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 به نام خدا 

 

 )بخش مکتوب و دیجیتال(میقرآن کر یالملل نیب شگاه ینما  نیو نهم  ستیب ینامه برگزار نیآئ

 

 :مقدمه

قرآن    ی الملل  ن یب  شگاهی نما  نیو نهم  ست یدر نظر دارد ب  ی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  معاونت

  ندرای. ضوابط حضور و ثبت نام ناشران  د یبرگزار نما  ۱۴۰۱ماه   بهشتیارد  ۹تا    ن یفرورد  27  خیرا از تار  میکر

 باشد. ی م لذی  شرح به شگاهیدوره از نما

  : میقرآن کر یالملل  نینمایشگاه ب  نیو نهم  ستیبکتاب  فروش مقررات بخش و  ضوابط

 .ند یشرکت نما ی قرآن -  ی بزرگ فرهنگ  داد یرو ن یتوانند در ا ی دارند م  ی قرآن داتی که آثار و تول ی ناشران یتمام

   ثبت نام ناشران-1

ناشران سراسر کشور اعم از خصوصی یا دولتی که داراي پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  

 .ند یماه ثبت نام نما نیفرورد  ۱۷ تیلغا   ۱۰ خیتوانند از تار  می هستند،

 وجه وجود نخواهد داشت.  چی شده، امکان ثبت نام به ه ادی  مهلت  اتمام از پس :تبصره 

  راخی  سال  ۵ در   ۲۹۷  ییویعنوان کتاب با رده د  ۳۰، دارا بودن حداقل  مبناي ثبت نام براي ناشران .1

  کتاب  ناشران  البته . )باشد   اول   چاپ  آن   عنوان  ۱۰  حداقل  بایستی  که   است   عترت  و   قرآن   حوزه   در

  ن یعناو  که یاست در صورت  ی هیخواهند بود( بد   ی قاعده مستثن  ن یشده از ا  اد ی  حوزه  فاخر   آثار  و    مرجع 

 باشد. یانتشارات از تعداد حداقل کمتر باشد مجاز به ثبت نام بصورت مستقل نم

 ثبت نام انتخاب کنند.  يرا برا  ۲۹۷ ییوی حوزه قرآن و عترت با رده د  ي کتاب ها د یناشران الزاما با .2

 را دارا باشند.  می سازمان دارالقرآن الکر  عیمجوز چاپ و توز  ستیبا  می   الزاما ناشران    يقرآن ها   تمامی .3

شایان ذکر است کتاب هاي تجدید چاپ در هر سال فقط یك عنوان محاسبه می شود که ضرورت    :۱تبصره 

 شود.  یثبت و معرف ستمیکتابها در س  ه یدارد مشخصات کل

 به بعد باشد. ۱۳۹۶شده ناشران چاپ  یمعرف هاي کتاب ه یالزم است کل :۲تبصره 

ناشر دیگر را اخذ و در    ۴کند می تواند حداکثر نمایندگی    می   احراز  را   نام  ثبت   شرایط   که   ناشري .4

 اعالم شود.  تیسا

 ناشر واگذار کننده نمایندگی موظف است نسبت به ثبت نام اقدام و فرم نمایندگی راتکمیل نماید. -
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به    ی ندگینما  ياعطا - عنوان کتاب    ۳۰کند و حداقل    ی م  تیناشر که در همان حوزه فعال  كی صرفاً 

 است.  ریدارد، امکان پذ 

ممنوع است و در صورت مشاهده موجب لغو   ی عرضه کتب سایر ناشران بدون داشتن نمایندگی رسم -

 خواهد بود.  شگاهیحضور ناشر در نما

 .ند به ناشر دیگري نمایندگی بدهند توانناشرانی که خود در نمایشگاه شرکت کرده اند نمی  -

  موافقت   و  بررسی  به  منوط  هستند،  گذشته  هايثبت نام از ناشرانی که داراي سابقه تخلف در نمایشگاه   -

 .است نمایشگاه رئیس  تأیید   و  ناشران فروش  بخش

هستند که  تشکل ها، نهادهاي دولتی و تعاونی هاي نشر، فقط مجاز به عرضه و فروش کتب ناشرانی   -

 درنمایشگاه حضور ندارند. 

  :  اختصاص غرفه  -2  

ثبت نام و تخصیص متراژ غرفه به هر ناشر در بخش هاي مختلف براساس متراژ مفید سالن    رش پذی -1

هاي در اختیار و شاخص هایی همچون: شمارگان، تعداد عناوین، تعداد صفحات، کیفیت آثار از حیث  

و همچنین   ترجمه،  تألیف،  آثمحتوا،  و  فرهنگی جامعه  و  اسالمی  هاي  ارزش  به  توجه  و    ار رعایت 

 .تعیین خواهد شد گذشته  شگاهیبرگزیده در جشنواره هاي مختلف، تخلفات در نما

نمایشگاه هیچ تعهدي از حیث واگذاري غرفه در قبال ناشرانی که در زمان ثبت نام اطالعات نادرست    -2

 نخواهد داشت. یا ناقص ارائه داده اند،

تخصیص غرفه و متراژ آن در مورد ناشران کتب مرجع تألیفی )فرهنگ نامه ها، دایره المعارف( و آثار   -3

  اي   کمیته  تأیید   با  گذشته،  هاي نفیس فرهنگی و هنري باتوجه به رویه هاي تجربه شده در نمایشگاه

نماینده  ندهنمای  از  متشکل نمایشگاه،  رئیس  االختیار  فروش،  تام  هااز    ندهینما  كی بخش    يتشکل 

با معرف  ك یمربوطه و     یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  یدفتر توسعه کتاب و کتابخوان  یکارشناس 

ناشر   نام  امر در صورتی است که در زمان ثبت  حسب موضوع مالک عمل خواهد بود. حصول این 

 متقاضی کتباً درخواست خود را به بخش فروش اعالم نماید.

حدنصاب تعداد عناوین را کسب نکرده اند، آثارشان در کمیته اي متشکل از  آن دسته از ناشرانی که   -4

نماینده تام االختیار رئیس نمایشگاه، مدیر بخش و یك نماینده از تشکل صنفی مورد ارزیابی قرار می  

 گیرد. 

 داده شده هیچگونه امتیازي در تخصیص متراژ اضافی براي ناشر ندارد.   یندگیتعداد عناوین نما :تبصره 
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  نام: ثبت  ی برا  ازیمدارک موردن  -3 

نام ثبت   ينسبت به ثبت تقاضا شگاه،یشده توسط بخش فروش نمااعالم  یموظفند طبق جدول زمان انیمتقاض

 اقدام نمایند. ر یبه شرح ز از یو ارائه مدارک موردن

 نام شامل:مدارک درخواست ثبت   .1

 نامثبت  يفرم تقاضا لتکمی -

 اعتبار داشته باشد؛  ۱۴۰۱ ه سال ما  نی نشر کتاب معتبر که حداقل تا پایان فرورد تیپروانه فعال تصویر -

مقررات حضور در غرفه،    ، یناشران داخل  ی)دستورالعمل انضباط   شگاهیمجموعه ضوابط نما  رفتنپذی -

 خوان، شرایط تبلیغات در نمایشگاه(؛ ضوابط درخواست دستگاه کارت

  يازهایخوان، فرم مربوط به درخواست نمربوط ازجمله فرم مربوط به دستگاه کارت  يهافرم   لتکمی -

 (؛ لی)در صورت تما یرفاه

 شامل:  یندگنمای به  مربوط  مدارک .2

  ي و تلفن( با مهر و امضا  ینشان  رمسئول،یهمراه با مشخصات کامل )نام مد   ینمایندگ  يفرم اعطا   ارائه -

 ناشر واگذارکننده؛ 

 نشر کتاب معتبر ناشر واگذارکننده  ت یپروانه فعال تصویر  -

که طبق ضوابط از ناشر یا    یمنتشرشده از خانه کتاب )براي آن دسته از ناشران  يهاکتاب   فهرست  -

 دارند(؛ ی ناشران دیگر نمایندگ

 نام خواهد بود. زمان اعطاء و پذیرش نمایندگی از ناشران، صرفاً تا پایان مهلت ثبت  :تبصره 

 : یمدارک مال  .3

 ؛ يپرداخت نقد  د یرس  ای ی کیحواله الکترون ایوجه  ز یوار د یرس  شامل -

 شامل:  شگاهیعرضه در نمامحصوالت قابل  قیمدارک مربوط به اطالعات دق  .4

  ر یسال اخ  ۵  یمنتشره ط   ناشران ارائه اطالعات کتب   يعرضه ) براها و محصوالت قابلکتاب  اطالعات  -

سال انتشار، موضوع    که در نمایشگاه عرضه خواهد شد، با ذکر نام کتاب، نویسنده یا مترجم، شمارگان، 

 نام(؛ و نوبت چاپ در هنگام ثبت

  ممنوع است.  شگاهیانتشار آن گذشته باشد، در نما خیسال از تار 5از  شی که ب  کتبی عرضه  تبصره:  

 کارکنان غرفه:   یت هوی مدارک .5

 دار؛ منظور صدور کارت عکسکارکنان به   ۳×۴عکس جدید  ل یفا ارائه .1

 کارکنان )مدیر غرفه، جانشین مدیر و کارکنان غرفه(؛   یاسکن کارت مل  ل یفا ارائه .2

 حضور در غرفه.  يافراد موردنظر برا یفرم صدور کارت شناسای تکمیل .3
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  ی ارائه م می قرآن کر یالمللنام که به همراه ضوابط حضور در نمایشگاه بیناوراق ثبت  یتکمیل تمام :۱ تبصره 

 است.  یشود، الزام

  ات یتصمیم الزم طبق مقررات در ه  ان، یمتقاض  سوي  از  نادرست  اطالعات  هرگونه   ارائه  صورت  در  :۲  تبصره 

نام  مدارک کامل ثبت   ان یمتقاض هیاست کل   يبه تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد. ضرور  یدگیرس 

 ناقص مقدور نخواهد بود.  کنام و شرکت در نمایشگاه با مداررا در موعد مقرر ارائه نمایند، زیرا ثبت 

   مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غرفه  -4

کل مبلغ اجاره غرفه    شدهن ییها، در زمان تعغرفه   ی پس از مشخص شدن متراژ تخصیص  انیاست متقاض  الزم

 . نمایند غرفه واریز   لتحویارزش افزوده را قبل از  اتمالی  ٪۹بهمراه 

   غرفه داران  تی فعال اجرایی مقررات ضوابط،  -5

شده کلیه شرایط حضور شرکت کنندگان توضیح داده شود، تقاضامند   یبه اینکه در این آیین نامه سع باتوجه

پایی  یند تا با همکاري متقابل شاهد برمفاد آیین نامه را مطالعه نما  تمامی   دقت  به   محترم  داران است غرفه  

 نمایشگاهی مطلوب و پربارتر از گذشته باشیم.

 خواهد بود.  شگاهیساعت قبل شروع نما ۲روزه  . ساعت انتقال محصوالت در ایام برگزاري نمایشگاه همه ۱

کارکنان خود    ،کلی  مقررات  رعایت  ضمن  محترم  داران  غرفه  است  الزم   محصوالت  رسای  و . براي انتقال کتاب  ۲

 رابر حفظ نظم و انضباط در حمل و نقل توجیه نمایند.

 است. یغرفه داران الزام ي برا ی. نصب و الصاق کارت شناسای۳

 در غرفه ها استفاده شود.   یانسان يیرو . از حداقل ن۴

برق فاقد استاندارد و نامناسب بودن آن سریعاً مراتب را به مدیر سالن مربوطه    ی. در صورت وجود سیم کش ۵

 اطالع دهید.

فرمایید. مسئولیت بروز    ي اکیداً خوددار  یمصارف متفرقه، بدون هماهنگ   ي برق برا  ی . از اخذ انشعاب فرع۶

 از انشعاب غیرمجاز به عهده مدیرموسسه، انتشارات و شرکت خواهد بود.  یهرگونه حادثه ناش 

بودن محوطه نزدیك    ی برق نسبت به رعایت موارد ایمنی نظیر خال  يغرفه شما به تابلو   ی. در صورت نزدیک ۷

 تغال اقدام نمایید.اش  قابل  مواد   و ضایعات و  محصوالت و  تابلو،عدم استقرار کتاب  

 است. ی غرفه دار ها الزام یتمام ي کتاب ها برا ي و پالت برا ی. داشتن کپسول آتش نشان۸

 مایعات قابل اشتعال در غرفه جداً پرهیز نمایید.   ي. از نگهدار۹
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 و پخت و پز در غرفه ها ممنوع است.   یروباز حرارت لیو استفاده از وسا ی برق ي . استفاده از هرگونه کتر ۱۰

 صورت می پذیرد.  ی . از استعمال دخانیات در غرفه جداً پرهیز نمایید. با متخلفین برخورد قانون۱۱

 نمایید. يبرق خوددار  ي سیم ها ي بر رو ی قابل اشتعال و اضاف هاي. از به کار بردن پوشش۱۲

غرفه ها بوده و از تعرض به محیط راهروها    فضاي  به  مختص   ی و نمایش کتاب و محصوالت قرآن  ي. نگهدار۱۳

 نمایید. ي وپشت دیوارها خوددار ي اضطرار ي و مسیرها

رفاه حال شما و بهبود کیفیت نمایشگاه و باال بردن ضریب ایمنی    براي   مسئولین  و   کارشناسان  تذکر   -    14

 باشد. نسبت به رعایت موارد فوق دقت الزم را داشته باشید.  یم

 اقدام فرمایید.   شگاهیر به موقع در زمان آغاز به کار و تخلیه سالن ها در زمان پایان کار نما.  نسبت به حضو۱۵

. در هنگام بروز حادثه آرامش خود را حفظ نموده و موضوع را سریعاً به مسئولین منتقل نمایید و از هجوم  ۱۶

 حفظ نمایید. يخوددار  ی خروج ي به درب ها

 و از کوتاه ترین مسیر سالن را ترک نمایید.   يده از عالئم اضطرار . در هنگام بروز حادثه با استفا۱۷

 نمایید. ي در غرفه خوددار ی. از ایجاد ساخت و ساز غیرمجاز و بدون هماهنگ ۱۸

 باشد. یم نمایشگاهی تخلف ها غرفه یجانب  هاي  . استفاده از دیواره۱۹

 نمایید. يدر غرفه خوددار   یوجه نقد و وسایل قیمت ي. از نگهدار۲۰

 و بستن مسیر بازدیدکنندگان جداً خودداري فرمایید.  یتبلیغات ي.  از نصب استندها۲۱

باشد. در صورت هرگونه خسارت و استفاده    یتحویلی به عهده غرفه داران م  يغرفه ها  ي. حفظ و نگهدار۲۲

 خواهند بود.  يپیمانکار غرفه بند ناصحیح غرفه داران محترم موظف به جبران خسارت برابر اعالم نظر 

 نمایشگاه کوشا باشید. ی. حفظ نظافت غرفه ها به عهده غرفه داران بوده و شایسته است در نظافت کل ۲۳

. انجام هرگونه تبلیغات محیطی صرفاً با کسب مجوز تبلیغات نمایشگاه بوده و در صورت مشاهده از انجام  ۲۴

 خواهد شد. ي آن جلوگیر

  ی خود تثبیت شده تا از سقوط احتمال  يدر جا  يها، تابلوها، تجهیزات و سایر عناصر غیر سازه ا  .  کلیه قفسه ۲۵

 گردد.   يآنان جلوگیر

دود و ...( سریعاً مراتب را به مسئولین    ،ییمواد شیمیا  ی. در صورت استشمام هر بوي غیرعادي )سوختگ ۲۶

 اطالع دهید.

 .است الزامی داران  توسط غرفه  ی. رعایت حجاب و شئون اسالم۲۷
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  موظفند   محترم است.غرفه داران    ی. نصب دستگاه کارت خوان به منظور سهولت خرید بازدیدکنندگان الزام۲۸

 ند.نمای اقدام  کارتخوان دستگاه  نصب و  دریافت   به نسبت

به تخلفات    ی موضوع در هیأت رسیدگ  ی و انجام هرگونه تخلف موجب رسیدگ  ی . عدم رعایت مفاد قانون۲۹

 ناشران خواهد بود. 

استفاده از هر گونه    شگاه، یبرق نما  ستم یشده و احتمال خسارت بر س   ن یبرق تأم  ت ی. با توجه به محدود۳۰

  ت یریاز مد   یزه کتبآب سرد کن و...( فقط در صورت اخذ اجا  ،یساز، المپ اضاف  ي)پنکه، کولر، چا   یبرق   لهیوس 

 .  بود خواهد   ممکن   مدیریت بخش یو با هماهنگ   شگاهینما یبانیپشت

  ان متصدی  و   مسئوالن  عهده    صرفا به  شگاهی. حفظ و حراست از اجناس داخل غرفه ها در ساعات کار نما۳۱

  باشد  می  ها غرفه   حاضر در

    خوان:دستگاه کارت یواگذار طیشرا  -6

 است. ی مربوط الزام يهااطالعات کامل حساب در فرم  درج  .1

 . ستیمقدور ن وجهچیهنمایشگاه، اختصاص دستگاه به  يبرگزار  يروزها در .2

 شده، غیرقابل تغییر است. اعالم حسابشماره .3

 است.  یحساب اشتباه، مسئولیت آن بر عهده متقاضصورت ارائه شماره  در .4

 قبول نیست. خورده قابل فرم مخدوش و یا خط   ارائه  .5

   دستورالعمل ساخت غرفه:  -۷

داران و ناشـران  غرفـه   ،یامور تبلیغـات  ینمایشگاه و یکپارچگ   ییحفظ انضباط محیط و زیبا  منظوربه  .1

 باشند. ی م ی صرفاً در چهارچوب شرایط و ضوابط مندرج ذیل، مجـاز بـه فعالیـت تبلیغـات

و    هاواره یها و دمتر و بدون تماس با سقف   ۳خودساز،    يهاغرفه   ي برا  يساز جاز غرفه ارتفاع م   حداکثر .2

 با رعایت فاصله ایمن است. 

 مجاز نیست.  ینمایشگاه فضاي  در  طبقه  ۲ خودساز در  يهاغرفه ساخت .3

نمایشگاه   يهاغرفه   یطراح  در .4 استاندارد  رعایت  با د  یخودساز،  تماس  موقت،    يهاوارهی مانند عدم 

از مواد مناسب، جمع پایان کار به   يسازضایعات و پاک  يآورراهروها، استفاده  از  موقع محیط پس 

 است. ینمایشگاه، الزام

  یشگاهینما  يهاخودساز با مصالح ساختمانی )آجر، سیمان، شیشه، آهن...( در سالن  يهاغرفه   ساخت .5

 . ستیمجاز ن

داخل غرفه خود بوده و ناشران مجازند با روش مناسب  داران صرفاً محدود به  غرفه   یتبلیغات  فضاي .6

 نسبت به طراحی و تزیین غرفه خود اقدام کنند 
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نموده    ینیبشی واحدي را پ يهاها، طرح نما و کتیبه سردر غرفه   يسازکسانیمنظور  به   ي برگزار  ستاد .7

 نمایند. يجداگانه خوددارداران از نصب هرگونه نوشته و یا طرح . بنابراین غرفه آوردی و به اجرا درم

 

رسیدگی به تخلفات    اتیو انجام هرگونه تخلف، موجب رسیدگی موضوع در ه  یرعایت مفاد قانون   عدم .8

 خواهد بود. 

  شرایط تبلیغات: -۸

 که تمایل به انجام تبلیغات دارنـد، الزم است نسبت به اخذ مجـوز الزم اقدام نمایند. دارانیغرفه  .1

بازآرم   ی ساک دست  توزیع  .2 و  و دیگر کاالها  يهاي دار، جدول، جورچین  تبلیغاتی  به شکل    يعلمی 

 است. ریپذ مشابه در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز امکان 

پستال و دیگر  ن، بروشور، کارت ویزیت، برچسب، پوستر، کارت و توزیع هرگونه تراکت، بنر، بال  نصب .3

 در خارج از غرفه بدون اخذ مجوز مجاز نیست. ی اقالم تبلیغات

در خارج از غرفه با اخذ مجوز الزم بالمانع است. ارتفاع غرفه در    ی قانون  یهرگونه فعالیت تبلیغات   انجام .4

 متر است.  ۳اختیار غرفه داران حداکثر  

  : ی دستور العمل انضباط -9

 تخلفات:  -1 ماده 

 واگذاري غرفه به غیر.  .1

 ارائه و فروش کتب و محصوالت سایر ناشران و موسسات و شرکت ها  .2

که در نمایشگاه شرکت کرده اند فقط در صورت داشتن نمایندگی از    یناشران، شرکت ها و موسسات:  تبصره 

  در   غایب  کننده   شرکت  هر .  دارند   را  ها   آن   محصوالت  فروش   حق   نمایشگاه  در  غایب شرکتها و موسسسات  

 نماید. گذارموسسه نمایندگی فروش محصوالت خود را وا ا ی شرکت یك به  فقط   تواند  می نمایشگاه

 ارائه و فروش محصوالت ذیل در نمایشگاه ممنوع است:  .3

 که عرضه آنها در نمایشگاه توسط مراجع تصمیم گیرنده ممنوع اعالم شده است. ی : محصوالتالف

 محصوالت بدون شناسنامه  ای : کتبب

 ناشران( ي )برا۱۳۹۶قبل از سال  : کتب منتشر شده با موضوع قرآن و عترت ج

 . یفروش کاالي غیر مرتبط با موضوع قرآن .4
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فروش وسایل غیر از کتاب مانند پوستر، نوار، کارت تبریك، لوازم التحریر، پازل، عروسك و اسباب   :تبصره 

 بازي و انگشتر ممنوع است )تشخیص کاالهاي مرتبط به عهده مدیران سالن خواهد بود.(

 نام تعیین شده در آیین نامه ثبت  غیرمجاز و خارج از ضوابط تبلیغات  .5

 . خریداران به  تخفیف ٪ ۱۰عدم ارائه حداقل  .6

با ذکر تخفیف   یدر صورت درخواست فاکتور توسط خریدار، غرفه داران موظف به صدور فاکتور رسم: تبصره 

 باشند. یم

 مجاور. ي غرفه ها يبرا صوتی  هاي ایجاد مزاحمت .7

 کتاب  یاستفاده از دستگاه کارتخوان و نپذیرفتن بن یا کارت الکترونیکعدم  .8

 بدون فروش کتاب یمعاوضه بن با وجه نقد یا نقد کردن کارت الکترونیک  .9

 اعالم شده یا مخدوش بودن و تغییر قیمت.  متقی  از باالتر قیمت  به محصوالت فروش  .10

 حریق  يفقدان کپسول اطفا .11

 غرفه.  یغرفه و تعجیل در تعطیل یر غرفه و تأخیر در بازگشایعدم حضور مدیر یا جانشین مدیر د .12

 با بخش فروش.  یبدون هماهنگ  یفعالیت جانب ياجرا .13

 سالن و ...(  ي در غرفه و سالن )ایجاد راه بندان در راهروها  یبرهم زدن نظم عموم .14

 شود(   ی مناسب توصیه م ي)استفاده از لباس فرم و ادار   یعدم رعایت حجاب و شئونات اسالم .15

 حضور افراد غیرمسئول در داخل غرفه.  .16

 متصدي  نفر سه  - متر ۱۲* تا        

 ي چهار نفر متصد   -متر    ۱۸تا  ۱۵* بین        

 يهرشش متر یك نفر متصد  يبه ازا - متر به باال  ۱۸* از        

 یعدم الصاق کارت شناسای .17

 ارائه اطالعات نادرست و ناقص در اسناد ثبت نام.  .18

 و افتتاح نمایشگاه. ییه موقع غرفه در زمان بازگشاعدم تحویل و چیدمان ب  .19

 نمایشگاه. يستاد برگزار ياز سو  ی ابالغ هاي عدم رعایت دستورالعمل .20

شود و نصب هر گونه دکور، تراکت و... در سردر و اطراف    ینوشته م  شگاهیسردر هر غرفه توسط نما .21

 غرفه و خارج از غرفه ممنوع است.

منظور رسیدگ   -۲  ماده  ب  یبه  تخلفات  ب  نیونهم   ستیبه  کر  یالملل  نینمایشگاه    ی هیأت   م، یقرآن 

 متشکل از افراد ذیل تشکیل خواهد شد: 
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 ي و اریتام االخت نده ینما ایمقام  قائم .1

 فروش  ته یمک ندهینما ای ریمد  .2

 بخش مربوطه  ریمد  .3

 ارزیابی و  نظارت کمیته  نماینده .4

 حراست کمیته نماینده   ای ریمد  .5

 نحوه رسیدگی به تخلفات: -۳ ماده 

به محض دریافت    میقرآن کر  ی الملل  نینمایشگاه ب  نیو نهم  ست یرسیدگی کننده به تخلفات در طول ب  هیأت

 گزارش وقوع تخلف ، همان روزتشکیل جلسه خواهد داد. 

 جلسات هیأت با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد داشت. -۴ ماده 

  ی الملل  نینمایشگاه ب  ن ی و نهم  ستیتخلفات درطول ب  یپیش بینی شده برا   یمجازات ها  -۵  ماده 

 به شرح ذیل است: میقرآن کر

 ی اخطار کتب .1

 غرفه به مدت یك روز یا بیشتر.  ی تعطیل .2

 محرومیت از شرکت در نمایشگاه سال بعد. .3

مندرج    ۵ماده    يکننده براساس تخلفات صورت گرفته مجاز است هریك از بندها  ی هیأت رسیدگ  :۱  تبصره 

 درآیین نامه را اعمال نماید.

نبوده و در صورت مشاهده به مراجع ذیربط    ی به جرائم عموم   ی رسیدگ  :۲  تبصره  در صالحیت این هیأت 

 ارجاع خواهد شد.

بالفاصله اجرا خواهد    شگاهیهیأت پس از تصویب اکثریت اعضاء، با ابالغ قائم مقام نما  ی نتیجه رسیدگ  -۶  ماده 

 شد. 

ایشگاه تا آخرین روز  تبصره تصویب و از تاریخ شروع نم  چهارده هفت ماده و  نه بند و  آیین نامه در    -۷  ماده 

 آن الزم االجرا است.
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برگ تقاضای ثبت نام ناشران داخلی برای شرکت در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

شماره ردیف ثبت نام:

-1

..............................................: :..............................................مدیر مسئول انتشارات به پروانه نشر شماره

..............................................: این جانب

نمابر:............................تلفن:.................................

............................................................................................................: تلفن همراه مدیر مسئول:.....................................به نشانی

با آگاهی و قبول ضوابط و مقررات بیست و نهمین نمایشگاه قرآن کریم، صحت اطالعات داده شده را تایید می نمایم و با تعهد 

رعایت کلیه مقررات و ضوابط ابالغی از سوي کمیته بخش مکتوب و دیجیتال در ایام برگزاري نمایشگاه متقاضی شرکت در بخش مکتوب و

 دیجیتال می باشم. 

ناشران خصوصی:مساحت مورد درخواست:

ناشران عمومی و دولتی:تعداد عنوان:

تاریخ اعتبار پروانه نشر:شهرستان:

*توجه: متراژ اختصاص داده شده به هر ناشر بر اساس مجموع متراژ درخواستی ناشران و متراژ مفید سالن ها و رعایت آیین نامه اجرایی

ضوابط و مقررات بخش ناشران داخلی نمایشگاه تعیین خواهد شد.
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فرم صدور کارت شناسایی

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بخش مکتوب و دیجیتال)ویژه کارکنان غرفه(

نام مدیر غرفه:__________________________نام غرفه:__________________________

«ویژه متصدیان غرفه»

نام خانوادگی: نام پدر:نام:

تاریخ تولد: محل تولد:شماره شناسنامه:

کد ملی:)بدون درج خط فاصله(

آدرس منزل:

تلفن همراه:تلفن ثابت:

«ویژه متصدیان غرفه»

نام خانوادگی: نام پدر:نام:

تاریخ تولد: محل تولد:شماره شناسنامه:

کد ملی:)بدون درج خط فاصله(

آدرس منزل:

تلفن همراه:تلفن ثابت:

«ویژه متصدیان غرفه»

نام خانوادگی: نام پدر:نام:

تاریخ تولد: محل تولد:شماره شناسنامه:

کد ملی:)بدون درج خط فاصله(

آدرس منزل:

تلفن همراه:تلفن ثابت:

مدارک الزم: یك قطعه عکس 4*3 جدید و تصویر کارت ملی

مهر و امضا مدیر غرفه

 ک  ال ا 
نام صاحب عکس، شماره 

 ک  ال ا 
نام صاحب عکس، شماره 

 ک  ال ا 
نام صاحب عکس، شماره 
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فرم درخواست اجرای برنامه ها و مراسم جنبی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 

................................................... : : .........................................................1-نام موسسه انتشارات 2-نام و نام خانوادگی مدیر مسئول

4-عنوان برنامه:3-عنوان برنامه:

............................................................................................................................- 3-1............................................................................................................................- 4-1

............................................................................................................................- 3-2............................................................................................................................- 4-2

............................................................................................................................- 3-3............................................................................................................................- 4-3

............................................................................................................................- 3-4............................................................................................................................- 4-4

-............................................................................................................................5-سخنران یا سخنرانان: 5-1

............................................................................................................................- 5-2

............................................................................................................................- 5-3

............................................................................................................................- 5-4

..........................................................................................: 6-تعداد مدعوین

7-محل پیشنهادی جهت برگزاری:

دارد       ندارد8-پذیرایی:

9-سایر امکانات الزم:
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)بخش مکتوب و دیجیتال(برگ کنترل مدارک ثبت نام بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

نام و نام خانوادگی مدیر مسئول: ..................................................................نام انتشارات: .........................................................................................

تلفن تماس ضروري: ...............................................................................................حوزه فعالیت: .........................................................................................

ندارددارد1-پروانه نشر معتبر تا پایان سال1400

نداردداردناشران بخش مکتوب و دیجیتال2-ضوابط حضور ناشران داخلی) فرم 29-1(

ندارددارد3-برگ تقاضاي ثبت نام شرکت در نمایشگاه 

ندارددارد4-برگ تقاضاي ثبت نام ناشران همراه براي شرکت در نمایشگاه 

ندارددارد5-فرم صدور کارت شناسایی )ویژه مدیر و جانشین غرفه(

ندارددارد6-برگ صدور کارت شناسایی )ویژه متصدیان غرفه(

ندارددارد7-برگ اعطاي نمایندگی 

ندارددارد8-برگ اطالعات کتاب هاي قابل عرضه در نمایشگاه

ندارددارد9-برگ واگذاري دستگاه کارتخوان 

ندارددارد10-دستورالعمل شرایط تبلیغات 

ندارددارد11-دستورالعمل فعالیت هاي جنبی ناشران 

نداردداردبخش مکتوب و دیجیتال12-آیین نامه انضباطی ناشران داخلی )فرم 29-11(

 ندارددارد13-آیین نامه اجرایی ضوابط و مقررات 
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برگ درخواست کارت شناسایی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم )ویژه مدیرمسئول و جانشین غرفه(

...................................................... : : .........................................................نام کامل موسسه/انتشارات شماره پروانه نشر

: ......................................................نوع پروانه نشر:دائم      موقت تاریخ اعتبار پروانه نشر

مشخصات مدیر مسئول:

.............................................. : شماره شناسنامه: ..............................نام پدر: ...........................نام و نام خانوادگی

: .........................................................محل صدور: ........................محل تولد: ............................... کد ملی

............................................................................................................ : نشانی کامل

............................................ : : ...............................................................تلفن ثابت تلفن همراه

مدیر محترم کمیته ناشران بخش مکتوب و دیجیتال 

بدین وسیله خانم/آقاي: ........................................................................................ را با مشخصات زیر به عنوان جانشین خود در بیست و نهمین نمایشگاه

 بین المللی قرآن کریم معرفی می نماییم.

.............................................. : : ......................................نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه: ................................نام پدر

: ...............................................................محل صدور: ............................محل تولد: ............................... کد ملی

مهر و امضاء مدیر مسئول انتشارات

مدیر محترم کمیته حراست

با احترام: بدین وسیله مشخصات فوق مربوط به موسسه / انتشارات مذکور تایید و جهت صدور کارت شناسایی به آن کمیته معرفی

می گردد.

مدیر بخش ناشران داخلی

واحد محترم صدور کارت شناسایی

نسبت به صدور کارت شناسایی اقدام شود.

مدیر کمیته حراست

این جانب ......................................................................... متعهد می شوم در تمام ساعات نمایشگاه خود یا جانشین این جانب در غرفه حضور داشته

 و در نگهداري کارت شناسایی کوشا بوده و چنانچه مفقود شد، مراتب را سریعا به صورت کتبی به کمیته حراست اعالم نمایم.
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برگ اطال ات کتاب های قابل  رضه در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بخش مکتوب و دیجیتال

شماره پروانه نشر: .............تلفن: ............................................نام مدیر مسئول: .............................نام انتشارات: ................

نوع کتاب فهرست شده موجود

زیر چاپ: .......................................................................

1.کتاب هاي موجود و قابل عرضه را در این فرم درج نمایید.        2.کتب زیر

چاپ را در فرم جداگانه درج نمایید.        3.به تعداد مورد نیاز از این فرم تکثیر نمایید.      4.عنوان کتاب، نام نویسنده یا مترجم و بقیه

اطالعات کامل نوشته شود.       5.نام خانوادگی نویسنده یا مترجم را قبل از نام کوجك آن ها ذکر فرمایید و بین آن ها از ).( استفاده نمایید.

6.کتاب هاي ارسالی را بر اساس تاریخ و سال انتشار در فرم وارد نمایید.      7.تمامی ستون ها را تکمیل نموده و از ارسال فرم ناقص خودداري فرمایید.

نال( را ذکر فرمایید. 8. نام موسسه انتشاراتی را باالي هر صفحه یادداشت کنید.      9. در مورد کتاب هاي ترجمه شده ادواري، سال انتشار کتاب اصلی)اورژی

10.حتما اطالعات مورد نظر تایپ شده و خوانا باشد. فهرست هاي دست نویس و ناخوانا پذیرفته نخواهد شد.

توجه: کلیه اطالعات فوق می بایست به صورت CD و با نرم افزار Word در هنگام ثبت نام ارائه شود.

نوبت چاپشمارگانسال انتشارموضوعنویسنده_مترجمعنوانشماره
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برگ درخواست کارت شناسایی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم )ویژه مت دیان غرفه(

        برگه شماره دو

شماره پروانه:..................................................................................نام انتشارات:...............................................................................

«ویژه متصدیان غرفه»

 نام پدر:نام خانوادگی:نام:

محل تولد:تاریخ تولد: شماره شناسنامه:

کد ملی:)بدون درج خط فاصله(

آدرس منزل:

تلفن همراه:تلفن ثابت:

«ویژه متصدیان غرفه»

 نام پدر:نام خانوادگی:نام:

محل تولد:تاریخ تولد: شماره شناسنامه:

کد ملی:)بدون درج خط فاصله(

آدرس منزل:

تلفن همراه:تلفن ثابت:

«ویژه متصدیان غرفه»

 نام پدر:نام خانوادگی:نام:

محل تولد:تاریخ تولد: شماره شناسنامه:

کد ملی:)بدون درج خط فاصله(

 ک  ال ا 
نام صاحب عکس، شماره 

 ک  ال ا 
نام صاحب عکس، شماره 

کد ملی فرد بدون درج 

 ک  ال ا 
 نام صاحب عکس، شماره 
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شماره پروانه نشر: ...................تلفن: .........................نام مدیر مسئول: ............................نام انتشارات: ..................

نوع کتاب فهرست شده: موجود

..................................

نوبت چاپشمارگانسال انتشارموضوعنویسنده_مترجمعنوانشماره

 


