مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی

نسخه نمایشگاه

در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فرم تعهدنامه و تایید طرح غرف خودساز
راهکار تجارت مدیریت کوشا

(فرم شماره ب)102/

نام نمایشگاه یا جشنواره .......................................... :ششمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ...........................................................................
مشخصات مشارکت کننده
نام مشارکت کننده (شرکت).................................................................................... ............................................................................................................................. :
شماره سالن یا محل غرفه فضای باز ......................................... :مترا ژ غرفه داخل سالن ............ :متر مربع متراژ غرفه فضای باز ............ :متر مربع
نشانی............................................................................................................................. ............................................................................................................................. :
تلفن شرکت ........................................................ :نام نماینده تام االختیار ........................ .................................... :موبایل............................................................ :
تاریخ............................................... :
مهر و امضاء مشارکت کننده

مشخصات پیمانکار ساخت
نام شرکت ........................................................ :نام مدیرعامل ............ ............................................ :نام نماینده تام االختیار........................................................ :
شماره ثبت شرکت ........................................................ :زمینه فعالیت شرکت................................................................................................... ............................... :
نشانی..................................................................................................................................... ...................................................................................................................... :
تلفن پیمانکار ........................................................ :نام نماینده ................. ........................................ :موبایل نماینده تام االختیار................................................ :
تاریخ............................................... :
مهر و امضاء پیمانکار ساخت

( )1اداره محترم حفاظت فیزیکی؛
طرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که به صورت از پیش ساخته شده و آماده ،نصب و اجرا می گردد و از نظر رعایت طرح با مبحث مقررات ملی
ساختمان ایران ،استانداردهای بین المللی ،ضوابط فنی و اصول ایمنی ،مقررات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران مورد تایید قرار
گرفت ،بدیهی است در هنگام ساخت غرفه مذکور نیز نظارت کامل در خصوص رعایت کامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت و در صورت
عدم رعایت ضوابط مربوطه ،تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از آن بر عهده این مجری خواهد بود.
حداکثر ارتفاع مجاز غرفه ............ :متر
تاریخ...................................................... :

امضاء کارشناس فنی مجری

مهر و امضاء مجری نمایشگاه

( :)2در فرم های شماره الف و ب  102/رعایت حداکثر تعداد طرح های مورد نظارت از سوی مهندس ناظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
 رعایت حداکثر تعداد مجاز غرف خودساز (توسط پیمانکار ساخت) مورد بررسی و تایید قرار گرفت  .رعایت ارتفاع مجاز مورد بررسی و تایید
قرار گرفت  .درج امضاء و مهر مشارکت کننده مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
 درج امضاء و مهر پیمانکار ساخت مورد بررسی و تایید قرار گرفت  .درج امضاء و مهر مهندس ناظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
ضمنا ورود اقالم و تجهیزات ساخت غرفه بالمانع است.
تاریخ ........................................ :امضاء ناظرین غرفه آرایی

تاریخ ........................................ :امضاء مدیر طراحی و غرفه آرایی

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی

نسخه ستاد

در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فرم تعهدنامه و تایید طرح غرف خودساز
راهکار تجارت مدیریت کوشا

(فرم شماره ب)102/

نام نمایشگاه یا جشنواره .......................................... :ششمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ...........................................................................
مشخصات مشارکت کننده
نام مشارکت کننده (شرکت)........................................................................... ...................................................................................................................................... :
شماره سالن یا محل غرفه فضای باز ......................................... :مترا ژ غرفه داخل سالن ............ :متر مربع متراژ غرفه فضای باز ............ :متر مربع
نشانی........................................................................................................................ ............................................................................................................................. ..... :
تلفن شرکت ........................................................ :نام نماینده تام االختیار .................. .......................................... :موبایل............................................................ :
تاریخ............................................... :
مهر و امضاء مشارکت کننده

مشخصات پیمانکار ساخت
نام شرکت ........................................................ :نام مدیرعامل ........................................................ :نام نماینده تام االختیار........................................................ :
شماره ثبت شرکت ........................................................ :زمینه فعالیت شرکت................................................................................................. ................................. :
نشانی..................................................................................................................................... ...................................................................................................................... :
تلفن پیمانکار ........................................................ :نام نماینده ................. ........................................ :موبایل نماینده تام االختیار................................................ :
تاریخ............................................... :
مهر و امضاء پیمانکار ساخت

( )2اداره محترم حفاظت فیزیکی؛
طرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که به صورت از پیش ساخته شده و آماده ،نصب و اجرا می گردد و از نظر رعایت طرح با مبحث مقررات ملی
ساختمان ایران ،استانداردهای بین المللی ،ضوابط فنی و اصول ایمنی ،مقررات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران مورد تایید قرار
گرفت ،بدیهی است در هنگام ساخت غرفه مذکور نیز نظارت کامل در خصوص رعایت کامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت و در صورت
عدم رعایت ضوابط مربوطه ،تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از آن بر عهده این مجری خواهد بود.
حداکثر ارتفاع مجاز غرفه ............ :متر
تاریخ...................................................... :

امضاء کارشناس فنی مجری

مهر و امضاء مجری نمایشگاه

( :)2در فرم های شماره الف و ب  102/رعایت حداکثر تعداد طرح های مورد نظارت از سوی مهندس ناظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
 رعایت حداکثر تعداد مجاز غرف خودساز (توسط پیمانکار ساخت) مورد بررسی و تایید قرار گرفت  .رعایت ارتفاع مجاز مورد بررسی و تایید
قرار گرفت  .درج امضاء و مهر مشارکت کننده مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
 درج امضاء و مهر پیمانکار ساخت مورد بررسی و تایید قرار گرفت  .درج امضاء و مهر مهندس ناظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
ضمنا ورود اقالم و تجهیزات ساخت غرفه بالمانع است.
تاریخ ........................................ :امضاء ناظرین غرفه آرایی

تاریخ ........................................ :امضاء مدیر طراحی و غرفه آرایی

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی

نسخه مشارکت کننده

در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فرم تعهدنامه و تایید طرح غرف خودساز
راهکار تجارت مدیریت کوشا

(فرم شماره ب)102/

نام نمایشگاه یا جشنواره .......................................... :ششمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ...........................................................................
مشخصات مشارکت کننده
نام مشارکت کننده (شرکت)........................................................................... ...................................................................................................................................... :
شماره سالن یا محل غرفه فضای باز ......................................... :مترا ژ غرفه داخل سالن ............ :متر مربع متراژ غرفه فضای باز ............ :متر مربع
نشانی........................................................................................................................ ............................................................................................................................. ..... :
تلفن شرکت ........................................................ :نام نماینده تام االختیار .................. .......................................... :موبایل............................................................ :
تاریخ............................................... :
مهر و امضاء مشارکت کننده

مشخصات پیمانکار ساخت
نام شرکت ........................................................ :نام مدیرعامل ........................................................ :نام نماینده تام االختیار........................................................ :
شماره ثبت شرکت ........................................................ :زمینه فعالیت شرکت................................................................................................. ................................. :
نشانی..................................................................................................................................... ...................................................................................................................... :
تلفن پیمانکار ........................................................ :نام نماینده ................. ........................................ :موبایل نماینده تام االختیار................................................ :
تاریخ............................................... :
مهر و امضاء پیمانکار ساخت

( )3اداره محترم حفاظت فیزیکی؛
طرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که به صورت از پیش ساخته شده و آماده ،نصب و اجرا می گردد و از نظر رعایت طرح با مبحث مقررات ملی
ساختمان ایران ،استانداردهای بین المللی ،ضوابط فنی و اصول ایمنی ،مقررات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران مورد تایید قرار
گرفت ،بدیهی است در هنگام ساخت غرفه مذکور نیز نظارت کامل در خصوص رعایت کامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت و در صورت
عدم رعایت ضوابط مربوطه ،تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از آن بر عهده این مجری خواهد بود.
حداکثر ارتفاع مجاز غرفه ............ :متر
تاریخ...................................................... :

امضاء کارشناس فنی مجری

مهر و امضاء مجری نمایشگاه

( :)2در فرم های شماره الف و ب  102/رعایت حداکثر تعداد طرح های مورد نظارت از سوی مهندس ناظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
 رعایت حداکثر تعداد مجاز غرف خودساز (توسط پیمانکار ساخت) مورد بررسی و تایید قرار گرفت  .رعایت ارتفاع مجاز مورد بررسی و تایید
قرار گرفت  .درج امضاء و مهر مشارکت کننده مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
 درج امضاء و مهر پیمانکار ساخت مورد بررسی و تایید قرار گرفت  .درج امضاء و مهر مهندس ناظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
ضمنا ورود اقالم و تجهیزات ساخت غرفه بالمانع است.
تا ریخ ........................................ :امضاء ناظرین غرفه آرایی

تاریخ ........................................ :امضاء مدیر طراحی و غرفه آرایی

