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قرارداد چاپ کتاب با سرمايه انتشارات
اين قرارداد ميان انتشااارات دانشااگاه بزرگمهر قائنات به شااماره ورنانه  41141مورخ  99/9/12كه از اين وس در
قرارداد ناشر ناميده مي شود ن آقا/خانم  .........................متولد سال  .......داراي شناسنامه شماره ...................
كه از اين وس در قرارداد ,وديدآنرنده ناميده مي شااود براي پاك كتا

..................................................

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

ماده  .4پديد آورنده متعهد ميشود متن کامل اثر را مطابق شرايط تعيين شده از سوي ناشر حداکثر تا تاريخ

به ناشر تحويل نمايد.

ماده  .1پديد آورنده که اذعان دارد اثر را شخصاً پديدآورده و در حال حاضر همه حقوق نشر اثر را در اختيار دارد ،بدينوسيله کليه حقوق
نشر اثر را انحصاراً طبق ضوابط اين قرارداد براي هميشه به ناشر واگذار مينمايد.
ماده  .3ناشر اثر را براي نشر در مجموعه يك جلدي پذيرفته و متعهد ميشود در صورت فقدان منع قانوني ،اثر را در
قطع وزيري و با تيراژ ( )………….جلد حداقل  6ماه پس از تحويل کامل اثر چاپ و منتشر نمايد.
ماده  .1ناشر متن اثر را مطابق اصول و ضوابط نشر کتاب ويرايش خواهد کرد و در هر صورت از تغيير اساسي در متن خودداري خواهد
نمود.
ماده  .9هزينه ويرايش علمي و ادبي کتاب (تشخيص نياز آن به عهده شوراي انتشارات است) از پژوهانه عضو پرداخت خواهد گرديد.
ماده  .6ناشر در ازاي واگذاري کليه حقوق نشر اثر از سوي پديد آورنده ،ارقامي به شرح ذيل به پديد آورنده پرداخت خواهد نمود:
الف) در چاپ اول  42درصد پشت جلد.
ب) در چاپ هاي بعد باتعرفه مصوب شورا در همان زمان عمل خواهد شد.
ماده  .7کليه حقوق پديد آورنده حداکثر  6ماه پس از چاپ کتاب پرداخت خواهد شد .الزم به ذکر است که  03جلد کتاب رايگان در اختيار
نويسنده قرار خواهد گرفت و به ازاي خريد هر تعداد نسخه بيشتر  03درصد تخفيف مشمول نويسنده خواهد شد.
تبصره .حداکثر سرمايه گذاري ناشر  03ميليون ريال خواهد بود .در صورت افزايش هزينه چاپ از مبلغ فوق ،بقيه هزينه بايد توسط پديدآورنده
پرداخت شود .بديهي است در اين صورت مفاد مواد  7و  6منتفي مي شوند.
ماده  .8چنانچه  9ماه پس از تاريخ تحويل کامل اثر ،ناشر به هر دليل اثر را منتشر ننمايد ،متعهد ميشود که حقوق پديد آورنده را مطابق
ماده  8پرداخت نمايد مشروط بر اينكه تصحيح و نمونهخواني مؤلف از پرينت اول تا پرينت نهايي حداکثر از يك ماه تجاوز ننمايد.
ماده  .9هرگاه نسخههاي چاپ شده اثر در بازار ناياب شود ،ناشر به ابتكار خود و يا به پيشنهاد پديد آورنده و با توجه به نياز بازار و
درخواست مراکز پخش ،اثر را تجديد چاپ خواهد نمود .بديهي است زمان چاپ و تيراژ آن به اطالع پديدآورنده خواهد رسيد.
ماده .42چنانچه ناشر به هر دليل از تجديد چاپ اثر خودداري نمايد ،پديدآورنده ميتواند پس از پرداخت حقوق ناشر (هزينهحروفچيني و
ليتوگرافي و هزينه هاي جانبي اثر) شخصاً به تجديد چاپ اثر اقدام نمايد.
ماده  .44هرگونه افزايش يا کاهش (تجديد نظر) در متن اثر پس از اتمام چاپ دوم قابل اجرا خواهد بود.
ماده  .41ناشر مجاز است حداکثر تا  %03بيش از تيراژ مقرر جهت مصارف تبليغي و اهدا ،اثر را چاپ و منتشر نمايد.
ماده  .43ناشر متعهد مي شودکه به ازاي هر هزار نسخه شمارگان 03نسخه از اثر را در چاپ اول و 0نسخه در چاپ هاي بعدي به مؤلف
اهداء نمايد.
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ماده .41پديدآورنده متعهد ميشود متن حروفچيني شده اثر را دوبار نمونهخواني وتصحيح نمايد .چنانچه پديدآورنده به هر دليل قادر به
انجام اين کار نباشد ،با توافق طرفين توسط شخص ديگري انجام و هزينه آن از حقوق پديدآورنده کسر خواهد گرديد.
تبصره .پديدآورنده متعهد ميشود که متن کامل اثر را پس از حروفچيني فقط نمونهخواني و تصحيح نموده و از افزايش يا
کاهش مطالب متن خودداري نمايد .بديهي است در صورت تغيير در متن ،هزينههاي افزوده شده از حقوق پديدآورنده کسر خواهد
گرديد.
ماده  .49چنانچه در اجراي موارد اين قرارداد اختالفي بين طرفين بروز نمايد ،موضوع به دفتر حقوقي دانشگاه ارجاع و رأي داوربراي
طرفين قطعي و الزماالجرا خواهد بود.

اين قرارداد در  00ماده تنظيم و در دو نسخه با اعتبار مساوي به امضاي طرفين رسيده است.
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