
 شزایظ ٍ لَاًیي ٍبسبیت شزکت ًوبیشگبُ ّبی بیي الوللی فبرس

 درببرُ ٍبسبیت -1

بِ ٍبسبیت ضشکت ًوبیطگبُ ّبی بیي الوللی فبسس خَش آهذیذ، ایي ٍبسبیت فشصتی سا فشاّن هی کٌذ تب  -1-1

فبسس،  استبى ًوبیطگبُ ّبی بیي الوللیببصدیذکٌٌذگبى بِ اعالػبتی ًظیش:  بشًبهِ سبالًِ بشگضاسی ًوبیطگبُ ّب دس هحل دائوی 

آخشیي اخببس ٍ اعالػبت هشبَط بِ بشپبیی یب لغَ ًوبیطگبُ ّب، دستشسی بِ آسضیَ ػٌبٍیي ، خبش ٍ ػکس ًوبیطگبُ ّبی بشگضاس 

ضذُ دس سبل ّبی گزضتِ، لیست هطبسکت کٌٌذگبى دس ّش ًوبیطگبُ، اعالػبت هشبَط بِ هجشیبى بشگضاسی ًوبیطگبُ،اهکبى 

 َیت دس ٍبسبیت ٍ دسیبفت پٌل کبسبشی،  اهکبى هطبّذُ سبًسْب ٍ سصسٍ ًَبت ببصدیذ اص ًوبیطگبُ ٍ ..... دستشسی یببٌذ.ػض

داسد کِ ّش کذام اص ضشایظ ٍ  ایي حق سا بشای خَد هحفَػ ًگبُ هیٍبسبیت ضشکت ًوبیطگبُ ّبی بیي الوللی فبسس  -1-2

صهبًی کِ ایي ضشکت ضشایظ ٍ . بِ صالحذیذ خَد هَسد ببصبیٌی ٍ تغییش قشاس دّذ ضَابظ سا اص عشیق بِ سٍصسسبًی ایي صفحِ بٌب

ّبی ایي ضشایظ استفبدُ  ّبی هؼقَلی بشای اعالع سسبًی بِ ضوب دس هَسد بِ بشٍصسسبًی کٌذ، اص تالش ضَابظ سا بشٍصسسبًی هی

الصم بِ رکش است کِ . ییشات آى ببخبش ضَیذخَاّذ کشد اهب ایي اهش ٍظیفِ ضوبست کِ ضشایظ ٍ ضَابظ سا چک کٌیذ تب اص تغ

ّش گًَِ تغییش دس ضشایظ ٍ ضَابظ اص تبسیخ . اداهِ دستشسی ضوب بِ ٍبسبیت بِ هؼٌبی پزیشش ٍ هَافقت بب ایي تغییشات است

  .ضَد یب اثش دادُ هیتاًتطبس تش

سَاالت ٍ  سا بب دقت هغبلؼِ ًوبییذ الصم است قبل اص دستشسی ٍ استفبدُ اص خذهبت ٍبسبیت حتوب ضشایظ ٍ ضَابظ پیص سٍ

 (info@farsfair.ir )  .خَد سا دس هَسد ایي ضشایظ ٍ ضَابظ اص عشیق آدسس ایویل بب هب دس هیبى بگزاسیذ

 پذیزش شزایظ  -2

پزیشفتي ٌیي ضوب بب ّوچ. ایذ دّیذ کِ ضشایظ ٍ ضَابظ سا پزیشفتِ ضوب بب اداهِ استفبدُ اص ٍبسبیت ٍ خذهبت آى ًطبى هی 

 . ًوبییذ هَافقت خَد سا اػالم هی کِ دس هشحلِ ػضَیت قشاس داسد،  شزایظ ٍ لَاًیي ٍبسبیت را هی پذیزم

 عضَیت در ٍبسبیت -3

دس بخطی اص . ایي است کِ بِ ػٌَاى کبسبش دس سبیت ثبت ًبم کٌیذسصسٍ ًَبت ببصدیذ اص ًوبیطگبُ ًخستیي گبم بشای  -3-1

 : دس سبیت هوکي است اص ضوب خَاستِ ضَد کِ بشخی اص اعالػبت ضخصی خَد سا ٍاسد کٌیذ ًظیش ػضَیتفشآیٌذ 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی -

 شوبرُ تلفي ثببت ٍ ّوزاُ  -

 شوبرُ هلی  -

 آدرس  -

 عکس ٍ ..... -

 تکویل هَاسد ستبسُ داس الضاهی هی ببضذ.**



دّیذ، دقیق،  بِ ایي ضشکت هی ػضَیتکشدى فشآیٌذ  ضَیذ کِ ّش اعالػبتی سا کِ دس ساستبی تکویل ضوب هتؼْذ هی -3-2

 .جذیذ ٍ صحیح است

دس ضوب  ػضَیت کٌذ ٍ ّش گًَِ اعالػبتی کِ اص عشیق ایي ضشکت حشین خصَصی ضوب سا هَضَػی جذی تلقی هی -3-3

 استفبدُ قشاسًخَاّذ گشفت. ءٍ هَسد سَ ضَد ّبی حشین خصَصی هذیشیت هی بِ ٍسیلِ سیبستآیذ بذست هیهب ٍبسبیت 

 تعْذات کبربزاى -4

 ضوب بِ ػٌَاى ػضَ ٍبسبیت هی پزیشیذ کِ اص هَاسد صیش پیشٍی کٌیذ: -4-1

ّبی لبًًَی استفبدُ شوب اس ٍبسبیت هغببك شزایظ ٍ ضَابظ تعییي شذُ در ٍبسبیت ٍ یب ّز لبًَى، همزرات ٍ یب دستَرالعول -

 .ّبی هزبَعِ هوٌَع ًشذُ ببشذدر حَسُ

استفبدُ اس رهش عبَر شوب تَسظ ّز شخض دیگز  شوب هسئَلیت فزدی بزای حفبظت اس هحزهبًگی رهش عبَر خَد داریذ، -

 .هوکي است هٌجز بِ لغَ سزیع دستزسی شوب شَد

پذیزیذ کِ شوب هی .ّز گًَِ استفبدُ اس اعالعبت ثبت ًبهی بِ ٍسیلِ فزد دیگز یب اشخبص ثبلث بِ شذت هوٌَع است -

ایذ هغلع ایي شزکت را اس ّزگًَِ استفبدُ غیزهجبس اس رهش عبَر خَد یب ّز گًَِ ًمض اهٌیتی کِ اس آى آگبُ شذُ بالفبطلِ

 سبسیذ.

دستزسی ٍ استفبدُ اس ایي ٍبسبیت هحذٍد، غیزلببل اًتمبل ٍ طزفب هجبس بزای استفبدُ اس آى تَسظ شوب بزاسبس اّذافی  -

 اّن هی کٌذ.است کِ ارائِ خذهبت را تَسظ ایي شزکت فز

 :ب آى دس هَاسد صیش غیش هجبص ٍ هوٌَع استلاستفبدُ اص ٍبسبیت ٍ هغب -4-2

 بزای اّذاف غیز لبًًَی  -

 بزای هجبَر کزدى دیگزاى بِ جْت هشبرکت در اهَر غیز لبًًَی  -

 بزای ًمض همزرات داخلی ٍ بیي الوللی -

 بزای ًمض حمَق هبلکیت فکزی ٍبسبیت ٍ حمَق هبلکیت فکزی دیگزاى  -

 بزای ارسبل اعالعبت ًبدرست یب گوزاُ کٌٌذُ  -

 آٍری یب ردیببی اعالعبت شخظی دیگزاى ٍ استفبدُ غیز هجبس اس آىبزای جوع -

 بزای ّز ّذف ًبخَشبیٌذ یب غیز اخاللی -

 .دّین پبیبى هَاسد قبیل ایي بشای ضخص استفبدُ ٍ دستشسی بِ کِ است هحفَػ هب بشای حق ایي

 بیشگبًُو اس ببسدیذ ًَبت رسرٍ -5

 فشهبییذ: سػبیت سا ریل هَاسد ضَیذ هی هتؼْذ ضوب ًظش، هَسد ًوبیطگبُ اص ببصدیذ ًَبت سصسٍ اص پس -5-1

 اس سالهت یِتبییذ بِ هٌَط ببسدیذ، ًَبت رسرٍ بز عالٍُ کزًٍب( ٍیزٍس شیَع ایبم )در ًوبیشگبُ بزپبیی ّبی سبلي بِ ٍرٍد -

 ببشذ. هی سٌجی تب ٍ  سبلي( ّز ٍرٍدی در هلی کذ استعالم بب بْذاشت) ٍسارت سبهبًِ



 است. الشاهی ًوبیشگبُ اس ببسدیذ جْتدیجیتبل( یب چبپی )ًسخِ شذُ رسرٍ ًَبت ٍ هلی کبرت ارائِ -

 است. اهکبًپذیز شذُ اخذ ببسدیذ ًَبت در شذُ ثبت سهبًی ببسُ در طزفبً ًوبیشگبُ اس ببسدیذ -

 ًوبیذ. تزن را ًوبیشگبُ ّبی سبلي دیگزاى حمَق رعبیت جْت سبًس ّز پبیبى اس بعذ -

 .گزددًوی تعَیض عٌَاى ّیچ بِ شذُ رسرٍ ًَبت -

 هعٌَی هبلکیت ٍ رایت کپی -6

                                                  ّب، ًَضتِ جولِ اص ٍبسبیت هَضَػبت ٍ هغبلب .ّستٌذ سایت کپی هَضَع ضشکت ایي بب هشتبظ خذهبت ٍ ٍبسبیت -6-1      

   .گیشًذ هی قشاس سایت کپی حوبیت تحت َّبٍیذئ ٍ ّب کسػ

 اًتطبس پخص، :ًیستیذ صیش هَاسد اًجبم بِ هجبص دیگشی حق صبحب ّش اجبصُ ٍ ضشکت ایي کتبی اجبصُ بذٍى ضوب -6-2      

 .ػوَم دس پخص یب ًوبیص تَصیغ، اسسبل، اًتقبل، کشدى، آپلَد هجذد،

هَجَد دس ٍبسبیت کِ آصاداًِ بشای استفبدُ هجذد دس دستشس ّستٌذ یب دس حَصُ ػوَهی د سایي هوٌَػیت بِ هَا  **تَجِ:

 .یببذ ّستٌذ، گستشش ًوی

 هحذٍدیت هسئَلیت -7

ّبیی  هوکي است هستقیوب ضوب سا بِ سبیت ضشکت ًوبیطگبُ ّبی بیي الوللی فبسس ّبی ثبلث هَجَد دس ٍبسبیت لیٌک -7-1

ّب دس  کٌین ٍ ّیچ هسئَلیتی دس قببل ایي سبیت ّب سا تضویي ًوی هب ایي سبیت ،ًیستٌذ ّذایت کٌذ کِ بِ ایي ضشکت ٍابستِ

ضَد ّن  ّبی ثبلت ٍاسد هی ّوچٌیي هسئَل ضشس ٍ خسبستی کِ بِ ٍاسغِ استفبدُ اص خذهبت ٍ یب سبیت. بشابش کبسبشاى ًذاسین

  .ًیستین

 

 

 


