
 

 فرم تعهدنامه و تاییدیه طرح غرف خودســـاز
 ) 102/( فرم شماره الف 

 DM-WI-27-04 شماره سند : 

 
 2017 نیکان م رانیا  -وابسته  عیو صنا زاتیآالت، تجه نیماش ،یمعدن عیمعدن، صنا یالملل نیب شگاهینما نیزدهمیس نام نمایشگاه :

 
 شماره غرفه :  شماره سالن :                                 : )شرکتمشارکت کننده (نام 

 متر مربع متراژ غرفه فضاي باز : متر مربع متراژ غرفه داخل سالن :

 آدرس شرکت :

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

را بعنوان پیمانکار ساخت غرفه خودساز  ................................................بدینوسیله شرکت  ...................... .................................مدیرعامل شرکت  ........................................................اینجانب  

 مهر و امضاء مشارکت کننده :                          خود در این نمایشگاه یا جشنواره معرفی می نمایم.                                                   تاریخ :                     

 
 

 
 مهندس ناظرتعهدنامه 

ساخت طراحی و تعهد می نمایم در  .............................شرکت  پیمانکار ساخت غرفه............................... مهندس ناظر شرکت ................................. اینجانب

یمنی ، مقررات شرکت سهامی نمایشگاههاي بین ساختمان ایران، استانداردهاي بین المللی ، ضوابط فنی و اصول امقررات ملی مبحث غرفه شرکت مذکور 

را برعهده  مذکور المللی ج.ا.ایران را رعایت نموده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت هاي قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجراي صحیح در امر غرفه سازي

را  سه طرح غرف خودسازجشنواره هاي هم زمان با آن حداکثر  می گیریم و همچنین متعهد می گردم در این نمایشگاه یا جشنواره و یا نمایشگاه ها و یا

 مورد بررسی و نظارت قرار دهم .

 نشانی و تلفن مهندس ناظر :
........................................................................................................................................................................................................................................ 

 .....................................................موبایل : ..................................... تلفن : ................................. طرح شماره : 
 .....................................شماره پروانه اشتغال : ............................... شماره نظام مهندسی : ............................................. ره شهرسازي : شما

 تاریخ :                                                                                                                                                                                     

 مهندس ناظرمهر و امضاء 

 
 تعهدنامه پیمانکار ساخت غرف خودساز

شرکت  نماینده تام االختیار ( نامه پیوست ) بعنوان  .......................مورخ .............................. که طی نامه شماره ..................................اینجانب 

قانونی و حقوقی ناشی از ضمن پذیرش تمام مسئولیت هاي معرفی گردیده ام ،  پیمانکار ساخت غرفه مشارکت کننده فوق  .....................................................

ساعت پس از  48ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه فعالیتهاي غرفه سازي را به پایان رسانده و حداکثر  24تعهد می نمایم  ، عدم اجراي صحیح درامر غرفه سازي

و همچنین متعهد می گردم در این نمایشگاه یا جشنواره و یا نمایشگاهها و یا جشنواره هاي  تخلیه نمایم نیز غرفه ساخته شده را جمع آوري وپایان نمایشگاه 

 .را انجام دهم حداکثر سه غرفه خودسازهم زمان با آن 

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

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

 تاریخ :                                                                                                                                                                                  

  کار ساختمهر و امضاء پیمان
 

 

 



 فرم تعهدنامه و تاییدیه طرح غرف خودســـاز 
 ) 102 ب /( فرم شماره 

 DM-WI-27-04 شماره سند : 

2017 نیکان م رانیا  -وابسته  عیو صنا زاتیآالت، تجه نیماش ،یمعدن عیمعدن، صنا یالملل نیب شگاهینما نیزدهمیس نام نمایشگاه :

 
 مشخصات مشارکت کننده

 شماره غرفه :  شماره سالن :                     : )شرکتمشارکت کننده (نام 

 متر مربع متراژ غرفه فضاي باز : متر مربع متراژ غرفه داخل سالن :

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

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

 تاریخ :  

 مهر و امضاء مشارکت کننده

 
 مشخصات پیمانکار ساخت

 نام نماینده تام االختیار : نام مدیرعامل : شرکت :نام 

  زمینه فعالیت شرکت : شماره ثبت شرکت :

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

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

 تاریخ :  

 مهر و امضاء پیمانکار ساخت

 
 ) اداره محترم حفاظت فیزیکی : 1( 

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

هی است در هنگام ساخت استانداردهاي بین المللی، ضوابط فنی و اصول ایمنی، مقررات شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ایران مورد تایید قرار گرفت. بدی

رت عدم رعایت ضوابط مربوطه، تمام مسئولیتهاي قانونی غرفه مذکور نیز نظارت کامل در خصوص رعایت کامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت و در صو

 و حقوقی ناشی از آن بر عهده این مجري خواهد بود .

 حداکثر ارتفاع مجاز غرفه :             متر

 مجري نمایشگاه : و امضاء :                                            مهرمجري تاریخ :                                    امضاء کارشناس فنی 

 

 

  102) : در فرم هاي شماره الف وب / 2(
 ناظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت رعایت حداکثر تعداد طرحهاي مورد نظارت از سوي مهندس. 
 (توسط پیمانکار ساخت) مورد بررسی و تایید قرار گرفت رعایت حداکثر تعداد مجاز غرف خودساز. 
  ارتفاع مجاز مورد بررسی و تایید قرار گرفترعایت.   درج امضاء و مهر مشارکت کننده مورد بررسی و تایید قرار گرفت. 

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

  ساخت غرفه بالمانع است.ضمناً ورود اقالم و تجهیزات 
 امضاء ناظرین غرفه آرایی : تاریخ : 

 

 امضاء مدیر طراحی و غرفه آرایی : تاریخ :

 

 
   

 


