
 غرفه سازاني كه گواهينامه غرفه سازي دارند نوع مدرك
 مشاركت كننده خود راساً اقدام به غرفه سازي نمايد

 و با مشاركت كننده هايي كه قصد ساخت غرفه با سيستم اسپيس دارند

تعداد نسخه 

 مورد نياز

طرح غرفه و 
 نقشه هاي فني

 4A ابعاد در 011/0 مقیاس با طرح شده گذاری اندازه پالن

 4A ابعاد در ارتفاع درج با شده گذاری اندازه مقاطع و نما

 دیتیل ذکر با طرح در آن وجود صورت در( دوم طبقه دقیق فنی جزئیات 4A ابعاد در زاویه سه از حداقل غرفه طرح بعدی سه تصاویر

 )تیرریزی فاصله دقیق گذاری اندازه و تیرریزی نوع و پروفیل نوع و اجرایی

 غرفه در مصرفی مصالح لیست

 نسخه 3

قوانين و 
 مقررات

 نسخه 1 قوانین و مقررات مهر و امضاء شده توسط مدیرعامل

 الف و ب 011فرم  011فرم  101نوع فرم 
يك نسخه از 
مجموعه سه 

 برگي
فرم انشعاب 

 برق
 نسخه 3 مهر و امضاء شده فرم انشعاب برق

بيمه نامه 
 مسوليت مدني

 تا 12/00/1330 تاريخ از باید نامه بیمه - 1 (مصدوم نفر 3 و فوت 1 (نفر 4 تعداد -0 زیر؛ مشخصات با مدنی مسئولیت نامه بیمه

 .باشد تهران المللي بين آن نمايشگاه محل و سازي غرفه نامه، بيمه فعاليت موضوع - 3 .باشد معتبر 02/00/1330
 نسخه 1

 مهندس پروانه

 ناظر
 نسخه 3 ).باشد اعتبار دارای پروانه و باشد معماری یا عمران مهندسی آموخته دانش باید ناظر مهندس( ناظر مهندس پروانه تصویر

 معرفی نامه پیمانكار غرفه ساز معرفي نامه
 بر مبنی شرکت امضاء و مهر با کننده مشارکت کتبی تعهدنامه

 در موجود نمونه با مطابق( وساز ساخت های مسئولیت تمام قبول

 )سایت
 نسخه 3

/ گواهينامه
 ليست بيمه

 تصویر گواهینامه غرفه سازی

 پرسنل( کننده شرکت مشارکت مهر با لیست بیمه تامین اجتماعی

 ).شود مشخص ساز غرفه

 اجتماعی تامین بیمه لیست در که سازی غرفه پرسنل معرفی

 .میباشند کننده مشارکت

 نسخه 3

 کار لباس فرم

 متحدالشکل
 نسخه 1 ساز غرفه مدیرعامل توسط شده امضا و مهر متحدالشكل لباس فرم

 .گردد می اخذ فنی کارشناس نظریه و دوم طبقه دیتیل به توجه با سازی غرفه مجوز اخذ زمان در دوم طبقه غرفه هزینه هزينه طبقه دوم
اصل و فيش 

 کپي
   چك تضمين 
 غرفه سازي

 عضو که سازی غرفه های شرکت -1گردد نمی دریافتتضمین  چك سازان، غرفه انجمن عضو های شرکت -0 مقررات؛ و قوانین با مطابق

 .گردد می اخذ مقررات و قوانین طبق امضا صاحبان از یكی یا مدیرعامل چك یا و شرکتی چك صورت هب ها، شرکت سایر و نیستند انجمن
 يك فقره چك

 


