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  )2/2/1396يين نامه مصوب آ(ضميمه  قرارداد چاپ كتاب با سرمايه انتشارات
                             

كه از ايـن پـس در قـرارداد ناشـر      1/9/91مورخ  10737انتشارات دانشگاه بيرجند به شماره پروانه  بيناين قرارداد 

..   ............................................ داراي كد ملي شـماره ... ................... متولد سال  ....../خانم ....آقاناميده مي شود و 

ــرارداد،    ــس در قـ ــن پـ ــه از ايـ ــد كـ ــده  پديـ ــده ناميـ ــود  آورنـ ــي شـ ــت مـ ــاب  ، جهـ ــاپ كتـ چـ

  كه از اين پس اثر ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد مي گردد.،  ....................................................................

دانشـگاه   الزم به ذكر است كه حمايت از چاپ كتاب فوق در تاريخ     /     /        به تصويب شـوراي انتشـارات  

  رسيده است.
 

نامه تدوين و نگارش كتاب انتشارات كه با رعايت مفاد شيوهاثر را   كامل  شود متن متعهد مي 1 پديد آورنده .1  ماده

  نمايد.  ناشر تحويل  بهتهيه شده است همزمان با عقد قرارداد  ،ناشر  از سوي  شده  تعيين  شرايط  مطابقو  ،دانشگاه

انحصاراً در چاپ اول نشر اثر را   حقوق  كليه  بدينوسيله  صاً پديدآوردهخدارد اثر را ش  اذعان  كه  آورندهپديد  .2  ماده

  نمايد. ناشر واگذار مي  قرارداد به  اين  ضوابط  طبق

و حداكثر  250حداقل تيراژ  باو  وزيري  قطع اثر را در  ،قانوني  منع  فقدان  شود در صورت ناشر متعهد مي. 3  ماده

و   اثر چاپ  كامل  از تحويل  پس  ماه  6قرارداد) تا  6نسخه (طبق درخواست پديدآورنده و رعايت مفاد ماده  500

  منتشر نمايد.

  : در موارد خاص حداقل و حداكثر تيراژ چاپ با نظر شوراي انتشارات قابل تغيير است.1تبصره 

ناشر   عهده  به  و صحافي  مصرفي  كاغذ و مقواي ،جلد  و طرح   نوع ،  آرايي فحهو ص  حروفچيني  نوع  انتخاب .4  ماده

  . است

از تغيير   و در هر صورت نمايد  ويرايش  نشر كتاب  و ضوابط  اصول  اثر را مطابق  متنمجاز است، ناشر . 5  ماده

  خواهد نمود.  خودداري  در متن  اساسي

                                                           
بر اساس موافقت كتبي سايرين به عنوان پديدآورنده مسئول معرفي شده و پديدآورندگان در مورد آثاري كه بيش از يك پديدآورنده دارند يكي از  1

 نمايد.   قرارداد را امضا مي
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 ميليون ريال 50طراحي جلد، ويرايش علمي كتاب، چاپخانه و ...) تا سقف . هزينه چاپ كتاب (شامل 6ماده 

توسط ناشر قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه هزينه چاپ بيش از مبلغ فوق  )دانشگاه انتشاراتمصوبه شوراي (

   .بايد توسط پديد آورنده پرداخت شودباشد مبلغ مازاد مي

هاي كتاب چاپ شده را (به جز كليه نسخه ، پديد آورنده  نشر اثر از سوي  حقوق  كليه  واگذاري  ناشر در ازاي. 7ماده 

    نسخه جهت مصارف تبليغي و اهدا) در اختيار پديد آورنده قرار خواهد داد. 50
  

و با   پيشنهاد پديد آورنده  ابتكار خود و يا به  شود، ناشر به  اثر در بازار ناياب  شده  چاپ  هاي نسخه  هرگاه .8  ماده

تجديد چاپ كتاب   است  خواهد نمود. بديهي  ، اثر را تجديد چاپ مراكز پخش  درخواست بازار و نياز  به  توجه

  .بودخواهد   دهپديدآورنمنوط به انعقاد قرارداد جديد بين ناشر و 

 در صورت درخواست پديدآورنده براي تجديد چاپ اثر و عدم موافقت ناشر، مراتب كتبا به پديدآورنده .9  ماده

  نمايد.  اثر اقدام  تجديد چاپ  تواند شخصاً به مي  پديدآورنده ابالغ شده و

شوراي انتشارات دانشگاه مورد بررسي و بايد در اثر   (تجديد نظر) در متن  يا كاهش  افزايش  هرگونه. 10  ماده

  تصويب قرار گيرد.

  نمايد. چنانچه  تصحيح و  خواني نمونه دوباراثر را   شده  حروفچيني  شود متن متعهد مي  پديدآورنده .11 ماده

مبلغ از   آن  و هزينه  انجام  ديگري  شخص  توسط  طرفين  كار نباشد، با توافق  اين  انجام  قادر به  هر دليل  به  پديدآورنده

  .شدخواهد  پرداخت 6ذكر شده در ماده 

  الطرفين داور مرضي  يك  به  بروز نمايد، موضوع  طرفين  بين  قرارداد اختالفي  موارد اين  در اجراي  انچهنچ  .12  ماده

  االجرا خواهد بود. و الزم  قطعي  طرفين  براي داور  و رأي  شده ارجاع

  . است  رسيده  طرفين  امضاي  به  با اعتبار مساوي  و در دو نسخه  تنظيمو يك تبصره   ماده 12قرارداد در   اين
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  ناشر

  بيرجند انشگاهدانتشارات 

، شوكت آباد ، پرديسانتهاي بلوار دانشگاه، بيرجند

  دنبيرجسازمان مركزي دانشگاه 

  056-32202516: تلفن

  056-32202515نمابر: 

  محمد حسن فتحي

  دبيرجن انتشارات دانشگاه مدير

  امضا

  

  

  

  

  

 

  

  پديد آورنده

  نام و نام خانوادگي:

                               :محل كار تلفن

  تلفن همراه: 

   نشاني:

  

  

e-mail:  

  

  

  امضاء

 


