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مشارکت کنندگان و غرفه سازان از  یشده از جانب بعض جادیا هایریسوءتعب ساماندهی فرآیند عملیات غرفه سازی و توجه با

، شرکت نمایشگاه غرفه سازان تیفیمدارک ارائه شده، به عنوان درجه ک ییآزما یراست نیو همچن دارای صالحیت کشوری

حراز صالحیت غرفه سازان در محل نمایشگاه های بین المللی استان گلستان را های بین المللی استان گلستان دستورالعمل ا

باعنایت به ارسال و تشکیل پرونده غرفه سازان در شرکت نمایشگاه های بین المللی استان  به شرح ذیل اعالم می نماید.

 اجرای غرفه سازی خواهند بود.ورود و مجاز به  ،گلستان، پس از دریافت تائید صالحیت

 

 :شامل یعموم مدارک

 

 یشگاهیثبت شده در اداره ثبت شرکت ها با موضوع ساخت غرف نما یحقوق تیبودن شخص دارا 

 و ارائه کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده  ییو دارا اتیوجود پرونده در اداره مال استعالم 

 یغرفه ساز تیمجوز فعال افتیدر یعامل شرکت غرفه ساز متقاضریمد یبرا نهیشیعدم سوء پ ارائه 

 دستورالعمل و اخذ مدارک مربوطهدر راستای  یآموزش یدر دوره ها شرکت 

  تیفعالشروع  ورود و مجوز افتیدرجهت  یتعهدنامه توسط شرکت غرفه ساز متقاض فرم امضاتکمیل و  

 مجهز  کارگاه فعال و یبودن دفتر ادار دارا 

 

 :شامل یمدارک اختصاص

 

 قرار داشته باشد شرکتآن کارکنان  مهیب ستیل معرفی و ارائه مدارک شناسایی کارکنان اجرایی که در 

 یشگاهیکارگاه در صورت دارا بودن کارگاه فعال جهت ساخت غرف نما متراژ  

 پروانه اشتغال نظام  یدارا یمعمار ایعمران  یمهندس یلیمدرک تحص ینفر پرسنل دارا کیبودن حداقل  دارا

  یقراداد رسم ایکارکنان و  مهیب ستیمعتبر موجود در ل یمهندس

 یاز آموزشگاه ها یو حرفه ا یفن یها نامهیگواه ایبرق  پلمیمدرک د یبرق دارا نینفر تکنس کیبودن حداقل  دارا 

 وزارت کار  دیمورد تائ

 نقر پرسنل کیبودن حداقل  دارا HSEE از وزارت تعاون یمنیمسئول ا تیصالح دییتأ نامهیگواه یدارا 
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به نام  کسانی نامهیرا دارا باشند گواه یو مدارک اختصاص یکه مدارک عموم یطیشرا نیواجد یتمام دینامه جد نییآ در

توسط شرکت براساس مستندات درخواستی متراژ اجرای غرفه سازی دارند و  یم افتی( دریغرفه ساز تیمجوز فعال)

   نمایشگاه های بین المللی استان گلستان تعیین و به صورت رسمی اطالع رسانی خواهد شد.

اصالح روند غرفه سازان انجام گرفته است که نسبت به  مشارکت کنندگان، برگزارکنندگان وبا توجه به درخواست  شرایط نیا

 ی غرفه سازی داشتند.حمایت از مشتریان و متعهد نمودن پیمانکاران در زمان اجرا

 

برطبق مدارک و ها متراژ نیاست که ا دهیگرد میمتر مربع تقس 100و  150، 250،  350مجاز ساخت به چهار دسته  متراژ

ارائه  یبا توجه به مدارک اختصاص درخواست کننده یشرکت ها یتمام مستندات ارایه شده و بررسی های راستی آزمایی از

 به صورت عمومی اطالع رسانی خواهد شد. یبنددسته  نیا وکنند  یم افتیاز چهار قالب متراژ مجاز را در یکیبوده و شده 

 

آن انجام گرفته  یساز یدر جهت واقع پرسنل اداری و کارگاهیمتراژ کارگاه و تعداد  ،یمدارک و مستندات اختصاص پیرامون

مترمربع می باشند بازدید  200تا  100ی کارگاه مجهز به متراژ برای آن دسته از غرفه سازان استان گلستان که دارااست. 

رسمی به عمل خواهد آمد و برای غرفه سازان مستقر در تهران به استناد معرفی نامه و تائیدیه صالحیت رسمی ویژه استان 

رگاهی و منابع انسانی و گلستان از انجمن غرفه سازان مالک عمل بوده و سایر استان های کشور به استناد تائیدیه مدارک کا

 متعهد بودن غرفه سازان درخواست کننده از مراکز نمایشگاه های بین المللی استانی به این مرکز قابل بررسی خواهد بود.

 

ساماندهی غرفه سازان مرکز نمایشگاه در دستورالعمل  فعالیت غرفه سازان دارای صالحیت و معتبر استانی و کشورینقش  ارتقا

دوره  ی، برگزاراز کارگاه ها ی، بازرسو بررسی تطبیقی شیمدارک، پا یجمع آورللی استان گلستان به انضمام های بین الم

اقداماتی می باشد که سبب ارتقاء فرآیند مجوز از  ییصدور نها تیمجوز و در نها هی، انجام استعالم ها و صدور اولیآموزش یها

اجرای درست فعالیت در محل نمایشگاه های بین المللی استان گلستان  عملیات غرفه سازی و تعهد پذیری غرفه سازان به

ه برگزاری بهتر نمایشگاه ها در استان گلستان نماید بکمک شایانی تواند  یمدستورالعمل ساماندهی غرفه سازان منجر شود.

رگزارکنندگان نمایشگاهی در فرآیند حضور غرفه سازان، مشارکت کنندگان و ب یکپارچگیو  ییهمگرا یفضا جادیو باعث ا

 نیمجوز ا افتیدر یبرا یمشخص ریو مسقرارگرفته  دیمورد تاک زیالورود ندیجد یشرکت ها در این فرآیند ساماندهی شود.

 است.  دهیدسته مشخص گرد
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 مطرح نمود: لیدستور العمل را بصورت ذ نیا ییتوان روند اجرا یخالصه م بصورت 

 

 ثبت درخواستارایه و  .1

 ثبتی و مالیاتی . شرکت از جمله مشخصات هیاولو هویت  مشخصات ارایه  .2

  یدفتر شرکت متقاض مشخصات کارگاه و زیو ن، پرسنل اداری و کارگاهی عاملریمشخصات مد ارایه .3

 و پرسنل اداری و کارگاهیاعالم تعداد نفرات  زیو ن HSE برق و نیتکنس ،یارسال مستندات مربوط به ناظر فن .4

صدور مجوز و  محل نمایشگاه های بین المللی استان گلستان جهتشده به  نییتع یبنا به وقت قبل یمراجعه حضور .5

 به همراه تصاویر مرتبط  …و یلیشده در دستور العمل مانند اجاره نامه ها، مدارک تحص دیارائه برابر اصل مدارک ق

 نهیشیارائه عدم سوء پ .6

 تهیه سوابق کاری به صورت مدون و با سربرگ شرکت جهت اطالع رسانی در وب سایت نمایشگاه  .7

 ضیان، صرفاً در استان گلستان متقا یدر صورت اعالم وجود از سوغرفه سازی از کارگاه  دیبازد .8

 .. .برق کاری وازجمله طراحی، مهندسی، ایمنی و امنیت، نقاشی، نجاری و مربوطه  یدوره ها یارائه مدارک آموزش .9

  یمجوز غرفه ساز افتیدر .10

آن که پس  یاحتمال بیقرار خواهد گرفت تا مشکالت و معا ینیصورت ساالنه مورد بازبه ب لعملدستور ا نیذکر است ا انیشا

 .و رفع گردد یی، شناساشود یاز اجرا مشخص م
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