاران غرف خودساز میتوانند بر حسب رتبه اکتسابی، مطابق مقادیر ذیل نسبت به ساخت غرفه اقدام نمایند: (40

  پیمانكاران رتبهA    متر مربع. 2000غرفه بصورت همزمان تا سقف مترا     7حداکثر 

 نكاران رتبهپیماB   متر مربع. 1200غرفه بصورت همزمان تا سقف مترا     5حداکثر 

 پیمانكاران رتبهC    متر مربع. 600 غرفه بصورت همزمان تا سقف مترا    4حداکثر 

 پیمانكاران رتبهD    متر مربع.  200 غرفه بصورت همزمان تا سقف مترا   3حداکثر 

 پیمانكاران رتبهE    متر مربع. 100 صورت همزمان تا سقف مترا غرفه ب  2حداکثر 

چهار صد و شصت و هشتمین صورتجلسه هیئهت مهدیره    9مصوب بند مجوز فعالیت شرکت های غرفه ساز ) العمل صدورجرایی شدن دستورا رت: در صو 1تبصره بند 

 به شكل زیر تغییر می یابد: 39دیده و نحوه اجرای ردیف (، رتبه های فوق الذکر کن لم یكن گر21/12/97مورخ  28165/1/97شماره  محترم شرکت در نامه

 غرفه به صورت همزمان. 6متر مربع و حداکثر  1200ه ساز با شرایط ساخت تا سقف رفغ ایشرکت ه -

 غرفه به صورت همزمان. 4متر مربع و حداکثر  800شرکت های غرفه ساز با شرایط ساخت تا سقف  -

 غرفه به صورت همزمان. 3متر مربع و حداکثر  400سقف شرکت های غرفه ساز با شرایط ساخت تا  -

 غرفه به صورت همزمان. 2متر مربع و حداکثر  150با شرایط ساخت تا سقف ساز  فهغرشرکت های  -

 

نامهه   ینطبهق آیه   خود را به شرکتهای غرفه ساز دیگر ندارند و در صورت مشاهدهیا گواهینامه غرفه ساز دارای گرید اجازه واگذاری گرید شرکتهای  (41

 اجرایی مربوطه با آنان برخورد خواهد شد.

، اخهذ مسهتندات و   از با لیست مورد تایید این شهرکت خودس ضمن تطبیق مشخصات پیمانكار ساخت غرف، موظف است اهنمایشگ هری مجری برگزار (42

رم مجوز تایید طرح غهرف خودسهاز )فه   فرم  1نماید. که بر این اساس ممهور شدن ردیف مدارک الزم نسبت به تایید طرح و صدور مجوز ساخت اقدام 

 می باشد.ییدیه مقررات عمومی و فنی هرطرح ول فنی مجری هر نمایشگاه، به عنوان تأئمسط ( توسنمونه پیوست -102

 جهت تایید طرح غرف خودساز را ندارد.ه مجری حق  دریافت هیچگونه وجهی الزم به ذکر است ک

و تأییهد   یشگاه ذیربط، به منظور بررسهی مان سبت به تنظیم و اجرای برنامه زمان بندی مناسب قبل از برگزاریمجریان برگزاری نمایشگاهها موظفند ن (43

ل قبهل از تحویه   روز 10در چارچوب ضوابط مربوطه به نحوی اقدام نمایند که تمامی طرح های مربوط به غرف خود ساز حداکثرطرحهای غرف خودساز 

در  تأییهد گهردد، بهدیهی اسهت    سط مجری توه بررسی و اقدام و در صورت انطباق با دستورالعملهای مربوطجهت  از طریق سامانه آنالینگرفتن سالن 

 ودتعه صورت وجود هرگونه اشكال، ناظرین معماری داخلی می توانند نسبت به عدم تایید طرح مربوطه اقدام و جهت اصالحات الزم طرح یاد شده را 

   دهند.

خلهی  سط مجری به مدیریت طراحی و معمهاری دا توه روز قبل از تحویل سالن مهر و امضا شد 3ت لیست غرفه سازان را آخرین پرینالزم به ذکر است 

رین پرینت مجری می بایست آخطرح ها غیر فعال گردیده و همچنین روز قبل از تحویل سالن، سامانه آنالین یاد شده برای بارگذاری  3تحویل نماید و 

 ن را قبل از تحویل سالن به مدیر سالن مربوطه تحویل نماید.لیست غرفه سازان هر سال
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، پیمانكاران خودساز رتبه های پایین تر Aدر راستای بهره برداری  غرفه سازان  و امكان ارتقاء به رتبه باالتر باستثنای پیمانكاران دارای رتبه : 1ه رصبت

یك رتبهه بهاالتر،    هاتنجه به آیین نامه اجرایی تعیین صالحیت پیمانكاران غرف خودساز می توانند نسبت به ساخت غرفه باالتر از گرید خودشان با تو

 ام نمایند.باکسب مجوز از معاونت فنی و مهندسی اقد

تهرا   مبرخوردار می باشند، با توجه به حضور گسترده مشارکت کنندگان و در پهی آن افهزایش     +Aو  Aو  B در نمایشگاههایی که از رتبه: 2تبصره 

سهاز   ویش ساخت افزا %40ذ مجوز از مدیریت طراحی و غرفه آرایی به میزان  اخا تحت پوشش آن نمایشگاهها ، پیمانكاران غرف خودساز می توانند ب

 .نسبت به سقف مترا  تعیین شده در آیین نامه اجرایی تعیین صالحیت پیمانكاران غرف خودساز در  رتبه تعیین شده خود اقدام نمایند

ی تعهد مجری هر نمایشگاه نسبت به پهذیرش کلیهه پیامهدهای ناشه     و یتت عدم اجرای مقررات و دستورالعمل های مربوطه، عالوه بر مسئولدر صور (44

ا به ازسوءعملكرد در تأیید طرحها و اجرای آن و جبران خسارات احتمالی ، مجری موظف است در اسرع وقت نسبت به اصالح موارد در جههت انطبهاق   

 وگان منتخب معاونت فنی و مهندسی و مهدیریت ههای حراسهت    ندایه اقدام نماید. در غیراینصورت موضوع در کمیته ای متشكل از نممقررات مربوط

( 3ره جدول شهما شی باستناد مندرجات جدول خسارت )مورد بررسی قرار گرفته و گزار ر مالی ، خسارات مربوط به تخلف از مقررات غرفه آرایی راامو

 .دده معاونت امور اداری و مالی جهت اقدام ارائه می گرب اهظور تأمین خسارت مذکور از محل سپرده های مجری برگزاری نمایشگتنظیم و به من

 :می باشد ممنهوعورود اقالم مشروحه ذیل جهت اجرای غهرف خودساز به محهوطه و سهالنههای محهل دائهمی نمایشگاه بین المللی تههران  (45

تیغه گچهی،  سفالت، شهن، سنهگ ریزه، خهاک، آ، ههبیل گهچ، سیهمان، مهاسه، پوکختمانی جهت ساخت غرف خودساز از قهرگونه مصالح سا -44-1

 .(بلوک و مشهابه آنها )به استثناء نمایشگاههای خاص که به تأیید معاونت فنی و مهندسی رسیده باشد

 20االتر از )به د آمپر(، پمپ با 50باالتراز ه، دستگاه های برش، دستگاه جوش )ارهر نوع ماشین آالت از قبیل: اره برقی به وی ه دیسكی و چندک -44-2

 یستوله رنگ پاشی.لیتر( و پ

 .هرگونه آهن آالت خام -44-3

 درصهد متهرا  غرفهه را بهه صهورت نهیم طبقهه اجهرا نماینهد و همچنهین نهیم طبقهه             50مشارکت کنندگان در داخل سالن مهی تواننهد حهداکثر     (46

 سقف اجرا گردد. ، بدونستمی بای 

رف به راهرو نمایشگاه و غرف مجاور می باشند باید توسط یهك سهطح چهوبی    خودساز که مشف غردیواره های پشتی : زیباسازی غرفه های خودساز (47

 صاف به رنگ سفید با پوشش مناسب در حد درجه یك پوشانده شوند.

 .درصد از سقف را بصورت مشبك و یا راه راه بازگذاشته شود 40ل غرف داخل سالن که اقدام به اجرای سقف می نمایند می بایست حداق  (48

رای ههر  به مصدوم و یك نفر فوت نفر  3 –طبق مقررات غرفه سازی بی نام )را بیمه  غرفه سازکتهای غرفه ساز موظفند در حین انجام کار، نیروهای رش (49

وی آن ررب هرکت مربوطه تجهیز نمایند و نسبت به ایجاد یك محل یا استند کنموده و با لباس های متحد الشكل به همراه وسائل ایمنی با آرم ش( غرفه

نماینهد.   شرکت غرفه ساز، نام مشارکت کننده در نمایشگاه )طرف قرارداد( و نقشه در حال اجرا )پرسپكتیو( نصب شده باشد، اقهدام تصویر گواهینامه 

 آنان برخورد خواهد شد. بدیهی است در غیر این صورت طبق آیین نامه اجرایی مربوطه با
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یی اجرایی سالن و یك نسخه نقشه اجرایی هر یك از غرف خودسهاز  ام تحویل سالن یك نسخه نقشه نهانگه مجریان نمایشگاهها موظف می باشند به (50

 جهت اطالع و نظارت دقیق به مدیران سالنها تحویل نمایند. 102را شامل پالن، پرسپكتیو به همراه فرم 

 تفاده از شیشه در غرف به شرح ذیل می باشد:دستورالعمل اس (51

 جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی الزامی می باشد.ایمنی به جهت ه یشاستفاده از ش -الف

 سانیمتر باشد می بایست سكوریت باشند. 70تمامی شیشه هایی که یك ضلع آنها بیش از  -ب

 .دمیلیمتر باشن 8ت امای داخلی غرفه استفاده می شوند, می بایست سكوریت با حداقل ضختمامی شیشه هایی که برای نما و جدا کننده فضاه -ج

 میلیمتر باشند. 10سانتیمتر باشد, می بایست  از نوع سكوریت با حداقل ضخامت  220شیشه هایی که یك ضلع آن بزرگتر از  -د

 .اتصال شیشه به بدنه های غرفه می بایست محكم و قابل اطمینان باشد -ه

 مورد تأیید می باشد.و ح استفاده از پلكسی گالس و ورق پلی کربنات به جای شیشه ارج -ز

الزم به ذکر است در صورتی که شیشهه ههای سهكوریت فاقهد آرم باشهند و نهاظرین معمهاری داخلهی نسهبت بهه سهكوریت و غیهر سهكوریت بهودن                

 آزمایش الزم در محل با مسئولیت غرفه ساز انجام پذیرد. شیشه ای تردید داشته باشند می بایست جهت اطمینان از صحت موضوع
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 102فرم   

 

 مشخصات مشارکت کننده
 ...................      ماره سالن :   ش                                                       نام نمایشگاه :                                                                              نام مشارکت کننده )شرکت( :         

 محل غرفه : .................     متراژ غرفه :  ............. متر مربع            

                                                                                                                                                  ...............................................................................................................................................آدرس شرکت :     

 .موبايو :    ..........................................    .......................    تلفن شرکت :   
 

 هر و امضاء مشاركت كننده     م        تاريخ :                                                                                                                             

 

                                               
=================================================================================== 

 مشخصات پیمانکار ساخت

 ..................م االختیار:  .........................تا نام شرکت : ..............................................     نام مدیر عامل:   ..............................     نام نماینده

 ......................................................ه ثبت شرکت :   .............................................               زمینه فعالیت شرکت :  .............................رامش

 .........................................................................................................................................................................نشانی: ........

  .......................................................   تلفن : ...............................................                موبایل : .......

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

 پدمانكار ساخت ءمهر و  امضا                     

 

 

 =================================================================================== 

                     
 

 :    مدارک  پدوست     

 

 تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانكار ساخت غرف خودساز            نسخه رنگی A4   (3  )یا  A3در اندازه  100/1پالن اندازه گیری طرح با مقیاس                      

 بیمه نامه مسئولیت مدنی                                         (نسخه رنگی  3)  A4یا  A3طرح در اندازه پرسپكتیو                      

  خل سالنساخت غرفه در فضای باز و یا ساخت  نیم طبقه در غرف دالیست مصالح مصرفی جهت ساخت                                                                             

 درج مهر و امضاء مهندس پیمانكار غرفه ساز     

 

 میباشد. حسب درخواست مجری نمایشگاه ، پیمانكار ساخت و یا مشارکت کننده موظف به ارائه نقشه سازه غرفه تذكر :                
 

 A                B      C                      D               Eرتبه  پیمانکار ساخت :         

 ا می گردد ، با توجه به تعهد پیمانكار ساخت شرکت مذکورز پیش ساخته شده و آماده نصب ، اجرا رتطرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که بصو

ان مللی ج.ا.ایرشرکت سهامی نمایشگاههای بین ال( مبنی بر رعایت کامل مبحث مقررات ملی ساختمان ایران ، ضوابط فنی و اصول ایمنی، دستورالعملهای  4) پیوست شماره  

 درخصوص رعایت کامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت.فت . بدیهی است درهنگام ساخت غرفه مذکور نیز نظارت کامل گرر مورد تایید قرا

 حداکثر ارتفاع تایید شده  غرفه  :                    متر 

 

 

 هر و امضاء مجری نمایشگاه:م            امضاءمسئول فنی مجری:                                    مهر و امضاءمهندس پیمانکار غرفه ساز:                       تاریخ :                
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 ( 1جدول حد اکثر ارتفاع  مجاز جهت ساخت وساز در فضای سالن های نمایشگاهی           )  جدول شماره 

 

 غرفه های میانی سالن نام سالن

 )متر(

 نغرفه های کنار دیوار سال

 )متر(

1-A1-2-5-6-7- 8/9 - 11/10-13/12- 

15/14- 20-21-22-27- 35- 38- 

A38-  38 B  

50/4 

50/4 

که  B38به غیر از دیواره های شمالی و جنوبی سالن 

 می باشد. 50/3حداکثر ارتفاع 

5 50/4 3 

41-40 
از ارتفاع های هواسل ناکه به دلیل وجود کا 41و  40دیواره های شرقی و غربی سالن های به غیر از کنار

 متری باشد. 50/3

1- 44  ،2-44 50/3 

00/4 

به غیراز قسمت زیرین بالكن های شمالی سالن 

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

19 00/3 50/3 

18-A 31B – 31 00/3 00/3 

 50/3 00/3 25سری

 50/2 00/3 26سری

 37سالن 
 متر A   00/3ارتفاع مجازدر منطقهر کثبر اساس نقشه پیوست حد ا

 متر B 50/2بر اساس نقشه پیوست حد اکثر ارتفاع مجازدر منطقه

 

 

 ارقام فوق با احتساب کف سازی در نظر گرفته شده است. توجه:
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 ( 2بسمه تعالی                                                          )  جدول شماره                                                                                      

 جدول اعالم متراژ نمایشگاه                  

 اریخ برگزاری :ت                                                                                                    نام نمایشگاه :                                          

 نام مجری برگزاری :

 

 شماره 

 سالن
 متراژ سالن

غیر  درصد

تحت  مفید

 پوشش

 سالن

 متراژ  غرفه بندی

 پیش ساخته

 متراژ غرفه بندی

 متراژ ستادی خودساز
تحت  ل  غرفه بندی مفیدمتراژ ک

 پوشش

 ارزی ریالی ارزی ریالی

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         جمع کل

 

 متر مربع   ................ی باز ارزی  جمع کل متراژ فضا                                                                      متر مربع        ................ جمع کل متراژ فضای باز ریالی   

 متر مربع            ................  جمع کل متراژ دفتر مدیریت سالنهای تحت پوشش  

 

 تاریخ :

 مهر و امضاء مجری:

 

 

 
 

 

 آرم و سربرگ مجری
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 3جدول شماره                         "جدول خسارات تخلف از مقررات غرفه آرایی  "                            

 کد

 موضوع خسارت خسارت

 میزان خسارت

 مشارکت کننده 

 )ریال(

 میزان خسارت

 مجری

 )ریال(

 000/000/10 - عدم ارائه نقشه نهایی سالنهای تحت پوشش و فضای باز در زمان مقرر 001

 000/000/10 - 2دم صحت آمار ارائه شده  مندرج در فرم شماره ع 002

 000/000/10 - عدم استفاده و بکار گیری ازمسئول  فنی واجد شرایط 003

 000/500 000/000/1 سانتیمتر به ازا، هر متر طول دیواره غیر مجاز 90سانتیمتر  تا حداکثر   11افزایش  ارتفاع نسبت به ارتفاع مجاز تعریف شده درهر سالن از  102

 000/500 000/000/3 و...(  به ازاء هر دریچه V.I.P-اتاق کنفرانس -آبدارخانه-نبار)اه غیر قابل رؤیت بودن داخل فضاهای بست 201

 د()متراژ کل  غرفه محاسبه خواهد گردی استفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز درکف یا دیواره های غرف به ازاء هر متر مربع  301
000/500 000/200 

 000/500 000/000/3 ه ازاء هر دستگاهب ازورود و استفاده از دستگاههای غیر مج 401

 )متراژکل طبقه دوم محاسبه خواهد گردید( پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شکل و با هر گونه مصالح به ازاء هر متر مربع  501

 

000/000/1 000/200 

 000/200 000/000/1 پشت غرف )به هر شکل و روش( به ازاء هر متر طولتجاوز به حریم  601

 000/200 000/000/1 مسدود کردن مسیر کانالهای تهویه و تأسیسات )به هر شکل و نحوه(به ازاء هر متر طول 602

 000/500 000/000/2 تجاوز به حریم راهروها )شامل کف غرفه ، دیواره های جانبی و پیشانی ( به ازاء هر متر طول 603

701 
 متر طول ف هم جوار و یا راهروها به ازاء هرغره عدم زیبا سازی دیواره های جانبی مشرف ب

 )شامل عدم رنگ آمیزی متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنر با رنگ متناسب به نحوی که موجب عدم زیبایی گردد( 

000/000/1 000/200 

 000/200 000/300 )متراژ کل  غرفه محاسبه خواهد گردید( عربرفه با نقشه تأیید شده توسط ناظرین ذیصالح  به ازاء هر متر معدم تطابق نقشه اجرا شده غ 801

 000/200 000/300 )متراژ کل  غرفه محاسبه خواهد گردید(انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی تعیین شده به ازاء هر متر مربع  901

 000/000/1 000/000/2 یران به ازاء  هر متر طولا انعدم ایستایی غرفه بدلیل  عدم رعایت مبحث مقررات ملی ساختم 902

 000/000/1 000/000/5 به تشخیص ناظر ین غرفه آرایی(ساز در زمان برگزاری  نمایشگاه )مبادرت به ساخت و  903

 

طئه  آن ، خسئارت مربو مجری برگزاری نمایشگاه به جمع آوری موضئوع تخلئف و اصئالح     املزمقررات غرفه آرایی موجب اختالل در ایمنی غرف گردد عالوه به ا: در شرایطی که هر یك از موارد تخلف از  1تبصره

 محاسبه و منظور خواهد شد.

 نی بر نوقاگاه نبوده و مسئولیت عواقب امر و پاسخ گویی در مراجع ذیصالح : تمامی جرایم جدول فوق، نافی مسئولیت مهندسین ناظر پیمانکار ساخت و یا کارشناس فنی مجری نمایش2تبصره

 عهده مجری  نمایشگاه خواهد بود.

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

 . را اخذ نمایدخسارت مشارکت کننده  به ستون  ط بوجری نمایشگاه منظور خواهد شد و مجری مجاز است صرفاً جرایم مر: ً کلیه جرایم جدول فوق به حساب بدهکاری م  4تبصره 

 مهر و امضاء مجری:
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تفكیك و شرح ذیل  بخش اصلی ساختمان ، مخابرات ، برق ،تأسیسات به 4مجموعه دستورالعمل ضوابط مدیریت ساختمان و تاسیسات در 

 .می باشد

 

 اداره ساختمان -الف-6

 نی         امنیت و ایم اتصال و یا تكیه سازه به ابنیه نمایشگاهی اعم از فضای باز یا سرپوشیده به منظور تامین پایداری و یا عنوهر    -1-6

 ایدار و ایمن باشند.بیشتر ، کال ممنوع می باشد و سازه های نمایشگاهی می بایست کامال خود ایستا و پ

 شگاه ، ممنوع می باشد.یچ و پین و . . .  به ابنیه نمایپ ، هر نوع اتصال از نوع ، جوش ، پرچ   -2-6

و   انال کفکتخریب و رنگ آمیزی و یا سوراخ نمودن المان های نمایشگاهی اعم از درب و پنجره و ستون و سقف و دیوار و دریچه    -3-6

 .ممنوع می باشد. ..بتنی و سكو و یا کف بتنی و آسفالت و جدول های کنار خیابان و درپوش سیمانی و دال 

ه صب به دیوارنها و نآویزان نمودن هر گونه پرده و پوستر تبلیغاتی و یا هر المان دیگری به خرپا و تیرها و یا خود سقف در داخل سال   -4-6

 و بام و نیز سكو در بیرون سالنها ممنوع است.

 ممنوع می باشد.لون و آنتن و ... باب تردد در بام سالنها بدون اخذ مجوز و با هر منظوری اعم از نص   -5-6

 شكستن شیشه و یا المان های دیگر محیطی نیز مستوجب پرداخت خسارات خواهد بود.   - 7-6

 اتمام بهره برداری الزامی است.جمع آوری و خروج تمامی مصالح و مازاد آن و نخاله های بجا مانده از کار پس از    -8-6

 ت.س. . ممنوع ا .ایل و تجهیزات داخل آن اعم از دیوار و ستون و تابلوی برق و .. به اجزای سالنها و وس. چسباندن کاغذ و موکت و   -9-6

 تن ( به داخل کلیه سالنهای نمایشگاهی ممنوع می باشد . 10و لیفتراک )باالی باالبر ، جرثقیلورود  -10-6

 ی همكف کلیه سالنهای نمایشگاهی ممنوع می باشد.الباورود هر گونه جرثقیل ،باالبر  و لیفتراک به داخل طبقات – 11-6

 نماید.نبر مترمربع تجاوز  مکیلوگر 450 از الی همكفاتن و برای کف طبقات ب 18 از کف طبقات همكف حداکثرجهت  وزن اجسام -12-6 

ه در نتیجه ک از اینگونه مواردو ی آسیبهای وارده به فضاهای داخلی و خارج و از آتش سوزی ، سرقت مكلفند خسارات ناشیمجریان  -13-6

 و خارج سالن و یا در هنگام غرفه سازی است را جبران نمایند..مال کارکنان آنها در داخل هفعالیت یا ا

جاز به ، ماز مدیریت ساختمان و تاسیسات  کسب مجوز که از فضای باز نمایشگاهی استفاده می نمایند بدون کلیه غرفه دارانی -14-6

ی جلوگیر هاآناز ادامه عملیات و در صورت مشاهده جاد تأسیسات و فعالیتهای ساختمانی نخواهند بود. لح ساختمانی و ایصام استفاده از

 نموده و خسارات مربوطه از مشارکت کننده دریافت خواهد شد.
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 سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش ساختمان جدول هزینه و خسارات وارده به

 شئرح موضوع ردیف
ن جریمه و زامی

 خسارت )ریال (

 2,000,000 ازای هر خال جوشه هرگونه جوشكاری به سازه های داخل سالن و سازه های محوطه ب 1

 4,000,000 سوراخ نمودن در کف و بدنه سالن، آسفالت و سایر نقاط در محوطه باز به ازای هر سوراخ 2

 4,000,000 ازای هر متر مربعه باز ب طهحوتخریب آسفالت و یا بتن با هر ضخامت در کف سالن و م 3

 3,000,000 ازای هر متر مربعه و سكو در داخل سالن و نیز محوطه باز ب تخریب دیوار 4

 3,000,000 ازای هر متر مربعه تخریب جداول بتنی ،درپوش بتنی و سنگی در محوطه ب 5

 4,000,000 ای هر متر مربعزا هتخریب نمای سنگی،بتنی،کامپوزیت و ... سالنهای نمایشگاهی ب 6

 2,500,000 ازای هر قطعهه نصب هرگونه پرده تبلیغاتی از پشت بام سالن ب 7

ره ز اداآویزان نمودن هر گونه پرده تبلیغاتی و هر نوع شیء از سازه های نمایشگاهی بدون اخذ مجوز ا 8

 مان بازای هرعددساخت
3,000,000 

ره و فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون ،دیوار،کف،درب و پنج ایرس یزبتن و ن ،رنگ آمیزی روی آسفالت 9

 ازای هر متر مربعه ... ب
3,500,000 

 وچسباندن هرگونه کاغذ تبلیغاتی،موکت و ... به فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون،دیوار,کف،درب  10

 ازای هر متر مربعه بپنجره و ... 
2,000,000 

 2,000,000 ازای هر متر مربعه بت امشكستن شیشه ساده با هر ضخ 11

 2,500,000 ازای هر متر مربعه شكستن شیشه رنگی،رفلكس،سكوریت و خم به هر ضخامت ب 12

 2,000,000 ازای هر متر مربعه ب عدم جمع آوری باکس های چوبی احداثی دور ستونها 13

حوطه نمایشگاهی اعم از م و خریب یا صدمه رساندن به نرده،دریچه،درپوشهای موجود در سالنهات 14

 ازای هر قطعهه بتنی،فلزی،چدنی و ... ب
4,000,000 

 4000,000حداقل آسیب  آسیب به درب ورودی سالنهای نمایشگاهی بنا به تشخیص اداره ساختمان 15

 3,000,000 نها بدون اخذ مجوزمشاهده هر گونه تردد بر روی بام سال 16

 

 تذکر :  ** 

 د .منظور می گرد، تنمترا  تا یك متر/

 سایر موارد احتمالی که در جدول ذکر نگردیده ، بر حسب مورد و بر اساس قیمت روز از سوی اداره ساختمان تعیین خسارت می گردد.
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 فرم واگذاری خطوط تلفن کابلی                         مخابرات                                     -ب-6

 فنی و مهندسی  تماخدمدیر 

 سالم علیکم
واگذاری خطوط تلفن  گاه / مراسم و نیاز بهاحتراما خواهشمند است با توجه به نیاز شرکت ......................................................... جهت حضور  در نمایش        

 .......... ،  خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرمائید،..ابلی . در سالن ...........................................ک

 این شرکت متعهد می گردد موارد ذیل را انجام دهد : 

 ید.ستانداردهای جاری تامین نماکلیه تجهیزات ،لوازم و مصالح مورد نیاز شرح فعالیت خود را تا محل اتصال اصلی واگذاری، با رعایت ا .1

تاسیسات تحویل و مسئول تام االختیار خود را بهه صهورت مكتهوب قبهل از     به دفتر مدیریت ساختمان ول ویکلیه فرمهای مصوب را پس از تح .2

 تحویل سالنها معرفی و کلیه موارد تحت قرار داد را تا مرحله تسویه حساب عهده دار باشد. 

 مشارکت کننده: ایید و امضاءت                                                                                                                                                                                                        

 مجری برگزار کننده : و امضاء یدایت                                                                                                                                                                                                 

 نام و نام خانوادگی نماینده تام االختیار :   

 آدرس /تلفن ضروری :          
     

 مسئول اداره مخابرات

 .       بررسی و اقدام فرمایید"شرکت لطفا مسئول اداره مخابرات

اسهت   ارسال و در صورت امكهان ارائهه خهدمت ،الزم   افتتاح نمایشگاه ز ا بلروز ق 10حداقل  درخواست خود را دریافت انشعاب تلفن می بایست متقاضیان

 هضمن تكمیل فرم درخواست اشتراک تلفن ذیل و واریز وجوه مربوطه، درخواست مكتوب خود به مدیریت ساختمان و تاسیسات ارائهه و از طریهق شهمار   

 .پیگیری نمایندواحد مخابرات  یتلفنها

  دیر خدمات فنی و مهندسی م                                                                                                                                              

  اشدبری نمی اگذواه به امكانات /محدودیت.............................. امكان درخواست مذکور در تاریخ ................ بررسی گردید با توج

 لذا نسبت به  انجام مراحل اداری اقدام نمایید.  امكان واگذاری می باشد 

 داره مخابراتا                                                                                                                          

                                                                                                مشارکت کننده محترم            

 شهبا  حسهاب شهماره   کهزی مره عههده بانهك   .......................به طی فهیش شهماره ................   "تعداد .......... خط تلفن به مبلغ..............................ریال نقدا

م در شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران ضمیمه ایهن فهر   نامبه  (مرکزی )خزانه داری کل بانك نزد 690100004001057904012276

 خواست می باشد .

 مبلغ واریز شده فوق جهت نصب در یك غرفه می باشد. -1

 بیش از دو دستگاه گوشی به یك خط ممنوع می باشد. اتصال -2

 هده شرکت کننده  می باشد .غرفه بعت جهآوردن گوشی  -3

 اسهی  کلیه خسارات وارده بر اساس قیمتههای کارشن تذکر: مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تلفن به هر طریق به عهده اجاره کننده می باشد و

 روز محاسبه و دریافت خواهد شد.
 

 

ن می باشم و عایت آر مطالعه  نموده و متعهد به "شرکت در نمایشگاه را دقیقا بهط ب امضاء کنندگان زیر موارد مندرج در آئین نامه و مقررات مربواینجان

 در صورت تخلف شرکت طبق ضوابط مربوطه اقدام الزم را معمول نماید و چنانچه بهر دلیلی فسخ شود مبلغ سپرده فوق مسترد نمی شود .

 موسسه شرکت کننده : نام

 آدرس کامل شرکت یا موسسه :

 هر و امضاء:   م                           نام متقاضی :                                                                                       ا موسسه :س شرکت یاکف شماره تلفن و
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 چیزی ننویسید: ".لطفااین قسمت مربوط به مخابرات میباشد

 ید.ردگ....... وصل ............آقای .. طتوس....... ..شماره .....................سالن .... غرفه........در تاریخ ................طی فیش ..شماره تلفن ..........................

 

 فرم دریافت وجه تلفن  -مخابرات 

 

 ی ذیحساب و مدیر  محترم امور مال

 سالم علیکم 

.ریهال /  ......................... ...جهت واریهز ............................نماینده شرکت ................بدینوسیله اقای /خانم ......................

 هبه  ...................................یش........ه /همادالر/ یورو  بابت درآمد حاصل از ......................................................در نمایشگا

شهرکت   5003ارزی  /مرکهزی ) خزانهه داری کهل (    بانك نزد 690100004001057904012276ب شبا ساح رهشما

عهالم  اپس از دریافت وجه مراتب را به این مدیریت نمایشگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران معرفی می گردد لطفاً 

 د. فرماین

 یو مهندس یخدمات فن تیریمد                                                                 

 

 به نا م خدا
 

 ماره :ش                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       اریخ :                            ت                                                                                                                                                                                   

 یو مهندس یخدمات فن مدیر محترم 

 سالم علیکم 

 نمخها آقهای /  ز.در یهافتی  ا ......................................ه شهماره ............ به بدینوسیله وصول اعالمیه واریزی /چك بانكی  

حسههههاب شههههبا   بههههه شههههماره  شههههرکت............................................................................... نماینههههده 

 اه بهین المللهی  شرکت نمایشگ   5003ارزی  /مرکزی ) خزانه داری کل ( بانك نزد 690100004001057904012276

..................................بهههه مبلهههغ   یشمهههاجمههههوری اسهههالمی ایهههران جههههت شهههرکت در نمایشهههگاه / ه  

 نع است .یحساب بالما................................ریال/ دالر/ یورو اعالم می گردد لذا انجام کار از نظر این ذ...........

 یحساب و مدیر محترم امور مالیذ                                                                                                                                      
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 فرم واگذاری گوشی تلفن بی سیم -مخابرات

 مدیر خدمات فنی و مهندسی 

 سالم علیکم
 .....................................................................یشگاه /مراسم  ...مان ........................................................درحضور  شرکت ...........احتراما با توجه         

 ،تضی صادر فرمائیدمند است دستور مق............ خواهش....و یا محوطه ............به استفاده از گوشی تلفن بی سیم در سالن  ................................  نیاز و 

 متعهد می گردد موارد ذیل را انجام دهد : ترکش این 

قرار  کلیه فرمهای مصوب را پس از تحویل به دفتر مدیریت ساختمان وتاسیسات ، مسئول تام االختیار شرکت متعهد می نماید کلیه موارد تحت -1

 یگری نماید . داد را تا مرحله تسویه حساب پ

 ایید و امضا مشارکت کننده:ت                                                                                                                                                             

 جری برگزار کننده :مو امضای  یدتای                                                                                                                                                

 نام و نام خانوادگی نماینده تام االختیار :

 آدرس /تلفن ضروری :          

 مسئول اداره مخابرات

اسهت   ارسال و در صورت امكهان ارائهه خهدمت ،الزم   ح نمایشگاه روز قبل از افتتا 10حداقل  درخواست خود را متقاضیان دریافت انشعاب تلفن می بایست

 مربوطه، درخواست مكتوب خود به مدیریت ساختمان و تاسیسات ارائهه و از طریهق شهماره   ل فرم درخواست اشتراک تلفن ذیل و واریز وجوه میتكضمن 

 .پیگیری نمایندواحد مخابرات  تلفنهای

 .       اقدام فرماییدبررسی و "شرکت لطفا مسئول اداره مخابرات 

  دیر خدمات فنی و مهندسی م                                                                                                                                                                                             

  اشدگذاری نمی بمكان واا............................ درخواست مذکور در تاریخ ................ بررسی گردید با توجه به امكانات /محدودیت..

 لذا نسبت به  انجام مراحل اداری اقدام نمایید.  گذاری می باشد وان امكا

 اداره مخابرات                                                                                                                                                                        

 مور مالی م اترمحمدیریت 

 سالم علیکم

چك  یك برگ ه... جهت ارائ........................احتراما شرکت ................................ از مشارکت کنندگان در نمایشگاه / مراسم ........................        

ربوطه معرفی مهی  مو شار ر ی سیم ن عودت سالم ............... دستگاه گوشی تلفن   بمیتضبه مبلغ ....................................... ریال بابت تضمین 

 گردد . 

 دیر خدمات فنی و مهندسی م                                                                                                                      
 

 یهندسم و یخدمات فن مدیریت محترم

 سالم علیکم 

لفن بی سیم واگذاری ی تش.. دستگاه گو............احتراما نظر به تسلیم یك فقره چك تضمین به مبلغ ................................................ ریال بابت .......        

 .   ستا استی به شرکت ..................................... بالمانعگوشی درخو

 دیر امور مالی م                                                                                                                                                                              
 

 دستگاه گوشهی  ........................تعداد ...........ی نمایم م تایید......................... نماینده شرکت .......................................اینجانب ................................................

... .....................................................ات نمایشگاه بین المللهی تحویهل گرفتهه و در پایهان روز ........    مربوطه را از اداره مخابررتلفن بی سیم اریكسون و شار 

 حیح و سالم عودت می نمایم.ص

 آدرس شرکت : ...........................

 حل امضاءم                                                                       شماره تلفن ودورنگار شرکت : ..................................             
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 اداره برق -ج-6

 دستور العملهاي عمومي و الزم االجراء: -الف 

صارف مو میزان  باشد عهده شرکت سهامی نمایشگاهها میه ب،تهویه عمومی )تاسیسات حرارتی و برودتی ،...(سالنها تأمین روشنایی  -15-6

بوطه های مر ت بهره برداری اعالم ، تا در زمان تسویه حساب کلیه هزینهمدن انر ی در قالب سنجش عمومی و تقریبی به مجری پس از پایا

 .توسط مجری برگزاری پرداخت گردد

ت جه برگزاری نمایشگاه قبل از روز 10حداقل رکت کنندگان اشمبه همراه لیست غرف ارزی و ریالی را نقشه های مجری موظف است  -16-6

توسهط اداره تاسیسهات بهرق و    مربوطهه  ارسال نماید.تا ریز مصارف تقریبی طبق جدول  اتیساسساختمان و تمدیریت به  اقدامات بعدی، 

 صورت پذیرد.مكانیك 

 ند.مای، برق و تلفن اقدام ن بکامل محل اتصال آ های روز قبل از افتتاح نمایشگاه نسبت به تسلیم نقشه 10هستند حداقل موظف  مجریان -17-6

مان را رعایت نمی نمایند، در هر زواحد برق غرفه شرکت کنندگانی که مقررات  است مجاز المللی ن بیشرکت سهامی نمایشگاههای  -18-6

و کلیهه   تنخواهنهد داشه  اعتراضهی را   هیچگونهه حهق  مجری و غرفه دار مربوطه نماید و در این صورت و یا جریمه  که صالح بداند تعطیل

 هده مجری نمایشگاه می باشد.ع بهمسئولیت های حوادث ناشی از عدم رعایت مقررات مذکور 

 ممنوع است. از لوله ها و ابنیه و سازه سقف بدون مجوز   هر گونه نصب پوسترهای تبلیغاتی و بنر و . . .  -19-6

تاسیسات حرارتی و برودتی و برق غرف به تفكیك بهرآورد ههر   شامل  روشنایی عمومی سالن ،  میزان هزینه های برق مصرف شده  -20-6

کیلهو وات   مربوطه را  به نمایشگاه دارد. الزم به ذکر است هزینه ههر امور مالی اعالم می گردد و مجری وظیفه پرداخت هزینه های ه ب غرفه 

 .شودتعیین میتهران  تعرفه های داخلی نمایشگاه بین المللیبر اساس  ساعت مصرف برق

 اعالم شده توسط واحد برق از مشارکت کننده می باشد.ف صرتبصره:مجری صرفا مجاز به دریافت هزینه برق یر اساس میزان م

مجری برگزاری نمایشگاه برای کلیه سالنهای تحت پوشش و با هماهنگی مدیریت ساختمان و تاسیاست موظف به اسهتقرار سیسهتم   -21-6

ورت صه می نمایشگاه بهوده و  در  هاس ینگ در محل ستاد با استفاده از پیمانكار صوت مورد تایید شرکتپیجینگ یكپارچه با امكان مونیتور

 گاه راساً نسبت به استقرار سیستم مبادرت و هزینه مربوطه از سپرده مجری کسر خواهد شد.عدم اقدام شرکت سهامی نمایش

 امدحه بات مزاحمت برای سایر شرکت کنندگان را فراهم نماید یا سبب ازهرگونه بلندگو یا وسایل دیگری که موج از نصب و استفاده -22-6

 ممنوع است. در موارد اسهتثنائی کسهب موافقهت قبلهی از مهدیریت      د اکیداًبیش از حد بازدیدکننده یا مختل شدن نظم سالن و تردد گرد

 میباشد.ضروری نیز  ساختمان و تاسیسات

ل نمایشهگاههای  قهو منبه امهوال منقهول یها غیهر     و غرفه داران مربوطه   ریان نمایشگاهیمججبران خساراتی که در نتیجه اهمال  -23-6

و پس از تحویل سالن خسارات بعمل آمده طی نامه و  خواهد بود مجریالمللی و یا سایر مشارکت کنندگان وارد شود بطور کامل به عهده بین

 هامی نمایشگاه رأساً کسر خواهد شد.مطابق جداول خسارت مصوب از محل مطالبات ایشان توسط شرکت س
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 م صالحیتشان توسط شرکت نمایشگاهی احراز شده است را ندارد.مانكارانی که عدپیز مجری حق استفاده ا -24-6

اقدام  روز قبل از افتتاح نمایشگاه 10حداقل  مرتبط با بخش مدیریت ساختمان و تاسیسات ،پیمانكاران مجری باید نسبت به معرفی  -25-6

 نماید.

 اقدام الزم بعمل آورد. اعالم می گردد را قبول و هااهکه از سوی شرکت سهامی نمایشگ یمجری باید تعهدات -26-6

یشهگاه  روز قبهل از افتتهاح نما   10ضروری است حداقل  ) غرف خود ساز ( اقدام به تجهیز غرفه خود می نمایند  متقاضیانی که راساً -27-6

 اقدام نمایند. و تجهیزات مورد نیاز جهت پیش بینی و تهیه وسائل

هل الزم جهت اجرای تاسیسات الكتریكی داخلی غرف استفاده نماید و درصورت هرگونه س ان دارای صالحیتارنكمجری باید از پیما -28-6

 انگاری کلیه تبعات قانونی و کیفری تمام و کمال بر عهده ایشان می باشد.

 ذيو بذه پدمانكذاران و غرفذه    اردموي اهمجريان موظف به اطالع رساني كتبي و شفوگدري از هرگونه حادثه جلوجهت لحاظ استانداردهاي ذيو تذكر:

 داران بوده كه در صورت عدم رعايت استانداردها از فعالدت آنان ممانعت بعمو خواهد آمد .

 .خطوط روشنایی ریسه )که غیر استاندارد است ( نباید جهت برق رسانی استفاده گردد -29-6

و  LEDو به جای آن باید از المپ کم مصهرف ،  (د  )مطابق فرم پیوست اشب استفاده از المپهای گازی ، مدادی و رشته ای ممنوع می -30-6

 .ولت استفاده شود 12هالو ن 

 .سازه پیش ساخته و اسپیس نصب گردد بهچراغهایی که در سازه های پیش ساخته نصب می گردد باید به وسیله عایق  -31-6

 غرفه را برق رسانی نماید 4الی  3نباید بیش از س پیکابل اصلی جهت برق رسانی به غرفه های پیش ساخته و اس -32-6

 استفاده شود. 3*1,5جهت روشنایی غرفه های نمایشگاهی باید حداقل از کابل  -33-6

 .چراغ یا نقطه روشنایی را تغذیه نماید 8هر مدار روشنایی نباید بیش از -1-33-6 

سهه فهاز    5*2,5برای تكفهاز و   3*2,5ساز( باید از حداقل کابل  ودخ جهت برق رسانی به پریزهای داخل غرفه ها )پیش ساخته و -34-6

 استفاده شود.

 پریز )هشت انشعاب( مربوط به غرفه را تغذیه نماید. 8مدار پریز تك فاز نباید بیش از -1-34-6

 ودش میترمینال استفاده شود و بكارگیری از نوار چسب برق تخلف محسوب باید در انشعابات برق از سوکت و  -35-6

 استفاره از انواع سیم جهت تغذیه خطوط اصلی ،روشنایی،پریزها و مصارف غرفه در کلیه غرف خود ساز و پیش ساخته ممنوع مهی  -36-6

 باشد

 وری جدا در تابلو انشعاب باشد.مدار روشنایی باید از مدار پریزها کامالً جدا و دارای فیوز مینیات -37-6

 آمپری تكفاز باشد 25ری تكفاز و جهت مدار پریزها باید حداقل آمپ 16باید حداقل  ییناکلید مینیاتوری جهت روش -38-6

 متر مربع به باال نصب گردد.5/1جعبه مینیاتوری باید بر روی پایه عایق دار و در محل مناسب و ارتفاع  -39-6
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رای انشعاب سه فاز باید دارای تابلو برق سه فاز اصهلی  دای ت سه فاز باید حتماً تقسیم و تعادل بار رعایت گردد و غرفه هادر انشعابا -40-6

 دارای مدارهای حفاظتی و کنترل فاز باشد. وقل مست

الن ( چند غرفه به تفكیهك سه   هر غرفه ساز باید دارای برق کار حرفه ای به همراه کیف ابزار و لباس کار مناسب ) در صورت داشتن -41-6

 باشد.

 ا و جلوگیری از برق گرفتگی از کلید حفاظت جان نیز استفاده شودبیشتر در غرفه ه یتمنبهتر است جهت تامین ا -42-6

 ایسازه های پیش ساخته و اسپیس باید توسط سیم یا کابل به سیستم ارت موجود و جهت هم بندی سازه های فلزی سالن یا لوله ه -43-6

 آب و ارت تابلوهای برق وصل گردد.

 )رعایت نكات ایمنی سازمان نظهام 12سات الكتریكی سازمان نظام مهندسی( و نشریه ) تاسی 13نشریه ی فنمسئولیت رعایت نكات  -44-6

 مهندسی(بر عهده مجریان برگزاری نمایشگاه و برقكاران تحت پوشش مربوطه می باشد.

تابلو مصارف الكتریكهی، انشهعاب،  ز ا و نگهداری از محل واگذاری برق به تابلوها و ملزومات غرفه ها مسئولیت برقراری برق مطمئن -45-6

 ه بسته به نوع خود ساز و پیش ساخته به عهده مجریان و پیمانكار برق غرف می باشد.برق ، روشنائی ، پریز وغیر

 كارانی از مشكالت داخلی برق واگذاری غرفه ها ، مجریان وپیمانقابل ذکر است در راستای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ناش -46-6

 پوشش ) به ازاء هر سالن یك نفر( تامین و معرفی نمایندآنان ، موظف می باشند نماینده برقكار برای سالنهای تحت  رقب

اشند بکیلو وات نیازمند  5بیش از   لوکس و  200رسانی فشار ضعیف غرفه ها به ازاء هرغرفه  چنانچه مجریان جهت روشنائی و برق -47-6

 سیسات اعالم نمایند.ز افتتاحیه به مدیریت ساختمان وتأل اقبت ساع 72می بایست مراتب را 

طی پشهت  برگزار کنندگان نمایشگاه موظفند کانالهای زمینی ، کابلهای برق ، محل های انشعاب ، تابلو های برق  و مسیر های ارتبها  -48-6

 زی نمایند .سااکعرض راهرو همواره تمیز و از آلودگی ها و مواد قابل اشتعال پ غرفه را با رعایت

ه از متر بهوده و فاصهل   25/1برگزار کنندگان در ساخت غرفه، موظف به رعایت فاصله جانبی غرفه های کناری از دیوار سالن حداقل  -49-6

 متر پیش بینهی  25/1عالم حریق، تجهیزات مرتبط و غیره( حداقل تابلو های توزیع برق فشار ضعیف، جریان ضعیف )تلفن، صوت، کشف و ا

 ت عدم رعایت، از فعالیت غرفه داران جلوگیری به عمل می آید.دد. در صورگری م

ن شها نیهاز  برگزارکنندگان نمایشگاه موظفند هنگام واگذاری غرفه به متقاضیان از میزان مصارف و نوع انشعاب در خواستی مهورد   -50-6

 سیسات اعالم نمایند.تأو انبه مدیریت ساختمموارد را روز قبل از افتتاحیه  10صل و حداقل اطالع حا

یكال مجریان می بایست یك کارشناس برق از تاریخ شروع به فعالیت در محل ستاد برگزاری بمنظور کنترل و نظارت بر سیستم الكترتذکر: 

 غرفه ها مستقر نمایید.

یه و ویش را تهبا برق درخواستی خت ارمطمئن مجهز به سیستم  تابلو های دارای حفاظ طه موظفند کابل ومجریان و پیمانكارن مربو -51-6

نه چراغ، جهت انتقال برق از تابلو فرعی ارتباطی به غرفه با هماهنگی اداره برق شرکت سهامی نمایشگاه اقدام نمایند. در ضمن نصب هر گو

 .پر کتور و غیره از سقف سالنها ممنوع است
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تفاده ی از اسنه حوادث ناشا و برق اصلی غرفه غیر قانونی میباشد و هر گوزهریاستفاده از سیم سفید در برق رسانی جهت روشنایی، پ-52-6

 متوجه پیمانكار غرفه ساز بوده و مسئولیت حقوقی و مادی حوادث آن بر عهده متخلفین می باشد "سیم سفید مستقیما

می  نجام کارفنی و حرفه ای باشد. وحین ان ماسازی باید دارای برق کار حرفه ای و دارای مدرک معتبر از ساز کلیه شرکتهای غرفه -53-6

 ف ابزار و لباس کار مناسب ) در صورت داشتن چند غرفه به تفكیك سالن( باشد.بایست مجهز به کی

 گی از کلید حفاظت جان نیز استفاده شود.بهتر است جهت تأمین امنیت بیشتر در غرفه ها و جلوگیری از برق گرفت -54-6

بلو ارت تا وش ساخته و اسپیس باید توسط سیم یا کابل به سازه های فلزی سالن یا لوله های آب سازه های پی و ازغرفه های خود س -55-6

 های برق وصل گردد.جهت غرفه های فضای باز حتما باید نسبت به نصب میله ارت اقدام نمایند. 

ان نظام )رعایت نكات ایمنی سازم 12دسی ( و نشریه هنم ) تأسیسات الكتریكی سازمان نظام 13لیت رعایت نكات فنی نشریه مسئو -56-6

 ( بر عهده مجریان برگزاری نمایشگاه و برقكاران غرفه مربوطه می باشدمهندسی 

 ی به عمل آیدلذا خواهشمند است با رعایت اصول اولیه فوق از بروز هر گونه حادثه جلوگیر -57-6

الت با لیه اتصاکای انشعاب سه فاز باشند و رشته برای انشعاب تك فاز و پنج رشته بره س کابل کشی می بایست از نوع کابل استاندارد -58-6

 مناسب جهت داخل سالن استفاده شود.  IP55جهت محوطه و  IP65سوکتهایی با 

برای محوطه   IP65و د رف حتما عالوه بر عایق بودن پایه چراغها باید دارای استاندارچراغهای روشنائی مورد استفاده در این گونه غ -59-6

 مناسب جهت داخل سالن باشند IP55و 
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 استانداردهای   شدت روشنائی بر حسب لوکس در محیطهای نمایشگاهی :  -پ-6

  لوکس 300_لوکس /پیشنهادی 200_روشنایی عمومی :کمینه              

 لوکس 500_لوکس /پیشنهادی 300_روشنایی موضعی : کمینه                

 دستگاه اندازه گیری شدت روشنایی   لوکس متر می باشد .             

 چگونگی محاسبه میزان برق مصرفی غرفه های خودساز و پیش ساخته : -ت -6

 غرفه های پیش ساخته :-60-6

مان زو مدت  باشدیم روز( 6)در اغلب موارد فه پیش ساخته تعداد روزهای تحویل سالن مالک عمل محاسباتی جهت غر-1-60-6

  به همین صورت محاسبه خواهد شد.محاسباتی جهت غرف خودساز نیز 

ساعت در روز در  9"ساعت محفوظ نمایشگاهی از ساعت روشن شدن سالن تا هنگام خاموش شدن سالنها که جمعا-2-60-6

 نظر گرفته می شود .

 قولین برن زمانهای  میان باری و اوج باری توسط مسئبیمامیزان مصرف که بر اساس متوسط جریان اندازه گیری شده  -3-60-6

ت ز به صوراندازه گیری میشود و  بر اساس نوع برق در خواستی غرفه به دو صورت  تك فاز و سه فا شرکت سهامی نمایشگاهها  

 ذیل محاسبه می شود : 

 تك فاز=P = E*I                       E=220 , 240    ,I                   :سط جریان اندازه گیری شده میزان متو   

 : سه فاز           I    ,400, 380E=                 E*I  *       = P=میزان متوسط جریان اندازه گیری شده      

 زمان مصرف T  =  ساعت( 9ات روزانه )روز(*ساع 6تعداد روزهای محاسباتی )

 W ساخته            ش پی=کل انر ی مصرفی غرفه                                  W =P*T 

 

 : غرفه های  خود ساز-61-6

زمان  روز( میباشد و مدت 6مالک عمل محاسباتی جهت غرفه پیش ساخته تعداد روزهای تحویل سالن )در اغلب موارد -1-61-6

 اسباتی جهت غرف خودساز نیز به همین صورت محاسبه خواهد شد. مح

سهاعت در روز در   9"ساعت محفوظ نمایشگاهی از ساعت روشن شدن سالن تا هنگام خاموش شدن سالنها که جمعها -2-61-6

 نظر گرفته می شود .
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باری و اوج باری توسط مسئولین برق میزان مصرف که بر اساس متوسط جریان اندازه گیری شده  مابین زمانهای  میان -3-61-6

ورت  تك فاز و سه فاز به صورت ه گیری میشود و  بر اساس نوع برق در خواستی غرفه به دو صازندشرکت سهامی نمایشگاهها   ا

 ذیل محاسبه می شود : 

 تك فاز  =P = E*I                       E=220   ,I                  :میزان متوسط جریان اندازه گیری شده    

 :  سه فاز                  I,      380E=                       E*I *   =   P=میزان متوسط جریان اندازه گیری شده       

 زمان مصرف T  =  ساعت( 9روز(*ساعات روزانه ) 6تعداد روزهای محاسباتی )

 W             کل انر ی مصرفی غرفه خود ساز=                                 W =P*T 

رزی هر کیلو اریال (و به ازای غرف  3000هر کیلو وات ساعت سه هزار ریال ) 94در سال ریالی  زای غرفا بهتعرفه مالی  :1تذکر

 سنت( که با نرخ برابر روز محاسبه می گردد مصوب می باشد. 40وات ساعت چهل سنت )

 ی به اینساز ارزی،ریال ودوخمایی غرف با چهار رنگ تفكیكی و تخصیصی پیش ساخته ارزی،ریالی : ارسال نقشه های جان2تذکر 

 اشتباه انسانی در انجام محاسبه مصرف کاهش یابد. مدیریت ارائه گرددتا احتمال بروز

صورت  گاه ...(بهانشعاب دست -موقعیت پریزها –در محاسبات میزان مصارف برق غرفه کلیه مصارف )روشنائی عمومی : 3تذکر 

 د.ردگ تقریبی اندازه گیری و در فرمولها جاگذاری می

ا تمایند نمجهز کنتور سنجش میزان مصارف برق  بهتابلو برق انشعاب اصلی خود را  پیشنهاد: کلیه مشارکت کنندگان می توانند

 برخوردار گردند. بیشتر در محاسبات دقت از 

 مثال در خصوص روش محاسبه: 
 

 برابر است با :ف صرآمپر باشد مقدار م 2,5:اگر آمپر اندازه گیری شده   ز خود سازمثال تك فا
P=E*I=220*2.5=550W 

W=P*T=550*6DAY*9HOURS=29700Wh/1000=29.7KWh 

 = هزینه بر حسب تعرفه  ریالی *29.7  89100= 3000

ریال 14000سنت معادل تقریبی  40شد .تعرفه ریال با 35000=  هزینه بر حسب تعرفه  ارزی)اگر یورو  *29.7  415800=14000

 میباشد(

    آمپر باشد   مقدار مصرف برابر است با : 10:اگرمیانگین آمپر سه فاز اندازه گیری شده   زود ساخ ازمثال سه ف 

                                                                                                                                                                                              
P=1.73*380*10=6574W 

 
W=P*T=6574*6DAYS*9HOURS=354996WH/1000=355KWH 

  

 = هزینه انرژی مصرفی بر حسب تعرفه ریالی   355*  3000=  1.065.000

 (نرژی مصرفی بر حسب تعرفه ارزی )بسته به نرخ روز ارز= هزینه ا   355*  20.000=  4.970.000
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 نه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش تاسیسات الکتریکیزیه ولفرم جد
 

 شئرح موضوع ردیف
میزان جریمه و 

 خسارت )ریال (

 500,000 ه ازای هر عددوات( ب 100وات ( المپهای رشته ای ) 23جریمه و خسارت بابت عدم جایگزینی کم مصرف) 1

 5000,000 به ازای هر دستگاه وات 1000و  500پر مصرف مانند  ورکتجریمه و خسارت بابت استفاده از پر  2

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

 3,000,000 ستگاهد هروات به ازای   150از چراغهای با المپ متال هالید باالتر از  جریمه و خسارت بابت استفاده 4

 3000,000 جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلو های برق دیواری به ازای هر ضلع   5

 4,000,000 جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلو های برق ایستاده به ازای هر ضلع 6

وز نمایشگاهی بدون مجی هاآویزان نمودن هر گونه کابل،سیم و دیگر لوازم مصرفی از سازه  جریمه و خسارت بابت 7

 اداره برق به ازای  هر قطعه
2,000,000 

 2,500,000 جریمه و خسارت بابت رنگ آمیزی فضاهای تاسیسات الكتریكی  8

 2,500,000 درکف سالنها به ازای هر موردجریمه بابت انشعاب غیر اصولی از کف خوابهای برق و محل های انشعاب برق  9

 3,500,000 تفاه عایق بین چراغ و تابلو غرفه با سازه های غرفه به ازای هر مورددم وجود و اسع بتجریمه و خسارت با 10

 4000,000 ورد جریمه و خسارت بابت عدم استفاده از کابل استاندارد برای برق اصلی غرفه و دستگاههای با مصرف باال هر م 11

خته غرفه پیش سها  4ل مشترک جهت برق رسانی بیش از ابک جریمه و خسارت بابت استفاده از بهره گیری انشعاب 12

 به ازای هر مورد تخلف
5,000,000 

 3000,000 مصرف کننده از یك خط   8جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنائی بیش از  13

 4000,000 ازای هر غرفه ه (بهره گیری از خطوط و انشعاب مشترک روشنائی و برق ) ریسه مشترکجریمه و خسارت بابت ب 14

 4000,000 جریمه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب و انشعاب غیر اصولی به ازای هر غرفه  15

ینیهاتوری )سیسهتم   تابلو م خروجیجریمه عدم تامین امنیت و حفاظت الكتریكی و جلوگیری از برق گرفتگی در  16

 مینیاتوری  ...( به ازای هرانشعاب غرفهك،تیارت،کیلیدهای حفاظتی مناسب)حفاظت جان، اتوما
4,000,000 

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

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

 2,500,000 بعنوان تغذیه اصلی تابلو مینیاتوری  متر یا 5/1بیش از  ولط استفاده از سیم سفید در 19

20 
 خسارت وارده ناشی به تجهیزات برق فشار ضعیف

میزان خسارت بر اساس قیمت 

روز کارشناسی محاسبه و 

 دریافت می گردد

21 
 ه تجهیزات سیستم کشف و اعالم حریقخسارت وارده ناشی ب

میزان خسارت بر اساس قیمت 

کارشناسی محاسبه و ز رو

 افت می گردددری

22 
 خسارت وارده ناشی به تجهیزات آسانسور و پله برقی

میزان خسارت بر اساس قیمت 

روز کارشناسی محاسبه و 

 دریافت می گردد

23 
 خسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم صوت

خسارت بر اساس قیمت میزان 

روز کارشناسی محاسبه و 

 دریافت می گردد

 تذکر :  * *

قیمت  موارد دیگر که در جدول ذکر نگردیده است بر حسب مورد تعیین خسارات و بر اساس فهرست بهای پایه سال ، قیمت جدید مطابق

 .روز توسط اداره تا نسبت به برق و مكانیك کارشناسی محاسبه و دریافت می گردد
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 اداره تاسیسات مکانیکی -د-6

را در اختیار مشارکت کنندگان متقاضی انشعاب قهرارداده تاآنهان نسهبت بهه      آبانشعاب  رفمصمجری موظف است فرم  -62-6

 تكمیل و تحویل آن اقدام نمایند.  

عاب آب ئی که نیاز مبرم به انشه نظر به اینكه امكان آبرسانی در نقاط مختلف سالنهای نمایشگاه مقدور نیست لذا شرکتها -63-6

تا  دارند تاسیسات نمایشگاه اعالمساختمان و  به مدیریت"افتتاح نمایشگاه مراتب را کتباز ا بلروز ق 10دارند می بایست حداقل 

پس از تأمین مصالح توسط متقاضهی بها    بدیهی استپس از بازدید مسئول آبرسانی شرکت سهامی امكان سنجی صورت پذیرد  

 گردد.می ت مقررات ، انشعاب واگذار رعای

اخلی شرکت سهامی نمایشگاه به صورت تقریبی محاسبه و به امور مالی منعكس مهی  (مطابق مقررات دازگ-کلیه مصارف انر ی)آب-64-6

 گردد.

 (94)سال ریال  3400( بهای گاز مصرفی به ازای هر متر مكعب 1-64-6

 (94)سال  ریال 17000ب ( بهای آب مصرفی به ازای هر متر مكع2-64-6

 

 کنترل آتش سوزی و مقررات ایمنی *

 ساز در داخل محوطه نمایشگاهی  وت ساخ

 با توجه به نصب سیستم اعالم حریق، صوت، دوربین مداربسته، اینترنت و دیگر سیستمهای برقی در سالنهای نمایشهگاهی و بمنظهور  

آسیب و یا اخالل در عملكرد سیسهتمهای مهذکور، الزمسهت مجریهان      عدم بروزبدلیل ضرورت حفظ سالمت و عملكرد صحیح آنها و 

ت بهه  یر فعاالن در این خصوص رسانده و ضمن آگاهسازی الزمه، نسهب گاهی موارد زیر را به اطالع غرفه سازان، غرفه داران و سایشمان

ل در عملكهرد سیسهتمها، تجهیهزات و    رعایت این مفاد، ملزم و متعهد گردند ضمن اینكه هرگونه اقدامی که موجب آسیب و یها اخهال  

 مه و جبران خسارت های وارده خواهد گردید.ریج دستگاههای منصوبه گردد مشمول

امالً که مواد مورد استفاده برای ساخت و نصب غرفه های نمایشگاهی و یا هر نوع سازه مورد  استفاده دیگر باید متشكل از مهواد  -65-6

 و توسعه آتش باشند. اشتعالغیر قابل 

ا حریق عملكرد سیستم جامع کشف واعالم واطف ژور بر های فورس ماورانانجام هر نوع فعالیتی و استفاده از حریم  که مانع ازم -66-6

 و سایر وسایل وتجهیزات منصوبه مرتبط با مراکز مشروحه در فوق اکیداً ممنوع می باشد.

ههای را وها و امكان دستیابی به وسایل اعالم و اطفاء حریق آتش نشانی  تدابیر الزم برای حرکت آزاد در راهروهای میانی غرفه -67-6

 محل سالن ها اندیشیده و برنامه ریزی شده باشد.فرار از آتش سوزی و خروج اضطراری در جهت حفظ ایمنی 
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 نظر گرفته شودمتر بین سازه های موقت و محل شیرهای آتش نشانی و درهای ورودی در  25/1راهرویی حداقل به وسعت -68-6

اید بین سازه ههای موقهت غرفهه    پهنای مفید و موثر به وسعت یك متر  با ب راهروی مخصوص دسترسی، تعمیرات و تاسیسات -69-6

 سازی و سطح تمام 

 ر این راههرو د شده پانل ها، تابلوها، کانالها و سایر تجهیزات و تاسیسات و وسایل و لوازم منصوبه بر روی دیوارهای سالنها، ایجاد گردد.

 است.ع نوقراردادن هرگونه وسایلی که باعث سد معبر گردد مم

 3به عرض  متر باشد و کلیه راهروهای جانبی باید دارای پهنای مفید حداقل32طول هریك از ردیفهای غرفه ها نباید بیش از  -70-6

 ایت شود.آرایی تدوین شده است در ساخت آنها رعمتر بوده و مقررات استاندارد طراحی غرفه ها که از سوی مدیریت طراحی و غرفه 

یی رق روشنادر جلوی تجهیزات کشف و اعالم حریق و اطفاء یا وسایل و یا تجهیزاتی که به منظور توزیع ب نبایدی ا هیچ وسیله-71-6

 در سقف سالن نصب شده اند قرار گیرد.

 ندنجام دهاطراحی و غرفه آرایی قرار گرفته است وظایف خود را  مجریان موظفند که بر اساس نقشه ای که مورد تایید مدیریت -72-6

 جلوگیری می شود.ز ایجاد هر نوع تغییر در نقشه ها بدون کسب تاییدیه الزم ا و

 ریب میشرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ایران هر نوع ساخت و سازی را که مغایر با دستورات و آیین نامه ها باشد تخ -73-6

مكن است خطرات احتمالی را که در این زمینه م و هاان و شرکت کنندگان نیزموظف هستند مسئولیت پرداخت کلیه هزینه نماید.مجری

 بپذیرند. بروز نماید،

وی به بر ردر هنگام غرفه سازی تمهیدات الزم جهت عدم آسیب به تجهیزات، دستگاهها، پانلها،  تابلوها و سایر لوازم منصو -74-6

 ق ( بعمل آید.ریح ) خصوصاً مراکز کنترل اعالم حریق، آ یر و شستی های  اعالم   دیوارهای سالن

  اسیساتاز مهارکردن سازه های موقت غرفه ها توسط طناب و غیره به لوله های فوالدی برق، اعالم حریق،کلیه لوله های ت -75-6

 اب گردد.مكانیكال و سایر لوازمات منصوبه بر روی دیوار اکیداً خودداری و اجتن

دیگر  ی برق وحریق، تابلوها یهای حاوی مایعات بر روی مرکز کنترل اعالمطرب از قراردادن هرگونه شی و لوازم خصوصاً ظروف و -76-6

 ممنوع می باشد. "لوازم منصوبه بر روی دیوار سالنها و ستونها  اکیدا

تكتورهای گاه داشتن چراغی شود، ممنوع است. بدلیل وجود دکه باعث ایجاد نور یا روشن ن UPSاستفاده از برق اضطراری یا -77-6

 راغ یا اجاق و امثالهم در سالن روشن بماند.ر سیستم اعالم حریق، پس از پلمپ سالنها، نباید هیچ نوع چد ایشعله 

دد ها گرود در سالنهرگونه اقدامی که موجب آسیب و یا اخالل در عملكرد سیستم اعالم حریق و یا سایر سیستمهای برقی موج -78-6

 د.دیمشمول جریمه و جبران خسارت وارده خواهد گر
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 رعایت مقررات در داخل محوطه نمایشگاه

را  امر ساخت و ساز در محل مرکز نمایشگاهی بربه منظور رعایت مقررات ، مجریان و غرفه داران موظف هستند که نظارت کامل -79-6

 نین مربوطه از سوی خود و سایرین رعایت شود.داشته باشند و تالش نمایند تا کلیه قوا

 ساخت و ساز سقفی

کمربند  ومتر باشند، باید مجهز به کاله  2کارگرانی که مجبور به انجام ساخت و ساز سقفی در روی سقف هایی به ارتفاع بیش از  -80-6

اول ایمنی  )سقوط اشیا و ابزار آویزان شده باشند.  ایمنی و سایر وسایل مورد نیاز به منظور جلوگیری از بروز حوادث و جراحات ناشی از

 می باشد. مجریبه عهده امر مسئولیت کامل یهی است دب بعد کار (

در این  بطور کلی فقط استفاده از وسایل و تجهیزات مطمئن برای نصب در ارتفاع مجاز بوده و از عدم رعایت قوانین ایمنی الزم -81-6

شههایی  از رو ه جای آن می توانند ب و بودههنگام حمل و نقل ابزار و وسایل، پرتاب کردن آنها ممنوع  مورد به شدت جلوگیری می شود.

 ود.نظیر گردش دست به دست وسایل و یا استفاده از وسایلی چون کیف یا ساک باالبر یا طناب برای پایین آوردن اشیاء استفاده نم

ام و هنگه  دهداخت و ساز غرفه روی باالبرها، آنها را مورد آزمایش دقیهق قهرار   کارگران موظفند پیش از قراردادن تجهیزات سا-82-6

 بارگیری شوند انجام عملیات، باالبرها نباید بیش از حد ظرفیت 

 

 نصب تاسیسات برقی 

نشعبه و منیروی برق ساعت شبانه روز داشته یا نیاز به افزایش  یا کاهش قدرت  و 24در صورتیكه غرفه ای نیاز به روشنایی دائم در  -83-6

تهاح  روز قبهل از افت 10اقلت مجوزهای الزم از سوی مدیریت امور ساختمان و تاسیسات حدافریغیره داشته باشد، مجریان  باید نسبت به د

 نمایشگاه اقدام نمایند.
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از طرف مجریان و شرکت کنندگان  کلیه کارشناسان و کاردانهای نصب و راه اندازی سیستم برق و تجهیزات الكتریكی معرفی شده  -84-6

رسهازی  بها   ارتخانه های نیرو و مسكن و شهعتبر  از مراکزمصوب سازمان نظام مهندسی استان تهران و وزم رکباید دارای گواهینامه   و مدا

 تاریخ معتبر باشند. 

 وسههههههایل الكتریكههههههی مههههههورد اسههههههتفاده بایههههههد مههههههورد تاییههههههد بههههههوده واز کابلهههههههای          -85-6

 ی هههادی، بایههد از کابههل  هههام ه رشههته زمینههی بههرای نههول ، فههازوارت اسههتفاده گههردد و در زمینههه سههی      روکههش دار مسههی سهه  

 5/1 ×3NYY  3× 5/2جهت روشنایی و کابلNYY  یزات جهت برق رسانی استفاده گردد و وسایل الكتریكی باید مجهز به فیوز یا کلید قطع و تجه

زیع اکیداً جهت سیستم تو , دون روکش , عایق نامناسب,بستها یا  اتصا الت  غیر استاندارد الكتریكی با ظرفیت مناسب باشند و استفاده از سیم ب

 L,N,PE )سه سیمه برای ولتا –( و از برق یك فاز   L1,L2,L3,N,PEپنج رشته )  -بارالزم  از برق سه فازممنوع است. بر اساس توزیع متقارن 

یهی تاسیسهات   رااجکامل مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم و مشخصهات فنهی عمهومی و     ( استفاده گردد ) فازها، نول، ارت ( وعدم پوشش

 نظارت  مدیریت ساختمان و تاسیسات جرایم مربوطه لحاظ می گردد.   جلد یك و دو تخلف محسوب گردیده  و با 110برقی

یرند و گو کابلها در یك شبكه و محیط مناسب قرار در نصب کلیه کابلها و قابهای فلزی در سطوح زیرزمینی باید دقت کامل بعمل آید -86-6

شهش  های در دسترس عموم  به شدت خودداری شود. بهرای پو ت آنها در راهروها، روی زمین یا در کنار درها و کلیه فضاوقم از نصب سیارو

عابهای تفاده گهردد و ... کلیهه انشه   خطوط کابلی الكتریكی که در محلهای عبور قرار دارند باید از کابلهای زره دار و یا پوشش مناسهب اسه  

فاده از  وطه با رعایت ایمنی ایجادگردد استال چینی و پالستیكی بر حسب نیاز مستقل از خطوط توزیع مربینرمتجهیزات الكتریكی از طریق ت

 نوارچسب وغیره در نقاط ومحل  انشعابات غیر اصولی مطلقاً ممنوع می باشد.

ن یج کشهور ومقهررات مربوطهه آ   رات یكی باید واجدشرایط الزم باشد و در استفاده از آن کلیه مقرراهر نوع وسیله متحرک الكتر -87-6

د و برای انجام ساخت و ساز باید دارای عایق و روکش مناسب و بدون هیچ نوع اتصالی درطول مسیر باشهن رعایت شود. کابلهای موقت برق 

 ا پریز برق ارت دار و پوشش مشخصات فنی الزم صورت پذیرد.برقراری ارتباط مستقیم کابل در محل انشعاب مصارف ب

 

رکت شجعبه تقسیم برای غرفه های استاندارد نمایشگاهی با استفاده از حفاظتهای الكتریكی  الزم در غرفه نمایشگاه توسط -88-6

 توریحفاظت از طریق کلیدمینیا کنندگان نصب می شود و باکسهای مورد نیاز برحسب نوع مصارف غرفه ها تعیین می گردند،الزم است

 هیزات وقع ضروری قابل دسترس باشد ) بدون هیچ گونه برخورد با تجصورتی لحاظ  شود که در مواه ب و فیوزهای مناسب در محل نصب آن

 منصوبات( 
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سیم وکلیهه   3و راه اندازی برای سیستم روشنایی از المپهای کمپكت ) کم مصرف ( و در صورت استفاده از المپهای گازی با ترانس -89-6

رسهی ههای مهورد نیهاز از سهوی      سب لحاظ و  مجوزهای الزم باید اخذ شود تا پس از انجهام بر نام تجهیزات الكتریكی دارای خازن اصالح

ترم مسئولین مربوطه توسط مدیریت ساختمان و تاسیسات تایید و شرایط نصب همگام با قوانین رایج ) نشریات نظارت راهبردی ریاست مح

 ث مقررات ملی ساختمان ( صورت پذیرد.احمبجلد یك و دو   و کلیه   110جمهوری در تاسیسات برقی مانند

مین نمایند  مناسب را تا IPوسایل الكتریكی مورد استفاده در فضای باز و بیرون غرفه ها باید ضد رطوبت بوده و بسته به نوع کاربری  -90-6

 عایت شود.ر هاعایق سازی رطوبتی و عایق مناسب تغییرات جوی در ساخت و نصب آنو تمهیدات الزم حفاظتی در زمینه 

عدم رعایت کلیه مقرات حفاظتی شبكه )ارت(و اتصال زمین برای کلیه سیستمهای تاسیسات الكتریكی تخلف  محسوب می گهردد   -91-6

 .و تاسیسات برخورد منطبق با مقررات صورت می گیردوکلیه تبعات احتمالی بر عهده خاطی می باشد که پس از تایید مدیریت ساختمان 

 مواد خطرناک

 استفاده از مواد زیر مجازنیست مگر این که مجوزهای الزم ازمبادی ذیربط ومدیریت ساختمان وتاسیسات  اخذ گردد. -92-6

 استفاده از آتش و گاز قابل احتراق در سالنها و محیطهای مسقف . -الف

 ن ها .الس ینده، سمی، قابل احتراق، بنزین، مواد منفجره و رادیواکتیو دراستفاده از مواد فرسا -ب

وطهه بهاز   ذخیره بیش از یك روز مواد سوخت جامد یا مایع در فضای اجاره شده یا غرفه ها ، بقیه مواد باید در کانتینرهای واقهع در مح  -ج

 ات ذخیره گردد. مناسب در مجاور هوای آزاد تحویلی از طرف   مدیریت ساختمان و تاسیس

باله، تحویل ه و بر طبق قوانین دولتی انتقال زحوطه باز ، با عالئم مشخص، مهر و موم شدم درزباله های سمی باید در کانتینرهای مناسب  -د

 داده شوند.

نین اجاره شده و همچبا توجه به راه اندازی سیستم کشف و اعالم حریق در کلیه فضاهای سرپوشیده سالنها ،کشیدن سیگار در فضای   –ه

 دارد ، مجازنیست. " کشیدن سیگار ممنوع "قسمت هایی که تابلوی 
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 کپسولهای تحت فشار 

وده فشارحاوی هلیم, هوای کمپرس شده, آرگون, دی اکسید کربن و ... به عهده مجری بتحت وظیفه انتقال صحیح کلیه تانك های  -93-6   

 ابه صورت خالی درفضاهای سربسته نگهداری نماید.ومجری متعهداست که مواردفوق الذکر ر

ن  کپسو لهای تحت فشار را از مكان های نامناسب برداشته، به مكان مورد نظر شرکت سههامی نمایشهگاه بهی   فوراًد ایمجریان ب-94-6

 المللی ایران منتقل کند.

وانین و اسهتانداردهای ایمنهی مربوطهه باشهند.     کلیه تجهیزات و وسایل پرفشار که وارد نمایشگاه شده اند، بایهد مطهابق قه    -95-6

هبهردی  معاونت برنامه ریزی و نظارت را 128نشریهواد و لوله های تجهیزات باید مطابق بااستانداردهاازجمله م طرفشارتجهیزات  بی خ

 انتخاب گردد.( شامل کلیه مباحث )ریاست محترم جمهوری  و مقررات ملی ساختمان 

 نمایش محصوالت

وان باشند و فقط موقع قطع بودن از برق می ته  "روشن بودن "شین های نمایشی باید مجهز به ابزار بی خطر و عالمت های کلیه ما -96-6

 ن ها را برداشت.آ

ز ستفاده اماشین هایی که در حال کار هستند، باید در مكانی امن، دور از دسترس بازدیدکنندگان، قرار داده شوند، به همین منظور ا -97-6

 ایمنی توصیه می شود.وسایل 

ین ههای  دستگاهها یا ماشین ها فقط باید در غرفه ها در معرض نمایش گذارده و توسط افراد کاردان به کار انداخته شوند. کلیه ماش-98-6

 موتوری یا برقی باید بر اساس ضوابط ایمنی ضد آتش سوزی تعیین شده توسط مجریان و شرکت کنندگان مجهز گردند.

 ای غرفه هنقاش

 نقاشی باید در مكانی صورت گیرد که در آن هواکش مناسبی نصب شده باشد. -الف

 استفاده از رنگ های غیرسمی الزامی می باشد -ب

 کف زمین را باید با کاغذ خشك یا ورقه های پالستیكی با پوشش مناسب پوشاند. -ج

 نقاشی در مجاورت دیوارهای سالنها ممنوع است. -د

ی ی داخل یا در مجاورت سالنها ممنوع است. در ضمن استفاده از وسایل ایمنی الزم در هنگام عملیات رنهگ آمیهز  ایل نقاششستن وس – ه

 می باشد.   کنندگان مجریان وشرکت ضروری می باشد . مسئولیت عدم استفاده بعهده

دیهده بهه عههده مجریهان وشهرکت      ای آسهیب  مسئولیت خسارت ناشی از نقاشی غرفه ها و نمایشگاه و هزینه بازسازی قسمت ه -99-6

 کنندگان است و تعیین خسارت ناشی از عملیات فوق توسط مدیریت ساختمان و تاسیسات محاسبه و دریافت می گردد.

بعهده مجري و عوامو ايشان از جمله مديرسالن ، مسئول فني  70الي  65*مسئولدت نظارت بر اجراي دقدق و اعمال مقررات از صفحه 

 .مي باشد و.... 
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 مقررات مربوط به تخلیه اضطراری 

 تخلیه اضطراری بر اساس راهنمایی کارکنان و عالئم معرفی شده  نمایشگاه عمل نمایند.زمان مجریان و غرفه داران باید در 

 مقررات حفاظتی

 ساخت غرفه و تخلیه

تا به  پوشش مناسب قرار دادهو زیر دیوارها  کف زمین بر روی هنگام نصب دیواره های غرفه یا تخلیه آن، شرکت کنندگان باید -100-6

 کف سالن آسیبی نرسد. مسئولیت نظارت به عهده مجری است .

)  استفاده از میخ، چسب، پونز یا مواد مشابه یا مته بدون اجازه قبلی شرکت سهامی نمایشگاه ممنوع است. هرگونهه خسهارتی  -101-6

 ست . حتی با داشتن اجازه ( به عهده مجریان ا

باند. می توان کف زمین چسارچسب های پارچه ای دو رویه را تنها موکت  مناسب را می توان کف غرفه پهن کرد و فقط نو -102-6

منوع استفاده از فرش های نامرغوب حاوی مواد شیمیایی و اسفنج های مصنوعی دو رویه و موادی که پاک کردن شان مشكل است، م

 است.

 جاره داده شده، به عهده مجریان استر فضای اکندن نوارچسب د-103-6

چسباندن عكس برگردان یا اقالم تبلیغاتی مشابه، به هر قسمت از ساختمان، ممنوع است. هزینه ی کندن و تهرمیم خسهارت   -104-6 

 بپردازند. مجریانهای ناشی از آن را باید 

 ههههای پهههاک شهههدنی ه از گهههچ بهههرای عالمهههت زدن و تعیهههین محهههل غرفهههه بهههر روی کهههف سهههالن ، اسهههتفاد -105-6

 و نوارههههای تاییهههد شهههده مجهههاز اسهههت.غرفه داران اجهههازه ندارنهههد بهههرای عالمهههت زدن از وسهههایل دیگهههری          

 استفاده کنند . درصورت استفاده، هزینه پاک کردن این عالئم به عهده مجریان است.
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 فرم درخواست انشعاب برق

 مدیر خدمات فنی و مهندسی 

 سالم علیکم
راس  /  انج  ار ک  ار  مض  ور  در ندایش  /اه   حا خواهش  دند اس  ت ب  ا تون  ه ب  ه ني  از ای  . .  رکت ......................................................... نه  ت    احترام          

 به : ........................ا محوطه ...ی..... و ................................................... در سال. .................................................

 انشعاب برق ..........................فاز ....................... آمپر.............قدرت درخواستی ) دیداند(

 ای. .رکت متعهد می گردد موارد ذیل را انجار دهد : دستور مقتضی صادر فرمایيد ،

 وشرح فعالیت خود را تا محل انشعاب اصلی واگذاری شده با رعایت اسهتانداردهای جهاری کشهور    رد نیاز کلیه تجهیزات الكتریكی مو -1

 داخلی شرکتهای نمایشگاهی تامین نماید.) از قبیل کابل ،تابلوی برق و ... (

ورت خ ود را ب ه ص     االختي ار نده ت ار  کليه فرمهای مصوب را پس از تحویل زمي. به اداره تاسيسات برق و مکانيک تحویل و مسئول اداره یا ندای -2

 مکتوب قبل از تحویل سالنها معرفی و کليه موارد تحت قرار داد را تا مرحله برچيدن غرف و پاکسازی عهده دار با.د. 

ی،اصول ئوليت رعایت ضوابط فنسم .کليه........اینجانب ....................نداینده تار االختيار .رکت ...................متعهد می گردر ضد. معرفی پيدانکار ... -3

ه و ا رعای ت ند ود  رایدنی )مطابق مقرارت ملی ساختدان ایران (مسئوليت های قانونی استفاده از لوازر مورد تایي د اس تانداردهای ن اری کش ور     

ر ق و مکاني ک د يس ات ب ر  داره تاستدامی مسئوليت مدنی ،حقوقی و قانونی نا.ی از عدر انرای صحيح را عهده دار می با./،در غير ای. صورت ا

 عدر واگذاری انشعاب در خواستی برق مختار می با.د.

و ای راد   ت بروز نوس ان د و بدیهی است در صورنتذکر: کليه متقاضيان انشعاب برق غرفه ملزر به استفاده از دست/اه های تثبيت ولتاژ برق می با.

 ده انشعاب برق و مسئول غرفه می با.د.ویل گيرنخسارت به دست/اه ، کليه مسئوليتهای نا.ی به عهده تح

 ق.. انشهعاب بهر  ....................................قر در سالن..اینجانب................................................... مسئول غرفه.................................... مست -4

یهل  طمئنی) ارت ( را بطور کامالً صحیح و سالم از تكنسهین مربوطهه تحو  ایمنی م با رعایت قوانین  220/ تك فاز  380سه فاز

دم عه گرفته و متعهد می گردم مسئول برق تام االختیار این شرکت تا پایان نمایشگاه در غرفه حضور داشته و مسئولیت ناشی از 

ود را خکابل،کلید، مینیاتوری و ....( برچیدن )اجرای صحیح مقررات برق و همچنین نگهداری کلیه تجهیزات الكتریكی تا روز آخر 

 عهده دار می باشم.
 

 :ایید و امضای مجری برگزار کننده تمسئول غرفه سازی یا مسئولین برق :                     تایید و امضائ مشارکت کننده:                                    
                   

   آدرس /تلفن ضروری :      

                                                                                                

 .       بررسی و اقدار فرمایيد"مسئول اداره برق .رکت لطفا       

  مهندسی دیر خدمات فنی و م                                                                                                                                                                    

 از اداره برق به پيدانکار راهبری فشار ضعيف 

  ئول اداره برق نمایشگاهمس                                                                      براساس .رح فوق الذکر اقدار ندایيد"لطفا

 

 

  حویل گیرنده برق درخواستی و مشارکت کننده :ت                                                    اقدام کننده: نماینده شرکت راهبر                                     
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 صورتجلسه تحویل تاسیسات برقی سالن

 

 .............................. لتحوی تاریخ..................................                       جهت برگزاری نمایشگاه................           مساحت سالن

  معیوب                آسانسور و پله برقی :                               آسانسور :                                                    سالم         -1

 :                                                     سالم                   معیوب     له برقی پ                                                                    

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

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

 ...................................نماینده راهبر شرکت .                                                                                                

 

 سالم                    معیوب                               :                                                بلندگو .. ...................           صوت -2

   رک صوتی و تجهیزات متعلقه............................                                       سالم                     معیوب                                   

 ..........................................................................................................................................................................توضیحات :.........................

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

 اهبر شرکت ..........................اینده  رنم        

           

 معیوب               :              مراکز کنترل و اعالم حریق:........................................                       سالم                   اعالم حریق -3

 المانهای اعالم حریق ...................... ..............                           سالم                  معیوب                                                                              

 .................................................................توضیحات :.............................................................................................

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

 ............................نماینده راهبر شرکت ..                                                                                               

 

 .  ........................:        تابلو های اصلی  برق :............................. سالم ...........................معیوب.... فشار ضعیف-4

   ....................................معیوبتابلو های فرعی  برق :............................. سالم ....................                                        

 ................موش:........داد خا.... ....تع........نوع روشنائی  :........................   تعداد سالم :.....                                        

 ...................................................مترا  کابل سیار سالن:.........................................................                                      

 ....................................................زات متفرقه : .............................................................تجهی                                      

 .................................................................توضیحات :.............................................................................................

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

 .............................................نماینده  راهبر شرکت..                                                                                               

 استراینده حنماینده مجری                              نم                             یو مهندس یخدمات فندیریت نماینده اداره برق م
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 خسارت وارده به تاسیسات برق و مکانیك  تحویلی به مجری

 

 یو مهندس یخدمات فنمدیریت محترم 

 سالم علیکم

 ...…………………………………احتراما عطف به صورتجلسه تحویل سالنها تحت پوشش نمایشگاه         

 ندو پس از بررسی انجام گرفته سالنهای مذکور دارای خسارت می باش

 …………………تاریخ ………………الم نظر راهبر در خصوص اعالم خسارت بر اساس شماره نامه با اع

 میزان هزینه خسارت وارده به شرح ذیل جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 .………………………نماینده راهبر 

 ..……………………نماینده مجری 

 ..…………………نماینده اداره برق 

 ..…………………مسئول اداره برق 
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 فرم درخواست انشعاب آب

 یو مهندس یخدمات فنمديريت محترم 

 سالم علیکم 

جههت حضهور در نمايشهگاه ش سهمینار در سهالن        ……………نیهاز وزارتخانهه ش شهرکت     توجهه بهه   احتراماً خواهشمند اسهت بها  

 دستوراقدام صادر فرمائید. مطابق جدول ذيل   ….………………………محوطه باز   …..………………
 

 

 تاريخ اتمام تاريخ شروع مقدار مصرف محو مصرف

    

 

 

 :ضمناً

 نمايم.پرداخت  شگاه ش سمینارمذکوريان نمايمصرفي را قبل از پا آب هزينه م متعهد مي گرد -1

ت روز قبل از اولین درخواست به مديريت ساختمان و تاسیسات ارسال نمايم در غیهر اينصهور   10متعهد مي گردم اين فرم درخواست را -2

 مديريت مربوطه در عدم واگذاری آب مصرفي مختار مي باشد.

 تهها مجههری سههاخت غرفههه شههان را جهههت تکمیههل تعهههد    ني نمههايممتعهههد مههي گههردم بههه مشههارکت کننههدگان اطههالع رسهها   -3

 روز قبل از نمايشگاه به واحد آبرساني معرفي نمايند. 5نامه های مربوطه حداقل 

 ه:  نمايشگا جریم                                                                                                                         :  آدرس

 رکت: ش        تلفن تماس:                                                                                                                   

---------------------------------------------- 

 شرکت/آقای                                                                آبرسانیمسئول واحد

 طفاً اقدام فرمايید.ل        فرمايید .                                                                              اقدام بررسي و لطفاً 

 احد آبرسانیمسئول و                                                                                              یو مهندس یخدمات فنمدیریت 

 محل امضاء
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 فرم محاسبات روشنائی محیطهای نمایشگاهی 

 

 محاسبات روشنائی محیطهای نمایشگاهی :

 :به معنای انتخاب بهینه نوع،تعداد المپ و چراغ می باشد . طراحی روشنائی-1

 E ( می باشد آن را بها  LUXرا شدت روشنائی گویند که واحد آن لوکس) واحد سطح:مقدار نور تابیده شده به  شدت روشنائی-2

 نمایش می دهند و مقدار آن بسته به نوع کاربری فضا توسط استاندارد مشخص می شود.

  Q امی باشد و آن را به    LUMANمقدار نوری که از منبع روشنائی منتشر می شود را شار نوری گویند و واحد آن : شار نوری-3

 ش می دهند مقدار آن بسته به نوع المپ توسط کارخانه سازنده مشخص می شود .نمای

 (A= LUX)  E=Q/A   (LUM/M^2) مساحت سطح 

 

 : شار نوری چند المپ رایج -4

 لومن  1250وات: 100(المپ رشته ای التهابی 4-1

 لومن  2500وات : 40(المپ فلورسنت 4-2

 لومن  12500ت :وا 250(المپ بخار جیوه سفید 4-3

 لومن  22000وات : 250(المپ بخار سدیم زرد 4-4

 لومن  12500وا ت: 18(المپ کم مصرف کمپكت 4-5

 : پارامترهای مهم در طراحی روشنایی -5

 منظور از بهره نوری :حاصل تقسیم شار نوری بر توان مصرفی می باشد و بر اساس تجربه حاصل شده نور مناسب بهرای چشهم  __

 خورشید (و یا مشابه می باشد  اب )نور انسان آفت

لوکس می باشد لذا روش محاسهبه در مرحلهه اول محاسهبه مسهاحت      500در بك کالس درس نور مورد نیاز پیشنهادی  :مثال محاسباتی__

 2* 40ات و "مثال لوم می باشد با یك چراغ 1500(  Q=E*A=30*500متر مربع،مرحله دوم :شار نوری مورد نیاز فضا ) 30"کالس می باشد مثال

 Qر به مورد نیاز  Q=Nلوم در نظر گرفته شود،مرحله سوم محاسبه تعداد چراغ مورد نیاز است :تعداد چراغ  5000فوق  4-2که بر اساس بند 

 تعداد چراغ مورد نیاز سه دستگاه  می باشد . 5000بر  15000چراغ تعیین شده یعنی در مثال فوق 

 دیگر می باشد .تناسب یكارتباط شدت نور و ارتفاع به __
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 : 5امه اد

 (:ضریب نگهداری چراغ می باشد که به نوع چراغ،میزان الهودگی محهیط و نیهز   MFدیگر پارامتر ضریب نگهداری یا آلودگی )__

نحوه نگهداری چراغ بستگی دارد)عمر المپ پس از سپری شدن بهره پایین می آید (و هر چه محیط تمیز تر باشهد نزدیهك بهه    

 (0,65کثیف :"محیط نسبتا 0,7محیط معمولی : 0,75.)محیط تمیز : می باشد عدد یك

(: ضریب بهره چراغ بود که به نوع و نحو نسب آن بستگی دارد )در صورت جذب نهور ایهن ضهریب    CUدیگر پارامتر ضریب بهره)

 کاهش می یابد و در صورت انعكاس نور این ضریب افزایش می یابد(

    

 : ورد نیازان نور مرابطه محاسباتی میز.6

Q=(E*A)/(MF*CU) 

Qشار نوری مورد نیاز با واحد لومن : 

     :E شدت روشنايي با واحد لوکس 

:A       مساحت با واحد متر مربع 

:MF   ضريب نگهداری يا الودگي بسته به محیط مي باشد 

:CU   ضریب بهره که بسته به نوع چراغ و نحو نصب می باشد 
 

 س در محیطهای نمایشگاهی :حسب لوک . شدت روشنائی بر7

 لوکس  300_لوکس /پیشنهادی 200_(روشنایی عمومی :کمینه 1-7

 لوکس 500_لوکس /پیشنهادی 300_(روشنایی موضعی : کمینه 2-7

 لوکس متر می باشد . 7.دستگاه اندازه گیری میزان بند 8

 پیشنهاد به شرکت کنندگان  و غرفه سازان:

و ن و ای،هالی برق مصرفی اعالم شده پیشنهاد می گردد به جای المپهای رشته ای ،پشت جیوه هه از بهابا توجه به حذف یاران-1

از این  درطرحهای مختلف استفاده گردد و شرکتهای استقبال کنندهLEDانواع المپهای گازی پر مصرف از المپهای کم مصرف و 

 روش هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد . 

جلدی یك و دو مصوب معاونت اجرائی  110ن علی الخصوص مباحث سیزده و دوازده ،نشریه ی ساختمارعایت مقررات مل-2

 ریاست جمهوری در حین اجرای تاسیسات الكتریكی الزم االجرا می باشد.
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 فرم نرخ هزینه های مصرفی )برق، آب ، تلفن (

 
 مبلغ شرح هزينه رديف

 ريال 150.000 تلفن داخلي 1

 ريال 300.000 قيماخلي مستتلفن د 2

 

 

 مبلغ شرح هزينه رديف

 ريال 50.000 انشعاب فرعي آب  1

 ريال 100.000 انشعاب اصلي آب 2

 دالر 500 تلفن ارزي 3

 

 

 مبلغ شرح هزينه رديف

 ريال 3000 مازاد برق مصرفي شركتهاي داخلي هر كيلو وات 1

 
 مبلغ شرح هزينه رديف

 سنت 40 هر كيلو وات اي خارجيمازاد برق مصرفي شركته 1
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مبلغ قرارداد اعم از ارزی و ریالی را بصورت نقدی یا چك بانكی در  %100 قبل از تحویل سالنمجری نمایشگاه موظف است -1-7

 وجه حسابهای اعالم شده به شرح ذیل واریز و اصل فیش را به امور مالی ارائه نماید:

 : به حساب مبلغ ریالیواریز  -

ی بنام شرکت سهامی نمایشگاهها (مرکزی )خزانه داری کل بانك نزد 690100004001057904012276حساب شبا شماره   -

 یران ابین المللی 

 های :به حسابارزی واریز مبالغ  -

 ران و بایانزد بانك ملی شعبه نمایشگاه بین المللی بنام شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی  5003 * ارزی یورویی حساب شماره  -

  MT 103(با دستور پرداخت بانكی  SWIFT CODE: MELIIRTHTIFاستفاده از سوئیفت کد نمایشگاه )

 نزد پست بانك ایران شعبه مالصدرا 35962021945555111101ارزی یورویی حساب شماره  -

ای                 نمایشگاهه کت سهامیدرصد از ارزش قرارداد بنام شر 10به ارائه ضمانتنامه بانكی معادل مجری نمایشگاه موظف -2-7

 .شرکت می باشدبه مدیریت امور مالی قبل از تحویل گرفتن سالن تعهدات  رایاجبابت ضمانت حسن یران  ابین المللی 

سن حمبلغ کل قرارداد بابت  %50مجری نمایشگاه موظف است یك فقره چك تضمین به تاریخ روز آخر نمایشگاه بمیزان -3-7

الی ارائه مامور  شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران بالفاصله پس از ابالغ قرارداد به مدیریت دات بناماجرای تعه

 نماید.

 

ائید تعد از مجری نمایشگاه در صورت نیاز به تهیه بلیط نیم بهاء باید حداقل یك هفته قبل از افتتاح درخواست خود را ب-4-7

پایان  ب فرم پیوست به امور مالی ارائه نماید. بدیهی است هزینه های مربوطه پس ازداخلی حسمدیریت امور نمایشگاههای 

 نمایشگاه در صورتحساب نهایی به صورت نیم بها منظور خواهد شد.

اده توضیح اینكه مشارکت کنندگان خارج از کشور در خصوص واریزی های ارزی خود می توانند از دستورالعمل ذیل استف *

 :نمایند

Dear Client 

We are pleased to inform you that after the Final Agreement of 5+1 countries on Iran and cancellation 

policy of UN Security sanctions treatments against Iran,at the moment all financial transactions and 

SWIFT SYSTEM isoperative to wire any amount fram anywhere to Iran. 

Therefore you are kindly requested to wire any amount to our EURO Acc.No.214545003 with Bank 

Melli Iran TIF branch With SWIFT CODE  

MELIIRTHTIF from all over the world without any  problem.  

 FM-FR-94-03  دستورالعمل مدیریت امور مالی
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 مدیریت محترم امور مالی
 

 مسالم علیك

 تتوسهط ایهن شهرک   .....................................اً با توجه به برگزاری نمایشگاه ..............................................................در مورخ احترام

مهور نمودن مست نسبت به امند اه خواهش.................................................و در راستای اجرای  مصوبه هیئت مدیره شرکت نمایشگ

لیهه  .بدیهی است کتعداد........... بلیط ورودی و تعداد............. کارت دعوت و تحویل به این شرکت دستورات  الزم را صادرفرمایید

 هزینه های مربوطه توسط این شرکت قابل قبول و پرداخت خواهد بود.

 

 

 

 گاه  شرکت ..................مجری نمایش

 مضاءامهر و                                                                                                 

 

 

 تذکر : درخواست های بلیط ورودی و مهرکارت های دعوت حداکثر یك هفته قبل از نمایشگاه به امور مالی ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 فرم درخواست بلیط و مهر کارتهای دعوت از 

 مالی یت امور مدیر

FM-FR-94-01 
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 خدمات  -الف-8

جرا گردد حتي المقدور در خیابانهايي احداث و اهايي که در محوطه نمايشگاه طراحي و اجرا ميفو ساز غرساخت -1-8

 وريعتر سگردد که عريض بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه خودروهای امداد از جمله آتش نشاني و هالل احمر بتوانند 

 آسانتر به محل حادثه خود را برسانند.

 نقاش، آهنگر، نجار، برق کار(ارگران )پوشش مناسب ک-2-8

يشگاه اح نماهای داخل محوطه باز بايستي با ارتفاع از سطح خیابانها بصورتي طراحي و اجراء گردد تا هنگام افتتغرفه-3-8

 شوند و همچنین زمان بارش نزوالت آسماني دچار خسارت و آسیب نشود.که سطح خیابانها شستشو و آب پاشي مي

 آمیزی.سرويسهای بهداشتي جهت شستشوی لوازم نقاشي و رنگفاده از عدم است-4-8

 از ريختن رنگ و وسايل رنگ آمیزی به داخل فضای سبز جداً خودداری فرمائید.-5-8

 .گرددی از قراردادن قاب اسپیس و هرگونه تبلیغات محیطي داخل فضای سبز و محار آنها با طناب به درختان خوددار-6-8

 ای سبز طبق نظر کارشناس فضای سبز محاسبه و خسارت وارده از مجری کسر خواهد شد.ان به فضتخريب و زي-7-8

 باشد.پخش و توزيع هرگونه بروشور، کاتولوگ، تراکت در محوطه باز ممنوع مي-8-8

صورت به بايست خاتمه يافته تا نظافت سالنها و محوطساخت و ساز در سالنها و محوطه باز ظرف زمان تعیین شده مي-9-8

 مطلوب انجام شود.

 تخلیه انواع نخاله، نئوپان توسط مشارکت کنندگان به خارج از مجموعه نمايشگاه الزامیست.-10-8

 .گرددها خودداری از قراردادن هرگونه وسايل مازاد غرفه مانند کارتن، جعبه در پشت پنل-11-8

 روی (یزات نمايشگاهي و تبلیغات شرکتهاجاره تجهاز جمله ا)نصب بروشورهای تبلیغاتي بمنظور جلوگیری از -12-8

د. تصاص دهمجری مکاني را ترجیحا در ورودی سالن به عنوان تابلو اعالنات اخ ،ستونهای داخل سالن نمايشگاهي و پانل ها

ا ي رکانمجری جهت استقرار نیروهای خدماتي و تجهیزات نظافتي، بهداشتي از جمله جارو برقي و... داخل سالنها م-13-8

ز ادسترسي آسان و به موقع به نیروهای  داخل سالن را داشته و  یاضطرارص نمايد تا مدير سالن هنگام موارد مشخ

 پراکندگي نیروهای خدماتي در داخل سالن جلوگیری بعمل آيد.

 

 آتش نشانی  -ب-8

 -زا  مواد اشتعال -هاحاوی گازنشاني سالنهای تحت پوشش الزامیست و ورود سیلندرهای رعايت اصول ايمني و آتش-14-8

های دستگاه –بخاری نفتي و گازی  -هیترهای برقي  -پخت و پز  -شعله عريان  -مواد شیمیايي و اسیدی خطرناک 

ظروف و  زا و شیمیايي صرفاً از جوشکاری و برشکاری به سالنهای نمايشگاهي ممنوع بوده و جهت نمايش کاال های اشتعال

 مي باشد . نمايشگاه حسن اجرای اين بند با رعايت موارد فوق به عهده مجری  .ده گردد بطری خالي آنها استفا

سیلندرها و تجهیزات آتش نشاني پیش بیني شده در سالن تحويل مجری نمايشگاه شده و ضمن رعايت عدم -15-8

 .شدخواهد نشاني جابجايي و دستکاری آنها پس از پايان هر نمايشگاه صحیح و سالم تحويل آتش
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 اکیداًدر اجرای غرف فضای باز از احداث و ساخت و ساز در مقابل شیرهای آب آتش نشاني و آبیاری فضای سبز -16-8

 خودداری گردد.

 ومصرف دخانیات در سالنهای نمایشگاهی اکیداً ممنوع می باشد و مجریان موظفند در این خصوص نظارت دقیق -17-8

 کامل داشته باشند .

-21912445و  21912444-021شماره تلفنهای اضطراری از جمله شماره تلفن ههای آتهش نشهانی )    موظفند  مجریان-8-18

   را به نحو مقتضی به مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگاه اطالع رسانی نمایند .( 021-21912555)هالل احمر و (021

 امور قراردادها -ج-8

 م نمایند.مور نمایشگاهی در اسرع وقت نسبت به امضاء قرارداد اقداا و یا اپس از اعالم شفاهی یا کتبی امور قرارداده-19-8 -

 در خصوص تنظیم الحاقیه ها حداقل بیست روز قبل از شروع قرارداد تصمیم گیری و اعالم شود.-20-8 -
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 امور حقوقي * 

 
ن سهئولیتهای برگهزاری نمايشهگاه بهه مجريها     ی کلیه ماز آنجائیکه در قرارداد منعقده في مابین شرکت سهامي نمايشگاه و مجر

نمايشهگاه   واگذار گرديده لذا در صورت اهمال هريک از عوامل مجری و يا مدير سالن و.... در اجرای وظائف محوله در امر برگزاری

سهت و  مربوطهه ا که منجر به حادثه فوت ،نقص عضو و يا ساير خسارات گردد مسئولیت کیفری و حقوقي آن مستقیماً با مجهری  

 .شرکت سهامي نمايشگاههای بین المللي مسئولیتي در اين زمینه نخواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل های امور حقوقی  
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 گاه ری نمایشبرای مج
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 برنامه ریزی، نوسازی اداری و فنآوری اطالعات  -موارد درخواستی از مجریان نمایشگاهی 

 *  اطالعات شرکت کنندگان داخلی )غرفه داران(-9 -1

 مالحضات انگلیسي فارسي ان تحويلزم فرمت فايل موارد درخواستي

اطالعات شرکت 

و  کنندگان داخلي

 خارجي

  اکسل

 

سه روز قبل از 

برگزاری نمايشگاه 

و بارگذاری در 

سامانه کارتابل 

 مجريان

 طبق نمونه ذيل * *

 

 

 نام کشور
نام شرکت به 

 فارسی

نام شرکت به 

 التین
 آدرس به التین آدرس به فارسی کد اقتصادی شناسه ملی

الیت زمینه فع

 به فارسی

زمینه فعالیت 

 به التین

نام و نام 

خانوادگی 

مدیرعامل به 

 فارسی

نام و نام 

خانوادگی 

مدیرعامل به 

 التین

           

           

           

 

 فاکس تلفن ایمیل وب سایت
موبایل 

 مدیرعامل

شماره 

 سالن

شماره 

 غرفه

نوع درخواست: 

 یالیر/یارز

 یالیمتراژ ر

 خل سالندا

 یالیمتراژ ر

 باز یفضا

 یمتراژ ارز

 داخل سالن

متراژ 

 یارز

 باز یفضا

غرفه 

خودساخته 

 شیپ ای

 ساخته

             

             

             

 

2- 9- 

 

 

 مالحضات انگلیسی فارسی زمان تحویل فرمت فایل موارد درخواستی

 نقشه محوطه سالنهای جاری
JPG  و تحويل

 دستي

ل از يک هفته قب

 زاری نمايشگاهبرگ
 رنگي -افقي  – A4قطع  * *

 عدد 5تعداد  - - پس از افتتاح نمايشگاه - کتاب نمايشگاه
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 ارائه اینترنت به غرفه داران*   -9-3
 

 دارد.را کلیه سالنهای نمايشگاه امکان ارائه اينترنت وايرلس -9—1-3

منوط به  رلس و ديش در کلیه فضاهای سرپوشیده و فضای باز نمايشگاه،ای، واي نصب هرگونه تجهیزات مخابراتي، ماهواره-2-3-9      

 بوده و در غیر اين صورت مجاز نمي باشد.،نوسازی اداری و فنآوری اطالعات هماهنگي با مديريت برنامه ريزی

ود با خاران دیه غرفه نیاز کل پیشنهاد مي گردد مجريان محترم هر نمايشگاه نسبت به خريد میزان پهنای باند مورد توضیح مهم :

 راسا اقدام نمايند. خود نسبت به ارائه اينترنت به آنهاتخفیفات مربوطه اقدام نموده و 

 ي باشد:الزم به ذکر است مراحل درخواست اينترنت بصورت هزينه ای به شرح ذيل م-3-3-9        

 مراجعه حضوری به واحد توزیع اینترنتالف(                    

 ب( تكمیل فرم درخواست و پرداخت وجه                    

 در سایت از قسمت خدمات نمایشگاهی بخش اینترنت وایرلس را می توانید  و تعرفه ج( فرم قرارداد اینترنت                    

iranfair.com . دریافت نمایید 

 مراجعه نمايید . http://expo.ebss.irآنالين به سايت درخواست اينترنت بصورت برای -9 -4-3      
 

  : تذکر مهم
 فناوری برنامه ریزی، نوسازی اداری وکلیه موارد مربوط به این مدیریت, باید در زمان مقرر تحویل مدیریت  .1

 گردد. اطالعات

 بر روی يک سیستم قابل استفاده مي باشد. Password و User Nameهر  .2
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 فرم اطالعات مدیریت برنامه ریزی، نوسازی اداری و فنآوری اطالعات 

 برای مجری نمایشگاه 

 الزامات پرتال مجریان
 

PL-FR-98-01 

 

ود ارائه ر،  بهبم جمهوری اسالمی ایران مبنی بر  تحقق دولت الكترونیكی در راستای تسریع در اجرای اموولت محترنظر به تاکید د        

 ش هزینهخدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیر حضوری ، همچنین کاه

صحیح  وتلف ، ایجاد گردش سریع و صحیح اطالعات و شفاف سازی و اطالع رسانی دقیق ش های مخها،  افزایش کارایی و اثربخشی در بخ

ا شگاهی رذینفعان در صنعت نمایشگاهی مقرر گردید کلیه مجریان نمایشگاهی که تصمیم به برپائی نمایشگاههای خود در این مرکز نمای

ل شروح ذیمدر قالب یك وب سایت استاندارد و دارای قابلیتهای  گاهی خوددارند نسبت به راه اندازی وب سایت مربوط به فعالیت نمایش

 اقدام نمایند. 

وب  ه معرفیببدیهی است درج اطالعات نمایشگاههای مورد نظر در تقویم نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی منوط          

اجرای  ه است ورد مطابق با آنچه در شرایط این دستورالعمل آورده شداستاندا سایت نمایشگاه مورد اشاره می باشد.  ضمنا داشتن وب سایت

رخوردار ه سزائی بدر رتبه بندی مجریان نمایشگاهی از اهمیت ب برای هر نمایشگاهیا استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه نمایشگاه مجازی 

 ود. ش نمایشگاههای مورد نظر و به شرح پیوست مشخص میبه بندی خواهد بود. نحوه اقدام مجریان محترم نمایشگاهی با توجه به رت

 استانداردهای یک وب سایت نمایشگاهی :-4-9

 استفاده از محیط کاربر پسند-1-4-9

 استفاده از حداقل دو زبان فارسی و انگلیسی برای نمایشگاههای بین المللی . -2-4-9

 درج قسمتهای عمومی در وب سایت به شرح ذیل: -3-4-9

 آدرس ایمیل و آدرس پستی  –اس ام اس  –فاکس  –با ذکر شماره های تلفن  ---ما  تماس با 

 درباره ما 

  اخبار 

 تقویم نمایشگاهی مجری 

 درباره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران 

  لینکهای مرتبط 

 پرسشهای متداول 

 

 عنوان نمایشگاهی :   ویژه هر درج قسمتهای تخصصی نمایشگاهی به شرح ذیل-4-4-9

 

 اطالعات اولیه نمایشگاه شامل :  - الف
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 ی اداری و فنآوری اطالعات ی، نوسازفرم اطالعات مدیریت برنامه ریز

 برای مجری نمایشگاه 

PL-FR-98-01 

  درباره نمایشگاه 

 تصویری از مجوز نمایشگاه 

 زیرگروههای تخصصی 

 مقررات عمومی نمایشگاه 

 هزینه های مشارکت 

  نحوه پرداخت 

 یادآوری تاریخهای مهم 

 

 ثبت نام در نمایشگاه:  -ب

  فراخوان ثبت نام 

 ه نمایشگا ثبت نام آنالین 

  شرکت ( برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطالعاتقوانین و مقررات نمایشگاه ) با هماهنگی با مدیریت 

 دانلود فرمهای مرتبط با نمایشگاه 

 

 خدمات کلی:   -ج

 گالری عکس نمایشگاه قبلی 

 و ....(  ئی ، هتلخدمات نمایشگاهی شامل: اینترنت نمایشگاه ، غرفه سازی ، اجاره تجهیزات ، پذیرا  

 نقشه سالنها 

 پوستر نمایشگاه 

  لوگو و تبلیغات نمایشگاه 

 نقشه نمایشگاه و راههای دسترسی به نمایشگاه 

 کتاب نمایشگاه 

 بخش مربوط به معرفی اسپانسرهای نمایشگاه 

 نظرسنجی از بازدید کنندگان 

 گزارشهای آماری:   -د

 دوره های قبلی یشگاه درارائه گزارشهای تخصصی وآماری از  برگزاری نما 
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 نتایج و خروجی: -5-4-9

  زی، برنامه ریماه یکبار توسط مدیریت  6رتبه بندی وب سایتهای نمایشگاه و معرفی برترین وب سایتها هر

 جهت درج در پرتال شرکت و اطالع رسانی به عموم نوسازی اداری و فناوری اطالعات

 بوطه . منظور نمودن نتایج ارزیابی در فرمت مر 

 ارتقاء سطح کمی و کیفی اطالع رسانی بمنظور بهبود ارتباطات الکترونیکی صنعت نمایشگاهی 

 

 الزامات وب سایت نمایشگاهها بر اساس رتبه بندی )گرید( مدیریت امور نمایشگاههای داخلی

 

 داشتن هر یک از موارد زیر برای کلیه مجریان نمایشگاه الزامی می باشد: 

 

 عایت اصول طراحی وب سایتزم جهت رموارد ال گرید

  A+گرید 

 داشتن وب سایت اختصاصی برای هر نمایشگاه

 تلفن همراهبا یا استفاده از نرم افزارهای مرتبط  اجرای نمایشگاه مجازی

 اجرای ثبت نام آنالین

 اجرای جانمائی آنالین شرکت کنندگان

  Aگرید 

 هداشتن وب سایت اختصاصی برای هر نمایشگا

 یا استفاده از نرم افزارهای مرتبط تلفن همراه ی نمایشگاه مجازیاجرا

 اجرای ثبت نام آنالین

 Bگرید 

 یا استفاده از نرم افزارهای مرتبط تلفن همراه اجرای نمایشگاه مجازی

 برای هر نمایشگاه در وب سایت شرکت مجری  اجرای ثبت نام آنالین

 ایت استانداردهای نمایشگاهی ری با رعداشتن وب سایت شرکت مج Cگرید 
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 :هماهنگی درخصوص موارد ذیل با روابط عمومی و امور بین الملل الزامی است 

عمومی  روابط مدیریتنحوه دریافت تاییدیه جهت چاپ کتاب کاتولوگ نمایشگاه و رعایت استانداردهای مورد نظر از -1-10

 (1شماره لعملدستورا) امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها و

 (2شماره  دستورالعملکارت دعوت، نقشه راهنما و...)،نحوه دریافت تاییدیه پوستر -2-10

 (3شماره دستورالعملنحوه انتشار و توزیع وی ه نامه های خبری )-3-10

 (4شماره دستورالعملنحوه هماهنگی و اخذ تاییدیه جهت ستاد خبری )-4-10

 مدیریت حوزههای تبلیغاتی و اطالع رسانی و دریافت تاییدیه پخش تیزر از ئه پكیج نحوه هماهنگی جهت ارا-5-10

 (5شماره  دستورالعمل) قبل از اجرا  مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل

، میی مراساعالم کنداکتور اجرا ،در خصوص برگزاری مراسم افتتاحیه، اختتامیه نحوه هماهنگی و رعایت استانداردها-6-10

 (6شماره  دستورالعملسازی سالن کنفرانس وکلیه برنامه های جانبی ) آماده

ریت مدینحوه هماهنگی در خصوص نظر سنجی و راه اندازی کیوسكهای اطالع رسانی و ارائه اطالعات مورد نظر به -7-10

 ( 7شماره  دستورالعمل)  حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل

و  مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومیل در خصوص تبلیغات محیطی ،محاطی و رادیویی با هنگی کامنحوه هما-8-10

 ( 8شماره  دستورالعمل) امور بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

 دستورالعمل مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل
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 طرح روی جلد کتاب ، پوستر و کارت دعوت عیناً مشابه هم چاپ شوند  . -9-10

ار و برگز نام و لوگوی شرکت سهامی نمایشگاهها ،در عطف کتاب هیچگونه تبلیغی درج نشده و صرفاً نام کتاب نمایشگاه-10-10

 .کننده به زبان فارسی و التین درج گردد

 ( باشد17×24قطع کتاب وزیری) -11-10

 گرمی  براق( باشد. 300براق و جلد کتاب شومیز)مقوای گالسه   UVروکش جلد کتاب  -12-10

گهی اختصاص آصفحه از انتها به عنوان صفحات وی ه به  10و  پس از درج پیام مقامات و مسئولین و نیزصفحه  10حداکثر  -13-10

 گیرد. ی  اطالعات پایه شرکتهای حاضر در نمایشگاه در دو بخش فارسی و التین قرارحات میانسایر آگهی ها در صف یافته،

 رنگ به چاپ برسند. 2رنگ و صفحات  اطالعات پایه شرکتهای حاضر حداقل در  4صفحات کتاب حاوی آگهی در  -14-10

 طهیه مربولزوم پیام صنف یا اتحاد در صورت پیام مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها  و پیام مجری برگزار کننده و -15-10

 گردد.می درج یاد شده در کتاب نمایشگاه بترتیب  قبل از درج هر گونه آگهی

شگاه روز قبل از برگزاری نمای 14مجری جهت درج پیام مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه در کتاب موظف است حداقل -16-10

 ین الملل داشته باشد.بو امور ها هماهنگی های الزم را با  روابط عمومی 

سبت به مجری موظف است پس از اخذ پیام مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه از سوی روابط عمومی و امور بین الملل ن-17-10

فات روابط د تشری( و با ارائه آن به واحتوسط دارالترجمه رسمی انجام شود ترجمه) ترجمه متن پیام به زبان انگلیسی اقدام نماید

 امور بین الملل و اخذ تاییدیه نسبت به چاپ آن اقدام نماید. عمومی و 

و سپس  پس از درج پیام مقامات مسئول در کتاب نمایشگاه باید فهرست مشارکت کنندگان ابتدا بر اساس حروف الفبا -18-10

 بر اساس گروه های مختلف کاالیی و رده فعالیت درج گردد.

ز واحد : نحوه دریافت تاییدیه جهت چاپ کتاب کاتالوگ نمایشگاه و رعایت استانداردهای مورد نظر ا 1دستورالعمل شماره 

 مومی شرکت سهامی نمایشگاه ها روابط ع تشریفات در

 

 ورالعمل مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین المللدست
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 6نسبت به درج اطالعات پایه حداکثر  ،دگان به ترتیب حروف الفبا و گروه کاالییارکت کننپس از فهرست اسامی مش -19-10

وب سایت و نام مدیرعامل در هر صفحه اقدام   فاکس، ایمیل، تلفن، نشانی، نام، شرکت حاضر در نمایشگاه شامل نوع فعالیت،

 گردد. الزم به توضیح است صفحات کتاب باید دارای شماره باشد.

            نندگانمایشگاه بابت درج اسامی و اطالعات شرکتهای حاضر در نمایشگاه مجاز به دریافت هیچگونه وجهی ازمشارکت کمجری ن -20-10

 می گردد. رایگان به دو زبان فارسی و انگلیسی در کتاب نمایشگاه مورد نظردرج  نمی باشد. این اطالعات به صورت کامالً

 ارکت کنندگان به چاپ آگهی در کتاب را ندارد.الزام مشمجری نمایشگاه حق  -21-10

و  بط حاکممجری نمایشگاه صرفاً مجاز به درج تبلیغات مشارکت کنندگان در نمایشگاه مربوطه با رعایت شئونات و ضوا -22-10

 قانونی جمهوری اسالمی ایران را دارد.

وز ر 7ی را قبل از به چاپ رساندن آن تاییدیه نهای در باال مجری نمایشگاه موظف است پس از رعایت موارد اشاره شده -23-10

 دریافت نماید. مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین المللقبل از برگزاری نمایشگاه از 

 مجری نمایشگاه موظف به درج نقشه سالنها در درون کتاب نمایشگاه می باشد.-24-10 

ل ساعت قب 24نمایشگاه به مدیریت روابط عمومی  CDنسخه کتاب و  200اد حویل تعدمجری نمایشگاه موظف به ت  -25-10

 ازبرپایی نمایشگاه می باشد.

ل روز او مجری برگزاری نمایشگاه ملزم به ارائه یك نسخه کتاب نمایشگاه  به کلیه غرفه داران به صورت رایگان در -26-10

 برگزاری نمایشگاه می باشد

ی به بط عمومد مازاد کتب به چاپ رسیده را در ایام برگزاری نمایشگاه با هماهنگی مدیریت روامی توان مجری نمایشگاه -27-10

 فروش برساند.

و و نام درج لوگ مجری موظف به رعایت کلیه موارد فوق الذکر جهت درج در کتاب نمایشگاه، پوستر می باشد و در صورت-28-10

 اشد .بی مبه حساب شرکت سهامی نمایشگاه  مربوطه پرداخت تعرفه های  ملزم به اسپانسر تبلیغاتی، بر حسب گرید نمایشگاه

 

 تبصره: هر گونه تبلیغات اسپانسری در کارت های دعوت ممنوع می باشد .  
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 نحوه دریافت تاییدیه پوستر،کارت دعوت،نقشه راهنما::  2دستورالعمل شماره 

 الف(پوستر

اه یك م مللمدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الر نمایشگاه از چاپ پوستمجری ملزم به دریافت تاییدیه جهت 

 پیوست و با رعایت موارد مطرح شده ذیل می باشد. 1قبل از برگزاری نمایشگاه مطابق طرح شماره 

 گرمی و در چهار رنگ باشد. 135از کاغذ گالسه  70در  50پوستر در ابعاد -29-10

و  ، در قسمت میانی لوگوی وزارت صنعت، معدن و تجارتاست , لوگوی شرکت سهامی نمایشگاهر پوسترسمتدر باالی -30-10

 در سمت چپ لوگوی یوفی درج گردد.

 .قرار خواهد گرفت لوگوی  برگزار کننده نمایشگاه در پایین لوگوی شرکت سهامی نمایشگاه-31-10

            ی و وستر نمایشگاه با نظر واحد تشریفات مهدیریت روابهط عمهوم   ها در پ در صورت نیاز به درج لوگو و اسامی وزارتخانه-32-10

 بین الملل لحاظ شود .  امور

در زیهر  . زبان فارسی و انگلیسی الزامهی سهت   در نمایشگاههایی که بصورت بین المللی برگزار می گردد، درج لوگوها به-33-10

 »صورت ه و در موارد التین ب« بین المللی جمهوری اسالمی ایران یشگاههایشرکت سهامی نما»عبارت  لوگوی نمایشگاه ،نویس 

.I. I. E. C » و یا «Iran International Exhibitions Company  »درج گردد. 

یكبار  مجری تنها ،، کارت دعوت و در صورت وجود لوگوی اسپانسربه یكسان بودن طرح کتاب نمایشگاه، پوستربا توجه -34-10

 تعرفه ملزم خواهد بود.پرداخت  نسبت به

درج  ،نرسی و التیتاریخ  و مكان برگزاری نمایشگاه به فابا  فونت تیتر و بزرگتر از فونت نام نمایشگاه در باالی پوستر  -35-10

 گردد.

پ شرکت سهامی نمایشگاه و مجری برگزاری الزامیست )در سمت چستر نمایشگاه درج آدرس اینترنتی در پایین پو-36-10

 ایین ابتدا سایت اینترنتی نمایشگاه و پس از آن سایت مجری نمایشگاه لحاظ گردد(.قسمت پ
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 (1نمونه طرح پوستر، کارت دعوت و طرح روی جلد کتاب )طرح شماره 
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  (كارت دعوت 

هفته  دو ین المللمدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بمجری ملزم به دریافت تاییدیه جهت چاپ کارت دعوت از 

 می باشد. 3و2قبل از برگزاری نمایشگاه و با رعایت موارد مطرح شده در ذیل و مطابق طرح های شماره 

 گالسه و چاپ چهار رنگ باشد.، گرمی 300 ، جنس کارت دعوت مقواء-37-10

 .باشد سانتی متر( 21در  15) 5Aتا نشده در ابعاد کاغذ کارت دعوت -38-10

اری کارت دعوت با هماهنگی روابط عمومی و امور بین الملل یك هفته قبل از برگزه و چاپ ه تهیف بمجری موظ-39-10

 نمایشگاه می باشد. 

رنگ   کنار نام نمایشگاه، عالمتی هم، دری که به نقشه راهنما اختصاص دارددر طرح روی کارتهای دعوت و قسمت-40-10

 های تحت پوشش نمایشگاه مشخص قرار گیرد.از سالن سالنهای تحت پوشش نمایشگاه جهت اطالع مخاطبین

 یك هفته قبل از برگزاری نمایشگاه می باشد. ،مجری موظف به ارائه کارت های دعوت -41-10

 

 

 )طرح روي كارت دعوت جهت بازديد(2نمونه طرح شماره 
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 )متن داخو كارت دعوت جهت بازديد(3نمونه طرح شماره 

 ج (نقشه راهنما 

اری نمایشگاه هفته قبل از برگز 2افت تاییدیه جهت چاپ نقشه راهنما از سوی روابط عمومی و امور بین الملل م به دریمجری ملز

 پیوست می باشد. 4با رعایت موارد مطرح شده ذیل و مطابق نمونه طرح شماره  

گاه، مل نام نمایشپوشش شا ای تحتوچاپ چهار رنگ با ذکر جزئیات مربوط به سالنه A3نقشه راهنما در ابعاد  -42-10

، وششپماشگاهها، یوفی و مجری نمایشگاه(، رنگ سالنهای تحت ، لوگوها )شامل: شرکت سهامی نتاریخ برگزاری نمایشگاه

 نمونه آدرس سایت اینترنتی نمایشگاه و سایر موارد با تایید روابط عمومی نمایشگاه مطابق (بصورت مجزا تفكیك شود)

 پیوست  باشد.

 گرمی استفاده گردد. 100کاغذ تحریر  زقشه راهنما اهت چاپ نج-43-10

 با فونت  (cm1,5 ×cm13) شرکت سهامی در درون کادری در ابعادنقشه راهنما درج آدرس اینترنتی  در پایین-44-10

TIME NEWS  و رنگ مشكی الزامی است. 18سایز 
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 غرفه الزامی می باشدشماره  ،در پشت نقشه راهنما درج اسامی غرفه ها ،شماره سالن-45-10

یده در پشت نقشه راهنما شرکتهایی که در یك رده کاالیی می باشند با رنگی مجزا از سایر گروهها مشخص گرد-46-10

 ضمن اینكه در پایین نقشه سمت راست مشخص گردد هر رنگ مربوط کدام گروه کاالیی می  باشد.

  باشد.نقشه های چاپی به زبان فارسی و التین -47-10

مدیریت حوزه هماهنگی الزم با  ،در خصوص تیرا  چاپ نقشه های راهنما می بایست از سوی مجری نمایشگاه-48-10

 .انجام شود مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل

 ه مربوطهمشمول پرداخت تعرفدرج هرگونه تبلیغ تجاری و لوگو و برند بروی نقشه راهنما بر اساس گرید نمایشگاه -49-10

 یران خواهد بود .ابه حساب شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 
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 4نمونه نقشه راهنما طرح شماره 
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 نحوه انتشار و توزیع وی ه نامه های خبری:  3دستورالعمل شماره 

 شگاهمایه(، منوط به هماهنگی با روابط عمومی شرکت سهامی نوی ه نامتوزیع نشریه های تخصصی مرتبط با نمایشگاه )-50-10

 ، می باشدهای مربوطمشروط به پرداخت تعرفه  ،بوده و در صورت اخذ تاییدیه

 هماهنگی و اخذ تاییدیه جهت ستاد خبری نحوه:  4دستورالعمل شماره 

تجهیز  وشد، ملزم به دایر نمودن ستاد خبری بع می بامتر مر 10000ز نها بیش اآمجری نمایشگاههایی که فضای مفید -51-10

 می باشد. VIP نمودن آن درکنار دفتر مجری نمایشگاه  و

 .مجری ملزم به انتخاب و معرفی فردی بعنوان مسئول ستاد خبری به روابط عمومی و امور بین الملل می باشد -52-10

 رت پذیرد.صوو امور بین الملل روابط عمومی مدیریت ه از ذ تاییدیاصحاب رسانه با هماهنگی واخ دعوت از خبرنگاران و-53-10

 برنامه نشست های خبری نمایشگاه ها توسط مجری به روابط عمومی ارسال شود. -54-10

 مطالب مندرج در وی ه نامه های نمایشگاهی قبل از چاپ به رویت وتایید مدیریت روابط عمومی برسد. -55-10

رت ارائه یك نسخه از عملكرد ستاد خبری و بازتاب آن در رسانه ها و مطبوعات بصو موظف به مسئول ستاد خبری -56-10

 .روزانه به روابط عمومی و امور بین الملل می باشد

یزر از نحوه هماهنگی جهت ارائه پكیج های تبلیغاتی و اطالع رسانی و دریافت تاییدیه پخش ت:  5دستورالعمل شماره 

 قبل از اجرا  عمومی و امور بین الملل و روابط مدیریت حوزه مدیرعامل

رد، ب بیلبورسانی شامل: پخش تیزر ،زیر نویس، تبلیغات رادیویی، نص مجری نمایشگاه موظف به انجام تبلیغات و  اطالع-57-10

ل بوده و لملا ور بین، ارسال پیامك و.... می باشد و نظارت بر حسن انجام کار بعهده روابط عمومی و امارسال پوستر، کارت دعوت

  .اشدبمجری ملزم به ارائه گزارشی مستند مبنی بر انجام تبلیغات صدر االشاره به روابط عمومی و امور بین الملل  می 

 .شدمتن زیر نویس و تیزر قبل از پخش می بایست تاییدیه روابط عمومی و امور بین الملل را بهمراه داشته با -58-10

 .ن روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه الزامیستقید عنوادر پایان تیزر  -59-10

 .درج لوگو اسپانسرها و حامیان نمایشگاه در تیزر اطالع رسانی برگزاری نمایشگاه بالمانع می باشد -60-10

مجري  ت سهامي نمايشگاهها گرددعنوي شركتذكر: در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر و بروز تبعات رسانه اي كه موجب ضرر و زيان مادي و م

 مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
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 کتور اجراییهماهنگی و رعایت استانداردها در خصوص برگزاری مراسم افتتاحیه ، اختتامیه ،اعالم کندا: 6دستورالعمل شماره 

 مراسم، آماده سازی سالن کنفرانس وکلیه برنامه های جانبی

 

را  و ، با توجه به متظور تعیین سطح مقام افتتاح کنندهیك هفته قبل از برگزاری نمایشگاه بمنوظف است مجری م -61-10

 بعمل آورد. مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین المللاهمیت نمایشگاه هماهنگی های الزم  را  با 

بط ه به رواارائه  کنداکتور اجرایی مراسم افتتاحییشگاه و مجری موظف به ارائه لیست کشورهای مشارکت کننده در نما -62-10

 شد.می با ام امور مربوط به مراسم افتتاحیهعمومی و امور بین الملل یك هفته قبل از برگزاری نمایشگاه جهت نصب پرچم انج

طبق مایشگاه مجری موظف به ارائه درخواست رزرو سالنهای تحت پوشش و همایش های جانبی در شرکت سهامی ن -63-10

 جدول پیوست دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه به روابط عمومی و امور بین الملل می باشد.

 انتخاب مقام افتتاح کننده به روابط عمومی و امور بین الملل جهت برقراری ارتباط و مجری موظف به معرفی سرتیم -64-10

 .مسیر بازدید و سایر هماهنگی های الزم می باشد

ام و ساعت قبل از بهره برداری از سالن های همایش و کنفرانس اقد 48ظف است نسبت به دریافت قرارداد، مجری مو-65-10

 .مدیریت روابط عمومی ارائه نماید تصویر قرارداد را به

و  یوسایل جانب ساعت قبل از مراسم کلیه 24مجری موظف است جهت برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه حداکثر  -66-10

سئولیت عدم اید و مدر روز مراسم را تهیه و سالن همایش را با کلیه امكانات با هماهنگی روابط عمومی بازبینی نمد مورد نیاز موار

 رعایت این مهم به عهده مجری خواهد بود .

 ،پرو کشن ئووید نور، سیستم صوتی، انتخاب قاری، سرود جمهوری اسالمی،، کنداکتور برنامه :)برخی از این موارد عبارتند از

 ملزومات پذیرایی و...( پخش کلیپ، لپ تاپ، گل آرایی، نصب بنر خیر مقدم،

 ز اجرایمجری موظف است قبل از  اجرای موسیقی در زمان برگزاری همایش ها و مراسم، از وزارت ارشاد و اماکن مجو -67-10

 ید .برنامه را تهیه و به روابط عمومی و امور بین الملل ارائه نما

 روز قبل از برگزاری مراسم اقدامات الزم جهت اخذ مجوزهای الزم را بعمل آورد. 14ره: مجری موظف است ، تبص

 خذ نماید.امجری موظف است در صورت انجام قرعه کشی در ایام برگزاری نمایشگاه از روابط عمومی و امور بین الملل تاییدیه  -68-10

 امور بین الملل عمومی و دستورالعمل مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط

 

 

PR-WI-28-03 



 

100 

 

 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 

 جمهوری اسالمی ایران

 pppایش : اول  
38 

متعارف و خارج از مقررات و شئونات اسالمی در روند اجرای برنامه و کنداکتور ییر غیر در صورت مشاهده هرگونه تغ -69-10

 اجرایی، روابط عمومی نمایشگاه مجاز به تغییر و توقف در اجرای برنامه با هماهنگی مدیریت حراست نمایشگاه می باشد.

حوزه  مدیریتویت برگزاری مراسم به رفتن اولمجری موظف به معرفی کلیه متقاضیان برگزاری همایش ها با در نظر گ -70-10

 جهت انعقاد قرار داد می باشد. مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل

 جهت مراسم افتتاح نمایشگاه )قطع روبان( مجری موظف به رعایت موارد مشروحه زیر می باشد:-71-10

 در داخل سالن افتتاح 4*3طراحی و ساخت سن در ابعاد  -1-71-10

 در پشت سن مراسم افتتاحیه 4*3چاپ و نصب بنر در ابعاد -2-71-10

 درنظر گرفتن دوپله  جهت ورود و خروج از سن-3-71-10

 درنظرگرفتن جایگاه خبرنگاران در مقابل سن  جهت عكاسی از مراسم افتتاحیه-4-71-10

ورد نظر مع رسانی و ارائه اطالعات های اطالنحوه هماهنگی در خصوص نظر سنجی و راه اندازی کیوسك:  7دستورالعمل شماره 

   مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین المللبه 

گاه به یك هفته قبل از برگزاری نمایش(   Accessاکسس ) مجری موظف به ارائه اطالعات مشارکت کنندگان در محیط -72-10

ره شما الن،سشماره  آدرس، نوع فعالیت، عامل،نام مدیر م غرفه،:ناشامل باشد. این اطالعات روابط عمومی و امور بین الملل می

یی مشارکت به زبان فارسی و التین می باشد و در صورت تغییرات احتمالی و جابجا فاکس شماره تماس، وب سایت، ایمیل، ه،غرف

رگزاری یك روز قبل از ب العات رامجری موظف است آخرین و دقیق ترین اط ،غرفه ای که به آنان اختصاص یافتهکنندگان از 

ام نی درج ارجالزم به توضیح است در خصوص مشارکت کنندگان خ نمایشگاه در اختیار روابط عمومی و امور بین الملل قرار دهد.

 الزامی است  کشور مشارکت کننده در ستونی مجزا

        ه انجامبشرکت سهامی نمایشگاه اقدام ط عمومی مجری موظف است در ایام برپایی نمایشگاه با هماهنگی و نظارت رواب -73-10

 نظر سنجی از بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان نماید. 

ه ب cdروز پس از برگزاری نمایشگاه نتایج نظرسنجی بعمل آمده را در قالب یك کتاب و  20مجری موظف است ظرف مدت  -74-10

  .روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه ارائه نماید

 

 

 دستورالعمل مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل

 

 

PR-WI-28-03 



 

101 

 

 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 

 جمهوری اسالمی ایران

 pppایش : اول  
38 

ره: با توجه به انجام نظر سنجی از سوی مجری برگزاری نمایشگاه، ضرورتی به انجام کار موازی از سوی مشارکت کنندگان و تبص 

و چنانچه مشارکت کنندگان تمایل به نظرسنجی از محصوالت خود را داشته باشند، تنها در یچ ارگان و سازمان دیگری  نبوده ه

 .ی باشند غرفه خود مجاز به این امر م

می ره: انجام نظر سنجی توسط مشارکت کنندگان در محوطه نمایشگاه تنها در صورت پرداخت تعرفه به حساب شرکت سهاصتب

 )هر پرسشگر بعنوان یك آدمك تبلیغاتی در نظر و محاسبه می گردد( نمایشگاه امكان پذیر می باشد.

ط مدیریت حوزه مدیرعامل و روابی و رادیویی با محاط، طیهماهنگی کامل در خصوص تبلیغات محی: 8دستورالعمل شماره 

   عمومی و امور بین الملل

ومی مجری موظف است جهت انجام تبلیغات در محوطه نمایشگاه بصورت سمعی و بصری هماهنگی الزم را با روابط عم-75-10 

 .شرکت سهامی نمایشگاه بعمل آورد

شارکت کنندگان در محوطه نمایشگاه ممنوع بوده و مشارکت ی و یا مپخش هرگونه تراکت،بروشور از سوی مجر -76-10

 .کنندگان تنها در داخل غرفه خودمجاز به انجام این امر می باشند

 است.  عرضه کتاب از سوی غرفه دار در صورت ارتباط موضوعی با نمایشگاه  و صرفاً بمنظور اطالع رسانی  بالمانع-77-10

     انع جهت امر اطالع رسانی از سوی مجری محترم بالم ی بدون استفاده از اسپانسرمتر 12ر چاپ و نصب سه عدد بن -78-10

 می باشد

            ع رسانینمایشگاه هایی که بطور همزمان برگزار می شوند بمنظور بهره برداری از فضای اختصاص داده جهت امر اطال -79-10

 عمل آورند.ایشگاه بمی بایست هماهنگی الزم را با روابط عمومی نم

ر  برگزار می شوند، طرح پوست 40و  6نمایشگاه هایی که در سالن های موظف است بمنظور اطالع رسانی در  مجری-80-10

گزاری یك هفته قبل از بر ،جهت درج در ال ای دی ورودی سالنن بهره برداری از لوگوی اسپانسر نمایشگاه مربوطه را بدو

 .ین الملل ارائه نمایدو امور بنمایشگاه به روابط عمومی 

بر اساس حداکثر )مجری موظف است نسبت به اطالع رسانی رعایت اندازه کتیبه بر روی غرف فضای باز نمایشگاهی  -81-10

و همچنین ممنوع بودن تبلیغات مشارکت کنندگان بر روی بدنه خارجی غرف فضای باز  (تفاع یك متر و در طول غرف مربوطهار

مشارکت کننده می بایست تعرفه تبلیغات محیطی ، در صورت تخطی و تخلف در خصوص موارد فوق ید نمایداقدام و تاک

 نمایشگاه را پرداخت نماید.
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 هدف :  -1

   /اه  ميبا.د.هدف از تدوی. ای. دستورالعدل نظارت بر رعایت اصول و مقررات ایدنی در  کليه مراحل ساخت، برپایی و ندع آوری ندایش

 : کاربرد  دامنه -2

 ای. مستند در کليه سال. ها و فضاهایی که اقدار به ساخت غرفه می .ود، کاربرد دارد . 

 تعاریف :  -3

 رویداد: اتفاقی که منجر به یک حادثه .ده ویا پتانسيل منجر .دن به حادثه را ایجاد می کند . -3-1

 یا سایر خسارات گردد . ، صدمه وحادثه: واقعه ای ناخواسته که منجر به مرگ، بيداری، نراحت -3-2

 یا بيشتر با.ند .  v 1000خطوط فشار قوی: عبارت است از کليه خطوطی که حاوی الکتریسيته دارای ولتاژ -3-3

 پرميت : مجوز ایدنی برای هرگونه فعاليت که امکان بروز حادثه را دارد.-3-4

 مسؤلیت ها :  -4

بوط ه و م دیران   ( بوده و معاونت ها، م دیریت ه ای مر  HSEEستورالعدل بر عهده واحد )ای ای. دمسؤليت تهيه، برقراری و  نظارت برحس. انر

 سال. ها مسئوليت نظارت مستقي/ بر عدلکرد آن را بر عهده دارند.  

 شرح عملیات :  -5

 ایمنی عمومی برق -5-1

وقتی مج از  م  سي/ کشی برای اس تفاده ه ای   برقی و  در محلهایی که خطوط فشار قوی ونود دارد ، تعدير و نصب وسایل و تجهيزات -5-1-1

 يرد .باال صورت گ نيست، م/ر اینکه نریان برق قطع و عدليات فوق در فاصله بيش از سه متری از خطوط و دست/اههای دارای نریان با ولتاژ

د و از لزامی می با.  اق و تاسيسات لوهای برها هن/ار غرفه سازی نهت  سهولت دسترسی به تابرعایت فاصله قانونی  بي. دیوار و پانل -5-1-2

 انبار کردن وسایل در پشت دیوارها خودداری ندایيد .

 کابل کشی طوری انجار گيرد که مسير سي/ ها و کابل ها در تابلو به راحتی قابل ردیابی با.د .-5-1-3

ک اری روی  ی ل  وع م ی با. د و در  اکي دا  مدن   ك کنن ده  نظافت تابلوهای برق دار و نظافت کنتاکت های تحت ولتاژ با اسپری های پ ا  -5-1-4

 تجهيزات برق و تابلوهای برق دار به هيچ ونه مجاز نيست .

 مقابل تابلوها و تخته کليدها حتدا  باید با ماده عایق فرش .ده با.د حتی اگر اتصال به زمي. .ده با.ند . -5-1-5

 مل ميدان الکتریکی اطدينان حاصل کنيد .و حذف کابه هن/ار کار و تعدير از قطع بودن کامل نریان  -5-1-6
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 ژ با.ند .  انبردستها ، آچارپيچ گو.تی ها، فيوز کشها و ابزارهای دستی مشابه باید دارای عایق مناسب با ولتاژ و آمپرا -5-1-7

 هن/ار کار با مدارها و تجهيزات الکتریکی از تجهيزات حفاظتی مناسب استفاده .ود. -5-1-8

 رهای الکتریکی را با المپ امتحان نکنيد.هرگز مدا -5-1-9

و  وزه ای فرس وده  به طور منظ/ و مرتب برنامه بازدید از تجهيزات و سي/ های الکتریکی ترتيب داده . ود و وس ایل، کلي د ه ا و في     -5-1-10

 خراب بالفاصله معدور .وند.

ری ب ا  ز ه ر گون ه ک ا   اهایی اقدار به کار نندایند، هدچني. قب ل  اد به تنتوصيه می .ود در هن/ار کار بر روی مدارهای الکتریکی افر -5-1-11

 مسئول مربوطه هداهن/ی های الزر را انجار داده و مجوزهای مربوطه را اخذ ندایند.

 کليه دست/اه های سيار باید با کليد و فيوز به .بکه وصل .وند.-5-1-12

 ان حاصل کنيد .  ها اطدينبه هن/ار کار روی خازنها از خالی .دن بار آن-5-1-13

 قطع است .  کليه هادی ها یا وسایل الکتریکی مدار را هديشه برق دار تصور کنيد ، م/ر آنکه یقي. حاصل کنيد که برق آنها-5-1-14

 ی/ ی . ده  چ ار بر سي/ وسایل برقی باید کامال سال/ با.ند؛ اگر طول سي/ یا دو نقطه انتهایی که به دو.اخه یا م ادگی وص ل . ده د   -5-1-15

 با.د،استفاده از آن سي/ مدنوع می با.د.

 هن/ار بيرون کشيدن دو.اخه از پریز برق از کشيدن سي/ ندا خودداری کنيد.-5-1-16

 کابل های برق نباید از روی منابع گرمایی عبور داده .وند.-5-1-17

 وان ایی ت امي.  تنيازهای بلند م دت سيس ت/ و    ندید با هن/ار نای/زینی تجهيزات الکتریکی، باید اطدينان حاصل .ود که تجهيزات -5-1-18

 انرژی مدار سازگاری دارد.

وانن د  ک ه ا. خاب بت   هر کجا که امکان پذیر با.د، کابل های اتصال ابزار های الکتریکی دستی قابل حدل را باید در ارتفاعی آویخت -5-1-19

 آزادانه از زیر آن عبور ندایند.

ه س ال. را دا. ت   به منبع توليد برق اضطراری با حداقل رو.نایی الزر نهت خروج و تخليه اض طراری ن اتصال هر سال. بایستی امکا -5-1-20

 با.د.

 استفاده از لوازر استاندارد برای برق رسانی و نورپردازی غرفه ها-5-1-21

 سال. ها باید دارای سيست/ صاعقه گير با.ند. -5-1-22
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ول ت و ...   12، هالوژن  LED،SMDمصرف، نای آن باید از المپ ک/با.د و بهای مدنوع می.تهدادی و رهای گازی ماستفاده از المپ-5-1-23

 .استفاده .ود

 .ساخته و اسپيس نصب گرددوسيله عایق به سازه پيشگردد باید بهساخته نصب میهای پيشهایی که در سازهچراغ  -5-1-24

 ل مجاز است .و ترميناانشعابات برق فقط از طریق سوکت   -5-1-25

 برق کشی غرفه ها با استفاده از سي/ های پو.ش دار استاندارد )کابل( انجار گيرد . -5-1-26

 از وسایل الکتریکی و کابل های برق بيش از ظرفيت مجاز استفاده نشود. -5-1-27

 دقت .ود بعد از اتدار کار در سال. ها برق سال. قطع گردد . -5-1-28

 تقال کابل ها و انشعابات برقی از زیر موکت ها ، از داخل داکت عبور کنند .ری از انخوددا -5-1-29

 ریزی .ده . اطدينان از نصب سيست/ ارتينگ سال. ها و تجهيزات مربوطه و اندازه گيری مقاوت چاه ارت در دوره های برنامه -5-1-30

 ئول فنی برق بایستی انجار گيرد .مجوز مس کيلو وات با 5نصب و استفاده تجهيزات با مصرف بيش از  -5-1-31

ن ه  ف اظتی در زمي حوسایل و تجهيزات الکتریکی مورد استفاده درفضای باز و بيرون غرفه ها باید ضد رطوبت ب وده و تدهي دات الزر    -5-1-32

 عایق سازی رطوبتی را دا.ته با.ند .

 استفاده .ود . يت مناسبدر مسير وروودی برق غرفه ها از فيوز حفاظت نان با ظرف -5-1-33

 در زمان تخریب و ندع آوری غرفه ها انشعاب برق از تابلو برق مربوطه سال. ندا گردد . -5-1-34

 در حي. غرفه سازی استفاده از اتصاالت نا اید. وقرار دادن تابلو ها بر روی زمي. خود داری ندائيد . -5-1-35

 يزات الکتریکی حتی بصورت موقت مدنوع است.دیکی تجهانبار کردن مایعات قابل ا.تعال در نز -5-1-36

 در هن/ار وقع برق گرفت/ی موارد زیر را باید سریعا  انرا کرد:

 مدار را بدون برق ندود)قطع مدار( -5-1-37

 سریعا به مرکز امداد ندایش/اه اطالع دهيد. -5-1-38

 .خص بر ق گرفته را  از منبع انرژی ندا کرد. -5-1-39

 صل کنيد که خودتان در یک منطقه اید. قرار دارید.دينان حااط -5-1-40

ن دا ند ودن    از یک چوب خشک یا کدربند چرمی، لوله الستيکی یا چيزی های مشابه ای. که رسانای نریان برق ندی با.ند ب رای  -5-1-41

 منبع نریان از .خص استفاده کنيد.
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 ایمنی در حریق  -5-2

هرگون ه   زرس ی ند وده و  و غرفه داران موظف اند پس از پایان کار محوطه کار خود و تجهيزات خود را باه سازان کليه پيدانکاران ، غرف -5-2-1

 منبع فعال را که ميتواند باعث حریق گردد را غير فعال ندایند .

 از استعدال د خانيات در محيط کاری و سال. های ندایش/اهی ندا  خود داری ندائيد .  -5-2-2

خصوب ما در سطلهای ه به مواد روغنی ، رن/ی ، حالل های .يديایی  ، ضایعات قابل ا.تعال و سایر مواد ا.تعال زا رهای آغشتکهنه  -5-2-2

 و درب دار ن/هداری ندائيد .

 کپسولهای آتش نشانی را در محلهای ام. ، در معرض دید و دسترسی آسان قرار دهند .  -5-2-3

 متر با.د . 30تا  25بایستی ننده ها فاصله بي. محل نصب خاموش ک -5-2-4

 اطدينان از سال/ بودن .يلنگ ها ، هایدرانت ها ، فلکه ها و نعبه های فایرباکس در سال. های ندایش/اهی . -5-2-5

و. ش  مت ر را پ  25سانتيدتر از سطح زمي. با.د و هر فایر باکس حداقل . عاع   150تا  100محل نصب فایر باکس ها باید در فاصله  -5-2-6

 .دهد 

 اطدينان از سرویس بودن وسایل اعالر و اطفا حریق اتوماتيک و بازرسی دوره ای دقيق طبق برنامه -5-2-7

ی . عله ای در  که باعث ایجاد نور یا رو.. ن/ه دا.ت. چراغ .ود مدنوع است بدليل ونود دتکتوره ا  UPSاستفاده از برق اضطراری  -5-2-8

 فعال می گردد . سال. ها سيست/ اعالر حریق که پس از پلدپ

 انجار هر نوع فعاليتی که مانع از عدلکرد مناسب سيست/ های اعالر حریق گردد مدنوع می با.د . -5-2-9

 آموزش کار با خاموش کننده های دستی به افراد مرتبط و نصب دستورالعدل کار بر روی کپسول ها -5-2-10

 را  گزارش گردد . مجوز کار اید. )پرميت ( اخذ و موارد نااید. مشاهده .ده فو  HSEEحد قبل از انجار  فعاليتهای خطرناك از وا -5-2-11

 ستفاده گردد .برقی مدنوع بوده و باید از سيست/ های صنعتی ا –نهت گرمایش سالنهای ندایش/اهی استفاده از بخاریهای گازی  -5-2-12

ک اال ص رفا  از    ه داخل سالنهای ندایش/اهی مدنوع بوده و نهت ندایشطرناك( با.تعال زا )خ –اسيدی  –ورود کليه مواد .يديایی  -5-2-13

 ظروف خالی مواد استفاده گردد .

 از ورود سيلندرهای حاوی گازها به داخل سالنهای ندایش/اهی ندا  خودداری .ود .  -5-2-14

 از نو.کاری در داخل سالنها هن/ار ساخت و ساز ندا  خودداری گردد . -5-2-16

 ت استقرار خودروهای ندایشی داخل سال. می بایست سوخت آنها تخليه گردد و سيست/ برق آن قطع .ود .نه -5-2-17

 فشار تحت وسائل و خطوط ، ظروف سائيدگی و خوردگی کنترل - 5-2-18
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ع ب وده و ب ه ن ای آن    ها مدنو استفاده از المپ های مدادی و پرمصرف و هر گونه المپی که باعث ایجاد حریق گردد در داخل سال. -5-2-19

 استفاده گردد.   بایستی از المپ های ک/ مصرف

 ایمنی در ساخت و برچیدن غرفه ها  -5-3

دن ی  سب ، کاله ایکليه افرادی که در ساخت غرفه فعاليت می کنند  بایستی مجهز به تجهيزات ایدنی .امل لباس کار ، کفش کار منا -5-3-1

ایر ل وازر م ورد ني از ب ا     س  متر کار می کنند رنوع به ایدنی کار در ارتفاع( و  2نی که در ارتفاع بيش از ی کارگرا، ماسک ، کدربند ایدنی ) برا

 تونه به نوع کار مجهز با.ند .

رکت ج .  ناسایی با در.کليه کارکنان فعال در محيط های ندایش/اهی اع/ از غرفه ساز ، تاسيساتی ، برق کار و غيره باید دارای کارت  -5-3-2

 پو.ش و ذکر تخصص با.ند و دا.ت. گواهی ویژه برای رانندگان نرثقيل و ليفتراك ضروری می با.د .تحت 

 ده .ود .  نقا.ی باید در مکانهایی صورت گيرد که در آن تهویه مناسب انجار می گيرد و کف زمي. در هن/ار نقا.ی پو.ش دا -5-3-3

 ندی با.د.  ها،ستون ها. کف یا سازه های غرفه و تجهيزات ندایش/اه مجاز روی پانلنو.ت. با هر گونه قل/ و رنگ آميزی بر  -5-3-4

 ی با.د.مرنگ آميزی نهت غرفه سازی در سال. ها با پدپ رنگ  یا لوازمی که گرد رنگ را در فضا پراکنده می کند، مدنوع  -5-3-5

ار ک  پ س از پای ان    غيره نبایستی به صورت فع ال ره ا . ده و   ه پرچ و وسایل و ابزارات برقی مورد استفاده از ندله سنگ فرز ، دست/ا -5-3-6

 سيست/ برق آن قطع و در محل مناسب قرار داده .ود .

 درصورت لزور استفاده از اره برقی نهت برش قطعات چوب. سنگ و فلز، عدليات باید خارج از سال. صورت گيرد. -5-3-7

يس ت/ تهوی ه   سردوغبار در سال. های ندایش/اهی انجار آب پا. ی، اس تفاده از   ت کاهش گدر هن/ار ساخت و ندع آوری غرفه ها بعل -5-3-8

 مناسب و استفاده از ماسک تنفسی الزر و ضروری می با.د .

ی . ده آس يبی   غرفه ها باید بصورتی مناسب با کابل به زمي. مهار .ده با.ند تا در صورت وزش باد و ی ا فش ار ه ای غي ر پ يش بين       -5-3-9

 نبينند.

 مدانعت از  ایجاد آلودگی صوتی برای غرفه سازان  مجاور و بازدید کنندگان   -5-3-10

 دگی)رو. . ن/ ه  اصول و مقررات راهندایی و رانندگی در موارد ظرفيت بارگيری، حدل بار، سرعت مجازو عدر ایجاد س رو ص دا و آلو  -5-3-11

 دا.ت. وسيله و بوق زن بی مورد( بایستی رعایت گردد.

ه ده و ی ا منطق   رفه سازی محوطه غرفه سازی بایستی با عالئ/ مشخص مجزا و از ورود افراد متفرقه به محوطه محصور .  ر زمان غد -5-3-12

 خطر نلوگيری .ود.

 ند .مي. قرار ن/يرزبه طوری که کامال روی برای انبار کردن کليه مصالح ساختدانی ساخت غرفه باید آنها را روی پالت قرار داد،  -5-3-13
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س رپوش دهان ه ه ا و گ ذرگاه ه ا و      نرده، پو.ش های موقتی،حفاظ،  دار بست،بارگذاری بيش از حد ایدنی بر روی هر گونه اسکلت، -5-3-14

 ها باید مطابق قواني. ومقررات ملی ساختدان با.د .نظایر آن مجاز نيست. بار مجاز سازه

 ید از سال. ندایش/اه خارج .وند.فه ها بامصالح اضافی وپسداند های عدومی ساخت و سازغر -5-3-15

 ایمنی کار در ارتفاع  -5-4

 در فرآیند اید. سازی عدليات کار در ارتفاع : -5-4-1

 پرهيز از کار در ارتفاع و یا انجار بخشهایی از آن در سطح زمي. در .رایطی که ای. امکان ونود دا.ته با.د.    -5-4-1-1

بایس ت در ارتف اع انج ار    در حي. کار را از بي. ببرد، در صورتيکه الزاما  کار م ی  وط افراداستفاده از رو.ها و تجهيزاتی که خطر سق -5-4-1-2

 گيرد.  

رایطی که امک ان از ب ي. ب ردن    دهد در .استفاده از رو.ها و تجهيزاتی که ارتفاع سقوط و .دت صدمات نا.ی از سقوط را کاهش  -5-4-1-3

 خطر سقوط ونود ندا.ته با.د.  

 نکات ایدنی عدومی هن/ار کار در ارتفاع: -5-4-2

ه ا و س ایر وس ایل    هن/ار کار در ارتفاع استفاده از کدربندهای ایدنی مخصوب کار در ارتفاع) هارنس تدار بدن ( مجه ز ب ه گي ره    -5-4-2-1

 ن/هداری ابزار ضروری است. 

 بور باید با استفاده از عالئ/ هشدار دهنده مشخص گردد و عبور و مرور در آن کنترل .ود.مدنوعه عمنطقه  -5-4-2-2

 تی مناس ب، ب ه وی ژه  ک اله ایدن ی،     زات حفاظهای کامل لحاظ و از تجهيدر صورت نياز به عبور یا انجار کار هدزمان، باید احتياط -5-4-2-3

 استفاده .ود.   

 کيلومتر در ساعت با.د، کار در ارتفاع  در خارج از س ال. ه ا بایس تی    40-50در هن/ار وقوع بادهای .دید که سرعت آن بيش از  -5-4-2-4

 ود.   تعطيل .

در هن/ار بارندگی، هرگونه عدليات با استفاده از تجهيزات برقی بویژه نو.کاری برق و هدچني. در .رایطی که سطوح ک ار در اث ر    -5-4-2-5

 .ود، مدنوع است. ریزش باران لغزنده می

ی فمي زان دی د ک ا   در هن/امی که نور کافی در محيط عدليات ونود ندا.ته با.د و یا در .رایطی که به علت گرد وخ اك ، م ه و ....  -5-4-2-6

 نبا.د باید عدليات کار در ارتفاع تعطيل گردد.

 ليات کار در ارتفاع بایستی از سالمتی کامل برخوردار و فاقد خصوصيت ترس از ارتفاع با.ند. جریان عدم -5-4-2-7
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ك برداری .ده و به عبارتی کليه محلهایی اری و خابهتری. روش اید. سازی پلکانها، راهروها، سطوح .يبدار، منافذ و محلهای حف  -5-4-2-8

های حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار نباید های حفاظتی است. ارتفاع نردهسانتيدتر با.د، استفاده از نرده 180که ارتفاع سقوط آنها بيش از 

 سانتيدتر بيشتر با.د.  85سانتيدتر کدتر و از  75ید از سانتيدتر بيشتر با.د. هدچني. ارتفاع نرده راه پله نبا 110سانتيدتر کدتر و از  90از 

 ایدنی سکوها و سطوح عدليات:    -5-4-3

 های آب، دودکش و سایر مصالح غير مطدئ. و نامناسب قرار گيرد. خشی از نای/اه کار نبایستی بر روی آنرهای لق، لولههيچ ب  -5-4-3-1

 ار رسيده و وسایل حفاظتی الزر بطور مناسبی نصب .ده با.د.  آن باتد از نای/اه داربست نبایستی استفاده .ود م/ر آنکه ساخت  -5-4-3-2

از ه ر  تر ف ارغ  سانتی م 60پهنای نای/اه با در نظر گرفت. نوع کار بایستی مناسب با.د و در هر بخش آن باید گذرگاهی به پهنای   -5-4-3-3

 مانع ثابت و مصالح انبا.ته .ده فراه/ گردد.    

 تر از منتهی عليه تيرهای عدومی قرار گيرد.ای بایستی دست ک/ یک متر پائي.نای/اه هر داربست پایه  -5-4-3-4

.وند بای د دارای . رایط زی ر    ها و الوارهائی که نزئی از نای/اه کار بشدار ميآیند و یا بصورت پاخور لبه نای/اه بکار برده میتخته  -5-4-3-5

 با.ند:  

س انتی مت ر    5الف. با درنظر گرفت. فاصله بي. تيرهای تکيه گاه نای/اه، ضخامت آنها ایدنی الزر را تأمي. نداید، و در هيچ م ورد ض خامت  از   

 کدتر نبا.د.  

 سانتی متر با.د.    15دست ک/ ای آنها ب. پهن

 ایدنی نردبان: -5-4-3-6

 :است مدنوع زیر موارد در نردبان از استفاده

 ارتفاع در کار نای/اه یا داربست رویالف. 

 کار نای/اه ایجاد برای زیرپایی تخته و الوار عنوان بهب. 

 دی/ر لغزنده ادمو سایر و روغ. ، گریس ، چربی لکه به نردبان مختلف سطوح بودن آغشته پ.

 ارتفاع در کار نای/اه دو بي. ارتباطی پل و معبر ت.

 ناسال/ و پوسيده ، .کسته ، معيوب نردبان از استفاده .ج

 با.د لغزنده و سست ، نااید. فوقانی گاه تکيه چ.

 .گيرد قرار ، با.د لغزنده غير و مقاور که هدتراز و هدوار سطوح روی بر باید نردبان های پایه ح.
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 وضعيت و با.د اتکاء نقطه سه دارای و بوده نردبان روبه هدواره باید کارگر ، نردبان از استفاده و تردد برای .خ

 . گردد خارج نردبان تقارن محور از نباید او بدن

 ش/يری از سقوط:هيزات پيحفاظها و تج  -5-4-6

 (:Safety Beltکدربند ایدنی )  -5-4-6-1

روند. منتهی ای. لوازر ایدنی به دليل مح دود  اول و ساده نهت پيش/يری از سقوط به .دار میسيار متدکدربندهای ایدنی از ندله تجهيزات ب

 بودن محل اتصال به ناحيه کدر و احتدال وارد آمدن فشارهای .دید به کدر در انتهای مسير سقوط از ارتفاع و در نتيجه احتدال ایجاد آس يب 

 .وند. در ارتفاع ک/ محسوب می از سقوط به ستون فقرات، از ندله تجهيزات پيش/يری

 (:Safety Harnessحدایل ایدنی ) -5-4-6-2

.وند که به دليل اینکه فشارهای وارده در حي. س قوط را ع الوه   يزات پيش/يری از سقوط در ارتفاع محسوب میندله تجهحدایلهای ایدنی از 

کنند، از ایدنی  ب االتری نس بت ب ه کدربن دهای ایدن ی برخوردارن د و       ها و در برخی از انواع به سينه و رانها نيز توزیع میبر کدر به تنه و .انه

( که در قس دت  Life Line.وند. حدایلها و کدربندهای ایدنی از طریق یک طناب موسور به طناب نجات )يه میزیاد توصنهت کار در ارتفاع 

( نه ت ایج اد خاص يت    Lanyardه ای قاب ل ارتج اع )   .وند. هدچن ي. تس ده  دار است به نقاط ثابتی متصل میسر آن دارای قالبهای ضام.

 .ود. بعنوان رابط ميان طناب نجات و حدایل یا کدربند ایدنی استفاده میه بدن و ارتجاعی و کاهش اثر .وك نا.ی از سقوط ب

 

 

 

 

 

 

 

 تابلوها و عالئ/  ایدنی:   -5-4-6-3

ای. عالی/ بایستی به منظور اعالر هشدار در خصوب تدهيدات ایدنی مربوط به عدليات کار در ارتف اع و خط رات نا. ی از ای . عدلي ات و در       

 محل انرای آن نصب گردند.  

 های ایدنی : توری -5-4-6-4
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های حفاظتی برای نل وگيری از س قوط ک ارگران    .ود و در ای. .رایط امکان تعبيه سازهمتر انجار می 3 5در فعاليتهایی که در ارتفاع بيش از 

تجهيزاتی مانند کدربند ایدنی، امکان از بي. بردن سقوط ونود ندارد، اس تفاده از رو. ها و تجهيزات ی ک ه     فاده از ونود ندارد و از طرفی با است

گيرد که مت داولتری. اب زار م ورد اس تفاده در ای .      ارتفاع سقوط و .دت صدمات نا.ی از سقوط را کاهش دهند در اولویت اید. سازی قرار می

 با.ند.  .رایط، تورهای ایدنی می

 لوازر حفاظت فردی:  -5-4-6-5

گي رد )بعن وان مث ال    فعاليتی که در ارتفاع ص ورت م ی   صاصی نهتمتصدیان انرای عدليات کار در ارتفاع بایستی عالوه بر لوازر حفاظتی اخت

استفاده از .يلد نو.کاری، دستکش، آستي.، گتر و پيش بند چرمی، ماسک حفاظتی در فرآیند نو.کاری(، مجهز به لباس کار، کفش ایدنی، 

 کاله ایدنی و کدربند یا حدایل ایدنی با.ند.  

 مقرارت ایمنی ماشین آالت -5 -5

 ليفتراك: مقررات ایدنی -5-5

 د.  اال ببریب هرگز نبایستی فردی را که روی .اخه ليفتراك یا روی پالت ایستاده است،  -5-5-1

  .است مدنوع اکيدا کارگران کار نای/اه یا و نردبان بعنوان انزاءآن و ليفتراك از استفاده-5-5-2

 .است مدنوع پالت یا ليفتراك های .اخک توسط افراد حدل -5-5-3

 های ليفتراك از بایدو دهبو مدنوعاحتراقی  موتور با های ليفتراك از استفاده ، است مناسب تهویه سيست/ فاقد که بسته فضاهای در -5-5-4

 .گردد استفاده برقی

 .دندگر حدل سپس مهار و بخشی اطدينان بطور باید ، دارد ونود آنها سرخوردن یا و ریزش، لغزش احتدال که بارهایی -5-5-5

 .نداستفاده ندای کار نوع با متناسب فردی حفاظت وسایل از کار هن/ار به موظفند ليفتراك رانندگان -5-5-6

 .است مدنوع ليفتراك توسط متفرقه افراد دی/ر و کارگران و انتقال ندودن سوار -5-5-7

 مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری  -5-6

 مشخصات افراد و مکانهای سرویس دهنده در .رایط اضطراری بایستی در کليه سال. های ندایش/اهی نصب گردد   -5-6-1

 ام.، مناطق خطرناك و ... تهيه گردیده است.ها، مناطقن خرونیاضطراری که در آنقشه .رایط

 اطدينان از سال/ بودن وسایل  و تجهيزات اطالع رسانی در .رایط اظطراری از ندله آژیر خطر در سال. ها -5-6-2

  ری با.نددرب های خروج اضطراری و پله های فرار بایستی دارای اعالئ/ و تابلو ها و مسيرهای خرونی اضطرا -5-6-3

 کليه درب ها خروج اضطراری در زمان برگزاری ندایش/اه نبایستی قفل بوده و به راحتی رو به بيرون باز .وند . -5-6-4
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درب های خروج اضطراری باید فاقد پله با.د و در صورت اختالف سطح مجهز به رمپ بر اساس استانداردهای مقررات ملی س اختدان  -5-6-5

 با.د.

 می با.د. 2 20متر با حداکثر باز.و مدک. و ارتفاع  3رب های ورودی سال. ها عرض درب ابعاد د حداقل -5-6-6

 مخصوب معلولي. دا.ته با.د. %5هر سال. بایستی حداقل یک رمپ با .يب حداکثر  -5-6-7

 دا.ته با.د. %15سال. باید حداقل یک رمپ سواره با حداکثر .يب  -5-6-8

 های خرونی سال.  و خروج اضطراری نلوگيری بعدل آید . قابل درباز تجدع افراد در م -5-6-9

 مجوز شروع کار  یا پرمیت : -5-7

ک اظهارنام ه  یصادر می .ود. به عبارتی  ساده تر پرميت HSEE پرميت مجوز .روع کار اید. از خطرات و حوادث می با.د که توسط بازرس  

 مات توس ط . خص  ارزیابی، اقدامات کنترلی برای آن تهيه م ی گ ردد ای . اق دا     و پس از مکتوب بوده که خطرات فعاليت ها را .ناسایی کرده

ت ا . يوه فعالي   ی  مسئول صورت می گيرد و در صورت اید. بودن، فعاليت انجار خواهد .د. الزر به ذکر است انازه نامه )پرميت( .امل روش 

ی فعالي ت،  قب ل از ان را   زر دیده با.ند. لذا هرک دار از پيدانک اران  آموزش ال برای .خص انجار دهنده نيست بلکه باید آنها برای انجار فعاليت،

 موظف به تهيه پرميت می با.ند.

 مصادیق صدور پرميت :  -1 -5-7

 کار در محوطه های سربسته 

 گودبرداری 

  سانتيدتر 120کار در ارتفاع بيش از 

 نو.کاری در ارتفاع 

 )... تعال زا  ایع ی ا گ از ا  متانکرها ، بشکه ها و دی/ر ادواتی که قبال حاوی مواد بر روی  انجار کارهای گرر) نو.کاری، لحي/ کاری و .

 بوده اند.  

 پرتون/اری 

 کارهای برقی 

 نو.کاری با برق 

 بر.کاری 
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 نو.کاری فلزات با گاز 

 رو.. ندودن دیگ های بخار و کوره های متحرك 

 استفاده از موتورهای برقی ، سيدهای برق با سه .اخه 

  ههاندودن رامسدود 

 .نابجائی بارهای سن/ي 

 برچيدن دست/اهها و ما.ي. آالت 

 برپائی داربست 

 .کار در .ب یا اماک. با نور پائي 

 کار بر روی پستهای برق فشار قوی 

را،  عاليتفر ازنهت انجاپيدانکاران می بایست .ناسنامه فعاليت .امل نار .رکت، تعداد افراد و اسامی، نوع فعاليت هر فرد و مدت زمان موردني

 قبل از انرا در محل نصب ندایند.  
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 هدف :  -1

 ليپتانس کار، از طیاو .ر طيبا مح دانکاريکامل پ ییعدر آ.نا زيو ن یمختلف کار یبه لحاظ تنوع کار، حضور گروه ها یدانکاريپ طيکار در مح

. .رکت ابدی یم دوچندان یتياهد یدانکاريپ اتيدر عدل HSEEوضوعات رو پرداخت. به م .یدر وقوع حوادث برخوردار است. از ا ییباال

 HSEE تیریمد ت/سيبا س دانکارانيپ HSEE تیریمد ست/ياز انطباق س نانياطد یبرا ران،یا یاسالم یندهور یالدلل .يب یاه ش/اهیندا

ژی زیست و انر نی، محيطلزامات سالمت، ایدمجدوعه اهدف از تهيه ای. دستورالعدل ارائه دستورالعدل ندوده است.  .یا هيخود اقدار به ته

ر، می با.د. ای. با.ند یا خيHSEE برای انواع قراردادهای پيدانکاری؛ صرف نظر از اینکه .رکت های پيدانکار دارای سيست/ مدیریت 

 ز طریق :و ا HSEEدستورالعدل می کو.د یک استراتژی پيش/يرانه نهت مدیریت پيدانکاران برمبنای رعایت اصول 

به حوزه های  ربوطم موضوعات به نسبت نانبه دو آگاهی ، ارائه اطالعات و افزایش"پيدانکار -کارفرما"سویه  دو مدیریت به کدک -الف 

  انرژی   و زیست محيط ایدنی، سالمت، چهارگانه

 .اید کار انجار از اطدينان منظور به پروژه فازهای از یک هر در وظایف پيدانکار تعيي. -ب

 بي. ندایش/اه .رکت رد پيدانکار و کارفرما زیست محيط و اموال کار، نيروی سالمت تضدي. و خطر و آسيب مدیریت انرای و سازی دهپيا -ج

   .با.د ج.ا.ا، الدللی

 دامنه کاربرد و مسئولیت ها : -2

نداید. ای. ا مشخص میت مورد نياز رو الزاماپيدانکاران را .رح داده و اهداف  HSEEپيش رو فعاليت های مرتبط با مدیریت  دستورالعدل

دراه هاونت ها به مع رد.دستورالعدل برای کليه پيدانکاران در کليه واحدهای تحت نظر .رکت ندایش/اه های بي. الدللی ج. ا. ا کاربرد دا

تی .ناسایی کاس ،HSEE الزامات عدلکرد پيدانکار، حصول اطدينان از رعایت حيمدیریت های مرتبط مسئوليت نظارت مداور بر انرای صح

احد وت اصول ایدنی به ، دا.ته و ناظری. بر پيدانکاران موظف به ارائه گزارش از عدر رعایHSEEها و اطدينان از رعایت کليه مفاد طرح 

HSEE با.د.می 

 تعاریف :  -3

نامه وافقتمموضوع  اتيعدل یخص( انرامش دانيتوافق )موضوع پ کی یکه ط یدولت ای یخصوص یحقوق ای یقيحق ی.خص:  کارفرما -3-1

ارفرما کل منظور از ستورالعدددر ای. در ضد. ندایندگان ایشان در حک/ کارفرما می با.ند.  .کندیمشاور واگذار م ای دانکاريو قرارداد را به پ

 با.د. .رکت سهامی ندایش/اه های بي. الدللی ج.ا.ا می
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 تيمسئول دانکار،يبعنوان پ دان،يکه براساس اسناد و مدارك پ یاز مرانع قانون تيصالح یادار یحقوق ای یقيحق ی.خص :مانكاریپ -3-2

کارفرما  HSEEمورد مديزی واحد  یانرژ و یرا بر عهده دارد. کليه فعاليتها ی او از لحاظ ایدنی ، بهدا.تی و محيط زیست دانيمفاد پ یانرا

   قرار گيرد.

به طور  ع قرارداد رامتناسب هر نوبي. دو یا چند بخش که ضوابط و .رایط  ی.فاه ای یتبکه صورت بیک توافق کاری رسدی قرارداد:  -3-3

ا انجار کارفرم یبرا موقتريغ ایمدت موقت  یرا برا یکار یالسعحق افتیدر قبال در پيدانکاربه مونب آن  و به نزء .رح می دهدنزء

  .دهدیم

 انواع قرارداد : -3-4

دایش/اهی، . های نر با فعاليت های خدماتی .امل پيدانکاران فضای سبز، پيدانکاران نظافت محوطه و سالپيدانکا .رکت های نوع اول:

داری و ااونت محترر با مع پيدانکاران سرویس های بهدا.تی، پيدانکاران آبدارخانه ها و ساختدان، پيدانکاران نقليه و هالل احدر که مرتبط

 مالی می با.د.

 ا.ند.باول می  بکه و سيست/ های رایانه ای .امل نرر افزار و سخت افزار و ... نيز نزء پيدانکاران نوعنکاران .پيدا -1تبصره 

 پيدانکاران تبليغات محيطی واحد روابط عدومی نيز .امل قراردادهای نوع اول می با.ند. -2تبصره 

های .رکت  اختدانهرگونه عدليات در خصوب ابنيه و س عديرات وتنوع دور: پيدانکار و مجریان واحد مهندسی .امل پيدانکاران مقي/ )

کاران توسط، پيدانمعيف و ض(پيدانکاران تاسيسات، پيدانکاران برق نریان ندایش/اه های بي. الدللی اع/ از نقا.ی ، کارهای ساختدانی و ...

ران ليه پيدانکاکعاونت و مساختدان و تاسيسات ای. مدیریت  در یبرق یآسانسور و پله ها دانکارانيپيدانکاران صوت، پحریق،  اعالر و اطفاء

 سال. های ندایش/اه ).امل غرفه سازان ، نصاب موکت  و ... ( می با.ند.  یطراح و غرفه آرای

ه يلکها و نرثقيل  ان ها،ندایش/اه .امل پيدانکاران گدرك، پارکينگ ها، رستوران، انبارها، پيشخو یمعاونت ها ریسور: پيدانکاران سا نوع

 مجریان .رکت ندایش/اه های بي. الدللی می با.ند.

الحيت ر اعالر صمدرکی است که بر اساس مقررات آئي. نامه ایدنی امور پيدانکاری به منظو:  یمنیا تیصالح دییتا نامهیگواه -3-5

ل ر دستورالعددمندرج  طیبراساس .رامذکور  هناميو ابطال گواه قيصادر می گردد.)روند صدور، تعل صالحیاز سوی مرانع ذ ،دانکاريایدنی پ

 با.د.( یامور پيدانکاری م نیانرایی آئي. نامه اید

3-6-  HSEE PLAN : پيشنهادی که چ/ون/ی انرای الزامات طرحHSEE  را نشان پيدانکار براساس ضوابط مورد نظرکارفرما توسط

حوادث و ی حداقل ساز ایحذف  HSEE PLAN یو انرا /ياز تنظهدف قرارداد با.د.   HSEEمی دهد. ای. طرح باید بر اساس مفاد
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ه و یا مصرف بی رویه انرژی را در پی دیگرد ستیز طيبه مح بيمونب آس ،افراد لطده زده یدنیتواند به سالمت و ا یاست که م یاتفاقات

  .دا.ته با.د

 ییاتبط با توانمر یسنادرالعدل، کارفرما موظف است ادستو .یاموضوع  دانکارانيپ یو کد یفيک یابیبه منظور ارز :مانكاریپ یابیارز -3-7

قه به( حس. سابمشا یکارها ییدال بر تجربه و سابقه انرا ی)مدارکیرزومه کار ،یدانکاريپ تيصالح ی.امل گواه دانيموضوع مورد پ یانرا

 ای یقي).خص حقاردانکيپ تينهت ادامه فعال ندوده و یرا بررس دانکارانيپ یابی.ده در دستورالعدل ارز ديق طی.را ریو سا یقبل یدر کارها

 . ندیندا یريگ /يتصد یبعد ی( در دوره هایحقوق

 مراجع : -4

 قانون کار ندهوری اسالمی ایران -

 قانون مدیریت پسداند -

 مبحث دوازده/ مقررات ملی ساختدان، ایدنی و حفاظت کار در حي. انرا -

 رهندودهای تخصصی مرکز سالمت محيط و کار عدل ها وراهندای نامع حدل دستی بار، الزامات، دستورال -

 آیي. نامه ایدنی امور پيدانکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه انتداعی -

 دستورالعدل انرایی آیي. نامه ایدنی امور پيدانکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه انتداعی -

 یتداعناکار و رفاه  و بهدا.ت کاروزارت تعاون، فاظت فنیآیي. نامه انرایی حدل و نقل و نابجای مواد و ا.يا در کارگاه ها، ح -

 یآیي. نامه حفاظت در برابر وسایل انتقال نيرو، حفاظت فنی و بهدا.ت کار وزارت تعاون،کار و رفاه انتداع -

 دستورالعدل عالئ/ و نشانه های ایدنی .رکت سهامی ندایش/اه های بي. الدللی ج.ا.ا -

 عت، معدن، تجارتوزارت صندستورالعدل مديزی انرژی عبوری  -

 شرح اقدامات :  -5

 :   HSEEضوابط و الزامات عمومی  -5-1

 یانسان یروین HSEEضوابط  -الف

که  متعهد گردد دانکارين پکه در آ دیمنعقد ندا یبه نحو دانکاريکارفرما مکلف است قرارداد خود را با پ ،قانون کار 13مطابق ماده  -5-1-1

 حدرا به وا نفرات خود تسيل تسیبا یم دانکاري. پدیمربوط به آن را در مورد کارکنان خود اعدال ندا یمه هانا .یيآ مقررات قانون کار و یتدام

HSEE دیج.ا.ا )کارفرما(، ارائه ندا یالدلل .يب ش/اهیندا   . 
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 ستیبایم دانکاراني.ده با.د.)پ ديیتأ یدنیانجار کار آنان از نظر ا تيکه صالح دیقرارداد منعقد ندا یدانکارانيبا پ یستیکارفرما با -5-1-2

 .(ندیاخذ ندا یاز وزارت تعاون، کار و رفاه انتداع یدنیانجار کار خود را از نظر ا تيصالح

 یندیلکرد ابر عد .،يمابیاد فمونود و مفاد قرارد یهانامه.یيو آ .يمکلف است با تونه به قوان )ندایش/اه بي. الدللی ج.ا.ا( کارفرما -5-1-3

دا.ته و پاسخ/وی آنها در  کارفرما هدکاری الزر را HSEEموظف است با بازرسان و افسران نيز  دانکاري. پدیخود نظارت ندا دانکارانيپ هيکل

  خصوب خطرات و مشکالت با.د.

 یسئول انرام ود،خ دانيدر محدوده پ دانکاريهر پ د،یمختلف محول ندا دانکارانيرا به پ دانيپ اتيعدل یهرگاه کارفرما انرا -5-1-4

 .  با.دیها مآن .يب یهداهن/ جادیمقررات مرتبط خواهد بود و کارفرما مسئول ا

مطابق  ،محل یاز کار به کارفرما نهت ارسال به اداره کار و امورانتداع یگزارش حوادث نا. هیملزر به ثبت آمار و ارا دانکارانيپ -5-1-5

 . با.ندیم 1ثبت .به حوادث زيو ن رانیا یاسالم یندهور انون کارق 95 ماده کیتبصره  یدستورالعدل انرا

 یع، حفارار در ارتفاسته، کب یاع/ از کار گرر و سرد، کار در فضا دانکاريتوسط کارکنان پ رمعدوليبا مخاطره باال و غ تيهر نوع فعال -5-1-6

ج.ا.ا  یلالدل .يب یاه ش/اهیندا یمجوز کار .رکت سهام یش انرامجوز کار مطابق رو افتیپس از در ستیبا یمتر(، م 1 2از  شي)بقيعد یها

  .رديانجار گ

 انکارديخص پ.و .خص ثالث،  نفعانی( به ذیو مال ی)اع/ از نان یو عوامل و دانکاريدر صورت بروز هرگونه حادثه توسط پ -5-1-7

کامل  موارد بطور ریسا و یخسارت مال ه،یز پرداخت دده اع/ ابوده و مکلف و متعهد به نبران خسارات وار یو قانون یمرانع انتظام یپاسخ/و

   با.د. یم

ورد استفاده و انجار م یدست/اه ها د.،یناا طی.را جادی، اHSEEضوابط  تیو کارکنان آن بر اثر غفلت، عدر رعا دانکاريچنانچه پ -5-1-8

ارده خواهد وخسارت  گردد، مسئول نبران یتالف انرژا ای ستیز طي)کارفرما(، محساتيبه تاس بيآس ،ینادرست کار مونب بروز خسارات نان

به  وبران ندوده نده را خسارت وار ،یتبعات قانون رشیو پذ تيندودن کارفرما از هرگونه مسئول یمتعهد است ضد. مبر وموظف  دانکاريبود؛ پ

 ( پاسخ/و با.د. صالحیو مرانع ذ ییمربوطه )محاک/ قضا یدعاو

 پروژه مدنوع است:  ییانرا اتيدر عدل دانکارانيوسط پت لیاد ذافر یريبکارگ -5-1-9

.ب  ردار،يواگ یاه یداريب جه،يسرگ ابت،یصرع، تشنج، د ،یقلب یفشار خون، ناراحت شیافزا ایکاهش  یها یداريکه دچار ب یافراد -الف

 هستند. یروان یها یداريب ،یکور

                                                      
گذ.ته  رياصطالح بخ است و بهگرفته  انی.ده( بدون خسارت پا ی)و نه طراح یبراثر خوش .انس یبروز حادثه را دا.ته ول طینشده که هده .را یزیربرنامه دادیرو -1

  گردد. یاست اطالق م
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 دارند.  یحرکت تیمحدود یکه از نظر نسد یکسان-ب

 . یآور و مشروبات الکل اديندگان مواد روان گردان، اعتمصرف کن -ج

 سال تدار.   18 ریس. ز یافراد دارا -د

 با.ند. یم یحفاظت فرد زاتيکه فاقد تجه یافراد -ه

 .تغال بهای صالحيت موظف است برای هر یک از کارکنان خود پرونده پز.کی تشکيل داده و نتایج معاینات و برگ گواهپيدانکار  -5-1-10

 کار ذکر .ده را در آن بای/انی کند و در صورت وقوع حادثه موارد باید با ذکر نزئيات در آن درج گردد.

ن ن/ه ونده کارکنارا در پرمورد معاینه پز.کی  قرار دهد و نتایج آن پيدانکار موظف است کليه کارکنان خود را حداقل سالی یک بار -5-1-11

ن آور محيط کار ه عوامل زیابا تونه بزمان معاینات .غلی دوره ای و نوع آنها  قرارداد به کارفرما ارائه نداید.مان عقد و یک نسخه از آن را ز دارد

 تعيي. می .ود. HSEEو مطابق با نظر پز.ک طب کار و کار.ناس 

ستخدار ی بدو انات .غلارش معایدر صورت هرگونه تغيير در ليست کارکنان، پيدانکار موظف است نسبت به انجار و ارائه گز -5-1-12

 اقدار نداید. HSEEبا ذکر تعداد کارکنان معاینه .ده و آمار مربوط به بيداری های .غلی به واحد کارکنان خود 

معاینات  مایشات ول آزمایشات روتي. از ندونه های خون و ادرار و آزمعاینات قبل از ا.تغال برای کليه مشاغل در درنه او -5-1-13

دانکار تعيي. می پي HSEEس نوع .غل البته نوع آزمایشات و معاینات با نظر پز.ک طب کار معتدد و هداهن/ی کار.ناس ی بر اسااختصاص

 گردد. 

رد نظر از  نکاتی جار کار مونائی انه بيداری های روانی ، بيداری های واگير و معاینه توامعاینات اعتياد به الکل و مواد مخدر و ابتال ب -5-1-14

 اید مشخص .ود.است که ب

آموزش  و نسبت به ت ندودهپيدانکار باید در طول انرای پروژه و قرارداد و در صورت لزور قبل از .روع به کار موارد ذیل را رعای -5-1-15

 آنها به پرسنل خود و پيدانکاران فرعی و ارتقاء آگاهی آنان اقدار نداید:

اله )کا رنگ خابندارد ببت به تهيه وسایل حفاظت فردی مناسب مانند کاله ایدنی استاپيدان نسقبل از .روع کار  ستیبا یم دانکاريپ -الف

ر و آرر پيدانکاری، ، لباس کار متحدالشکل با نا( HSEEنفر کاله قرمز:  -کاله خاکستری: مهدان -کاله زرد: کارگران -مهندسي. سفيد:

 نهيمززر در المدارك و مستندات  .ينفرات خود اقدار کند هدچن خاب برایهدچني. سایر وسایل حفاظت فردی ویژه برای فعاليت های 

 یه نحو مناسبود را بخ.ده به کارکنان  ادیو ...( و آموزش نحوه استفاده از اقالر  نکي)کاله، کفش، لباس، ع یاقالر حفاظت فرد لیتحو

ا.د بآنان  انيربم یساماو  یآموز. یدوره ها یو محتوا مدت زمانو  یلیتحو ی.امل مشخصات افراد، نوع کاال دیمدرك با .ی. ادیندا ین/هدار

   آموزش(. 1)مطابق فرر 
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 ندایش/اه آزاد خواهد .د. HSEEاز مبلغ کل قرار داد پيدانکار پس از تایيد تامي. تجهيزات حفاظت فردی مناسب با ارائه گزارش  %5 -ب

کارفرما قرار  HSEEحد ر باید از نظر مرغوبيت و مناسب مورد تایيد واپيدانکا وسایل حفاظت فردی قبل از خرید و ورود به .رکت توسط -ج

 گيرد.

ار ( اخط1مد. )واهد آخدر صورت عدر استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط  کارکنان پيدانکار برخوردهای انضباطی به ترتيب زیر بعدل  -د

 ر با و کسر از سپرده حس. انجار کا 4-3-5ق بند قدی مطاباخذ تعهد در صورت نياز، اعدال نریده نکتبی به پيدانکار و 

و  ورت صالحدید(صدر صورت عدر هدکاری ارائه گزارش به باالتری. مقار .رکت نهت لغو قرارداد )در ( 2) .رکت HSEEنظر واحد ایدنی 

  ورود به ليست سياه.

ضدانت هدچني.  اید.مورد نياز کارکنان فراه/ ند HSEEش های مدیر پيدانکاری موظف است .رایط الزر را به منظور ارائه آموز -5-1-16

/ ی آنها فراهها تيتونه به فعال را فرا گرفته اند و امکان کليه آموزش های مورد نياز آنان را با HSEEنداید پيدانکاران فرعی نيز آموزش الزر 

 اید. ند

نحوه  ترلی و نيزانه و کنی مورد نياز را برای اقدامات پيش/يرآموزش هاپيدانکار موظف است بسته به نوع و .دت حوادث احتدالی ،  -5-1-17

 و به ی/هدارود را نخمدارك و مستندات الزر در خصوب آموزش کوتاه مدت قبل از .روع کار کارکنان موانهه با حوادث را فراه/ ندوده و 

  .دیندا لیتحو ش/اهیندا HSEEواحد 

ونه به تحوادث با  ن/ار وقوعرا با تجهيزات ایدنی و آتش نشانی کارفرما آ.نا ندایند تا در هنان خود کليه پيدانکاران موظفند کارک -5-1-18

رسيده  HSEEد امور ه تائي.رح وظایف محوله در صورت نياز از ای. تجهيزات استفاده ندایند. امکان و نحوه استفاده از ای. تجهيزات باید ب

 .  انی ، کپسول های اطفاء ، تلف. های اضطراری و سيست/ اعالر خطرب آتش نشتجهيزات عبارتند از سيست/ آ .یبا.د. ا

 است.   دانکاريبر عهده پ یو کارگران و دانکاريپ یها تي( فعالیو فرد یبهدا.ت)عدوم تيمسئول -5-1-19

 دانکارانيپ ایو افراد  ندکنندگایزدرسنل، باافراد اع/ از پ هيکل یج.ا.ا برا یالدلل .يب یها ش/اهیندا یدر .رکت سهام ریانجار موارد ز -5-1-20

 با.د:      یخاب، مطلقا  مدنوع م تيفعال کیمتعهد به انجار 

ن عث به/ خوردخته و بافعاليت های نابجا که ایدنی را به مخاطره انداندودن آتش)گاز پيک نيکی، الدنت یا هر نوع .عله دی/ر(،  رو..* 

ت/اه ت زدن به دسوطه، دسمرب .يباال بدون انازه مسئول سکیر یدارا یفضاها ایود به واحدها زدن، ور ادیفر لي، بدون دل.رایط آرمانی گردد

 هينقل لیاوار وسندر  غير ضروری ستادنیا ایون يسوار .دن در قسدت بار وانت و کام ربط،یذ .يبا مسئول یبدون هداهن/ زاتيها و تجه

  .یو رانندگ ییراهندا .يسرعت مجاز و قوان تیع و عدر رعامدنو یهادر محل  ستادنیا ا،يپرت کردن ا. ،یو بار .يسن/

 مکان پذیر است.ا.رکت  HSEEاستفاده از هر نوع سيست/ گرمایش در محل کار پيدانکار فقط پس از اخذ تایيد کتبی از واحد  -5-1-21 
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 ، ماشین آالت و تجهیزاتابزار HSEEضوابط  -ب

 -2 عهدات خودتمحل انرای پروژه و فعاليت های مرتبط با  -1درخصوب:  یت الزر و کافی و .ناخآ.نای ستیبا یم دانکاريپ -5-1-22

موادی  MSDS -4       خطرات مربوط به دست/اه ها، تجهيزات و مواد مصرفی -3 عدومی ندایش/اهدستورالعدل ایدنی طبق اطالعات الزر 

  ندایش/اه قرار دهد. HSEEو در اختيار واحد  ندا.ته با.د ،دیکه در طول قرارداد می بایست از آنها استفاده ندا

 تیرا رعا HSEE واحد یارائه .ده از سو یدنیمجدوعه مقررات ا ل،یو وسا زاتيموظف است، در زمان حدل و نقل تجه دانکاريپ -5-1-23

    به عدل آورد. ش/اهیندا HSEEالزر را با واحد  یها یمراحل هداهن/ یندوده و در تدام

 .يرا تام یامداد و یاضطرار تيدر وضع ازيو امکانات مورد ن زاتيدر کار، تجه یاضطرار طی.را ینيب شيضد. پ دیبا نکاردايپ -5-1-24

      .دیندا

   .ی با.دممدنوع  آالتابزارنوع  .یبا.د. استفاده از ا دهيخد ای.کسته، ترك خورده  وب،يمع دیمورد استفاده نبا یابزارها -5-1-25

   :رديمورد تونه قرار گ دیبا ریموارد ز یبرق زاتيو تجه لیوسا در خصوب -5-1-26

 محافظ نان با.ند.  ديو کل یفاقد زدگ یسال/، کابل ها زیو پر ديارت، کل /يمجهز به س -الف

 .ند. گردد با یمبروز حادثه  سببکه  ی/رید بيهر نوع ع ایو  یترك خوردگ ،ی.کست/ ليفاقد هر نوع نقص از قب دیبا یبرق لیوسا -ب

 حفاظ سال/ و مناسب با.د.  یدارا یستیفوق با لیوسا هيقسدت گردنده کل -ج

 انیبالفاصله نر ابزار، دي( تا در صورت رها .دن کلDead Man Switchتوقف با.د ) ست/يمجهز به س دیقابل حدل با یبرق یابزارها -د

 برق آن قطع .ود. 

 و پو.ش مناسب با.د.  قیعا یاراد دید بادسته و بدنه ابزار بسته به نوع کاربر -ه

 ا.د. ب یدنوع مدا.ته با.ند، م ینقص فن ایبوده و  .یبنز ایو  ليروغ.، گازوئ ینشت یکه دارا ییاستفاده از دست/اه ها -5-1-27

ا ب)  ل/ با.نداس دیابه مربوط یها لنگياتصاالت و . هيبوده و کل نانياطد ري. یدارا یستیهوا با یظروف تحت فشار و کدپرسورها -5-1-28

  (.می با.دبست مدنوع  یبه نا /يمخصوب محک/ .ده با.ند و استفاده از س یبست ها

  گردد.یم یريوگ( نل.يو بدون گواهينامه مربوط به نوع ما. یسالمت فن نامهي)بدون مجوز، فاقد گواههينقل لیاز تردد وسا -5-1-29

اهرر ها،  بوطه)هوك ومر زاتيو تجه راقیبودن  د.یو از ابوده سال/  زاتيت و تجهآال .يما. دیاز .روع کار با دست/اه، با شيپ -5-1-30

 حاصل گردد. نانيقطع کننده، ترمزها و...( اطد ديبکسل ها، کل /يس
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 /یق در حرر.بکه ب عدر ونود کابل و .،ي)سست نبودن زم ستادنیا /اهیبودن نا د.یقبل از استقرار دست/اه در محل کار، از ا -5-1-31

 ند.اه را ترك کدست/ دیونه نبا چيکار، اپراتور به ه یانرا اتيحاصل ندوده و هن/ار عدل نانياطراف اطد یدنیا /یحر تیکار، رعا یدنیا

 نامهيگواه ازمندينآالت  .يغلطک و هرگونه ما. ،یکف، لودر فتراك،يل ل،يباالبر، تاور، نرثق لياز قب یو عدران یآالت مهندس .يما. -5-1-32

   .ندیدا( اخذ ن.يمدت مع یرا از مراکز مجاز )برا یفن نهی( و معاCertificate) یمجوز سالمت فن ستیبا یم ت،يصالح دیيتا

مت، نامه ساليواها.ت. گد( برخوردار با.د و ضد. یو روان یروح ،یی.نوا ،یینايکامل )ب یاز سالمت دیآالت فوق با .ياپراتور ما. -5-1-33

 آالت مربوطه را دارا با.د.  .يو ما. زاتير کار با تجهو معتب هژیگواهينامه و

 نوع است.  نده مدو ... توسط ران یصحبت با تلف. هدراه، گوش کردن به ضبط صوت، استفاده از هنذفر ت،يانجار فعال .يدر ح -5-1-34

لع را مط /رانیزدن د با بوق دی..... با و یضطرارا طیمانند: بلند کردن بار، حرکت به عقب و نلو، .را ییانرا اتياز عدل شيپ -5-1-35

 . دیساز

/ و بخصوب عالئ یات فناز اطالع /ریر دیاست و با یالزام یآالت عدران .يکار با ما. یانرا اتي( در عدل/ریراهندا )ر یريبکارگ -5-1-36

  .دیندا تیرعا ییراان اتيدلع یرا برا /ریفقط فرمان ر دیدا.ته با.د و راننده با یمربوط به کار خودآگاه .يقوان

یا  ه تعویضبپيدانکار موظف است در صورت فقدان، خرابی یا آسيب دیدگی حفاظ ها و تجهيزات ایدنی در اسرع وقت نسبت  -5-1-37

 تعدير آنها اقدار نداید.

 محیط کاری  HSEEضوابط  -ج

 .يما. یرفاظ گذاحکار،  طيمح یساز د.یاز ندله ا کار .يح ( دریعدد ای ی)سهویاز حوادث احتدال یريش/يملزر به پ دانکاريپ -5-1-38

 حدل و نقل و  .يخود و هدچن یها ییحفاظت از دارا ،ییرو.نا .يمحصور کردن، تام د.،یروش کار ا یآالت، انرا

 با.د.  یم ..و.( یرو هشدا یاخطار ،یاخبار ی) نصب تابلو هایاطالع رسان ،یساز /يحکت ،آالت، ابزار، مصالح .يما. زات،يتجه یینابجا

  .هداهنگ گرددندایش/اه  HSEE واحد مربوطه و یها تیریبا مد از ساعات اداری ريغ ییانجار کار در ساعت ها -5-1-39

 HSEE تیریداف مدالزامات و اثرات نامطلوب بر اه تیمنجر به عدر رعا دیدر انجار پروژه نبا عیو تسر یزمان یها تیمحدود -5-1-40

  پروژه .ود.

 ريرا تحت تاث HSEEائل که مس هرگونه موردی و یانسان یرويکار، ن ندیو فرآ هیرو زات،يکار، تجه ییانرا طیدر .را رييرگونه تغه -5-1-41

 برسد.  ش/اهیندا HSEE تیریمد دیيبه تا دیقرار دهد با

 دهد.  لیتحو هش/ایندا HSEEقرارداد به واحد  عقدخود را قبل از  HSEE Planنسخه از  کی دیبا دانکاريپ -5-1-42
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و در  یذارالمت گعمربوطه را  یحفره ها و کانال ها هيموظف است کل دانکاريبا.د، پ یبه حفار ازين یچنانچه نهت انجار کار -5-1-43

پرچ/ زرد  )در روز؛ .دبا تيوئکه در تدار .بانه روز قابل ر یمناسب پو.ش دهد به نحو لهيبا وس ایهشدار دهنده قرارداده و  /یآنها عال مقابل

 . چراغ چشدک زن زرد( و در .ب؛

ها و تاندارداس تیتوانند در صورت عدر رعا یکه م ییها تيفعال .يمناطق خطرناك و هدچن پيدانکار موظف به مشخص ندودن -5-1-44

 با.ند. .یمربوطه حادثه آفر یدستورالعدل ها

ترل مصرف کن ،هيلکار و بازگرداندن آن به حالت او طيمح یهسازو ب یسازموظف است پس از انجار کار نسبت به پاک دانکاريپ -5-1-45

مطابق با  ی بایستم یها تياز فعال ینا. عاتیضا یدفع اصولهدچني. . دیانرژی، تفکيک زباله ها از مبدا، و مدیریت پسداند اقدار ندا

  صورت پذیرد. استانداردها

ر محل کار د ینرژا یبا تراز مصرف باال یاست و استفاده از دست/اه ها ودر مصرف خپيدانکار موظف به بهينه کردن تجهيزات پ -5-1-46

 مدنوع می با.د.

سایر  ت کارفرما وی عدلياه در حي. عدليات تخليه و بارگيری مزاحدتی برامحلهای تخليه و بارگيری باید به گونه ای تعبيه .وند ک -5-1-47

 .ندایدد نایجا ، مرانعي. و بازدیدکنندگانپيدانکاران

 و قفسه های ارگرانی کافی و متناسب با کدر مواردی که احتياج به تجهيز کارگاه می با.د، پيدانکار موظف است اتاقی با فضا-5-1-48

 و ای تاسيسات هاهرر  انفرادی برای تعویض لباس .خصی آنان در نظر ب/يرد. آویزان کردن البسه کارکنان در محيط از قيبل دست/يره ها و

 دادن آن ها بر روی تجهيزات و دست/اه ها مجاز ندی با.د. ني. قرارهدچ

 .افراد ندی با.ند ریسا تييدن در محل کار، دفاتر کار و محل انجار فعالکارکنان پيدانکار مجاز به خواب -5-1-49

 :   HSEE اختصاصیضوابط و الزامات  -5-2

ر بور(  عالوه )صفحه سمذکور در انواع قراردادها در ای. دستورالعدلل موارد پيدانکاران مجدوعه ندایش/اه های بي. الدللی .ام -5-2-1

 ه:رعایت هر یک از بندهای مرتبط ای. دستورالعدل با حوزه فعاليت خود ملزر به رعایت کليه موازی. اختصاصی از ندل

 ار استاندارد(ات حدل برعایت اصول ارگونومی).امل نابجایی بار دستی، ارگونومی اداری، استفاده از تجهيز -الف

ه ماخذ گواهينا رعایت اصول بهدا.ت حرفه ای و بهدا.ت محيط).امل اخذ کارت های بهدا.ت و گواهينامه اصناف از مراکز ذیصالح، -ب

 (HSEEتایيد صالحيت ایدنی مورد تایيد، معرفی نفر 

 رعایت اصول اخذ پرميت مطابق با آخری. ویرایش دستورالعدل مصوب ندایش/اه -پ
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 یت اصول حدل و نقل و ترافيک رعا -ج

 تابلوها و عالی/ هشداردهنده مونود در هر محل -چ

 . با.ند ی، منحوه واکنش در .رایط اضطراری).امل آ.نایی با اصول اطفاء حریق، پناه گيری در مکان مناسب( -د

 دستورالعدل های وزارت صنعت، معدن و تجارت -ه

 یت و انرژقواني. کار، بهدا.ت، محيط زیس -ی

 الزامات:  یضمانت اجرا -5-3

را در کليه مراحل  HSEEمدیر پيدانکاری باید با تخصيص منابع مورد نياز )مالی، انسانی، فيزیکی و ...( عدلکرد مطابق با اصول  -5-3-1

  تضدي. نداید.

مل ی بوده و هدکاری کار مرانع قانونما و دی/نشان داده، تابع نظرات کارفر HSEEقابليت خود را در مدیریت  ستیبا یم دانکاريپ -5-3-2

ار را تغيير کرفرما .يوه است کاباید برطبق درخو دانکاريرا با کارفرما بنداید؛ به طور مثال اگر کار.ناسان خطراتی را در محل مشاهده کنند، پ

 داده و مغایرت های گزارش .ده را مرتفع نداید. 

امات ، راسا  اقده با.دالزامات را در زمان مقرر رفع نکرد یها رتیمغا دانکار،يکه پ یر مواردمجاز است د ش/اهیندا HSEEمسئول  -5-3-3

 . دیالزر را معدول ندا

حوزه  انون کار)درق تیرعا موظف است عالوه بر دانکاريبا.د و پ یو حفاظت قانون کار م یدنیو مقررات ا .يالزامات مکدل قوان .یا -1 تبصره

HSEEج.ا.ا یدللال .يب یها ش/اهیندا ی.رکت سهام یو اختصاص یو ضوابط عدوم ستیز طيو درمان، سازمان محبهدا.ت  (، الزامات وزارت 

 به مورد انرا درآورد. زيقرارداد را ن وضوعمطابق با م

وارد )م یصتصااخ ضوابط ست،یز طياز مقررات قانون کار، الزامات وزارت بهدا.ت و درمان، سازمان مح دانکاريپ یدر خصوب تخط -5-3-4

 : ردیپذ یانجار م لیاقدامات ذ ش/اه،یندا یفوق( و دستورالعدل ها

 مرحله اول؛ اعدال نرای/ از ندول ليست نرای/ -الف

 حق مطالبه خسارت در اثر توقف کار را ندارد(  دانکاريحالت پ .ی)در ا  ؛ توقف موقت کاردورمرحله  -ب 

 .     دانيپ هيغ اولمبل %1 زانيبه م دهی؛ اعدال نرسورمرحله -پ

و  یز کار افتادگامورد  کی ای یتومان خسارت مال ونيليم 50از  شتريبه باال) ب 4حادثه سطح  .ي؛ در صورت بروز اولچهاررمرحله  -ت

 .  %10تا سقف  تي(،کسر از صورت وضعشتريب
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مسئول  یتبکه گزارش ذکر .ده، با ارائ /یاضدنا نر خواهد بود و لیالزامات به .رح ذ .یموارد ا یمربوط به عدر انرا /ینرا -2 تبصره

HSEE ش/اهیندا یدها و مالرارداگردد تا توسط واحد امور ق یم یاتيو عدل یاطالع رسان ش/اه،یعامل ندا رینوع تخلف به مد انيو ب ش/اهیندا 

 ها اعدال گردد. تيمتعلقه در صورت وضع دهینر

ادثه ر دليلی ، حرعی به هفهر یک از پيدانکاران اصلی یا حل انجار کار در ندایش/اه( ارگاه )ممحوطه ندایش/اه و کدر صورتی که در  -5-3-5

.رکت های  تهران و اصلی و فرعی تا سه سال هيچ قراردادی توسط .رکت ندایش/اه بي. الدللیخاطی منجر به فوت روی دهد، با پيدانکار 

  تابع منعقد نخواهد .د.

 د گرفت. رار خواهکار به آنان ق یواگذار دیآنان در مناقصات و تدد یدعوت آت ،یادامه هدکارمالك  اندانکاريپ HSEEسوابق  -5-3-6

شان، کارفرما به مدیر عامل ندایش/اه یا نداینده ای HSEEو گزارش واحد  HSEEدر صورت عدر تعهد پيدانکار به الزامات  -5-3-7

   نسبت به فسخ قرار داد اقدار نداید.ی مونود )ندایش/اه( می تواند با استفاده از رویه های قانون

 گزارش دهند.    کارفرما HSEE، مراتب را به مسئول HSEEکارکنان پيدانکار موظفند در صورت مشاهده رفتار مغایر با مالحضات -5-3-8

دا.ته  HSEE احدتنگ با ودر صورت اعالر وضعيت اضطراری در .رکت، مدیر پيدانکار بایستی هداهن/ی و هدکاری الزر و تن/ا-5-3-9

 با.ند. 

د. ش/يری ندایمينی پيزمناسب از مواد .يديایی، رنگ و چسب از آلودگی خاك، آبهای سطحی و زیر  یرپيدانکاران باید با بهره گي -5-3-10

 وقت نسبت رعدر اس باید رویه های مشخصی ونود دا.ته با.د و هن/ار ریزش و نشتدر زمان ریزش و نشتی مواد روغنی، رنگ و ... .يهدچن

 به رفع نقيصه اقدار و از آلودگی های محيط زیست نلوگيری بعدل آورد.

ارش حوادث ی ثبت گزگزارش .ده و در فرمها یستیتدار کارکنان کارفرما و پيدانکار تعهد دارند که مطدئ. .وند حوادث محيط ز -5-3-11

فعل یا ه بالک یستیثه باید به هر طریق مدک. حوادث محيط زد در حادثبت می .ود، صرفنظر از دخالت یا عدر دخالت خو یستیمحيط ز

 بالقوه مخرب هستند را گزارش دهند. 

 گزارش .ود عبارتست از: HSEEهایی از اتفاقاتی که باید به واحد محيط  زیست  امور   ندونه

 هر گونه ریزش مواد روغنی، رنگ و چسب و مواد .يديایی -الف

 ساکنان و هدسای/ان سایتبه  یستیهر گونه آسيب محيط ز-ب

 هر گونه مرگ و مير غير متعارف نانوران در محيط کار و اطراف آن-ج
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 هر گونه تخریب و آسيب پو.ش گياهی منطقه -د

 انتشار هر گونه آالینده به محيط های پذیرنده ) آب ، خاك و هوا (-ه

ی بر نونی احتدالهای قا ه آلوده .ده با خاك و مواد تديز و نریدهینی منطقتدار هزینه های ندع آوری و دفع مواد آلوده و نای/ز -5-3-12

 عهده پيدانکار خواهد بود.

 فعاليتهای پيدانکار نباید مونب بروز آلودگی زیست محيطی در منطقه .ود.  -5-3-13

مور ز الزر از اال مجور آنکه قبع است م/مدنو )ندایش/اه( تخليه هر نوع ماده یا مواد زائد در .بکه ندع آوری فاضالب کارفرما -5-3-14

HSEE .کارفرما اخذ .ده با.د 

با  دا.تی مونودوابط بهپيدانکار باید نسبت به دفع زباله، فاضالب اماک. عدومی کارگاهی ، پساب های صنعتی و مواد زائد طبق ض -5-3-15

  آورند. هداهن/ی های واحدهای مربوطه اقدار الزر را بعدل

ا در ای. رارفرما به بازسازی مناطق تخریب .ده نا.ی از فعاليت خود بوده و باید رضایت واحد محيط زیست ک کار موظفپيدان -5-3-16

 خصوب کسب نداید.

 پيدانکاران موظف به رعایت موارد قانونی محيط زیستی و الزامات مدیریت سبز ندایش/اه می با.ند. -5-3-17

 پیوست -5

 : ليست نرای/1ندول

ف
ردی

 

 مهنوع جری
جریمه مبلغ 

 )ریال(

ف
ردی

 

 نوع جریمه
مبلغ جریمه 

 )ریال(

1 

ع    در اس    تفاده از تجهي    زات  

 21 500 000 حفاظت فردی

اس     تفاده از نای/     اه ک     ار   

نااید.)داربس  ت ن  ااید.، بش  که و  

).. 

000 000 5 

2 
ع  در اس  تفاده از کدربن  د ایدن  ی  

 در ارتفاع
000 000 3  22 

پارك ند ودن خودروه ا در ام اک.    

 پر خطر
000 000 2 

3 
 عدر استفاده از حفاظ سنگ فرز

000 000 1  23 
 عدر رعایت بهدا.ت محيط

000 000 5 
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4 
بردا.  ت. حف  اظ دس  ت/اه ه  ا و    

 ما.ي. آالت
000 400  24 

حد  ل نف  رات ی  ا ت  ردد ب  ا ما.  ي. 

 آالت مهندسی

000 000 5 

5 

ع  در اس  تفاده از م  انومتر کپس  ول 

ه  وا، اس   تفاده نک   ردن از چ   رخ  

ن کپس ول  خوابان د _سيار س يلندر  

 هوا(

000 300  25 
حدل نفرات در قسدت بار وانت، 

 وانت کاميون ها و ......
000 000 2 

1 000 000 رو.. ندودن آتش در محوطه  6  2 000 000 سي/ار کشيدن در اماک. پرخطر 26 

5 000 000 سوار .دن روی پاکت ما.ي. آالت  7  27 
ت   رك ما.   ي. آالت رو.   . در  

 حي. کار
000 000 3 

10 000 000 ا.ت. گواهينامه ویژهند 8  28 
ع    در اس    تفاده از دو.    اخه و 

 چهار.اخه برق
000 000 4 

9 
کيلومتر بر  20رانندگی باالتر از 

 ساعت در سایت ندایش/اه
000 500  29 

 استفاده از دست/اه نوش نااید.
000 000 3 

10 
ریخ  ت و پ  اش ض  ایعات، م  واد    

 نفتی و ......
000 000 5  30 

نه تابلوه   ا و خ   ود س   را تعدي   ر

 تجهيزات برق
000 000 10 

11 

ورود افراد غي ر مس ئول ب ه ک ابي.     

نرثقي  ل، تاسيس  ات موتورخان  ه و  

.... 
000 000 5  31 

عدر رعایت قواني. و مقررات 

 تاسيسات الکتریکی

مطابق فرر ندول 

هزینه و خسارت 

وارده به سال. ها 

در محوطه 

ندایش/اه در بخش 

 تاسيسات الکتریکی

12 
د    اهن/ی در هن/    ار  ع    در ه

 نابجایی بارها
000 000 3  4 000 000 استفاده از ما.ي. و ابزار نااید. 32 

3 000 000 باربرداری نا اید. 13  3 000 000 انجار رفتارهای پرخطر و نااید. 33 

14 
س   وار .   دن ب   ر روی ق   الب    

 نرثقيل و بار معلق
000 000 10  34 

اس   تفاده از ما.   ي. آالت ب   دون 

 نه فنیی و معایگواه
000 000 5 
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15 
ع  در گ  زارش ده  ی ح  وادث ب  ه   

 HSEEواحد 
000 500  35 

نش  تی روغ  . در دس  ت/اه ه  ای    

 هيدروليکی
000 000 10  

16 
سال )برای  18استفاده از افراد زیر 

 هر نفر(
000 000 4 10 000 000 عدر اخذ مجوز کار 36   

17 

رویت یا گزارش مبنی بر ونود 

. در اماک حشرات و نانوران موذی

 حساس

000 000 2  37 
عدر رعایت نظافت و بهدا.ت 

 متناسب با نوع فعاليت هر پيدانکار
000 000 1  

18 

عدر ارائه کارت بهدا.ت در 

رستوران ها و سایر محيط های 

 بهدا.تی)هر نفر(

000 000 1 1 000 000 عدر انجار معاینات بدو استخدار 38   

19 

عدر گذراندن دوره های بهدا.ت 

پيدانکاران رستوران و اف توسط اصن

 آ.پزخانه ها

000 500  39 
استفاده لوازر پرمصرف در حوزه 

 انرژی

مطابق فرر ندول 

هزینه و خسارت 

وارده به سال. ها 

در محوطه 

ندایش/اه در بخش 

 تاسيسات الکتریکی

20 
نو.کاری در سازه های داخل 

 سال. و..

مطابق ندول 

هزینه و خسارت 

 وارده به سال. ها و

دایش/اه محوطه ن

 در بخش ساختدان

40 

تجاوز به حری/ راه روها، ورود 

دست/اه های غير مجاز، ساخت و 

 ساز بدون مجوز و ....

مطابق ندول 

خسارت تخلف از 

 مقررات غرفه آرایی
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 : هدف -1

کاری به  وزهایصحيح صدور مج اصول یحتشر ایدنی، حوزه در نامع سيست/ یک برقراری از اطدينان حصول روش انراییهدف از تهيه ای. 

 یندرگير در فرآو د لفهای مخت بي. گروه ، تشریح مسئوليت ها و ارتباطات، ایجاد هداهن/یو عاری از خطر منظور بونود آوردن .رایط اید.

 یسارتخجاد هرگونه ای ادث وکه به پيش/يری از وقوع حومی با.د  فعاليت هابعد از اتدار محيط ضبط و ربط اصول  رعایت وصحيح کار  انرای

 .   منجر می .ود

 

 : و مسئولیت ها دامنه کاربرد -2
 دامنه کاربرد:      -2-1

ج.ا.ا دللی ش/اه بي. الهای در حال انجار در سطح .رکت ندای کليه فعاليتخصوب در راستای رعایت الزامات قانونی و در  روش انراییای.  

 عدل موثر بطور ی تواندم صورتی در دارند بوده و تنها مشارکت آن در که افرادی کليه به وابسته /سيست ای. و موثر صحيح عدلکرد .می با.د
 سایر و احتياطی اقدامات و کار انجار مجوز سيست/ .رایط کار مجریان و دهندگان، سرپرستان مجوز مانند کار با ارتباط در نفرات کليه که کند

رد زیر توسط کليه افراد از ای. رو درك موا .ندایند رعایت را، قيد گردیده ورالعدل هادست یا تچک ليس و ها مجوز از هریک در که ضوابطی

 درگير از اهديت باالیی برخوردار هستند:  

 آن  انجار چ/ون/ی و کار محتوای -

 الزر  احتياطی اقدامات و بالقوه مخاطرات -

  احتدالی مشکالتی کار و محيط -

  اضطراری اقدامات الزر در .رایط -

 های افرادمسئوليت  -

ار کصدور مجوز  ياز بهنالزر به ذکر است که رعایت قواني. و مقررات بهدا.ت، ایدنی، محيط زیست و انرژی تنها منوط به فعاليت هایی که 

تخلف و ه هرگون شاهدهمصورت  دارند؛ نبوده و تدامی پيدانکاران و افراد موظف به رعایت کليه قواني. حوزه نار برده می با.ند؛ بدیهی است در

 عدر انطباق مطابق قواني. و مقررات برخورد خواهد .د. 

 مسئوليت ها:    -2-2

 ا.د.تيار آنها، می بها در حوزه وظایف ایشان و درخصوب فعاليت های انرایی در حوزه تخت اخ مدیریت عهده بر رویه ای. انرای مسئوليت
  گيرد.  می انجار ی ندایش/اه های بي. الدللی ج.ا.اسهام رکت. HSEE ط واحدتوس رویه ای. در نظر تجدید و بازن/ری

صدور  نيازمند به ایهفعاليت  انجار برای موظفند پيدانکاری های مجدوعه کارکنان نيز و معاونت ها، مدیریت های .رکت در کارکنان کليه

 صحيح انرای به ملزر ستثناءا بدون ، لدللی ج.ا.اای بي. ادر .رکت سهامی ندایش/اه ه حاضر افراد کليه ندایند. پيروی رویه ای. مفاد از مجوز
 . با.ند می کار سيست/ مجوز

عهده ی را در .رکت برکه مسئوليت هرگونه کار انرای سهامی ندایش/اه های بي. الدللی ج.ا.ا .رکتمدیر  سرپرست کليه واحد های  -2-2-1

 : که نداید حاصل اطدينان دارد باید

 . اند دیده را الزر های آموزش و دا.ته آگاهی کاری مجوز سيست/ از آنها جدوعهزیرم و نپيدانکارا کارکنان، -

 . است .ده گرفته کار به ایشان مجدوعه زیر واحد در کاری مجوز سيست/ دستورالعدل -

 

 ردند.گ می تعيي. کار مجوز امور کليه انجار منظور به خود، زیرمجدوعه واحدهای در رسدا  صالحيت دارای افراد -
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 مسئول صدور مجوز:  -2-2-2

 انتخاب می .ود. .ا.اسهامی ندایش/اه های بي. الدللی ج .رکت HSEE بوده که با مالحظه واحد کار مجوز فرر تکديل برای کننده آغاز .خص

 .رکت مسئول صدور مجوز .ناخته می .وند:  HSEEافراد زیر در صورت صالحدید واحد 

 (.2-6ر مقي/ با تحصيالت مرتبط )پيوست ي/ یا غيپيدانکاران مق HSEEکار.ناس  -1

 (.2-6.رکت با.د )پيوست  HSEEکار.ناس یا رابط بخش فنی مهندسی که مورد تایيد واحد  -2

  :با.د می دارا را زیر های مسئوليت ،مجوز دقيق انرای قبال در مسئول صدور مجوز
 مربوط به نزئيات کامل کار 4-1تا  1-1بندهای  کردن کامل .1

نجار اخص .ده نهت مانی مشزه کار باید بوسيله آن انجار پذیرد مانند نقشه ها، دستورالعدل ها، تعداد کارکنان، بازه مدارکی کتهيه  .2

 کار

 HSEE اوره کار.ناسانمش از که است الزر خصوب ای. در ) استفاده و ... مورد ابزار کار، نوع کار، محل مخاطرات، ).امل .ناسایی .3

 . نداید استفاده

 استفاده HSEE نکار.ناسا از مشاوره که است الزر خصوب ای. در . گيرد کار به آن حذف یا کاهش خطر نهت در را الزر ياطاحت .4

 . نداید

 . .ود می گرفته کار به مناسب پيش/يرانه مختلف،اقدامات های وضعيت تغيير با که نداید حاصل اطدينان .5

وزارت صنعت،  یدنیا های دستورالعدل فنی وبهدا.ت کار وزارت کار،ی حفاظت ر آیي. نامه هاپيدانکا کارکنان اینکه از اطدينان .6

 . ندایند می پي/يری و انرا را معدن، تجارت و .رکت سهامی ندایش/اه های بي. الدللی ج.ا.ا

سرپرست  تيونه مسئول چيگردد و به همی صادر  سهامی ندایش/اه های بي. الدللی ج.ا.ا.رکت  HSEEتحت نظارت واحد مجوز تنها 

ب وز حادثه سلبر طیدر .را یهرگونه واکنش اضطرار یبرا یآمادگ .يکار و هدچن یدنیبر اصول ا یو مبتن حيصح یرا در مورد انرا اتيعدل

 نخواهد کرد.

 مسئول انجار کار:  -2-2-3

 : است و می بایست کار کامل انجار مسئول کار، انجار سرپرست
 نلسۀ در و اند، دیده بای. خصو در را الزر های آموزش و آگاهند مجوز کار سيست/ از کار، انجار يردرگ کارکنان تدار اینکه از -2-2-3-1

 دارند، کامل العاط است، آمده " خطرناك موارد"عنوان کار به مجوز در که مواردی و کار خطرات از (Toolbox Meeting) کار .روع از قبل

 اطدينان حاصل نداید. 

 اید.ند حاصل اطدينان کارها توقف از کرد تغيير محيطی یا عدلياتی .رایط .ده، اگر درصا کار زمجو که زمانی -2-2-3-2

 متوقف را اید.،کار .رایط مجدد .دن تثبيت و تا دهد اطالع مربوطه مسئول به کرد تغيير کار حي. در محيط یا کار .رایط اگر -2-2-3-3
 کند. 

 پاکيزه و پایان، اید. رد را کار محل و نداید حاصل اطدينان است .ده انجار کامل رطو ار بهمجوز ک در نظر مورد کار که ای. از -2-2-3-4
  .گيرد تحویل

 مرتبط  های واحد هن/ی هدا با کار محل در برقی دست/اهای نداسازی از اطدينان حصول -2-2-3-5

 

 نظارت برای اینده خودند عنوان به کار مجوز دورص از پس که امر تحت کارکنان فنی صالحيت و مهارت به باید کار انجار سرپرست -2-2-3-6
 نداید.  حاصل اطدينان ، گدارد می محل در کار محيط .رایط بر دائ/

 کار است. انجار محل در کار اتدار تایيد و کار انجار محل مجوز کار در اعتبار تأیيد از اطدينان حصول -2-2-3-7

 

 روش اجرایی صدور مجوز های کاریروش اجرایی صدور مجوز های کاری

 

QA-WI-44-02 



 

129 

 

 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 

 جمهوری اسالمی ایران

 pppایش : اول  
38 

 نداید.  تکديل را کار مجوز در .ده مشخص محل و با.د ا.تهد نظارت کار پایان در نظافت انجار بر -2-2-3-8

 :ایدنی کار.ناس اختيارات و مسئوليتها -2-2-4

 : هدچني. و رود می پيش دستورالعدل مطابق کار که نداید بررسی باید ایدنی کار.ناس
 ارائه آن انجار دهنده و ارک مجوز کننده تهيه به ار /يرانهپيش های احتياط و بالقوه های خطر .ناسایی مورد در الزر های راهندایی -2-2-4-1

 دهد. 

 داید.  بن زیست محيط و تأسيسات حفاظت از ابنيه، و ایدنی مورد در ناظرکار و دهنده انجار به الزر های توصيه -2-2-4-2

 دستور ایدنی و ولاص با مطابق کار نجارا مراحل که نداید حاصل اطدينان و بررسی کند سایت در را کار انجار مختلف مراحل -2-2-4-3
 .ود. می انجار الحاقی های مجوز و کار مجوز و ها العدل

 دهد.  انجار را نياز مورد های بازرسی و کار مجوز سيست/ مختلف های قسدت بررسی و سازماندهی -2-2-4-4

 نداید. صلحا اطدينان کار انجار یطيط و .رامح بودن اید. از و پذیرد صورت کار انجار حال در های محل از بازرسی -2-2-4-5

 HSEE و مقررات دل هادستورالع سایر و روش انرایی ای. از انحراف گونه هر مشاهده صورت در کار انجار محل از بازرسی حي. در -2-2-4-6

 . نداید اقدار الزامات به وفق .رایط بهبود تا کار ادامه توقف به نسبت تواند می

 : تعاریف -3

 (:Permit to Work جوز کار )سيست/ م -3-1

عدليات یک  انرای مجوز کار،گواهی مکتوبی است که مجریان عدليات بایستی بر اساس ای. روش انرایی و با هدف تامي. .رایط اید. نهت

ی. اذ ندایند. خسئول امو با بررسی و ارزیابی مخاطرات بالقوه آن ضد. پيش بينی کليه تدهيدات کنترلی ای. مخاطرات از مرانع  پرمخاطره

با.د.  ید. میمجوز گویای ای. مطلب است که: انجار عدلياتی معي. توسط افرادی مشخص، در یک محل معي. و در طی یک زمان معي. ا

دل يری به عخطرات پيش/ يات ازعالوه بر ای. در مجوز بيان می .ود که چه اقداماتی انجار .ده و یا بایستی انجار گيرد تا به هن/ار انرای عدل

ر یک دو.کاری نبرای مثال مدک. است . هدچني. سيست/ مجوز کار تابع نوع سازمان یا صنعتی است که کار در آن انجار می .ود؛ آید

 کارخانه سازه فلزی نيازی به مجوز کار گرر ندا.ته با.د درصورتی که صدرو آن در پاالیش/اه الزامی است.

  کار گرر : -3-2

را مشتعل  یع و یا گازامد، ماناستفاده یا ایجاد .ده در حي. انرای آن به .دتی با.د که بتواند مواد قابل ا.تعال رت مورد انجار کاری که حرا

 یزوگار،ار اجذوب قير، ان نداید. مانند بر.کاری ، نو.کاری ، سنگ زنی و ذوب فلزات ،گرر کردن و چکش کاری ، بکار بردن .عله، لحي/ کاری،

ابزار  استفاده از ست کردنندازه گيری خوردگی و اندازه گيری ضخامت فلزات ، دست/اه تنظي/ نرقه موتور ، سند بالهای ا اهاستفاده از دست/

  ا.د.بنی می موتوری، استفاده از ابزار برقی مانند دریل کاری و غيره که انجار آنها مستلزر رعایت مقررات ایدنی و آتش نشا

 مجوز کارهای گرر: -3-3

ارمجزا کمجوز  ر نهت انجار فعاليت های کارگرر صادر می گردد. برای انجار هرکارمشخص روی یک دست/اه می بایستارهای گرمجوز ک 

.روع به یست قبل ازدرصورت نيازبه اخذ سایرمجوز های کار می با برای دویاچنددست/اه نباید مجوز و کار مشترك صادرگردد. صادرگردد.

ار گرر، کعالوه بر اخذ مجوز  به عنوان مثال درصورت نيازبه انجار کارگرر تعديراتی برق می بایست .دودمربوطه نکاراقدار به اخذمجوز کارهای 

 نيز الزر است. انرا .ود. و یا نهت  ورود به فضای بسته اخذ مجوز ورود  Lock Out & Tag Out مجوز کار برقی نيز اخذ گردد و سيست/ 

 کار سرد : -3-4

ی فنی یا بازرس، عديرتودن ، ت نبا.د مانند بازکردن اتصاالت ، لوله ها ، درب ظروف ، داخل .دن به منظور تديز ندبا حرار کارهایی که هدراه

يز نمجوز ورود  د بایدبررسی وضعيت ایدنی ظروف به عنوان کار سرد تعریف می .ود . برای ورود به داخل فضای بسته .خص عالوه بر کار سر

ردن یا انبارک انتقالر ظروف، دست/اه ها،لوله هاو وسایلی اعدال می .ودکه برای فرایند، نقل ورموردتداای. مقررات د ب/يرد .

 .مواد.يديایی مورد استفاده بکاربرده می .ود

  :مجوز کارهای سرد -3-5
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نواحی مدنوعه انجار می اه ها در.امل کارهائی است که نزءکارهای عادی و روزمره نبوده و برروی مخازن،لوله ها ودست/» سرد «مجوز کارهای

 . پذیرد

مخزنی  ا چني.یهدچني. هرگاه الزر .ود که کارکنان وارد مخازنی .وندکه درآنها هيدروکربون ها ویاسایرمواد.يديائی ونوددا.ته 

. در ضروری است موکدا  قبال محتوی موادخطرناك بوده وای. مواد مدک. است بصورت مایع، نامد یا گاز در مخزن باقی با.د صدور مجوز ورود

 مورد کار در مجاری فاضالب نيز انازه ورود الزر است.

 : در ارتفاعکار  -3-6

 متر نسبت به سطح مبنا انجار .ود را گویند.  1 2هر کار یا فعاليتی که در ارتفاع بيش از 

 : در ارتفاعکار مجوز  -3-7

 .ی و روزمره نبوده و در ارتفاع انجار می .ودرهای عاد.امل کارهایی است که نز کا» کار در ارتفاع «مجوز کارهای

 : فضای بسته -3-8

 اری فاضالب،ره، مجبه محيطی محصور یا نيده محصور با دسترسی محدود اطالق می .ود. از ندله ای. فضاها می توان به داخل مخازن، کو

 .ود که:  طالق میافضا های بسته به محيط .غلی رت دی/ر سپتيک تانک، کانال های عبور تاسيسات زیرزمينی و غيره ا.اره کرد. به عبا

 برای وارد .دن و انجار کار به اندازه کافی بزرگ نبا.د،  -1

 اندازه ورودی و خرونی آن محدود با.د، -2

 برای انجار کار مداور طراحی نشده با.د، -3

 : تست گاز -3-9

ر با کدبود ک اتدسفیونود گاز قابل ا.تعال و یا سدی با به نهت  بررسی سایت کاری با یک دتکتور مناسب گاز، برای فراه/ کردن هشدار

 اکسيژن یا غنی از اکسيژن، قبل از نوع خاصی از فعاليت ها و در طی فعاليت کاری.

 : (LEL)حد پایي. قابليت ا.تعال  -3-10

جر فمشتعل یا من رقه ،نحرارتی یا  یک منبع پایي. تری. درصدی از مخلوط گازها و بخارات قابل ا.تعال و انفجار با هوا که در صورت ونود

 می .ود .

 : (UEL)حد باالی قابليت ا.تعال  -3-11

تعل یا رار گيرد مشقنرقه  باالتری. درصدی از مخلوط گازها و بخارات قابل ا.تعال و انفجار با هوا که چنانچه در حضور یک منبع حرارتی یا

  منفجر می .ود.

 : (TLV)حد آستانه مجاز  -3-12

ر معرض تداس با آن دمدت های طوالنی  رایساعت کار در هفته ب 8است که اگر فرد عادی روزانه عامل زیان آور محيط کار از یک  مقداری

 با.د ، هيچ/ونه عارضه ای برای وی ایجاد ندی .ود .

 محل دقيق انجار کار :  -3-13

   بهره بردار صورت می پذیرد. ست کنندهمکانی است که در آن فعاليت های مشخص .ده ای ، طبق نظر درخوا

 .رح مختصری از فعاليت : -3-14

 توضيحی است در خصوب نوع فعاليتی که ميخواهند انجار .ود.

 زمان انجار کار : -3-15

 د.ی ندایمبازه زمانی است که درخواست کننده   بهره بردار با تونه به .رایط کار،تاریخ .روع و اتدار فعاليت ، پيشنهاد 

 ره مجوز ایدنی :.دا -3-16

 .داره ای است که نهت پي/يری و ثبت مجوز از آن استفاده می .ود .

 درخواست کننده بهره بردار : -3-17
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 نداینده مدیریت   واحدی است که درخواست انجار فعاليتی را در محدوده تحت نظارت خود دارد. 

 تایيد کننده :  -3-18

ر آن تایيد انجا مسئول وبوده که فعاليت تعریف .ده در محدوده تحت نظارت آن انجار می پذیرد  ره بردارنداینده تار االختيار مدیریت به

 فعاليت می با.د. 

 انجار دهنده کار : -3-19

 منظور مجری مستقي/ انجار فعاليت می با.د. 

 نوع فعاليت   تجهيزات مورد استفاده :  -3-20

 ردد. اهيت انجار کار می با.د که توسط ایجاد کننده مجوز تکديل می گليات و ممنظور تجهيزات مورد نياز نهت انرای عد

 تدابير ایدنی مورد نياز برای انجار کار:  -3-21

جار يل .ده و اننی تکدالزاماتی است که با تونه به موقعيت مکانی، نوع فعاليت و مخاطرات مرتبط با انرای عدليات از طرف کار.ناس اید

 کامل آن می با.د. به رعایتدهنده کار ملزر 

 لوازر ایدنی مورد نياز :  -3-22

اده از لزر به استفمه کار تجهيزات حفاظتی است که با تونه به موقعيت مکانی و نوع فعاليت از طرف کار.ناس ایدنی تعيي. .ده و انجار دهند

 آن می با.د.

 تایيد کننده نهایی : – 3-23

 ه مسئوليت تایيد و صدور مجوز ایدنی را بر عهده دارد. می با.دکندایش/اه  HSEEکار.ناس ایدنی واحد 

 تعليق : – 3-23

 باطل کردن موقت یک مجوز برای یک دوره زمانی که کار مورد نظر متوقف .ده است.

 بازرسی : – 3-23

 بررسی رسدی مرتب با استفاده از چک ليست

 اعتبار : – 3-23

 ی .رایط سایت کاری فعال باقی بداند. ز ارزیابدوره زمانی که مجوز کاری مدک. است قبل ا

 بازن/ری : – 3-23

 بررسی مجدد طرح مقدماتی سيست/ برای دیدن اینکه آیا بر مبنای تجربيات باید تغييری ایجاد گردد. 

 پایش : – 3-23

 بررسی روتي. چ/ون/ی کاربرد سيست/ مجوز کاری در کار می با.د. 

 

 مراجع: -4
4-1- http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced 

4-2-  http://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/techmeaspermit  

 (DOCUMENT ID - PR-64-POGC-001مشترك) تأسيسات اید. محدوده کار مجوز صدور انرایی رویه -4-3

 (1019دستورالعدل سيست/ مجوز کار وزارت صنعت، معدن، تجارت ) -4-4

 (2170013ار )وز های کدستورالعدل نامع صدور مج -4-5
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 شرح اقدامات :  -5
ح ر انرای صحينظارت ب بوده و مسئوليت و پيدانکارانتعديرات  ، تأسيسات ،های بهره بردای مسئوليت انرای ای. دستورالعدل بر عهده بخش

  می با.د. HSEE واحدآن بر عهده 

 انواع مجوزهای کار:  -5-1

 د:کار سرد، ورو ،مجوز کار گرر -5-1-1

 وز دارای فرر نداگانه می با.د.هر مج

 :مسيرمجوز کار حفاری و مسدود کردن  -5-1-2

 مجوز حفاری صادر .ود . می بایستحفاری و عدلياتی که باعث بر ه/ خوردن خاك .ود  فعاليت هایتدار  برای

 کار دو امضایی : مجوز -5-1-3

ت وسيله .د سرپرسخارج از حدود مسئوليت صاحب آن وسایل می با طه ای کهواقع در محو یدر مورد صدور مجوز کار روی وسایل -5-1-3-1

رست وسایل نوان سرپکار ندوده، سپس خود به ع مجوز( تقاضای تهيه و امضاء کتبی بصورتمذکور از مسئول محوطه یا تأسيسات مورد بحث )

  در قسدت نار و امضاء سرپرست تأسيسات یا محوطه امضاء دور را می نداید.

ن واحد نيز مسئول آ کاری که صادر می گردد و در ارتباط با واحد دی/ری قرار می گيرد باید قبل از .روع کار مجوزهایيه کل -5-1-3-2

 اید .بند (2-)بند الفامضاء سرپرست کار  اطالع یافته و امضاء دور را در قسدت نار و امضاء سرپرست تأسيسات یا محوطه

ت پرست تأسيسامضاء سربي. دو واحد انجار گيرد، سرپرستان هر دو واحد باید در قسدت نار و ا وی وسيلهدر صورتيکه کار گرر ر -5-1-3-3

 .امضاء ندانيد  (2-و الف 1-)بندهای الفیا محوطه

 روش تکديل مجوزهای کار : -5-1-2

  برای هر یک از کارهای گرر، سرد یا ورود باید مجوز کار نداگانه صادر .ود. -5-1-2-1

ر وسيله می هستقرار اری که می بایست انجار گيرد ، قسدتی از وسائلی که می بایست تعدير .ود ، نار و .داره و محل انوع ک -5-1-2-2

تاریخ برای کارهای  ودر مجوز کار قيد گردد. هدچني. ساعت .روع و خاتده کار  (1-1بند  )محل انجار کار  بایست به طور کامل در قسدت

 .قيد .ود روزمره در مجوز کار 

طور دقيق سش ها ب( به کليه پرسرپرست انجار کار  ها ، مسئول صدور پرميت )یا سرپرست تأسيسات یا محوطه در قسدت بازرسی -5-1-2-3

 باید مشخص .ود.پاسخ می دهد. هدچني. نوع وسایل ایدنی متناسب با کار در حال انجار 

 ...دی و مواد س، نفجارل کار باید ذکر .ود بطور مثال: قابل ا.تعال و اود در مح، نوع .رایط مون(1-2چک ليست )بند  در قسدت -5-1-2-4

 نوع پيش بينی های در نظر گرفته باید در قسدت مربوط به آن عالمت زده و یا ذکر .ود.  -5-1-2-5

مضاء اود را ثبت و خار قدار و ن، آزمایش کننده گاز باید بطور دقيق زمان ، نوع تست ، م (2-2.اخص های محيطی)بنددر قسدت  -5-1-2-6

  باید ذکر گردد.« متناوب»که ای. آزمایش بصورت متناوب الزر با.د عبارت  نداید. در صورتی
آن در  و نتایج ا.دباحدها می گازهای اکسيژن و گازهای سدی بر عهده بهره برداری و، انفجار، : انجار کليه آزمایش گازهای قابل ا.تعال 1تذکر

 . دت می گردثب HSEEواحد 

 کرده و سپسد را امضاء مربوط به خو (1-)بند الف کار تکديل گردید، مسئول انجار کار قسدت مجوزبعد از اینکه کليه موارد برگ  -5-1-2-7

 . امضا، نداید را 2-بند الفباید  سرپرست انجار کار  سرپرست تأسيسات یا محوطه

رایه توضيحات الزر اارناع و پس از تایيد و  HSEEد بازرس ایدنی به واحد نهت تایيپس از امضاء سرپرست انجار کار، پرميت  -5-1-2-8

 ( مجوز کار از آن واحد اخذ می گردد. 1-و امضا )بند ب HSEEکار.ناس 

 : نو.ت. نار امضاء کننده بصورت خوانا در محل مربوطه الزامی است . 2تذکر
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 ( : 6-تا الف 3-های الف توضيحاتی در مورد سایر امضا ها )بند -5-1-2-9

 

 توضیحات نوع پرمیت جایگاه ردیف

 کار.ناس برق 1

 الزامی است 3-امضای بند الف کار با تجهيزات الکتریکی

 HSEEصالحدید کار.ناس  کار در ارتفاع

 HSEEصالحدید کار.ناس  کار سرد

 الزامی است 3-امضای بند الف حفاری

 HSEEکار.ناس صالحدید  ورود به فضای بسته

 HSEEصالحدید کار.ناس  سبد حدل نفر

 *ناظر آتش نشانی 2

 HSEEصالحدید کار.ناس  کار با تجهيزات الکتریکی

 HSEEصالحدید کار.ناس  کار در ارتفاع

 HSEEصالحدید کار.ناس  کار سرد

 HSEEصالحدید کار.ناس  حفاری

 HSEEصالحدید کار.ناس  ورود به فضای بسته

 HSEEصالحدید کار.ناس  ل نفرسبد حد

3 
مهندس ناظر  فنی 

 مهندسی

 ______________________ کار با تجهيزات الکتریکی

 HSEEصالحدید کار.ناس  کار در ارتفاع

 ________________________ کار سرد

 HSEEصالحدید کار.ناس  حفاری

 _________________________ ورود به فضای بسته

 _________________________ د حدل نفرسب

4 
مسئول انرای عدليات 

 داربست
 الزامی است 3-امضای بند الف کار در ارتفاع

 .در تدامی کارهایی که احتدال بروز حریق یا انفجار ونود دارد امضای ناظر آتش نشانی الزامی است *

 

 ( : 1-توضيحاتی در مورد سایر امضا ها )بند ج -5-1-2-10

 1-ود بند ج.پيدانکار، تعليق یا باطل  HSEEندایش/اه یا کار.ناس  HSEEچنانچه به هر علتی مجوز کار توسط واحد  -5-1-2-10-1

 توسط مسئول انجار کار امضا و قسدت مربوط به آن با عالمت مشخص می .ود.

سدت مربوط به آن با ط مسئول انجار کار امضا و قتوس 1-ج چنانچه به هر علتی زمان اعتبار مجوز کار به پایان رسيد بند -5-1-2-10-2

 عالمت مشخص .ده و .داره مجوز ندید حتدا در قسدت مربوط ذکر می گردد. 

 د.  نار امضا قيد می .ودر ک "عدليات پایان یافت"توسط مسئول انجار کار امضا و عبارت  1-چنانچه عدليات پایان یافت بند ج -5-1-2-10-3

 وزهای کاری :صدور مج مقررات -5-2
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 ا.خاب مجاز امضا:  -5-2-1

 : می با.ند سرپرست کار ا.خاب ذیل مجاز به امضا به عنوان سرپرست تأسيسات یا محوطه -5-2-1-1

 رئيس واحد، معاون واحد و سرپرست نوبتکاریالف: بخش های داخلی:  -

عنوان  ه امضا بهبئيس واحد معي. می .ود مجاز از طرف ردر غياب نفرات فوق ، نانشي. سرپرست نوبتکاری و یا فردی که : 1الف -

  می با.د. سرپرست کار سرپرست تأسيسات یا محوطه

 ندونه امضا ل نار و: کليه مدیریت هایی که بصورت مستقي/ با عدليات های انرایی ندایش/اه درگير هستند می بایست نسبت به ارسا2الف

 . ت ندایندمبادر HSEEسرپرست کارهای انرایی به واحد 

رای دیر پروژه بر یا مب: .رکت های پيدانکاری: مدیر عامل .رکت)پيدانکار( یا فردی که .رکت)پيدانکار( بعنوان سرپرست انجار کا -

 انجار عدليات معرفی کرده با.د. 

ش/اه دایامی نه: تدامی .رکت های پيدانکاری موظفند نار و ندونه امضای سرپرست کار خود را به مدیریت تحت امر .رکت س1ب -

 های بي. الدللی ج.ا.ا برای گرفت. مجوز کار بصورت کتبی معرفی ندایند.

 دایند. ندایش/اه اقدار ن HSEEنسبت به معرفی سرپرست عدليات به واحد « 1ب»: مدیریت های محترر مورد بحث در در بند 2ب

  است : ا.خاب مجاز به امضا به عنوان مسئول انجار کار .امل افراد ذیل -5-2-1-2

  ... های تعديراتی ، ابزار دقيق و  های تعديراتی مانند برق ، مکانيک ، سرویس سرپرست گروه -الف -

  های فوق سرپرست نوبتکاری گروه -ب -

    .د.می با : در صورت غياب افراد فوق ، کشيک ار.د تعديرات .رکت مربوطه مجاز به امضا به عنوان مسئول انجار کار1ب -

کرده و  .رکت HSEEواحد  مجوز کارصدور  آموز.ی ز به امضای مجوزهای کاری هستند که در کالس هایرادی مجافقط اف -5-2-1-3

  ثبت و مشخص می .ود. HSEEرا دریافت کرده با.ند. هدچني. نار و نار خانوادگی و ندونه امضاء آنها در اداره  مجوز کارصدور تایيدیه 

طبيق تز صادر .ده با مجو ار کار را بازدید نداید و مسئول انجار کار نيز .رایط کار رامحل انج صادر کننده مجوز کار موظف است -5-2-1-4

  نداید سپس نسبت به امضا مجوز اقدار ندایند .

 ل وید. بودن محید از امجوز های کار باید قبل از .روع کار تکديل و امضا .وند. قبل از صدور مجوز کار افراد امضا کننده با -5-2-1-6

 اطدينان حاصل ندایند . تجهيزات

 .ایدنی حضور نفر آماده با تجهيزات الزامی است بازرسدر موارد خاب به تشخيص  -5-2-1-7

 .د، درخواست( یک .خص با2-( و سرپرست انجار کار)بند الف1-در صورت یکی بودن مسئول انجار کار)امضا کننده بند الف -5-2-1-8

نی بر تایيد بند ته با.ند مبار را دا.ندایش/اه که پيدانکاران مربوط به آنها قصد اخذ مجوز ک تيار ایشان درتار االخبردار یا نداینده  بهره  کننده

 مجوز کار اقدار نداید.   2-الف

 آزمایش گازهای سدی و قابل ا.تعال:  -5-2-2

ت ثب HSEE احدتایج در ور بوده و نبهره بردا واحدده آزمایش گازهای سدی و اکسيژن بر عه، انفجار، آزمایش گازهای قابل ا.تعال -5-2-2-1

    .می گردد

 ا.ند.   را دا.ته ب جوز الزرسازمان های مورد تایيد منفراتی که آزمایش گازهای قابل ا.تعال و انفجار را انجار می دهند باید از  -5-2-2-2

 . با.د  LEL 20%نباید بيش از های سرد و برای کارLEL 10%برای کارهای گرر مقدار گاز نباید بيش از  -5-2-2-3

ت ی خواهند نهرند و مواحدهایی که دست/اه سنجش گازهای قابل ا.تعال یا فرد مجاز آزمایش کننده گازهای قابل ا.تعال را ندا -5-2-2-4

 . را در نریان امر قرار دهند HSEE واحد قبل از انجار کار انجار کاری مجوز کار صادر ندایند می بایست

/ری ونه مواد دییا هر گ سدی یا مواد خطرناك و ،قبل از ورود به هر فضای بسته ای که در سرویس مایعات یا گازهای قابل ا.تعال -5-2-2-5

  .، اخذ مجوز الزامی می با.دبوده است
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 مجوز ، اخذمتر با.د 1 2ر از ها ، حوضچه های فاضالب که عدق آنها بيشت قبل از صدور مجوز کار به منظور کار کردن در گودال -5-2-2-6

 با.د.  می الزامی

 : مجوز های کاری مقررات عدومی-5-2-3

لياتی خود ه های عدتدامی بخش هایی که به هر .کلی درگير فعاليت های انرایی در ندایش/اه می با.ند می بایست ليست برنام -5-2-3-1

 (. 2-6ه برسانند)پيوست ندایش/ا HSEEرا بصورت ماهانه یا در بازه زمانی مشخص به اطالع واحد 

 (. 10-6محل دقيق فعاليت باید در پالن ندایش/اه مشخص و پيوست مجوز کار گردد)پيوست  -5-2-3-2

 . ده با.د.هيچ .خصی انازه ورود به فضاهای بسته را نخواهد دا.ت م/ر اینکه مجوز کار ورود برای آن فضاها صادر  -5-2-3-3

رد یا گرر سداگانه بر حسب نوع کار مجوز ن سترای انجار هر نوع کاری در درون فضای بسته می بایز ورود ببعد از صدور مجو -5-2-3-4

 صادر .ود .

 ید .ا امضاء ندارای کار مجوزه انجار کاربه هيچ عنوان یک نفر ندی تواند ه/ به عنوان مسئول انجار کار و ه/ به عنوان سرپرست  -5-2-3-5

ر را متوقف ایستی کاب.رایط محيط تغيير کند و مسئول انراء ، ادامه کار را توأر با خطر تشخيص دهد جار کار اگر در حي. ان -5-2-3-6

  اطالع دهد. HSEE واحدندوده و موضوع را به 

يه ج ندودن، تخلاز قبيل کاهش فشار، از سرویس خار HSEEاقدامات احتياطی طبق دستورالعدل های مونود در مقررات رعایت  -5-2-3-7

   بردار است. ه عهده بهرهغيره ب وها از گازها و بخارات و مواد قابل ا.تعال و انفجار و خورنده  ، .ستشو با بخار آب و عاری ندودن دست/اهندودن

 HSEE واحد مدیریت در صورتی که نسبت به انجار کار در .رایط اید. .ک و تردیدی ونود دارد بهتر است قبل از .روع کار با -5-2-3-8

 یندگان او مشورت .ود .یا ندا

ر اصدور مجوز ک ه کار ،باگر کار مورد نظر پس از دو ساعت از زمان صدور ، آغاز نشود مجوز کار مذکور باطل .ده و برای .روع   -5-2-3-9

  مجدد الزر است.

 . ز کار ندارددور مجونياز به ص ار دارندهای مستقل واحدها که در مناطق اید. قر انجار کار گرر در کارگاه مرکزی و کارگاه -5-2-3-10

ی و وسایل دق حفارعضد. ثبت تاریخ و زمان .روع و خاتده، وسایل و ابزار مورد نياز برای حفاری، حداکثر  حفاری در مجوز -5-2-3-11

 . ایدنی مورد نياز نيز باید ثبت .ود

و امضا  توبمکخود را  پيشنهاداتنقشه ها و محل مورد نظر  با بررسی و...( برق ، مخابراتمهندسی ) واحددر مجوز حفاری باید  -5-2-3-12

 د..و يوستیا به مجوز، پ که دستور خاصی در مورد حفاری نياز با.د توسط ادارات فوق در محل مربوطه درج ندایند. در صورتی

سدت قوطه در مسئول آن مح و تأیيد حفاری در محوطه ای که تحت سرپرستی دی/ری است مجاز نيست م/ر با درخواست کتبی -5-2-3-13

ای است  ئول محوطهدر ای. صورت نيز تهيه و تنظي/ مجوز حفاری به عهده مس« تأسيسات یا محوطهواحد ساختدان، نار و امضاء سرپرست »

 .وند .شخص .ب مر دکه عدليات حفاری در آن می بایست انجار پذیرد. مناطق حفاری .ده باید توسط نوار زرد رنگ در روز و چراغ قرمز 

 . اگر پس از حفاری الزر است کار سرد یا گرر انجار .ود بایستی مجوز کار مجزا برای هریک صادر .ود  -5-2-3-14

 ونود نسخه از مجوز کار هدراه .خصی که کار را انجار می دهد در محل کار ضروری است. -5-2-3-15

ر و فر 1-6يوست صادر .ده است مشاهده کند مطابق رویه فلوچارت پمجوز آن مغایرتی در عدلياتی که  HSEEچنانچه بازرس  -5-2-3-16

 داید.نقدار می با تونه به نوع ریسک مونود نسبت به توقف کار و ابطال مجوز یا تعيي. مهلت مشخص نهت رفع مغایرت ا 11-6پيوست 

 ارزیابی عدلکرد : -5-4

اده می وهها قرار دليه گرکار ، ای. دستورالعدل تهيه .ده و در اختيار ک يه نوانببا تونه به اهديت صدور مجوزهای کاری و لزور رعایت کل

مه های ا.خاب مجاز و برای کليه سطوح برگزار می .ود و ساالنه گواهينا HSEE واحد.ود. کليه دوره های آموز.ی صدور مجوز کار توسط 

های کار و امضاء  د از واحدها بر نحوه صحيح صدور مجوزد. بازدیروزانه ض HSEE واحدمی .ود. مسئولي. ایدنی  صدور مجوز کار تددید

دیریت .ده و به م انجار نظارت کامل می کنند. هدچني. در مديزی های ساالنه داخلی، ارزیابی از اثر بخشی و عدلکرد صحيح ای. دستورالعدل

HSEE .گزارش داده می .ود 
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 پیوست: -6
 : مغایرت مجوزهای کاری رویه انرایی -6-1
 

 
 : فلوچارت مغایرت مجوزهای کاری 1كلش
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 فلوچارت صدور مجوز کار -6-2

 

 
 : فلوچارت رویه اجرایی مجوز کار2شكل
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 نمونه هایی از عملیات هایی که نیاز به صدور مجوز کار دارند: -6-3

 

 : مثال هایی از عملیات هایی که نیاز به صدور پرمیت دارند1جدول 

 عملیاتنوع  ردیف

 متر 2هرگونه حفاری با عدق بيشتر از  1

 ورود به محيط های بسته مانند مخازن، اتاقک ها، چاه ها و ...... 2

 متر و بيشتر داخل یا خارج سال. ها4ساخت هرگونه سازه ندایش/اهی با ارتفاع  3

 هر نوع عدليات بر بار های .يب دار 4

 تعویض و تعدير تابلو برق های اصلی  5

 ع عدليات با برق فشار قویهر نو 6

 تعویض کابل های برق )تاسيسات زیرزمينی( 7

 ورود و خروج به چاه آسانسور نهت بازرسی  8

 نو.کاری و بر.کاری در فضای بسته مانند مخازن سوخت 9

 نو.کاری و بر.کاری مجاور مواد سوختی 10

 عدليات های تخریب سازه های ساختدانی 11

 متر و بيشتر  4آوری سازه های فلزی ندایش/اهی که ارتفاع های ندع عدليات  12

 تعویض یا تعدير لوله هایی که دارای مواد قابل ا.تعال هستند. 13
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 فرم مجوز کار گرم:  -6-4
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 فرم مجوز کار سرد: -6-5
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 فرم مجوز کار ورود به فضای بسته:  -6-6
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 فرم مجوز کار با تجهیزات الكتریكی: -6-7
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 فرم مجوز کار در ارتفاع: -6-8
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 فرم مجوزکار سبد حمل نفر: -6-9
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 پالن نمایشگاه :  -6-10
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 فرم مغایرت : -6-11

 

 
 

 ند:شماره س فرم مغایرت های مجوز کار

QA-FR-564-01 

 1از  1صفحه  پیوست: تاریخ صدور: شماره:

 ( اطالعات مجوز کار 1-1

 تاریخ مجوز شماره مجوز نام شرکت / قسمت

 ( موقعیت دقیق محل انجام کار :2-1

 (  مغایرت های مشاهده شده3-1

 شرح مغایرت ردیف
نوع مغایرت 

 )مینور/ما ور(
 حیقدام اصالا

 مهلت اقدام

 تاریخ ساعت

1     

      

2     
      

3     
      

4     
      

 ( شرایط بازرسی مغایرت 4-1

با توجه به بازرسی انجام  HSEE ی واحدمنرس ای( اینجانب............................................به شماره کارمندی.......................... باز1-4-1

که می  شده موارد فوق را بعنوان عدم انطباق تشخیص داده و مسئول انجام کار موظف به رفع کامل مغایرت های ذکر شده بوده

 شد. اهدبایست مطابق برنامه زمانی اعالم شده اقدام نماید. در غیر این صورت مطابق با قوانین و مقررات با وی برخورد خو

 HSEEنام و امضا بازرس             

 HSEEد ( با توجه به عدم رفع مغایرت های اعالم شده از فعالیت شرکت مذکور تا زمان رفع مغایرت ها و اعالم به واح1-4-2

 جلوگیری به عمل آمد.

  
     

 HSEEنام و امضا بازرس 

ی ممانع الب........... از محل فعالیت شرکت مذکور از ساعت........مورخ.بازدید  ( با توجه به رفع مغایرت ها  مطابق نامه پیوست /1-4-3

 باشد.

  
    

 

   HSEEنام و امضا بازرس 
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