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 مرحله یک

 :انجام مراحل ذیل از سوی متقاضی در سامانه جامع غرفه سازی

 تکمیل مشخصات کامل شرکت متقاضی -1

 (اجباری)نام ثبتی شرکت 

 (اجباری)شماره ثبت شرکت 

 (اجباری)کد اقتصادی شرکت 

 (اجباری)کد کارگاهی بیمه شرکت 

 (اجباری) شرکت نام مرکز مالیاتی 

 (غیراجباری)سابق شرکت گرید 

 (غیراجباری)عضویت در انجمن 

 (اجباری)آپلود اسکن روزنامه رسمی شرکت 

 (اجباری)آپلود اسکن اساسنامه شرکت 



 :تکمیل مشخصات مدیرعامل -2

 (اجباری)نام و نام خانوادگی 

 (اجباری)کد ملی 

 (اجباری)همراه تلفن 

 (اجباری)تحصیالت 

 (اجباری)آپلود اسکن کارت ملی 

 (اجباری)عکس پرسنلی مدیرعامل 

 

 :تکمیل مشخصات نماینده تام اختیار شرکت -3

 (اجباری)نام و نام خانوادگی 

 (اجباری)کد ملی 

 (اجباری)همراه تلفن 

 (اجباری)سمت در شرکت 

 (اجباری)آپلود اسکن کارت ملی 

 

 



 :مشخصات دفتر شرکت -3

 (اجباری)آدرس کامل 

 (اجباری)تلفن ثابت 

 (اجباری)کروکی 

 (اجباری) وضعیت مالکیت 

 

تکمیل این قسمت انتخابی می باشد ولی در صورت وارد شدن به آن )مشخصات کارگاه  -4
 (:تکمیل موارد ذیل اجباری است

 (اجباری)آدرس کامل 

 (اجباری)تلفن ثابت 

 (اجباری)کروکی 

 (اجباری) وضعیت مالکیت 

 



 مرحله دوم

 :تکمیل مواردذیل توسط متقاضی

 (اجباری)اعالم تعداد نفرات بیمه متوسط شش ماه گذشته 

 (اجباری در صورتیکه در مرحله اول بخش مشخصات کارگاه را تکمیل کرده است)متراژ کارگاه. 

 (اجباری)شماره نظام مهندسی ناظر فنی شرکت 

 اجباری در صورتیکه در مرحله اول بخش مشخصات کارگاه را )کارگاه اسکن سند یا قولنامه آپلود
 .(تکمیل کرده است

 (اجباری)اسکن سند و یا قولنامه دفتر آپلود 

 (اجباری)اسکن تعهدنامه اخالق صنفی آپلود 

 (اجباری)اسکن تعهدنامه نمایشگاه آپلود 

 (اجباری)آپلود اسکن مدارک تحصیلی ناظر فنی دارای نظام مهندسی 

 (  اجباری)اسکن مدارک تحصیلی تکنسین برق آپلود 

 اسکن مدارک مربوط به فرد دوره دیده آپلود HSE (اجباری  ) 

(اجباری)هزار تومان غیر اعضا  850هزار تومان اعضای انجمن و  500 *پرداخت مبلغ 

مبلغ بر اساس اعالم عضویت و یا عدم عضویت در مرحله اول و تایید آن توسط اپراتور؛ از سوی سامانه   *  
 .به صورت خودکار اعالم شود



 :مرحله سوم
متقاضی با اعالم تلفنی تاریخ مراجعه به وی از سوی انجمن؛ به دفتر مربوطه مراجعه می کند و مدارک 

 .مورد نیازی که به صورت تلفنی به وی اعالم شده است را با خود به همراه خواهد داشت

 

 :موارد قابل بررسی در این مرحله که به صورت حضوری می باشد شامل موارد ذیل می باشد

 

عدم سو پیشینه 

 تایید بیمه 

تایید وجود پرونده مالیاتی 

دریافت فیزیک مدارک 

 نیروی ناظر فنیبررسی 

 نیروی تکنسین برقبررسی 

 بررسی نیرویHSE 

 (در صورت وجود در مراحل قبل)بازدید کارگاه 

 رد دائمی عدم تایید تایید



 

 در صورت تایید تمامی موارد مرحله سوم با توجه به دو عدد تایید شده بیمه و متراژ کارگاه، در دو قالب
 :در یکی از گروه های مربوطه قرار می گیردذیل، شرکت متقاضی 

متراژ تایید شده کارگاه 

تعداد بیمه تایید شده 

 

 :گروه ذیل قرار می دهد 4سامانه به صورت خودکار با توجه به اعداد باال متقاضی را در یکی از 

 

 

 

 

 

  

 1200مجاز به ساخت 
غرفه در   6متر مربع و 

 هر دوره نمایشگاهی

 نفر  9تا  6بین تعداد نفرات بیمه  
 مربعمتر  300تا  200بینکارگاه متراژ 

 نفر   6تا  5تعداد نفرات بیمه  بین 
 متر مربع 200تا  100بینمتراژ کارگاه 

 و بیشترنفر  9تعداد نفرات بیمه  
 مربع و بیشترمتر  300متراژ کارگاه 

 نفر   5تا  3تعداد نفرات بیمه  بین 
 متر مربع 100تا  0بینمتراژ کارگاه 

 800مجاز به ساخت 
غرفه در   4متر مربع و 

 هر دوره نمایشگاهی

متر  400ساختمجاز به 
در هر  غرفه 3مربع و 

 دوره نمایشگاهی

متر  150مجاز به ساخت 
در هر  غرفه 2مربع و 

 دوره نمایشگاهی



 مرحله چهارم

در مرحله چهارم نیز پس از تایید دو مورد ذیل، پرونده شرکت متقاضی تایید نهایی می گردد و صدور 
 :گواهینامه برای آن مجاز خواهد بود

 

 

  تاییدیه معاونت فنی و مهندسی نمایشگاه 

  تاییدیه گذراندن دوره های آموزشی 

 

 

 با تایید این مرحله شرکت دریافت کننده گواهینامه غرفه سازی به صورت خودکار در لیست سامانه قرار
می گیرد و گروه شرکت نیز در سامانه به صورت خودکار مشخص گردیده و بعد از آن شرکت مذکور  

 .تنها می تواند در دوره های نمایشگاهی با متراژ و تعداد غرفه های مربوطه کار نماید

قبال در سامانه این موضوع به صورت معتبر و غیر معتبر تعریف شده بود که با تکمیل پروسه دریافت 
گواهینامه هر شرکت فقط در محدوده متراژ مجاز و تعداد غرفه مجاز ساخت می تواند مدارک را در سامانه  
بارگذاری کند و در صورت افزایش بیشتر از حد مجاز؛ سامانه به صورت خودکار از انجام کار جلوگیری می 

 .نماید


