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محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران   

8th International 

 Exhibition of Elevators, Escalators, Elevating Conveyors & Accessories 

I.R.IRAN International Permanent Fairground  

23-26 Jan - 2020 

تهرانامور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران مجری برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان   

(ستاد حراست)، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران ٢٧، جنب سالن تهران نمایشگاه بین المللی بزرگراه چمران، تهران،  

٠٢١ -٢٢٦٦٢٤٨٦و  ٠٢١ -٢٢٦٦٢٨٤٥تلفن:  ٠٢١ -٢٢٦٦٢٨٤٧فکس:    

www.iranconfair.ir 

  مدارك مورد نیاز براي غرفه سازي

 رأساً نمی تواند اقدام به غرفه سازي نماید و الزاماً غرفه سازي.ا، مشارکت کننده هاي معاونت فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاهی بین المللی ج.اطبق دستورالعمل

  لی (داراي گرید) امکان پذیر است.هاي بین الملفقط توسط پیمانکاران مورد تأیید شرکت سهامی نمایشگاه

  مراجعه فرمایید. www.IranFair.comبراي مشاهده لیست پیمانکاران مجاز غرفه سازي به 
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  توضیحات نوع مدرك
نیاز/ تعداد نسخه مورد 
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  A4در ابعاد  100/1پالن اندازه گذاري شده طرح با مقیاس 

 A4نما و مقاطع اندازه گذاري شده با درج ارتفاع در ابعاد 

  A4پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد 

 طبقه دوم (در صورت وجود آن در طرح با ذکر دیتیل اجرایی و نوع پروفیل)جزئیات فنی دقیق 

  لیست مصالح مصرفی در غرفه

  استفاده از مصالحی نظیر گچ، سیمان و ... ممنوع است.

  نسخه 3

  فرم  2
  نسخه با مهر و امضاي اصل 3  (مهر و امضاء شده توسط پیمانکار غرفه ساز و مشارکت کننده)  102 فرم

  نسخه 1  به همراه مهر و امضاي مسئول غرفه ساز و مشارکت کننده. انشعاب برقتهیه و تکمیل فرم 

  تعهدنامه   3

مهر و امضاي پرینت  -تعهد نامه رعایت قوانین و مقررات غرفه سازي به همراه جدول ارتفاع مجاز 

آخرین صفحه قوانین و مقررات غرفه سازي و جدول ارتفاع مجاز توسط غرفه ساز و مشارکت 

  کننده. 

  ه ساز.غرف توسط تعهدنامه لباس متحدالشکل و نصب استند ایکس مشخصات طرحمهر و امضاء 

  نسخه 1

4  
  بیمه نامه

  مسئولیت مدنی

  بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر؛

 08/11/98تا  28/10/98تاریخ بیمه نامه باید از  -2نفر مصدوم)  3نفر فوت و 1نفر ( 4تعداد  -1

  موضوع فعالیت بیمه نامه، غرفه سازي و محل آن نمایشگاه بین المللی تهران باشد.  -3معتبر باشد. 

  نسخه 1

  پروانه مهندس ناظر  5
هاي تصویر پروانه مهندس ناظر  با مدرك تحصیلی عمران یا معماري (ممهور کردن تمام طرح

  ی که نیازمند مهر مهندس ناظر است توسط مهندس ناظر الزامی است)یهاو فرم 1ردیف 
  نسخه 1

  نسخه 1  تهیه شود)معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز (نامه در سربرگ مشارکت کننده   معرفی نامه  6

  گواهینامه  7
  نسخه 1 تصویر گواهینامه غرفه سازي (گرید) 

  نسخه HSEE  1گواهینامه 

  هزینه طبقه دوم  8

 . متقاضیشودمیمان دریافت مجوز غرفه سازي اخذ شایان ذکر است هزینه غرفه طبقه دوم در ز

درصد مساحت کل غرفه خود را به صورت طبقه دوم و بدون سقف برپا  50مجاز است حداکثر 

کند. هزینه طبقه دوم با تعرفه نصف (بسته به ارزي یا ریالی بودن و گرید سالن) از مشارکت کننده 

  اخذ خواهد شد. 

  واریز اینترنتی

  واریز اینترنتی  پنل کاربري مشارکت کنندگان پرداخت ضمانت غرفه سازي از طریق  ضمانت غرفه سازي  9

10  
واریز وجه حق 

  کسب و کار
  هاي بین المللی ج.ا.امراجعه به واحد طراحی و غرفه آرایی شرکت سهامی نمایشگاه

بارگذاري فیش در 

سامانه اخذ مجوز 

  غرفه سازي
 


