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 : طرفین قرارداد 1ماده 
مـابین دانشـگاه شـهید رجـائی بـه این قرارداد در اجراي اهداف مورد نظر در آیین نامه شوراي انتشارات دانشـگاه فی

» ناشـر«دانشگاه شهید رجـائی کـه بـه اختصـار  -لویزان -به نشانی: تهران پوردکتر ایوب اسماعیلآقاي نمایندگی 
که به  ................................. نشانی: دانشگاه شهید رجائی ..........................دکتر  آقاي جنابشود از یک سو و نامیده می

گـردد و طـرفین ملـزم بـه شود تحت نظارت معاونت پژوهشی و فناوري، منعقـد مینامیده می» صاحب اثر « اختصار 
 باشند.رعایت مفاد آن می

 : موضوع قرارداد 2ماده 
صورت کتاب با ه نسخه اثر موضوع این قرارداد ب 1000از انجام کلیه امور مربوط به چاپ و نشر به تعداد  عبارتست

 پذیرد.بر آن که توسط ناشر صورت می بطترهاي مهزینه صفحه و 478 حدود با»  اصول دینامیک گازها «وان ـعن
 : مدت قرارداد 3ماده 

 19/01/1395ییدیه شوراي انتشارات و اعالم نظر مثبت داوري از تاریخ مدت اجراي کامل این قرارداد پس از صدور تأ
 به مدت دوازده ماه شمسی خواهد بود.

 : مبلغ قرارداد 4ماده 
درصد بهاي پشت جلد کتاب  20متعلقه به صاحب اثر با تشخیص شوراي انتشارات در مجموع حداکثر  ألیفحق الت. 1

 باشد.ی دو مرحله قابل پرداخت میمنتشره در شمارگان چاپ اول است که در ط
 درصد قیمت پشت جلد کتاب منتشره به تعداد شمارگان 10الف: مرحله اول 
 درصد از شمارگان چاپ شده 70درصد باقی مانده با شرط فروش  10ب: مرحله دوم 

مـورخ مصـوبه اب موضوع قرارداد بـر اسـاس هاي مترتب بر تایپ، صفحه آرایی، تصحیح و ویرایش کتهزینه :1تبصره 
ریـال و  5,0002 حداکثر کارو با تصویب شوراي انتشارات به ازاء هر صفحه از کتاب و براساس سختی  03/12/2139

که پس از چاپ کتاب و ارزیابی و اعالم نظر شوراي انتشارات باشد ریال می 00,0005,2هزینه طرح روي جلد تا سقف 
به ازاي هر صفحه در قطع علمی و ادبی، هر یک  صحیح و ویراستاريدر ضمن هزینه تگردد. به صاحب اثر پرداخت می

ریال و با توجه به کیفیت  00020,ریال و به ازاي هر صفحه در قطع رحلی حداکثر  00081,اي وزیري حداکثر صفحه
 کار به ویراستار منتخب از سوي دانشگاه قابل پرداخت است.

 دانشگاه، از این تاریخ اصالحیه فوق مورد مالك و پرداخت قرار گیرد.رییسه هیأت 23/01/94پیرو مصوبه مورخ  نکته:
هـاي بعـدي چنانچه انتشار کتاب بـه چـاپو با تصویب شوراي انتشارات  18/11/89بر اساس مصوبه مورخ : 2تبصره 

ر تـا حـداکثطبق جدول زیـر هاي دوم به بعد با تشخیص شوراي انتشارات صاحب اثر در چاپالتألیف منجر شود، حق
 خواهد بود. درصد بهاي پشت جلد با رعایت شمارگان چاپ کتاب17

 درصد حق التألیف نوبت چاپ
 درصد (در دو نوبت) 20 چاپ اول

 درصد 10 چاپ دوم، سوم و چهارم
 درصد 14 چاپ پنجم، ششم، هفتم و هشتم

 درصد 17 چاپ نهم و بعد از آن

 ابـاپ کتـقرارداد چ
 اعضاء هیات علمی و مدرسین دانشگاه  شهید رجائی
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 : تعهدات صاحب اثر5ماده 
مربوطه و طرح  CDنامه نگارش کتاب دانشگاه به همراه تن کامل اثر خود را براساس آیینظف است مؤصاحب اثر م .1

روز از صدور تأییدیه و نظر مثبت داورن جهت چاپ به ناشر ارایه نماید، در غیر ایـن  15روي جلد حداکثر پس از 
 صورت ناشر مجاز خواهد بود با ابالغ کتبی قرارداد را یک طرفه فسخ نماید.

شود که موضوع این قرارداد متعلق به خود یا موکل اوست و حقوق قانونی چـاپ و نشـر اثـر ثر متعهد میصاحب ا .2
 بطور کلی یا جزئی به شخص حقیقی یا حقوقی دیگري واگذار نشده است.

شود در حین ویرایش اثر با ویراستار همکاري کرده و پس از ویرایش و تهیه فهرسـت کامـل، صاحب اثر متعهد می .3
ظف است به هنگام تصحیح نمونـه دوم حـروف ؤیراسته را تأیید و به ناشر ارائه نماید. همچنین صاحب اثر ممتن و

 چینی شده پس از ویرایش، هیچگونه تغییر و دخل و تصرفی جز تصحیح اغالط چاپی در اثر به عمل نیاورد.
رعهده داشته و بـا انتشـار کتـاب گردد مسئولیت حقوقی و قانونی کلیه مطالب چاپ شده را بصاحب اثر متعهد می .4

 مسئولیتی متوجه ناشر نخواهد بود.
 شود در فروش کتاب و بازاریابی حداکثر تالش خود را انجام دهد.صاحب اثر متعهد می .5
 

 : تعهدات ناشر 6ماده 

 .صاحب اثر اقدام نمایدالتألیف این قرار داد نسبت به پرداخت حق  4ناشر متعهد است طبق مفاد ماده  .1
یري کتاب، با تصویب شوراي انتشارات حـداکثر تـا گر تجدید چاپ با اصالح جزئی و غلطلزحمه صاحب اثر دحق ا .2

 50درصد بهاي پشت جلد با رعایت تعداد شمارگان چاپ شده و در صورت تجدید نظر اعمال شده بـه میـزان  10
درصد بهاي پشت جلد با رعایت شـمارگان چـاپ کتـاب و تصـویب شـوراي  15درصد در محتواي کتاب، حداکثر 

 انتشارات خواهد بود.
درصد محتواي کتاب باشد کتاب مورد نظر بـه عنـوان  50نانچه تجدید نظر کتاب در چاپ جدید بیش از چ :3تبصره

 گردد.صاحب اثر براساس مقررات تألیف کتاب محاسبه و پرداخت میالتألیف تألیف جدید تلقی و حق
-عدد می 8گان آن را به صاحب اثر هدیه خواهد کرد که حداقل شمار از تعداد شمارگان چاپ شده درصد 3ناشر  .3

 باشد.
ناشر متعهد است پس از صدور تأییدیه از سوي شوراي انتشارات و نظریه مثبت داوري اثر و دریافت صـدور مجـوز  .4

ماه نسبت به چاپ و نشر کتاب فوق اقدام نماید، در غیر  6چاپ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ظرف مهلت 
 ف خود را اعالم و اثر خود را مسترد نماید.این صورت صاحب اثر مجاز است کتباً انصرا

که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در صدور مجوز چاپ تأخیرنماید، به میـزان تـأخیر بـر مـدت  در صورتی :4تبصره
 قرارداد اضافه شده و قصوري متوجه ناشر نخواهد شد.

دیگر بـه انجـام برسـاند و در ایـن فرآیند چاپ کتاب را با همکاري یک سازمان  ،تواند بر حسب صالحدیدناشر می .5
 صورت بر روي جلد کتاب آرم آن سازمان نیز عالوه بر آرم دانشگاه درج خواهد گردید.

 : تعهدات طرفین 7ماده 
 باشد.کلیه حقوق مادي و معنوي کتاب متعلق به ناشر بوده و این قرار داد دائمی می .1
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تواند با اجازه و اعالم کتبی ناشر، اثر خود را به غیر ثر میچنانچه ناشر تمایل به تجدید چاپ نداشته باشد، صاحب ا .2
 واگذار نماید، در غیر این صورت صاحب اثر حق واگذاري چاپ اثر خویش را به غیر ندارد.

اي را با نام خود به اثر بیفزاید و اتخاذ تصمیم در خصوص زمان و نحوه چـاپ، طراحـی جلـد، تواند مقدمهناشر می .3
گذاري، نوع کاغذ و سـایر مشخصـات فنـی کتـاب برعهـده ناشـر د شمارگان، نام ویراستار، قیمتآرایی، تعداصفحه

 دهد.مشورتی خود را به ناشر ارائه می باشد و صاحب اثر صرفاً نظرمی
نام صاحب اثر و همچنین نام و آرم ناشر بر روي جلد، صفحه عنوان و شناسنامه کتاب و سایر صفحات مورد نیاز با  .4

 شر درج خواهد شد.تشخیص نا
پیگیري کلیه امور مربوط به چاپ اثر، از مرحله داوري تا پایان چاپ منحصراً برعهده ناشر بوده و صاحب اثر نقشی  .5

 در آن نخواهد داشت.
 : حل اختالف و فسخ قرارداد 8ماده 

را به طور کلـی یـا  درصورتیکه در هر مرحله از چاپ کتاب ثابت شود صاحب اثر قبالً حقوق چاپ و انتشار اثر خود .1
جزئی به شخص حقیقی یا حقوقی دیگري واگذار نموده است ناشر بصورت یک طرفه حق فسخ قرارداد را داشته و 

 صاحب اثر مسئول پاسخگویی و جبران خسارات مادي و معنوي وارده به ناشر خواهد بود.
الطرفین هیأتی مرکب از سه نفر داور مرضیهرگونه اختالف در تفسیر و اجراي مفاد این قرارداد با توافق طرفین به  .2

و اساتید برجسته و متخصص کشور در رشته مربوطه ارجاع و رأي هیأت مزبور قطعی و براي طرفین الزم االجـراء 
 خواهد بود.

روز از تاریخ انعقاد قرارداد، انصراف کتبی خود را به طرف مقابل اعـالم  10طرفین این قرار داد مجازند ظرف مدت  .3
 ند که در اینصورت قرارداد بدون ادعاي خسارت فسخ می گردد.نمای

 : تضمین قرارداد 9ماده 

المال و تضمین قرارداد مندي صاحب اثر از امتیازات و امکانات در اختیار ناشر و به منظور حفظ حقوق بیتنظر به بهره
یر موجهی از ادامه موضوع قـرارداد سـرباز دهد تا چنانچه به علل غصاحب اثر با امضاي این قرارداد به ناشر وکالت می

زده و از انجام تعهدات خویش خودداري نماید، ناشر خسارات وارده را از محل حقـوق دریـافتی وي کـه طـی حسـاب 
 باشد به صورت اقساط کسر و وصول نماید.برقرار می لویزانشعبه  تجارتنزد بانک  ......................  جاري شماره
تبصره در چهار نسخه متحدالمتن تنظیم و پس از امضـاء بـین طـرفین  4بند و  19ماده مشتمل بر  9در این قرارداد 

 مبادله گردید.
 

 صاحب اثر
 نام و نام خانوادگی
................................... 

 نماینده دانشگاه
 معاون اداري مالی
 پوردکتر ایوب اسماعیل

 معاونت پژوهشی و فناوري
 یئعلیادکتر سعید 

 

 ناظر قرارداد
 یس اداره انتشاراتئر

 دکتر فرامرز آشناي قاسمی
 


