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 عنوان آيين نامه

    

 شود ناميده مي ناشر از اين پس در قرارداد كه  1/9/91مورخ  10737دانشگاه بيرجند به شماره پروانه   اين قرارداد ميان انتشارات  

 كه از اين پس در قرارداد..... و كد ملي .............  شناسنامه شماره    داراي............  متولد سال ي/سركار خانم ...........  آقا جناب و

  ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد مي گردد. اثر كه از اين پس براي چاپ كتاب ناميده مي شود پديدآورنده

  

  نامه تدوين و نگارش كتاب انتشارات دانشگاه بيرجند را رعايت نمايد. شيوهشود متعهد مي پديد آورنده .1 ماده

 ضوابط نشر اثر را انحصاراً طبق قوقح كليه بدينوسيله دارد اثر را شخصاً پديد آورده اذعان كه پديد آورنده .2 ماده

  نمايد.ناشر واگذار مي قرارداد به اين

و حداكثر جلد  500حداقل تيراژ  باو  وزيري اثر را در قطع ،قانوني منع فقدان شود در صورتناشر متعهد مي. 3 ماده

 6و پس از اجراي ماده  و منتشر نمايد چاپبا پرداخت هزينه از سوي پديدآورنده اثر  كامل تحويلماه پس از  6

  قرارداد آن را به وي تحويل نمايد.

در  از تغيير اساسي خواهد كرد و در هر صورت ويرايش نشر كتاب وابطو ض اصول اثر را مطابق ناشر متن. 4 ماده

  خواهد نمود. خودداري متن

  .تاس پديد آورنده به عهده) است انتشارات شوراي عهده به نياز آن (تشخيص كتاب علمي ويرايش هزينه. 5 ماده

درصد از تعداد اثر را به انتشارات دانشگاه تحويل نمايد. چنانچه پديدآورنده  4شود . پديدآورنده متعهد مي6ماده 

نسخه  20تمايل داشته باشد تعدادي از اثر را به اشخاص حقيقي يا حقوقي اهدا نمايد، انتشارات دانشگاه حداكثر تا 

  را از طريق مكاتبه رسمي با آنها براي ايشان ارسال خواهد نمود. 

 با توجه و پيشنهاد پديد آورنده ابتكار خود و يا به شود، ناشر به اثر در بازار ناياب شده چاپ هاينسخه هرگاه. 7 ماده

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

  ه خواهد بود. انعقاد قرارداد جديد بين ناشر و پديدآورند
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 عنوان آيين نامه

  

 ندهپديدآور مراتب كتبا به پديدآورنده ابالغ و نمايد اثر خودداري از تجديد چاپ هر دليل ناشر به چنانچه .8 ماده

  نمايد. اثر اقدام تجديد چاپ تواند شخصاً بهمي

  انتشارات دانشگاه مورد بررسي قرار گيرد.بايد در شوراي اثر  (تجديد نظر) در متن يا كاهش افزايش هرگونه .9 ماده

 صحيحت و خوانينمونهبدون كاهش يا افزايش در متن اثر را  شده حروفچيني شود متنمتعهد مي پديدآورنده .10 ماده

و  انجام ديگري شخص توسط طرفين كار نباشد، با توافق اين انجام قادر به هر دليل به پديدآورنده نمايد. چنانچه

  .بودواهد خ پديدآورندهبر عهده  آن هزينه

 نالطرفيداور مرضي يك به بروز نمايد، موضوع طرفين بين قرارداد اختالفي موارد اين در اجراي انچهنچ  .11 ماده

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

  .است رسيده طرفين امضاي به با اعتبار مساوي و در دو نسخه تنظيم ماده 11قرارداد در  اين

  

  ناشر

  بيرجند انشگاهدانتشارات 

، ادشوكت آب ، پرديسانتهاي بلوار دانشگاه ،بيرجند

  دبيرجنسازمان مركزي دانشگاه 

  056-32202516: تلفن

  056 - 32202515نمابر: 

  محمد حسن فتحي نسري

 دبيرجن دانشگاهمديرانتشارات 

  

  امضا

  

  

  

  

  

 

  پديد آورنده

  نام و نام خانوادگي:

  تلفن:

   نشاني:

e-mail: 

  

  

  
  

  امضا

 


