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 ارزيابی و نظارت شورای

 مقدمه
 نامةآيين فرهنگي، انقالب عالي شوراي توسط شدهتعيين تکاليف اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت وظايف و اهداف قانون 22 بند مفاد مطابق
 شوراي مصوب) تهران کتاب الملليبين نمايشگاه راهبردهاي و هاسياست مجموعه مفاد اساس بر نيز و کشور نشر ضوابط اجرايي

 و وظايف اهداف، با «ارزيابي و نظارت شوراي» تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه اجراي فرآيند در ،(يادشده نمايشگاه گذاريسياست

 .شودمي تشکيل نمايشگاه رئيس نظر زير ،آتي تشکيالت

 و تعاريف اهداف: 1 ماده
 نظارت بر افزون شورا اين تشکيل از هدف تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه برگزاري فرآيند در ارزيابي و نظارت اهميت به توجه با. 1-1

 و وتق نقاط و موجود وضعيت رصد و بررسي ،مختلف اجرايي نمايشگاه هايقسمتعملکرد  ارزيابي و نظارت انجام امر ،محتوا بر عاليه
 .است نمايشگاه اهداف تحقق و هافعاليت کيفي و يکمّ يارتقا و افزايش براي نمايشگاه ضعف

 ارزيابي و نمايشگاه مختلف اجرايي هايبخش و هاکميته عملکرد بر نظارت اِعمال به نسبت نمايشگاه، ارزيابي و نظارت شوراي. 2-1
 :نمايدمي اقدام زير محورهاي به توجه با ايشان

 نمايشگاه؛ تابعة واحدهاي کليه عملکرد ارزيابيو  شدهتعيين وظايف شرح اجراي 

 و کميسيون بازرگاني و  معامالت کميسيون ،ريزيبرنامه شوراي، گذاريسياست شوراي مصوبات اجراي سنحُ بر نظارت
 ؛تبليغات

 نمايشگاه؛ رئيس به گزارش ارائة و اطالعات وتحليلتجزيه ،موردنياز آمار و اطالعات ها،گزارش آوريجمع 

 و پوشش نظارتي  ارزيابي و نظارت هايبرنامه کردن کارآمد منظوربه معين وظايف شرح با تخصصي هايکارگروه تشکيل
 ؛نمايشگاه هايفعاليتبر تمامي 

 شدهتعيين وظايف شرح و مأموريت اساس بر دارهدف و منظم هايفعاليت مجموعة از است عبارت نامهشيوه اين مطابق نظارت .3-1
 :به نسبت نظارتي هايکارگروه

  است؛ نگرفته و گرفتمي انجام بايد اهداف و مقررات ازلحاظ آنچه بررسي و نمايشگاه اجرايي واحدهاي عملکرد( الف
 عملکردها؛ فعاليت ارزيابي و وتحليلتجزيه( ب
 ارائة ها،آن اهميت ميزان ارزيابي و مطلوب وضعيت موجود، وضعيت بين انحراف و اختالف موارد تعيين و تشخيص( ج

 مشمول هايبخش و هاکميته عملکرد کردن بهينه و نقايص رفع و امور جريان حسن و اصالح منظوربه الزم پيشنهادهاي
 .نمايشگاه تخلفات به رسيدگي هيئت به تخلف موارد ارجاع نيز و ابالغي وظايف شرح وفق

 و وظايف شورااعضا : 2 ماده
 :ندکنمي فعاليت ذيل شرح به نمايشگاه رئيس حکم با نمايشگاه، ارزيابي و نظارت شوراي هايبخشو  اعضا. 1-2

 شورا؛ رئيس 
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 تخلفات؛ به رسيدگي بدوي هيئت رئيس 

 تخلفات؛ به رسيدگي تجديدنظر هيئت رئيس 

 مرتبط؛ فرهنگي هايفعاليت و داخلي نشر بر نظارت کارگروه رئيس 

 مرتبط؛ فرهنگي هايفعاليت و خارجي نشر بر نظارت کارگروه رئيس 

 اجرايي؛ و مالي نظارت کارگروه رئيس 

 شورا دبير. 

 شکيلت سوابق، نگهداري و ثبت دبيرخانه، امور اداره شورا، در عضويت به مربوط وظايف بر عالوه ارزيابي، و نظارت شوراي دبير: 1تبصره

 هماهنگيارتباط و  ،جاري امور پيگيري نظارتي، هايکارگروه به ارجاع و واصله شکايات و اعالمات به اوليه رسيدگي و دريافت جلسات، منظم
 .داشت خواهد عهده بر را مصوبات ابالغ و نهايي هايگزارش ارسال و هااستعالم پاسخ تهيه ها،کارگروه بين

 .نمايد منصوب مشخص اختيارات با خود يا معاون مقامقائم عنوانبه را فردي تواندمي شورا رئيس: 2تبصره

 اهم وظايف شوراي نظارت و ارزيابي عبارت است از:. 2-2

  ؛در فرايند برگزاري نمايشگاه نظارتي هايتصميماتخاذ 

  نظارتي؛ هايکارگروههماهنگي اجرايي در فرايند اعمال نظارت توسط 

  مربوط به نمايشگاه؛به ايشان در موضوعات پاسخگويي تعامل با مراجع نظارتي رسمي و 

  ر زمان نمايشگاه د رئيساصالحي به  پيشنهادهايهشدارها يا  ارائة منظوربهرصد وضعيت نمايشگاه و عملکرد اجزاي آن
 برگزاري؛

 راي ب ايشان قوت و ضعف نقاط شناسايي و عملکرد اجزاي نمايشگاه شناسيآسيب منظوربه کارشناسي هاينشست تشکيل
 توجه در ادوار آتي.

 زيرمجموعه، عبارت است از: هايکارگروهعمال از طريق شورا براي اِ ابعاد نظارت. 3-2

 موجود؛ امکانات از بهينه استفاده و هر حوزه در نمايشگاه برگزاري هايهزينه کاهش بر نحوة نظارت 

 ساختار در هر حوزه؛ سازيچابک و سازيکوچک اصالح، بر نحوة نظارت 

 تصويب؛ براي پيگيري و ريزيبرنامه شوراي به برنامه هر بودجه و تفصيلي هايبرنامه ارائة بر نحوة نظارت 

 نظارت؛ تحت واحدهاي و هاکميته توسط نمايشگاه مقررات اجراي حسن بر نظارت 

 مصوب؛ هايبرنامه اساس بر هاکميته عملياتي هايبرنامه و راهبردها ها،سياست اجراي روند بر نظارت 

 ،مختلف؛ هايبخش و هاکميته عملکرد سنجش و ارزيابي هايشاخص و معيارها نظام، سازيپياده و تدوين طراحي 

 هايگزارش تهية نظارت و تحت واحدهاي هايبرنامه و هاطرح عملکردي ها و اطالعاتشاخص سنجش و گيرياندازه 
 مصوب؛ هايبرنامه و اهداف تحقق ميزان موضوعي و و موردي ادواري، مديريتي، تحليلي،

 مصوب؛ هايبرنامه و قراردادها چهارچوب در نظارت تحت هايحوزه هايفعاليت کمّي و کيفي پيشرفت ميزان ارزيابي 

 نمايشگاه کردن تراقتصادي براي نمايشگاه برند و اعتباري هايظرفيت از گيريبهره بر نحوة نظارت. 

 شوراي مصوب راهبردهاي و هاسياست نيز ونمايشگاه مقررات  تحقق راستاي در اجراشده هايبرنامه اثربخشي ميزان بررسي 
 عملياتي؛ و اجرايي هايبرنامه تحقق عدم موانع رفع براي اصالحي راهکارهاي و پيشنهاد ارائة و گذاريسياست

 نظارت؛ تحت هايحوزه اعتبارات و مالي منابع کردهزينه و مصرف ةنحو بر نظارت 

 آن؛ ارزيابي و نمايشگاه در شدهعرضهو محتواي  کتب بر مستمر نظارت 
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 نمايشگاه؛ در برتر غرفة انتخاب داوري هيئت پيشنهادهاي نهايي تائيد و بررسي 

 نتيجه؛ اعالم و رسيدگي واصله، اعالمات و شکايات دريافت 

 تخلف؛ وقوع بر دال نظارتي هايگزارش به رسيدگي براي تخلفات، به رسيدگي هيئت با مستمر تعامل 
عاطال و نمايشگاه به مربوط( دليل به مقرون) اعالمات و شکايات به رسيدگي سامانه اندازيراه به نسبت است موظف شورا دبيرخانه .4-2

 رسيدگي ت،شکاي مورد مرجع دقيق ذکر عدم صورت در و باشد مستند و مدلل بايد اعالمات و شکايات. نمايد اقدام مخاطبين به مناسب رساني
 .بود خواهد شاکي عهده بر اظهارشده مطالب قانوني مسئوليت است بديهي. بود نخواهد پذيرامکان آن به

 :باشد زير هايحوزه از يک هر در تواندمي اعالمات :تبصره

 مردم؛ قانوني انتظارات و هادغدغه مشکالت، ها،نارسايي 

 رجوع؛ارباب و مخاطبان به اجرايي و اداري هايقسمت برخورد و پاسخگويي نحوه 

 دولتي؛ و عمومي اموال ازجمله ملي منابع تضييع 

 اقتصادي و مالي اداري، جريان سوء و فساد گزارش يا و تخلف وقوع. 
 مراکز و شوراها ها،کارگروه ها،کميسيون به نماينده معرفي به نسبت خود، نظارتي وظايف انجام براي تواندمي نظارت شوراي. 5-2

 يريپيشگ براي ربطذي مديران و مسئولين به هشداردهنده نظارتي هايگزارش ارائة ،(رأي حق بدون و ناظر عنوانبه) نمايشگاه گيرندهتصميم
 نمايشگاه کاري سالمت ارتقاي منظوربه عمومي هايرسانه طريق از عمومي بخشيآگاهي و رسانياطالع و سوء جريان يا تخلف وقوع از

 .نمايد اقدام
 .است االجراالزم نمايشگاه هايکميته و هابخش کليه براي نظارتي، هايکارگروه و ارزيابي و نظارت شوراي هايابالغيه و مصوبات .6-2
 پاسخگويي ضمن و نموده کامل همکاري وظايف، انجام براي ارزيابي و نظارت شوراي با اندموظف نمايشگاه هايبخش و هاکميته کليه .7-2

 .نمايند اقدام درخواستي اسناد ارائة به نسبت شده،مطرح هايپرسش به فوري
دوباره و تداخل از جلوگيري واحدها، اين اقدامات اثربخشي و کارايي افزايش نمايشگاه، نظارتي واحدهاي بين هماهنگي ايجاد هدف با .8-2

 ارزيابي و نظارت شوراي طريق از اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت منکر از نهي و معروفامربه شوراي فعاليت به مربوط هايهماهنگي کاري،
 .پذيردمي صورت

 هايگزارش و سوابق اسناد، گردآوري و کارشناسي هاينشست تشکيل با است موظف ارزيابي و نظارت شوراي نمايشگاه، خاتمه از پس. 9-2
 را نتيجه و اقدام ايشان قوت و ضعف نقاط شناسايي و هاکميته و هابخش از يک هر شناسيآسيب و عملکرد ارزيابي به نسبت نظارتي، و اجرايي

 .نمايد اعالم نمايشگاه رياست به

 نظارت آيين: 3 ماده
 منعقدشده قراردادهاي نيز و ربطذي هايبخش و هاکميته هايفعاليت بر دقيق نظارت اعمال به موظف نظارتي، هايکارگروه از يک هر. 1-3
 .شود لحاظ و بينيپيش مربوط، قراردادهاي از يک هر در ناظران تأييد و نظارت است الزم و هستند خود نظارتي حوزة در
 خود کار گزارش و کنندمي وظيفهانجام مربوط نظارتي کارگروه رئيس و ارزيابي و نظارت شوراي مسئوليت و نظارت تحت ،ناظران. 2-3
 .نمايندمي تسليم ايشان به مستقيماً نيز را
 .است ينظارت کارگروه رئيس عهدة رب هاآن هدايت و محوله مأموريت موضوع به توجه با ناظرين عملکرد بر نظارت. 3-3
 :نمايند اقدام زير ترتيب به شروع از قبل نداموظف شورا ناظران. 4-3

 مأموريت؛ موضوع شناخت و نظارت موضوع مورد به نسبت الزم هايآگاهي کسب( الف
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روش انتخاب و اهداف اين به نيل هايراه بررسي و است موردنظر محوله مأموريت اجراي از که اهدافي به کامل توجه( ب
 مقتضي؛ و مناسب هاي

 وثقم منابع تعيين و شناسايي حاکم، مقررات مطالعه موجود، سوابق به رجوع ليست،چک تهيه نظير) نظارت طرح تدارک( ج
 اطالعات کسب آن، اجتماعي و طبيعي خصوصيات و نظارت مورد محيط با آشنايي موردنياز، اطالعات آوريجمع براي

 (.مأموريت موضوع با مرتبط اجرايي هايطرح و هابرنامه وجود از اجمالي
 آوريجمع زير هايروش از استفاده با ازجمله مقتضي نحو به شدهشناخته قواعد و اصول رعايت با را موردنياز اطالعات توانندمي ناظران. 5-3
 :نندک

 مربوط؛ اسناد و کتب مالحظه و محيط در حضور و مشاهدات 

 مطلعين؛ و شهود از استعالم 

 ها؛آن از الزم مدارک تهيه و موجود هايپرونده و سوابق مطالعه 

 کارشناسي؛ نظر کسب 

 واصله هاياعالميه و شاکيان مستند و مکتوب هايگزارش بررسي. 
 :است زير شرح به ناظران، اختيارات حدود. 6-3

 نظارت؛ تحت واحدهاي از اخبار و اطالعات آوريجمع 

 شده؛تعيين محدوده در نامحسوس نظارت اعمال 

 مأموريت؛ حکم صدور با نظارت انجام 

 مافوق؛ مسئولين با ارائه براي پيشنهاد و نظريه با همراه گزارش تهيه 

 قبلي؛ هايگزارش پيگيري 

 کتبي صورتبه آنان وظايف به نظارت تحت مديران و کارکنان دادن توجه. 
 خود مشهودات ةنتيج و مالحظه را نظارت مورد هايقسمت وضعيت نظر دقت با مأموريت، موضوع به توجه ضمن اندموظف ناظران. 7-3
 .نندک منعکس گزارش در مجلسصورت تنظيم با يا و يادداشت مورد برحسب را
 .است نظارت فرآيند اتمام به منوط اظهارنظر، و هااستنتاج ارائة و ممنوع نظارت، مأموريت اجراي در نظر القاء و داوريپيش هرگونه. 8-3
 يا منافع با نحوي به که مسائلي و اعالمات و شدهانجام هاينظارت به راجع مطالب افشاي و است محرمانه نظارتي هايگزارش. 9-3

 شوراي تشخيص با مورد، اين در رسانياطالع هرگونه و است ممنوع باشد، مرتبط اشخاص حقوق و حيثيت با همچنين و نمايشگاه مصالح
 .شد خواهد انجام نظارت

 لمشک رفع به نسبت نتواند و شود مواجه الزم همکاري عدم و مخالفت يا ممانعت با خود، مأموريت انجام جريان در ناظر چنانچه. 11-3
 .کندمي گزارش نظارتي کارگروه رئيس به امر، چگونگي مجلسصورت تنظيم با را مراتب نمايد، اقدام

 را خود گزارش طرح بازرسي، جريان در شدهآوريجمع داليل و اطالعات ها،بررسي مجموع از استفاده با نظارتي، کارگروه و ناظر. 11-3
 رعايت زير نکات ،نظارتي گزارش تدوين در. يدنکمي اقدام موردنظر گزارش متن تحرير به مطالب، بين منطقي ارتباط ايجاد با و تهيه

 :شد خواهد
 و مستندات و داليل اهميت، ةدرج مبناي بر هاآن بنديطبقه و آمدهدستبه اطالعات و تحقيقات ةنتيج مطالب تنظيم( الف

 گزارش؛ در هاآن جايگاه تعيين
 نظارت؛ مورد موضوع يا واحد عملکرد وتحليلتجزيه( ب
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 نظارت؛ اهداف و مربوط مقررات و قوانين لحاظ با موجود وضعيت ارزيابي( ج
 اشکاالت، بيان و گرفتمي انجام بايد آنچه و گرفتهانجام آنچه بين اختالف موارد تعيين يا و امور جريان حسن بر نظر اعالم( د

 نواقص؛ و معايب
 شده؛ارائه پيشنهادهاي ارائة مؤثر واحوالاوضاع و شرايط به توجه با نهايي نظر اعالم و هابررسي مجموع از استنتاج( ه
 .شدهارائه پيشنهادهاي و نظريات تحقق براي نظارت و پيگيري روش تعيين( و

 .باشد اثباتي کافي مدارک و داليل به مستند بايد نظارت، گزارش. 12-3
 و شناسايي براي اندموظف نمايشگاه، هايبخش و هاکميته خدمات ارائة نحوه و عملکرد بر نظارت بر عالوه نظارتي هايکارگروه. 13-3

 .نندک اقدام و تالش ساعي و شايسته اليق، مديران تشويق
 دو نوع است:  نظارتي هايکارگروه هايگزارش .14-3

 حاوي وقوع تخلف؛ هايگزارشالف. 
 .نظارتي راجع به محاسن و معايب و نواقص مجموعه تحت نظارت و پيشنهادهايي براي اصالح هايگزارشب. 

 تقيماًمسحاوي تخلف را  هايگزارشنظارتي  هايکارگروهاظ ضرورت رسيدگي فوري به تخلفات نمايشگاهي، هر يک از با لح. 1-14-3 
 شوراي نظارت ارسال خواهند کرد. رئيسرونوشتي براي اطالع  زمانهمو  ارائههيئت رسيدگي به تخلفات  به
 نظارتي مکتوب و جامع گزارش ارائة و تدوين به نسبت نمايشگاه، از هرروز پايان در اندموظف نظارتي هايکارگروه از يک هر. 2-14-3

گاه نمايش مقامقائميس و ئواصله و ارسال گزارش روزانه به ر هايگزارش بنديجمعرئيس شوراي نظارت موظف به و  نندک اقدام خود
 است.

 نامهآيين 15 ماده در مقرر مهلت ظرف ،کارگروه هايفعاليت مستندسازي و ثبت عالوه بر اندموظف نظارتي هايکارگروه از يک هر. 15-3
 .نندک اقدام خود نظارتي عملکرد بنديجمع و اقدامات مستند و جامع گزارش ارائة و تدوين به نسبت نمايشگاه، برگزاري

 مرتبط فرهنگي هايفعاليت و داخلي نشر بر نظارت کارگروه وظايف: 6 ماده
 :بر عهده دارد زير شرح به را« فرهنگي و علمي هايفعاليت» و «داخلي ناشران» هايکميته عملکرد بر نظارت اعمالاين کارگروه وظيفة 

 در حوزة نشر داخلي: تخصصي نظارت. 1-6

 ازغيرمجآثار فاقد مجوز يا  ارائةدر ضوابط حضور ناشران داخلي و مراقبت از عدم  شدهابالغ مقررات رعايت بر نظارت اعمال 
 ؛و متقلبانه

 هايکتاب ةدر صورت مشاهده عرض نمايشگاه از هاکتاب آوريجمع براي داخلي ناشران کميتة به نظارتي تصميمات ابالغ 
 ؛غيرمجاز

 ضوابط بر انطباق لحاظ به نمايشگاه در داخلي ناشران سوي از شدهارائه جنبي هايبرنامه و آثار محتوايي ارزيابي و نظارت 
  ؛نمايشگاه مقررات و ضوابط و نشر عمومي

 طرح رايب يادشده هيئت در حضورو  نمايشگاه تخلفات به رسيدگي بدوي هيئت به حاوي وقوع تخلف هايگزارش ارسال 
 داخلي؛ ناشران به مربوط موارد

 آن؛ عملکرد بر نظارت و داخلي نشر بخش در برتر هايغرفه انتخاب کارگروه در حضور 

 ؛(فرهنگي امور معاونت ةنمايند عنوانبه) و آثار ارائه شده در آن داخلي نشر بخش خصوص در نظارتي هايدستگاه با تعامل 

 داخلي؛ ناشران ةکميت به اقدام براي نظارتي هايگزارش ابالغ 
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 داخلي؛ ناشران ةحوز در تخلفات به رسيدگي بدوي هيئت از صادره آراي اجراي حسن بر نظارت 
 :داخلي ناشران کميتة اجرايي عملکرد بر نظارت. 2-6

 ؛و دريافت هزينة غرفه زيرمجموعه گانهجپن هايبخش و داخلي ناشران کميتة مالي و اجرايي عملکرد ةنحو بر نظارت 

 داخلي؛ ناشران کميتة رسانياطالع ةشيو بر نظارت 

 شده؛تعيين سازوکار چهارچوب در کنندگانشرکت مدارک ارائة و نامثبت روند بر نظارت 

 ها؛سالن ةنقش اجراي و طراحي بر نظارت  

 آن؛ نهايي تائيد و متقاضيان به غرفه تخصيص و جانمايي ةنحو بر نظارت 

 نظارت؛ تحت ةکميت هايفعاليت خصوص در هابرنامه بررسي کارگروه و نمايشگاه معامالت کميسيون جلسات در حضور 

 نظارت؛ تحت ةکميت به مربوط هايپرداخت تأييد و نظراعالم 

 هب را مراتب ناشران، جانمايي و غرفه تخصيص به مربوط نتايج رسمي ابالغ و اعالم از قبل است موظف داخلي ناشران کميتة :تبصره

 . برساند نظارتي کارگروه اطالع
 :فرهنگي-علميکميتة  هايفعاليت بر نظارت. 3-6

 ها؛نشست هايبرنامه فرهنگي و-کميته علميفعاليتهاي  فهرست تائيد و بررسي 

 ها؛نشست برگزاري در مردمي-ترويجي رويکرد به آکادميک-علمي رويکرد تغيير بر نظارت 

 غيرمرتبط؛ موضوعات از پرهيز و کتاب با مرتبط موضوعات بر هانشست تمرکز بر نظارت 

 اهداي يا توزيع و فرهنگي هاينشست تشکيل براي نويسندگان و ناشران و هاشخصيت از دعوت و هماهنگي بر نظارت 
 مربوط؛ بن

 مختلف ابزارهاي طريق از ربطذي افراد و مندانعالقه ساير و بازديدکنندگان ناشران، به هافعاليت رسانياطالع بر نظارت 
 اي؛رسانه

 ها؛نشست به مربوط هداياي يا الزحمهحق يا بن هرگونه پرداخت نحوة بر نظارت 

 ها؛نشست برگزاري در دانشگاهي و علمي قلم،اهل هايتشکل ظرفيت از استفاده 

 قلماهل سراهاي به مربوط هايفعاليت درزمينة نشر صنفي هايتشکل حوزه به مربوط هايبرنامه اجراي کيفيت بر نظارت 
 ؛مربوط هايهزينه پرداخت براي هافعاليت تأييد و

 هافعاليت تأييد نيز و قلماهل سراهاي و ديني و مناسبتي هنري، فرهنگي، هايفعاليت و هابرنامه اجراي نحوة بر نظارت 
 مربوط؛ هايهزينه پرداخت براي

 گيريبهره و نمايشگاه در حضور براي کشور فرهنگي و پژوهشي -علمي مراکز و هادستگاه با هماهنگي نحوه بر نظارت 
 مراکز؛ اين ظرفيت از

 جنبي؛ هايبرنامه از بازديدکنندگان استفاده براي الزم تمهيدات و تدابير اتخاذ بر نظارت 

 پيمانکاران؛ و مجريان اجرائي، عوامل عملکرد ارزيابي و انتخاب نحوه بر نظارت 

 حوزه اين در نمايشگاه گذاريسياست شوراي مصوبات اجراي نحوه بر نظارت. 

 المللبين امور و خارجي ناشران بر نظارت کارگروه وظايف: 7 ماده
 :زير بر عهده دارد شرح به را« المللبين امور بخش» و« خارجي ناشران ةکميت» عملکرد بر نظارت اين کارگروه وظيفة اعمال
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 :ناشران خارجيتخصصي در حوزة  نظارت. 1-7

 مقررات و ضوابط بر انطباق لحاظ به نمايشگاه در خارجي ناشران سوي از شدهارائه آثار محتوايي ارزيابي و نظارت 
 نمايشگاه؛

 نظارتي؛ مراجع ساير و خارجي ناشران کميتة از واصله هايگزارش و شکايات بررسي 

 ؛(زومل صورت در) شورا دبيرخانه طريق از ناشران تخلفات به رسيدگي هيئت در طرح براي نظارتي گزارش تنظيم 

 خارجي؛ ناشران بخش به مربوط موارد طرح براي نمايشگاه شکايات و تخلفات به رسيدگي هيئت در عضويت 

 آن؛ عملکرد بر نظارت و المللبين بخش در برتر هايغرفه انتخاب کارگروه در حضور 

 خارجي؛ نشر بخش خصوص در نظارتي هايدستگاه با تعامل در فرهنگي امور معاونت نماينده عنوانبه حضور 

 الملل؛بين امور بخش و خارجي ناشران کميتة به اقدام براي نظارتي هايگزارش ابالغ 

 خارجي؛ ناشران حوزه در تخلفات به رسيدگي هيئت از صادره آراي اجراي حسن بر نظارت 

 گمرکي؛ امور مراحل تمامي بر گمرکي امور و ترخيص فرآيند بر نظارت 

 نظارت؛ تحت بخش و کميته خصوص در هابرنامه بررسي کارگروه و نمايشگاه معامالت کميسيون جلسات در حضور 

 نظارت؛ تحت بخش و کميته به مربوط هايپرداخت تأييد و نظراعالم 

 هايفعاليت و( کشور داخل خارجي هايديپلمات و فرهنگي رايزنان سفرا،) داخلي و خارجي ميهمانان از دعوت بر نظارت 
 ها؛آن براي ديده تدارک

 و اقدامات و هافعاليت مستند و جامع گزارش ارائة و کارگروه هايفعاليت مستندسازي و ثبت و روزانه گزارش تدوين 
 شورا؛ دبير به ارائه براي شدهانجام هايفعاليت از نهايي گزارش تدوين

 کارگروه وظايف خصوص در مکاتبات به گوييپاسخ. 
 خارجي ناشران کميتة عملکرد بر نظارت. 2-7

 خارجي؛ ناشران کميتة رسانياطالع شيوه بر نظارت 

 خارجي؛ ناشران کميتة با هماهنگي جلسات برگزاري 

 شده؛تعيين سازوکار چهارچوب در کنندگانشرکت مدارک و نامثبت روند بر نظارت 

 آن؛ نهايي تائيد و متقاضيان به غرفه تخصيص و جانمايي و هاسالن نقشه اجراي و طراحي بر نظارت 
 المللبينبخش امور  عملکرد بر نظارت. 3-7

 الملل؛بين بخش قلماهل سراي و جنبي بخش هاينشست بر نظارت 

 الملل؛بين نشر بخش قوّت و ضعف نقاط بررسي و شناسيآسيب 

 الملل؛بين نشر بخش در شدهعرضه کتب بر محتوايي نظارت 

 نمايشگاه؛ رئيس تائيد با خارجي کتب محتوايي ارزيابي گروه تشکيل 

 گمرک از کتب ترخيص محتوايي ارزيابي براي فرهنگي امور معاونت ناظر نماينده معرفي. 

 ويژه؛ ميهمان امور عملکرد بر نظارت 

 کتاب؛ جهاني بازار امور عملکرد بر نظارت 

 کشورها و ملل امور عملکرد بر نظارت. 



8 
 

 اجرايي و مالي امور بر نظارت کارگروه وظايف: 8 ماده
 هايبخشو « حراست»، «روابط عمومي» ،«رسانياطالع» و« اداري و مالي» هايکميته عملکرد بر نظارت اين کارگروه وظيفة اعمال

 :داردزير بر عهده  شرح به را و رفاهي پشتيباني ،اجرايي
 اداري و مالي ةو عملکرد کميت مالي نظارت. 1-8

 موجود؛ امکانات از بهينه استفاده ةنحو و نمايشگاه برگزاري هايهزينه کاهش روند بر نظارت اعمال 

 نظارت و مربوط مجريان و نشر صنفي هايتشکل با فرهنگي امور معاونت هايتوافقنامه اجراي نحوه بر مالي نظارت 
 ها؛آن موقعبه اجراي هماهنگي و پيگيري و منعقده قراردادهاي مفاد اجراي حسن بر

 تحت هايبخش و هاکميته خصوص در هابرنامه بررسي کارگروه و نمايشگاه معامالت کميسيون جلسات در حضور 
 نظارت؛

 مالي؛ کميتة به مربوط هاينامهشيوه و هادستورالعمل ضوابط، رعايت و معامالتي و مالي هاينامهآيين اجراي بر نظارت 

 نمايشگاه؛ الکترونيکي بن توزيع به مربوط خدمات بر نظارت 

 مطالبات؛ تسويه به مربوط امور انجام و مالي هايوضعيتصورت تهيه نحوه بر نظارت 

 رفع براي مورداجرا مالي هايسيستم و هانظام خصوص در مربوط مسئولين به اصالحي هايپيشنهاد و نظر ارائة 
 امور؛ بهبود در تسهيل و احتمالي مشکالت

 اجرايي، رفاهي و پشتيباني هايبخشر ب نظارت. 2-8

 و رفاهي؛ پشتيباني ،اجرايي هايبخش به مربوط مقررات و ضوابط رعايت و عملکرد بر نظارت 

 مشارکت؛ جذب براي غيردولتي و دولتي نهادهاي و هاسازمان با ارتباط برقراري نحوه بر نظارت 

 شورا؛ رياست به حاصله نتايج گزارش و مالي و اجرايي امور در مشهود هايناهماهنگي و هانارسايي بررسي 

 مربوط؛ هايکميته در پيمانکاران و مجريان شامل هاپروژه اجرائي عوامل عملکرد ارزيابي و انتخاب نحوه بر نظارت 

 مختلف هايبخش و هاکميته موردنياز تجهيزات و امکانات ردنک فراهم بر نظارت. 
  رسانياطالع کميتة دملکرع بر نظارت. 3-6

 مخاطبان دسترسي براي مناسب سازوکار تدارک و بينيپيش و مجازي فضاي طريق از رسانياطالع نحوه بر نظارت 
 در تسهيالت و ناشران مشخصات و نمايشگاه در شدهعرضه کتب اطالعات به کشور نقاط اقصي يا نمايشگاه داخل در

 نمايشگاه؛ در شدهگرفته نظر

 هايشيوه ساير و ايميل پيامک، رساني،اطالع کاربردي هايبرنامه گويا، تلفن طريق از رسانياطالع نحوه بر نظارت 
 رساني؛اطالع نوين

 ؛(نمايشگاه نقشه) مکتوب رسانياطالع نحوه بر نظارت 

 براي هافعاليت تأييد نيز و پيمانکاران و مجريان ها،پروژه اجرائي عوامل عملکرد ارزيابي و انتخاب نحوه بر نظارت 
 مربوط؛ هايهزينه پرداخت

 رسانياطالع هايايستگاه عملکرد بر نظارت. 
  راستح ةملکرد کميتع بر نظارت .4-6

 يزيکي؛حفاظت ف و نيازهاي فني، پشتيباني، تجهيزاتي و نيروي انساني ستادو استقرار  ، آموزشتأمين بر نظارت 

 هاي مختلف کاري؛نوبت ردها مسؤولين حراست سالنعملکرد  بر نظارت 
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  امنيت عمومي نمايشگاه؛ تأمينکيفيت 

  هاي مختلف نمايشگاه؛ها و کميتهبخش ومعاونت اجرايي با کميته حراست هماهنگي ميزان نظارت بر 

  يروي ن ،استان تأمينشوراي  ،محل برگزاري نمايشگاهحراست ) نهادهاي خارجيهماهنگي حراست نمايشگاه با ميزان
 (؛ربطذيکز و ساير مرا دفتر حفاظت مقامات حاضر در مراسم افتتاحيه و اختتاميه ،انتظامي

 نظارت بر فعاليت مأموران حراست در خصوص انجام وظايف محوله؛ 

 کارت پارکينگ و کارت شناسايي عوامل نمايشگاهو توزيع دور صتردد خودروها و  عملکرد حراست در مورد نظارت بر 
 ؛موعد مقرر در

  هاي مداربستهبر عملکرد و نصب دوربين نظارت. 
  عمومي روابط ةملکرد کميتع بر نظارت .5-6

 داخلي فضاهاي در دوم زبان از استفاده: ازجمله نمايشگاه کلي هايسياست اجراي خصوص در کميته عملکرد بر نظارت 
 براي نمايشگاه زيباشناسي مسائل رعايت نيز و يکپارچه و ثابت بصري هويت طراحي نمايشگاه، تبليغاتي اقالم کليه و

 المللي؛بين استانداردهاي به توجه با نمايشگاه برند و اعتبار به کمک منظوربه نمايشگاه هايفعاليت تمام

 در راهنما و رسانياطالع و ترويجي بنرهاي انواع نصب و چاپ نيز و انتشارات و چاپ حوزه هايفعاليت بر نظارت 
 نمايشگاه؛

 نمايشگاه؛ محيط فضاسازي و شهري تبليغاتي امور انجام بر نظارت 

 بصري؛ و سمعي ترويجي، پژوهشي، امور اجراي نحوه بر نظارت 

 براي هافعاليت تأييد نيز و پيمانکاران و مجريان ها،پروژه اجرائي عوامل عملکرد ارزيابي و انتخاب نحوه بر نظارت 
 .مربوط هايهزينه پرداخت

 خبري؛ ستاد هايفعاليت ريزيبرنامه و عملکرد نحوه بر نظارت 

 مجازي؛ فضاي در اخبار انتشار نحوه بر نظارت 

 ؛نمايشگاه خبري منشورات بر نظارت 

 ها؛رسانه با هماهنگي نحوه بر نظارت 

 رداختپ براي هافعاليت تأييد نيز و پيمانکاران و مجريان اجرائي، عوامل عملکرد ارزيابي و انتخاب نحوه بر نظارت 
 .مربوط هايهزينه

 


