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که از این پس در قرارداد  1/9/91مورخ  10737این قرارداد بین انتشارات دانشگاه بیرجند به شماره پروانه 
که                 داراي کد ملی شماره                متولد سال               /خانمنامیده می شود و آقاي ناشر

نامیده اثر ، که از این پس              نامیده می شود، جهت چاپ کتاب  پدیدآورنده، از این پس در قرارداد
  شود به شرح ذیل منعقد می گردد.می

به تصویب شوراي انتشارات دانشگاه               الزم به ذکر است که حمایت از چاپ کتاب فوق در تاریخ  
  رسیده است.

 

نامه تدوین و نگارش کتاب انتشارات که با رعایت مفاد شیوهاثر را  کامل شود متنمتعهد می 1پدید آورنده .1 ماده

  ماید.ن ناشر تحویل بهتهیه شده است همزمان با عقد قرارداد  ،ناشر از سوي شده تعیین شرایط مطابقدانشگاه، و 

اراً انحصدر چاپ اول نشر اثر را  حقوق کلیه بدینوسیله صاً پدیدآوردهخدارد اثر را ش اذعان که پدید آورنده. 2 ماده

  نماید.ناشر واگذار می قرارداد به این ضوابط طبق

 500و حداکثر  250حداقل تیراژ  باو  وزیري قطع اثر را در ،قانونی منع فقدان شود در صورتناشر متعهد می. 3 ماده

و منتشر  اثر چاپ کامل از تحویل پس ماه  6قرارداد) تا  6نسخه (طبق درخواست پدیدآورنده و رعایت مفاد ماده 
  نماید.

  در موارد خاص حداقل و حداکثر تیراژ چاپ با نظر شوراي انتشارات قابل تغییر است. :1تبصره 

ر ناش عهده به و صحافی مصرفی کاغذ و مقواي ،جلد  و طرح  نوع ، آراییو صفحه حروفچینی نوع انتخاب .4 ماده

  .است

 اسیاز تغییر اس و در هر صورت نماید ویرایش نشر کتاب و ضوابط اصول اثر را مطابق متنمجاز است، ناشر . 5 ماده

  خواهد نمود. خودداري در متن

                                                           
بر اساس موافقت کتبی سایرین به عنوان پدیدآورنده مسئول معرفی شده و پدیدآورندگان در مورد آثاري که بیش از یک پدیدآورنده دارند یکی از  1

 نماید.   قرارداد را امضا می
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میلیون ریال (مصوبه  50هزینه چاپ کتاب (شامل طراحی جلد، ویرایش علمی کتاب، چاپخانه و ...) تا سقف . 6ماده 

شوراي انتشارات دانشگاه) توسط ناشر قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه هزینه چاپ بیش از مبلغ فوق باشد مبلغ 
  باید توسط پدید آورنده پرداخت شود. مازاد می

هاي کتاب چاپ شده را (به جز کلیه نسخه ،پدید آورنده نشر اثر از سوي حقوق کلیه واگذاري شر در ازاينا. 7ماده 

    نسخه جهت مصارف تبلیغی و اهدا) در اختیار پدید آورنده قرار خواهد داد. 50
  

 با توجه و پیشنهاد پدید آورنده یا به ابتکار خود و شود، ناشر به اثر در بازار نایاب شده چاپ هاينسخه هرگاه .8 ماده

تجدید چاپ کتاب منوط به  است خواهد نمود. بدیهی ، اثر را تجدید چاپمراکز پخش درخواست بازار و نیاز به
  .بودخواهد  پدیدآورندهانعقاد قرارداد جدید بین ناشر و 

بالغ ا عدم موافقت ناشر، مراتب کتبا به پدیدآورندهدر صورت درخواست پدیدآورنده براي تجدید چاپ اثر و  .9 ماده

  نماید. اثر اقدام تجدید چاپ تواند شخصاً بهمی پدیدآورنده شده و
باید در شوراي انتشارات دانشگاه مورد بررسی و تصویب اثر  (تجدید نظر) در متن یا کاهش افزایش هرگونه. 10 ماده

  قرار گیرد.

 دآورندهپدی نماید. چنانچه تصحیح و خوانینمونه دوباراثر را  شده حروفچینی شود متنمتعهد می پدیدآورنده. 11ماده

ر شده در مبلغ ذکاز  آن و هزینه انجام دیگري شخص توسط طرفین کار نباشد، با توافق این انجام قادر به هر دلیل به
  .شدخواهد  پرداخت 6ماده 

 نالطرفیداور مرضی یک به بروز نماید، موضوع طرفین بین قرارداد اختالفی موارد این در اجراي انچهنچ  .12 ماده

  االجرا خواهد بود.و الزم قطعی طرفین براي داور و رأي شده ارجاع
  .است رسیده طرفین امضاي به با اعتبار مساوي و در دو نسخه تنظیمو یک تبصره  ماده 12قرارداد در  این
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  ناشر

 انتشارات دانشگاه بیرجند

  

بیرجند، انتهاي بلوار دانشگاه، پردیس شوکت : نشانی
  دانشگاه بیرجندکتابخانه مرکزي و مرکز نشر آباد، 

  056-31022650تلفن: 

  056-32202143نمابر: 

  

  مجید جامی االحمدي

  مدیر انتشارات دانشگاه بیرجند

  

  امضا

  

  

  

  

  

 

  

  پدید آورنده

 نام و نام خانوادگی: 

  

 ................................................نشانی:

…………………………………………….  
                     .......................تلفن محل کار:      

  ...........................تلفن همراه: 

  
E-mail: 

  

  
  امضاء

 

 


