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  قرارداد
  موضوع قرارداد 

امناي  سومين جلسه هيات«الترجمه مصوب  التاليف و حق نامه نحوه پرداخت حق موجب مقررات و آئين به  

 آن و نيزدستورالعمل اجرايي مصوب 4ـ3 و به موجب ماده 4/4/1371مورخ » دانشگاههاي منطقه شمال

وري به  هيات رئيسه محترم دانشگاه مازندران،  قرارداد زير بين معاونت پژوهش و فنا22/1/1372

دكتر  آقاي از يك طرف و) شود كه از اين پس ناشر ناميده مي (........................نمايندگي آقاي دكتر 

  :   به مشخصات ....................................   

   ...........: شماره شناسنامه  

      ..........:  صادره از  

  .............:  عنوان و سمت  

                                              �...........................................................  :آدرس 

  از طرف ديگر، براي چاپ و نشر كتابي با عنوان) شود كه در اين قرارداد صاحب اثر ناميده مي

و ) شود اثر ناميده مي كه ذيالً  (  �گردآوري  /   �ترجمه  /  �تاليف  » ...................................................« 

  . گردد  صفحه است، منعقد مي.......مجموعاً داراي 

  

  تعهدات صاحب اثر 

هيچگونه حقي نسبت به انتشار اثر موضوع اين قرارداد به شخص  داردكه قبالً  صاحب اثر اذعان ميـ1ماده 

اند ودرصورتي كه شخصي در اين مورد ادعايي داشته باشد،  واگذار نكرده) حقيقي با حقوقي(ديگري 

  . جوابگويي در برابر ادعاي او با صاحب اثر است و ناشر مسئوليتي در اين باره به عهده نخواهد داشت 

و درصورت درخواست (خوانا و تميز  صورت كامالً شود متن كامل اثر را به  صاحب اثر متعهد ميـ2ماده 

  . در دو نسخه به ناشر تحويل دهد)  شده صورت تايپ ناشر به

 مقصود از متن كامل اثر، متني است كه با انشاي درست و روان فارسي نوشته شود و شامل ـ1تبصره 

، منابع و مأخذ، زيرنويس صفحات و )انگليسي به فارسي(گفتار، مقدمه، فهرست مطالب، واژه نامه  پيش

 متن بايد با حروف كج يا درشت چاپ شوند، مشخص شرح تصاوير باشد و عبارات و كلماتي كه در

  . ترجمه متون بايد با رعايت امانت كامل و بدون كم و كاست صورت گرفته باشد. شده باشد

  . اثر مسئوليت صحت مطالب را به عهده دارد  صاحبـ3ماده 

  . پذيرد  صاحب اثر نظرات اصالحي ناشر را درباره ويرايش كتاب و ساير موارد ميـ4ماده 

، كليه حقوق خود نسبت به  اين قرارداد) 8(الزحمه مذكور در ماده   صاحب اثر در مقابل دريافت حق ـ5ماده 

ز تاريخ  سال ا3كند و حق انتشار كتاب تا مدت  به ناشر واگذار مي � تجديدچاپ �اثر را در چاپ اول 

 سال به چاپ و انتشار كتاب 3عقد قرارداد منحصراً متعلق به ناشر است و چنانچه ناشر ظرف مدت 

  . تواند به صاحب اثر واگذار گردد مبادرت نكند، با تائيد و تصويب كميته انتشارات ، حق انتشار كتاب مي

  

  



  

  

  تعهدات ناشر 

 نسخه ....... در يا رحلي، چاپ اثر را در قطع وزيريشود درصورت عدم منع قانوني  ناشر متعهد ميـ6ماده 

  . و پس از دريافت متن كامل اثر چاپ و منتشر نمايد)  نسخه1000هاي بعد   نسخه ، چاپ500چاپ اول (

الزحمه صاحب اثر را براساس برآورد زير  شود در ازاي دريافت حق نشر اثر، حق  ناشر متعهد ميـ7ماده 

  . به وي پرداخت نمايد

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

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

  . پرداخت خواهد بود قابل  اثر% 80 فروش از صرفاً پس از چاپ و مابقي قبل مبلغ برآوردشده فوق% 70 ـ1تبصره 

  . پرداخت مبالغ فوق پس از تائيد كميته انتشارات خواهد بود ـ2تبصره 

  اثر را طبق اصول فن نشر كتاب ويرايش خواهد كرد ولي در آن تغييرات اساسي  ناشر متن ـ8ماده 

  . نخواهد داد مگر با موافقت صاحب اثر

  .  هزينه ويرايش به عهده ناشر است ـ1تبصره 

 .  تعيين طرح و مطالب پشت و روي جلد اثر با مشورت صاحب اثر،  از اختيارات ناشر است ـ9ماده 

 
  ساير موارد 

   هرگاه شرايط اين قرارداد از جانب هريك از طرفين اجراء نشود، تعهدات طرف ديگر منتفي ـ10ماده 

  . شودمي

  

  . ها در حكم واحد است   تبصره است كه در چهارنسخه تنظيم و تمام نسخه4 ماده و 10اين قرارداد شامل 

  

  
 

      معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران                           صاحب اثر 

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

  

  


