
  غرفه هاي خودسازاخذ مجوز مدارك الزم جهت 
  

  

 4لغايت  صبح 10از ساعت  20/10/1394 پنج شنبهلغايت  10/12/1394مورخ  شنبه دوروز براي اخذ مجوز از 
فريد خيابان  - (ظفر) خيابان شهيد دستگردي - بزرگراه مدرس شمال - تهرانبه ستاد برگزاري به نشاني :  بعدازظهر
  .مراجعه نمايند. بديهي است 9واحد  - طبقه دوم غربي - 1پالك  - تقاطع جام - خيابان دولتشاد شرقي - افشار

 پس از تاريخ فوق از دريافت تقاضاي جديد معذور است. 

 

  دارند: گواهينامه غرفه سازيغرفه سازاني كه 
  

  ساز، مهندس ناظر. تكميل شده و مهر و امضاء شده مشاركت كننده، غرفه 102نسخه فرم   3 .1
با  –نسخه رنگي ( شامل : پالن 3هر كدام  A4   قطعه هايهاي اجرايي كه بايد اندازه گذاري شده در  نقشه .2

حداكثر ارتفاع و به همراه ذكر مصالح  - عرض- ، نما، پرسپكتيو و نقشه جزئيات فني) با قيد طول 100/1مقياس 
 . باشند مهندس ناظر و پيمانكار ساخت غرفهمصرفي جهت مونتاژ و برپايي غرفه مهمور به مهر 

هزينه متراژ طبقه دوم ، در صورتي كه در طراحي غرفه پيش بيني شده باشد طبق مقررات نمايشگاهي به   .3
  .ميزان نصف قيمت متراژ اين طبقه (طبقه دوم) بر اساس تعرفه دريافت خواهد گرديد

 20/01/1395بيمه نامه بايد از تاريخ - 2نفر  4تعداد  - 1نسخه بيمه نامه مسئوليت مدني با مشخصات زير:  3 .4
 نام غرفه سازي و محل آن نمايشگاه بين المللي تهران باشد موضوع فعاليت بيمه،-3 .معتبر باشد 31/01/1395تا 
 نسخه تصوير پروانه مهندس ناظر يا مدرك تحصيلي  3 .5
 پيمانكار غرفه ساز و حضور نماينده تام االختيار شركت غرفه ساز معرفي نامه  .6
 نسخه تصوير گواهينامه غرفه سازي از طرف شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ج.ا.ايران  3 .7
بايست جهت اخذ مجوز نسبت به يك فقره چك تضمين تخليه و خسارت به تاريخ  هاي غرفه ساز مي شركت .8

ديگري برابر با تعرفه  اضافه عبارت و يا درج كلمه بدون شركت ملي صنايع پتروشيمي ايراندر وجه   29/01/1395
 و اقدام نمايند.  تحويل نمايشگاه برگزاري ذيل به ستاد

 ذيربط واحدهاي سوي از جريمه اعمال به منجر كه نمايشگاه عمومي مقررات بندهاي از هريك رعايت عدم صورت در
 چك كننده، مشاركت به تخلف مورد اعالم از پس برگزاركننده شود، ايران المللي بين هاي نمايشگاه سهامي شركت در

  نمود. خواهد برداشت آن محل از را مربوطه جريمه ومبلغ نقد را تضمين
  

  ريال 000/000/70 متر مربع50تا 24از 

  ريال 000/000/100 متر مربع به باال 50از 
 
مي گردد لطفاً با ستاد برگزاري به جهت اخذ مجوز غرفه سازي كه شامل:برق مصرفي و ....  .9

آقاي وجه ) تماس حاصل نموده و هزينه فوق را در 021( 88 54 66 19-21شمارهاي                   
 250- 100- 1244157- 1به شماره حساب فراگير پاسارگادبانك  )مجري نمايشگاه(مهرشاد صديقي 

(ارائه اصل فيش واريزي الزامي مي  اقدام فرمائيد. 5022- 2910- 4941- 2263و يا شماره كارت 
 باشد.)

 

  



  (مجوز موقت دارند):گواهينامه غرفه سازي ندارندغرفه سازاني كه 

  
با مقياس  –نسخه رنگي ( شامل : پالن 3هر كدام  A4   قطعه هايهاي اجرايي كه بايد اندازه گذاري شده در  نقشه - 1

حداكثر ارتفاع و به همراه ذكر مصالح مصرفي  - عرض- ، نما، پرسپكتيو و نقشه جزئيات فني) با قيد طول 100/1
 . باشند جهت مونتاژ و برپايي غرفه مهمور به مهر مهندس ناظر و پيمانكار ساخت غرفه

 ناظر.تكميل شده و مهر و امضاء شده مشاركت كننده، غرفه ساز، مهندس  102فرم الف/ب نسخه   3 - 2

هزينه متراژ طبقه دوم ، در صورتي كه در طراحي غرفه پيش بيني شده باشد طبق مقررات نمايشگاهي به ميزان  - 3
  .نصف قيمت متراژ اين طبقه (طبقه دوم) بر اساس تعرفه دريافت خواهد گرديد

تا  20/01/1395خ بيمه نامه بايد از تاري- 2نفر  4تعداد  - 1نسخه بيمه نامه مسئوليت مدني با مشخصات زير:  3 - 4
موضوع فعاليت بيمه، نام غرفه سازي و محل آن نمايشگاه بين المللي تهران - 3معتبر باشد.  31/01/1395
 .باشد

نسخه تصوير پروانه مهندس ناظر(مهندس ناظر بايد دانش آموخته مهندسي عمران يا معماري باشد و پروانه  3 - 5
 داراي اعتبار باشد)

 ساز و حضور نماينده تام االختيار شركت غرفه سازمعرفي نامه پيمانكار غرفه  - 6

 رسيد تحويل مدارك به انجمن غرفه سازي - 7

به تاريخ بايست جهت اخذ مجوز نسبت به يك فقره چك تضمين تخليه و خسارت  هاي غرفه ساز مي شركت - 8
برابر با  ديگري اضافه عبارت و يا درج كلمه بدون در وجه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران  29/01/1395

 و اقدام نمايند.  تحويل نمايشگاه برگزاري تعرفه ذيل به ستاد

 واحدهاي سوي از جريمه اعمال به منجر كه نمايشگاه عمومي مقررات بندهاي از هريك رعايت عدم صورت در - 9
 مشاركت به تخلف مورد اعالم از پس برگزاركننده شود، ايران المللي بين هاي نمايشگاه سهامي شركت در ذيربط
  نمود. خواهد برداشت آن محل از را مربوطه جريمه ومبلغ نقد را تضمين چك كننده،

  

  ريال 000/000/70 متر مربع50تا 24از 

  ريال 000/000/100 متر مربع به باال 50از 
  
 

مي گردد لطفاً با ستاد برگزاري به شمارهاي               جهت اخذ مجوز غرفه سازي كه شامل:برق مصرفي و ....   .10
وجه آقاي مهرشاد صديقي (مجري نمايشگاه) ) تماس حاصل نموده و هزينه فوق را در 021( 88 54 66 21-19

- 2910-4941-2263و يا شماره كارت  250-100-1244157-1بانك پاسارگاد به شماره حساب فراگير
 (ارائه اصل فيش واريزي الزامي مي باشد.) اقدام فرمائيد. 5022

  
  

  

  



 

 ًاقدام به غرفه سازي نمايد: مشاركت كننده خود راسا 

  
با  –نسخه رنگي ( شامل : پالن 3هر كدام  A4   قطعه هايهاي اجرايي كه بايد اندازه گذاري شده در  نقشه - 1

حداكثر ارتفاع و به همراه ذكر  - عرض- ، نما، پرسپكتيو و نقشه جزئيات فني) با قيد طول 100/1مقياس 
 . باشند مصالح مصرفي جهت مونتاژ و برپايي غرفه مهمور به مهر مهندس ناظر و پيمانكار ساخت غرفه

  تكميل شده و مهر و امضاء شده مشاركت كننده، غرفه ساز، مهندس ناظر. 102فرم الف/ب نسخه   3 - 2

بيمه نامه بايد از تاريخ - 2نفر  4داد تع - 1نسخه بيمه نامه مسئوليت مدني با مشخصات زير:  3 - 3
موضوع فعاليت بيمه، نام غرفه سازي و محل آن نمايشگاه - 3معتبر باشد.  31/01/1395تا  20/01/1395

 بين المللي تهران باشد.

تصوير پروانه مهندس ناظر(مهندس ناظر بايد دانش آموخته مهندسي عمران يا معماري باشد و پروانه داراي  - 4
 .اعتبار باشد)

 ليست بيمه تامين اجتماعي با مهر شركت مشاركت كننده كه پرسنل غرفه ساز در آن مشخص باشد. - 5

 معرفي پرسنل غرفه سازي كه در ليست بيمه تامين اجتماعي شركت مشاركت كننده مي باشد. - 6

 تعهد نامه كتبي مشاركت كننده با مهر و امضاء شركت مبني بر قبول تمام مسئوليت هاي ساخت و ساز - 7

به تاريخ بايست جهت اخذ مجوز نسبت به يك فقره چك تضمين تخليه و خسارت  هاي غرفه ساز مي شركت - 8
برابر  ديگري اضافه عبارت و يا درج كلمه بدون در وجه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران  29/01/1395

 و اقدام نمايند.  تحويل نمايشگاه برگزاري با تعرفه ذيل به ستاد

 واحدهاي سوي از جريمه اعمال به منجر كه نمايشگاه عمومي مقررات بندهاي از هريك يترعا عدم صورت در
 به تخلف مورد اعالم از پس برگزاركننده شود، ايران المللي بين هاي نمايشگاه سهامي شركت در ذيربط

   نمود. خواهد برداشت آن محل از را مربوطه جريمه ومبلغ نقد را تضمين چك كننده، مشاركت
 

  

  ريال 000/000/70 متر مربع50تا 24 از
  ريال 000/000/100 متر مربع به باال 50از 

  
مي گردد لطفاً با ستاد برگزاري به شمارهاي               جهت اخذ مجوز غرفه سازي كه شامل:برق مصرفي و ....  -9

صديقي (مجري وجه آقاي مهرشاد ) تماس حاصل نموده و هزينه فوق را در 021( 88 54 66 21-19
و يا شماره كارت  250-100-1244157-1نمايشگاه) بانك پاسارگاد به شماره حساب فراگير

 (ارائه اصل فيش واريزي الزامي مي باشد.) اقدام فرمائيد. 2263-4941-2910-5022

  با تشكر
  ستاد برگزاري نمايشگاه


