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 : طرفین قرارداد1ماده 
دکتر ایوب آقای شهید رجائی به نمایندگی تربیت دبیر مابین دانشگاه نامه شورای انتشارات دانشگاه فیاین قرارداد در اجرای اهداف مورد نظر در آیین

 ......................... جناب آقایشود از یک سو و ینامیده م« ناشر»شهید رجائی که به اختصار تربیت دبیر دانشگاه  -لویزان -به نشانی: تهران پوراسماعیل
گردد و طرفین ملزم به تحت نظارت معاونت پژوهشی و فناوری، منعقد می ،شودنامیده می« صاحب اثر»که به اختصار  .................................. نشانی:به 

 باشند.رعایت مفاد آن می
 

 موضوع قرارداد  :2ماده 
 :صورته نسخه اثر موضوع این قرارداد ب .....به تعداد انجام کلیه امور مربوط به انتشار،  از عبارتست

  کاغذی 

 کاغذی و دیجیتال 
 پذیرد.بر آن که توسط ناشر صورت می بطترهای مهزینه صفحه و ........... حدود با ............................. وانـبا عن

 

 : مدت قرارداد3ماده 
 .استبه مدت دوازده ماه شمسی  ...................اجرای کامل این قرارداد پس از صدور تأییدیه شورای انتشارات و اعالم نظر مثبت داوری از تاریخ  مدت
 

 : مبلغ قرارداد4ماده 
است آن  ین مرتبه انتشارشمارگان اول درصد بهای پشت جلد کتاب منتشره در 20حداکثر مربوط به نسخ کاغذی،  ،به صاحب اثر متعلق ألیفحق الت 4-1

 باشد:که طی دو مرحله قابل پرداخت می
 .درصد قیمت پشت جلد کتاب منتشره به تعداد شمارگان 10الف: مرحله اول 
 .شده منتشردرصد از شمارگان  70درصد باقی مانده با شرط فروش  10ب: مرحله دوم 

التألیف صاحب اثر در با تشخیص شود، حق مجددا منتشرچنانچه کتاب  ،یب شورای انتشاراتو با تصو 18/11/89بر اساس مصوبه مورخ : 1تبصره 

 کتاب خواهد بود. انتشاردرصد بهای پشت جلد با رعایت شمارگان 17شورای انتشارات طبق جدول زیر حداکثر تا 
 

 درصد حق تألیف انتشارنوبت 
 درصد )در دو نوبت( 20 اول

 درصد 10 چهارم دوم تا

 درصد 14 هشتم تا جمپن

 درصد 17 بعدبه نهم 

 

 20/12/1396مورخ اب موضوع قرارداد بر اساس مصوبه کت و . . .ویرایش ویراستاری،  ، طراحی جلد،های تایپ، صفحه آرایی، تصحیحهزینه: 2تبصره 

 :ستاپرداخت قابل زیر  شرحبه حداکثر ، دانشگاه انتشارات ید ادارهتأیبا  وهیأت رئیسه دانشگاه 
 .هاسایر قطعریال برای  50.000برای قطع وزیری و ریال  40.000 بندی به ازای هر صفحههزینه تایپ و صفحه .الف

  .ریال 1.500.000آن  CD یحاو طرریال  3.000.000 هزینه طرح روی جلد .ب
ها برای سایر قطعریال و  40.000ای یری صفحهقطع وز برایازای هر صفحه بهادبی، هر یک ویراستاری علمی و  ویراستاری تصحیح،هزینه  .پ

 ریال. 50.000
است که در پایان هر سال شمسی محاسبه و  درصد بهای نسخ به فروش رفته آن 20حق التألیف متعلق به صاحب اثر، مربوط به نسخ دیجیتال،  4-2

 .استپرداخت 
 

 ابـکت انتشارقرارداد 
 



 تاریخ:
 شماره:

 

 

 

 : تعهدات صاحب اثر5ماده 
 15مربوطه و طرح روی جلد حداکثر پس از  CDنامه نگارش کتاب دانشگاه به همراه ر خود را براساس آیینمتن کامل اث شودمتعهد میصاحب اثر  5-1

به ناشر ارایه نماید، در غیر این صورت ناشر مجاز خواهد بود با ابالغ کتبی قرارداد را یک طرفه  انتشارروز از صدور تأییدیه و نظر مثبت داورن جهت 
 فسخ نماید.

اثر بطور کلی یا جزئی به شخص حقیقی یا ا موکل اوست و حقوق قانونی انتشار شود موضوع این قرارداد متعلق به خود یمتعهد میصاحب اثر  5-2
 حقوقی دیگری واگذار نشده است.

ه را تأیید و به ناشر شود در حین ویرایش اثر با ویراستار همکاری کرده و پس از ویرایش و تهیه فهرست کامل، متن ویراستصاحب اثر متعهد می 5-3
ظف است به هنگام تصحیح نمونه دوم حروف چینی شده پس از ویرایش، هیچگونه تغییر و دخل و تصرفی جز ؤارائه نماید. همچنین صاحب اثر م

 در اثر به عمل نیاورد. ناشی از انتشارتصحیح اغالط 

 شده را برعهده داشته و با انتشار کتاب مسئولیتی متوجه ناشر نخواهد بود. ارانتشد مسئولیت حقوقی و قانونی کلیه مطالب شوصاحب اثر متعهد می 5-4

 شود در فروش کتاب و بازاریابی حداکثر تالش خود را انجام دهد.صاحب اثر متعهد می 5-5 

 
 : تعهدات ناشر6ماده 

 .اقدام نمایدصاحب اثر تألیف این قرار داد نسبت به پرداخت حق  4ناشر متعهد است طبق مفاد ماده  6-1
درصد بهای پشت جلد با  10گیری کتاب، با تصویب شورای انتشارات حداکثر تا با اصالح جزئی و غلط انتشارر تجدید الزحمه صاحب اثر دحق 6-2

درصد بهای پشت جلد با  15درصد در محتوای کتاب، حداکثر  50و در صورت تجدید نظر اعمال شده به میزان  یافته انتشاررعایت تعداد شمارگان 
 کتاب و تصویب شورای انتشارات خواهد بود. انتشاررعایت شمارگان 

تألیف  تألیف جدید تلقی و حقدرصد محتوای کتاب باشد کتاب مورد نظر به عنوان  50جدید بیش از  انتشارچنانچه تجدید نظر کتاب در  :3 تبصره

 گردد.صاحب اثر براساس مقررات تألیف کتاب محاسبه و پرداخت می
 .ثر هدیه خواهد کردرا به صاحب ایافته  انتشاراز تعداد شمارگان  درصد 3ناشر  6-3

توسط وزارت فرهنگ و  انتشارصدور مجوز ناشر متعهد است پس از صدور تأییدیه از سوی شورای انتشارات و نظریه مثبت داوری اثر و دریافت  6-4
کتاب فوق اقدام نماید، در غیر این صورت صاحب اثر مجاز است کتباً انصراف خود را اعالم و اثر خود ماه نسبت به انتشار  6می ظرف مهلت ارشاد اسال

 را مسترد نماید.

نماید، به میزان تأخیر بر مدت قرارداد اضافه شده و قصوری  أخیرت انتشارکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در صدور مجوز  در صورتی: 4 تبصره

 متوجه ناشر نخواهد شد.
کتاب را با همکاری یک سازمان دیگر به انجام برساند و در این صورت بر روی جلد کتاب آرم آن  انتشارفرآیند  ،تواند بر حسب صالحدیدناشر می 6-5

 د گردید.سازمان نیز عالوه بر آرم دانشگاه درج خواه

 
 : تعهدات طرفین7ماده 

 باشد.کلیه حقوق مادی و معنوی کتاب متعلق به ناشر بوده و این قرار داد دائمی می 7-1
تواند با اجازه و اعالم کتبی ناشر، اثر خود را به غیر واگذار نماید، در غیر این نداشته باشد، صاحب اثر می انتشارچنانچه ناشر تمایل به تجدید  7-2

 اثر خویش را به غیر ندارد. انتشارصاحب اثر حق واگذاری  صورت

آرایی، تعداد شمارگان، نام ، طراحی جلد، صفحهانتشارای را با نام خود به اثر بیفزاید و اتخاذ تصمیم در خصوص زمان و نحوه تواند مقدمهناشر می 7-3
 دهد.مشورتی خود را به ناشر ارائه می باشد و صاحب اثر صرفاً نظراشر میگذاری، نوع کاغذ و سایر مشخصات فنی کتاب برعهده نویراستار، قیمت

 .نام صاحب اثر و همچنین نام و آرم ناشر بر روی جلد، صفحه عنوان و شناسنامه کتاب و سایر صفحات مورد نیاز با تشخیص ناشر درج خواهد شد 7-4 

 منحصراً برعهده ناشر بوده و صاحب اثر نقشی در آن نخواهد داشت. آنری تا پایان اثر، از مرحله داو انتشارپیگیری کلیه امور مربوط به  7-5 

 



 تاریخ:
 شماره:

 

 

 

 : حل اختالف و فسخ قرارداد8ماده 
کتاب ثابت شود صاحب اثر قبالً حقوق انتشار اثر خود را به طور کلی یا جزئی به شخص حقیقی یا حقوقی  انتشاردرصورتیکه در هر مرحله از  8-1

است ناشر بصورت یک طرفه حق فسخ قرارداد را داشته و صاحب اثر مسئول پاسخگویی و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به دیگری واگذار نموده 
 ناشر خواهد بود.

صص الطرفین و اساتید برجسته و متخهرگونه اختالف در تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد با توافق طرفین به هیأتی مرکب از سه نفر داور مرضی 8-2
 کشور در رشته مربوطه ارجاع و رأی هیأت مزبور قطعی و برای طرفین الزم االجراء خواهد بود.

روز از تاریخ انعقاد قرارداد، انصراف کتبی خود را به طرف مقابل اعالم نمایند که در اینصورت قرارداد  10طرفین این قرار داد مجازند ظرف مدت  8-3
 بدون ادعای خسارت فسخ می گردد.

 

 : تضمین قرارداد9ماده 
المتا  و تمتمیق اترارداد مندی صاحب اثر از امتیازات و امکانات در اختیار ناشر و به منظور حفظ حقوق بیت نظر به بهره 9-1

دهد تا چنانچه به علل غیر موجهی از ادامته مووتوق اترارداد اترباز زده و از صاحب اثر با اممای ایق ارارداد به ناشر وکال  می

  تعهدات خویش خودداری نماید، ناشتر خاتارات وارده را از م تل حقتوق دریتایتی وی کته بتی حاتام جتاری شتماره انجام

 باشد به صورت ااااط کار و وصو  نماید.برارار می لویزانشعبه  تجارتنزد بانک  ......................
مت دالمتق تنظیم و پس از امماء بیق برییق مبادلته  تبصره در چهار ناخه 4بند و  19ماده مشتمل بر  9ایق ارارداد در  9-2

 گردید.
 

 صاحب اثر

 نام و نام خانوادگی
 

 نماینده دانشگاه

 معاون اداری مالی

 پوردکتر ایوم ااماعیل

 
 معاون  پژوهشی و یناوری

 م مد شمس اافندآبادیدکتر 

 

 ناظر ارارداد

 یس اداره انتشاراترئ

 دکتر یرامرز آشنای ااامی

 


