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 توضیح 

های قرآنی کشور و به منشور تشریح جزئیات برنامه اجرایی نمایشگاه و رویه  در اجرای مفاد دستورالعمل برگزاری نمایشگاه

فرآیندهای   به منظور تبیین  برگزاری نمایشگاه همچنین  نهادها، سازمانهای معمول در  قرآنی  مشارکت  ها و مؤسسات 

بخش ملی به شرح زیر ابالغ  المللی قرآنی کریم در امین نمایشگاه بینیداد بزرگ، دستورالعمل برگزار سیکشور در این رو

 می شود؛ 

 

 تعاریف 

 .است فرهنگ و ارشاد اسالمی  وزارت  منظور، :وزارت

المللی قرآن  بینمتولی برگزاری نمایشگاه  نهاد  به عنوان    معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  :معاونت

 کریم 

های اجرایی  اصلی، برنامهایده  که شامل  رنامه قابل اجرا در نمایشگاه است متن مدون یک ب منظور  طرح یا پروژه اجرایی:

های اجرای برنامه یا طرح، نتایج و دستاوردهای اجرا و برآوردهای دقیق  های نوآورانه و خالقانه، ضرورتجنبهسازی ایده،  

 .مالی و اجرایی بوده و در قالب پیشنهاد ارائه می شود

 متقاضیان شرکت در نمایشگاه: 

یا حاکمیتی    هاسازمان  ، هاخانهوزارتها:دستگاه و لشکری که متقاضی شرکت در نمایشگاه  و مراکز دولتی  از کشوری  اعم 

 هستند.  

 که متقاضی شرکت در نمایشگاه هستند. ها  دولتی مانند شهرداریرسان غیرنهادهای عمومی غیردولتی    :نهادهای عمومی 

پروانه و  که از مراجع قانونی مجوز فعالیت دریافت کرده  هنری    یافرهنگی  فعال در حوزه  سسات  ؤم  از   هریک  :سسهؤم

 .  فعالیت معتبر دارند

ای مجوز با عناوین انجمن، مجمع یا اتحادیه که متشکل از مؤسسات  رادهای صنفی  تشکلفرهنگی:های علمی و انجمن

 مرتبط با حوزه علوم، فنون یا امور قرآنی دارای پروانه فعالیت معتبر   و مراکز

های مختلف علوم، فنون و معارف قرآنی که دارای اثر یا محصول شاخص قرآنی بوده  فعاالن حقیقی حوزهشخص حقیقی:

 غیردولتی می باشند. های حقوقی  در قالبی از تشکلو یا ارائه دهنده خدمات آموزشی، پژوهشی یا ترویجی قرآنی 

 

  



 کلیات برگزاری نمایشگاه 

شییمسییی    1402فروردین   27فروردین تا  12 یا 11  المللی قرآن کریم در بازه زمانیامین نمایشییگاه بینسییی •

 هجری قمری برگزار خواهد شد. 1444رمضان   25لغایت   رمضان10یا    9مصادف با 

 تهران خواهد بود.مکان برگزاری مصالی بزرگ امام خمینی )ره(   •

 12تا  ترین سیاعات به ااان مغر   ولویت با شیرو  نمایشیگاه در نزدیک در خصیو  سیاعات برگزاری نمایشیگاه، ا •

باشید. سیاعات  تا سیاعاتی از نیمه شیب میادامه   ،نیمه شیب و در صیورت تمهید مقدمات و اخم مجوزهای الزم

 شود.الم میشرو  نمایشگاه نهایی و اع  هفته قبل از 2دقیق برگزاری 

 باشد.ربی و شرقی و حیات جنوبی مصلی میهای غشده شامل شبستان اصلی، رواقبینیفضای پیش •

 باشد.« می  خوانمتمی  شعار نمایشگاه » •

 ها بر این اساس خواهد بود.بوده و طراحیموضو  خانواده   ،موضوعی نمایشگاهمحور   •

 باشد.های این دوره میمنتخب اسالمی از ویژگی  کشورهایسازی حضور الملل و امکانتقویت بخش بین •

فطاری های سییاده  فروردین، ا 13)روز  با توجه به رویکرد خانواده محور نمایشییگاه، رویدادهای قرآنی خانوادگی   •

 های نمایشی قرآنی و ...( به صورت ویژه در نمایشگاه طراحی و برگزار خواهد شد.خانوادگی، برنامه

ها  روز جمهوری اسالمی و تدارک المانون افتتاح در  های ملی در نمایشگاه )همچبرای تقویت جنبهطراحی ویژه  •

 ای است.های برنامههای ایران محور ( از دیگر اولویتو رویداد

 ریزی و اجرا خواهد شد.فضای خارج از مصلی برنامهبخشی از رویدادهای جنبی نمایشگاه در   •

های رمضیانیه اقدام ایرانی در نمایشیگاه  ق مشیارکت در برگزاری جشینواره سینتهای منتخب از طریاسیتان  سیایر •

 مشارکت خواهند داشت.

اهلل  رم جمهوری اسیالمی ایران حضیرت آیتبرگزاری مراسیم تکریم از خادمان قرآن کریم با حضیور ریاسیت محت •

 باشد.شده با حضور رؤسای قوا میبینیتنها مراسم رسمی پیشماه مبارک رمضان   15رئیسی همزمان با 

های صیحیفه سیجادیه  آئین آغاز به کار انجمنه شیعر قرآنی،  راخادمان قرآن کریم، اختتامیه جشینونشیسیت انجمن   •

همای مؤسسات  ،  های مجلسیره تالوتاجشنو  و ترویج، اختتامیه  العاده کمیسیون تبلیغالبالغه، جلسه فوقو نهج

شیده برای بینیپیشهای رآن دولت با حضیور وزرا از برنامههای ق جلسیه شیورای هماهنگی فعالیتقرآنی مردمی،  

 اجرا در نمایشگاه هستند.

قرآنی شییاخص برای اجرای   هایها و گروهکشییور منتخب، برخی رهره  21عوت از ضییمن د  المللدر بخش بین •

 در نمایشگاه دعوت خواهند شد.برنامه 

  میهمان خارجی  100الملل با حدود کشیور در بخش بین 10امکان مشیارکت  بینی اولیه و برآورد نخسیت از  پیش •

  و عفاف، محصیوالت فرهنگی و  مجموعه ارائه کننده خدمات در بخش فروشیگاهی )نشیر، حجا   600حضیور  و

 مؤسسه و مجموعه مردمی می باشد. 70حضور ونهاد و دستگاه دولتی و حاکمیتی   30...(، حضور 



 نهادهای دولتی /  حاکمیتی / عمومی ساز و کار حضور –قسمت نخست

 ن دور  نمایشتاا  دوو  تواهد  رت   امییا ستاتگار رآنن  رآای رتآ ت در ست های دارای مأموریت  نهادها و دستگاا  .1

 وبارتد  از:اسام  این دسگاا  ها 

o  دریآتانه رورای توسعه فآهدگ رآنن 

o یون توستتتعه نموزش وموم  رآنن  دریآتانه  میستتت  -ورش ) ادار   ل رآنن، وگآ  و نمتازوزار  نموزش و پآ

 ( های نموزش و پآورشدارالقآنن - آیم

o   مآ ز توسعه پژوهش و نموزش وال  رآنن ( –وزار  ولوم، تحقیقا  و فداوری )معاونت امور فآهدا 

o   های  دانشتد   –ستازمان اورا  و امور تیآیه )ره همآا  دریآتانه ستگاد وال  هماهدا  مستارقا  رآنن   شتور

 رقاع مگبآ ه( –ولوم رآنن   شور 

o )سازمان تبلیغا  اسالم  )سازمان دارالقآنن الدآیم 

o  دریآتانه رورای معار  سیما( –آنن رادیو ر –سازمان ص ا و سیما )ربده رآنن سیما 

o  های رآنن  دانشجویان(دانشااه  )سازمان فعالیتجهاد 

o ) وزار  ره ارت، درمان و نموزش پزرد  )مآ ز امور رآنن 

o  سازمان حج و زیار 

o  های تارعه از جمله دفگآ تبلیغا  اسالم (تواهآان و رآادران )همآا  مجمووههای ولمیه مآا ز م یآیت حوز 

o م  ظله« )مآ ز طبع و نشتآ، رتورای وال  رآنن،  عظم رهبآیمجمووه نهادهای رآنن  وارستگه ره دفگآ مقام م«

  میگه اوزام و دوو  از راریان(

o مجلس رورای اسالم  فآا سیون رآنن، وگآ  و نماز 

o رهآداری تهآان 

o و     حضآ  وب العظیم حسد  )ع(ر س رضوی )ع(/ حضآ  فاطمه معصومه)س( / های مق سه؛  نسگان 

هفگه نستبت ره اراهه اطالوا  تفصتیل      2رایستت ح ا رآ ظآ  م  دریافت دووتدامه رستم  م   نهادهای مذ ور پس از 2

 زیآ ار ام نماید  

 )پیوست( 1الف  طآح و رآنامه تفصیل  حضور مطارق فآم رمار  

 ضای مورد نیاز مشگمل رآ طآح تفصیل ب  رآنورد ف

مگآ مآرع رآ وه   ستگاد نمایشتاا  رود  و مازاد رآ این فضتا مدور رآ وجود    30  تأمین فضتای مورد نیاز تا ستقف  1توضتی 

توجیه و تعآیف فعالیت در طآح تفصتیل  را تأمین هزیده توستن نهاد مجآی مطارق تعآفه اوالم  ستگاد رآرزاری ممدن  

 تواه  رود  



   اراهه تصویآ فضای طآاح  ر   رآای رخش ج

رایستت مدطبق را ااراوب مصتوب در  میگه هدآی نمایشتاا  رود  و توستن نهاد  طآاح  فضتای نمایشتااه  م    2توضتی 

 مگقاض  انجام تواه  ر  

 است الزحمه ووامل اجآای  رآ وه   نهاد مگقاض  رخش رآ وه   سگاد نمایشاا  و حق الزحمه م یآ  حق3توضی  

  ستگاد نمایشتاا  ت ما  وموم  رتامل امدان استگقآار در ستگاد و تآدد در ستاوا  ویژ   ار دان، رآف و تلفن و 4توضتی 

ستایآ امدانا  وموم ، و هماهدا  رآای افطار و پذیآای  ووامل نهادهای رتآ ت  دد   را مطارق تع اد مصتوب در ستگاد  

 اجآای  تأمین تواه   آد 

 رون  ای نمایشاا  دوو  م ها از طآیق امور رسانها و رسانههها، روزنامهن  تبآرزاری  رخش های رآن5توضی 

 رتود  س از نهای  رت ن و توافق ارال  م های نهای  هآ دستگاا  رآای رتآ ت در نمایشتاا  پ  وداوین و رآنامه6 توضتی

سگاد رآرزاری    ها توسنمگآاژ و جانمای  دسگاا ین نهای   های موجود در فضاهای نمایشااه ، تعیرا توجه ره مح ودیت  

 رارد  موظف ره همداری در این زمیده م  مشار ت  دد   هایدسگاا رود و  لیه نمایشاا  انجام م 

ما  همآا   است تود را ح ا رآ تا پایان رهمنتواند  درتور  دارگن رآنامه، طآح یا ای   م ها در صو  سایآ نهادها و دسگاا 3

ها  ی نمایشتتتاا  در تصتتتو  نحو  رتتتآ ت نن تهیه و اراهه نماید   ستتتگاد رآرزار 1 آ جزییا  در رالب فآم رتتتمار   را ذ

 ریآی تواه   آد تصمیم

های  اجآای تالرانه و مبگدآانه رآنامهها و نهادها در نمایشتاا ، دارتگن ای   نونورانه یا    رتآر ززم رآای رتآ ت دستگاا 4

پستد ی  مایشتاا  و افزایش جذاریت و مخاطب ل  روایت ستیاستت اصتول  الگزام ره ارتقای  یف  نرت   استت  ره دلیپیش رید 

 نن،

هاستت و ستگاد رآرزاری نمایشتاا  از  نوری و ارگدار در پیشتدهاد رآنامهتدها مالک رآای امدان حضتور در نمایشتاا  موضتوع نو

های اراهه   در این تصتو  نیز جزییا  رآنامهالک ارزیار  مجذاب و تالرانه معذور تواه  رود  پذیآش نهادهای فار  رآنامه

 های توضیح  تواه  رود ر   و نشست

های  نظیآ رونماه  یا تق یآ از ارخا   ر   در حوز   رید های پیشرایستت جزییا  رآنامههای رتآ ت  دد   م     دستگاا 5

نماید   همچدین یک نستخه از ناار و محصتوزت  را  ه در معآب رازدی   را ربل از نغاز نمایشتاا  را ستگاد نمایشتاا  هماهدگ  

 رآار تواهد  رآفت ره سگاد رآرزاری نمایشاا  اراهه نماید  

 و در حوز  رآنن  آیم رارد   رایست مآتبن را موضوع نمایشاا ها و همچدین ناار و محصوز  م  لیه ار اما  و رآنامه  6

ن  ضتمن حضتور ره مورع و پاستخاوی   ا دد  موظفها در نمایشتاا  رتآ ت م مل اجآای  دستگاا  ه ره ودوان ووا  افآادی  7

 مداسب ره مآاجعین، ضوارن و مقآرا  معمول در نمایشاا  را روایت و رئونا  و اتالف اسالم  را روایت نماید  



های  ایشتتاا  رآای هماهدا     ه ستتگاد نمن  در جلستتاتاهای مآرور ره هآ دستتگاا  موظف  مستتئوزن مگول  رخش8

 رآ ت نماید   ، د های اجآای  اوالم م رآنامه

های صتوت  در فضتای نمایشتاا  ممدوع  ای یا ستیستگمم از رلد روهای رایانهاو دد   صتو   های پخش  استگفاد  از دستگاا 9

 پذیآ است موردی امدان  و ره صور  مح ود و رود  و در موارد ضآوری تدها را مجوز  گب  سگاد نمایشاا

سگآد  در فضای  رایست مآتبن را موضوع و فضای نمایشاا  رود  و در صور  توزیع ررسان  م   ارالم تبلیغات  یا اطالع10

 رایست از ربل ره تأیی  سگاد اجآای  نمایشاا  رآسد  وموم  م 

  ستاتت د ور و فضتای نمایشتااه  روایت  ن  ضتوارن مصتالی امام تمید  )ر ( را در تصتو  نحوا  دستگاا  ها موظف11

 نماید  

ستتبت ره تهیه و استتگقآار  ن  نا دد   موظفهای رتتآ تدان و رازدی  دد ران  لیه دستتگاا   ره دلیل حفظ ایمد   ار 12

نشتان  در محل رخش تود ار ام نمود  و از مست ود  آدن معارآ تآدد در نمایشتاا  تودداری  دد   مستئولیت   پستول نتش

   نار  از و م روایت این رد  رآ وه   دسگاا  مآروطه است تبعا

های صتدعگ  مورد استگفاد  در ستاتت  دستگاا  اری، دستگاا  رآش و  های تولی  رآف، دستگاا  جوش  استگفاد  از دستگاا 13

یشتااه  ممدوع  نیازمد  هماهدا  ربل  را ستگاد نمایشتاا  استت  همچدین استگفاد  از ستاز و نز  موستیق  در فضتای نما  ،د ور

 است 

های نمایشتااه  را ره صتور  تفصتیل  و مستگد  در  ان  رزارش  امل ار اما  و فعالیت دد   موظفهای رتآ ت  دستگاا 14

 روز پس از پایان نمایشاا  ره سگاد رآرزاری اراهه دهد   14ح ا رآ  WORDرالب فایل 

 

  



 مردمی قرآنی نهادهای ساز و کار حضور دوم.  قسمت

طآح، رآنامه یا  صتالح در صتور  دارتگن  وز رستم  فعالیت از ید  از مآاجع ذینهادهای رآنن  مآدم  دارای مج .1

  تواند  تقاضای تود را رآای رآ ت در نمایشاا  اراهه نماید ای   نونورانه م 

های  نامههای رآنن  مآدم ، اجآای رآاررتتاد استتالم  در حمایت از فعالیتره دلیل  ستتیاستتت وزار  فآهدگ و  .2

های مآرور ره فضتا و ارالم اولیه نمایشتااه  )ستاز  های نوع اول( از خش ر ون پآداتت هزیدهرت   در این رتأیی 

 طآ  مؤسسه مآدم  صور  تواه  رآفت و توسن سگاد نمایشاا  تأمین م  رود 

ر در نمایشاا ، ووامل  سازی و ضوارن حا م رآ نحو  فعالیت، حضو ارهای غآفهو  اراهه طآح، ساز ودر تصو  نح .3

های ایمد  و اراهه ناار و محصتوز ،  لیه ضتوارن مآرور ره رخش اول این دستگورالعمل، در   ، دستگورالعملاجآاه

 این رخش نیز حا م تواه  رود 

ان  در  اهه رآنامه و فعالیت دریافت  آد ها و موضتووات   ه مجوز ارهستگد   ه در حوز   مؤستستا  رآنن  تدها مجاز .4

 رار  نم    فار  مجوز و هماهدا ،مجازشاا  فعالیت نماید  و انجام سایآ ار اما  یا اراهه محصوز  یا ت مانمای

  ها و مؤسسا  رآنن و وگآ  اراهه نماید مسگقیما یا از طآیق اتحادیه تشدلتواند  درتواست تود را مؤسسا  م  .5

 رار  رآ ت  دد   در نمایشاا  میسآ نم ها امدان اراهه ت ما  ارامگ  ره مؤسسا  ره دلیل مح ودیت .6

مین نیآوی انستان  و نمایشتاا  تعه ی در تصتو  دستگمزد ووامل اجآای  مؤستستا  در نمایشتاا  ن ارتگه و تأ .7

 ها در این رخش رآ وه   مؤسسا  رآ ت  دد   است پآداتت هزیده

این رخش، اتحادیه مؤستستا  و  آ ت  دد   و نظار  رآ اجآای رتایستگهره مدظور هماهدا  میان مؤستستا  رت .8

رستان  ززم، در طول رآرزاری  ستستا  رآنن ، ضتمن فآاتوان و اطالعهای رآنن و وگآ  ره نماید ر  از مؤتشتدل

 نمایشاا  ار اما  ززم را انجام تواه  داد 

های نونورانه و تالرانه ی   و طآحدارتگن ا، رتآر حضتور در نمایشتاا   های فضتای نمایشتااه را توجه ره مح ودیت .9

 الملل  در اولویت انگخاب تواهد  رود لیت رآنن  در رسگآ  مل  و رینرار   همچدین مؤسسا  دارای فعام 

  و مؤسسا   مؤسسا  رودهای ارالغ  رآ وه   اا  و تخلیه نن مطارق دسگورالعملانگقال ارالم نمایشااه  ره محل نمایش

روز پس از پایان نمایشاا  ره صور    10ن  رزارش  امل حضور و ار اما  تود را ح ا رآ ا دد   موظف رآنن  رآ ت

   ره سگاد نمایشاا  اراهه دهد  WORDتفصیل  و مسگد  و در رالب فایل 

  



 ساز و کار حضور فعاالن حقیقی قرآنی. سوم قسمت

 عبارتند از: از نمایشگاه خش باین شرایط شرکت در 

 داشتن ایده و طرح قرآنی نمایشگاهی   .1

بین قرآن،  نمایشگاه  هنرمندانهالمللی  نمایش  برای  طرح  هاایده  فرصتی  حضوربرای  هایی  و  متقاضیان  تمامی    تمامی  و 

  با  و  تعریف شدههای  اساس شاخصمجری بر    شرایط  احراز  طرح و ایده و همچنین  بررسی  از  پس  ، شدههای پیشنهاد  ایده

 .ندک می  صادر  معاونت نمایشگاه و توسطریزی برنامهی شورا تایید 

 

 شرایط الزم برای تایید طرح و ایده: 

اگر ایده بتواند به ریزی عملی تبدیل شود،    به کاربرد عملی آن است؛ در واقع   ارزش یک ایده و دنبال نمودن آن منوط

 . ارزش پیگیری و به سرانجام رساندن را دارا خواهد بود

 : نوآوری و جذابیت -

حل امتیاز باالتری از لحاظ  مشکالت و مسائل موجود هستند. زمانی یک راهرفع  برای    جدید  هایی حلها در واقع راهایده

آیا  پاسخ به این سوال که  رفع کند.    های جما حلو با ارائه راه  تررا بهتر و کامل  مخاطبکند که نیاز  دریافت می  جمابیت

 د.دهمیزان مطلوبیت ایده را نشان می  ، ضروری و جالب است  مخاطب خدمت برای ارائه این

 و توجیه اقتصادی  اجرا پذیری امکان -

اینکه   به  توجه  مسئلهبا  حل  برای  سناریو  یک  بررسی  ایده  است  خا   و  ای  شرایط  آن  سازی  پیاده  امکانساختار  در 

ام شده آن از درجه  مهای تهای تبلیغی و ترویجی در برابر هزینه و سنجش میزان آورده مورد انتظار در حوزه  نمایشگاهی 

  باید   نمایشگاه بسیار مهم و حائز اهمیت است لما ایده پیشنهادی   برگزاریبودن    پمیرتوجیه  باالیی برخوردار است. اهمیت  

فرهنگی  از  بخشیشدن    حل  راستای  در و  و    توسعه  درجهت  نوین  ارائه دستاوردهای  یا  و  کشور  نیازهای دینی  تبلیغی 

 . باشد ترویجی

 مدت: تداوم در دراز  قابلیت اثرگذاری و -

به عنوان یک الگوی دینی و فرهنگی در بستر اجتماعی جامعه برای دراز مدت نهادینه    خود را  باید بتواند  شده   ایده ارائه

های مختلف فرهنگی و اجتماعی از اهمیت به  کند. میزان اثرپمیری جامعه مخاطب از ایده و میزان تداوم این اثر در الیه

 سزای برخوردار است.

 



  ویژه  ی حمایتها  مشمول  برخورداراست  الزم  ازتاثیرگماری  ریزی و معاونتشورای برنامهبه تشخیص    که  ی یاهایده  تبصره:

و صرفاً قابلیت اجرا در نمایشگاه را خواهد داشت با هزینه مجری    ههایی که دارای تراز باالیی بودشد وسایر ایده  خواهد

 .مجوز حضور در نمایشگاه را خواهد گرفت 

 

ثبت مالکیت  برای  الزم مستندات ارائه مطرح شده استبار اولین برای پردازبه ادعای ایده  که هاییایده درخصو تبصره:

بدیهی است معاونت به عنوان برگزار کننده اصلی نمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در   .ضروریست مادی و معنوی ی حقوق 

 قبال اعالم سرقت ایده از سوی شخص ثالث را نخواهد داشت. 

 

 :شخص حقیقی به عنوان مجریم جهت حضور  شرایط الز -1

 :اجرایی  -سابقه مؤثر علمی   -

و رزومه و سوابق اجرایی   دن باش نمایشگاه  باسطح  مناسب  و یا تجربی  علمی  سوابق دارای  باید  شرکت در نمایشگاه   متقاضیان

 خود را منضم به طرح پیشنهادی جهت بررسی ارائه نمایند. 

 توانایی مالی:  -

آن دسته از متقاضیان شرکت در  دارا بودن توان مالی پایه برای متقاضیان شرکت در نمایشگاه یک امر ضروری است لما  

ه  برآورد هزین  بخشی از نمایشگاه که طرح و ایده آنان، شرایط دریافت حمایت را از سوی معاونت احراز کرده است، باید  

نمایند. این میزان بسته به شرایط متقاضی و موضو  طرح متفاوت خواهد  پروژه را به عنوان مشارکت در اجرای طرح تأمین  

 بود. 

 اجرایی:  توان -

  اطمینان از وجود   و با داشتن  بوده کافی   تخصص و تجربه  اجرایی و نمایشگاهی دارایهای  در حوزه  الزم است متقاضیان

امکانات الزم   و  تجربه،  ابزار  با  انسانی  نیروی  نرمسخت  توان شامل  و  اجرای غرفهافزاری  و  های  افزاری در حوزه طراحی 

 د. انعقاد قرارداد نمایاقدام به  نی الزم و به موقع رسا، مستند سازی و ایجاد امکان تبلیغات و اطال نمایشگاهی 

 

  



ه همراه  ب مکتو   به صورت در خود را   درخواست بایست می هاها و طرحایده بخش  در حضور انمتقاضی  -

 نمایند.  ارسال نمایشگاه  دبیرخانهمختصری از موضو  فعالیت و یا دستاورد به انجام رسیده به 

های قبل از آن  های انجام شده صرفا مربوط به فاصله زمانی یک سال گمشته بوده و برنامهدستاوردها و فعالیت -

 قابل پمیرش نخواهد بود.

شده و   ارجا  نمایشگاه  ریزیشورای برنامه به درخواست  این  دبیرخانه، توسط کتبی  درخواست ریافتازد  پس -

 و ارزیابی و احراز شرایط حضور، با اخم مجوز معاونت در نمایشگاه حضور خواهد یافت.  یبررسپس از 

حضور، نقشه فضای  روز پس از اعالم موافقت معاونت جهت   15الزم واجدین شرایط شرکت در نمایشگاه تا  -

 ارائه نمایند. به دبیرخانه نمایشگاه بعدی نقشه سهبینی شده را در قالب مورد نیاز و دکور پیش

 ؛ باشند  برخوردار نمایشگاه  در حضور جهت ایل  شرح  به الزم آمادگی از بایست میان متقاضی  -

 . مخاطبان باشند  به ارائه وقابل آماده خدمت /محصول یک حداقل دارای ✓

 بوده   مناسب محتوای به همراه و فعال پایگاه اطال  رسانی یا معرفی دارای ✓

 ارتباطی  و رسانی اطال  مناسب اقالم دارای ✓

 جهت ارائه و معرفی دستاورد / خدمت به مخاطبین  و متناسب دارای نیروی فعال  ✓

 بازدید  تعداد عمومی، بازدید  و استقبال  میزانالزم است گزارشی حاوی  نمایشگاه، برگزاری ند فرآی از پس  -

  غرفه، محل و نام زا یا  تصاویر مربوطه، سازمان و کننده دبازدی  نام  اکر با  و یا عمومی دولتی هایسازمان ازطرف

 .دن نمای تحویل  نمایشگاه دبیرخانه در قالب فرم ارسالی از سویو...   غرفه  در  حضوریافتهویژه  میهمانان 

 

  



 تولیدکنندگان آثار و محصوالت قرآنی و عترتیضوابط شرکت  –قسمت چهارم 

 مکتوب: انشران - 1

  رارد  اسالم  ارراد و فآهدگ معگبآازوزار  نشآ پآوانة دارای  ه و دولگ   ازتصوص  اوم در حوز  دین  فعّال  لیه نارآان

 حضور دارگه رارد    تواند  درنمایشاا م  احآاز دد ، را ابت نام ورآاین

 

 رآاین وموم : 

 ن ارگن ممدوویت حضور در نمایشاا  از سوی نهادهای انگظام  وامدیگ   -

 ودوان  گاب در حوز  دین  40ت وین و نشآ  -

 نو هایوآفان و نژادپآسگ  رآای ،فآره انحآاف ، وقای  مآوج  ه  گب  یا تبشیآی  گبرهآ  در تصو  ااپ  و م سوی -

 رار  ظهور

  اروام و ملل مذاهب، ادیان، ره  توهین یا و انایزفگده انایز،تفآره مطالب حاوی  ه نااریرهآ  در تصو  ااپ  و م سوی -

 رار ؛ مخگلف

 

 کتاب  عرضهو فعالیت ضوابط

 مقآرا   و  ضوارن  روایت  را  و انگشار یافگه رسم   داررداسدامه   گاب  وآضة   ره  مجاز ًصآفا  رخش،  این  در   دد ران  رآ ت -

 .رود تواهد 

را توجه ره رخش رد ی موضوو  و مخاطب محور نمایشاا ، ناار تخخص  هآ مخاطب در رخش مآرور ره همان مخاطب   -

 رارل اراهه است    نارآ   هآ  ره   تخصیص  غآفة وآضه تواه  ر  و سایآ ناار و محصوز  وموم  رآنن  نظیآ مصحف رآیف و     در  

 و   ناه اریو    نمایشاا  ار ام  د   سامانه   در  ر    ابت و  ر    والما  یها   گاب  وآضة   نسبت ره ًصآفا  هآ نارآ موظف است -

 رود م  محسوب تخلف ش  ،ن ابت یها  گاب وآضة و مجاز غیآ یها  گاب فآوش 

 .است ممدوعر ون اتذ مجوز  رازیواسباب وآوسک الگحآیآ،لوازم تبآیک،  ار مآتبن ماند  نا یها از   نمایش و  فآوش  -

 .است رالمانع رار ، الدگآونیک  گاب مص اف   ه  )رانون  مآاجع از مجوز دارای  ( فشآد  وآضةلوح :تبصره

 )نامابت  سامانة   در  ر    درج  اطالوا   مطارق ( تود  غآفة  در  وآضه  رارل  یا گاره  فهآست  ناه اری  و  تهیه   ره  ملزم  نارآان -

 .ر  تواه  رخش امضای و مهآ ره  ممهور و  دگآل مآرور رخش م یآیت وسنت فهآست این .هسگد  ناظآان ره هاراه رآای

 .است ممدوع  نمایشاا  در رذرگه،  نن انگشار تاریخ  از سال 11 از ریش یدههای گاب وآضة نیز و  گاب فآوش پیش -

 

 های دیجیتال: بخش رسانه -2

ن   ه دارای مجوز از مآ ز  مگقاضیا آیم رآای  الملل  رآنننیوآضه محصوز  دیجیگال در حوز  رآنن و وگآ  در نمایشاا  ر

 رار   فآهدگ و هدآ در فضای مجازی هسگد  و رآاین ابت نام را احآاز  دد  رالمانع م 

 رآاین وموم : 



 ن ارگن ممدوویت حضور در نمایشاا  از سوی نهادهای انگظام  وامدیگ   -

 ره  توهین  یا  و  نژادپآسگ   رآای ،فآره  ،زانایفگده  انایز،تفآره  مطالب  حاوی   ه  نااریو م سوی رهآ  در تصو  تولی    -

 رار   مخگلف  اروام و ملل مذاهب، ادیان،

 توجه و تا ی  رآ نونوری در تولی  ناار و ارگصاد محور رودن از الزاما  حضور در نمایشاا  است   -

 تواه  رود نمایشاا   سگادریآی رآ وه   ارزیار  محصوز  و اوالم نظآ درتصو  محگوا و تصمیم تبصره:

ای در محصوز  این دور  از نمایشاا  را محوریت زن در اسالم و تانواد  دارای رآتورداری از جذاریت و ارتقا سواد رسانه -

 رار   اولویت م 

های دیجیگال و ارتقا سط  ا و فآهدگ اسگفاد  صحی  از رسانههها، االش فآصتی و نردا  آدن وموم مآدم را سازفآهدگ -

 های انگخاب تواه  رود از راتص  های دیجیگالدانش و مهار  پ ی نورن ران رسانه

 بخش محصوالت فرهنگی و صنایع دستی: -3

دولگ  غیآهای  ها و تشدلتعاون  اه ، اوضای اتحادیه ها،  هدآمد ان، صدعگاآان، طآاحان، دانشجویان، فار  الگحصیالن دانشا

قیق  و حقور  فعال در مآتبن را صدایع دسگ ، ارخا  حقیق  و حقور  فعال در زمیده تولی  مواد اولیه و تجهیزا ، ارخا  ح

 صدایع  و میآاث فآهدا  وزار دارای مجوز از   ه نمایشاا  موضوع  رد ی، انگشارا  و تبلیغا  صدایع دسگ  مآتبن رازمیده رسگه

 .رون مد  و از مزایای نن رهآ  آد رآ ت   مهم رآنن  تواند  در این روی ادهسگد  م  رآدراآی

 

 رآاین وموم : 

  رامل از وزار  میآاث فآهدا  و صدایع رآدراآی    از مجوزهای سه رانه ید    مگقاضیان رآ ت در نمایشاا  رای  دارای -

 موارد ذیل رارد :

 الف( ار  رداسای  

 ب( پآوانه تولی   ارراه  

 ت مات   –ج( اوالمیه تاسیس  اررا  تولی ی 

 است لذا  مخاطبین  ره  های اسالم ایآان  را راتص  اصیل   و  سازدست  هدآی  محصوز   اراهه   دنبال  ره  از ننجا  ه معاونت -

 از از سازمان مُهآ اصالت  نن دسگه از مگقاضیان   ه دارای  این رآو  از ناار در اولویت وآضه در نمایشاا  هسگد   همچدین  

 یونسدو رارد  در اولویت حضور در نمایشاا  و تحت حمایت معاونت رآار تواهد  رآفت  

 ممانعت ره ومل تواه  نم  ره جهت حمایت از تولی ا  داتل  از حضور و وآضه محصوز  تارج   -

های رذرگه های سالدر نمایشاا   سارقه فعالیتهمچدین دارای   آد  و  راپ(اجآای  ار زن   )ورک   مگقاضیان   ه ار ام ره  -

 در اولویت حضور رآار تواهد  رآفت رارد  

صدایع دسگ  مآتبن را نمایشاا  تخصص  را ملحوظ نمودن  و  نسبت ره وآضه و نمایش ناار  هسگد   ه    مگقاضیان  موظف -

ار ام نمود  و از وآضه و نمایش صدایع دسگ  غیآ    الملل  رآان  آیمرئونا  و تآاز نمایشاا  رین یفیت و در نظآ رآفگن  

   تودداری  دد مآتبن 



و از نظآ هدآی   امل  ی، رداسدامه  رایست دارای  یفیت ، رسگه رد  هت نمایش یا فآوش در نمایشاا  م ج  ر  اراههناار   -

 رارد    مطلوب دارای رارلیت

  است مورد انگظار رآ ت  دد ران،  اتالوگ،  ار  ویزیت و سایآ ارزارهای نوین رازاریار  توسن CD اراهه رآورور، -

 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ی گسررشون ن و ت موی  و ت ا هی ا  کو م ت عز ز که ما ه  قوآنشررو ت ووت   ن

ی سرول ییی هسرو  مم تیفهه هسرو ت مم د ع عی ا موب ا هسرو ت مم ما ه
ت هفشخاو کسرانا هسرو که لیهن م فش نر نیر عو ه ا کاو له ویاسرم همیفو آن   

  .هنگاوی وته نفسوعّقو ت پا بییی له هص ل ت م هز ا الزم هسو ت مفچ س ل
 

 لفانات ومبو هنقالا عو ع یهو لا لوگزهوکیییگان نیا شگاه قوآن کو م


