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 عملکرد یابیارز تهیکمآیین نامه 

 مقدمه:

 عملکرد یابیارز فیتعر

غرفه سازی با ساختاری نظام یافته صورت  حرفهبه فرآیندی که با هدف نظام مند کردن ارزیابی در جهت شناسایی و معرفی فعالین شاخص در 

جام می پذیرد، ارزیابی عملکرد شرکت های غرفه ساز گفته می شود. در این فرآیند شرکت غرفه ساز از نظر انجام اصول و قوانین موجود و نیز ان

 وظایف در جهت افزایش کیفیت و رضایتمندی کارفرمایان مورد بررسی قرار می گیرند.

د نقاط تا بتوان قرار می دهدو ارزیابی  یبررسمورد را  غرفه سازی حرفهفعالین عملکرد ، کمیته ارزیابی عملکرد انجمن ؛عملکرد یابیارز ندیدر فرا

 هیئت مدیرهگزارش به و در مواردی در قالب  تشویقو در مواردی  نمایداستخراج و عملکرد کلی خورد ها زرا با توجه به با آنانقوت و ضعف 

 بهبود عملکرد، توانمندی هاکشف با هدف  یعملکرد بصورت دوره ا یابی. به طور خالصه ارزاز را تبیین نماید انجمن جایگاه شرکت های غرفه س

 د.پذیردر این حوزه انجام می  تبیین جایگاه فعالینو نیز برنامه ریزی در جهت 

  عملکرد یابیارز فواید

تواند  یعملکرد موثر م تیریفراهم کند. مد یاریتواند منافع بالقوه بس یم آنان یو رفتار یعملکرد کار یو بررس فعالین غرفه سازرفتار  یواکاو

 شرکت های ییشناسا نیو همچن کیفی فعالیت غرفه سازی یابیارز یبرا سازی استاندارد جادیا نیز و غرفه سازانو  انجمن نیارتباط ب تیتقودر 

 .شایانی نماید کمک ایشان قیجهت تشو در برتر

 ارزیابی عملکردساختار کمیته فصل اول : 

غرفه سازان مرکب از اعضای ذیل با ابالغ هیات مدیره انجمن تشکیل  با هدف انجام امور باال کمیته ای تحت عنوان کمیته ارزیابی عملکرد -1ماده 

 خواهد شد:

 الف( سه نفر از اعضای هیات مدیره انجمن

 ب( یک نفر از اعضای انجمن

 امع غرفه سازییک نفر از جایگاه کارشناس سامانه جج( 

 .شوند البدل( تعیین می یبه عنوان جایگزین )عل نیز یک فرد : در هنگام انتخاب نماینده اعضا،1تبصره 

 .باشد عملکرد دو سال است و انتخاب مجدد اعضابالمانع می یابیمدت عضویت در کمیته ارز -2ماده 
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 ئت مدیره جدید ابقا خواهند شد.ابات دوره ای، اعضای منتخب کمیته با تأیید هی: در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره انجمن طی انتخ2تبصره 

است، چنانچه  معتبرته و تصمیمات آنان با اکثریت آرا، نج عضو رسمیت یافحداقل سه نفر از پعملکرد با حضور  یابیجلسات کمیته ارز -3 ماده

را کمیته ارزیابی عملکرد به دلیل عدم حضور اعضا، در سه جلسه متوالی رسمیت نیابد، هیئت مدیره انجمن می تواند تمامی یا تعدادی از اعضا 

 خلع و نفر جایگزین انتخاب نماید.

را کتباً به وی عملکرد در اولین جلسه از بین خود یک نفر به عنوان دبیر انتخاب نموده و مشخصات، سمت و موجودیت  یابیکمیته ارز -4 ماده

. قابل ذکر است که کلیه هماهنگی بین اعضا و تشکیل جلسات کمیته ارزیابی عملکرد به عهده ایشان می دنمای انجمن اعالم می رهیمد اتیه

 باشد.

عملکرد عالوه بر تابعیت جمهوری اسالمی ایران و تدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور  یابیای ارزاعضای کمیته ه -5 ماده

 :شروط زیر باشندو تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران باید دارای 

 یسال سابقه کار در حوزه غرفه ساز 5سال سن و  30حداقل حسن شهرت و حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی ، و  ی:نماینده اعضا داراالف

 یو مقررات ادار نیسال سن  و سه سال سابقه کار و آشنا به قوان 30نیزحداقل دارای   رهیمد اتی:نمایندگان هب

پرداخت  ای الزحمه حق جلسات، در شرکت ساعات مجموع  برای و باشد عملکرد با حفظ سمت می یابیانجام وظیفه در کمیته های ارز -6 ماده

 .شود ینم

 :گردد تصمیمات کمیته در سه نسخه تنظیم و به ترتیب زیر ابالغ می -7ماده

 غرفه سازان انجمن رهیمد اتییک نسخه جهت ابالغ به ه-1

 رانیا یالملل نیب یها شگاهینما یشرکت سهام معاونت فنی و مهندسییک نسخه جهت ابالغ به  -2

 عملکرد یابیارز کمیته ایگانییک نسخه جهت ضبط در ب -3

 فصل دوم: وظایف و حدود اختیارات کمیته ارزیابی عملکرد

 وظایف کمیته ارزیابی عملکرد شامل موارد ذیل می باشد: -8ماده 

 تدوین آئین نامه اولیه کمیته ارزیابی جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره انجمن-الف

 انجمنمصوب هیئت مدیره عملکرد، ارزیابی  کمیته اجرای آئین نامه-ب
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 انتخاب غرفه ساز برتر بر اساس شاخصه های تبیین شده در آئین نامه-ج

 انتخاب غرفه برتر بر اساس شاخصه های تبیین شده در آئین نامه-د

 اثر در راستای رتبه بندی غرفه سازان جهت ترتیب به هیئت مدیره انجمنآن ارائه  واستخراج و تحلیل نتایج -ه

 برترساز شاخص های انتخاب غرفه  -9ماده 

منبع دریافت  میزان  امتیاز

 اطالعات

 شاخص ها روش

تعیین حداقل  سامانه متر مربع 300هر   1

 متراژ

 .میزان کار1

 .رضایت مشتری2 تحلیل آمار سامانه %70باالی   3

 .کیفیت کار3 تحلیل داده آئین نامه غرفه برتر غرفه برترمنتخب  2-4

 .احکام انضباطی4 بررسی گزارش کمیته انضباطی هر محکومیت  -4

غرفه آرایی نمایشگاه واحد  هر تخلف -4

 بین المللی تهران

 .رعایت قوانین5 بررسی گزارش

 

 شاخص های انتخاب غرفه برتر -10ماده 

 دهیامتیاز  موارد تأثیر گذار بر هر شاخص کد شاخص ها ردیف

1 2 3 4 5 

  خالقیت و نوآوری 1-1 طراحی 1

 ارتباط طرح با عنوان نمایشگاه 1-2

 ارتباط طرح با ماهیت برند شرکت کننده 1-3

 رعایت اصول ارگونومیک سازه و کاربر 1-4

 رعایت اصول تناسبات و زیباشناسی 1-5

همنشینی رنگ ها با توجه به گروه رنگ های  1-2 رنگ 2

 سازمانی شرکت کننده

 

 هماهنگی انتخاب رنگ با سبک و فرم سازه 2-2

 کیفیت رنگ آمیزی و پوشش کار 2-3

نور  3

 پردازی

خالقیت در انتخاب نوع نورپردازی عمومی  3-1

 غرفه و رعایت اعتدال

 

کاال بهره برداری مناسب از نور جهت نمایش  3-2

 یا خدمات

انتخاب صحیح رنگ نور با توجه به سبک و  3-3

 رنگ غرفه

طراحی نور در جهت جذب بازدید کنندگان و  3-4

 یا هدایت ایشان به سمتی مشخص

رعایت قوانین مصوب مربوط به برق و  3-5

 روشنایی

انتخاب و اجرای کفسازی صحیح و اصولی با  1-4 کفسازی 4

 لغزندگی و ناهمواریکمترین میزان 

 

انتخاب و اجرای پوشش مناسب با نیاز  4-2

 کاربر

  اختصاص فضای مناسب جهت معرفی برند 1-5 فضا بندی 5

 اختصاص فضای مناسب جهت تعامل با مخاطب 5-2

 اختصاص فضای مناسب جهت اطالع رسانی 5-3
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اختصاص فضای مناسب جهت نمایش کاال یا  5-4

 خدمات

 اختصاص فضای مناسب جهت جلسات 5-5

اختصاص فضای مناسب جهت ورود، خروج و  5-6

 تردد

 اختصاص فضای مناسب جهت پذیرایی 5-7

اختصاص فضای مناسب جهت استراحت پرسنل،  5-8

 دپوی وسایل و آبدارخانه

رعایت استاندارد و اصول آهنکشی طبق  1-6 طبقه دوم 6

و غرفه قوانین آیین نامه غرفه سازی 

 آرایی نمایشگاه بین المللی

 

رعایت استاندارد در ساخت پلکان )ارتفاع،  6-2

 پاخور، عرض(

 رعایت استاندارد پیاده سازی جانپناه 6-3

بکارگیری از ابزار گرافیکی هوشمندانه و  1-7 گرافیک 7

منطبق با نیاز کاربر)پوستر، الیت باکس، 

 فوم برد، مش و ...(

 

بودن تصاویر و حروف در جهت بیان گویا  7-2

 پیام و هدف شرکت کننده به بازدیدکنندگان

هماهنگی رنگ بین طرح ها و نوشته ها با  7-3

 کلیت غرفه

اجرای تمیز و بی نقص نوشتار با استفاده  7-4

 از تراز و شابلون

 نصب تمیز و بی نقص چاپ ها 7-5

استحکام  8

 سازه

سازه در جهت تأمین مقاوم سازی کلیت  8-1

 امنیت کاربر و تأیید ناظر فنی

 

مواد و  9

 مصالح

خالقیت و نوآوری در استفاده از مواد و  9-1

 مصالح جدید

 

 همنشینی هوشمندانه مواد و مصالح مختلف 9-2

استفاده از مواد و مصالح استاندارد به  9-3

 لحاظ امنیت فیزیکی و شیمیایی

مصالح استاندارد به استفاده از مواد و  9-4

لحاظ حفظ آرامش روانی )تحریک حس بویایی، 

شنیداری و بینایی( در پروسه نصب و راه 

اندازی غرفه و همچنین زمان برگزاری 

 نمایشگاه

متناسب بودن مبلمان غرفه با سبک معماری  1-10 تجهیزات 10

 سازه

 

متناسب بودن مبلمان و چیدمان غرفه با  10-2

کاربر در تعامل با مراجعین توجه به نیاز 

 و بازدیدکنندگان

عدم استفاده غیر متعارف از تجهیزات صوتی  10-3

 و تصویری

آیین  11

 نامه

رعایت قوانین و مقررات غرفه سازی و غرفه  11-1

آرایی وضع شده توسط سازمان غرفه سازی و 

 غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی تهران

 

دیدگاه  12

 کلی

  دیدگاه کلی داور 12-1

 باشد: یم لیعملکرد شامل موارد ذ یابیارز تهیکماختیارات  -11ماده 

 مختلف یها شگاهیدر نماو غرفه برتر برتر  سازانتخاب غرفه -الف

 در موارد مورد نیاز  غرفه سازان انجمن هیئت مدیرهبا  تعامل  -ب

 ی شرکت های غرفه سازها تیدر جهت بهبود مستمر فعال و کیفی یکم استانداردهای بر اساس آئین نامهبررسی و ارتقا  -ج
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 ارزیابی عملکرد در مورد تصمیمات مختلف کمیتهغرفه سازان  در رسانه های انجمنساختارهای ارزیابی عملکرد  اطالع رسانی -د

 ایشان یهاییبهبود توانا جهتغرفه سازی  حرفهشاغل در  یآموزش منابع انسان یبرا ییهابرنامهتدوین  -ه

عملکرد انجمن غرفه سازان  یابیارز تهیکم ی.......... به تایید اعضا..................، در مورخ.........تبصره 2و ماده  12این آیین نامه مشتمل بر -12ماده 

 باشد. یانجمن رسیده و از تاریخ مذکور الزم االجرا م رهیمد اتیه و

 

 

 


