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 مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی

  در ارتباط با مجریان نمایشگاهی
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 مشخصات مشارکت کننده

 2018ایران آگروفود  -ماشین آالت وصنایع وابسته  ،یمواد غذائ ،يصنایع کشاورز ینمایشگاه بین الملل نیوپنجم ستیب  نام نمایشگاه: 
                                     غرفه : شماره                  شماره سالن :                                                   نام مشارکت کننده (شرکت) :                             

             متر مربع                         متراژ غرفه :          

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

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

                                            تاریخ :                                                           مهر و امضاء مشارکت کننده :                                                                                                               
========================================================================================================= 

 مشخصات پیمانکار ساخت

........................   ...............................نام نماینده تام االختیار:    ..................................................................................نام مدیر عامل:       ............................................................................................ نام شرکت :

 .................................................................................................................................................................زمینه فعالیت شرکت :    ............................................................................................شماره ثبت شرکت : 

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

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

 :تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                  

 مهر و  امضاء پیمانکار ساخت                      
  

                     
 

 مدارك  پیوست  :       
 تصویر گواهینامه غرفه سازي پیمانکار ساخت غرف خودساز             نسخه رنگی )  A4   )4یا  A3در اندازه  100/1پالن اندازه گیري طرح با مقیاس        
 بیمه نامه مسئولیت مدنی                                        )نسخه رنگی  A4  )4یا  A3پرسپکتیو طرح در اندازه         
 طبقه در غرف داخل سالن ساخت غرفه در فضاي باز و یا ساخت  نیم                لیست مصالح مصرفی جهت ساخت                                                                   

 درج مهر و امضاء مهندس پیمانکار غرفه ساز               

 حسب درخواست مجري نمایشگاه ، پیمانکار ساخت و یا مشارکت کننده موظف به ارائه نقشه سازه غرفه میباشد. تذکر :                
 A                B      C                      D               Eرتبه  پیمانکار ساخت :         

 رطرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که بصورت از پیش ساخته شده و آماده نصب ، اجرا می گردد ، با توجه به تعهد پیمانکار ساخت شرکت مذکو
اصول ایمنی، دستورالعملهاي شرکت سهامی نمایشگاههاي  ) مبنی بر رعایت کامل مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران ، ضوابط فنی و 4( پیوست شماره  

ت انجام خواهد بین المللی ایران مورد تایید قرار گرفت . بدیهی است درهنگام ساخت غرفه مذکور نیز نظارت کامل درخصوص رعایت کامل این قوانین و مقررا
 پذیرفت.

 حداکثر ارتفاع تایید شده  غرفه  :                    متر 

 مهر و امضاء مجري نمایشگاه:                     تاریخ :                         مهر و امضاءمهندس پیمانکار غرفه ساز:                              امضاءمسئول فنی مجري:           
 

 
 

 مدارك  پیوست  :  
 تصویر گواهینامه غرفه سازي پیمانکار ساخت غرف خودساز                  نسخه رنگی ) A4   )4یا  A3در اندازه  100/1پالن اندازه گیري طرح با مقیاس            
 بیمه نامه مسئولیت مدنی                                            نسخه رنگی ) A4  )4یا  A3پرسپکتیو طرح در اندازه            

 رعایت ارتفاع مجاز                  

                                                                                                                                                             ....................................................................................................................................................................................................................................................................................توضیحات :  

 تاریخ:                                            امضاء ناظرین غرفه آرایی                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 تایید  طرح غرف خودساز فرم     
 ) 102( فرم شماره  

 تاریخ: 
 شماره:

 پیوست: 


