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 برتر هایغرفه انتخاب نامهشيوه
 کتاب تهران المللیبیندر نمایشگاه 

 
 بزرگ رويداد اين در خارجي و داخلي ناشران مؤثرتر حضور و تهران کتاب الملليبين نمايشگاه در کنندهشرکت ناشران عملکرد ارزيابي منظوربه

 جدول قالب در و ذيل مقررات و رويکردها اساس بر ،خارجي و داخلي ناشران بخش دو در برتر هايغرفه انتخاب داوري هايهيئت فرهنگي،
 :کنندمي برتر هايغرفه انتخاب به اقدام نامه،شيوه پيوست

 رويکردها و اهداف. 1 ماده

 و حضور نحوة در مطلوب کيفيت ارائة به خارجي و داخلي ناشران بخش دو در کنندگانشرکت دادن سوق نامه،شيوه اين هدف .1-1

 .است نمايشگاه در مشارکت

 برتر غرفة بانتخا مالک نمايشگاه، پايان تا نامثبت زمان از نمايشگاه با تعامل زماني بازة کل در غرفه يک عملکرد مجموع برآيند. 2-1

 .است

 ارزيابي ،دوره( 3)تا  نمايشگاه گذشته هايدوره در خود حضور ايجابي و سلبي سوابق از فارغ نمايشگاه، هر در کنندگانشرکت .3-1

 .است مؤثر برتر غرفة انتخاب در احتمالي، رفتار سوء يا و شهرت حسن بر مؤثر متغيرهاي و شوندنمي

 پايين نظمي،بي مثبت، تعامل عدم است، اثرگذار غرفة برتر انتخاب بر نمايشگاه در حضور کيفيت در مثبت متغيرهاي که همچنان .4-1

 .است اثرگذار انتخابي چنين بر سلبي صورت به نيز منفي متغيرهاي ساير و محتوا کيفيت بودن

 داورانهيئت اعضاي. 2 ماده

 :از اندعبارت داخلي ناشران بخش در غرفة برتر انتخاب براي داورانهيئت اعضاي .1-2

 داوران؛هيئت رئيس عنوانبه داخلي ناشران کميتة مدير 

 ؛(نمايشگاه نظارت شوراي) مرتبط فرهنگي هايفعاليت و داخلي ناشران بر نظارت کارگروه رئيس 

 ايشان؛ نمايندة يا نمايشگاه اجرايي معاون 

 ؛(داخلي ناشران فعاليت موضوع تناسببه) مربوط بخش اجرايي مدير 

 گاه؛نمايش رئيس تأييد و نشر صنفو اجرايي  ريزيبرنامه شوراي پيشنهاد به داخلي نشر معتمدين و فعاالن از يکي 

 :از اندعبارت خارجي، ناشران بخش در غرفة برتر انتخاب براي داورانهيئت اعضاي .2-2

 داوران؛هيئت رئيس عنوانبه خارجي ناشران کميتة مدير 

 ؛(نمايشگاه نظارت شوراي) مرتبط فرهنگي هايفعاليت و خارجي نشر بر نظارت کارگروه رئيس 

 ايشان؛ نمايندة يا نمايشگاه اجرايي معاون 

 ؛بخش مربوط اجرايي مدير 

 گاهنمايش رئيس تأييد و نشر صنفو اجرايي  ريزيبرنامه شوراي پيشنهاد به المللبين نشر حوزة معتمدين و فعاالن از يکي. 
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 توسط وراًف جايگزينفرد  مرحله، هر در امور پيشبرد در اعضا از هريک فعاليت تداوم توانايي عدم يا و انصراف امتناع، صورت در :تبصره
 .شد خواهد معرفي نمايشگاه رئيس

 برتر هايغرفه انتخاب اجرايي فرآيند. 3 ماده

، «نمايشگاه مقررات و ضوابط و اسالمي اخالق و شئونرعايت » اصل چهار به منوط برتر، هايغرفه انتخاب فرآيند در حضور .1-3

 .است «در غرفه بکيفيت عرضه و نمايش کتا»و  «آراييغرفه» ،«نوآوري و خالقيت»

 .گرفت خواهد قرار عموم دسترس در نمايشگاه، رئيس تأييد از پس برگزيدگان، خصوص در داورانهيئت نهايي نظر .2-3

 :است زير شرح به نظرات بنديجمع اجرايي مراحل .3-3

 داورانهيئت اعضاي اختيار در نمايشگاه دوم روز از کنندگان،شرکت همة مشخصات و فهرست و امتيازدهي و ارزيابي کاربرگ 
 .گيردمي قرار

 هايکاربرگ و دهندمي امتياز کنندگانشرکت به محرمانه صورتبه نمايشگاه برگزاري مراحل تمام در داورانهيئت اعضاي 
 .شودمي آوريجمع بخش هر داورانهيئت رئيس توسط هفتم روز در شدهتکميل

 فمعرّ که شودمي ضرب مربوط ضرايب در و شودمي گرفته ميانگين و تجميع کنندهشرکت هر خصوص در داوران همة امتياز 
 .بود خواهد کنندهشرکت آن نهايي امتياز

 شد خواهد معرفي غرفة برتر عنوانبه ،هر حوزه امتياز باالترين دارندة مرحله آخرين در. 
 ابتدا که صورتي به هاکاربرگ تکميل شدن ايدومرحله امکان بخش، هر داورانهيئت رئيس تشخيص به بنا و ضرورت صورت در :تبصره
 .دارد وجود نيز دنماين نظر اعالم داوران سپس و نمايد اقدام نهايي بررسي کانديداهاي پيشنهاد و کاربرگ تکميل به نسبت مربوط تشکل

 موارد در نيز خارجي و داخلي ناشران هايکميته و است هيئت اعضاي خود عهده بر امتيازدهي، متغيرهاي مورد در بررسي و تحقيق. 4-3

 يدگاهد تبادل و اطالعات انتقال براي هيئت اعضاي بين هايينشست همچنين. داد خواهد قرار ايشان اختيار در را موردنياز اطالعات الزم،
 .شد خواهد برگزار

 ندارد را خود غرفه به دادن امتياز حق باشد، داشته غرفه و کرده شرکت خارجي يا داخلي بخش در داورانهيئت افراد از فردي اگر .5-3

 .گرددمي تلقي اثربي خود، غرفه به ايشان امتياز و

 .بود خواهد کارگروه اعضاي اکثريت رأي با غرفة برتر انتخاب نفر، چند يا دو امتياز بودن مساوي صورت در .6-3

 به يازن که گردد مرتکب تخلفي منتخب غرفه نمايشگاه، رئيس به آن انعکاس از قبل و نظرات بنديجمع از پس کهدرصورتي. 7-3

 را انايش از پس امتياز باالترين و کرده تجديدنظر خود انتخاب در فوري جلسه تشکيل با داورانهيئت باشد، ايشان انتخاب در تجديدنظر
 .کندمي معرفي غرفة برتر عنوانبه

 خواهد عمل مالک نمرات تکتک ميانگين جمع و شودمي محاسبه جداگانه شاخص، هر بابت و جزء جزء صورتبه نمرات ميانگين .8-3

 .بود

 قصد شاخص يک مورد در اعضاء از يک هر کهدرصورتي و شودمي لحاظ ميانگين محاسبه در صفر نمره امتياز، اختصاص در .9-3

 رنظراظها ،«ضربدر» عالمت درج با توانندمي نباشند، غرفه يک ايجابي و سلبي شرايط احراز به قادر وجههيچبه و باشند نداشته اظهارنظر
 فرص معادل آن نمره امتيازدهي، کادرهاي از يک هر بودن خالي صورت در. شد نخواهد محاسبه ميانگين جمع در صورت اين در که نکنند

 .بود خواهد اثرگذار ميانگين در و شد خواهد محاسبه

 حداکثر است مکلف ها،بخش از هريک در داورانهيئت مختلف، هايبخش در برتر هايغرفه عنوان حائزان از قدرداني منظوربه. 11-3

صورت طي را نتيجه شده،کسب امتيازات به توجه با و داده انجام را هاغرفه داوري و اجرايي مراحل مةه نمايشگاه، برگزاري نهم روز تا
 .نمايد منعکس نمايشگاه رئيس به تصميم اتخاذ و نهايي تأييد براي ايجلسه

 .گيردمي تعلق نمايشگاه رئيس تأييد و داورانهيئت رئيس پيشنهاد به بنا جوايزي سپاس، لوح اهداي بر عالوه برگزيدگان، به
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 ارزيابي معيارهاي. 4 ماده

 :از است عبارت تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه در غرفة برتر انتخاب منظوربه ارزيابي معيارهاي .1-4

 نمايشگاه داخلي مقررات و ضوابط رعايت .1-1-4

  اسالمي الگوهاي اساس بر) دارانغرفه براي مناسب متحدالشکل لباس از استفاده و اسالمي اخالق و شئونرعايت- 
 ؛(ايراني

  در نمايشگاه؛ حضور و فعاليتنام، ناظر به ثبتضوابط رعايت 

 نمايشگاه؛ اهداف با متناسب متصديان، و کارشناسان کارگيريبه 

 نام؛ثبت هنگام شدهاعالم مدارک موقعبه ارسال و نمايشگاه در حضور مثبت سوابق 

 غرفه، داخل نظافت موقع،به حضور ازجمله نمايشگاه اداري و اجرايي هايبخش با همکاري و انضباط و نظم به توجه 
 ؛... و شناسايي کارت الصاق

 حفاظتي؛ و ايمني نکات رعايت 

 رجوع؛ارباب تکريم و مراجعين با برخورد در احترام رعايت 

 نمايشگاه در خالقيت و نوآوري .2-1-4

 برگزاري فرهنگي، هداياي توزيع ها،شخصيت و نويسندگان معرفي ازجمله هنري -فرهنگي و جنبي هايفعاليت 
 ؛هانشست

 پستي، خدمات ةارائ مداري،مشتري مجازي، فضاي امکانات از گيريبهره: ازجمله بازديدکنندگان به ويژه خدمات ةارائ 
 ... . و اينترنتي فروش

 رساني؛اطالع نوين هايشيوه کارگيريبه و مراجعين به بروشور و مناسب اطالعات ارائه 

 آراييغرفه .3-1-4

 غرفه؛ طراحي در روز آوريفن از استفاده 

 ؛(غرفه فضاي از بهينه استفاده و مناسب تزيينات و نورپردازي فضاسازي، سازي،کف) داخلي مناسب طراحي 

 غرفه؛ فضاي از بهينه استفاده و موقعبه سازيآماده 

 مراجعين؛ براي رفاهي فضاي ايجاد 

 اسالمي؛ ايراني نمادهاي از استفاده 

 بصري؛ هايناهنجاري ايجاد از پرهيز و هاغرفه زيباسازي 

 ؛... و صندوق انبار، نمايش، محل مناسب جاگذاري 

 غرفه در هاکتاب نمايش کيفيت .4-1-4

 عرضه؛ شيوه و مخاطب بنديدسته موضوعي، بنديطبقه 

 موضوعي؛ بنديطبقه مالحظة با بهينه چيدمان 

 ؛(خارجي ناشران ويژة) کتب عناوين تعداد و زباني و موضوعي تنوّع نيز و پوشش تحت ناشران تنوّع 

 نشر هايتازه نمايش. 

 نمايشگاه در کنندگانشرکت محتوايي و اجرايي اقدامات اداري، رفتار گرفتن نظر در و مستمر نظارت منصفانه، و دقيق انتخاب الزمة .2-4

 .است نمايشگاه برگزاري مسئولين با ايشان تعامل و مراحل تمام در

 گرفتن نظر در با و کلي صورتبه امتيازدهي ،خارجي و داخليناشران  بخش دو از يک هر هايزيرمجموعه ماهيتي گوناگوني به نظر .3-4

 .اشتد نخواهد بخش آن کنندگانشرکت بر اثري بخش، هر در مؤثر غير هايبالطبع شاخص و گيردمي صورت نمايشگاه هايبخش مةه
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 و نيست کنندگانشرکت ساير حضور سنحُ نفي معناي به هرگز نمايشگاه، از بخش هر در غرفة برتر عنوانبه غرفه يک انتخاب .4-4

 .است بوده کنندگانانتخاب مثبت نظر حداکثر حائز که است ايغرفه نشانگر تنها

 انتخاب هايحوزه. 5 ماده

 :گيردمي صورت خصوصي ناشران ميان از زير هايحوزه در غرفة برتر 7 انتخاب داخلي، ناشران بخش در. 1-5

 شهرستان؛ و تهران حوزه دو شامل عموميناشران  بخش 

 شهرستان؛ و تهران حوزه دو شامل نوجوان و کودک هايکتابناشران  بخش 

 دانشگاهي؛ هايکتاب ناشران بخش 

 آموزشي؛ هايکتاب ناشران بخش 

  الکترونيک نشربخش. 

 :گيردمي صورت زير هايحوزه در غرفة برتر 2 انتخاب خارجي، ناشران بخش در. 2-5

 التين؛ هايکتاب بخش 

 عربي؛ هايکتاب بخش 
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 نمايشگاه یهاغرفه یارزيابپيوست: فرم 
 برتر هايغرفه امتيازات امتيازدهي جدول و ارزيابي فرم

 : .......سالن: .......   غرفه نام 

 نمایشگاه مقرراترعایت ضوابط و  سوابق والف:  ردیف
 حداکثر

 ازیامت

 بیضر

 ازیامت

1  
داري / تهيه و نگهعرضهقابلموجود و  هايکتابل و دقيق ام/ ورود اطالعات ککنترل، تکميل و اصالح اطالعات کتاب در سامانه

 در غرفه عرضهقابل هايکتابفهرست 
3 2 

2  
درج اطالعات کامل حساب بانکي / ازيموردن ارائة تمامي مدارک و اطالعاتو بارگذاري و تکميل  در سامانه/ موقعبهنام ثبت

 مديرمسئول در سامانه
3 2 

3  
 از سال 6 از شبي که هاييکتاب / ارائهدريافت غرفه داراي امتياز نيست )مصاديق کتابسازي(هايي که براي انتشار و ارائة کتاب

 است گذشته هاآن انتشار تاريخ
3- 3 

 2 2 سازي کامل غرفه قبل از افتتاح نمايشگاهو آماده خوانکارتبراي دريافت غرفه و دستگاه  موقعبهحضور   4

   تجهيزات الزم و بروز براي اجراي آن تأمينفروش و  ةهمکاري در استقرار سامان  5

6  
ور، ي هر پنج دوره حضازابه  کههاي گذشته کتاب سوابق حضور در نمايشگاه )تعداد دفعات حضور فعال واحد غرفه در نمايشگاه

 يابد(يک امتياز اختصاص مي
2 1 

7  
 سازي غرفه،ر آمادهد تأخيرسابقه  تخصيص غرفه، سابقه انصراف پس ازسوءسابقه حضور در نمايشگاه )بدهي قبلي به نمايشگاه، 

 رسيدگي به تخلفات نمايشگاه و امثال آن( و نيز درج شکايت در پرونده و محکوميت در ايام نمايشگاه ئتيهسابقه محکوميت در 
3- 3 

8  
 ايهکتاببرخي از  موقع و بدون نقص اطالعات کتاب )ناقص بودن اطالعات فايل ارسالي، عدم ارسال اطالعاتبه ارسالعدم 

 در غرفه، کاذب بودن اطالعات و امثال آن( شدهعرضه
3- 3 

9  

/ ساعت قبل از افتتاحيه( 22)در غرفه  خوانکارتبراي دريافت و نصب  موقعبهعدم اقدام / خوانکارتعدم استفاده از دستگاه 
در موقعيتي که امکان ورود رمز  خوانکارتهاي عدم نصب دستگاه، متناسب با نياز مشتريان/ خوانکارت/عدم وجود تعداد الزم 

اه اي به خارج از غرفه و نمايشگبن کارت يارانه خوانکارتجايي دستگاه / انتقال و جابهکارت توسط شخص خريدار فراهم باشد
 اي در خارج از ساعات فعاليت نمايشگاهو هرگونه تراکنش مالي مربوط به بن کارت يارانه

3- 1 

11  

شده در مقررات تعيين فرهنگي اهداف با کتاب که مغاير الکترونيکي هاي خريدبن مورد هر نوع اقدام يا مشارکت و همکاري در
 کارتنب طريق از مبلغ کتاب، دريافت فروش و تحويل بدون کارتبن نقدکردن يا نقد وجه با کارتبن باشد، ازجمله معاوضة

ارت بابت ککارت يا دريافت بنهاي قبلي با خريدار با استفاده از بننمايشگاه )اعم از تسويه حساب محل در کتاب تحويل بدون
 و ... گروهي و تجميعي صورتبه اشخاص کتاب ايهاي يارانهکارتبن دريافت ،فروش کتاب(پيش

5- 2 

 2 3 نمايشگاهو ارائه به ناظران فاکتورهاي صادره مطابق ضوابط  از نسخه يک نگهداري  11

12  
کشي و اخذ انشعاب فرعي سيم نشاني،)عدم وجود کپسول آتش دارانغرفه اجرايي ضوابط مندرج درايمني  مواردعدم رعايت 

 استفاده از وسايل حرارتي و پرمصرف در غرفه، مصرف دخانيات در غرفه و امثال آن( برق،
5- 1 

13  
هاي صادره، همکاري ها و دستورالعملابالغيه دريافت و اجراي استنکاف ازهاي اداري و اجرايي نمايشگاه )عدم همکاري با بخش

 با بخش نظارتي(
2 1 

 1 2 يا جانشين ايشان در غرفه رمسئوليمدحضور مستمر و منظم   14

15  
)کتب ناشران غير، کتب فاقد مجوز، کتب  و خارج از ضوابط نمايشگاه غيرمجاز هايکتابو فروش  نمايش، عرضهنگهداري، 

 يا کاالي غيرکتاب( ، کتب فاقد شناسنامه، کتب ناشران محروم از فعاليت و حضورمتقلبانه صورتبهتکثيرشده 
5- 3 

16  
ها را هايي که ناشر عرضة آنکتاب کامل شده در سامانه و ارائةموجود در غرفه با فهرست اعالم هايکتابانطباق کلي عناوين 

 نام اعالم کرده استدر سامانه ثبت
3 2 

17  
بسته ز پس ا ساعت مينساعت قبل از باز شدن و نمايشگاه )استقرار کارکنان نيم ساعت کارو خروج و  ورودرعايت انضباط در 

 (عدم انتقال کتاب در ساعات کاري، ها، فعال بودن غرفه در تمام طول ساعت کاري نمايشگاهدرب سالن شدن
3 2 

18  
متناسب  انکارکنکننده، اختصاص تعداد کنندگان )جلوگيري از سردرگمي مراجعهغرفه با مراجعه کارکنانرعايت احترام در برخورد 

 با فضا و متراژ، حسن معاشرت و پرهيز از برخوردهاي تند و امثال آن(
3 3 
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 1 3 استفاده از کارت شناسايي )الصاق دائمي کارت شناسايي در تمام طول ساعت کاري نمايشگاه(  19

 3 5 ها و آقايان متناسب با قوانين جمهوري اسالمي ايران و عرف متعارف(پوشش مناسب )براي خانم رعايت حجاب و  21

21  

 کنکور،» قبيل از مشاوره و آموزشي کالس و دوره، بسته، آزمون و همچنين تبليغ و معرفي هرگونه نامثبت يا نامثبتپيش

 در ه به کتابنامتبليغات در خصوص تبديل مقاله، جزوه و پايانمشابه و نيز  عناوين و «دکتري و ارشد کارشناسي کارشناسي،

 نمايشگاه

5- 3 

22  
 دهي به ذهنهاي غيرواقعي، جهتکننده و خارج از ضوابط نمايشگاه )نصب بنرهاي متضمن پيامتبليغات غيرمجاز و گمراه

 شود و امثال آن(ي سالن ميختگيرهمبهمخاطب در راستاي سودجويي، پخش کاغذهايي که موجب کثيفي و 
5- 3 

23  

شناختي و درج قيمت ارزي و تخفيف حاوي اطالعات و قيمت کتاب و درصد تخفيف )اطالعات عمومي کتاب برچسبعدم درج 

 الوصول براي مخاطب الزامي است.(يافته به نحوه روشن و سهلاختصاص

 *ويژه ناشران خارجي

5 2 

24  

الزاماً مطابق نرخ اعالمي از سوي  بايدمي شدهدرجحاوي اطالعات قيمت فروش ريالي کتاب )قيمت فروش ريالي  برچسبدرج 

 نمايشگاه و يا نرخ کمتر آن باشد، ليکن درج قيمت ريالي الزامي نيست هرچند که درج قيمت ارزي و ميزان تخفيف الزامي است.(

 *ويژه ناشران خارجي

2 2 

 

 خالقیت در نمایشگاهب: نوآوری و  ردیف
 حداکثر

 ازیمتا

ضریب 

 امتیاز

1  
رساني مناسب در رساني پيش از آغاز نمايشگاه، امکان جستجو و اطالعکننده )اطالعرساني و راهنمايي مراجعهنحوه اطالع

 ، توليد بروشور و امثال آن(کارکنانغرفه، راهنمايي دقيق مخاطب به موضوعات و عناوين موردنظر از طريق 
3 2 

2  
يي و راهماف، برگزاري انواع نشست، توجهقابلمحسوس و در حجم  صورتبهتوزيع هداياي تبليغاتي  ازجملههاي جنبي )برنامه

 قلم در ايام نمايشگاه با رعايت ضوابط مربوط(هاي مشابه در محل غرفه و يا سراي اهلبرنامه
3 2 

3  
ي، ارائه خدمات پستي، فروش مداريمشترگيري از امکانات فضاي مجازي، : بهرهازجملهخدمات ويژه به بازديدکنندگان ) ارائه

 اينترنتي و ...(
2 2 

4  
ه باشد و ي بيشتر به همراه داشتآراستگاسالمي،  شئونبا حفظ  کهينحوبهداران )استفاده از لباس فرم متحدالشکل براي غرفه

 باشند( صيتشخقابلغرفه از سايرين  کارکنان
2 2 

 2 2 ها و حضور ايشان در نمايشگاهمعرفي نويسندگان و شخصيت ازجملهفرهنگي -علميهاي فعاليت  5

 2 2 کارگيري کارشناسان و متصديان خبره در غرفهبه  6

 

 آراییج: غرفه ردیف
 حداکثر

 امتیاز

ضریب 

 امتیاز

1  
ونقل کتاب در سازي احتمالي، حملغرفهموقع سازي غرفه تا آغاز به کار رسمي سالن )عدم اجراي بهو آماده اجرادر  تأخير

 موقع صندوق غرفه و امثال آن(ساعات غيرمجاز مطابق مقررات، عدم فعاليت به
5- 3 

2  
اشد و ب شدهدادهها، نحوه جاگذاري و تعداد عناوين و نسخ انبار بايد متناسب با فضاي اختصاص متراژ بهينه )چيدمان کتاب

 حداکثر استفاده مفيد بدون فضاي کاذب از متراژ اختصاصي صورت پذيرفته باشد(
5 3 

3  

غيرمجاز از محيط راهروها و  ةستفادا تصرف غيرمجاز فضاي نمايشگاهي مازاد بر متراژ تخصيصي// تجاوز از حريم غرفه

غرفه خارج از حدود و تجاوز به حريم راهروها، ي و پشت ديوارها )گذاشتن کارتن کتاب يا ساير ملزومات اضطرارمسيرهاي 

غرفه و همچنين  در مجوز اخذ بدون و غيرمجاز وسازساخت/ انبار و امثال آن( عنوانبهاي ها و يا بين سازهاستفاده از پشت غرفه

 جوار و مستقلهاي همتجميع غرفه

3- 1 

4  
-اجعهمر وآمدرفتدر  تداخلجاگذاري محل نمايش، انبار، صندوق، تحويل کتاب و ... )دسترسي مناسب به صندوق، عدم ايجاد 

 و امثال آن( کارکنانها، محل مناسب براي صرف غذاي کننده، عدم ايجاد سد و مانع ديد از سالن براي ساير غرفه
2 2 



7 
 

5  
 هايتابکها مثالً از طريق سلفون کشيدن بر يط داخلي غرفه، تميزي کتابنظافت داخل غرفه )تميز بودن محآراستگي و 

 انباري، مرتب بودن محل صندوق و پيشخوان مراجعه به غرفه و امثال آن(
3 1 

 2 1 با کف محيط نمايشگاه( اختالفسازي )استفاده از مدوالر و ايجاد سطح کف  6

 3 3 (و مقررات اختصاصي مندرج در ضوابط فضاسازي )اجراي سازه در چارچوب ضوابط نمايشگاه  7

8  
هاي اسب با مناسبتهاي متنهاي رنگي متفاوت، فعاليتتزئينات و نورپردازي و تبليغات مناسبتي )نصب پوستر، استفاده از موکت

 رسمي آن(
3 2 

 2 1 )محل نشستن و مطالعه، در اختيار گذاشتن اينترنت، پذيرايي و امثال آن( کنندهمراجعهايجاد فضاي رفاهي براي   9

 2 2 اسالمي –استفاده از نمادهاي ايراني   11

 2 2 آوري روز در طراحي غرفهاستفاده از فن  11

 2 3 و تصويري صوتي ،ناهنجاري بصري مزاحمت و توجه به نظم و زيبايي غرفه و پرهيز از ايجاد  12

 

 ها در غرفهکیفیت عرضه و نمایش کتابد:  ردیف
 حداکثر

 امتیاز

ضریب 

 امتیاز

 1 3 بندي مخاطببندي موضوعي، دستهچيدمان بهينه و شيوه عرضه با لحاظ طبقه  1

 2 3 هاشکل ظاهري و فني چينش کتاب  2

3  
کننده( و تسنجي شده شرکعناوين )به استناد ليست ارسالي و صحت کلبهسال اخير نسبت در يک منتشرشدهتعداد عناوين 

 هاي نشرنمايش مناسب تازه
3 3 

4  
ضوابط/ اعالم کتب افست در  6-3افست موضوع بند  هايکتاب/ عدم عرضه نامتناسب با موضوع سالن هايکتابعدم عرضه 

 فروش کتاب در نمايشگاه/ عدم پيشسامانه
  

   خريدار توسط فاکتور درخواست صورت تخفيف در درج ميزان فاکتور و صدور /شدهتعيين تخفيف حداکثريا  و حداقل رعايت  5

6  
در يک يا چند موضوع خاص مثل پوشش فراگير در موضوع علوم انساني يا پزشکي  جامعتنوع موضوعي )پوشش زيرموضوعي 

 در هر موضوع کلي( توجهقابلعناوين  تعدادو يا پوشش متنوع با 
5 3 

7  

که توجه قابل نيتعداد عناوهاي مختلف مثل انگليسي، فرانسه، آلماني، ايتاليايي و امثال آن با ع زباني )عرضه کتاب به زبانتنوّ

 يابد(ي هر زبان يک امتياز اختصاص ميازابه 

 ناشران خارجي ة*ويژ

3 1 

8  

ي توجهابلقناشرين متعدد و يا عرضه و نمايندگي کارگزاري ناشريني که تعداد  هايکتاب ةتنوع ناشران تحت پوشش )عرض

 دارند(« imprint»زيرمجموعه 

 ناشران خارجي ة*ويژ

3 1 

 

 

 

 

 

 


