
                                                                                                           

 

 در قوانين و مقررات مشاركت

 بين المللى شگاهینما

 

 اطالعات برگزاركننده (  ١ماده 

   موسسه مبین تدبیر دایا : نام شركت  ( ١-١

     WWW.school-expo.com:وب سایت ثبت نام ( ٢-١

 info@school-expo.comثبت نام : ایمیل (  ٣-١

  اول ، طبقه   8پالك،  كوچه دالویز،  خیابان عبادی،  خیابان ولی عصر،  شهید بهشتیخیابان آدرس : ( ٤-١

 نام ثبت یعموم مقررات (٢

 . داردیم محفوظ خود برای را متقاضیان مشاركت درخواست فرمهای رد ای رشیپذ حق كننده برگزار(  ٥-٢

 مربوطه حقوق هیكل ،متقاضیان هیكل درخواست با انطباق جهت از نمایشگاهى ها سالن های تیمحدود به توجهبا  ( ٦-٢

 امضا با انیمتقاض و بوده برگزاركننده اریاخت دربه مشاركت كنندگان انحصارا  یشگاهینما فضاهای واگذاری و ییجانما به

 .داشت نخواهند خصوص نیا در یاعتراض چگونهیه حق و نموده سلب خود از خصوص نیا در را یحق هرگونه مدرك نیا

 سقف تا متراژ كاهش ای شیافزا به مجاز برگزاركننده ،ییجانماهاى  نقشه و ها سالن یفن مشخصات به توجه با(  ٧-٢

 صورت در و مازاد وجه پرداخت به موظف كننده مشاركت متراژ، شیافزا صورت در است یهیبد باشدیم مترمربع ١٢

 .نمود خواهد اقدام شگاهینما انیپا از پس یمتقاض وجه عودت به نسبت برگزاركننده متراژ، كاهش

 داخل ها سالن در موجود های ستون شگاه،ینما های سالن در كنندگان مشاركت ییجانما از پس کهیصورت در( 8-٢

 با غرفه متراژ و داشت نخواهند را یاعتراض چگونهیه حق كنندگان مشاركت رد،یگ قرار كنندگان مشاركت های غرفه

 .باشدیم ستون گرفتن نظر در



 مصالح حفظ با كننده برگزار ،متقاضیان  ها غرفه صیتخص و( باز و دهیسرپوش فضای) شگاهینما كل یطراح در( ٩-٢

 افتهی اختصاص محل به نسبت تواندینم متقاضى و بوده تام اریاخت دارای متقاضیان ریسا حقوق زین و شگاهینما یعموم

 .باشد داشته یاعتراض

 .باشدینم ثالث شخص یا كننده دیگر مشاركت ای یصیتخص غرفه واگذاری به مجاز كننده مشاركت( ١٠-٢

 در شگاهینما برگزاری امیا در( غرفه نهیهز حساب هیتسو گرفتن نظر در با یحت) یمتقاض شركت كه یصورت در( ١١-٢

 قرار به مجاز برگزاركننده شود، یم شگاهینما تیفیك به خوردن لطمه سبب امر نیا كه یینجاآ از نباشد، حاضر غرفه

 .شد خواهد محروم شگاهینما در حضور از سال ٥ مدت برای یمتقاض و بوده اهیس ستیل در یمتقاض دادن

 اعالم با قبال دیبا دهند شینما یعمل بصورت را خود التآ نیماش كاركرد نحوی به لندیما كه یكنندگان مشاركت( ١٢-٢

 مشاركت حال هر در. برسانند برگزاركننده اطالع به را یمصرف برق زانیم و ندینما كسب را برگزاركننده موافقت یكتب

 تیفعال. باشدیم برگزاركننده ای ثالث شخص به خود التآ نیماش كاركرد از یناش خسارات هیكل جبران مسئول كننده

 . باشد یم ریپذ امکان قهیدق ١٥ ساعت هر در متناوب صورت به ندهیالآ التآ نیماش

 مشاركت بعهده شگاهینما هیاختتام از بعد و افتتاح از قبل امیا و دیبازد ساعات در كاال نگهداری و حفظ تیمسئول( ١٣-٢

 گردد،یم پلمپ و قفل سالن درهای كه دیبازد ریغ ساعات در و شگاهینما روزانه كار ساعت انیپا از پس و بوده كننده

 . باشدیم شگاهینما بعهده كاال نگهداری و حفظ

 غرفه به التآ نیماش حمل نحوه برای كامل یهماهنگ به موظف نام ثبت زمان در نیسنگ التآ نیماش صاحبان( ١٤ -٢

 به مربوطه دستگاه انتقال امکان چنانچه صورت نیا ریغ در. باشندیم برگزاركننده با شگاهینما افتتاح از قبل هفته دو

 . بود نخواهد كننده برگزار عهده بر یتیمسئول نباشد موجود غرفه محل

 ورود امکان(  ٣١ B /١)   الدیم سالن اول طبقه و(  ٤٤/ ٢)  فارس جیخل سالن اول طبقه ساختار به تیعنا با( ١٥ -٢

 فتراكیل ای یدست چرخ قیطر از كاال انتقال صرفاً و باشد ینم ریپذ امکان مذكور های سالن به نیسنگ كاالهای و فتراكیل

 مشاركت برعهده موضوع نیا به توجه عدم از یناش عواقب و ها تیمسئول هیكل است یهیبد باشد یم سریم یدست

 .باشد یم محترم كننده



 برای زا اشتعال مواد از استفاده به ازین صورت در. است ممنوع سالن داخل در زا اشتعال مواد انباشت و نگهداری(  ١٦-٢

نمایشگاه   HSEو اداره  شگاهینما در مستقر ینشان تشآ اداره یرسم كارشناس با دیبا كننده مشاركت یشینما تهاییفعال

 .دینما افتیدر یكتب مجوز و نموده یهماهنگ

 ،یغاتیتبل لیوسا گونه هر نصب شود، ارائه افتهی اختصاص غرفه محدوده در دیبا كننده مشاركت یغاتیتبل لیوسا( ١٧-٢

 .باشدیم ریپذ امکان مربوطه های نهیهز پرداخت و برگزاركننده یكتب موافقت كسب از پس یسیوارنوید پالكارد،

 در فروش قرارداد انعقاد و مذاكره. است ممنوع شگاهینما برگزاری دوران در غرفه در شده ارائه كاالهای فروش( ١8-٢

 .باشدیم ممنوع شگاهینما اتمام از شیپ غرفه از خارج به كاال انتقال کنیل بوده بالمانع شگاهینما دوران

 طول در یاسالم شئونات حفظ و حجاب تیرعا ران،یا یالملل نیب شگاههایینما یسهام شركت مقررات اساس بر( ١٩-٢

 ای كننده برگزار شان،یا پرسنل ای كنندگان شركت توسط حجاب تیرعا عدم صورت در و است یالزام شگاهینما مدت

 اقدام هر ای و كننده شركت تیفعال ادامه از رییجلوگ به مجاز تهران یالملل نیب شگاههایینما یسهام شركت نیمسئول

 .است ریپذ امکان مقنعه پوشش و حجاب تیرعا با صرفا غرفه در بانوان حضور. باشندیم گرید یقانون

 نیا ستیبا یم كننده مشاركت و باشد یم اجباری استاندارد مشمول كاالهای برای استاندارد نامهیگواه ارائه(  ٢٠-٢

 نشده فیتعر استانداردی ییكاال برای كه یصورت در باشد داشته همراه به غرفه در شده ارائه كاالهای همراه را مدارك

 قاتیتحق و استاندارد سازمان ای و كننده برگزار است یهیبد باشد، یم یالزام استاندارد مؤسسه سوی از نامه ارائه است

 مربوطه غرفه در استاندارد نامهیگواه ارائه بدون مذكور كاالهای ارائه از توانندیم شانیا ندگانینما و رانیا یصنعت

 طرف از یخسارت صورت نیا در است یهیبد. ندینما مذكور غرفه تیفعال نمودن لیتعط به اقدام ای و نموده رییجلوگ

 .شد نخواهد پرداخت كننده شركت به كننده برگزار

 . باشدیم یشگاهینما های غرفه از لمبردارییف و عکسبرداری به مجاز كننده برگزار(  ٢١-٢

 ها صبح فقط شگاهینما محوطه داخل به كننده مشاركت ازین مورد لوازم نقل و حمل شگاه،ینما برگزاری طول در(  ٢٢-٢

 محوطه در كننده مشاركت خودروی تردد شگاه،ینما برگزاری ساعات در. است ریپذ امکان شگاهینما كار شروع از قبل

 .است ممنوع شگاهینما

 رانیا یاسالم جمهوری یالملل نیب های شگاهینما یعموم طیشرا و مقررات تابع شگاهینما نیا در مشاركت( ٢٣ -٢

 بود خواهد



 

 

 یالیر و ارزي مقررات( ٣

 تیفعال یگواه و یبردار بهره پروانه یدارا یصنعت یدیتول یها واحد ،توسطیرانیا نام ای برند با كاال شینما (  ٢٤- ٣

 زادآ مناطق ای و داخل در كه ،یدیتول یصنف پروانه یدارا یصنف یدیتول واحد ای و معتبر كارگاهیى شناسا كارت ،یصنعت

 باشد یم یالیر بصورت نهیهز پرداخت مشمول گردند، یم هئارا و دیتول یاقتصاد ه ژیو ای و یتجار

 یخارج یكشورها مشترك محصول ای و سانسیل تحت و دیتول داخل در كه یرانیا نام ای برند با كاال شینما ( ٢٥-٣

 باشد یم یالیر بصورت نهیهز پرداخت مشمول گردد یم یمعرف

 و دیتول رانیا در یخارج و یرانیا یشركتها مشترك یگذار هیسرما براساس كه یخارج برند با كاال شینما ( ٢٦ -٣

 یم یالیر بصورت نهیهز پرداخت مشمول باشد، یم دولت اتیه مصوبه و ییدارا و یاقتصاد امور وزارت از مجوز یدارا

 باشد

 یبردار بهره پروانه یدارا یدیتول یواحدها توسط داخل، یكاال با سهیمقا بمنظور یخارج یكاال نمونه شینما( ٢٧-٣

 مشمول ،یابیبازار به اقدام عدم و( نمونه ابعاد و نوع تناسب به) فضا حداقل در نمونه عیتجم صورت در ربط،یذ ازمراجع

 باشد یم یالیر بصورت نهیهز پرداخت

 ،یدیتول یواحدها توسط ، تیفعال نوع شینما با ارتباط در كار ابزار بعنوان صرفاً یخارج التآ نیماش شینما ( ٢8-٣

 باشد یم یالیر بصورت نهیهز پرداخت مشمول ن،آ غیتبل عدم و یخارج برند پوشاندن شرط به

 پوستر، بصورت) یخارج یشركتها غیتبل عدم درصورت( ونیاتوماس) یافزار نرم ،یفن یتهایخالق یمعرف( ٢٩ -٣

 .باشد یم یالیر بصورت نهیهز پرداخت مشمول...( و كاال بروشور،

 بصورت نهیهز پرداخت مشمول كاال، ئهارا بدون صرفاً  كشورها، ریسا و رانیا یبازرگان مشترك یاتاقها مشاركت ( ٣٠ -٣

 .باشد یم یالیر



 مشابه موارد و ستمیس یطراح ، اجرا و طرح یمانکاری،پ یا مشاوره خدمات كننده عرضه یشركتها مشاركت( ٣١ -٣

 نصورتیرایغ در. باشد یم یالیر بصورت نهیهز پرداخت مشمول ،یخارج برند غیتبل هرگونه ای و كاال یهارا بدون صرفاً

 .بود خواهد یالیر درصد ٧٠ و یارز درصد ٣٠ بصورت نهیهز پرداخت مشمول

 باشد یم یالیر بصورت نهیهز پرداخت مشمول ،یخارج یندگینما غیتبل عدم صورت در مشاركت ( ٣٢-٣

 توامان غیتبل با كه امثالهم و نامه یگهآ نامه، هژیو بولتن، مجله، روزنامه، از اعم یداخل اتینشر مشاركت( ٣٣-٣

 برند غیتبل است یهیبد. باشد یم یالیر بصورت نهیهز پرداخت مشمول گردند، یم منتشر یخارج و یداخل یشركتها

 ،ید یس عیتوز لم،یف پخش بنر، نصب قیطر از) اتینشر به افتهی صیتخص غرفه در یخارج یها شركت یندگینما ای

 باشد یم ممنوع...(  و یخارج مستقل بروشور و كاتالوگ

 با) یداخل مجاز ندگانینما توسط كننده مصرف رفاه جهت در یخارج یكاالها فروش از پس خدمات یمعرف(  ٣٤-٣

 پرداخت مشمول منفصله، قطعات و كاال هئارا عدم تیرعا با و( مربوطه شركت از یكتب نامه یمعرف و یصنف پروانه هئارا

 باشد یم یالیر درصد ٧٠ و یارز درصد ٣٠ بصورت نهیهز

 یكاال با مخلوط ای و یبند بسته از پس كه(  C. K. D)  یا  فله بصورت كشور در شده وارد یخارج محصوالت ( ٣٥-٣

 گذاشته شینما به یداخل كننده مشاركت توسط ،(سانسیل تحت درج عدم ای درج با و یرانیا برند ای نام هر با) یرانیا

 باشد یم یالیر درصد ٣٠ و یارز درصد ٧٠ بصورت نهیهز پرداخت مشمول شده، اشغال یفضا زانیم به شود، یم

 بهره و ساخت پروانه یدارا چنانچه ندینما یم دیتول یخارج یبرندها با محصوالت كه یرانیا یدیتول یشركتها ( ٣٦ -٣

 . گردد محاسبه یالیر بصورت باشند تجارت و معدن صنعت، وزارت یبردار

 یمجر با نامه تفاهم هئارا صورت در ،یخارج یشگاههاینما فروش و یابیبازار یهایندگینما به فضا صیتخص( ٣٧ -٣

 پرداخت مشمول نصورتیا ریغ در. باشد یم یالیر درصد ٧٠ و یارز درصد ٣٠ بصورت نهیهز پرداخت مشمول ،یداخل

 .بود خواهد یارز درصد ١٠٠ بصورت نهیهز

 باشد یم یرانیا نام با خود تیفعال و خدمات كاال، غیتبل و هئارا به مجاز صرفاً یالیر غرف بخش كننده مشاركت ( ٣8 -٣ 

 .باشد یم یارز درصد ١٠٠ بصورت نهیهز پرداخت مشمول موضوع تیرعا عدم صورت در و

 .باشد یم یارز بصورت نهیهز پرداخت مشمول شده، دیتول كشور از خارج در ماًیمستق كه ییكاال شینما ( ٣٩ – ٣



 یخارج شركت نام و پوستر از ستفاده ا ای یخارج محصوالت و كاال شینما به مجاز یداخل كنندگان مشاركت( ٤٠- ٣

 ساس ا بر ارزی صورت به غرفه بها اجاره پرداخت به ملزم كننده شركت نکته، نیا تیرعا عدم صورت در. شندى بانم

 ستیبا یم شگاهینما یالیر بخش در حضور انیض متقا هیكل راستا نیا در. بود خواهد یخارج كنندگان شركت تعرفه

 غرفه ارزی ارزش كل زانیم به چک عیتود و یالیر -ارزی تعهدنامه فرم لیتکم به نسبت یسال ار مدارك بر عالوه

 فرم لیتکم به نسـبت كه متقاضیانى نام ثبت از برگزاركننده است یهیبد. ندینما اقدام برگزاركننده  نزد یدرخواست

 یمال بخش یهماهنگ با ارز ریتسع نرخ. باشـد یم معذور ندیننما اقدام یالیر -ارزی نیتضـم چک عیتود و تعهدنامه

 .بود خواهد نام ثبت روز نرخ اساس بر برگزاركننده

 .گردد یم محاسبه ارز روز نرخ احتساب با غرفه ارزی ارزش كل اندازه به یالیر نام ثبت نیتضم زانیم( ٤١ – ٣

 ســوی از( شــركت بودن كننده دیتول اثبات جهت) شــركت بندی رتبه ای برداری بهره پروانه ارائه( ٤٢ -٣

 چگونهیه شگاهینما برگزاركننده. ست ا یالزام كنند یم دایپ حضور شگاهینما در یالیر بصــورت كه ییشــركتها

 .ردیگ ینم عهده بر ضوع مو نیا از یش نا امدهاییپ قبال در یتیمسئول

 زمان در و ندینما اقدام یالیر بخش در نام ثبت به نسبت برداری بهره پروانه ارائه با كننده مشاركت کهیصورت در( ٤٣-٣

 ای محصوالت جز به یخدمات/محصوالت با مرتبط بنر/پوستر /خدمت /محصول شینما به نسبت شگاهینما برگزاری

 بنر/پوسـتر /خدمات /محصـول نآ و ندینما اقدام نام ثبت هنگام در شده ارائه برداری بهره پروانه در مندرج خدمات

 نهیهز هیكل پرداخت به ملزم و متعهد كننده مشاركت باشـد ارزی بخش مشـمول...  و كاتالوگ /بروشـور /تیزیو كارت/

 .بود خواهد مربوطه جرائم ریسا وارزى  ها

 درخواست همزمان را یالیر و ارزی غرفه دو كه متقاضیانى. شد خواهد برپا مجزا بصورت ارزی و یالیر های غرفه( ٤٤ – ٣

 غرفه شگاهینما برگزاری مدت طول در كه طوری به ندینما برپا مستقل و هم از مجزا را ها غرفه كه است الزم اند نموده

 .باشند صیتشخ قابل هم از ها

 یم مترمربع ١٢ نهاى آارز قسمت متراژ و بوده بصورت جزیره یا بیش از یک وجه نهاآ غرفه كه ییها شركت( ٤٥ – ٣

 حداقل یدرخواست ارزی های مساحت ریسا برای و بوده مترمربع ٣ x ٤  ابعاد در ستیبا یم ارزی بخش غرفه باشد،

 زین اجرا هنگام در غرفه ابعاد و رییقرارگ تیموقع نیهمچن ( .گردد تیرعا نسبت) باشد متر ٤ ستیبا یم غرفه عمق



 تیرعا عدم صورت در. باشد کسانی برگزار كننده ییاجرا هاى نقشه در شده مشخص ابعاد و تیموقع با ناًیع ستیبا یم

 .شد خواهد یتلق ارزی ،یالیر غرفه تمام بند نیا

 یالیر غرفه از شده ثابت وارید مین ای باكس فالور با كامل صورت به ستیبا یم ارزی غرفه است ذكر انیشا ( ٤٦ – ٣

 .باشد نداشته وجود غرفه بخش دو نیب عبوری راه گونه چیه و گردد جدا

 و ممنوع یداخل بخش در یخارج محصوالت یمعرف برای یخارج برند و ستر پو كاال، هرگونه شینما و ضه عر( ٤٧ – ٣

 ارزی بصورت و یخارج كنندگان شركت مصوب تعرفه اساس بر مشاركت نهیهز مقررات، طبق ت،یرعا عدم صورت در

 .شد خواهد افتیدر و محاسبه

 تهیكم صیتشــخ و كنندگان مشــاركت توســط شــگاهینما یالیر ارزی مقررات تیرعا عدم صــورت در( ٤8-٣

 خود غرفه های نهیهز پرداخت به موظف كننده مشـاركت ، یالملل نیب شـگاههایینما یســهام شــركت یالیر ارزی

 حساب هیتسو برگزاركننده با بایست یم برگزاركننده یكتب ابالغ از پس سـاعت ٢٤ حداكثر و بوده ارزی غرفه مبنای بر

 كننده مشاركت و شده پلمپ و لیتعط برگزاركننده سط تو كننده مشاركت غرفه صورت نیا ریغ در است یهیبد د،ینما

 . شد نخواهد داده عودت شده پرداخت های نهیهز و شت دا نخواهد یض اعترا چگونهیه حق

 درخواسـت فروش از پس خدمات یمعرف جهت كه یمسـتقل غرفه در یخارج منفصـله قطعات و كاال ارائه( ٤٩ -٣

 . شد خواهد محاسبه ارزی صورت به مربوطه نهیهز كال اقدام، صورت در است یهیبد .باشـدیم ممنوع گردد،یم

 

 

 مراحل ثبت نام 

 ثبت نام اوليه (٤

 : مشاركت كنندگان حقوقى ثبت نام مدارك مورد نياز براى  *

 –كد اقتصادى  –گواهى ثبت برند )درصورت دارا بودن(  –اساسنامه شركت  – رسمیروزنامه :  ثبتىمدارك  ( ٥٤– ٤

 شناسه ملى 



در فضاى  ، پروانه تولید هریک از محصوالت قابل نمایشتولیدى : پروانه تأسیس شركت هاى  تخصصى (مدارك٥٥ -٤

  –، مجوزهاى صنفى ) درصورت دارا بودن (  نمایشگاهى

ارائه كاالهاى : پروانه فعالیت ، قرارداد و نامه نمایندگى )در صورت ى شركت هاى بازرگان تخصصىمدارك  ( ٥٦ – ٤

  نسخه اصلى كاتالوگ محصوالت شركت –مجوزهاى صنفى ) درصورت دارا بودن ( خارجى( ، 

)در صورت   PUBیت ، كد شركت هاى فنى مهندسى ، دانش بنیان و خدماتى : پروانه فعال مدارك تخصصى ( ٥٧ -٤

 معاونت محترم برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى )گرید(دانش بنیان بودن ( ، گواهى رتبه بندى 

 

 مشاركت كننده حقيقى مدارك مورد نياز *

 ، مجوزهاى صنفى كد اقتصادى ، پروانه فعالیت ، ، كارت ملى ، شناسنامه  ( ٥8 – ٤

 ( ثبت اطالعات مدیرعامل شركت ٥٩-٤

 ( ثبت اطالعات نماینده تام االختیار  ٦٠-٤

 ( ثبت اطالعات محل اقامت مشاركت كننده  ٦١ -٤

  ارسال اسکن مدارك ازطریق سامانه نمایشگاه  ( ٦٢-٤

نمایشگاه را به بخش اظهار كاالى مورد نمایش در ( كلیه مشاركت كنندگان اعم از حقوقى و حقیقى مى بایست  ٦٣ -٤

 تکمیل نمایند دقت و با ارائه مدارك و مستندات مربوطه 

ده میلیون ریال به حساب برگزاركننده نسبت به واریز مبلغ مشاركت كننده  ،اولیه پس از تکمیل ثبت نام ( ٦٤ – ٤

فوق به عنوان پیش پرداخت محسوب خواهد شد و در صورت جانمائى قطعى مبلغ اقدام خواهد نمود شایان ذكر است 

وجهى مسترد نخواهد شد و وجه پرداختى بعنوان هزینه جانمائى قطعى هیچگونه در صورت انصراف قبل از مرحله 

 كارشناسى اخذ خواهد گردید 

و دریافت فیش واریزى مبلغ پیش   انیمتقاض توسط شده ارسال هیاول مدارك یبررس از پس برگزاری ستاد ( ٦٥ -٤

نتیجه بررسى اعم از  و نمود خواهد اقدامثبت نام  شیپ مدارك دییتا به نسبت مدارك بودن كامل صورت درثبت نام 



 سامانه در نام ثبت هنگام در كه یکیالکترون پستپیامک یا  قیطر از عدم تأئید ثبت نام اولیهتأئید ، نقص مدارك و یا 

 خواهد رسید  انیمتقاض اطالع به دیا نموده ثبت

 ( جانمائى ٥

 نام، ثبت سامانه به ورود ضمن مى بایست متقاضى توسط برگزار كننده نام ثبت شیپ مدارك دییتا از پس( ٦٦ – ٥

 درخوا  مى بایست  ، انجام عملیات مجدد از رییجلوگ منظور به. ندینما اقدام مربوطه منوی از  غرفه سفارش به نسبت

 برگزاری ستاد دییتا با و خاص طیشرا در ها درخواست اصالح )امکان ندینما اعالم سامانه در را خود یقطع های ست

 (.باشدیم ریپذ امکان

 ، یالیر های غرفه از اعم یست درخوا غرفه نوع انتخاب در ریالى –با مطالعه قوانین ارزى  مى بایست تقاضىم( ٦٧ – ٥

 ستاد ست ا یهیبد ندینما اقدام ارزی بخش مقررات و نیقوان به توجه با یالیر – ارزی های غرفه ای ارزی های غرفه

 دییتا عدم ای دییتا به نسـبت راسـاً  مقررات، و نیقوان گرفتن نظر در با و تقاضیاندرخواست م یس برر ضمن برگزاری

 مى نمایند  سـلب خود از خصـوص نیا در را یاعتراضـ هرگونه حق انیمتقاضـ و نمود خواهد اقدام انیمتقاضـ

و یا عدم تأئید درخواست متقاضى جانمائى موقت  نسبت به تأئیدمتقاضى درخواست بررسى برگزاركننده پس از ( ٦8 – ٥

 رسانى خواهد شد .یا پست الکترونیک به متقاضى اطالع از طریق پیامک  را ررسىنتیجه ب و اقدام خواهد نمود

متقاضى مى تواند در زمان مقرر نسبت به تغییردرخواست و  ،عدم تأئید درخواست مشاركت كننده  در صورت( ٦٩ – ٥

 یا رفع نواقص احتمالى مجددا اقدام نماید 

 

 

 و قراردادها مالى  أمور ( ٦

 ى بایستم اند داده ست درخوا یالیر فضای خود، نام ثبت در كه یانیض متقا( در صورت تأئید موقت جانمائى ،  ( ٧٠ – ٦

 با و اقدام نامه تعهد امضـاء و مهر به نسـبت نامه تعهد فرم دانلود ضـمن مالى سامانه ثبت نام أمورقسمت  به مراجعه با

 كل زانیم به چک عیتود و نیتضـم چک رقم نییتع به نسـبت تعهدنامه دوم صـفحه  در موجود دسـتورالعمل به توجه

 یمتقاض شخص ای شركت به متعلق چک صرفا ى بایستم یالیر ارزی نیتضـم چک. ندینما اقدام خود غرفه ارزی ارزش



 ها چک ریسا رشیپذدر غیر اینصورت برگزاركننده از  باشد متصل یبانک سراسری شبکه به نآ یبانک حساب و بوده

 .باشدیم معذور

 تعهد ارزى : چک فرمول

 ارزش اتيمال %9+ ( گردد یم اعالم شگاهینما یرسم تیسا قیطر از)  وروی روز نرخ x وروی٢٠٥  x غرفه متراژ 

 افزوده

موسسه مبين تدبير نمایشگاه و بدون بابت و صرفا در وجه ) دوم*تذكر: چک تضمين ارزي مى بایست به تاریخ روز 

 ( صادر گردد و برگزاركننده از پذیرش سایر چک ها معذور مى باشد .  دایا

نسخه (  و قرارداد واگذارى حق انتفاع  ١فرم قوانین و مقررات )  متقاضى مى بایست پس از طى مراحل فوق(  ٧١ – ٦

بصورت ه چک تعهد ارزى به همرا را مهر و  امضاء نموده و   نسخه ( ١فرم تعهد نامه ارزى ) نسخه ( ٢فضاى نمایشگاهى ) 

 مالى و قراردادهاى برگزاركننده تحویل مى نماید و رسید دریافت مى نماید . أمورحضورى به 

پیش فاكتور حق انتفاع فضاى نسبت به صدور مالى و قراردادهاى برگزاركننده  امورپس از تحویل مدارك فوق (  ٧٢ – ٦

متقاضى مى بایست در زمان مقرر نسبت به خواهد نمود و و ارسال آن از طریق سامانه اقدام  درخواستىنمایشگاهى 

 نماید . فیش واریزى را در سامانه ثبت نام ارسالتصویر واریز اقدام نماید و پس از صادره  پرداخت مبلغ پیش فاكتور 

ئید جانمائى و قطعیت ثبت نام را از طریق كننده تأبرگزار  نام ثبت سامانه در ىپرداخت تصویر فیش ثبت از سپ( ٧٣ – ٦

 اطالع رسانى خواهد نمود  متقاضىو یا پست الکترونیک به پیامک 

 الزم نیتضـام عیتود و نام ثبت های نهیهز پرداخت مدارك، ارسـال اعم از  نام ثبت مراحل هیكل انجام از پس ( ٧٤ – ٦

 شد، خواهد داده رییتغ یقطع نام ثبت به نام ثبت شیپ حالت از انیمتقاض نام ثبت تیوضـع ،برگزاركننده دییتا با و

ى م برگزاری ستاد زین وجه زیوار صورت در یحت ندیننما یقطع را خود نام ثبت انیمتقاض كه یصورت در است یهیبد

 كه مذكور یمتقاض و نماید واگذار انیمتقاض ریسا به متقاضى را نمایشگاهى یدرخواست فضای واگذاری به نسبتتواند 

 نماید . یم سلب خود از را یاعتراض هرگونه حق است ننموده یقطع را خود نام ثبت

 برگزاركننده و بود خواهد بت نامث شدن یقطع عدم موجب فوق موارد از کی هر صول و عدم ست ا ذكر به الزم

 داشت نخواهد انيمتقاضثبت نام  عدم از یناش عواقب قبال در یتيمسئول چگونهيه



 

 :ادارى  أمور ( ٧

 ، نام ثبت سامانه در شده اعالم زمانبندى مطابقمشاركت كننده مى بایست  نام، ثبت شدن یقطع از پس(  ٧٥ – ٧

 تکمیل مراحل ادارى خود اقدام نماید به نسبت

 صدور كارت شناسایى غرفه داران *

ثبت مشخصات ( ١اعم از دریافت كارت شناسایى غرفه داران به مربوط و بارگذارى مدارك  یسام( تکمیل ا ٧٦ – ٧

 تصویر كارت ملى ( ٣عکس پرسنلى  (٢درخواست كننده كارت 

قسمت ادارى سایت  به مراجعه ضمنحداقل تا ده روز قبل از برگزارى نمایشگاه  بایست یم كنندگان مشاركت( ٧٧ – ٧

 نمایشگاه نسبت به تکمیل مدارك مورد نیاز به منظور صدور كارت شناسایى غرفه داران اقدام نماید  

 حراست نیقوان طبق انیقاآ برای كراوات پوشش عدم و محترمه بانوان برای یاسالم كامل حجاب تیرعا(  ٧8 – ٧

 شئونات و بوده اداری كامال صورت به ستیبا یمپرسنلى  ها عکس نیهمچن. باشدیم یالزام یالملل نیب شگاهینما

 .باشد شده تیرعا نآ در شگاهینما

شاركت م بهجدول ذیل  شرح به كننده شركت غرفه پوشش تحت متراژ با متناسب ییشناسا كارت تعداد(  ٧٩ – ٧

 كارت و بوده شگاهینما یسهام شركت حراست سوی از شده گرفته درنظر های تیمحدود. گرفت خواهد تعلق كنندگان

 در مندرج تعداد به فقط نام ثبت سامانه مشکالت بروز عدم منظور به لذا. شد نخواهد ممهور و صادر هیسهم از شتریب

 معمول را الزم دقت یقطع یاسام اعالم و لیتکم در لذا داد خواهد اطالعات ثبت اجازه كنندگان مشاركت به ریز جدول

 .دییفرما

 كارت شناسایى غرفه داران فضاى باز داران داخل سالنكارت شناسایى غرفه 

 تعداد كارت  متراژ  ردیف تعداد كارت  متراژ غرفه  ردیف

 عدد            ٦ متر ١٠٠الى  ٥١ ٤ عدد            ٢ متر  ١٢تا  ١

 عدد            8 متر ١٥٠الى  ١٠١ ٥ عدد            ٣ متر ٢٤تا  ١٣ ٢

 عدد            ١٠ متر به باال ١٥١ ٦ عدد            ٤ متر ٥٠تا  ٢٥ ٣



 

 شگاهینما در واقع برگزاری ستاد محل در شگاهینما افتتاح از قبل روز سه از كنندگان مشاركت ییشناسا كارت(  8٠ - ٧

 .شد خواهد عیتوز یالملل نیب

 شگاهینما نام ثبت سامانه ادارى بخش از حراست نامه تعهد دریافت به نسبت یستیبا یم كنندگان مشاركت( 8١ – ٧

 از نآ عودت به نسبتشركت  توسط مدیرعامل  نآ صفحه دو هر كردن امضاء و مهر و نمودن لیتکم از پس و اقدام

 .ندینما اقدام سامانه قیطر

 هیكل و شد خواهد فعال ریغاز پنج روز مانده به برگزارى نمایشگاه  داران غرفه یاسام اطالعات افتیدر بخش( 8٢ – ٧

شاركت م برای كارت صدور عدم تیمسئول و شد خواهد صادر سامانه در موجود اطالعات اساس بر تنها ها كارت

 .باشدیم محترم كنندگان مشاركت عهده بر ندیننما اقدام خود اطالعات ثبت به نسبت خیتار نآ از قبل تا كه كنندگانى

 حضوریغیر  صورت به ستیبا یم یخارج داران غرفه یمعرف به ازین صورت در یخارج های شركت ندگانینما( 8٣ – ٧

سامانه  قیطر ازپنج روز قبل از برگزارى نمایشگاه   تا یخارج كنندگان مشاركت پاسپورت یرنگ اسکن ارسال به

 .ندینما اقدام نمایشگاه 

 صدور كارت پاركينگ*

( ٤خودرو  دارنده( نام ٣پالك خودرو ( ٢( نام خودرو  ١ثبت مشخصات مربوط به صدور كارت پاركینگ اعم از (  8٤ – ٧

 ثبت تلفن همراه دارنده خودرو

ه غرف نیهمچن و بوده گانیرا داران غرفه استفاده برای شگاهینما نگیپارك شده گرفته نظر در داتیتمه طبق( 8٥ – ٧

 شگاهینما محوطه داخل های نگیپارك از ، یا كارت پاركینگ داری غرفه كارت داشتن دست در با توانند یم داران

 .ندینما استفاده

 لیقب نیا اطالعات و شد نخواهد داده اثر بیترت ده ارسال شودش اعالم زمانبندى از بعد كه یاطالعات به(  8٦ – ٧

 شد  نخواهد درج تیسا و كتاب در شاركت كنندگانم



درخواستى را مطابق كه اطالعات  شاركت كنندگانىبه مارائه خدمات در قبال مسئولیتى برگزاركننده هیچگونه ( 8٧ – ٧

هیچگونه وجهى به این قبیل بر عهده نخواهد داشت . بدیهى است ، ارسال ننموده باشند به برگزاركننده  زمانبندى

 عودت داده نخواهد شد مشاركت كنندگان 

سط نماینده تام االختیار مشاركت كننده ثبت خواهد شد تو سامانه از طریق كنندگان مشاركت اطالعات هیكل (  88 – ٧

 دا نخواهد مطالب صحت قبال در یتیمسئولبرگزار كننده  لذا گرفت خواهند قرار ستفاده ا مورد مرتبط موضوعات در و 

 باشد . یم معذور ها فرمت ریسا و فکس قالب در اطالعات رشیپذ از و شت

 فنى  أمور( ٨

 پيش ساخته :یا غرفه  زاتيتجه با نمایشگاهى داخل سالن فضاي

 .شود ساخته كننده مشاركت یبرا برگزاركننده توسط كه گردد یم اطالق به غرفه اى(  8٩ – 8

 . باشدیم مربع متر ١٢ سالن داخل یالیر ای و ارزی پیش ساخته غرفه متراژ حداقل(  ٩٠ – 8

 :باشند یم ریز شرح به سالن داخل یشگاهینما عادی های غرفه یعموم زاتیتجه(  ٩١ – 8

  زیم عدد کی( ٦    موكت( ٥   برق زیپر عدد کی(٤   یصندل عدد دو (٣  غرفه نور ( ٢  غرفه شنیپارت وارهایید(  ١

  غرفه درب سر( كتیبه  ٧

 مشاركت سوی از سالن ساتیتاس و سازه ساخته، شیپ های غرفه به خسارت گونه هر وردنآ واردن صورت در( ٩٢ – 8

 .شد خواهد اخذ كننده مشاركت از آن وجوه و محاسبه برگزاركننده توسط راسا خسارت زانیم كننده

 خام به زاتیتجه با از) فضا نوع رییتغ امکانطبق برنامه زمان بندى برگزار كننده  نام ثبت شدن یقطع از بعد( ٩٣ – 8

 حیتوض به الزم باشد ینم ریپذ امکان فضا نوع رییتغ خیتار نآ از پس و دارد وجودتا ده روز قبل از برگزارى نمایشگاه (

 ندینما پرداخت را مربوطه نهیوهز اقدام زاتیتجه با فضای اخذ به نسبت محترم كنندگان مشاركت كه یصورت در است

 .شد نخواهد داده عودت مربوطه نهیهز ندینما اقدام خام فضای درخواست به نسبت نآ از پس و

 مقاومت و باشدیم دارا را آمپر ٢ن ایجر تیقابل گرددیم لیتحو محترم كنندگان مشاركت به كه یبرق یخروج( ٩٤ – 8

 لیسا و ،یاضاف پروژكتور، صرفم پر لیسا و از ستفاده ا لذا. ست ا محدود ها غرفه در ه شدهاستفاد های یكش میس

 .دینما افتیدر مجوز برگزاركننده یهماهنگ با دیبا كننده مشاركت ازین صورت در. ست ا ممنوع پرمصرف یشینما



 متریسانت ٩٥   X ٢٤٥  بنر یطراح جهت شنیپارت هر ابعاد غرفه؛ نوع نیاوجه مشاركت كنندگان ت قابل نکته ( ٩٥ – 8

 به لیتما صورت در كه است محاسبه قابل سالن دهاییگر به توجه با ها سالن های نقشه در ها غرفه ابعاد. ست ا عمودی

 .است تیاهم واجد فوق ابعاد بنر یطراح

 

 ( : خام نيزم)  زاتيتجه بدون سالن داخل فضاي

 و نور موكت، پنل، لیقب از یشگاهینما زاتیتجه داشتن بدون كننده مشاركت به كه است ییفضا: خام فضای(  ٩٦ -8

 .باشدیم كننده مشاركت عهده بر نآ زیتجه و گرددیم لیتحو..... و سردرب

 نموده اقدام خام نیزم اخذ به نسبت كه یكنندگان مشاركت شگاه،ینما سامانه در نام ثبت شدن یقطع از پس(  ٩٧- 8

 توسط شده یمعرف مجاز سازان غرفه فهرست از خود غرفه ساز و ساخت مانکاریپ انتخاب به نسبت ى بایستم اند،

 غرفه. ندینما اقدام شده مشخص www.iranfair.com تیسا در كه رانیا ن المللىیب های شگاهینما یسهام شركت

 جهت گردد، یم اعالم تیسا سازی غرفه مجوز اخذ بخش در متعاقبا كه سازى غرفه مجوز اخذ روند به توجه با سازان

 با را خود غرفه ساز و ساخت به مربوط موارد هیكل تا دارند فرصتده روز قبل از برگزارى نمایشگاه  تا حداكثر مجوز اخذ

 . ندینما افتیدر سازی غرفه مجوز و انجام تیسا در مندرج مدارك به توجه

 .باشدیم مربع متر ٣٦ یالیر بخش در و مترمربع ١٢ زاتیتجه بدون ارزی غرفه متراژ حداقل( ٩8 – 8

 نام ثبت های فرم در ستیبا یم باشند، یم(خام نیزم) زاتیتجه بدون غرفه یمتقاض كه یكنندگان مشاركت ( ٩٩ – 8

 .ندینما وارد زاتیتجه بدون قسمت در یدرخواست متراژ

 صدور درخواست به نسبت گردد، یم اعالم متعاقبا شگاهینما تیسا در كه یقیطر از ستیبایم سازان غرفه(  ١٠٠ – 8

 .ندینما اقدام برگزاركننده بهده روز قبل از برگزارى نمایشگاه  تا یاصل شركت از نامه یمعرف ارائه و مجوز

 غرفه ساخت مانکاريپ

 یسهام شركت توسط شده یمعرفو صاحب صالحیت  مجاز سازان غرفه از ستیبا یم ساز غرفه مانکاریپ(  ١٠١ – 8

 .شد نخواهد اعطا نیریسابه ساخت غرفه  به مجوز و گردد انتخاب رانیا یالملل نیب های شگاهینما



 بخش به مجوز صدور ندیفرا و سازی غرفه اخذمجوز بابت یلیتکم اطالعات كسب جهت ستیبا یم مانکاریپ(  ١٠٢ – 8

 و نیقوان دفترچه در شده مشخص ضوابط طبق را ازین مورد مدارك و ها فرم یتمام و نموده مراجعه تیسا سازی غرفه

 .دینما لیتکم سازی غرفه مقررات

 ساخت بابت نیتضام ل،یذ جدول طبق ستیبایم باشند،یم خام بصورت غرفه یمتقاض كه یكنندگان مشاركت( ١٠٣ – 8

 موقع به هیتخل و تخلف و خسارت وردنآ وارد عدم سازی، غرفه مقررات و اصول تیرعا و كار انجام حسن غرفه، موقع به

  IR830620000000100460025000  شبا شماره و0100460025000  شماره حساب به را

 با همراه را زییوار شیف اسکن و ندینما پرداخت بهشتی-ولیعصر شعبهآینده بانک نزد  موسسه مبین تدبیر دایا نام به 

 .ندینما ارسال دفتر برگزاركننده به سازی غرفه مدارك

 

 جدول ميزان تضامين غرفه سازى 

 مبلغ وجه تضمين  متراژ غرفه  ردیف

 ریال                     ٠٠٠/٠٠٠/٢٠ متر  ٥٠ساخت غرفه زیر  ١

 ریال                     ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ متر  ١٠٠متر تا  ٥١ساخت غرفه از  ٢

 ریال                     ٠٠٠/٠٠٠/8٠ متر  ٢٠٠متر تا  ١٠١ساخت غرفه از  ٣

 ریال                    ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ متر به باال  ٢٠١ساخت غرفه از  ٤

 

 تهران، یالملل نیب شگاههایینما یسهام شركت سوی از گزارش ارائه و شگاهینما كار اتمام از بعد است یهیبد(  ١٠٤- 8

 شد خواهد عودت شده یمعرف حساب به حساب، شماره یكتب اعالم و یپرداخت شیف اصل ارائه با فقط شده اخذ مبالغ

 .دیگرد خواهد كسر ه شدهارائ نیتضم از ها مهیجر تخلف، صورت در و(  شگاهینما از پس كاری روز  ٤٠حداقل)

 و(جان محافظ دیكل – ارت ستمیس به مجهز و ستاندارد ) کیاتومات تابلوهای و كابل موظفند كنندگان شركت( ١٠٥ – 8

 مربوطه غرفه به یارتباط كابلهای ای یصل ا تابلوی از برق انتقال جهت و نموده هیته را خود یمصرف برق زانیم با سب متنا

 .ندینما اقدام رانیا یالملل نیب شگاههایینما یسهام شركت برق واحد و برگزاركننده با یهماهنگ ضمن



 ارائه به نسبتده روز قبل از برگزارى نمایشگاه  تا حداكثر ستیبا یم غرفه ساز و ساخت یمتقاض های شركت(  ١٠٦ – 8

 مجوزات اخذ در ریتأخ روز هر ازاء به است یهیبد ندینما اقدام خود غرفه بعدی سه های طرح و الذكر فوق مدارك هیكل

 راساً  جرائم نیا و گرفت خواهد تعلق مربوطه شركت به ریتأخ مهیجر الیر ٠٠٠/٠٠٠/٢  مبلغ باال ( جدول با مطابق) الزم

 .شد خواهد كسر یافتیدر نیتضام محل از

 ساخت طبقه دوم *

 طیشرا تیرعا با باشند داشته خود یشگاهینما فضای در دوم طبقه ساخت به لیتما كه یكنندگان مشاركت( ١٠٧ – 8

 دوم طبقه ساخت به نسبت توانندیم مربوطه نهیهز پرداخت و شگاهینما یفن بخش و برگزاركننده یفن بخش دییتا و ریز

 .ندینما اقدام

 :باشد یم ریز شرح به دوم طبقه ساخت برای الزم طیشرا( ١٠8 – 8

  یفن ریمد توسط غرفه طرح یینها هیدییتأ و سالن ارتفاع و غرفه یکیزیف طیشرا به توجه *

 مربع متر ٦٠ همکف طبقه برای ممکن فضای حداقل* 

 .باشد همکف طبقه مساحت از% ٥٠ حداكثر و% ٢٥ حداقل دیبا دوم طبقه مساحت* 

 .باشد داشته همجوار های غرفه ریسا برای یمزاحمت و تداخل چیه دینبا دوم طبقه ساخت* 

 . شود اجرا ( سقف بدون) اكسپوز صورت به ستیبایم دوم طبقه* 

 ریز شرح به دوم طبقه نهیهز. باشد یم مجوز صدور یاصل شرط دوم طبقه ساخت به مربوطه حساب هیتسو انجام*

 گردد؛ یم محاسبه

 ( دوم طبقه مساحتدرصد  ٥٠  )  X (  مشاركت در نمایشگاه تعرفه  )=  دوم طبقه نهیهز

 مختار دوم طبقه ساخت دییتا عدم و دییتا در ها غرفه ریسا تیوضع و سالن طیشرا به توجه با برگزاركننده( ١٠٩ -8

 .از خود سلب مى نماید  را خصوص نیا در یاعتراض هرگونه حق كننده مشاركت و است

 فضاى باز :

 .باشدیم مربع متر ٣٠ باز فضای یالیر ای و ارزی غرفه متراژ حداقل( ١١٠-8



 بر گریید تیمسئول و نموده اقدام فضا اختصاص به نسبت تنها باز فضای انیمتقاض خصوص در برگزار كننده ( ١١١ – 8

 .داشت نخواهد عهده

 برگزاركننده و بوده انیض متقا عهده بر باز فضای یض متقا های شركت ساتیس تا از ینگهبان و ست حرا( ١١٢ - 8

 .داشت نخواهند عهده بر خصوص نیا در یتیمسئول چگونهیه

 انتخاب به نسبت گردد، یم اعالم شگاهینما تیسا روی بر كه یقیطر از ستیبایم نگهبان، یمتقاض های شركت( ١١٣ – 8

 .دیینما اقدام شب فضای نگهبان

 مشـکالت قبال در سـتاد و بوده خودشـان عهده بر راسـا ها شـركت توسـط شـده یمعرف افراد تیمسـئول( ١١٤ – 8

 .داشت نخواهد عهده بر یتیمسئول چگونهیه یاحتمال حوادث و

 كننده مشاركت سط تو ستیبایم باز فضای در مستقر كنندگان مشاركت سط تو شده وارد خسارت هرگونه(  ١١٥ – 8

 بدون وارده خسارات پرداخت به متعهد كننده مشاركت و نییتع برگزاركننده سوی از خسارت نیا زانیم ، گردد جبران

 .بود خواهد یشرط و دیق چگونهیه

 لحظات در شــگاه،ینما باز فضــای در حضــور یمتقاضــ شــركت ییجانما و نام ثبت نکهیا به تیعنا با( ١١٦ – 8

 خواهد رییتغ مرتبا باز فضای نقشه كه شند با شته دا تیعنا محترمكنندگان  مشاركت لذا. ردیگیم انجام برگزاری خرآ

 كننده مشاركت و داردیم محفوظ خود برای لحظات نیخرآ تا را باز فضای در شركتها بجائىجا حق برگزاركننده و نمود

 .ندارد را خود فضای اطراف در گرید شركتهای ییجانما خصوص در یض اعترا گونه چیه حق

 درخواست فسخ(  9

 دهیعد مشکالت یشگاهینما فضای صیتخص فسخ الخصوص یعل یست درخوا خدمات فسخ نکهیا به توجه با( ١١٧ – ٩

 در مشاركت بر یمبن خود میتصم شدن یقطع از پس ست ا خواهشمند لذا د،ینما یم جادیا برگزاركننده برای را ای

 یكتب نامه ارائه با تنها ست درخوا فسخ صورت نیا ریغ در د،یینما اقدام وجه زیوار و ست درخوا ارائه به نسبت شگاهینما

 یاعتراض هرگونه حق مقررات نیا امضاء با كننده مشاركت و بود خواهد ریپذ امکان ریز طیشرا مطابق و برگزاركننده به

 .ندینما یم سلب خود از را

                     



 ميزان عودت وجه تاریخ درخواست فسخ ردیف

 هیچ هزینه اى عودت داده نخواهد شد  در مرحله ثبت نام اولیه  ١

 درصد كل فاكتور كسر مى گردد  ١٠ روز مانده به نمایشگاه  ٤٥قبل از  ٢

 درصد كل فاكتور كسر مى گردد  ٥٠ روز مانده به نمایشگاه  ٣٠روز تا  ٤٤از  ٣

 هیچ هزینه اى عودت داده نخواهد شد  روز مانده به نمایشگاه  ٢٩از  ٤

 

با توجه به اینکه مسئولیت كامل جانمائى بر عهده برگزاركننده مى باشد عدم قرارگیرى در جاى مناسب دلیل  ( ١١8 – ٩

 درخواست به فوق جدول مطابق صرفاً برگزار كننده است یهیبد باشد ینم درخواست فسخ ایموجهى براى عدم حضور 

 .نمود خواهد یدگیرس مشاركت از انصراف خصوص در یكتب های

 به موظف كنندگان مشاركت نگردد برگزار مقرر خیتار در شگاهینما كرونا یمل ستاد نیقوان مطابق کهیصورت در( ١١٩ – ٩

 کهیصورت در لذا داد نخواهد عودت را یوجه چگونهیه برگزاری ستاد و بود خواهند دیجد خیتار در شگاهینما در حضور

 یالباق و كسر كارمزد عنوان به یمتقاض فاكتور شیپ مبلغ كلدرصد  ٢٠ باشد داشته حضور عدم به اصرار كننده مشاركت

 عودت از پس دیجد خیتار در حضور به میتصم كننده مشاركت کهیصورت در و شد خواهد داده عودت كننده مشاركت به

 .دینما پرداخت مجددا را دیجد فاكتور شیپ مبلغ كل ستیبایم باشد داشته وجه

 

 

 مهيب( ١٠

 حداقل تا و شگاهینما به ورود از قبل را خود یشینما كاالهای موظفند و ملزم شگاهینما در كنندگان شركت( ١٢٠ – ١٠

 جبران,  یاحتمال خسارت بروز صورت در تا ندینما كامل مهیب,  مهیب شركتهای از یکی نزد شگاهینما اتمام از پس روز سه

 خود پرسنل و التآ نیماش ، كاالها كه ییها شركت خصوص در یتیمسئول چگونهیه برگزاری ستاد است یهیبد ، گردد

 .داشت نخواهد عهده بر باشند ننموده مهیب را



  كاركنان اعمال ای تیفعال جهینت در كه را...  و سرقت,  سوزی تشآ از یناش خسارات مکلفند كنندگان مشاركت( ١٢١ – ١٠

 و گرانید یشینما كاالهای و غرفه ونیدكوراس و زاتیتجه الت،آ نیماش به شگاهینما محل ای داخل در نهاآ

 .ندینما جبران را شود یم وارد دكنندگانیبازد

 كاال نقل و حمل هنگام غرفه كارگران برای كه هستند یتصادفات و اتفاقات مسئول نیهمچن كنندگان شركت( ١٢٢ – ١٠

 كنندگان مشاركت كارگران و پرسنل قبال در یتیمسئول شگاهینما برگزاری ستاد و كند یم بروز رهیغ و التآ نیماش با

 .داشت نخواهد برعهده

 

 كاال خروج( ١١

. باشـدیم ممنوع شـگاهینما برگزاری مدت طول در رانیا یالملل نیب های شـگاهینما محوطه از كاال خروج( ١٢٣ – ١١

 .ندینما اجتناب ضروری ریغ اقالم وردنآ از كنندگان مشـاركت لذا

 برگزاری دوران به مربوط های صـورتحسـاب هیكل پرداخت با فقط كننده مشـاركت شـگاه،ینما انیپا در( ١٢٤ – ١١

 كاالی تواندیم خروج برگه و یینها حساب هیتسو برگه اخذ و وارده خسارات ،یالیر -ارزی مهیجر نترنت،یا تلفن، رینظ

 تقاضا كنندگان شركت هیكل از لذا. دینما خارج رانیا یالملل نیب شگاهینما محوطه و شینما محل سالن داخل از را خود

 .ندینما اقدام شگاهینما انیپا از قبل كامل، حساب هیتسو برای محوطه از خروج در عیتسر و لیتسه بمنظور شودیم

 هیتخل و كاال خروج بندی، بسته به نسبت شگاهینما از بعد روز ٢٤ ساعت تا حداكثر دیبا كنندگان مشاركت( ١٢٥ – ١١

 مقرر، مهلت انیپا از پس و نکته نیا به توجه عدم صــورت در اســت یهیبد. ندینما اقدام خود یاختصاص های غرفه

خسارات وارده و یا فقدان كاال هیچگونه مسئولیتى  خصوص در و نموده اقدام غرفه هیتخل به راســا كننده برگزار

 یاعتراض چگونهیه حق وی مانکاریپ ای كننده ومشاركتنخواهد داشت و هزینه هاى تخلیه از محل تضمین مربوط كسر 

 .داشت نخواهند

 زاتیتجه و كاال به وارده خسارات كاال، شدن مفقود) ها تیمسئول هیكل كاال خروج و هیتخل زمان در( ١٢٦ – ١١

 .داشت نخواهد خصوص نیا در یتیمسول چگونهیه برگزاری ستاد و بوده كننده مشاركت عهده به (یشگاهینما

 



 تبليغات نمایشگاه  

 :شگاهینما یاختصاص كتاب(١٢ 

 شد با یم صنعت نیا با مرتبط شركتهای و شگاهینما در ضر حا شركتهای از مرجع نیمهمتر شگاهینما كتاب( ١٢٧ – ١٢

 رو نیا از ردیگ یم قرارالقمندان فعاالن صنعت ، متخصصین ، بازرگانان و ع ستفاده ا مورد زین شگاهینما از پس كه

در قالب بسته هاى تبلیغاتى كتاب نمایشگاه ضمن  شگاهینما یرسم كتاب در رحضو به لیتما صورت در كننده مشاركت

نسبت به پرداخت پیش  شده، نییتع مهلت در درخواست ارائه كتاب نمایشگاه سامانه نمایشگاه ومراجعه به قسمت 

 .دینما اقدام كتاب یرسم مجری به چاپ جهت مطالب ارائه نیهمچن و  یبانک شیف ارائهفاكتور و 

 یرسم كتاب در كننده مشاركت مطالب درج به نسبت برگزاركننده ،مقرر مهلت تیرعا عدم صورت در( ١٢8 – ١٢

 .داشت نخواهد یتیمسئول گونه چیه شگاهینما

 باشد یم ریپذ امکان بخشدو   قالب درنمایشگاه  كتاب در حضور( ١٢٩ – ١٢

 های توانمندی بخش در یلیتفص ای و كوتاه و اختصاری صورت دو به  كتاب در مشاركت كننده اطالعات درج( ١٣٠ – ١٢

 مین و یفارس صفحه مین شامل صفحه مین دو قالب در) صفحه کی: شامل وو سایت نمایشگاه مى باشد  شگاهینما كتاب

نمایشگاه  یرسم تیسا وب در اطالعات درج همراه به شگاهینما های توانمندی كتاب در A5 قطع در( یسیانگل صفحه

 مى باشد 

 یانیم صفحات در یگهآ درخواست )امکان شگاه،ینما یاختصاص كتاب های یگهآ بخش در انیمتقاض حضور(  ١٣١ – ١٢

 تیسا در صفحات ریسا در حضور طیشرا. دارد وجود كننده مشاركت برای خدمات و غرفه سفارش نیح در كتاب

 (.است شده درج شگاهینما یاختصاص

 شگاهینما تیسا وب در یغاتيتبل( ١٣ 

 تیسا وب از صنعت نیا یواقع مخاطبان از شمارییب تعداد دیبازد و شگاهینما ینترنتیا نام ثبت به توجه با( ١٣٢ – ١٣

 از یکی امروزه كه یینجاآ  واز باشد یم ایمه تیسا قیطر از ها شركت یمعرف جهت یمناسب اریبس فرصت شگاه،ینما

 مهم دادیرو نیا یطرف از و باشدیم موثر غاتیتبل برای یمدون برنامه داشتن بازار توسعه و یابیبازار های ابزار نیمهمتر

 جهت را یمناسب امکان برگزاركننده باشدیم عرصه نیا در فعال شركتهای های توانمندی عرضه جهت یمناسب محل



 غرفه، سفارش نیح در خدمت نوع نیا انیمتقاض.  است وردهآ فراهم انیمتقاض برای هدفمند و مناسب غاتیتبل انجام

 توانندیم

 .ندینما اقدام بسته نیا تقاضای به نسبت

 

 :شگاهینما یاختصاص هاي نامه ژهیو( ١٤

نمایشگاه را در نسبت به چاپ ویژه نامه اختصاصى به منظور اطالع رسانى مناسب نمایشگاه  برگزاركننده( ١٣٣ –  ١٤

ى مطالب مهمى در خصوص آخرین رویداد ها و دستاوردهااست . این ویژه نامه حاوى برنامه برگزارى نمایشگاه قرار داده 

را در اختیار شركت این حوزه مى باشد . این ویژه نامه فرصت مناسبى و نیز آخرین اخبار و اطالعات تخصصى این صنعت 

 هاى خود اقدام نمایند ندى قرار خواهد داد تا از این طریق نسبت به معرفى توانمهاى فعال و توانمند این صنعت 

 كتاب نیا در حضور طیشرا نمایشگاه نامه ژهیو بخش به مراجعه با توانند یم یگهآ رپورتاژ درج به عالقمند های شركت

 .ندینما اقدام یگهآ درخواست به تینس غرفه سفارش نیح در ای دارند معمول را الزم اقدام و افتیدر را

  

 آموزشبخش 

  یتخصصها و همایش هاى ناريسم، كارگاه هاى آموزشى ( ١٥ 

 پربارتر برای. است یتخصص دانش نشر و رییادگی برای یمحل تجاری، سازى فرصت بر عالوه شگاهینما کی( ١٣٤ – ١٥

 گسترده استقبال با كه گرددیم برگزار ییكارگاهها و شهایهما نآ كنار در شگاه،ینما هر یعلم ارزش ارتقای و شدن

 نینو دستاوردهای با ییشناآ و یفن دانش یرسان روز به برای یفرصت و بوده روبرو یصنعت متخصصان و صاحبنظران

 .است صنعت

 ای نشست برگزاری به اقدام شگاهینما برگزاری دوره طول در توانند یم زین شگاهینما كنندگان مشاركت( ١٣٥ – ١٥ 

 در شگاهینما در موجود شیهما ها سالن و یفن مشخصات. ندینما خود های توانمندی ارائه جهت خود نظر مورد ناریسم

 لیتما صورت در انیمتقاض. دارد وجود شگاهینما مصوب های تعرفه ذكر با شگاهینما یرسم تیسا وب  آموزش بخش

  نمایشگاه ثبت نمایند رسمیدر سایت  را خود درخواست ستیبا یم



و در صورت تأئید درخواست نسبت به صدور پیش برگزاركننده ضمن بررسى درخواست مشاركت كننده ( ١٣٦ – ١٥

 در وجه مشاركت كننده اقدام مى نماید فاكتور 

ثبت فیش واریزى در سامانه نمایشگاه و قطعیت برگزارى كارگاه پس از واریز وجه توسط مشاركت كننده و ( ١٣٧ – ١٥

كارگاه و یا سمینار مورد نظر درسایت نمایشگاه و صفحات مجازى و یا سمینار آموزشى برگزاركننده نسبت به اعالم 

 .مربوط به نمایشگاه اقدام خواهد نمود 

 خدمات نمایشگاهى 

 ( غرفه هاى خود ساز  ١٦

 ریز موارد تیرعا به نسبت بایست یم باشند یم( خام نیزم) زاتیتجه بدون فضای یمتقاض كه ییشركتها( ١٣8 – ١٦

 .ندینما اقدام

 دهیس ر شگاهینما برگزاركننده دییتا به دیبا شود یم اجرا مانکاریپ سط تو كه ییها غرفه ییاجرا های نقشه( ١٣٩ – ١٦

 یسـهام شـركت مقررات مطابق الزم مجوزات اخذ و نیتضـام ارائه مهلت نیخرآ. ندینما افتیدر ساخت مجوز و

 اخذ در ریتأخ روز هر ازاء به است یهیبد باشد یمده روز مانده به برگزارى  تا حداكثر ،یالملل نیب های شـگاهینما

 نیتضام محل از جرائم نیا و گرفت خواهد تعلق مربوطه شركت به ریتأخ مهیجر ریال ٠٠٠/٠٠٠/٢ مبلغ الزم مجوزات

 .شد خواهد كسر یافتیدر

 شگاههایینما یسهام شركت ییراآ غرفه و یطراح تیریمد) یفن بخش نیقوان مطابق شگاهینما برگزاركننده( ١٤٠ – ١٦

 راتییتغ كننده شركت كه یصورت در. باشدیم شده ارائه های طرح در رییتغ هرگونه انجام به محق( رانیا یالملل نیب

 ساخت بیتخر به نسبت دارد حق رانیا یالملل نیب شگاههایینما یسهام شركت ای برگزاری ستاد د،یننما تیرعا را طرح

 .دینما اخذ كننده مشاركت از را مربوطه های نهیهز و اقدام غرفه ساز و

 ممنوع شگاهینما سالنهای داخل در رهیغ و نجاری جوشکاری، رینظ ها غرفه اسکلت ساخت اتیعمل هیكل( ١٤١ – ١٦

 گردند، شگاهینما سالن وارد نصب و مونتاژ جهت مادهآ  صورت به ى بایستم ها غرفه ساخت برای الزم قطعات و باشدیم

 ساز و ساخت نمودن لیتعط و برق قطع به نسبت تواند یم برگزاركننده فوق موارد تیرعا عدم صورت در ست ا یهیبد

 .دینما اقدام



 روی بر نیسنگ التآ نیش ما ورود و( خام) ساز خود های غرفه ییبرپا و مونتاژ شروع منظور به سالن لیتحو(  ١٤٢ – ١٦

 افتتاح از قبل روزظهر  ١٢ ساعت خودساز های غرفه ییبرپا و مونتاژ اتیعمل اتمام مهلت نیخرآ. شد خواهد اعالم تیسا

 كار انجام حسن سپرده از الیر ونیلیم پنج مبلغ غرفه، ییبرپا در ركردید و ریتاخ ساعت هر ازاء به است یهیبد. است

 .دیگرد خواهد كسر مربوطه

 اتمام به و لیتکم شگاهینما افتتاح از قبل روز ٠٠/١٦ ساعت تا دیبا كاال دنیچ و ها غرفه شیراآ سازی، مادهآ( ١٤٣ – ١٦

 شركت صورت نیا ریغ در. شد با شده خارج شگاهینما محوطه از یخال صندوقهای و یاضاف لیسا و هیكل و شد با دهیس ر

 نیبد. دینما پرداخت خسارت عنوان به را الیر ونیلیم پنج معادل یمبلغ ركردید هرساعت ازای به ست ا موظف كننده

 خود مانکاریپ ای خود قیطر از موضــوع نیا به مربوط یقانون نیتضــم لیتحو به ملزم كنندگان شركت هیكل منظور،

  وارد ای ركردید هرگونه صورت در ست ا یهیبد. شند بایم برگزاركننده توســط طرح دییتا با همزمانبرگزاركننده  به

 كننده ومشاركت نمود خواهد جبران شده افتیدر نیتضام محل از سا را را وارده خسارات برگزاركننده ، خسارت وردنآ

 .داشت نخواهد خصوص نیا در یاعتراض چگونهیه حق وی مانکاریپ ای

 

 نترنتیا( ١٧

 فرم، لیتکم به نسـبت expo.ebss.ir تیسـا وب به مراجعه ضـمن دیبا نترنتیا از اسـتفاده انیمتقاضـ( ١٤٤ – ١٧

 ،یالملل نیب شگاهینما مانکاریپ با عبور كلمه گرفتن جهت و نموده اقدام نهیهز پرداخت و نترنتیا سیسـرو نوع انتخاب

 .ورندآ عمل به را الزم یهماهنگ نت انیرانیا شركت

 یعکاس غات،يتبل( ١٨

 یهماهنگ از پس كننده، مشاركت یاختصاص های غرفه از خارج و شگاهینما محوطه در غاتیتبل هرگونه انجام( ١٤٥ – ١8

 است یهیبد. باشدیم مجاز رانیا یالملل نیب شگاههایینما یسهام شركت یعموم روابط و برگزاركننده از مجوز كسب و

 خواهند متعهد ندینما اقدام شــگاهینما محوطه در غاتیتبل انجام به نسبت مجوز كسب بدون كه یكنندگان مشاركت

 مهیجر پرداخت به نسبت ها، شگاهینما یسهام شــركت های تعرفه مطابق غاتیتبل های نهیهز پرداخت بر عالوه بود

 .ندینما اقدام برگزاركننده به



 برگزاری ستاد از مجوز كسب از پس سالنها داخل و شگاهینما محوطه از لمبردارییف و عکسبرداری هرگونه( ١٤٦ – ١8

 باشد  یم مجاز رانیا یالملل نیب شگاههایینما یسهام شركت یعموم روابط و

 

 ینيب شيپ قابل ريغ حوادث( ١9

 مارییب و لیسـ ، زلزله جنگ، مانند برگزاركننده كنترل و اریاخت از خارج اى حادثه هرگونه بروز صـورت در( ١٤٧ – ١٩

 برگزار شود، شگاهینما برگزاری دوره شیافزا ای ریتاخ برگزاری، عدم به منجر كه یعیطب حوادث ریسـا و ریفراگ های

 یپرداخت وجوه استرداد ای اعتراض به مجاز كننده شركت و نماید یم اقدام كننده مشاركت منافع حفظ جهت در كننده

 .بود نخواهد

 

قبول آن متعهد مى گردد  ضمنمشاركت در نمایشگاه  و مقررات قوانين  با مطالعه تمامى موارد مندرج درشركت این 

 و نيقوان تیرعا عدم از یناشـ عواقب هرگونه و تیرعا را بند ١٤٧ماده و  ١9اعم از مذكور مقررات و نيقوانكليه 

 .ندارد خصوص نیا در یتيمسئول گونه جيه برگزاركننده  و باشـديم شـركت نیا عهده به مقررات

 

 نام شركت 

 

 :خیتار                                             : شركت امضاء و مهر                                              : عامل ریمد نام

 

 

 


