
 

  

 

 

 
 موضوع قرارداد : 

 ه مشخصات :  ب                                 سرکار /جنابقرارداد زير بين انتشارات انديشه و فرهنگ جاويدان از يک طرف و 
                              حصيالت: ت               تاريخ تولّد:                    نام پدر:                       :وکدملی شماره شناسنامه

 ضعيت تأهل:          و      مذهب:                                  تابعيت:                                              شغل:
  همراه:  /                                                        آدرس:

)که ذيالً   "                       ":  با عنواناز طرف ديگر؛ براي چاپ و نشر کتاب  - شوندکه در اين قرارداد صاحب اثر ناميده می
 گردد.باشد، منعقد میمی وزيريدر قطع  صفحه     و در نوبت اول که داراي(  شوداثر ناميده می

 
 اثر : تعهدات صاحب

ر بخش داري الزم را بايست همکمی همچنين ايشانبه ناشر ارائه نمايد. فچينی شده اثر را وفايل حر شوندمتعهد میاثر صاحب .1ماده 
رايی ارائه آد و صفحهطراحی جل ويرايش، و در صورت نياز؛، اثرها و نظرات خود را جهت استغناي د و ايدهنداشته باشويراستاري اثر 

 نمايد.
خذ و ، منابع و مأنامه، واژهنوشته شود و شامل فهرست مطالبفارسی . در اين اثر مقصود از متن کامل اثر، متنی است که با انشاي درست و روان 1تبصره 

ز نقطه نظر اوع کار چاپ شوند و... ، مشخص شده باشند و در مجمزيرنويس صفحات باشد و عبارات و کلماتی که در متن بايد با حروف کج يا درشت 
 ويرايشی و فنی آماده چاپ باشد.

 حب اثرصااستاري فنّی را قرار گرفتن اين مرحله بر عهده ناشر، هزينه وير در صورتو  است اثرصاحببر عهده اثر  فنی ويراستاريمسئوليت  .2تبصره 
 بايست به ناشر پرداخت نمايد.می

ز اشر که ناشی نگونه ضرري ناشی از توقف يا توقيف امر چاپ و داشته و هرحّت مطالب را به عهده اثر مسئوليت صصاحب. 2ماده 
 اثر باشد، متوجه ايشان خواهد بود.قصور يا تخلّف صاحب

اره ويرايش شود در کليه مراحل چاپ همکاري الزم را با ناشر داشته باشد و نظرات اصالحی ناشر را درباثر متعهد میصاحب .3ماده 
   آيی بپذيرد.صفحه جلد و کتاب و طراحی

 د.ندهنموده و تأييد نهايی کار را انجام  بررسیرا  نسخه ويرايش شده کتابشوند آخرين اثر متعهد میصاحب .4ماده 
الزحمه انتشارات بايست پس از پرداخت حقباشد و میمی ايشاناثر، امتياز کتاب متعلق به اري توسط صاحبزگبا توجه به سرمايه .5ماده 

 ده را تحويلچاپ ش در ازاي دريافت فيپا، ارسال به وزارت ارشاد و دريافت کارت مجوز کتاب و انجام پروژه چاپ اين اثر، مجلدات
ورت صپخش  وارداد توزيع و طی قر گرفته و يا در صورت درخواست توزيع کتاب توسط ناشر، توافق مالی ديگري بصورت جداگانه

 پذيرد.می
هاي ماهنگیبايست همی ... کهطاقچه وهاي نشر آنالين مانند کتابراه ، فراکتاب ، درصورت درخواست صاحب اثر جهت ارائه در سرويس. 1تبصره 

 د.باشر میعهده صاحب اثها و پروتکل هاي مالی مربوطه بر الزم و عقد قراردادهاي مربوطه توسط ناشر صورت پذيرد، تمامی هزينه

00/00/1399تاريخ :   

99/00ج فشماره :   

 لـه از بيان سپاسش خجـهمم خدايي كه مهرش به دل      بنا

 

 «قرارداد چاپ و نشر کتاب » 
 نوع قرارداد : 

 مؤلفگذاری سرمایه



 

  

 

 

چاپ متعلق بت نوآن در اين مادي و معنوي رسد و لذا امتياز اثر به چاپ میگذاري کامل صاحببا سرمايه اولاين اثر براي چاپ  .6ماده 
اثر کتاب، صاحبسازي و آمادهچاپ وژه نظارت بر پر دريافت شابک و فيپا و مجوز ارشاد وباشد و با توجه به حجم کاري می ايشانبه 
 اثر، به ناشر بپردازد.  سازي کاملالزحمه اجرا و آمادهبعنوان حقطبق صورتحساب ( از هزينه تمام شده کتاب را %15درصد )15بايست می

 باشد.اثر می. در اين شرايط تعيين قيمت کتاب ضمن توافق با ناشر، از اختيارات صاحب1تبصره 
توگرافی و لي ،صورت نياز()درطراحی جلد و ويراستاري فنیهاي اثر به موجب اين قرارداد متعهد به پرداخت کامل هزينهصاحب .7ماده 

در  د ونباشده؛ میشارائه  سندمالیسازي نهايی مطابق بندي و ديگر موارد اجرايی تا آماده، برش، صحافی و بستهسلفون، افستچاپ 
کاغذ مورد نياز متن و  خريدجهت الحساب بعنوان پيش قرارداد و علی ( تومان           معادل  ريال 000/000/000مبلغ )       تاريخ 

پرداخت (  6063731022515317 بنام سيد محمد مهدي ميرصانعی قرض الحسنه مهر ايرانانتقال به کارت بانک ) از طريق جلد اثر 
 گردد.میگرديده است و اين قرارداد بعنوان رسيد وصول وجه منظور 

 تعهدات ناشر: 
 يريوز ا در قطعرر مذکور شود پس از دريافت متن کامل اثر و در صورت عدم منع قانونی و تأييد وزارت ارشاد، اثناشر متعهد می .8ماده 

  منتشر نمايد. افست تک رنگ با کيفيتبصورت  نسخه 1000در جلد سخت و صحافی سلفون شده جلد  با
پس از  زرو 45حداکثر  و عدم نياز به ويراستاري فنی،شود در شرايط عادي و عدم مشروط شدن اثر از سوي وزارت ارشاد . ناشر متعهد می1تبصره 
؛ زمان شاداداره اري مکرر هاو تصحيح ت نياز به ويراستاري فنّی و يا بازبينیصور اثر نمايد. البته درانمذکور تحويل صاحب ژدر تيرا اثر، قراردادتاريخ 

 اعالم شده بسته به مدت زمان مربوطه افزايش خواهد داشت.
 شود.محسوب می دومهمان چاپ  اين تيراژنسخه درج شده و  1000 اثر در شناسنامه. 2تبصره          

باشد ناشر می بندي و رعايت زمان قرارداد از تعهدات، تميزي و کيفيت چاپ، نظم و دقّت در صحافی و بستهآرايیصفحهدقّت در  .9ماده 
 الزحمه ناشر بصورت توافقی کسر خواهد شد.و در غير اينصورت درصدي از حق

 باشد.هدات ناشر میاثر نيز از تعبندي و تحويل به صاحب. ارائه گزارش مالی از آغاز انجام پروژه تا بسته1تبصره 
 اثر، از اختيارات ناشر است.تعيين و تأييد نهايی طرح و مطالب پشت و روي جلد اثر با مشورت صاحب .10ماده 

 سایر موارد :
 شود.هرگاه شرايط اين قرارداد از جانب هر يک از طرفين اجراء نشود، تعهدات طرف ديگر منتفی می .11ماده 

اثر، بايد رف صاحبتوانند قرارداد را به طور يک جانبه فسخ کنند و در صورت فسخ از طاثر و ناشر نمی. پس از امضاي قرارداد صاحب1تبصره 
اثر بل قرارداد را به صاحاز ک %1د و در صورت فسخ از طرف ناشر بدون داليل موجّه بايد نهاي کارشناسی و خسارات وارده را به ناشر بپردازهزينه

 پرداخت نمايد. 
 آرشيو ... وو هانواره، خريد، جشاداره ارشاد اعالم وصولميزانی که نياز اداري و قانونی براي روال  پس از نشر کتاب، به. 12ماده 

 بايست، میهر تعداد مجلدات بيشتر و به درخواستدر ازاي  دارداز مجلدات چاپ شده را نسخه( است، ناشر اجازه برداشت 2انتشارات )
 نمايد.اثر خريداري خفيف ويژه از صاحببا ت

و اختيار  تقل گرديده استبه اين انتشارات من)نشر پرناک( از ناشر اول  به بعد چاپ دومجهت شرعاً و قانوناً حقوق اين اثر . 13ماده 
اين وسط ، تجديد چاپ کتاب طی قرارداد ديگري تايشاناثر است و درصورت تمايل متعلق به صاحبسوم و به بعد چاپ وضعيت 
  انجام خواهد شد. انتشارات



 

  

 

 

 ارداد ديگري، تجديد چاپ کتاب طی قرايشاناثر است و درصورت تمايل حقوق اين اثر جهت تجديد چاپ متعلق به صاحب. 13ماده 
  توسط ناشر اوّل انجام خواهد شد.

قرارداد قرار گرفته  اختيار طرفينتبصره تنظيم و در 7ماده و  13نسخه، در  2بين طرفين و در  00/00/00این قرارداد در تاریخ 
     نسخه دارای ارزش مساوی و حکم واحد را دارد. 2است. هر 

 
 انتشارات مسؤلدیرممحل امضاء                                    اثر           محل امضاء صاحب                      

 سيّد محمّد مهدي ميرصانعی                                                                                                        
 اثرصاحب:  توزيع نسخ


