
   واگذاري غرف موقت مواد غذايي :  عنوان خدمت

  شركتهاي متقاضي غرف موقت  :نوع مخاطب                     نام مديريت امور اجرايي               

  قانون ارتقائ سالمت نظام اداري ومقابله با فساد 3خدمت جهت تكريم ارباب رجوع به استناد بند الف ماده فرم طراحي مراحل 

  شرح فعاليت  مراحل 

زمانبندي 

مورد نياز 

جهت انجام 

  فعاليت

 مسئولنام واحد و 

  مربوطه

  محل استقرار 

  و شماره تماس 
  مدارك مورد نياز

1  

واجد شرايط  ارسال درخواست از شركتهاي

با اولويت برندها و واحدهاي توليدي مجاز 

طبق (و معتبر به مديريت امور اجرايي

دستو رالعمل نمايشگاهي تقاضا صرفاًدر 

رسته هاي بستني،نوشيدني،آب معدني و 

تنقالت براي غرف موقت قابل بررسي مي 

  )باشد 

ده روز قبل 

از برگزاري 

هر 

  نمايشگاه

واحد (امور اجرايي 

خدمات امور 

 )نمايشگاهي

طبقه  27جنب سالن 

سوم مديريت امور 

خدمات امور (اجرايي 

 21913051)نمايشگاهي

21913050 

  

2  

هيأت محترم  به بررسي درخواست و ارسال

تشخيص نمايشگاه بين المللي جهت 

  بررسي و اتخاذ تصميم

روز پس از  1

ارسال در 

  خواست

واحد (امور اجرايي 

امور خدمات 

 )نمايشگاهي

طبقه  27جنب سالن 

سوم مديريت امور 

خدمات امور (اجرايي 

 21913051)نمايشگاهي

21913050 

  

3  
اطالع رساني به متقاضي در صورت تصويب 

  و موافقت هيات محترم تشخيص 

واحد (امور اجرايي   اسرع وقت

امور خدمات 

 )نمايشگاهي

طبقه  27جنب سالن 

سوم مديريت امور 

خدمات امور (اجرايي 

 21913051)نمايشگاهي

21913050 

  

4  
حضور متقاضي در نمايشگاه و واريز وجه به 

  شماره حساب نمايشگاه بين المللي 

دو روز قبل 

از برگزاري 

  نمايشگاه

واحد (امور اجرايي 

امور خدمات 

 )نمايشگاهي

طبقه  27جنب سالن 

سوم مديريت امور 

خدمات امور (اجرايي 

 21913051)نمايشگاهي

21913050 

  

5  

كانكس مطابق با :غرفه شامل(برپايي غرفه 

استانداردهاي نمايشگاه و يا اسپيس فريم 

غرفه طراحي و در صورت تاييد مديريت 

  )آرايي 

روز قبل از  1

برگزاري 

  نمايشگاه

امور طراحي و غرفه 

  آرايي

ساختمان فني و 

  طبقه اول –مهندسي 

  2848:شماره تماس
  

6  

جمع آوري غرفه و يا خروج كانكس 

توسط  مربوطه بعد از اتمام هر نمايشگاه

  متقاضي

بالفاصله 

پس از اتمام 

  نمايشگاه

واحد (امور اجرايي 

امور خدمات 

 )نمايشگاهي

طبقه  27جنب سالن 

سوم مديريت امور 

خدمات امور (اجرايي 

 21913051)نمايشگاهي

21913050 

  

  


