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 هدف -1

 ممایشاها  هاا     مركا   هاا  ممایشاهاه    ساالن  شرایط سااتت ررهاه در  هدف از تهیه این دستورالعمل تشریح 

 م  باشد. بین الملل  كیش

 کاربرد دامنه -2

 ممایشاها  هاا    مركا     تمام  متقاضایام  كاه درتواسات سااتت ررهاه در ساالن هاا         برااین دستورالعمل 

 .را دارمد كاربرد داردكیش بین الملل  

 مراجع -3

3-1- ISO9001 

3-2- ISO10002 

3-3- ISO10004 

 و اصطالحات تعاريف -4

 .مدارد

 مسئوليت -5

 اشد.مسئولیت اجرا  این دستورالعمل بر عهد  رئیس ادار  امور ممایشها  ها م  ب -5-1

 بر عهد  مادیر اماور هماایش هاا و ممایشاها  هاا       مسئولیت مظارت بر حسن اجرا  این دستورالعمل  -5-2

 م  باشد.

 روش اجرا -6

برابر مقررات عموم  مرك  ممایشها  ها  بین الملل  كیش محل ررهه ها  تودساز جهت آراز  -6-1

 بردار م  گردد. روز قبل از اهتتاح ممایشها  تحویل بهر  5عملیات ساتت و ساز ررف حداكثر 
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و تحویل محل ررهه جهت امجام عملیات  شد  شركت ها  ررهه ساز متعهد به حضور در موعد تعیین -6-2

 ررهه ساز  م  باشند. 

 ازاء هره و حسن امجام كار بات وارد  به تجهی ات ، تسارتخلیه ررههبابت سپردن چک تضمین  -6-3

ارائه از طرف شركت ها  ررهه ساز  ست كه م  بای مترمربع ساتت ررهه مطابق با تعرهه اعالم شد 

 گردد.

با « درتواست امشعاب برق ررهه»در قالب هرم استفاد  از امشعاب برق منوط به ارائه درتواست كتب   -6-4

بایست  توسط متقاض  م  كه ن شد  و پرداتت ه ینه ها  مربوطه برابر تعرهه تعیی W03-F01كد 

 تت گردد.پردا شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيشدر وجه 

جهت اتذ مجوز ررهه ساز  مسبت به پرداتت ه ینه مربوطه در   شركت ها  ررهه ساز م  بایست -6-5

)ارائه اصل  اقدام ممایند. (به حساب اعالم شده) شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيشوجه 

 هیش ال ام  م  باشد.(

ید مسئول برق العمل و تأیاین دستور  6-4ز جهت امجام موارد تاص برابر بند ها 3استفاد  از برق  :یک تبصر 

 سالن م  باشد.

تحویل برق جهت ررف تود ساز و سایر موارد مورد درتواست متقاض  صرهاً توسط مسئول برق  -6-6

مجاز به  رأساً ک از ررهه سازان و یا متقاضیان سالن قابل تحویل تواهد بود و در این رابطه هیچ ی

 باشند. مم  تفاد  و مصب امشعاب تابلوها  برقاس

روشنای  ررهه ها م  بایست  از سیستم روشنای  كم مصرف  )همامند  به منظور تأمینررهه سازان  -6-7

 پروژکتورها و المپهاي و مجاز به استفاد  از و ... ( استفاد  ممود   LED  ،SMDالمپ ها  

ت مشمول مم  باشند در ریر اینصور ، گاز  ، رشته ا  و مداد  و ...() هالوژن معمول  پر مصرف

 پرداتت جریمه تواهند شد.

رشته برا   3و استفاد  از كابل  تأمینبرق مورد میاز ررهه تود موظف به  ررهه سازان جهت تأمین -6-8

به   هاز م  باشد. )بدمه كلیه چراغ ها و تجهی ات م  بایست 3 رشته برق برا  5برق تکفاز و كابل 

 سیستم ارت متصل گردمد.(

جعبه هیوز مینیاتور  همرا  با كلید حفاظت جان در مسیر امشعاب برق ررهه سازان موظف به مصب  -6-9

 ررهه ها  تود م  باشند.
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درتواست   در صورت میاز شركت ها  متقاض  به استفاد  از تط تلفن ثابت، متقاض  م  بایست -6-11

تود را بصورت مکتوب به مدیر سالن ارائه مماید كه در این رابطه موضوع بررس  و در صورت وجود 

ثابت پس از پرداتت ه ینه مطابق تعرهه مکامات الزم، با لحاظ ممودن اولویت درتواست تط تلفن ا

 كه در وجه شركت سرمایه گذار  و توسعه كیش پرداتت تواهد شد به متقاض  تحویل م  گردد.

پیمامکاران ررهه ساز متعهد به سپردن تعهد جهت تروج كلیه مخاله ها  مربوط به ساتت و تخریب  -6-11

ا  یاهت( در ریر اینصورت ممایشهررهه به تارج از محدود  ممایشها  م  باشند ) امتقال به منطقه باز

( 3-6)بندمسبت به امجام این كار اقدام و كلیه تسارات ماش  از آن را از محل چک تضمین  رأساً

 ، پیمامکاران ررهه ساز حق هرگومه اعتراض را از تود سلب م  مماید و در این رابطهأمین ت

 م  ممایند.

با بدرست  و مطابق تود بدیه  است چنامچه شركتها و پیمامکاران ررهه ساز متوامند به تعهدات  : دو تبصر 

آمان داد  ساز  به ررهه  هعالیتز  جهت هیچهومه مجو   بعد عمل ممایند در ممایشهاهها مربوطهمقررات 

 مخواهد شد. 

مطابق با برمامه كار  كه توسط مدیریت همایش ها و ممایشها  ها درب سالن ها  ممایشهاه   -6-12

 باز م  باشد.  ،مشخص م  گردد

: باز بودن درب سالن ها تارج از ساعت اعالم  در شرایط تاص حسب تشخیص مدیریت سالن تعیین سه تبصر 

 شد.  تواهد

 کاران ساتته شد  از طرف پیماماتذ تسویه حساب پس از اتمام ممایشها  و جمع آور  ررف  -6-13

 . ررهه ساز ال ام  تواهد بود

سالن برسد در ریر این صورت ایراد و یا وهقه در  مسئول تأییدبایست  به م  مقشه اجرائ  ررهه  -6-14

 ساز تواهد بود. امجام عملیات مربوط به ساتت ررهه به عهد  پیمامکاران ررهه

به همرا  A3 و پرسپکتیو طرح می  درامداز    A3امداز  در 111/1: ارائه پالن امداز  گیر  با مقیاس چهار تبصر 

 شد.ذكر مصالح مصره  جهت ساتت ررهه از طرف ررهه ساز ال ام  م  با

تواهد بود. در  ممایشها تا زمان اهتتاح تود مسئول مظاهت حریم ررهه تحویل   ،پیمامکار ررهه ساز -6-15

ل  ساتت ررهه اقدام تواهد گردید و از محل چک ریر این صورت پس از دوبار اتطار مسبت به تعطی

 تضمین جهت امتقال ضایعات ررهه ساز  مربوط به ررهه و  ه ینه تواهد شد.



 

 دستورالعمل غرفه سازی در نمایشگاه عنوان سند:
 

 00ي: شماره بازنگر

 29/07/96تاريخ بازنگري:  W03كد سند: 
 

 وضعیت اعتبار سند 7از  7صفحه 

 

چنامچه شركت كنند  از طرح تأیید شد  عدول مماید مدیریت ممایشها  مجاز تواهد بود مسبت به  -6-16

شركت مبادرت كرد  و تسارت وارد  را از یب تأسیسات  كه تالف مقررات ساتته شد  امد تخر

 كنند  اتذ مماید. 

ساعت قبل  24، چیدمان كاال و آرایش و آماد  ساز  ررهه باید ساتت ررهه ها كلیه عملیات اجرائ  -6-17

محوطه ممایشها ، از اهتتاح ممایشها  به اتمام برسد و كلیه وسایل اضاه  و صندوق ها  تال  از 

 تارج گردد. 

پیمامکار ررهه ساز و شركت كنند  مسئول اتفاقات و یا هرگومه حادثه به وجود آمد  جهت كاركنان  -6-18

 تود م  باشد و مسئولین ممایشها  در این زمینه هیچهومه تعهد  مخواهند داشت.

بکار گرهته  با لیست اهراد پیمامکار ررهه ساز و شركت كنند  مل م به ارائه بیمه مامه مسئولیت همرا  -6-19

 م  باشند. شد  جهت ساتت ررهه

ررهه ساز و شركت كنند  مل م به استفاد  از لباس كار و تجهی ات ایمن  مطابق پیمامکار  -6-21

 پرسنل ررهه ساز تود م  باشند. برا  تمام   HSEاستامداردها 

 ردد. برق قابل استفاد  هقط بر اساس ظرهیت موجود در ممایشها  واگذار م  گ -6-21

ساعت پس از پایان ممایشها  ال ام  است عدم توجه به این  24تخلیه و تخریب ررف حداكثر تا  -6-22

مسبت به امجام آن اقدام و هرگومه ه ینه تسارت  تواهد شد تا مسئولین ممایشها  رأساً موضوع باعث

مکاران متوامند ممایند. بدیه  است اگر اینهومه پیما تأمینماش  از امجام آن را از محل چک تضمین 

به تعهدات تود عمل ممایند در سایر ممایشها  ها هیچهومه مجوز  جهت ساتت ررهه به آمان داد  

در تخریب  HSEو دستورالعمل رعایت مکات ایمن   21)شایان ذكر است مطابق بند  مخواهد شد.

 م  باشد.( رهه ها می  ال ام ر

هه و ه ساز و كاركنان آمها در ایام ساتت رررعایت شئومات اتالق  و اسالم  از طرف شركت رره -6-23

 م  باشد. برگ ار  ممایشها  ال ام 
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