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 خدا نامبه

 نمایشگاه های بین المللی مشهدباشرکت  آشنایی

 

تاسیس و  1732شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد از پیشگامان صنعت نمایشگاهی در خاورمیانه است . این شرکت در سال 

توسعه صنعت نمایشگاهی و تسهیل تبادالت تجاري در منطقه صورت پذیرفت. بهره برداري از آن با هدف  1733از سال 

اکنون با بهره گیري از تسهیالت فنی پیشرفته و خدمات تخصصی، فعالیتهاي نمایشگاهی و همایشی  خود را در سطح 

 منطقه ارائه می نماید.

اکز نمایشگاهی خارج از ایران و به طور خاص نمایشگاه بین المللی مشهد با  برگزاري نمایشگاه هاي تجاري در مشهد و مر

آسیاي میانه و افغانستان، به عنوان فعالترین مجري نمایشگاهی آسیاي میانه مطرح شده است و همه ساله تجار و بازرگانان 

گاه تبادل تجاري خود را با حضور در نمایشگاه هاي این مرکز برنامه ریزي می کنند و همین تبادالت باعث شده تا نمایش

 مشهد را به عنوان دروازه اقتصادي آسیاي میانه بشناسند.

هزار مترمربع بهره  255مترمربع است که فاز یك آن با  فضاي مفید نمایشگاهی  به وسعت 055555کل مساحت نمایشگاه 

هزار مترمربع می باشد. فضاي سبز  25فضاي باز مفیدآن  و هزار مترمربع  25. فضاي مسقف آن به وسعت برداري شده است

 هزار مترمربع محیطی دلپذیر و با صفا می سازد.  85به وسعت 

 فعالیتهاي نمایشگاه بین المللی مشهد

 

 نفر بازدیدکننده است. میلیون 7نمایشگاه مشهد ساالنه میزبان بیش از  •

 .برگزاري نمایشگاههاي ملی و بین المللی •

 .ایشگاههاي خارج از کشوربرگزاري نم •

 .اعزام هیات هاي تجاري به کشورهاي هدف •

 .برگزاري همایش ها و کنفرانس ها و سمینارها •

 .برگزاري جشنواره ها •

 .برگزاري نمایشگاههاي خارج از استان •

 ....و  ارائه خدمات مورد نیاز غرفه داران از قبیل غرفه سازي، حمل و نقل، تبلیغات •



7 
 

نفر به  555یك مرکز کنفرانس مدرن نیز می باشد. این مرکز پیشرفته با ظرفیت بیش از نمایشگاه مشهد داراي  •

تسهیالت سمعی بصري مجهز است که محیطی مناسب براي فعاالن تجاري فراهم می سازد. مرکز کنفرانس و 

 می باشد data projectorهمایش نمایشگاه مشهد مجهز به تهویه مطبوع، تجهیزات صوتی، نوري و 

 یشگاه مشهد طی سالهاي اخیر به ارایه مجهزترین تجهیزات نمایشگاهی اقدام نموده است از جمله:نما •

 سیستم هاي سرمایش و گرمایش •

 براي استفاده غرفه داران در کلیه سالن ها  بیسیم اینترنت •

 نمایشگاه LANشبكه فیبر نوري جهت تسهیل ارتباطات شبكه  •

 نمایشگاهپوشش کامل تصویري سالنها و محوطه  •

 خدمات جنبی و رعایت استانداردهاي نمایشگاهی در سالنها •

 

طرح توسعه با عنوان توسعه سالن هاي نمایشگاهی در مقیاس بین المللی غرب آسیا باا توجاه باه توانمنادي هااي       •

 نمایشگاهی بین المللی مشهد و زمینه هاي مناسب اقتصادي استان میباشد. این طرح با توجه باه ارایای در دسات   

هكتار از ارایی در دسات بهاره بارداري    25هكتار( تهیه شده است که 05تملك شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد)

هكتاار دیگار ارایای صاورت      75است و در مرحله اول ظرفیت این بخش تكمیل می گردد و مرحله دوم توسعه در 

لكاردي در محادوده تجهیاز شاده     میگیرد. در واقع طرح کلی به دو حوزه عملكردي تقسیم میشود، حاوزه یاك عم  

هزار متار مرباع فضااي مساقف نمایشاگاهی و       155متر مربع سالن نمایشگاهی و تا سقف  05555سایت با افزایش 

امكانات جانبی آن است. حوزه دو هتل پنج ستاره ، انبار ها ، رساتوران هاا ، ساالنهاي  ناد من اوره ، پارکینا  و       

 فضاهاي خدماتی می باشد .

 

 کیفیت و  واحد کنترل( عضویت در انجمن جهانی صنعت نمایشگاهUFI ). 
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 « ها مقررات ساختاری، ایمنی و بهداشتی غرفه –خدمات نمایشگاهی » 

 

 سمت و/ یا نمایندگی رئیس:

 حسینی ، مهتاب

 صنایع غذایی( -مهندسی شیمی)

 

 نمایشگاه بین المللی مشهد کیفیت و آموزش کارشناس 

 دبیر:

 اسماعیلی شاندیز،احمد

 )لیسانس کشاورزي(

 

 

 کارشناس استاندارد

 : ( ترتیب حروف الفباءبه)اعضاء

 آل شیخ، شهریار

 مدیریت پروژه( کارشناس ارشد)

 

 

 سرشار، رکسانا

 )کارشناس ارشد معماري(

 

 

 شریفیان ، شیرین 

 مترجمی زبان انگلیسی( )کارشناس

 

 

 

دي ي معاونت اقتصامدیر واحد بازاریابی و بهره بردار

 شهرداري مشهد

 نمایشگاه بین المللی مشهد سرمایه گذاريمشاورتوسعه و 

 

 نمایشگاه بین المللی مشهدکارشناس معماري 

داراي عضویت سازمان ن ام مهندسی ساختمان استان و 

 پروانه اشتغال بكار از سازمان مسكن و شهرسازي

 

 نمایشگاه بین المللی مشهدتحقیقات کارشناس 
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 قدمیاري، علیریا

 )کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار الكترونیك(

 

 مدرس، شاهرخ

 کارشناس مدیریت()

 

 مشكین فام، امید

 )لیسانس مهندسی مكانیك(

 

 

 کیوانی ، علی ریا 

 ) فوق لیسانس مدیریت صنعتی(

 

 

 

 

 

نمایشگاه بین  سرپرست واحد توسعه و سرمایه گذاري

 المللی مشهد

 

 عضو جامعه بین المللی مدیریت نمایشگاه ها و رویدادها

(IAEE) 

 

 نمایشگاه بین المللی مشهدسرپرست فنی 

داراي عضویت سازمان ن ام مهندسی ساختمان استان و 

 کار از سازمان مسكن و شهرسازيپروانه اشتغال به

 

 کارشناس استاندارد 
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71 

71 

72 
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 پیش گفتار

که پیش نویس آن در کمیسایون هااي مرباوط    "هامقررات ساختاري، ایمنی و بهداشتی غرفه -نمایشگاهیخدمات "استاندارد

تهیاه و تادوین شاده و در کمیتاه اساتانی اداره کال اساتاندارد خراساان در          نمایشاگاه باین المللای مشاهد    توسط شارکت  

شارکت نمایشاگاه باین     ساازمانی  استاندارد عنوان به اینكبه عنوان استاندارد سازمانی به ثبت رسیده است ،  75/3/92مورخ

 المللی مشهد منتشر می شود.

 ساازمانی  وخادمات، اساتانداردهاي   صنایع،علوم درزمینۀ وجهانی ملی وپیشرفتهاي تحوالت با وهماهنگی همگامی حفظ براي

ن ار  این استانداردها ارایه شود، هنگاام تجدیاد    تكمیل و اصالح براي که پیشنهادي هر و شد ن رخواهد تجدید لزوم درمواقع

 در کمیسیون فنی مورد توجه قرار خواهد گرفت .

 .کرد سازمانی استفاده تجدید ن راستانداردهاي ازآخرین همواره بنابراین باید

 مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است : سازمانی منابع و ماخذي که براي تهیه این استاندارد

 5، مبحث 7مقررات ملی ساختمان ، مبحث -1

 مقررات انجمن بین المللی رویداد نمایشگاهی -2

International Association Event and Exhibition (IAEE) 

 مجموعه مقررات انجمن نمایشگاه ها و برگزار کنندگان نمایشگاهی  -9

 Association of Event Organizer (AEO) 
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 هاغرفهو بهداشتی  ایمنیساختاری، مقررات –خدمات نمایشگاهی 

 کاربرددامنه  وهدف        1

و بهداشتی 1مقررات ایمنی ساختار، خدمات نمایشگاهی شامل ات مربوط بهتعیین اصول و مقررهدف از تدوین این استاندارد 

به برگزار کنندگان،غرفه داران،  مقررات براي کلیه مراحل ساخت و برپایی نمایشگاه پایدار است و نمایشگاه است . این 

لگوي ااین امكان را می دهد که تا بتوانند با داشتن  هاي ذینفعو کلیه طرف تامین کنندگان کاال و خدمات ،بازدیدکنندگان

 به فعالیت هاي خود و ارائه خدمات بپردازند. ایمن و بهداشتی یكسان و در شرایط

 :گیردزیر را در بر میهاي گروهاین استاندارد مقررات مندرج در 

 کارکنان -1

 برگزارکنندگان  -2

 تامین کنندگان کاال و خدمات )پیمانكاران( -7

 غرفه داران -0

 بازدید کنندگان -5

 کاربرد ندارد. 2این استاندارد براي مقررات امنیتی -یادآوری

 

 

 مراجع الزامی2

به آن ها ارجاع داده شده است.بدین ترتیاب آن   سازمانی مدارك زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد

 محسوب می شود. سازمانیمقررات جزئی از این استاندارد 

                                                 
1. Safety Regulations 

2. Security Regulations 
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در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه ها و تجدید ن ر هاي بعادي آن ماورد   

یخ انتشاار باه آن هاا ارجااع داده شاده اسات،       نیست.در مورد مدارکی که بدون ذکر تار سازمانین ر این استاندارد 

 همواره آخرین تجدید ن ر و اصالحیه هاي بعدي آن ها مورد ن ر است.

 

 استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است:

 آیین کار –طراحی ساختمان در برابر زلزله ، 2855استانداردملی ایران شماره  2-1

 

 

 تعاریفاصطالحات و           9

 1ـ9

 Accidentحادثه 

 .، صدمه و یا سایر خسارات گرددحت، جراا واقعه ناخواسته که منجر به مرگ، بیماريیك اتفاق ی 

 

 2ـ9

 Hazardخطر 

، صدمه به محیط کارگاه  یا محیط ه ایجاد خسارات انسانی یا بیماري، تخریب اموال و تجهیزاتموقعیت یا منبع بالقوبه 

 .گفته می شود از آنهازیست  و یا ترکیبی 

 9 ـ9

 Incidentسانحه

 .منجر شدن به حادثه را داشته باشدو یا پتانسیل  ودیك رخداد یا اتفاق ) برنامه ریزي نشده ( که منجر به یك حادثه ش

 

 nearmisses – را  (نشود بیماري ، جراحت ، صدمه و یا سایر خسارات به حادثه) که منجراي سانحه  -یادآوری 

 گویند.نیز می 



15 

 

 

 0ـ9

 Interested Partiesذینفع ین طرف 

و یا از هستند که به عملكرد بهداشت شغلی و ایمنی یك سازمان مرتبط ،این استاندارد 1مطابق بند  ،از افراد فرد یا گروهی

 .دنآن تاثیر می پذیر

 

 5ـ9

 stand/boothغرفه

 .گفته می شود نمایشگاهیناحیه ساخته شده از یك یا  ند واحد استاندارد فضاي به 

 

9-9 

 perimeter boothغرفه پیرامونی 

 فضاي غرفه اي که در جنب دیوار بیرونی سالن نمایشگاه واقع شده است.

 

9-0 

 exhibitorغرفه دار 

 هر فرد یا شرکتی که غرفه یا فضاي نمایشی را در یك نمایشگاه عمومی یا بازرگانی اجاره میكند.

 

9-8 

 Corner boothغرفه دو نبش 

 یك فضاي خالی نمایشگاهی که به دوراهرو راه دارد.

 

 .بگیردایافی  ءبراي  نین غرفه هایی هزینه می تواندنمایشگاه   -یادآوری
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9-6 

 peninsula displayغرفه شبه جزیره ای

 غرفه اي که از سه طرف به راهرو راه دارد.

 

 10 ـ9

 Occupational Health and Safetyبهداشت شغلی و ایمنی 

، پیمانكاران ، ،غرفه دارانکارکنان ، کارگران موقتی و ایمنی ( being-wellشرایط و عواملی که می تواند بر سالمتی )  

 مراجعه کنندگان و یا هر فرد دیگري در محل کار تاثیر بگذارد . ،میهمانان 

 

 می باشد . کلمه ( در اینجا ، سالمتی به معناي عام being-wellمن ور از سالمتی )  -یادآوری 

 

 11ـ9

 Riskریسک

 . شودگفته می ترکیب یا تابعی از احتمال و پیامدهاي ناشی از وقوع یك اتفاق خطرناك مشخصبه 

 

 12ـ9

 Safetyایمنی

 .دن از ریسك غیر قابل قبول یك خطردر امان بو
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9-19  

 Letter Of Authorityمجوز

 تاییدیه مكتوب از مقامات صالحیت دار و مورد تایید برگزار کننده و مرکز نمایشگاهیکسب 

 

 

9-10 

نصب غرفه ها بصورت پنل هاي پیش ساخته نمایشگاهی که توسط برگزار کننده    Schellcheme Standغرفه بندی

 غرفه می باشد.گیرد که شامل دیواره هاي جداکننده و کتیبه انجام می و به درخواست غرفه دار 

 

9-15 

 Stand Fittingغرفه سازی

و استاندارد هاي تعیین شده از سوي  ويسلیقه و کاربري مورد ن ر طراحی و ساخت فضاي غرفه توسط غرفه دار متناسب با 

 برگزارکننده و مرکز نمایشگاهی
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 سالن نمایشگاهی مشخصات 0

 
 باشد.غیر قابل احتراق سازه سالن باید از نوع سازه فضایی با پوشش ساندویچ پانل  -0-1

 متر است. 0متر و ارتفاع  73حداقل ابعاد استاندارد سالن هاي نمایشگاهی طول و عرض  -0-2

عداد ورودي هاي سالن و خروج هاي ایطراري به تناسب زیربناي سالن و بر اساس یوابط مباحث سوم ،  هارم ،  -0-9

 هم و بیستم مقررات ملی ساختمان محاسبه و احداث می گردد.پانزد

 می باشد. 25/2متر با حداکثر بازشو ممكن و ارتفاع  7حداقل ابعاد درب هاي ورودي سالن ها عرض درب  -0-0

 ابعاد درب هاي بارگیري و خروج ایطراري بر اساس مباحث سوم و  هارم مقررات ملی ساختمان باشد.  -0-5

)و یا امكان ایجاد آن موجود  مخصوص معلولین داشته باشد. %5یك رمپ با شیب حداکثر  هر سالن بایستی حداقل  -0-9

 باشد. (

 داشته باشد. %15هر سالن باید حداقل یك رمپ سواره با حداکثر شیب  -0-0

 درب هاي ورودي و خروجی سالن ها نباید از نوع ریوالوین  باشد. -0-8

بوع بوده و موتورخانه مربوطه باید در فضایی خارج از تهویه مطداراي سیستم سرمایش و گرمایش سالن ها باید  -0-6

 سالن نمایشگاهی مستقر گردد.

 سالن ها باید داراي برق سه فاز و تك فاز به صورت مجزا باشد. -0-10

راي استفاده از ظرفیت باالتر بایستی هماهنگی هاي الزم وات است که ب 055د مصرف هر غرفه ظرفیت استاندار -0-11

ئول برق نمایشگاه انجام پذیرد که میزان مصرف هر غرفه از طریق تابلو برق مستقر در جهت امكان تامین آن با مس

 هر سالن قابل کنترل می باشد.

 تابلوهاي برق بایستی داراي محافظ جان و ارت باشد. -0-12

هر سالن بایستی امكان اتصال به منبع تولید برق ایطراري با حداقل روشنایی الزم جهت خروج و تخلیه ایطراري  -0-19

 لن را داشته باشد.سا

 سالن ها باید داراي سیستم ید ساعقه باشند. -0-10

 هرگونه لوله کشی گاز و یا سوخت مایع در سالن هاي نمایشگاه اکیدا ممنوع می باشد. -0-15

سالن ها باید مجهز به کپسول هاي آتش نشانی مستقر در محل هاي مشخص با ظرفیت هاي مختلف مطابق با  -0-19

 آتش نشانی باشند.استانداردها و یوابط سازمان 

محوطه باز نمایشگاهی باید داراي شبكه آب آتش نشانی و شیر هیدرانت در محل هاي مناسب جهت استفاده سالن  -0-10

 ها و فضاهاي باز نمایشگاهی باشد.

 حریق باشند. يسالن هاي نمایشگاهی باید مجهز به سیستم اعالم و اطفا -0-18

سالن باید از مواد غیر قابل اشتعال بوده و داراي گرید ید  سازه هاي نمایشگاهی و پوشش سقف ، دیوار و نماهاي -0-16

 حریق متناسب با استانداردهاي داخل کشور باشد.

 حریق بوده و جنس مصالح آن ید حریق باشد. يسالن هاي موقت و  ادري باید مجهز به کپسول هاي اطفا -0-20
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به رمپ بر اساس استانداردهاي درب هاي خروج ایطراري باید فاقد پله باشد و در صورت اختالف سطح مجهز  -0-21

 مقررات ملی ساختمان باشد.

 سطح فضاي داخلی سالن ها باید فاقد پله باشد. -0-22

متر بلندتر از دهانه درب ورودي و  1سانتیمتر، طول پله حداقل  75حداقل ابعاد پله ورودي سالن ها عرض پله  -0-29

 سانتیمتر باشد. 25و حداکثر  15ارتفاع پله حداقل 

 

 

 المللی مشهدهای نمایشگاه بینسالن وضعیت موجود5

 است.1جدول المللی مشهد به اختصار به شرح هاي نمایشگاه بینموجود سالن ویعیت

 المللی مشهدوضعیت موجود نمایشگاه بین -1جدول  ابعادبه متر مربع

نام فضای  ردیف

 نمایشگاهی

مفید  رفضای غی مسقففضای مفید

 مسقف  

فضای مفید 

 روباز

مفید فضای غیر 

 روباز

 ---- ---- 553831 058855 ابوسعید 1

 ---- ---- 553831 058855 انوري 2

 ---- ---- 555890 052879 مولوي 9

 ---- ---- 555890 052879 بهار 0

5 B1 103 171825 ---- ---- 

9 B2 103 171825 ---- ---- 

 ---- ---- C 158 32سالن  0

 ---- ---- 0025 7535 فردوسی 8

 ---- ---- 295852 ---- هشت یلعی 6

 1971818 2005 ---- ---- سكوي عطار 10
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 المللی مشهدوضعیت موجود نمایشگاه بین -1ادامه جدول 

فضای  نام فضای نمایشگاهی ردیف

 مفیدمسقف

فضای غیر مفید 

 مسقف  

فضای مفید 

 روباز

فضای غیر مفید 

 روباز

 ---- ---- 2271870 2555 سالن عطار 11

 7355 873 ---- ---- میل پر م 12

 0755 1155 ---- ---- درب ورودي تا آمفی تاتر 19

 1812 2088 ---- ---- سكوي ابن سینا جدید 10

 ---- ---- 1520 930  ادر هاي ابن سینا  15

 33582 057800 ---- ---- جامی يسكو 19
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 هاساختار ایمنی و بهداشتی غرفه  9

 

 Linear Boothغرفه خطی                       9-1

 

 

 

 

 

غرفه هاي خطی فقط از یك طرف با راهرو ارتباط دارند و معموال به صورت ردیفی در یك خط مستقیم قرار می گیرناد. ایان   

 نیز می نامند.  (in-line)نوع غرفه ها را غرفه هاي ردیفی

 

 

 

 

 

 

 خطیهای غرفه ابعاد 9-1-1

متر، استاندارد است.  0به من ور انسجام و سهولت در طراحی و/یا پیكربندي مجدد، طراحی سالن نمایشگاه در فواصل عددي 

همچنین  مساحت سایر غرفه هاي  رایج ترین غرفه ها می باشند. ،درازا متر0متر پهنا و  7بنابراین غرفه هاي خطی در ابعاد 

و  متر 5/2بلندي دیوار پشتی بیشینه  متر ومانند آن. 70متر8  20باشند، مانند متر باید  12واگذار شده در این فضا مضربی از 

 مراجعه شود. 11-0براي سایر دیوارهابه بند .باید باشد75/2کمینه آن 

 : موارد زیر مد ن ر میباشدها غرفهدیواره بلندي  در تعیین
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 دید  شمی غرفه هاي پیرامونی مجاور9-1-1-1

 تاسیسات سالن )کانال برق 8 کانال هوا و ...(9-1-1-2

 2855مطابق استاندارد ملی ایران شماره سازه و استحكام سازه9-1-1-9

 

 .ساخته شده( غرفه) نه کف  است8 کف سالن بلندي در  کلیه غرفه سازي هامبناي تعیین -یادآوری

 

 استفاده از فضا 9-1-2

، اقالم نمایشگاهی باید به نحوي و مانند آنمتري  70متري 8  20متري8  12صرف ن ر از تعداد غرفه هاي خطی من ور شده، 

 بیشاینه اسات،   5/2مانعی به وجود نیاید. بیشینه بلندي در نیمه پشتی فضاي غرفه  مجاور یده شوند که در دید غرفه داران 

 قرار دارند.  که شامل همه کاالهاي نمایشگاهی می شود که رو به راهرو استمتر 5/1نیمه جلویی بلندي

متر 1 متري غرفه مجاور 7در محدوده بلندي  بیشینههرگاه دو یا  ند غرفه خطی به عنوان یك فضاي واحد استفاده شوند،  -یادآوری

 نیاز به مجوز کتبی بر اساس پالن جانمایی دارد. يمتر 7 محدودهاست.بلندي بیشتر در 

 

 

 Corner Booth)دوبر(غرفه کنج   9-2

 شامل غرفه کنج نیز می شود. خطیاست که از دو سمت به راهرو راه دارد.  همه اصول غرفه  خطیغرفه کنج همان غرفه 
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 Perimeter Boothغرفه پیرامونی                                                                           9-9

ارتفااع دیاواره    است که پشت به دیوار بیرونی سالن نمایشگاه است و نه پشت به غرفه دیگار.  خطیغرفه  نوعیغرفه پیرامونی 

 متر نیاز به اخذ مجوز دارد. 5/7ارتفاع بیش از .باشدمتر  5/7 تا پشتی میتواند 

 

 

 ابعاد و استفاده از فضا 9-9-1

متار   5/7همه اصول مربوط به غرفه خطی در مورد غرفه پیرامونی نیز اعمال می شود به جز اینكه بیشینه بلندي دیوار پشتی 

 متر نیاز به کسب مجوز دارد.5/7رتفاع بیش از ااست.

 

 

0 

 

 

 

  End cap boothغرفه انتهایی   9-0

 باشد. غرفه میغرفه انتهایی از سه طرف به راهرو راه دارد و مرکب از دو 
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 ابعاد 9-0-1

متر است که تنها در نیمه پشتی فضااي   5/2متر هستند. بیشینه بلندي دیوار پشت 0متر در  7 حدوداغرفه هاي انتهایی ابعاد 

متر محدودیت بلندي که بر کلیه اقالم نمایشی که در فضاي  1متر دو راهروهاي کناري با  5/1غرفه مجاز است و در محدوده 

 رو به راهرو قرار می گیرند اعمال می شود. 

 

                                                              Peninsula booth     غرفه شبه جزیره    9-5

 مرکب از کمینه  هار غرفه می باشد.غرفه شبه جزیره از سه طرف به راهرو راه دارد و 

 :دو نوع غرفه شبهجزیره اي وجود دارد

 .خطی قرار می گیردغرفه اي که پشت به غرفه الف(

 نیز معروف است.شبه جزیره اي دیگر است و به غرفه جزیرۀ دو بخشی غرفه اي که پشت به غرفه ب(

 

 ابعاد 9-5-1

یا بزرگتر است. هنگامی کاه غرفاه شابه جزیاره اي پشات باه دو غرفاه خطای          متر 0متر در  0غرفه شبه جزیره اي معموال 

محدود شود که خط دید کافی براي غرفه هااي خطای   متر 7باید به متري هر راهرو 5/1در محدوده  دیوار پشتیبلندي ،است

 . متر است 7نیز  مجاور فراهم سازد. بیشینه بلندي مجاز براي وسایلی از جمله تابلو براي بخش مرکزي دیوار پشتی 

یاد  ادیواره غرفه ب8 اما جهت ایجاد نما با ظاهر مناسبمتر )با اخذ مجوز( باشد8 الز 5در مواقعی که ارتفاع دیواره پشتی بیش از 

 نماسازي یا رن  شود.
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 Split island boothغرفه جزیره ای شکسته  9-9

غرفه جزیره اي شكسته یك غرفه شبه جزیره اي است که یك دیوار پشتی مشترك با غرفه شبه جزیاره اي دیگار دارد. کال    

فضاي مكعب این غرفه تا بیشینه بلندي مجاز استفاده می شود بدون آنكه خط دیوار پشت مانعی باراي دیاد بوجاود بیااورد.     

 بلو براي بخش مرکزي دیوار پشتی می باشد .براي وسایلی از جمله تامتر  5بیشینه بلندي مجاز 

 ( میباشد.1-5-0الزامات مربوط به ارتفاع مجاز و نماسازي مانند غرفه شبه جزیره اي )
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                          Island boothغرفه جزیره ای 9-0

 

 

 

 

 

 

 راهرو راه دارد.یك غرفه جزیره اي در هر اندازه از  هار طرف به 

 ابعاد 9-0-1

 .هر  ند به شكل متفاوتی می تواند پیكربندي شود ،یا بزرگتر است متر 0متر در  0یك غرفه جزیره اي معموال 

 

 

 استفاده از فضا 9-0-2

 است از جمله تابلو، قابل استفاده می باشد.   متر 5کل فضاي مكعبی تا بلندي مجاز که معموال 
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 Canopyسایه بان 9-8

در غرفه ها می توان از سایه بان هایی مانند سقف،  تر وپایه هاي هاي خیمه مانند به عنوان تزیینای و یاا کاارکردي ) ماثال     

براي سایه انداختن بر مونتیور کامپیوترها در برابر نور محیطی یا محصوالت آویزان( استفاده کرد. سایه بان ها براي غرفه هاي 

 .افراد مشكلی به وجود بیاورندخط دید  درباید نیرامونی خطی یا پ

متاري هار راهارو باشاد.      5/1در محادوده  حاداکثر  سایبانباشد و پایه متر از کف زمین  2ارتفاع پایه سایه بان نباید کمتر از 

سانتی متر باشند. این امر در مورد هر غرفه اي که محدودیت دید دارد، مانند  5/3عرض ستون هاي سایه بان نباید بیشتر  از 

 غرفه خطی اعمال می شود. 
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 پلکان 9-6

من جلوگیري از لغزش و ي ساخته شوند که یدرصورت استفاده از پلكان) وبی8 فلزي 8 ...( در سازه غرفه ، پلكان باید طور 

شده  نسبت به بیشینه بارهاي وارد 5/2، واجد استحكام و مقاومت کافی و داراي یریب ایمنی بارگذاري کمینه سقوط افراد

 سانتیمتر باید باشد . 25کف هر پله کمینه عریی سانتیمتر و پهناي  22.بلندي مجاز هر پله تا پله بعدي بیشینه باشد

 

 غرفه سازی شرایط9-10

متر  05/7وسایلی مانند تابلوها، پایه هاي پروژکتور و دیگر اقالم نمایشی غرفه نباید از  جانبی بلندي دیوار پشتی و 9-10-1

 )مگر در مواردي که مجوز مربوطه طبق این استاندارد اخذ شده باشد.(.بیشتر باشد

 متر باشد. 5/1این اختالف نباید بیش از ، اختالف ارتفاع هستنددرصورتی که دیواره پشتی و جانبی داراي  9-10-2

ممنوع است.  ،که از رسیدن نور به غرفه هاي مجاور جلوگیري کنندطوري ، بهدو طرف غرفه هادر  ساخت و ساز 9-10-9

باید فقط در نیمۀ پشتی غرفه 8ي غرفه مجاورمتر 5/1 متر و در محدودۀ 05/7بیش از   با بلندي ادوات نمایشیها و دستگاه

 قرار بگیرند. 

نباید نشان غرفه دار یا هر نوع عالئم تجاري دیگري را نمایش دهد  متر 0/7نگهدارنده با بلندي بیش از هاي سازه 9-10-0

 تا به حقوق غرفه هاي مجاور تجاوز نگردد. 

و طبق آیین نامه داخلی شرکت و اخذ مجوز .در مواقع خاص با هماهنگی حداث غرفه هاي دو طبقه مجاز نیستا 9-10-5

 .یت نكات ایمنی قابل ایجاد میباشدبا رعا

سازي با اجراي غرفه  ته قبل از شروع ساخت ویك هفالزم است  ،متر 0/7غرفه با بلندي بیش از ساخت در صورت  9-10-9

)طبق آئین نامه داخلی شرکت( هاي اجرایی، نسبت به اخذ تاییدیه نقشه غرفه آرایی خود ساز و ارایه نقشهمعرفی غرفه

 .اقدام نمایندمسئول مربوط  طریقاز

قسمت هاي باز یا نیمه تمام و قابل رویت غرفه ها باید پوشانده شوند، به نحوي که براي غرفه غرفه سازي در صورت 9-10-0

یروري است که قسمتهاي پشت سازه ها به ویژه نئوپان،  وب و .داران دیگر من ره اي بد یا مزاحمت به وجود نیاورند 

ر روي قسمتهاي پشت کار که مشرف به حریم یمناً ب .و یا با دکور مناسب پوشانیده شودشبكه هاي آهنی، رن  آمیزي 

 .نیستنوشتن تبلیغات یا نام شرکت مجاز  ،غرفه هاي مجاور می باشد
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 ،متر باشد. این کمینه باید در تمام سطح الزامی رعایت شود. در سقف شیبدار  0/2باید  سقف غرفهکمینه بلندي 9-10-8

 باشد. متر می 0/7بیشینه این بلندي و  متر کمتر باشد 0/2بلندي کوتاهترین قسمت آن نباید از 

، استپانل گچی  و سیمان یا همراه با کف سازي با مصالح ساختمانی از جمله ماسه، شن سازيدر مواردي که غرفه 9-10-6

 با یخامت کافی کف سالن ها باید در برابر ریختن مصالح و نیز  كیدن روغن و دیگر مواد مشابه به وسیله یك الیه پالستیك

 محاف ت گردد. 

 .ه و /یا هر عنوان دیگر ممنوع استساخت فضا به صورت محصور و فاقد دید به عنوان آبدارخانه، انبار، اتاق مذاکر 9-10-10

 باشد کهبه گونه اي را داشته باشد8 طراحی غرفه باید فضاي غرفه درصورتی که بازدید کننده اختیار ورود به 9-10-11

 ورودي8 خروجی و مسیر حرکت وي مشخص باشد. 

جابجایی پانل ها و تجهیزات غرفه بندي نمایشگاه ممنوع است. همچنین سوراخ کردن، نوشتن با هر گونه قلم و 9-10-12

استفاده از پیچ، میخ  و  .مجاز  نمی باشدو تجهیزات نمایشگاه ستون ها8 کف یا سازه هاي غرفه ،رن  آمیزي بر روي پانل ها

 است. خسارت وارد نماید، نیز ممنوعیا اجزاي ساختمان یا هر وسیله اي که به بدنه غرفه 

. رعایت نكات ایمنی و باید از سالن نمایشگاه خارج شوندساخت و سازغرفه ها  عمومی مصالح ایافی وپسماند هاي 9-10-19

 .ایشگاه به عهده غرفه دار می باشدر طول برگزاري نمخت غرفه دپسماند هاي حاصل از سابهداشتی در بیرون بردن 

یات باید خارج از سالن صورت 8 سن  و فلز، عمله از اره برقی جهت برش قطعات  وبدرصورت لزوم استفاد 9-10-10

پراکنده  رن  آمیزي جهت غرفه سازي در سالن ها با پمپ رن  )پیستوله( یا لوازمی که گرد رن  را در فضاهمچنین .گیرد

 .می کند، ممنوع می باشد

،گرفتن کیلو وات 5مصرف برق بیش از  با در صورت نمایش ماشین آالت و دستگاههاي سنگین، حجیم و یا مرتفع9-10-15

باشد.در صورت استفاده از ابزارهاي می )طبق آئین نامه داخلی شرکت(  الزم مجوز جداگانه از مسئول فنی برق نمایشگاه

 داشتن نشان استاندارد جهت وسیله برقی و نیز شرایط استاندارد استفاده از آن الزامی میباشد.الكتریكی موتوردار ، 

دار مطابق پوششهاي با استفاده از سیمنمایشگاه باید  توسط ارائه شده برق ها از انشعاباترفهبرق کشی غ 9-10-19

 استانداردهاي مربوط انجام شود.

 حفاظت از فضاي سبز و سایر دارائی هاي نمایشگاه توسط غرفه دار الزامی است. 9-10-10

 .لوازم ایمنی یروري میباشد کلیهاستفاده کارگران از  سازيدر هنگام ساخت غرفه و غرفه  9-10-18
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 سرپوش دهانه ها و،پوشش هاي موقتی ،نردهحفاظ،  ،بست دار،ز حد ایمنی بر روي هر گونه اسكلتبارگذاري بیش ا9-10-16

ملی ساختمان و توسط کارشناس رسمی  ومقررات مطابق قوانین باید هابار مجاز سازه. گذرگاه ها و ن ایر آن مجاز نیست

 .شودراي پروانه تعیین و تایید اد

، باید محل کار به طور طبیعی تهویه قابل اشتعالیایی و یا سایر مواد هنگام نقاشی و پوشش سطوح با مواد شیم9-10-20

شده و قبل از شروع کار روشن  گردد.  نانچه از تهویه مصنوعی استفاده شود، باید دستگاه در خارج از فضاي کار قرارداده

 .شود

عمال است، زایا استفاده از هر گونه ماده اشتعالو یا پوشش هاي پالستیكی و در هنگام  سباندن موکت 9-10-21

. همچنین عملیاتی از قبیل جوشكاري یا استاکیدا ممنوع  هر گونه وسیله جرقه زن، فندك و استفاده از کبریت،دخانیات

 .باشدمیممنوع ”اکیدا فوق نیز برش حرارتی در مجاورت محل کار

به طوري ، قرار داد یا پالت باید آنها را روي  وب هاي عرییبراي انبار کردن کلیه مصالح ساختمانی ساخت غرفه 9-10-22

 .قرارداده شودیا پالت ،  وبهاي عریی ن قرار نگیرند و بین هر  ند ردیفکه کامال روي زمی

ان یا براي دسترسی موقت به در صورت عدم دسترسی به وسایل مطمئن براي رسیدن به نقاط فوقانی ساختم9-10-29

یك ان اعم از  وبی ، فلزي ،توان از انواع مختلف نردبمی ،رعایت نكات ایمنیبا ل از ایجاد راه پله دائم یا موقت و ، قبطبقات

 ، ثابت یا متحرك استفاده نمود.طرفه، دوطرفه

د تاکید و اصول ساخت و ساز و نقشه ها موربایستی از نوع مقاوم باشند  سازيکار رفته در غرفه همصالح ب9-10-20

 .کارشناس مرتبط قرار گیرد

کف، هایی جهت بازدید عمومی قرارداده شده و بازدید کننده میتواند وارد فضاي غرفه شود،در صورتیكه مكان 9-10-25

 .اید داراي نكات ایمنی الزم باشندپلكان، راهروها ودیگر مسیر هاي ایجاد شده در غرفه ب

 .باشندایمنی  مقرراتو برابر با  مربوطهاي باید مطابق با استانداردتجهیزات برقی و سیم پیچی هاي استفاده شده 9-10-29

د تاکید و اصول ساخت و ساز و نقشه ها موربایستی از نوع مقاوم باشند  سازيکار رفته در غرفه همصالح ب9-10-20

مصالحی که در نماي غرفه استفاده می شوند باید داراي اتصال محكم به سازه غرفه .همچنین کارشناس مرتبط قرار گیرد

کار رفته در سقف ها باید از جنس ایمن و غیر ریزنده هخطر جدا شدن و فرو ریختن نما به وجود نیاید. مصالح بباشند تا 

 باشد.
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 گرم سالن هاي نمایشگاهی مجهز به سامانه هاي تهویه هوا و تاسیسات هواساز هستند و استفاده از لوازم  9-10-28

 .   ننده ایافی در غرفه ها ممنوع استکننده و خنك ک

غرفاه داران   .مغایر باا قاوانین کشاور نباشاد    ها مسئول تضمین این امر هستند که کاالهاي نمایشی آن انغرفه دار9-10-26

د کاه هماه عملكردهااي    نر برنامه ریز ) یا هماهن  کننده ایمنی( انتخاب کنظیك نا عنوانهبایرا افراد شایسته یاردموظفند ف

 .باشدی از کارکنان ارشد سازمان . این فرد باید یكنمایدغرفه را در طول تمام مراحل ساخت، افتتاح و جمع آوري هماهن  

را  نماینده غرفه موظف است کلیه فرم ها و مستندات مربوط به قوانین و مقاررات ارساالی از ساوي برگازار کنناده     9-10-90

 . وي موظف است کلیه قوانین موجود را به اطالع سایر کارکنان غرفه برساند. مطالعه8 بررسی و رعایت نماید

 

 عالئم، تابلوها ، بالون ها واقالم مربوط0

متر فاصله داشته  5/7استفاده از هرگونه تابلو، پارتیشن، قفسه بندي و سازه هاي مشابهی که با کف زمین بیشتر از  0-1

 باشد، ممنوع است . 

 .متر باشد 5/7بلندي هر نوع تابلو نباید بیشتر از  0-2

 باشد.می    مجاز  توسط وسایلی مانند تابلو در غرفه هاي جزیره اي بلندي بیشتر و گرفتن نور و دید غرفه هاي پشتی0-9

براي نصب . ان باشد یا بین تیرك ها بسته شوداز سقف آویزهمه تابلوها باید بدون پایه باشند. هیچ تابلویی نباید  0-0

 بایستی از سازه هاي نصب تابلو استفاده گردد.

 تابلو باید با سازه غرفه از ن ر وزن و اتصاالت تناسب داشته باشد.0-5

 .نمی باشد، بالن و هر گونه اقالم تبلیغاتی بدون کسب اجازه از مسئول مرتبط نمایشگاه مجاز بنر نصب هر گونه پر م، 0-9

نصب پر م ها یا تابلو هاي معلق در سالن نمایشگاه با اخذ مجوز از مقام رسمی نمایشگاه و با رعایت استانداد هاي  0-0

، سرسراها یا درگاه در راهروها ؛خارج از محدوده غرفهاید هیچ تابلویی نب.باشدمجاز می 0-5ایمنی و موارد گفته شده در بند 

 ها قرار بگیرد.

 .سالن و فضاي سرپوشیده مجاز نیست استفاده از بالن هاي هلیومی در 0-8

 .غرفه نباید کف زمین را بپوشانند پرده هاي نصب شده در 0-6
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بایستی با عالئم مشخص مجزا و از ورود افراد متفرقه به محوطه محصور شده  سازيغرفه در زمان غرفه سازي محوطه 0-10

 و یا منطقه خطر جلوگیري شود. 

 

 جابجایی بار و مصالح 8

، سرعت مجازو عدم ایجاد سرو صدا و حمل بار ،د ظرفیت بارگیرياراصول و مقررات راهنمایی و رانندگی در مو 8-1

 بایستی رعایت گردد. زددن بی مورد(ه و بوق لآلودگی)روشن نگه داشتن وسی

چنین سرعت کار مطمئن و مشخصی ، با توجه به اینكه باالبر داراي ظرفیت بار مجاز و همدر صورت استفاده از باالبر 8-2

که حمل می شود و ، باید این مشخصات بر روي تابلویی درج و در محل مناسبی در روي دستگاه نصب شود. باري است

 .، به هیچ وجه نباید از ظرفیت بار و سرعت کار مطمئن آن بیشتر باشد سرعت کار باالبر

 

 

 , اشتعال و حریقایمنی غرفه ها6

 استفاده از محصوالت و مواد قابل اشتعال مجاز نمی باشد.6-1

نمایشگاه خارج ها باید از سالن و مواد بسته بندي، کاغذ و پوشال ها 8همه جعبهبرپایی و اتمام ساخت و ساز غرفه پس از 6-2

 شوند و نباید زیر میز یا پشت غرفه ها نگهداري شوند.

باید مطابق با قوانین آتش  هامورد استفاده در غرفه کلیه پار ه هاي تزیینی ن یر روبان، پار ه هاي کتانی و مخمل 6-9

 نشانی نسبت به حریق مقاوم باشند. 

 .نگهداري شوندباید در ظروف محافظ قابل اشتعال  موادکلیه  6-0

وجود کپسول هاي گاز و اکسیژن و شعله هاي باز بدون داشتن مجوز از نمایشگاه و واحد آتش نشانی مربوط مجاز نمی  6-5

 باشند.

 کلیه خروجی هاي حریق باید در تمام مدت باز باشند و عالیم خروج ایطراري به ویوح خوانده شوند. 6-9

،سپر ید حریق و وسایل محصور نمودن دستگاه هاي اطفاء جود پوشش حفاظتی،در صورت وقوع و/یا احتمال حریق و 6-0

 .نطقه باید موجود و در دسترس باشدم
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مهار شوند تا به بازدیدکنندگان آسیب  یدارند باید به نحو مناسب اشین آالت نمایشی که قطعات متحركهر بخش از م 6-8

 نرسد.

 .مورد بازرسی قرارگیرد در  ك لیستی توسط نمایشگاه محل ها باید، کلیه یك ساعت پس از پایان کار هر روز 6-6

 باید در دسترس باشد و در صورت نیاز به مدیریت نمایشگاه تسلیم شود. هاکارکنان در غرفه گواهی بیمه 6-10

 به عهده غرفه دار است. یمسئولیت ایمنی غرفه و کاالي نمایش 6-11

 

 

 قوانین مربوط به صوت10

به ساس یك صدا سنج اندازه گیري شده که بر ا از سایر منابع قرار گرفتن در معرض سطوح سر و صدا بیشینه مجاز 10-1

 شرح زیر میباشد:

 1dB(A) 85 سطح سالن

 dB(A) 115 اعالن ایطراري

 dB(A) 95                 ارتباطات داخلی

 dB(A) 85آواي نمایشگاه

نیست، اما اگر ارزیابی مشخص کند که احتماال در این نمایشگاه  ي ایجاد شدهصدا مستقیما مسئول سر وبرگزار کننده10-2

 ، آنگاه برگزارکننده موظف است تا اقدامات کنترلی را اجرا کند.داردصداي بیش از حد وجود 

 مستقیما با برگزارکننده است.  ”در یك نمایشگاه که غرفه دار ندارد، مسئولیت معموال 10-9

به نحوي که باعث آلودگی  ،می باشدسطوح صدا در محدوده سطح قابل قبول در غرفه خود ل حفظ ءومسغرفه دار 10-0

 .بنابراین برگزار کننده حق دارد تا سطوح صدا را محدود سازدصوتی براي غرفه داران مجاور و بازدید کنندگان نگردند.

 

 

                                                 
 شبكه وزنی قابل شنیدن براي انسان1
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 استفاده از نور11

 هايمطابق اساتاندارد ها بایدآنیلیزر تجهیزات  ،استفاده می کنند مشابه آن تجهیزاتنور هاي لیزري و  از ی کهغرفه داران11-1

 .از مرکز نمایشگاهی مجاز میباشدمجوز  نصب این لوازم با اخذ. باشندمربوط 

 هااي نباید مستقیما به طرف مخاطب اشعه خود را بتابانناد. دساتگاه  ، مگاواتاست 1بیش از  هاتوان آن لیزرهاي قوي که11-2

 شوند. و نصب اطفا حریق مناسب و عالئم مربوط باید توسط غرفه دار تهیه

نور هایی که براي نمایش هاي خاص در غرفه بكار می رود8 نباید به نحوي باشد که براي غرفه هاي اطراف و یاا بازدیاد   11-9

 کنندگان ایجاد مزاحمت نماید.  

اساتاندارد و طارز    پرواناه کااربرد نشاان    نی و  رخان بایساتی داراي کلیه ادوات تصویري ن یر تلویزیون یا نورهاي تزیی11-0

 استفاده از آن نیز مطابق استاندارد تعیین شده آن کاال باشد.

 استفاده از پروژکتور هاي مدادي در داخل غرفه ممنوع میباشد.   11-5

 شود.محل هاي نصب منابع نوري نباید ایجاد خطر نماید.نصب مطابق قوانین و آیین نامه داخلی شرکت نمایشگاه انجام 11-9

 

 شرایط غرفه بندی در فضای باز12

 در فضاي باز به دو صورت انجام میگیرد:غرفه هاي خطی غرفه بندي 12-1

 متر می باشد. 7و معادل  شتی با دیواره جلویی یكسان غرفه بندي با سقف مسطح که ارتفاع دیواره پ12-1-1

 متر می باشد. 7و ارتفاع دیواره پشتی  75/7غرفه بندي با سقف منحنی که ارتفاع دیواره جلویی  12-1-2

سایر ابعاد که با توجه به آیین نامه هاي داخلی شرکت  /یایا مضربی از آن و متر 85/7در  85/7ابعاد غرفه ها کمینه 12-2

 قابل واگذاري میباشد.

8 از کف پوش هاي مخصوص جهت عبور آب در فصل هایی که احتمال بارندگی وجود دارد،برگزار کننده موظف است 12-9

 .کندعبور آب با ارتفاع از کف زمین غرفه استفاده 

 استفاده از بالن هاي تبلیغاتی در فضاي باز و با توجه به آیین نامه هاي داخلی مجاز میباشد. 12-0

غرفه ها باید بصورتی مناسب با کابل به زمین مهار شده باشند تا در صورت وزش باد و یا فشار هاي غیر پیش بینی 12-5

 شده آسیبی نبینند.
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در مواقع  آمبوالنس خودرو یاباشد. غرفه بندي باید به صورتی باشد تا امكان عبور باید متر  3/7روها کمینه عرض راه12-9

 ایطراري وجود داشته باشد.

 باشد.سایر شرایط مربوط به غرفه در فضاي باز مانند غرفه در فضاي مسقف می12-0

 

 

 ی و برگزار کننده نمایشگاهمرکز های ایمنی مسئولیت19

 .همكاري با کارفرمایان دیگر که در یك محل هستندایجاد ارتباط، هماهنگی و 19-1

 .هاي ورودي و خروجیشرایطی بی خطر، از جمله راه براي ایجادتحت کنترل قرار دادن همه محیط هاي کاري 19-2

،خروجی و ارتباطی، لوله کشی،سامانه هاي سرمایش، گرمایش و تهویه ، ایجااد  روديدایر نگهداشتن و تعمیر راه هاي و19-9

، رساتوران،  ااي خاناه، محال     غاذاخوري پوشش هاي ید حریق، در صورت نیاز سازه هاي پیش ساخته، تسهیالت رفااهی ) 

 .، نماز خانه و دستشویی(، فضاي سبزنشستن و استراحت

 

 ان غرفه دار ایمنی مسئولیت های10

 .در یك محل هستندبا هم که  غرفه دارانی دیگربرگزار کننده و ایجاد ارتباط، هماهنگی و همكاري با 10-1

 .نشان استاندارد داراي پروانه کاربردهایها و دستگاهامانهتهیه و پشتیبانی س10-2

 .ترابري، جابجایی، استفاده ونگهداري از اقالم، ابزار، اسباب، دستگاه هاو موادتامین ایمنیو  ایجاد برنامه 10-9

 سوزي، سرقت، حوادث غیر مترقبه و مواردي از این قبیل بیمه نمایند. غرفه داران باید کاالهاي خود را در قبال آتش10-0

آرایی در غرفه داران باید تمامی کارکنان حقیقی و حقوقی خود را در قبال حوادث ناشی از ساخت و ساز و غرفه 10-5

 .ها بیمه نمایندخلیه غرفهگاه و تروزهاي آماده سازي غرفه، برگزاري نمایش

ساخت هر غرفه در فضاي  ،حتی اگربنددبغرفه خود با پیمانكار قرارداد  ساخت و تزیین غرفه دار براي در صورتیكه 10-9

 . می شودشاملتمامی مقررات ایمنی و بهداشتی این قرارداد، مجزایی صورت گیرد يکار
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 که شامل ؛پشتیبانی از همه عوامل غرفه و محیط آن را بر عهده داردغرفه دارمسئولیت مستقیم استفاده بی خطر و 10-6

 شود.است، میه به نحوي در ارتباط با غرفه هرکس دیگري کو/یا ، رهگذرانگانبازدیدکنندکارکنان، 

 انجام دهد. 1غرفه دار موظف است که ارزیابی خطر را به صورت مناسب مطابق با پیوست 10-10

 .می باشدمربوط پیمانكاران بهموثر برغرفه  هايفعالیت کاالها و وجودناشی ازغرفه دار مسئول اطالع رسانی خطرات 10-11

 

 انپیمانکار ایمنی مسئولیت های15

فعالیت هاي کاري  خود ) یا پیمانكاران فرعی آنها(  تحت پوشش پیمانكاران باید بهداشت، ایمنی و رفاه همه افرادي که15-1

 در غرفه هاي مجاور، راهروها یا محیط هاي عمومی حضور دارند.که کسانی  همچنین ،را تضمین کنند هستند

نیز از  و پیمانكاران فرعی آموزش کارکنان وها، ن ارت و دستگاه هااستفاده صحیح از ابزارها، ماشین پشتیبانی و 15-2

 .استوظایف پیمانكار 

صادر می شاود را  و مرکز نمایشگاهی را که توسط برگزارکنندگان و سایر قوانین قوانین خاص غرفه سازي پیمانكار باید 15-9

 .کندرعایت 

و باه اطاالع مرکاز    کناد  همه فعالیت هایی را که براي ساخت غرفه الزم هستند هماهن  و زماان بنادي   پیمانكارباید  15-0

 نمایشگاهی و برگزار کننده برساند.

8 بایستی کارکنان خاود را از روش کاار   پیمانكار از دستگاه اطفاء حریق به صورت خاص استفاده مینماید در صورتی که15-5

 دستگاه مطلع نماید.
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 پیوست الف

 )الزامی(

 ارزیابی خطر

 .ی که ارزیابی خطر باید انجام شودموارد1-الف 

غرفه هایی که بالقوه داراي احتمال خطر هستند، از جمله غرفه هایی که داراي مواد شیمیایی،ماشین هاي  براي 1-1–الف 

 .نقلیه می باشندمتحرك و وسایل 

 .مایشی و نمایش هاي زنده می باشندغرفه هایی که داراي کاالي ن 2-1-الف 

 .ساخت و ساز در غرفه ها 9-1 –الف 

 .ارتباط کارکنان با نواحی داراي خطر در غرفه و نمایشگاه 0-1 –الف 

 مراحل ارزیابی خطر 2-الف 

 .مد ن ر قراردادن خطرات، جنبه ها و مفهوم خطر ) داشتن پتانسیل خطر( 1 -2الف 

 .هاو  گونگی آسیب به آنافراد در معرض آسیب 2-2-الف 

 دسته بندي آسیب ها به شكل زیر: 9-2-الف 

 .یش از حد خطر ناك: جلوگیري از شروع و انجام کارب 1-9-2-الف 

 .خطر ناك : انجام اقدام هاي کنترلی 2-9-2-الف 

 .کم خطر 9-9-2-الف 

 .تضمین عدم وقوع حادثه با ایجاد پیش آگاهی 0-2-الف 

 .یادآوري مسئولیت هاي قانونی افراد 5-2-الف 

 .ثبت و مرور یافته ها 9-2-الف 

 .ارزیابی خطر و تسلیم به سلسله مراتبتهیه گزارش  0-2-الف 

 اعالم عدم انجام یا به تعویق انداختن کار خطرناك به شرح مراحل زیر: 8-2-الف 
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 .تذکر شفاهی1-8-2-الف 

 .اعالم تخلف 2-8-2-الف 

 .نصب اعالمیه 9-8-2-الف 

 .نمایشگاه برگزار کننده یا مالك مرکزگزارش کتبی به  0-8-2-الف 

 زیابی خطرمسئولیت ار 9-الف

سالن ها ن ارت بر آن را عهده مسئولیت ارزیابی خطر با مسوول سالن همان نمایشگاه است که سرپرست اجرایی -1-9-الف

اجراي دستورالعمل هاي ارزیابی خطر و تهیه گزارشات مربوطه دار است. این ن ارت شامل تكمیل به موقع  ك لیست ها و 

 میباشد.

 

 

 


