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

             نامیده می شـــود، جهت چاپ کتاب  پدیدآورنده، که از این پس در قرارداد                کد ملی شـــماره 
  شود به شرح ذیل منعقد می گردد.نامیده میاثر ، که از این پس 

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

  ...............................عنوان اثر: 
 

  نامه تدوین و نگارش کتاب انتشارات دانشگاه بیرجند را رعایت نماید. شیوهشود متعهد می پدید آورنده.1 ماده

 این وابطض نشر اثر را انحصاراً طبققوقح کلیه بدینوسیله دارد اثر را شخصاً پدید آورده اذعان که پدید آورنده.2 ماده

  نماید.ناشر واگذار می قرارداد به

و حداکثر لد ج 200حداقل تیراژ  باو  وزیري اثر را در قطع ،قانونی منع فقدان شود در صورتناشر متعهد می. 3 ماده

 6و پس از اجراي ماده  و منتشر نماید چاپبا پرداخت هزینه از سوي پدیدآورنده اثر  کامل تحویلماه پس از  6
  قرارداد آن را به وي تحویل نماید.

 در از تغییر اساسی خواهد کرد و در هر صورت ویرایش نشر کتاب و ضوابط اصول اثر را مطابق ناشر متن. 4 ماده

  خواهد نمود. خودداري متن

  .تاس پدید آورنده به عهده) است انتشارات شوراي عهده به نیاز آن (تشخیص کتاب علمی ویرایش هزینه. 5 ماده

درصد از تعداد اثر را به انتشارات دانشگاه تحویل نماید. چنانچه پدیدآورنده  4شود . پدیدآورنده متعهد می6ماده 
نسخه  20تمایل داشته باشد تعدادي از اثر را به اشخاص حقیقی یا حقوقی اهدا نماید، انتشارات دانشگاه حداکثر تا 

  را از طریق مکاتبه رسمی با آنها براي ایشان ارسال خواهد نمود. 
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 با توجه و پیشنهاد پدید آورنده ابتکار خود و یا به شود، ناشر به اثر در بازار نایاب شده چاپ هاينسخه هرگاه. 7 ماده
تجدید چاپ کتاب منوط به انعقاد  است خواهد نمود. بدیهی ، اثر را تجدید چاپمراکز پخش بازار ودرخواست نیاز به

  خواهد بود.  قرارداد جدید بین ناشر و پدیدآورنده
  

 دهپدیدآورن مراتب کتبا به پدیدآورنده ابالغ و نماید اثر خودداري از تجدید چاپ هر دلیل ناشر به چنانچه.8 ماده

  نماید. اثر اقدام تجدید چاپ تواند شخصاً بهمی

  دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.باید در شوراي انتشارات اثر  (تجدید نظر) در متن یا کاهش افزایش هرگونه.9 ماده

 حیحوتص خوانینمونهبدون کاهش یا افزایش در متن اثر را  شده حروفچینی شود متنمتعهد می پدیدآورنده.10 ماده

 نهو هزی انجام دیگري شخص توسط طرفین کار نباشد، با توافق این انجامقادر به هر دلیل به پدیدآورنده نماید. چنانچه
  .بودواهد خ پدیدآورندهبر عهده  آن

 نالطرفیداور مرضی یک به بروز نماید، موضوع طرفین بین قرارداد اختالفی موارد این در اجراي انچهنچ  .11 ماده

  االجرا خواهد بود.و الزم قطعی طرفین داوربراي و رأي ارجاع
  .است رسیده طرفین امضاي به با اعتبار مساوي و در دو نسخه تنظیم ماده 11قرارداد 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: 

  

  االحمديمجید جامی 

  مدیر انتشارات دانشگاه بیرجند

  

  امضا

  

  

  

  

  

 

  

  پدید آورنده

 نام و نام خانوادگی: 

  

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

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

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

  
E-mail: 

  

  
  امضاء

 

 


