
  
  
  

                                                         
                                                                                                                  

  
 ضوابط حضور ناشران دانشگاهی 

  نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی هفتمیندر 
بـا جشـنواره    زمانهم نمایشگاه ساالنه تخصصی کتاب دانشگاهی مینهفتدر نظر دارد ناشران کتاب دانشگاهی  انجمن فرهنگی   

  برگزار نماید. تهرانمی نمایشگاه بین المللی ئدا در محل 1398ماه آذر   29الی  26از تاریخ  رادانشگاهی ملی نشر 
  : شرایط شرکت کنندگان  

  ارشاد اسالمی  رهنگ وپروانه نشر معتبر از وزارت فداشتن  -1
جهت  vabf.irنشر دانشگاهی(پند) به آدرس پرتالاي منتشره در کتابه و رسانی اطالعات ناشرروزوارد کردن و به -2

 ها و مراکز علمی به لیست کتابهاي عرضه شده در نمایشگاه.دسترسی سریع کتابخانه
 توانند به ناشر دیگري نمایندگی بدهند.نمیاند ساً در نمایشگاه شرکت کردهأناشرانی که خود ر -3

در شناسنامه کتاب و  نام آنها ی کهدر غرفه ناشران اند،شدههایی که توسط دو یا چند ناشر چاپ و منتشر کتابعرضۀ تبصره :
  باشد. اما در میزان متراژ تخصیص یافته به ناشر دوم تأثیري ندارد.وجود داشته باشد بالمانع میفیپا 

  .دباشبه انجمن میئه مدرك معتبر اراموظف به تبصره: ناشر دوم براي عرضه کتاب چاپ مشترك        
مهلت ثبت هاي خود هستند فقط یک ناشر را به عنوان نماینده فروش اثر خود حداکثر تا پایان مولفانی که ناشر کتاب -4

 به کمیته ثبت نام معرفی کنند.نام 
 vabf.irدرسایت ثبت نام  مراحل تکمیل -5
 :گیردشکل زیر صورت میفروش کتاب در این نمایشگاه به  -6

خفیف بدون درنظر گرفتن یارانه ارشاد ت % 25تا و حداکثر  %10تخفیف حداقل ناشر موظف است کتابهاي منتشره خود را با 
   .عرضه نماید ، اساتید و دانشجویانها و مراکز علمیبه کتابخانه

 رفه : مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غ  
نزد  0207974394007  متقاضیان موظفند مبلغ اجاره غرفه را با توجه به متراژ درخواستی براساس موارد ذیل به حساب سپهر

 انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهیبه نام  IR440190000000207974394007 شبا  شمارةو بانک صادرات 
  واحد ثبت نام انجمن تحویل نمایند.به  رافیش واریزي و  مودهواریز ن
  باشد.ریال می 20,000,000مترمربع و اجاره آن مبلغ  12حداقل متراژ واگذاري غرفه در این نمایشگاه الف) 
  باشد.متر می 12و یک عدد میز و دو عدد صندلی به ازاء هر : امکانات غرفه شامل: پنل، موکت، کتیبه سردر غرفه، روشنایی 1تبصره
 4متراژ بر مبناي  ۀیب اضافگردد. (ضرریال محاسبه می 1,700,000متر براساس متري  12: متراژ درخواستی بیش از 2تبصره

  باشد)متر می
  

  به دلیل محدودیت فضا اولویت با ناشرانی است که زودتر ثبت نام نمایند. *
  اقدام فرمایند. vabf.irنسبت به ثبت نام در سایت  توانندمی 10/9/98تا تاریخ ناشران متقاضی  *

  

  تماس حاصل فرمائید.  66979810 و14: هاي دفتر انجمنبا شماره تلفن عات بیشتر اطالبراي 
  


