
 

 



 

  یان واجدالشرایطمجر واگذاری نمایشگاه بهدستورالعمل  عنوان سند:
 

 00شماره بازنگري: 

  29/07/96 تاريخ بازنگري:  W05كد سند:
 

 وضعیت اعتبار سند 5از  2صفحه 

 

 

 سوابق تغييرات

 رديف
شماره 

 بازنگري
 تاريخ بازنگري

صفحه 

 تغيير
 شرح تغييرات

ش.س 

 سند رييتغ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

  یان واجدالشرایطمجر واگذاری نمایشگاه بهدستورالعمل  عنوان سند:
 

 00شماره بازنگري: 

  29/07/96 تاريخ بازنگري:  W05كد سند:
 

 وضعیت اعتبار سند 5از  3صفحه 

 

 صفحه           فهرست مطالب

 4 ..........................................................................................................................................................................  هدف -1

 4 ....................................................................................................................................................................... كاربرد دامنه -2

 4 ..........................................................................................................................................................................  مراجع -3

 4 .........................................................................................................................................................اصطالحات و فیتعار -4

 4 ..........................................................................................................................................................................  تیمسئول -5

 4 ..........................................................................................................................................................................  اجرا روش -6

 5 ................................................................................................................................................................... وستیپ مدارک -7



 

  یان واجدالشرایطمجر واگذاری نمایشگاه بهدستورالعمل  عنوان سند:
 

 00شماره بازنگري: 

  29/07/96 تاريخ بازنگري:  W05كد سند:
 

 وضعیت اعتبار سند 5از  4صفحه 

 

 

 هدف -1

 می باشد. طیواجدالشرا انیمجر به شگاهینما یواگذارهدف از تهیه این دستورالعمل تشریح شرایط 

 کاربرد دامنه -2

رگزاری نمایشگگاه هگا كگه  بگد برگگزاری نمایشگگاه هگا بگا         برای تمامی مجریان واجد شرایط باین دستورالعمل 

 موضوعات مختلف و عنوان شده را دارند كاربرد دارد. 

 مراجع -3

3-1- ISO9001 

3-2- ISO10002 

3-3- ISO10004 

 و اصطالحات تعاريف -4

 ندارد

 مسئوليت -5

 مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده رئیس اداره امور نمایشگاه ها می باشد. -5-1

 یت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مگدیر امگور همگایا هگا و نمایشگگاه هگا       مسئول -5-2

 می باشد.

 روش اجرا -6

 مراحل صدور مجوز برگزاری نمایشگاه در منطقه آزاد كیا

به شركت سرمایه گذاری  در  الب نامه درخواست كتبیتعیین موضوع نمایشگاه از سوی مجری و ارائه  -6-1

 مورد نظر  برگزاری نمایشگاهو توسعه كیا در خبوص 
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و برنامه های اجرائی مبنی بر اهداف برگزاری نمایشگاه مورد نظر و بیان استراتژی  طرح توجیهیتهیه  -6-2

 برگزاری نمایشگاه و ارسال یک نسخه از آنو 

 الزم است در نظر گرفته شود: ییاجرا یو برنامه ها شگاهینما یبرگزارموارد ذیل در طرح توجیهی 

 مذكور شگاهینما ییكاال یاز فهرست گروه ها یارائه مشخبات كامل 

 مذكور  شگاهینما ر درنمودن جامعه مخاطبان و نحوه جذب آنان جهت حضو مشخص 

 مذكور  شگاهینما یجهت برگزار ازیمورد ن یشگاهینما دیمف یفضا زانینمودن م مشخص 

 كنندگان جهت جذب مشاركت  یابیو بازار یغاتیتبل یبرنامه ها ارائه 

 شگاهینما یجانب یو برنامه ها یمعنو انیجذب حام برنامه  

 مذكور  شگاهیكننده از نما تیحما ینامه تشکل ها و سازمان ها ریتبو ارائه 

 مرتبط  یها ایها و هما شگاهینما یسوابق برگزار ارائه 

 یا تباد تیمجوز فعال، ی، روزنامه رسمشامل: اساسنامه متقاضی برگزاری نمایشگاهاسناد و مدارک  ارائه 

 و...

مشخبات »فرم و  W05-F01با كد « مشخبات متقاضی برگزاری نمایشگاه»تکمیل و ارسال فرم  -6-3

 W05-F02با كد « عمومی نمایشگاه پیشنهادی

 بررسی درخواست های برگزاری از سوی شركت سرمایه گذاری و توسعه كیا  -6-4

 د موضوعارائه موافقت كلی با برگزاری نمایشگاه در صورت تأیی -6-5

در  الب و اخذ تعهدات مالی از متقاضی برگزاری نمایشگاه نمایشگاه  تنظیم و امضاء  رارداد برگزاری -6-6

 W05-F03 با كد« رارداد نمایشگاه ها »فرم 

 آغاز عملیات اجرائی نمایشگاه توسط مجری بر اساس مفاد  رارداد و دستورالعمل های شركت  -6-7

 سرمایه گذاری و توسعه كیا

 ستمدارک پيو -7

 W05-F01با كد  فرم مشخبات متقاضی برگزاری نمایشگاه -7-1

 W05-F02 با كد مشخبات عمومی نمایشگاه پیشنهادی فرم -7-2

 W05-F03با كد  فرم  رارداد نمایشگاه ها -7-3

                                                      


