مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی
نوع مدرک

تعداد نسخه

غرفه سازانی که گواهینامه غرفه سازی دارند

مورد نیاز

طرح غرفه و نقشه های پالن اندازه گذاری شده طرح با مقیاس  1/100در ابعاد A4
تصاویر سه بعدی طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد A4
فنی دارای مهر
وامضاء مهندس ناظر جزئیات فنی دقیق طبقه دوم (در صورت وجود آن در طرح با ذکر دیتیل اجرایی و نوع پروفیل و نوع تیرریزی و اندازه گذاری دقیق فاصله تیرریزی)
یا پیمانکار غرفهساز لیست مصالح مصرفی در غرفه

چک لیست

نما و مقاطع اندازه گذاری شده با درج ارتفاع در ابعاد A4

قوانین و مقررات
نوع فرم 102
فرم انشعاب برق
بیمه نامه
مسئولیت مدنی
پروانه مهندس ناظر
معرفی نامه

 3نسخه



قوانین و مقررات مهر و امضا شده توسط مدیرعامل

 1نسخه



ﻓﺮم 102

یک سری



فرم انشعاب برق

 1نسخه



ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ؛
 1نسخه



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

 3نسخه



معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز

 3نسخه



 3نسخه



 1نسخه



 -1ﺗﻌﺪاد 4ﻧﻔﺮ(1ﻧﻔﺮ ﻓﻮت و 3ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم)  - 2ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 98/09/22ﺗﺎ  98/10/02ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ 3..ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ،
)ﻏﺮﻓﻪ ﺳﺎزى( و ﻣﺤﻞ آن )ﻣﺤﻞ داﺋﻤﻰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮان( ﺑﺎﺷﺪ.

گواهینامه /لیست بیمه تصویر گواهینامه غرفه سازی
فرم لباس کار
متحدالشکل

فرم لباس متحدالشکل مهر و امضا شده توسط مدیرعامل غرفه ساز

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم در زﻣﺎن اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻏﺮﻓﻪ ﺳﺎزي از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺘﯿﻞ ﻃﺒﻘﻪ دوم و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ودیعهغرفهسازی
فرم HSEE

مطابق با قوانین و مقررات؛  -1شرکت های عضو انجمن غرفه سازان ،ودیعه ای دریافت نمی گردد -2 .شرکت های غرفه سازی که عضو انجمن نیستند؛ فیش واریز

هزینه معادل با مجموع ودیعه شرکت هایی که غرفه سازی آنها را بر عهده دارند.
فرم HSEE

اصل فیش و کپی



کپی فیش



 1نسخه



