
  
  
  

  
 

  انضباطی کمیته اجرایی آیین نامه
  نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی هفتمین

  
کمیته اجرایی انضباطی  آیین نامه نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی ،  نهفتمیضوابط حضور ناشران دانشگاهی در  به منظور رعایت مقررات و

  به شرح زیر ابالغ می گردد:
  منوع استمساالنه تخصصی کتاب دانشگاهی  اقدامات زیر در نمایشگاه :1ماده:   

  واگذاري غرفه به غیر )1
  هاي مجاور. هاي صوتی براي غرفهایجاد مزاحمت )2
  .ضور مدیر یا جانشین مدیر در غرفهعدم ح )3
  فروش کتاب به قیمت باالتر از پشت جلد. )4
دار آرم ثبـت و بـا برچسـب    پرتال نشر دانشگاهی(پند)قبل از نمایشگاه در  یدکتابهایی که توسط خود ناشر تغییر قیمت داده شده است با )5

  نمایشگاه عرضه گردد. ) درناشرخود (آرم 
  .کاالهاي متفرقه غیر از کتابفروش  )6
  %10ارائه تخفیف کمتر از  )7

  نمایشگاه باشد. نامثبتمنطبق با قیمت اعالم شده در زمان  مبلغ آنداراي قیمت بوده و  دکلیه کتابها ( اعم از افست و غیره ) بای :تبصره
  اجراي فعالیت جانبی بدون هماهنگی با کمیته اجرایی.  ) 8
  بندان در راهروهاي سالن و.....)مومی در غرفه و سالن ( ایجاد راهبرهم زدن نظم ع  ) 9

  .شئونات اسالمی عدم رعایت حجاب و ) 10
     داخل وخارج سالن موکول به تایید انجمن خواهد بود. کنندگان در نصب اینگونه تبلیغات توسط شرکتنصب هرگونه عالئم تبلیغاتی(  )11
  ها و قوانین ومقررات عمومی نمایشگاه مجاز است.)ا مشروط به رعایت حقوق سایر غرفههتبلیغات فضاي داخلی غرفه    
  استممنوع  فروش آثار زیر در این نمایشگاه: 2ماده :  

  ) کتابهایی که فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند.1
  (بدون داشتن نمایندگی رسمی) ) کتابهاي ناشران دیگر 2
  )تشخیص به عهده کمیته اجرائی است در موارد مبهمغیر دانشگاهی ( ) کتابهاي 3
4 (CD از کتابهاي غیر ناشر عرضه کننده و کتابهاي الکترونیکی.  
5 (CD کتابخانه دیجیتالی و مجالت خارجیانک هاي اطالعاتیب ،.   
6 (e-book و کتابهاي الکترونیک مستخرج از کتب خارجی.   
   .، کارت تبریک و امثالهمکتاب اعم از پوستر، نوار، سررسید) فروش وسایل غیر 7

  نحوه رسیدگی به تخلفات :: 3ماده   
  تواند منجر به اقدامات زیر گردد:پردازد که میبه بررسی موضوع می ات، هیات رسیدگی به تخلفدریافت گزارش وقوع تخلف با
  . ) اخطار کتبی1
  ) تعطیلی غرفه به مدت یک روز یا بیشتر. 2
  .انشگاهی به مدت یک دوره یا بیشترگاه تخصصی کتاب د) محرومیت از شرکت در نمایش 3

  به کمیته اجرایی ابالغ و بالفاصله اجرا خواهد شد.نتیجه رسیدگی تخلف پس از تصویب درکمیته انضباطی   :4ماده   
  

  مدیر مسئول : نام ونام خانوادگی :
  مهر وامضاء ناشر:


