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 تاریخچٍ ومایشگاٌ بیه الملل کتاب تُران

در ومایشگاٌ بیه  1366ومایشگاٌ کتاب در سال  وخستیه ديرٌ

 1385المللی تُران ) اوتُای بزرگراٌ چمران ( بر گزار شذ ي تا سال 

 برگزاری آن در َمیه مکان ادامٍ پیذا کرد.

ومایشگاٌ  در مصلی امام خمیىی تُران  حًالی اراضی  1386در سال 

فتاب در محل برگزاری بٍ شُر آ1395عباس آباد برگزار ي در سال 

 جىًب شُر تُران تغییر پیذا کرد.

ديبارٌ برگزاری بٍ مصلی امام خمیىی تغییر پیذا کرد  1396در سال 

 برگزاری آن در َمیه مکان ادامٍ داشتٍ. 1398کٍ تا سال 

 92تعذاد واشریه يعىايیه کتابهای ومایشگاٌ 

 یلهزار عىًان کتاب داخ 377

 هزار عىًان کتاب خارجی 377

 واشر داخلی 3377

 واشر دیجیتالی 277

 واشر خارجی 577

 واشر عربی 577

 هزار عىًان کتاب در بخش کًدک ي وًجًان 47واشر ي  337

 

 َسیىٍ َای برگساری ومایشگاٌ

 میلیارد تًمان بًدٌ است. 15در حذيد  97ديرٌ یؼىی سال َسیىٍ سی ي یکمیه *

میلیارد تخمیه  25الی  20در حذيد  98َسیىٍ سی ي ديمیه ديرٌ یؼىی سال *

 زدٌ شذٌ

غرفٍ َا ي محل کل َسیىٍ َای ومایشگاٌ از محل درآمذَای ومایشگاٌ یؼىی *

 َای اجارٌ دادٌ شذٌ جمغ آيری می گردد.

 

 چىذ وکتٍ:

با حضًر دکتر سیذػباس  3/2/98* ومایشگاٌ بیه المللی کتاب در ريز سٍ شىبٍ 

 صالحی يزیر فرَىگ ي ارشاد اسالمی افتتاح گردیذ.

َسار متر مربغ يسؼت  30در وظر گرفتٍ شذ  98* فضایی کٍ برای ومایشگاٌ کتاب 

بٍ غرفٍ حضًر داشتىذ کٍ  15اطالع رسان در  100در ایه ومایشگاٌ تؼذاد  دارد.

 پرداختىذرساوی می     اطالع 

وًیسىذٌ  120بٍ ػىًان ششمیه مُمان يیژٌ ومایشگاٌ کتاب تُران با َیاتی بالغ بر  چیه

 بروامٍ مختلف برگسار ومًد. 50تصًیرگر ي مترجم در ایران حضًر داشت ي بیش از 

تخت * یسد با در وظر گرفته بروامٍ ي طرحُای متىًع ي خالقاوٍ با شایستگی کامل پای

 کتاب شىاختٍ شذ.

 یدوذاوپسشک یکتابُا ذیخر

 بٍ ي ازیو مًرد مىابغ مختلف اوتشارات بٍ مراجؼٍ با  کتابذارداوشکذٌ

 .ومًد یذاریخر./. 50 تا./.  30 فیتخف با را یدوذاوپسشک رشتٍ ريز
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