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 0410پزشکی مشهدقوانین و مقررات نمایشگاه 

 مشهدنمایشگاه بین المللی 

 برگزاری نمایشگاه بندیزمان .0 

 .دهدیمرا نشان  نمایشگاهبرگزاری  بندیزمانبرنامه ( 1)جدول 

 ملاحظات تاریخ عنوان ردیف
 مجوزها، جانمایی و اخذ نامثبتعملیات 

 های مرتبطدر نمایشگاه و ارسال فرم نامثبت مهلتآخرین 11/17/1411 نامثبت مهلتآخرین 1

 11/17/1411 رفه سازیغتاییده  6
های تاییده غرفه سازی از واحد فنی شرکت برگزارکننده و نمایشگاه ارسال فرم مهلتآخرین

 و دریافت مجوزهای لازم

3 
ویژه  بازدیدکنندهکارت دعوت 

 کنندگانمشارکت
 های ویژه دعوت از متخصصیندریافت کارت 11/17/1411

 عملیات اجرایی نمایشگاه

 سازی و ورود کالا عملیات غرفه 4
64/17/1411 

 10:31ساعت شروع: 

 66:11ساعت پایان: 

 و ورود کالا غرفه سازی اتیشروع عمل 

 دارد فتراکیل ایو  لیبه جرثق ازیکه ن نیآلات سنگنیماش 

 عملیات غرفه سازی و ورود کالا 5
65/17/1411 

 10:31ساعت شروع: 

 10:11ساعت پایان: 

  10:11تا ساعت حداکثر  غرفه سازیاتمام کار 

 سبک و حمل با جک پالت یهاکالا ورود 

 شگاهیاستاندارد نما هایغرفه لیتحو 

 مشهددر محل ستاد اجرای در مرکز نمایشگاهی  دارانکارت غرفه لیتحو 

2 
 شنبهسه

 افتتاحیه و روز اول نمایشگاه

62/17/1411 

 13:31ساعت شروع: 

 17:11ساعت پایان: 

  3:31از ساعت  دالانورود غرفه 

 11:11ساعت  رأس دکنندگانیورود بازد 

 شگاهینما هیافتتاح 

 مشهد یشگاهیدر مرکز نما یدر محل ستاد اجرا دالانکارت غرفه  لیتحو 

  آموزشی یهادورهو  هاکارگاهبرگزاری 

7 
 چهارشنبه

 روز دوم نمایشگاه

67/17/1411 

 13:31ساعت شروع: 

 17:11ساعت پایان: 

  3:31از ساعت  دالانورود غرفه 

 11:11ساعت  رأس دکنندگانیورود بازد 

  آموزشی یهادورهو  هاکارگاهبرگزاری 

0 
 شنبهپنج

 روز سوم نمایشگاه

60/17/1411 

 13:31ساعت شروع: 

 17:11ساعت پایان: 

  3:31از ساعت  دالانورود غرفه 

 11:11ساعت  رأس دکنندگانیورود بازد 

 آموزشی یهادورهها و برگزاری کارگاه 

3 

 جمعه

 وز چهارم نمایشگاهر

 

63/17/1411 

 13:31ساعت شروع: 

 17:11ساعت پایان: 

  3:31از ساعت  دالانورود غرفه 

 11:11ساعت  رأس دکنندگانیورود بازد 

 آموزشی یهادورهها و برگزاری کارگاه 

 شگاهیحضور در نما یگواه میو تقد هیاختتام نییآ 

11 
 شنبه

 و خروج کالا هیتخل

31/17/1411 

 13:11: ساعت شروع

 61:11ساعت پایان: 

 خودساز هایغرفه بیتخر 

 دستیچرخبا  حملقابلسبک و  یکالاها خروج 

 کینزد بیبه ترت هاداخل سالن به 11:11از ساعت  یبار یهانیماشو  هالیجرثق ورود 

 یریبارگ یهابودن به درب

 صورت  بیو به ترت شدهشروع هاسالن یاست با توجه به مکان غرفه از ابتدا شگاهیابه داخل سالن نم یبار یهانیماشورود  ازمندیکه ن نیسنگ یکالاها ورود

 ییورود از ستاد اجرا رمفقط با حضور مسئول غرفه و پس از گرفتن ف نیو ورود ماش باشدینم موردقبول هانیماش مزودهنگابابت ورود  یو اعتراض ردیپذیم

 .باشدیم پذیرامکانمشهد  شگاهیمستقر در مرکز نما
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، مراسم افتتاحیه، بازدید مقامات و دالان، تحویل کارت غرفه آلاتماشینمربوط به شروع عملیات غرفه سازی، ورود کالاها و  بندیزمانتغییرات  

 هایکانالریق از ط متعاقباً آلاتماشینو خروج کالاها و  هاغرفهآموزشی، مراسم اختتامیه، عملیات تخریب  یهاکلاسو  هاکارگاهمسئولین، 

 اعلام خواهد شد. رسانیاطلاع

 و مقرارت عمومی اخذ غرفهشرایط  .9
 نمایندگان  .ندینمایم یمعرف شگاهیرا در نما یداخل یکه کالاها و برندها باشدیم یداخل هایشرکتمربوط به  صرفاً  یالیر یهاتعرفه

 .باشندیمارزی معادل  ورتصبهملزم به پرداخت هزینه غرفه  خارجی یا برندهای خارجی هایشرکت

 درمتخصص  دکنندگانیدعوت از بازدکارت غرفه دار،  شگاه،یدر کتاب نما کنندهمشارکت اطلاعاتشامل درج  یشگاهینما خدمات 

 .باشدیم شگاهینما

 باشد. یم مختاری تقاضقبول م ایدر رد  مجری نمایشگاهکامل دارد و  طوربهوجه  زیرزرو غرفه و وار خیبه تار یغرفه بستگ یواگذار تیاولو

در صورت  .دینماینم جادیا یمتقاض یبرا یحق گونههیچ، بدون پرداخت وجه غرفه شگاهیجهت مشارکت در نما یاعلام آمادگ ضمناً

شامل درج  یشگاهینما امکانات و خدمات از دالان، غرفه بندیزماندر جدول  شدهتعیینبعد از زمان شگاه ینماشرکت در  یهافرمارسال 

 نخواهند شد. برخوردار و ... غرفه دارکارت  سر درب، بهی، کتشگاهینما ژهیطلاعات در کتاب وا

  گاه خلاف مقرارت نمایشتجاوز کنند،  نامثبتدر تجهیز و غرفه آرایی غرفه خود از متراژ درخواستی در فرم  کنندگانمشارکتدر صورتیکه

این خواهد بود در غیر  ملزم به پرداخت غرفه دارو  گرددیممجدد غرفه محاسبه  به شدهاضافهضمن جریمه به میزان متراژ بوده است و 

 نیز صادر نخواهد شد. نمایشگاهاز ادامه حضور در نمایشگاه جلوگیری خواهد شد و مجوز خروج بعد از اتمام  صورت

 یعموم ینظافت راهروها و فضاهاو دار به عهده غرفه  شگاهینما یطول برگزار و نظافت داخل غرفه در یداخل ناتیتزئ ،ییآرا غرفه 

 .باشدیم عهده برگزارکنندهه ب شگاهینما

 یلیعطنسبت به ت یمرحله تذکر کتب کیبوده و در صورت تخلف از ضوابط پس از  شگاهینما نیبا مسئول یغرفه سازان موظف به همکار 

 نخواهد شد. از غرفه دار مسترد یافتیموارد وجوه در گونهاینغرفه اقدام خواهد شد. در 

 ستیبایممحترم  دالانخواهد بود و قبل از موعد مقرر غرفه  "نمایشگاه بندیزمان " کیمطابق با جدول  ییزمان اتمام غرفه آرا نیآخر 

 یو ادامه کار غرفه ساز ردیپذینمرا  یتیمسئول گونههیچ شگاهیغرفه، نما سازیآمادهدر  ریتأخ. در خصوص ندینما غرفه خود را آماده

 .باشدیم غرفه سازی لعملراستواز د تخلفو  رتخسا( 3جدول )مذبور در  یهامهیجر رداختتنها منوط به پ یادشدهس از ساعات پ

 و همچنین ایام برگزاری نمایشگاه در طول مدت غرفه سازی  هاآن بیآس ایدر مقابل سرقت  زاتیکالا و تجه یحفظ و نگهدار تیمسئول

در این خصوص نخواهد  مسؤولیتی گونههیچ برگزارکنندهخواهد بود و  دالانبر عهده غرفه  ماًیمستق "17الی  11ساعات بازدید عمومی، "

 داشت.

  باشند. حضورداشتهدقیقه قبل از شروع رسمی نمایشگاه در غرفه خود  31موظف هستند در ایام برگزاری  دالانغرفه 

  یخوددار شگاهینما یخسارت به فضا هرگونهبوده و از وارد نمودن  شگاهیسبز نما یباز موظف به حفظ فضا یواقع در فضا دالانغرفه 

 .خواهند نمود

 طیارا به انجام رسانده، لذا با توجه به شر المللیبینعد در بُ شگاهینما یمربوطه جهت انعکاس برگزار یهایزنیراو  هاتیفعال برگزارکننده 

روز صورت ب در. وجود دارد بازدیدکنندگانو  دالاناعم از غرفه  المللیبین یهارنامهبدر  راتییامکان هرگونه تغ ،المللیبینحاکم بر جو 

 ا هرگونه حوادثیو  یجار نیقوان ریی، تغسوزیآتش، ومرجهرجطوفان،  ل،ینشده )فورس ماژور( مانند جنگ، زلزله، س ینیب شیع پیوقا

 45دد تا شگاه گریزمان و مکان نما رییا تغیخارج بوده و منجر به لغو  برگزارکننده اریاخت طهیه از حکگر ید بینیپیشغیرقابلو موارد 

 یسر و مابقک یشگاهینما شدهپرداخت یهانهیهزبابت  یاز وجوه پرداخت %51شگاه ینما یقبل از برگزار روز
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   به  یشگاه وجهینما یارقبل از برگز روز 45متر از کو در صورت بروز فورس ماژور  باشدیم برگشتقابل کنندگانشرکتبه

 .نخواهد بود برگشتقابل کنندگانشرکت

 رکنندهبرگزا یبرا یبدون اعلام قبل شگاه،ینما یجنب یهابرنامهدر  رییتغ ایغرفه و  ییجاجابهو  شگاهیدر پلان نما راتییحق هرگونه تغ 

 .باشدیممحفوظ 

 به سالن  لوواتیک 3از  شیبا مصرف برق ب هایدستگاه ایمرتفع و  م،یحج ن،یسنگ هایدستگاهو  آلاتماشینصورت درخواست ورود  در

 لازم در خصوص داتیمسئول اتخاذ تمه کنندهمشارکتاست  یهیبرسد. بد شگاهیروز قبل از افتتاح به اطلاع نما 61 دیمراتب با شگاه،ینما

 .باشدیم آلاتماشینو  یصنعت هایاهدستگکارکرد  ایاز حمل، استقرار و  یوارده ناش یاز هرگونه خسارت احتمال یریشگیپ

 نیهمچن هاآن. ندینما مهیب لیقب نیاز ا یو موارد غیرمترقبهسرقت، حوادث  ،سوزیآتشخود را در قبال  یکالاها دیبا کنندگانشرکت 

غرفه،  سازیآماده یدر روزها ییو غرفه آرا وسازساختاز  یخود را در قبال حوادث ناش یو حقوق یقیکارکنان حق یموظف هستند تمام

خصوص نخواهد  نیدر ا یتیمسئول گونههیچ شگاهیاست نما ذکرشایان. ندینما مهیببیمه مسئولیت مدنی  غرفه هیو تخل شگاهینما یبرگزار

 .شود میتسل شگاهینما تیریبه مد ازیدر دسترس باشد و در صورت ن دیبا مهیب یگواه ضمناًداشت. 

 واحد  و شگاهیباز بدون مجوز از نما یهاشعلهو  ژنیاکس یهاتانکشوند.  یدر ظروف محافظ نگهدار دیال باقابل اشتع عاتیاجسام و ما هیکل

الن از س دیبا هاپوشالکاغذ کادو و  ،بندیبستهو مواد  هاجعبههمه  سوزیآتشاز بروز  یری. جهت جلوگباشندینممربوطه مجاز  نشانیآتش

و مخمل  یکتان یهاپارچهروبان،  رینظ ینیتزئ یهاپارچه هیکل نیشوند. همچن ینگهدار هاغرفهپشت  ای زیم ریز دیو نبا شدهخارج شگاهینما

 هیوشانند. کلرا بپ نیکف زم دیدر غرفه نبا شدهنصب یهاپردهمقاوم باشند. توجه شود که  قینسبت به حر نشانیآتش نیمطابق با قوان دیبا

 .خوانده شوند وضوحبهاز مانع باشند و  یدر تمام مدت عار دیاب یو علائم خروج اضطرار قیحر یهایخروج

 که  هاتگاهدسو  زاتی، تجهآلاتماشینانجام شود. هرگونه از  یمنیمطابق با استاندارد و برابر با ضوابط ا دیبا هاپیچیسیمو  یبرق زاتیتجه

 نرسانند. بیآس شگاهیامکانات نما ریو سا هاسازه، بازدیدکنندگانمناسب مهار شوند تا به  یبه نحو دیقطعات متحرک دارند، با

 :شرایط عودت وجه هنگام انصراف .3

 گرفت. خواهد صورت ذیل 6 انصراف مندرج در جدول طیاجاره غرفه برابر شرا نهیاعلام انصراف و عودت هز

 عودت وجه هنگام انصراف طیشرا( 6جدول )

 درصد کسر از مبلغ غرفه زمان انصراف

 %31 تا افتتاحیه نمایشگاهروز  31بیش از 

 %51 روز تا افتتاحیه نمایشگاه 21بیش از 

 %71 روز تا افتتاحیه نمایشگاه 45بیش از 

 %111 روز تا افتتاحیه نمایشگاه 45کمتر از 

 

 قوانین و مقررات در ایام برگزاری نمایشگاهبهداشتی،  یهادستورالعمل .4

 کنندگانمشارکت یدستورالعمل بهداشت

 ندیاز ماسک و دستکش استفاده نما ستیبایمالزاماً  دالانفه غر هیکل. 

 یمنیفاصله ا تیبا تعداد افراد محدود و رعا هاغرفهجلسات در داخل  یبرگزار. 

 متر 16هر  ینفر به ازا 6افراد داخل هر غرفه  حداکثر 

 وجود داشته باشد کنندهضدعفونیمحلول  هاغرفه یتمام در. 

 متناوب طوربه هاصندلیو  زیو م سطوح هیکردن کل یضدعفون. 

 سپرتماو سطوح  زهایم یبرا بارمصرفیک یهاپوششاز  استفاده. 
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  باشد ینکات بهداشت تیبا رعا کاملاً هاغرفهدر  ییرایو پذ ییچا سرو. 

 مازل هایزمانقبل از شروع به کار و در  یتلفن و لوازم اختصاص بورد،یز نمودن قلم، خودکار، ماوس و کیو تم یضدعفون. 

 باشندیمسمت  کیخود در  هکانتر و استقرار آنان داخل غرف و زیملزم به استفاده از حداقل تعداد م دالانغرفه  هیکل. 

 دکنندهیو بروشور غرفه دار به بازد تیزیانتقال کارت و یبرا لیو نصب اپ موبا یطراح. 

 نغرفه سازا یبهداشت دستورالعمل

 است یاز ماسک و دستکش الزام استفاده. 

 ندینما تیرعا کاملاًرا  یاصول بهداشت دیغرفه سازان با هیکل. 

 به حداقل برسد الامکانحتی یساز غرفه. 
 از سازه مدولار استفاده گردد. المقدورحتی 

  را  یغاتیتبل ایدهد و  شیرا نما یمحصول دیمرتبط باشد. غرفه دار نبا شگاهیبا موضوع نما دیدر غرفه با شدهارائهخدمات  ایمحصولات و

 یکالاها هی. کلدینمایمتجاوز  گرید هایشرکت یحق انحصار ای رایتکپی، شدهثبت یکه به حقوق علامت تجار دیمنتشر نما ییکالا یبرا

 اتشئونکه مخالف و معارض با  ییعرضه کالاها ای شینما نیلازمه باشند. همچن یمجوزها ریسا ایمهر استاندارد و  ید دارایبا یشینما

 .د ممنوع استباش یاسلام
 که بدون مجوز وزارت  ییهایقیموساز پخش  ضمناً در حد عرف و محدود به داخل غرفه باشد.  دیغرفه با غاتیو تبل یصوت ستمیس

 .به عمل خواهد آمد یریارشاد باشد جلوگ

 لیوزمان تح شگاه،ینما یرحضور در ساعات برگزا ،ییاستفاده از کارت شناسا ازجمله شگاهیکامل مقررات و ضوابط حاکم بر نما تیرعا 

 .است یغرفه الزام هیو تخل

 است یدر محل غرفه الزام دیساعت قبل و بعد از ساعات بازد میغرفه ن ندهینما حضور. 

 کنیل .باشدیم دالانبر عهده غرفه  شگاهیغرفه تا زمان خروج کامل آن از محوطه نما لیکالاها از هنگام تحو یحفظ و نگهدار تیمسئول 

 شباارز یکالا دینبا کنندگانشرکت. باشدیم شگاهیحراست نما بر عهده در غرفهموجود  یکالاها یز ساعات مذکور حفظ و نگهداردر خارج ا

الاها ک یحفظ و نگهدارهمچنین  .باشدیم دالانعهده غرفه  بر تماماً کالاها  گونهاین یحفظ و نگهدار تیو مسئول ندینما یهداررا در غرفه نگ

 خواهد بود. دالانر عهده غرفه ب هاسالنفضولات پرندگان و موارد مشابه در داخل و خارج از  ،زدگینممانند  ییهابیآس از هادستگاهو 

 نموده و پس  یکردن غرفه خوددار لیو تعط آوریجمعاز  شگاهینما هیمراسم اختتام انیتا پا ییدار موظف است از هنگام بازگشا غرفه

 ورتصبهدادن غرفه  لیو تحو شگاهینسبت به انتقال لوازم خود از نما یو اخذ مجوز کتب حسابسویهتنجام ضمن ا شگاهیاز اتمام مدت نما

و  دهیغرفه اخذ گرد نهیهز %11در انتقال کالا، مبلغ  ریخأت هرروز یغرفه در مهلت مقرر، به ازا هید. در صورت عدم تخلیاقدام نما هیاول

 .کالاها نخواهد داشت نیاز ا یدر قبال نگهدار یتیمسئول زین شگاهینما

 ندگانینما ایو  دالانبرسد. غرفه  انیساعت به پا 64حداکثر ظرف  دیو با آغازشده شگاهیاز صبح روز بعد از خاتمه نما هاغرفه هیتخل 

 .باشدیم دالانفه غر به عهده هیحراست از اموال در ساعت تخل فهیبوده و وظ شگاهینما هیموظف به حضور در محل غرفه در هنگام تخل هاآن

 از جلسات، سمینارها و صدابردارییا  برداریفیلمدیگر مجاز نیست. همچنین  دالاناز غرفه یا کالای غرفه  برداریعکسو  برداریفیلم 

از  هتصویربرداری هوایی و استفادهرگونه در نمایشگاه بدون موافقت کتبی مدیریت نمایشگاه مجاز نیست. همچنین  برگزارشدهرویدادهای 

 .باشدیمانواع هلی شات بدون اخذ مجوز کتبی از مدیریت نمایشگاه ممنوع 

 ایشده  زانیآو از سقف دینبا شگاهینما تیریاز مد یبدون کسب مجوز کتب ییتابلو چیباشند. ه هیبدون پا دیبا یغاتیتبل یهمه تابلوها 

 بسته شود. هارکیت نیب

 رو  درراهرا  یاقلام چاپ ایاجناس  دینبا دالانغرفه  شوند. عیفقط در محدوده غرفه توز دیاکالاها ب و هاونیاشانت ،مجلات، هاکاتالوگ

 بگذارند. یشگاهیمرکز نما یهابخش گرید ایکنفرانس، سالن استراحت  یهااتاق، نامثبت یهامحوطهنمایشگاه،  یهاسالن

  شگاه،ینما شخوانیدر پ فروشیخرده نی. همچنشودیمداده  لیوتح شگاهیرا به فروش برسانند که در نما یمحصولات دینبا دالانغرفه 

 ت.مجاز اس ونیو اشانت هیهد عنوانبه صرفاًنمونه  یممنوع است. ارائه کالاها داًیاکنمونه  یو فروش کالاها شگاهینما یهاسالنتبادل پول در 
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  ممنوع بوده و غرفه  د،یمزاحمت نما جادیمجاور ا دالانغرفه  یبه هر نحو که موجب انسداد راهرو شده و برا گریو اقلام د هانمونه عیتوز

 .باشدیمدار ملزم به توقف آن 

 

 "غرفه سازی  " سازخود هایغرفه .5

ه در زمان نصب نیاز بمشخصی نبوده و  سایزبندیاستاندارد و  یاز آن دارا یا بخشیکه تمام  گرددیماطلاق  اینمونهغرفه خودساز به  تعریف:

 د.لی دارمیکعملیات ت

 :باشدیمغرفه سازی به شرح ذیل مراحل اخذ مجوز  .1

ممهور شرکت کارفرما را خطاب به شرکت برساز رویداد  نامهمعرفی ستیبایممجری غرفه سازی  هایشرکت معرفی پیمانکار غرفه ساز:الف( 

 پارس تهیه نماید.

 

شرکت کارفرما، طرح  نامهمعرفی شگاهینما هیبل از شروع افتتاحروز ق 95غرفه ساز موظف هستند  هایشرکت :موردنیاز کارمد تهیهب( 

است  یهی. بدندیارسال نما 55121089299 تلگرام/ واتساپ را به شماره بازدیدکننده یمدن تیمسئول مهیو ب یغرفه ساز نامهیغرفه، گواه

 .باشدیمغرفه ساز  هایشرکتبه عهده  شگاهینما یفن توسط واحد موردنظرطرح  رشیمدارک در موعد مقرر و عدم پذ سالاز عدم ار یعواقب ناش

 ازهنددر ا 1/111 سمقیا با غرفه حطر هشد گذاریاندازه نپلا A4 یا A3  نگیر نسخهدر دو 

 3دار موظف است طرح  غرفه ،ییغرفه آرا در صورتD دیمربوطه را اخذ نما هیدییتأ ییو از مهندس ناظر غرفه آرا هیغرفه را ته. 

  گردند. بازطراحی صورتبه یستی، باباشدیم نبشسه ایدونبش  تیکه در موقع ییهاغرفهطرح 

 ازهنددر ا یهزاو سهاز  غرفه حطر پرسپکتیو A4  آن  ییاجرا قیقد تجزئیا ،غرفه حطردوم در  طبقه دجوو رتصودر  نگیر نسخهدر دو

 .باشدیم میالزا ناظر سمهند مضاو ا مهر با اههمر هاستون ییجانماو  هاپل صلافو ،ییزر تیر ،مصرفی هایپروفیل عنو شامل

 و شهد م المللیبین هنمایشگاآن  محلو  غرفه سازی فعالیت عموضو با معتبر مدنی مسئولیت بیمه یزسا غرفه هینامهاگو تصویرو  صلا

 (مصدوم نفر سهو  تفو نفر )یک نفر 4 ادتعد به

 

 غرفه سازی: دستورالعمل .6

 غرفه سازی هزینه نظارت بر بابت افزودهارزش بر تمالیا بحتساا با لیار 1،11131 مبلغ زسادخو غرفه سازی مترمربع هر یازا به 

 ،شدهاستفاده مساحتاز  %51 انمیزدوم،  طبقهاز  مترمربع هر یابر همچنین. شودیم یافتدر غرفه ساز هایشرکتاز  ،های جانبیهزینه

 .شد هداخو ضافها همکف طبقه هزینه کلبه

 مهندسینظامسازمان  هیدییتأطبقه اخذ  6ساخت غرفه  در صورت. باشدیممتر  5/3 شگاهیدر نما یع مجاز غرفه سازحداکثر ارتفا 

 .باشدیم یالزام

 در وجه شرکت  ریال بابت تضمین تخلیه غرفه 11،111،1119یک برگ چک به مبلغ  صادر کردنملزم به غرفه ساز  هایشرکت

واهد خ یاقرساز رویداد پارس بشرکت ب مالی امانت نزد امور صورتبه فهکامل غر هیک تا زمان تخلچ نیا .باشندیمبرساز رویداد پارس 

رسید چک مذکور و مراجعه به ستاد  همراه داشتنبا  هاغرفه آوریجمعپس از پایان عملیات تخریب و  توانندیم هاشرکتو  ماند

 نیا د،یعدول نما 1 در جدول یادشدهاز زمان  یطیتحت هر شرا ،یفه سازغر اتیعمل کهیدر صورت اجرایی، چک خود را دریافت نمایند.

در  همچنین .دینمایمرا از خود سلب  یاعتراض هرگونه زاسغرفه شرکت اقدام نموده و کامل چک شرکت نسبت به برداشت مبلغ 

 یدر زمان ساخت، برگزار شگاهیاو عدم خسارت به نم یمقررات غرفه ساز یتمام تیغرفه در زمان مقرر و رعا سازیآمادهصورت 
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 و در بودهممنوع  یجهت غرفه ساز وسازساخت تیفعال هرگونهصورت  نیا ریدر غو  ، چک مذکور عودت خواهد شدهیو تخل شگاهینما 

 .خواهد شد یریگغرفه جلو تیاز فعال یصورت مشاهده غرفه ساز

  صادر نخواهد شدمتر  64کمتر از  هایغرفهمجوز ساخت برای. 

 باشدیمممنوع  گریآبدارخانه، انبار، اتاق مذاکره و هر عنوان د عنوانبه دیمحصور و فاقد د صورتبهفضا  ساخت. 

 مقدار منوط به اخذ مجوز  نیاز ا شی. استفاده بباشندیم مترمربع 10هر  یبه ازا زیو پر ییوات روشنا 511مجاز به استفاده از  هاغرفه

 یبدون محافظ از نوع معمول ییاستفاده از هرگونه لامپ و روشنا نی. همچنباشدیمتعرفه مربوطه  مازاد برق با نهیو پرداخت هز یکتب

 .باشدیمممنوع  یدادم ای

  مصرفکمفوق  ییو غرفه سازان فقط مجاز به استفاده از روشنا دالانو غرفه  باشدیمممنوع  پرمصرفو  یارشتهاستفاده از هرگونه لامپ 

SMD-COB-LED باشندیم. 

  اتمام کار  عدم در صورت ند،یغرفه اقدام نما دمانیو چ یینسبت به اتمام غرفه آرا شگاهیساعت قبل از شروع نما 0 یستیبا دالانغرفه

 خواهد شد. افتیدر یاز غرفه دار خاط مهیجر الیر ونیلیم 11مبلغ  ریتأخساعت  کیهر  یازا به در موعد مقرر، دمانیو چ ییغرفه آرا

 باشدیم متر 3.5ز خودسا هایغرفهبرای  دارتفاع استاندار. 

  ین او تاییده بیمه را به ستاد اجرایی اعلام نماید. در غیر  باشدیماجرایی در ایام غرفه سازی  کارکنانپیمانکار غرفه ساز موظف به بیمه

 به پیمانکار مربوطه مجوز غرفه سازی داده نخواهد شد. صورت

 ویژهبه هاسازهپشت  یهاقسمتاست که  یضرور مجاور باشد، هایغرفهبالاتر از  یرفه سازچنانچه ارتفاع غ یصورت غرفه ساز در 

ر ب ضمناً مجاور نگردد. هایغرفه یینما شود تا موجب بد دهیبا دکور مناسب پوشان ای و آمیزیرنگ ،یآهن یهاشبکه چوب و نئوپان،

 .شرکت مجاز نخواهد بود نام ای غاتینوشتن تبل باشدیممجاور  هایغرفه میحر بهمشرفکه  کارپشت یهاقسمت یرو

 پوشانده شوند دیبا هاغرفه رؤیتقابل و تمامنیمه ایباز  یهاقسمت. 

 ه در صورت مشاهدو  بودهممنوع  کندیمرنگ را در فضا پراکنده  که گرد یلوازم ای ولهتسیبا پ هاسالندر  یجهت غرفه ساز آمیزیرنگ

 خواهد شد. یریغرفه جلوگ تیاز فعال شگاهینماتخلف از ضوابط  عنوانبه

 ول با مسئ دیقبل از شروع کار با رادارند مانیو س یماسه، شن، پانل گچ ازجمله یبا مصالح ساختمان یکف ساز ،یچنانچه غرفه داران

مواد  رگیروغن و د دنیبرابر چک در دیبا هاسالنکف  مثالعنوانبهگردد.  انیو مقررات لازم به غرفه دار ب طیسالن هماهنگ نموده تا شرا

 محافظت گردد. کیپلاست لایهیک وسیلهبهمشابه 

. بدیهی است که توافقات مالی بین شرکت باشندیمغرفه سازی در نمایشگاه به عهده شرکت غرفه ساز  یهانهیهزپرداخت  تذکر مهم:

 گونههیچفوق صورت خواهد گرفت و این مساله  یهانهیزهبا توجه به  موردنظرکارفرما و شرکت غرفه ساز جهت ساخت و اجرای غرفه 

 ارتباطی با ستاد اجرایی نمایشگاه نخواهد داشت.
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 غرفه سازی لعملراستواز د تخلفو  رتخسا( 3جدول )

 (لیارخسارت ) انمیز غرفه سازی لعملراستواز د تخلفو  رتخسا عنو یفرد

 1511،111 لطو متر هر یازا به غیرمجاز عتفاار سانتیمتر 51 تا 1 1

 3،111،111 لطو متر هر یازا به غیرمجاز عتفاار سانتیمتر 111 تا سانتیمتر 51از  6

 هر یازا به (و ... VIP ،نساکنفر قتاا ،خانهاربدآ ر،نبادوم، ا طبقه) بسته یفضا خلدا دنبو رؤیتغیرقابل 3

 یچهدر

4،111،111 

)متراژ کل غرفه * مترمربع هر یازا به غرفه هایدیواره یا کفدر  غیرمجاز ساختمانی مصالحاز  دهستفاا 4

 (محاسبه خواهد گردید

1111،111 

 4،111،111 هستگاد هر یازا به غیرمجاز هایدستگاهاز  دهستفاورود و ا 5

)متراژ کل ** مترمربع هر یازا به مصالح هرگونه باو  شکل هر بهدوم  طبقهدر  غرفه سقف نپوشاند 2

 واهد گردید(غرفه محاسبه خ

6،111،111 

 6،111،111 لطو متر هر یازا به نحوو  شکل هر به غرفه پشت حریم به وزتجا 7

 6،111،111 لطو متر هر یازا به نحوو  شکل هر به تتأسیساو  تهویه هایکانال مسیر دنکر ودمسد 0

 3،111،111 لطو ترم هر ازایدربه سرو  جانبی یهااریود ،غرفه کف شامل هاوهررا حریم به وزتجا 3

شامل عدم طول ) متر هر یازا به هاوهررا یا جوارهم هایغرفه بهمشرف جانبی یهااریود زیباسازی معد 11

 ردد(موجب عدم زیبایی گ کهنحویبهمتناسب  بارنگمتناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنر  آمیزیرنگ

6،111،111 

ژ کل )مترا* مترمربع هر یازا به حیصلاذ ناظرین توسط شدهتأییدنقشه  با اجراشده نقشه تطابق معد 11

 غرفه محاسبه خواهد گردید(

1111،111 

 هر یازا به شدهتعیین قانونی حلامر طیو  حیصلاذ مرجعاز  زمجو خذا ونبد غرفه وسازساخت منجاا 16

 )متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید(** مترمربع

1111،111 

 4،111،111 نساختما ملی راتمقر عایتر معد لیلد هب غرفه یستاییا معد 13

 11،111،111 هنمایشگا یاربرگز نمادر ز وسازساخت به درتمبا 14

 15،111،111 غرفه تخریبو  ساخت مهنگادر  رپیمانکا ناظر سمهند رحضو معد 15

 15،111،111 عدم ارائه نقشه نهایی سالنهای تحت پوشش و فضای باز 12

 61،111،111 رمقر نمادر ز غرفه سازی تملیاع متماا معد 17

 61،111،111 هرروز یازا به شدهساخته غرفه کامل تخلیهو  تخریبدر  تأخیر 10

 .یددگر هداخو محاسبه غرفه کل اژمترو در  مترمربع هر یازا به 16و  11، 2، 4 یفرد اردمو* 

 

 لغمب ،ییاجرا دستا توسط جریمه یا رتخسا آوردبر تعییناز  پس که گرددیم بمحسو تخلف ذکرشده اردمواز  یک هر عایتر معد :مهم تذکر

 .شتدا هندانخو ضیاعترا گونههیچ حق غرفه سازی یمجر یا غرفه دارو  شد هداخو تأمین شدهارائه ضمانت محلاز  رمذکو

موضوع  آوریجمععلاوه به الزام غرفه دار به غرفه گردد  یمنیموجب اختلال در ا ییاز موارد تخلف غرفه آرا کیکه هر  یطیشرا در :1تبصره 

 تخلف و اصلاح آن خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.

و مقررات و  نیقوان ی.. تمامشرکت ........................................................... الاختیارتام ندهی/ نما مدیرعامل .......................................................نجانبیا

 ریتأخموجب  مهرماه 0 خیدر ارسال فرم بعد از تار ریتأخ هرگونهو  امدادهرا سفارش  موردنیازرا مطالعه و ملزومات  شدهاعلام یطیامکانات و شرا

 مهر و امضاء .گرددیمدر ارائه خدمات 
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 0410پزشکی مشهدقوانین و مقررات نمایشگاه 

 مشهدنمایشگاه بین المللی 

 (زسادخو هایغرفه) پنجم بخشدر  که غرفه سازی راتمقرو  نیناقو قیقد لعهمطااز  پس اندموظف غرفه ساز هایشرکتدو:  رهشما مفر تکمیل 

 دتاس به کارمد سایر با اههمرو نموده  تکمیل( را زسادخو غرفه یاجرا زمجو)دو  رهشما مفر ،گرفته پرینترا  تصفحا یناز ا نسخه یک ستا همدآ

 .هندد تحویل هنمایشگا ییاجرا

 زسادخو غرفه یاجرا زمجودو:  رهشما مفر

 

 غرفه بندی استاندارد .9
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 مشهدنمایشگاه بین المللی 

 :باشدیمکه دارای شرایط ذیل  گرددیماطلاق  یاغرفهاین نوع غرفه بندی به  تعریف: 

  کندیماز استاندارد مشخص در سایزبندی و نوع قطعات پیروی. 

  باشد. تولیدشدهتوسط کارخانجات تولیدی و صنعتی معتبر 

 تاژ( را داشته باشد.قابلیت استفاده مجدد )مونتاژ و دمون کراتبه 

  د.میلی در سالن نداشته باشکملیات تع گونههیچو نیاز به  شدهانجام سادگیبهمونتاژ آن 

 باشد. و ... دریواید ،سردر ،هیپا ،دیق ،مانند پانل یشامل قطعات 

 نکات:

طبق  شدهمشخصبا ابعاد  سازه نمایشگاهیو ، موکت کف زیعدد م کیو  یمترمربع دو عدد صندل 10هر  یبه ازا شگاهیاستاندارد نما یغرفه بند

 .گرددیمعرضه  زیپر صورتبهسمت غرفه  کیوات در  511ولت  661برق و  مصرفکمات و 51 دو عدد لامپ یینمونه و روشنا

به  هاآنه یک سمت ک هایغرفهو برای  3جزیره هستند از غرفه بندی استاندارد با اسپیس فریم مطابق شکل  صورتبه کاملاً که  هایغرفهبرای 

 .شودیماستفاده  1 از غرفه بندی استاندارد با پانل مطابق شکل شودیمغرفه مجاور یا دیوار ختم 

 (Octanorm) رمکتانو( الفا

را  هادیواره که دهبو مترسانتی 111*671 دبعادر ا هاییپانل شامل ،نددار دبررکا نمایشگاهی یسالنهاو  خلیدا یفضاهادر  که هاسازهاز  عنو ینا

 .شودیم نصب شرکت منا کتیبه 1 شکل مطابق نیز غرفهدرب  سر. شوندیم شامل

 

 

 )اکتانورم( نمونه غرفه بندی استاندارد با پانل -1شکل 
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سازه آلومینیوم جهت  .شاد هداخو دهساتفاا 6 شاکل مطابق زهساااز  غرفه بندی عنو یندر ا یرنباا صاورتبه غرفه یفضاا خلدا تفکیک جهت 

 .گرددیمسفارشی انجام  صورتبه "انباری"کیک داخل فضای غرفه تف

 را مشخص کنید: ..................... پنلتعداد  لطفاً الیر 351،111هزینه هر پنل 

 

 نمونه پانل جهت تفکیک فضای داخل غرفه - 6شکل 

 (Space Frame) فریم سپیسب( ا

 ،سالن بیلقاز  فضاها اعنوا ساخت یابرو  هشد متصل یکدیگر به سپیسا بست وسیلهبه که دباشنیم منظمی هندسی یهافرم هاسازهاز  عنو ینا

از  شیبا عرض ب هایغرفه یبراو  ردمو زبا یفضاهادر  معمولاً که دهبو فریم سپیساز ا اینمونه 3 شکل. باشادیم مناساب هغیرو  بنر تابلو ،غرفه

 .باشدیم اجراقابل هیمتر بدون پا 4

 

 
 نمونه غرفه بندی استاندارد با اسپیس فریم - 3شکل 

 

 نمایشگاهی درچاج( 



 
 

 09 
 

 0410پزشکی مشهدقوانین و مقررات نمایشگاه 
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 رداربرخو یبالاتر متومقاو  مستحکااز ا ،فریم سپیسو ا بستیدار زهسا با مقایسهدر  ،بندهادباآن و  صلیساختار ا عنو لیلد به هاسازهاز  عنو ینا 

 .باشدیم زبا یفضاها مناسبو  دهبو

 

 نمایشگاهی درچا با ارداندستا غرفه بندی نمونه - 4 شکل

 

 فشرده وهوایآببرق،  یهایازمندین

 ریدر جدول ز گرددیم نهیفشرده که شامل هز وهوایآب ،یکابل نترنتیا خط مانند برق سه فاز، یبه استفاده از خدمات سفارش ازیدر صورت ن

 .دیمشخص کن

 .باشدیمشرکت متقاضی اتصالات با  و هزینه کابل برق و اینترنت تعرفه جدول شماره یک:

 ردیف نوع خدمات میزان استفاده ریال -روزانه  مبلغ تعداد جمع

 1 برق تک فاز آمپر 12 گرددیماعلام  متعاقباً   

 6 تک فازبرق  آمپر 65 گرددیماعلام  متعاقباً   

 3 تک فازبرق  آمپر 36 گرددیماعلام  متعاقباً   

 4 سه فازبرق  آمپر 12 گرددیماعلام  متعاقباً   

 5 برق سه فاز آمپر 65 گرددیماعلام  متعاقباً   

 2 برق سه فاز آمپر 36 گرددیماعلام  متعاقباً   

 7 برق سه فاز آمپر 41 گرددیماعلام  متعاقباً   
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 0 برق سه فاز آمپر 23 گرددیماعلام  متعاقباً   

 3 برق سه فاز آمپر 01 گرددیماعلام  متعاقباً   

 11 برق سه فاز آمپر 111 گرددیماعلام  متعاقباً   

 11 برق سه فاز آمپر 165 گرددیماعلام  متعاقباً   

 16 برق سه فاز آمپر 121 گرددیماعلام  متعاقباً   

 13 برق سه فاز آمپر 611 گرددیماعلام  متعاقباً   

 LAN 14)) یکابلاینترنت  1MB/s گرددیماعلام  متعاقباً   

 LAN 15)) یکابلاینترنت  4MB/s گرددیم اعلام متعاقباً   

 LAN 12)) یکابلاینترنت  16MB/s گردداعلام می متعاقباً   

 

 .باشدیمهزینه لوله و اتصالات با شرکت متقاضی  خدمات هوای فشرده تعرفه جدول شماره دو:

 ردیف نوع خدمات فشار هوا مورداستفادهحجم  ریال -مبلغ  انتخاب

 1 هوای فشرده بار 0 در دقیقه تریل 151 گرددمیاعلام  متعاقباً  

 6 هوای فشرده بار 0 در دقیقه تریل 511 گردداعلام می متعاقباً  

 3 هوای فشرده بار 12 در دقیقه تریل 151 گردداعلام می متعاقباً  

 4 هوای فشرده بار 12 در دقیقه تریل 511 گردداعلام می متعاقباً  

 نیاز مشتریان بسته به 
 هوای فشرده

 )با مشخصات غیر مندرج در جدول فوق(
5 
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 .باشدیملوله و اتصالات با شرکت متقاضی  هزینه آب انشعابتعرفه خدمات جدول شماره سه:  

 ردیف نوع خدمات حجم مصرفی ریال -مبلغ انتخاب

 1 آب به همراه فاضلاب لیتر در ساعت 111 گردداعلام می متعاقباً  

 6 آب به همراه فاضلاب لیتر در ساعت 511 گرددمی اعلام متعاقباً  

 

شهر نداشته و  برق نوسان ایقطع و  به علت دالانغرفه  یکیالکتر یهاستمیس ازکارافتادندر قبال  یتیمسئول گونههیچ شگاهیشرکت نما

 .دیاقدام نما UPSمحافظ و  هایدستگاه هینسبت به ته رأساً دیبا کنندهشرکت
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 هیخدمات نمایشگا .7 

 اتاق جلسات

 )اتاق اختصاصی برای برگزاری جلسه
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 امضاء و مهر

 نماینده شرکت – مدیرعامل


