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 گردد.صادر می است مربع متر 36ها حداقل هایی که متراژ آنسازی فقط برای غرفهمجوز غرفه

الزم است این مشارکت کنندگانی که راسا یا با استفاده از پیمانکار قصد طراحی و ساخت غرفه خود را دارند؛ 

به پیمانکار / مسئول غرفه سازی ارائه کنند تا ایشان پس از مطالعه دقیق مفاد آن نسبت به را حتماً  دستورالعمل

از طریق ایمیل  20/02/1400تاریخ اقدام نموده و مدارک را حداکثر تا  تکمیل فرمهای مربوطه

secretary@inotex.com .به ستاد برگزاری برسانند 

الی  24/02/1400ساعات کار جهت غرفه سازی از روز  ،پارک فناوری پردیسبا توجه به مقررات جاری نمایشگاه 

بسته  21درب سالن ها رأس ساعت  27/02/1400باشد و در روز چهارشنبه می 21الی  8از ساعت  27/02/1400

ها و ساعات یاد شده برنامه ریزی دد، با توجه به تاریخ تحویل سالنگرد. لذا از شرکت کنندگان تقاضا میخواهد ش

عایت برنامه زمان نموده و از قبل تمهیدات الزم را در خصوص برنامه زمان بندی در نظر گیرند. بدیهی است عدم ر

بندی و ایجاد هرگونه خسارت جانبی برای برگزارکننده موجب برداشت کل وجه نقد سپرده تضمین حسن انجام کار و 

 باشد.فه سازی نزد برگزارکننده میجمع آوری تجهیزات غر

 سازی مراحل اخذ مجوز غرفهالف( 

 ساز مشخص نمودن پیمانکار غرفه-1

 اجرایی باشد.مورد تایید ستاد بایستمیساز پیمانکار غرفه

   .کننده و پیمانکار ساخت غرفهتوسط مشارکت 102فرمتکمیل -2

 در صورت نیاز. کننده و پیمانکار ساخت غرفهتوسط مشارکت سه فاز فرم درخواست انشعاب برقتکمیل -3

 شامل: به صورت فایل  پیمانکار ساخت غرفه ناظر وهای فنی دارای مهر و امضاء مهندسطرح غرفه و نقشهارائه -4

 ابعاد در 100/1گذاری شده طرح با مقیاس  . پالن اندازه1-4

 ابعاد دازه گذاری شده با درج ارتفاع در. نما و مقاطع ان2-4

 ابعاد غرفه حداقل از سه زاویه در سه بعدی پرسپکتیو .3-4

ع پروفیل و نوع تیرریزی اجرایی و نو جزئیاتصورت وجود آن در طرح با ذکر در(جزئیات فنی دقیق طبقه دوم . 4-4

  )گذاری دقیق فاصله تیرریزیو اندازه

 

اجرایی طبقه  جزئیاتبایست اند مینظر گرفتهد، طبقه دوم در هایی که در طراحی خوشرکتسازی؛ تذکر مهم غرفه

ها با مهر وامضا همراه طرحها را بهجانمایی ستون ها،فواصل پلهای مصرفی، تیرریزی، عالوه نوع پروفیلسازه ب ،دوم

 سازی خود همراه داشته باشند. ناظر و شرکت در مدارک غرفهمهندس

آوری و تخلیهسازی، جمعدستورالعمل غرفه  

mailto:secretary@inotex.com
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بایست مورد ح میطر های پیش ساخته نمایشگاهی،در صورت استفاده از سازه(لیست مصالح مصرفی در غرفه  .5-4

 گیرد(تایید ستاد قرار

   غرفه سازی که دارای اعتبار باشد.گرید تصویر -5

  ساز معرفی نامه پیمانکار غرفه-6

ناظر باید دانش آموخته مهندسی عمران یا معماری باشد و پروانه دارای اعتبار مهندس)ناظر پروانه مهندس تصویر-7

  (.باشد

 مربوط به ساخت غرفه در نمایشگاه اینوتکس واقع در پارک فناوری پردیس تصویر بیمه نامه مسئولیت مدنی-8

ادامه به سازی درشرایط کامل روش پرداخت ودیعه غرفه ،6سازی، مطابق جدول صفحه کپی فیش واریز ودیعه غرفه-9

 صورت کامل شرح داده شده است.  

 

شی از دیرکرد و عدم صدور مجوز های نامسئولیت باشد ومنوط به انجام کلیه موارد فوق میبدیهی است صدور مجوز 

گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی برگزاری هیچباشد و ستادکنندگان و پیمانکاران میعهده مشارکتبه

 عهده نخواهد داشت.کنندگان و پیمانکاران برارکتمش

 قوانین عمومی  ب( 

درصد از سقف را بصورت مشبک و یا راه  40بایست حداقل نمایند، میبه اجرای سقف می غرف داخل سالن که اقدام-1

  گذارند.راه باز

سازی محسوب ها غرفهتغییر رنگ دیواره کردن پیشانی و یا تغییر پیشانی غرفه وسازی اعم از تغییر رنگ موکت، بازکف-2

 سازی اقدام نمایند . بایست نسبت به اخذ مجوز غرفهها میشده و شرکت

  .باشد در غرفه به صورت تقریبی میها موقعیت ستون-3

 باشد: ده از شیشه در غرف به شرح ذیل میالعمل استفاردستو-4

 باشد. خطرات و حوادث احتمالی الزامی میاستفاده از شیشه ایمنی به جهت جلوگیری از بروز  .1-4

 میلیمتر 6و با حداقل ضخامت  بایست سکوریتسانیمتر باشد می 70هایی که یک ضلع آنها بیش از تمامی شیشه. 2-4

 باشند. 

بایست سکوریت با حداقل می، شوندده فضاهای داخلی غرفه استفاده میکننهایی که برای نما و جداتمامی شیشه .3-4

 میلیمتر باشند.  8ضخامت 



 
 
 

31/02/1400 :تاریخ  

14 از             صفحه: 3

 

 

 
 

 
  

 

 10بایست از نوع سکوریت با حداقل ضخامت می ،سانتیمتر باشد 220هایی که یک ضلع آن بزرگتر از شیشه .4-4

 میلیمتر باشند. 

 بایست محکم و قابل اطمینان باشد. های غرفه میاتصال شیشه به بدنه.5-4

 باشد. ه جای شیشه ارجح و مورد تأیید میاستفاده از پلکسی گالس و ورق پلی کربنات ب .6-4

  امور اجرایی: ج(

 فقط با ارائه مجوز ساخت اخذ شده از ستاد برگزاری به داخل محوطه نمایشگاهسازی ورود وسایل و تجهیزات غرفه-1

 سازی موظفند برای هر غرفه پس از ارائه مدارک الزم و طی مراحل اداری، مجوز باشد و پیمانکاران غرفهممکن می

خواهد آمد. بدیهی است کلیه مسئولیت  عملهبجداگانه دریافت نمایند در غیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت 

 باشد.سازی میکننده / پیمانکار غرفهعهده شرکتهو خسارات ناشی از این امر ب

سازی بر اساس طرح تأیید شده توسط ستاد برگزاری بوده کننده موظف به اجرای غرفهشرکت /سازی پیمانکار غرفه-2

سط ستاد باشد. انجام هر گونه تغییر در طرح تأیید شده تونمی و انجام تغییرات در اجرای طرح به هیچ وجه مجاز

جام کار و ساز غرفه و برداشت هزینه آن را از محل وجه نقد سپرده تضمین حسن انبرگزاری حق تخریب ساخت و

کار عهده شرکت کننده / پیمانهدهد و کلیه عواقب ناشی از آن بسازی را به برگزارکننده میجمع آوری تجهیزات غرفه

 باشد.متخلف می

های خودساز باید به نمایشگاه انجام شود و مصالح غرفهساز باید در خارج از محوطه تمامی امور مربوط به ساخت و-3

 سالنها مونتاژ و نصب شود.ساخته و رنگ شده، حمل و درصورت پیش

 پیچ و مهره ساخته شود.بایست به صورت های فلزی میاری و برش آهن ممنوع بوده و سازههرگونه جوشک-4

 ممنوع  نمایشگاهی پارک فناوری پردیسغرفه یا کف سازی به محوطه ساز رود اقالم مشروحه ذیل جهت ساخت وو-5

 می باشد: 

سنگ ریزه، خاک رس، تیغه گچی،  .1-5 شن،  سه، پوکه،  سه بادی، ما سیمان، ما ساختمانی از قبیل گچ،  صالح  هرگونه م

 بلوک و مشابه آنها 

جوش و پیستوله رنگ پاشی و  وع اره برقی، دستگاه برش، دستگاهسنگین از قبیل هر نآالت نیمهر نوع ماشینه .2-5

 ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها

 هرگونه آهن آالت خام .3-5

در کف غرفه منوط به اخذ مجوز از ستاد  رده )ورود قطعات نئوپان جهت چیدنصورت برش نخوقطعات نئوپان به .4-5

 برگزاری و مدیریت طراحی و غرفه آرایی است.(

 ساخت غرفه ها باید با رعایت تمامی مقررات و موارد ایمنی صورت گیرد.-6
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 باشد.پیمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی محیط کار می-7

برای کارگران  کنندگان، مسئول عملکرد و هرگونه حادثه، اتفاق و تصادفات احتمالی کهسازی / شرکتپیمانکار غرفه-8

اجرایی ساخت و نصب  و نیروهای اجرایی و پرسنل خود، از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهی و نیز هنگام عملیات

 بایست تمامی پرسنل خود را بیمه نمایند.یکند، هستند و مغرفه بروز می

د به صورتی انجام پذیرد که از بیرون و ...( بای VIPطراحی و ساخت فضاهای بسته )انبار، آبدارخانه، اتاق کنفرانس، -9

 داخل اتاق قابل رویت باشد.

منوط به هماهنگی و کسب اجازه آویزان نمودن هرگونه سازه و مواردی از قبیل پرچم، بنر و پوستر از سقف سالنها  -10

 باشد.از ستاد اجرایی می

 باشد.کسب اجازه از ستاد اجرایی میمنوط به هماهنگی و  تبلیغاتی به اجزای سالناتصال هرگونه نشانه -11

پیمانکار موظف است فقط از فضای غرفه تخصیص داده شده جهت انجام عملیات اجرایی استفاده نماید و استفاده -12

 از فضای راهروها جهت تخلیه تجهیزات و لوازم ممنوع است.

 به وسیله  سالن از نزدیک ترین تابلو برقطی هماهنگی با مدیر باشند که برق غرفه خود را پیمانکاران موظف می-13

ر عهده تامین نماید. الزم به ذکر است که مسئولیت تهیه کابل از تابلو تا غرفه ب 2.5در  2کابل 

 باشد.کننده میپیمانکار/مشارکت

زم استاندارد پیمانکار در اجرای برق رسانی به غرفه ملزم به رعایت تمام ضوابط فنی و اصول ایمنی و استفاده از لوا-14

باشد. در صورت عدم رعایت موارد یاد می نمایشگاهی پارک فناوری پردیسهای بر اساس ضوابط و دستورالعمل

عهده پیمانکار های ناشی از آن بهعمل خواهد آمد و کلیه مسئولیته کار پیمانکار متخلف جلوگیری بهشده از ادام

 باشد.می

ی شامل محافظ جان و  جعبه فیوز داخل غرفه ،و خطرات احتمالی ز قطع برقپیمانکار موظف است جهت جلوگیری ا-15

 تعبیه نماید.  آمپری 16کلید مینیاتوری

)تأسیسات الکتریکی( و  13)ایمنی(،  12الخصوص یت مباحث مقررات ملی ساختمان علیسازی رعادر زمان غرفه-16

تأسیسات فشار  -2و  1ریاست محترم جمهوری ) جلد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  110نشریه شماره 

 ضعیف( اجباری است.

های پرمصرف جاری به جای المپ SMD وLEDهای دازی با المپ های کم مصرف و المپهای نورپراستفاده از سیستم-17

 ...( اجباری است.مدادی و ،معمولی، گازی، رشته ای)هالوژن 

ها هیچ گونه برق الزم است پس از چیدمان غرفه ها به تابلوهایبرق سالنبه دلیل لزوم سهولت دسترسی عوامل -18

زاری نمایشگاه ها قرار نگیرد. بدیهی است این فضاها قبل از افتتاح و در زمان برگوسایل اضافی پشت دیواره

شد و  ن انتقال داده خواهدگرفته و در صورت مشاهده موارد مذکور، وسایل به خارج از سالمورد بررسی قرار

 هیچ مسئولیتی در قبال گم شدن احتمالی وسایل مذکور نخواهد داشت. عالوه بر این در صورت برگزارکننده
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ها در پشت دیوارهای غرفه و بروز هرگونه حادثه احتمالی کلیه خسارات و د وسایل مربوط به غرفهوجو 

 باشد.دار متخلف میعهده غرفههای ناشی از آن بهمسئولیت

مهندس ناظر و نماینده مسئول ساخت غرفه با در دست داشتن یک کپی از مجوز تأیید شده ساخت غرفه در حضور -19

 سازی در محل الزامی است.رفهطول مدت اجرای غ

 سازی را مدنظر قرار دهد. بایست تمهیدات الزم جهت کفبا توجه به برگزاری نمایشگاه در فضای باز پیمانکار می-20

غیر قابل استفاده  خاتمه یابد و پیمانکار موظف است کلیه وسایل 27/02/1400 دوشنبهعملیات اجرایی باید تا روز -21

وبه مکان ج ... را یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه از محوطه خارهای خالی وهای ساختمانی، جعبهاز قبیل نخاله

 . مشخص شده توسط مدیر سالن انتقال دهد

های ساختمانی، خسارت مربوطه بنا به تشخیص در زمان مقرر و خروج بموقع نخالهسازی اتمام غرفهصورت عدم در

سازی بابت خسارت دیرکرد جام کار و جمع آوری تجهیزات غرفهبرگزارکننده از وجه نقد سپرده تضمین حسن ان

 کسر خواهد شد.

 واهد گردید. بسته خ 23ها رأس ساعت درب سالن 27/02/1400 دوشنبهدر روز -22

 

 ها: جمع آوری غرفه د(

روز پس از نمایشگاه به  1مانده باید به طور کامل حداکثر باقی سازی و ضایعاته اشیاء داخل غرفه، تجهیزات غرفهکلی

آوری )عدم تغییر در طرح سپرده تضمین حسن انجام کار و جمعخارج از محوطه نمایشگاه حمل شود. استرداد وجه نقد 

آوری و خروج عسازی، عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع، تخلیه بموقع( منوط به جمشده، پایان بموقع غرفههای تأیید 

ستاد کامل ضایعات از محوطه نمایشگاه در مدت مقرر و پس از بررسی و ارائه گزارش خسارات احتمالی از طرف 

 باشد.با ارائه فرم تأییدیه می برگزاری نمایشگاه

   سازیودیعه غرفه ه(

 (به صورت وجه نقد)بایست طبق جدول صفحه بعد، تضامین باشند، میکنندگانی که متقاضی ساخت غرفه میمشارکت

تخلف و ، سازی، عدم وارد آوردن خسارتکار و رعایت اصول و مقررات غرفه موقع غرفه، حسن انجامبابت ساخت به

 د. تخلیه به موقع را با شرایط زیر به ستاد پرداخت نماین

 گردد؛ ی با توجه به شرایط زیر انجام میسازیعه غرفهود

ها بر عهده آن سازیهایی که غرفهجموع ودیعه شرکتبایست ممیمورد تایید ستاد اجرایی ساز های غرفهشرکت

 2910 8191 0778و یا شماره کارت  221 8000 11908306 1به شماره حساب باشد را غرفه ساز مذکور می

  سید حسام حسینی یزدیبنام  نزد بانک پاسارگاد 530570022180011908306101IRو یا شماره شبا  5022
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روز کاری بعد از اعالم  سهبایست پس از ساز میدر صورت بروز هر گونه تخلف، غرفهواریز نمایند. شایان ذکر است 

 می باشد. ودیعهستاد نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. در غیر این صورت ستاد مختار به جبران جریمه از محل 

 

 متراژ غرفه (یال)رمبلغ تضمین 

 متر مربع 60تا  36 ریال 000/000/80

 متر مربع 100تا  61 ریال 000/000/100

 و باالتر متر مربع 101 ریال 000/000/120

 

بایست در بازه زمانی اعالم شده توسط ستاد از طریق سایت های متقاضی ساخت وساز غرفه میشرکتتذکر مهم: 

غرفه خود اقدام نمایند. بدیهی  سه بعدینمایشگاه، نسبت به ارائه کلیه مدارک مندرج در صفحه یک و طرح های 

ریال جریمه تاخیر به شرکت  000/000/1مبلغ  (مطابق با جدول باال)است به ازاء هر روز تاخیر در اخذ مجوزات الزم

 از محل تضامین دریافتی کسر خواهد شد.  کامال مستقیممربوطه تعلق خواهد گرفت و این جرائم 

 ساخت طبقه دوم:  ز( 

زیر و تائید دوم در فضای نمایشگاهی خود داشته باشند با رعایت شرایط یل به ساخت طبقهکنندگانی که تمامشارکت

توانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام ایشگاه و پرداخت هزینه مربوطه میبخش فنی برگزارکننده و بخش فنی نم

 نمایند. 

 شرایط الزم برای ساخت طبقه دوم به شرح زیر می باشد: 

 توجه به شرایط فیزیکی غرفه و ارتفاع سالن و تائیدیه نهایی طرح غرفه توسط مدیر فنی  -1

 % از مساحت طبقه همکف باشد. 50تواند دوم با احتساب راه پله حداکثر میمساحت طبقه  -2

 داشته باشد. های همجوارتداخل و مزاحمتی برای سایر غرفه ساخت طبقه دوم نباید هیچ -3

کننده عالوه مساحت استفاده شده را به برگزار % از50بایست دوم، شرکت کننده میترمربع از طبقهبرای هر م -4

 بر کل هزینه طبقه همکف پرداخت کند. 

 اجرا شود. ( بدون سقف)بایست به صورت اکسپوز طبقه دوم می -5

 ای طراحی شود که کامال محصور نباشد. بایست به گونهطبقه دوم می -6

ذاری دقیق فاصله اجرایی و نوع پروفیل و نوع تیرریزی و اندازه گ جزئیاتبایست ساز میخذ مجوز غرفهجهت ا -7

 تیرریزی را اعالم نماید. 
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 ها و خسارات: جریمهح( 

، مبالغ اخذ شده فقط با ارائه اصل رسید ستاد برگزاریبدیهی است بعد از اتمام کار نمایشگاه و ارائه گزارش از سوی 

اهد کننده خومشارکتو مهر شرکت تحویل نماینده معرفی نامه کتبی  (دریافت تحویل نماینده گردیده درهنگامکه )

 ها از تضمین ارائه شده مطابق جدول زیر کسر خواهد گردید.گردید و در صورت تخلف، جریمه

 

مبلغ خسارت 

 (ریال)
 موضوع خسارت

 کد

 خسارت

 101 ازاء هر متر طولسانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به 10 تا 000/000/1

 102 ازاء هرمترطول.سانتیمترارتفاع غیرمجاز به 50سانتیمتر تا  11از 000/000/2

 201 دریچه. هر ازاءبه (و...V.I.P-اتاق کنفرانس -آبدارخانه-انبار)غیرقابل رویت بودن داخل فضاهای بسته  000/000/3

000/000/1 
محاسبه متراژ کل غرفه ) ازاء هرمترمربعهای غرف بهتفاده از مصالح ساختمانی غیرمجازدرکف یا دیوارهاس

 .(خواهد شد
301 

 401 ازاء هردستگاه.های غیرمجاز بهورود و استفاده از دستگاه 000/000/3

000/000/1 
متراژ کل طبقه دوم )ازاء هرمترمربع م به هرشکل و با هرگونه مصالح بهپوشاندن سقف غرفه در طبقه دو

 .گردید(محاسبه خواهد 
501 

 601 ازاء هر متر طول.به نحوه(به هرشکل و )تجاوز به حریم پشت غرف  000/000/1

 602 ازاء هر متر طول.به نحوه(به هرشکل و )ی تهویه و تاسیسات هامسیرکانالمسدود کردن  000/000/1

 603 ازاء هر متر طول.به (های جانبی و پیشانی، دیوارهشامل کف غرفه)ها تجاوز به حریم راهرو 000/000/2

000/000/2 
شامل عدم رنگ )های جانبی مشرف به غرف هم جوارو یا راهروها به ازاء هر متر طول زیباسازی دیوارهعدم 

 .(آمیزی متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنربا رنگ آمیزی متناسب به نحوی که موجب عدم زیبایی گردد
701 

000/000/1 
متراژ کل )ازاء هر متر مربع صالح به ناظرین ذیعدم تطابق نقشه اجراشده غرفه با نقشه تایید شده توسط 

 .گردید(غرفه محاسبه خواهد 
801 

000/000/1 
طی مراحل قانونی تعیین شده به ازاء هرمتر  واز مراجع ذی صالح انجام ساخت وساز غرف بدون اخذ مجوز 

 .گردید(متراژ کل غرفه محاسبه خواهد )مربع 
901 
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 902 ازاء هر مترطول.عدم رعایت مقررات ملی ساختمان بهعدم ایستایی غرفه به دلیل  000/000/2

 903 .مبادرت به ساخت وساز در زمان برگزاری نمایشگاه  000/000/5

 904 عدم حضور مهندس ناظر پیمانکار در هنگام ساخت و تخریب غرفه. 000/000/2

 

آرایی موجب اختالل در ایمنی غرف گردد عالوه به الزام مقررات غرفهیک از موارد تخلف از در شرایطی که هر تبصره:

 مجری برگزاری نمایشگاه به جمع آوری موضوع تخلف و اصالح آن، خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد. 

اه تمامی جرایم جدول فوق، نافی مسئولیت مهندسین ناظر پیمانکار ساخت و یا کارشناس فنی مجری نمایشگ:2تبصره

 نبوده و مسئولیت عواقب امر و پاسخ گویی در مراجع ذیصالح قانونی بر عهده مجری نمایشگاه خواهد بود. 

 موارد در ارزیابی عملکرد مجری نمایشگاه تاثیر منفی خواهد گذاشت.  ،ر صورت وقوع هر یک از تخلفات فوقد:3تبصره 

 ن مانند داخل غرفه باشد. بایست کامال صاف و رنگ آسطح دیواره های مجاور مینکته: 

 

میزان خسارت 

 (ریال)
 (ها و محوطه نمایشگاه در بخش ساختمانخسارات وارده به سالن)موضوع خسارات 

کد 

 خسارت

 1 ازای هر خال جوشهای محوطه باز بههای داخل سالن و سازههرگونه جوشکاری به سازه 2/000/000

 2 ازای هر سوراخالت و سایر نقاط در محوطه باز بهدیوار، آسفکف و بدنه سالن، سوراخ نمودن در 4/000/000

 3 ازای هر متر مربعدر کف سالن و محوطه نمایشگاه به ضخامتونه تخریب آسفالت و یا بتن با هرهرگ 4/000/000

 4 ازای هر مترمربعنیز محوطه باز بهداخل سالن و تخریب دیوارها و سکوها در 3/000/000

 5 ازای هر متر طول، درپوش بتنی و سنگی در محوطه بهتخریب جداول بتنی 3/000/000

 6 ازای هر مترمربعهای نمایشگاهی بهریب نمای سنگی، بتنی، کامپوزیت و... سالنتخ 4/000/000

 7 ازای هر قطعهبهها بام سالننصب هرگونه پرده تبلیغاتی از پشت 2/500/000

3/000/000 
ون اخذ مجوز از اداره های نمایشگاهی بدده تبلیغاتی و هر نوع شی از سازهگونه پرآویزان نمودن هر 

 ازای هر قطعهساختمان به
8 

3/500/000 
 ...ز ستون، دیوار کف، درب و پنجره ورنگ آمیزی روی آسفالت، بتن و نیز سایز فضاهای نمایشگاهی اعم ا

 ازای هر متر مربعبه
9 
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2/000/000 
بلوهای برق ها، تاها، ستونفضاهای نمایشگاهی اعم از دیواره ... بهکاغذ تبلیغاتی، موکت ودن هرگونه چسبان

 ازای هر متر مربعدرب، پنجره و....  به
10 

 12 ازای هر مترمربعهلکس، سکوریت و خم به هر ضخامت برف های رنگی،شیشهشکستن  2/000/000

 13 ها، به ازای هر مترمربعدور ستونهای چوبی احداثی عدم جمع آوری باکس 2/000/000

4/000/000 
های کانالی تاسیساتی های سیمانی، دالها، درپوشدریچه های آهنی کانال، تخریب یا صدمه رساندن به نرده

 ازای هر قطعهشگاهی اعم از بتنی، فلزی، چدنی و... بهها و محوطه نمایغیره موجود در سالنو 
14 

آسیب  حداقل

000/000/4 
 15 های نمایشگاهی بنا به تشخیص اداره ساختمانآسیب به درب ورودی سالن

 16 ها بدون اخذ مجوزهده هرگونه تردد بر روی بام سالنمشا 3/000/000

 17 ازاء هر چراغبه مدیرسالن بدون مجوزپر مصرف روشنایی  نصب هرگونه چراغ 000/000/1

 18 سالنمدیر هر انشعاب برق بدون مجوز  000/000/2

 

 ها و محوطه نمایشگاه در بخش تاسیسات الکتریکی جدول هزینه و خسارت وارده به سالنط( 

 

خسارات  میزان

 (ریال)
 ردیف شرح موضوع

 1 ازای هر عددبه (وات 100)های رشته ای المپ (وات 23)جریمه و خسارت بابت عدم جایگزینی کم مصرف  000/000/1

 2 دستگاهازای هروات به 1000و  500جریمه و خسارت با استفاده از پروژکتور پرمصرف مانند  5/000/000

 3 دستگاهازای هربه (خیاری و کهنه)های با طول عمر زیاد جریمه و خسارت بابت بکارگیری المپ و چراغ 000/000/1

 4 دستگاهازای هروات به 150های با المپ متال هالید باالتر از جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ 3/000/000

 5 ضلعدیواری به ازای هرجریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهای برق  3/000/000

 6 ضلعازای هرریب درب تابلوهای برق ایستاده بهجریمه و خسارت بابت تخ 4/000/000

2/000/000 
مایشگاهی بدون مجوز های نهر گونه کابل، سیم و دیگر لوازم مصرفی از سازهجریمه و خسارت بابت آویزان نمودن 

 ازای هر قطعهاداره برق به
7 
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 8 جریمه و خسارت بابت رنگ آمیزی فضاهای تاسیسات الکتریکی 2/500/000

 9 هر مورد ازایبهها های انشعاب برق در کف سالنهای برق و محلجریمه بابت انشعاب غیراصولی از کف خواب 2/500/000

 10 هر مورد ازایبههای غرفه ق بین چراغ و تابلو غرفه با سازهجریمه و خسارت بابت عدم وجود و استفاده عای 3/500/000

 11 هر مورد های با مصرف باالی غرفه و دستگاهاستفاده از کابل استاندارد برای برق اصلعدم جریمه و خسارت بابت  4/000/000

5/000/000 
غرفه پیش ساخته  4گیری انشعاب کابل مشترک جهت برق رسانی بیش از مه و خسارت بابت استفاده از بهرهجری

 ازای هر مورد تخلفبه
12 

 13 کننده از یک خطمصرف 8جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنایی بیش از  3/000/000

 14 ازای هر غرفهبه (ریسه مشترک)خطوط و انشعاب مشترک روشنایی و برق از گیریجریمه و خسارت بابت بهره 4/000/000

 15 ازای هر غرفهز نوار چسب و انشعاب غیراصولی بهجریمه و خسارت بابت استفاده ا 4/000/000

4/000/000 
سیستم ارت، )جریمه عدم تامین امنیت و حفاظت الکتریکی و جلوگیری از برق گرفتگی در خروجی تابلو مینیاتوری 

 ازای هر انشعاب غرفهبه (...اظت جان، اتوماتیمک، مینیاتوری وکلیدهای حفاظتی مناسب، حف
16 

 17 ازای هر سر خطدر ورودی هر غرفه و انشعاب به (RCCB)جریمه عدم استفاده از کلید حفاظت جان  2/000/000

 18 مینیاتوری غرفهپوشش محل انشعاب وصل شده و عدم دسترسی به تابلو  2/500/000

 19 متر یا به عنوان تغذیه اصلی تابلو مینیاتوری 5.1استفاده از سیم سفید در طول بیش از  2/500/000

میزان خسارت 

بر اساس 

قیمت روز 

 ،کارشناسی

محاسبه و 

دریافت 

  میگردد.

 20 خسارت وارده ناشی به تجهیزات برق فشار ضعیف

 21 سیستم کشف و اعالم حریقخسارت وارده ناشی به تجهیزات 

 22 خسارت وارده ناشی به تجهیزات آسانسور و پله برقی

 23 خسارت وارده ناشی تجهیزات سیستم صوت
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گردد کلیه قوانین و و مقررات، ضمن قبول آن متعهد می این شرکت با مطالعه تمامی موارد مندرج در این قوانین

باشد و ستاد عهده این شرکت میی از عدم رعایت قوانین مقررات بهعواقب ناشمقررات مذکور را رعایت و هرگونه 

 برگزاری هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. 

 نام مدیر عامل: 

 مهر و امضاء شرکت:  

 تاریخ: 
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 نام سالن:                                     کننده )شرکت(:                             نام مشارکت

 متراژ غرفه:                               شماره غرفه:                                                           

 آدرس شرکت:

 تلفن شرکت:                                                    موبایل:

.......................... را بعنوان پیمانکار ساخت غرفه خودساز ................................. مدیر عامل شرکت .............................................. بدینوسیله شرکت ..............اینجانب........
 خود در این نمایشگاه معرفی می نمایم.

 کنندهمهر و امضاء مشارکت             تاریخ:                                                                                     

 

 تعهدنامه مهندس ناظر

نمایم در طراحی ....................... تعهد می.............ت غرفه شرکت اینجانب .................................................... مهندس ناظر شرکت ................................... پیمانکار ساخ
 نمایشگاهی پارک فناوری پردیسالمللی، ضوابط فنی و اصول ایمنی و مقررات ن، استانداردهای بینو ساخت غرفه شرکت مذکور مبحث مقررات ملی ساختمان ایرا

گیرم ه سازی غرفه مذکور را بر عهده میقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر طراحی و غرفرا رعایت نموده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و ح
 را مورد بررسی و نظارت قرار دهم. سه طرح غرف خودسازو همچنین متعهد می گردم در این نمایشگاه و یا نمایشگاه های هم زمان با آن حداکثر 

 ..................................................................................................................................................نشانی مهندس ناظر: ...........................

 ..............................................................: ................................................. موبایل: : .............. تلفنطرح شماره

 ه پروانه اشتغال: ................................شماره شهرسازی: .............................................. شماره نظام مهندسی: ....................................... شمار

 تاریخ:                            مهر و امضاء مهندس ناظر                                                                      

 

 تعهدنامه پیمانکار ساخت غرفه خودساز

مورخ ...................................... )نامه پیوست( به عنوان نماینده تام االختیار شرکت اینجانب ................................................ که طی نامه شماره .................................. 
کننده فوق معرفی گردیده ام، ضمن پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم ..... پیمانکار ساخت غرفه مشارکت................................................

ساعت پس از پایان  24های غرفه سازی را به پایان رسانده و حداکثر ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه فعالیت 23ای صحیح در امر غرفه سازی، تعهد می نمایم اجر
 نمایشگاه نیز غرفه ساخته شده و کلیه موارد مربوطه را جمع آوری و تخلیه نمایم.

 .................................................................................................................................................................................................. نشانی پیمانکار ساخت:

 .........................................................................تلفن: ............................................................  موبایل: .....

 تاریخ:                              مهر و امضاء پیمانکار ساخت                                                                              

 

الف( /102)فرم شماره   
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 کنندهمشخصات مشارکت

 نام مشارکت کننده)شرکت(:

 متراژ غرفه:             مترمربع                                                                    شماره غرفه:

 .......................................................................................................................................................................................................................نشانی: 

       تاریخ:.................................                                                    ..............................   موبایل: .................................................                                   تلفن:...................................

 کننده :مهر و امضاء مشارکت                                                                                                                                                                

  

 نام نماینده تام االختیار:                        نام شرکت :                                                                    نام مدیر عامل:       

 شماره ثبت شرکت:                                                 زمینه فعالیت شرکت:

 ...................................................................................................نشانی: ....................................................................................................................

             .......                                             تاریخ:..............................                                     تلفن:.................................................................   موبایل: ............................................

 مهر و امضاء پیمانکار ساخت                                                                                                                                                               

 

 (اداره محترم حفاظت فیزیکی:1

گردد و از نظر رعایت طرح با مبحث مقررات ملی ساختمان ایران، استانداردهای بین ساخته شده و آماده نصب و اجرا میطرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که بصورت پیش 

مورد تأیید قرار گرفت. بدیهی است در هنگام ساخت غرفه مذکور نیز نظارت کامل در خصوص رعایت  نمایشگاهی پارک فناوری پردیسالمللی، ضوابط فنی و اصول ایمنی، مقررات 

 کامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت .

 حداکثر ارتفاع مجاز غرفه:                      متر

 امضاء کارشناس فنی مجری:                                                         تاریخ:                                                                   

 مهر و امضاء مجری نمایشگاه:

 102( در فرم های الف وب /2)

 رعایت حداکثر تعداد طرح های مورد نظر از سوی مهندس ناظر مورد بررسی و تایید گرفت .

 کننده مورد بررسی و تایید قرار گرفتدرج امضاء و مهر مشارکت ر گرفت رعایت ارتفاع مجاز مورد بررسی و تایید قرا

 درج امضاء و مهر مهندس ناظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت  درج امضاء و مهر پیمانکار ساخت مورد بررسی و تایید قرار گرفت

 ضمنا ورود اقالم و تجهیزات ساخت غرفه بالمانع است.       ضمانت روجه نقد

                  

 :                                                                        امضاء مدیر طراحی و غرفه آراییتاریخ                                                                    

 ب( /102فرم شماره )

 



 
 
 

31/02/1400 :تاریخ  

14 از             صفحه: 14

 

 

 
 

 
  

 سه فاز درخواست برق

 (نمایشگاه کنندگانویژه شرکت)

 

 :نمایموق را به شرح زیر اعالم میکامل به مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه در خواست برق در نمایشگاه فباتوجه 

 نام شرکت / موسسه شرکت کننده : ......................................

 : .......................................................... فاکس: ............تلفن

 برق 

 

 .باشدلحاظ مسائل ایمنی مقدر نمی ها ازتخصیص برق شب به غرفه

 نام وسیله قید گردد. خاص که نیاز به برق مشتری دارد، درصورت داشتن وسایل

 

 :توضیحات برقی مورد نیاز

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

............................................................... 

  ه تعهدی را تقبل گونآنها هیچکننده در قبال اختصاص اعالم نیاز موارد این فرم برگزاردر صورت تاخیر در

 .نمایدنمی

 نمایشگاهی پارک فناوری پردیس های اساس تعرفهکنندگان، برضیان برق کلیه شرکتهای برق متقاهزینه

 .کنندگان اخذ خواهد شداه از شرکتمحاسبه گردید و قبل از پایان نمایشگ

  

 : .............................................. .................... تاریخ.....: ..................................نام و سمت متقاضی

 مهر وامضاء: ...............................................................

 

 

 :شماره غرفه                     نام سالن :         :            گرددتوسط ستاد برگزاری تکمیل میاین قسمت 


