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 (( داران غرفه نامه تعهد))

 ایران.ا. ج یالملل نیب یها شگاهینما یسهام شرکت حراست تیریمد دستورالعمل
  کمیعل سالم

 اقزدام شزااهینما یبرگزاار دتم  طول در شده ذکر موارد قیدق تیرعا به نسبت گردد یم تعهد لهینوسیبد(  37 یال 1 موارد) یتیامن و یحفاظت امور ییاجرا العمل دستور دییتأ ضمن احتراماً

 اقزدام مربوطه ضوابط یجراا به نسبت مقررات طبق بود خواهد مختار ا.ا.ج یالملل نیب شااهینما یسهام شرکت ، شرکت نیا توسط مقررات و نیقوان تیرعا عدم صورت در است یهیبد ، مینما

 .  دینما

 .است یالزام لیذ مشخصات پرکردن

 

 .………………………… : سمت ..…………………… : یخانوادگ نام و نام ..……………………………:  شرکت نام

                                                                                                    

                    شرکت مهر و امضاء.                                                 ………:  غرفه شماره  ………:  سالن شماره

 :  شااهینما یبرگاار امیا یتیامن و یحفاظت امور
 یم ها خانم ضمناً.  باشد دهیپوش امالًک ستیبا یم غرفه در بانوان حجاب منظور نیبد.  باشد یم  ممنوع داًیاک دار غرفه بانوان توسط شال و یروسر از استفاده لذا.  باشد یم مقنعه ، سر یمو کامل پوشش-1

 .  ندینما استفاده الشکل متحد روپوش از ستیبا
 .  است ممنوع(  مهمانان و غرفه ینازمسئول اعم هرعنوان تحت) غرفه نمادر وبدن چسبان کوتاه، یازمانتو ها خانم استفاده و باشد یادار بصورت دیخانمهابا پوشش-2

 .  است ممنوع(  مهمانان ای و انیمتصد ، غرفه مسئول از اعم عنوان هر تحت)  عرف از خارج یها شیآرا با بانوان حضور-3

 .  است ممنوع باشد یاسالم شئونات خالف اشاعه نیمب مختلف انحاء به که مرد دار غرفه پرسنل توسط نامناسب پوشش از استفاده هرگونه-4

 .  است ممنوع باشد یاسالم شئونات به ریمغا ریتصاو به منقش که ییلباسها از استفاده-5

 .دهند قرار خود یکار رادربرنامه ییخوشرو و نااکت باشند،لذا یم یگرام دکنندگانیبازد با یاسالم اخالق و احترام تیرعا به ملام ها غرفه انیومتصد نیمسئول هیکل-6

 . گردد یخوددار جداً ارشاد وزارت مجوز بدون یها یقیموس پخش از ، باشد غرفه داخل به محدود دیبا یریتصو و یصوت لوازم یصدا -7

 . باشد دهیرس( یبصر و یسمع) یعموم روابط دییتأ به ستیبا یم این شرکتها یغاتیتبل CD و باشد یم ممنوع شااهینما طول در مجاز ریغ  CD هرگونه از استفاده-8

 .  باشدیم ممنوع دینما مااحمت جادیا داران غرفه ریسا یبرا که یغاتیتبل لیوسا ای ااتیتجه هرگونه نصب-9

 .  گردد یخوددار ربطیذ نیمسئول با یهماهنا بدون یغاتیتبل بنر و پوستر هرگونه نصب از-10

 .  دییفرما یریجلوگ این دار         

 مختلزف یانحا به که ییپوسترها و CD عیتوز از. ندینما نصب نهیس یرو بر را یشناسائ کارت موظفند کارکنان هیکل و بوده شااههاینما شرکت نامه نییآ با مطابق ستیبا یم غرفه در حاضر افراد تعداد-11

 . دیینما یخوددار باشد یم ممنوع ربطیذ نیمسئول اعالم حسب آن عیتوز و فروش

 . شود یخوددار جداً است یاسالم شعائر و شئونات با ریمغا که یغاتیتبل پوستر هرگونه نصب از-12

 .  دیینما یخوددار جداً محصوالت و کاال فروش از-13

 فرد عاًیسر پلمپ فک از سپ تا است یالاام سالن درب یجلو در پلمپ فک از قبل 8:30 ساعت راس در غرفه پرسنل از کنفری حضور لذا.  باشد یم صبح 9:00 ساعت شرکت اعالم حسب کار شروع ساعت-14

 .  کند دایپ حضور غرفه در مذکور

 .  شود یخوددار جداً دیبازد ساعات طول در یهماهنا بدون غرفه کامل ترک از-15

 . باشد یم کننده مشارکت بعهده ، مجدد پلمپ زمان تا پلمپ فک زمان از غرفه اموال از حفاظت ، عرضه قابل یکاالها حراست و حفظ بر عالوه-16

 .   دییفرما یخوددار جداً یهماهنا بدون متفرقه مراسم ای و یکش قرعه ، مسابقه یبرگاار هرگونه از-17

 عنوان چیه به و دینما ترک را نسال دکنندگانیبازد خروج خصوص در کامل نانیاطم از پس و  بوده حاضر غرفه محل در کار انیپا تا داران غرفه از یاحد ستیبا یم یشااهینما کار ساعت آخر قیدردقا-18

 . نکند ترک را غرفه محل سالن پلمپ زمان تا

 دادن زقرارا. گردد خارج سالن از داران غرفه توسط شااهینما روزانه کار ساعت انیپا در...  دئویو ، یعکاس و یبردار لمیف نیدورب رینظ ارزش با و حمل قابل اجناس المقدور یحت شااهینما نوع به توجه با-19

 .      دیینما یخوددار غرفه ایم یرو در...  و پول فیک ، یشناسائ کارت ، پاسپورت معتبر، اسناد چک، دسته نقد، ،وجه همراه تلفن

 دقزت و یاریهوشز از پرسزنل هیکل تاس یضرور باشد یم نیسارق و ادیش افراد تیفعال جهت یمناسب زمان که...  و ها غرفه جلو در یکیایف یریدرگ و مترقبه ریغ اتفاقات ای برق یاحتمال قطع هناام در-20

 . باشند برخوردار کامل

 .  دیده اطالع لنسا در یکیایف حفاظت اعواملی حراست نیمسئول ایهاو سالن یمستقردرجلو ناجا پرسنل ای رسالنیمد به عاًیراسر ،مراتب افراد ومااحمت سرقت ، اتفاق هرگونه درصورت-21

 و دربها جلو در سالن ریمد به یشفاه تصور به هیاول قیدقا در را مراتب دیگرد مشهود...  و یشکستا ای سرقت چنانچه و شود کنترل ااتیتجه و لوازم هیکل غرفه به ورود بدو در ها درب نمودن باز هناام-22

 به پلمپ فک تا پلمپ زمان از سالن داخل اموال حفاظت تیمسئول نکهیا به توجه با است ذکر انیشا.  دیینما منعکس(  حراست مسئول 02 سالن ریمد.1)  نسخه دو در مکتوب صورت به شااهینما حراست به

 ازانی بزه واصزله گاارشزات اًصرف و نبوده حراست توسط یریایپ قابل سرقت به ریدا دار غرفه یسو از سالن در دکنندگانیبازد حضور از پس گاارش هرگونه است یهیبد لذا ، باشد یم ربطیذ نیمسئول عهده

 .  اشدب یم ممنوع غرفه داخل در آن نمودن روشن و گاز مخان ، افروز شعله لیوسا ، حفاظ بدون یچراقها یناهدار.  گردد یم ارسال یبعد اقدام جهت شااهینما در مستقر یانتظام
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 یبهداشزت لیمسا تیرعا جهت به ینقانو ریغ یتورهایایو توسط غذا قبول از لذا باشند یم یشناسائ کارت یدارا ندینما یم مراجعه غرفه آن به که غذا یتورهایایو آمده عمل به یها یهماهنا اساس بر-23

 به ازین شرکت نآ که یصورت در . باشد ینم شااهینما عهده به آن تیمسئول شود حادث غرفه آن پرسنل از یاحد یبرا افراد نیا یسو از مشابه موارد ای تیمسموم چنانچه است یهیبد.  دیینما یخوددار جداً

  دینما ارائه یکیایف حفاظت اداره به ربطیذ یها تیریمد و یمجر دییتأ از پس را خود یکتب درخواست ستیبا یم دارد را شااهینما از خارج غذا هیته

 عیسر خروج به نسبت بار هیخلت از پس و ردیگ انجام بار حمل یخودروها توسط ستیبا یم لیوسا و باشد یم ممنوع کاال خروج و شااهینما ، ساز و ساخت زمان در مجموعه داخل به یسوار خودرو ورود-24

 . گردد یم منتقل رونیب به فتراکیل با خودرو نصورتیا ریغ در ، ندینما اقدام شااهینما محوطه از رونیب به خودرو

 .  باشد یم کاال خروج مجوز برگه ارائه مستلام 21 بند در مندرج موارد از ریبغ کاال هرگونه خروج-25

 به مربوطه فرم میتنظ با را خود بش ناهبان شااهینما کار اتمام از قبل  ًاست یضرور  فلذا بود خواهد خودتان بعهده روز شبانه طول در آن حراست و حفظ باشد یم باز یفضا در شرکت آن غرفه چنانچه-26

 . دیینما یمعرف شااهینما حراست یکیایف حفاظت معاونت

 . ندینما لیتکم را غرفه در شاغل افراد به مربوط فرم ستیبا یم ساز و ساخت جهت ندینما یم تیفعال غرفه در که یافراد-27

 گردد.  اعالم و گاارش ساتیتأس به اًعیسر مراتب زا گرما و یبرق  یها ستمیس در یفن نقص مشاهده صورت در. دیینما یخوددار جداً(  افشانه ، دستبند ، میسیب ، اسلحه) ممنوعه لیوسا داشتن همراه از-28

 هیتسزو انجزام بزه نسزبت و لیزتحو النسز ریمد از یبرگاار آخر روز در را کاال خروج برگه وقت اتالف از یریجلوگ جهت لذا باشد یم شااهینما انیپا از بعد روز در یمجر اعالم اساس بر کاال خروج زمان-29

 .   دیینما اقدام سالن به یاحتمال وارده خسارت ای و ییویراد – یطیمح غاتیتبل بابت شااهینما یبصر و یسمع واحد با حساب

 . دیینما اقدام العمل دستور اساس بر دیینما یسع لذا باشد یم ضوابط اساس بر کاال خروج زمان          

 هرگونزه اتخاذ مجازبه شااههانمای یسهام شرکت اینصورت غیر در است یبدیه. شودپرهیانماید یالملل بین نمایشااه درمحیط ینظم یب موجب که یدرگیر و تشنج هرگونه ازانجام است متعهد دار غرفه-30

 .نماید یم سلب ازخود را یوانتظام یقضای درمراجع اعتراض دارحق باشدوغرفهیم یخاط غرفه یتعطیل ازجمله یتصمیم
 

 و آورده بعمزل تشزکر دارد نبالبزد یجهان یبازارها در یمل یکفائ خود و ینفت ریغ صادرات یشکوفائ موجبات که شده ادی شااهینما تر باشکوه چه هر ییبرپا در محترم شرکت آن یمساع و حضور از انیپا در

 بزا انتقزادات و شزنهاداتیپ ای شده ذکر موارد خصوص در سئوال هرگونه داشتن صورت در نیهمچن.  باشد همراه است انیرانیا یجهان یها شاخصه از یکی که یمذهب تیهو با ختهیآم تیفعال نیا است دیام

 . بود خواهد یجنابعال جواباو یبرگاار ولط در  21913070- 21913042- 22662838 - 21912612 -14:  یها تلفن

 اساس بر گردد مشاهده غرفه نآ در یاسالم حجاب و شعائر و شئونات تیرعا عدم چنانچه است شده اخذ یجنابعال از نیا از شیپ که یتعهد به توجه با نیهمچن و الذکر فوق مطالب به تیعنا با است یهیبد

 . باشد یم یجنابعال عهده به آن تیمسئول و شد خواهد اقدام غرفه یلیتعط و برق قطع به نسبت العمل دستور

 .   باشد یم حراست ستاد در نسخه کی و کننده شرکت اریاخت در نسخه کی ، دارند را یاصل حکم کدام هر که شده هیته نسخه دو در نامه تعهد نیا

 
 

 

  حراست تیریمد                                

     رانیا. ا. ج یالملل نیب یشگاههاینما یسهام شرکت                                           

 

 

 .دییافرم ینگهدار خود نزد و هیته اطالع جهت یکپ نسخه کی نامه، تعهد فرم نمودن ممهور و  امضاء از پس "لطفا:  توجه

                    

 

 

 

 

 

 

 :شرکت مهر و مضاءا                                                                                                               : تاریخ

 


