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 فرم حراست

که در  رانیا یاسالم یجمهور یالمللنیب یهاشگاهینما یحراست شرکت سهام تیریاحتراماً دستورالعمل مد

 : گردد یم فادیو مقررات به حضورتان ا نیقوان تیاست به منظور رعا دهیگرد میبند تنظ 14

 عرفو  عشر تیبا رعا و یمقنعه و مانتو کامالً ادار :شامل ستیبا یمی( متصد و دارغرفه) ها تحت هر عنوانپوشش خانم (1

 داً یخارج از عرف اک یهاشیآرا نیو همچن یشال و روسر، بدن نماو چسبان ، کوتاه یلذا استفاده از مانتوها ؛باشد یاسالم

 .باشد یممنوع م

اشاعه  نیبم ی کهیهامو نامناسب که به انحا مختلف اعم از لباس و مدل یهادار مرد از پوششغرفههرگونه استفاده پرسنل  (2

 .ممنوع است؛ باشدیم یخالف شئونات اسالم

 دیآن با یو ستاد حراست قابل پخش بوده و صدا یروابط عموم دییها با تاشرکت یغاتیتبل یهایدیس وها لمیفاستفاده از  (3

 .محدود به داخل غرفه باشد

حراست بوده و به لحاظ تعداد نفرات  دییمورد تأ ییملزم به استفاده از کارت شناسا (داردر قالب غرفه)افراد حاضر در غرفه  (4

ها و پشت کانتر ستادنیحاضر حق ا همانانیباشد و م هاشگاهینما یشرکت سهام مهنانییمطابق با آ ستیبایم زیحاضر در غرفه ن

 .را ندارند دکنندگانیبه بازد ییجوابگو

 .باشدیممنوع م داًیاک غرفهخارج از  یهاتراکت و بروشور در محل، یدیاز پخش س یغاتیانجام تبل (5

 کیو پرسنل آن غرفه محترم داران غرفهباشد لذا حضور  یصبح م 10 دکنندگانیو حضور بازد شگاهیساعت شروع کار نما (6

 .باشدیم یها الزامساعت قبل از فک پلمپ سالن

دن در زمان فعال بوو ..( اسناد ، وجه نقد، تلفن همراه ،لپ تاپو اموال شخصی) غرفه از اموال یحفظ و نگهدار تیسئولم (7

 .باشد یمدار غرفهها به عهده سالن

زمان  تانموده و حداقل ن ترکغرفه خود را  دکنندگانیبازد روجو قبل از خ شگاهیکار نما یانیداران موظفند در ساعات پاغرفه (8

 .شداز آنان داخل غرفه حضور داشته با یکیپلمپ سالن 

 ایسالن  ریبه مد اعیسر رامراتب  ...و  یریدرگ ،یآتش سوز ،سرقت و مزاحمت افراد لیدر صورت بروز هرگونه حادثه از قب (9

 .دیپرسنل ناجا و انتظامات مستقر در سالن اطالع ده

فرصت و قبل از  نیدر اول ...و  یشکستگ ،هرگونه سرقت تیبدو ورود به غرفه در صورت روها در دن دربنموهنگام باز  (10

اطالع  یکیزیحفاظت ف یرویسالن و ن ریمد به یمراتب را به صورت گزارش کتب (9:30یال 9)اعتس نیب دکنندگانیورود بازد

 .دیده
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در داخل غرفه آتش افروز  شمع و چراغ ها و ابزار، مخزن گاز ،گاریس، تریه :لیاز قب ،قابل اشتعال لیو استفاده از وسا یگهدارن (11

 .باشد یممنوع م داًیاک

 .باشد یهرگونه کاال مستلزم ارائه برگه خروج کاال م روجخ (12

 ؛دینما زیشود پره یالملل نیب شگاهینما محیط در ینظم یکه موجبات ب یسازجو و هرگونه تنش جادیاداران محترم لطفا از غرفه (13

 یانتظام و ییدر حق اعتراض در مراجع قضا داربوده و غرفه یطگروه خا یلیراست مجموعه مجاز به تعطح نصورتیا ریدر غ

 .دینما یاز خود سلب م را

شرکت  ییشده توام با شکوفا ادی شگاهیتر نماهرچه باشکوه ییبرپا در رمآن شرکت محت یعحضور و مسا میدواریام انیدر پا (14

 مجامع کشوری و جهانی باشد.های پشتیبان تولید در 

 

 نیقوان تیرعادر صورت عدم ؛گردد یم از شما اخذمطالب  نیا لیکه در ذ یالذکر و تعهدبه مطالب فوق تیذکر است با عنا انیاش

 یآن به عهده جنابعال تیغرفه اقدام خواهد کرد و مسئول یلیحراست مجموعه نسبت به قطع برق و تعط غرفه، و مقررات توسط آن

 .باشد یم

 .است یالزام لیمشخصات ذپر کردن 

 :ینام و نام خانوادگ

 :شرکت اریتام االخت ندهینما

 :سمت

 :شماره غرفه

 شگاهینما یبرگزار امیموارد ذکر شده در طول ا قیدق تیعانسبت به ر مشویپس از مطالعه موضوع دستورالعمل فوق متعهد م

مقررات  نیبرابر با قوان میخواهد بود نسبت به اتخاذ هرگونه تصم ریمخ هاشگاهینما یشرکت سهام م در غیر اینصورتیاقدام نما

 .دیاقدام نما

 مهر و امضا                                                                                                                                                   


