
 

 

 

 

 
 موضوع قرارداد : 

 به مشخصات :           سرکار خانمقرارداد زير بين انتشارات انديشه و فرهنگ جاويدان از يک طرف و 
در تحصيالت:                   شغل:                                            پدر : نام کدملی:                       00/00/00تولد :  تاريخ)

                                       آدرس:)  به (                       شماره تماس :صورت داشتن اثر چاپی قبلی عنوانش :                              
با (  شودناميده می)که ذيالً اثر  کودکاناز طرف ديگر؛ براي چاپ و نشر کتاب ويژه   -شوندناميده می مترجمکه در اين قرارداد  -( 

 گردد.باشد، منعقد میمی خشتیدر قطع و  متناسب اثر آرايیصفحهبا صفحه     و در نوبت اول که داراي  "                       "نام 

 
 اثر : تعهدات صاحب

اثر صاحببه ناشر ارائه نمايد. شده حروفچينی و اثر را بصورت خوانا و مرتب  کامل نويسمتن دستشود متعهد می مترجم  .1ماده 
 ها و نظرات خود را جهت استغناي کار ارائه نمايد.داشته باشد و ايدهآرايی ويرايش و صفحهبايست همکاري الزم را در بخش می

شده نوشته « الف»و متناسب با رده سنّی مقصود از متن کامل اثر، متنی است که با انشاي درست و روان فارسی در اين اثر . 1تبصره 
عبارات و کلماتی که در متن بايد با حروف کج يا  نيز وباشد زيرنويس صفحات  و ، منابع و مأخذهاي تازهکلمات و واژهو شامل  باشد

 درشت چاپ شوند و... ، مشخص شده باشد. 
مر چاپ و نشر که ناشی از مسئوليت صّحت مطالب را به عهده داشته و هر گونه ضرري ناشی از توقف يا توقيف ا مترجم . 2ماده 

 باشد، متوجه ايشان خواهد بود. مترجم قصور يا تخلّف 
شود در کليه مراحل چاپ همکاري الزم را با ناشر داشته باشد و نظرات اصالحی ناشر را درباره ويرايش متعهد می مترجم . 3ماده 

 کتاب و ساير موارد بپذيرد.
 دهد.گيري نموده و تأييد نهايی کار را انجام آرايی شده را غلطصفحهويراست و شود آخرين نمونه متعهد می مترجم  .4ماده 
( 4) چهار( اين قرارداد، کليه حقوق خود نسبت به اثر را تا 8معيين شده در ماده )أليف التدر مقابل دريافت حق مترجم  .5ماده 

 د و حق انتشار کتاب به هر صورت در مدّت مذکور منحصراً متعلق به ناشر است. کننوبت چاپ کتاب، به ناشر واگذار می

 تعهدات ناشر: 
و دريافت  ، طراحی جلدآرايیصفحهو ويرايش  نگارگري،شود پس از دريافت متن کامل اثر و انجام مراحل ناشر متعهد می .6ماده 

 2000در /سلفون شده و با جلد  خشتیفيپا و کارت مجوز چاپ کتاب از وزارت ارشاد؛ در صورت عدم منع قانونی، اثر را در قطع 
 نمايد. و نشر نسخه چاپ

 باشد.اثر، از اختيارات ناشر می. در اين شرايط تعيين قيمت کتاب ضمن توافق با صاحب1تبصره 
 
 

 لـه از بيان سپاسش خجـهمم خدايي كه مهرش به دل      بنا

 

 «قرارداد چاپ و نشر کتاب » 
 نوع قرارداد : 

 انتشاراتگذاری سرمایه
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   درصد  6بايست باشد و ناشر میالنشر اثر متعلق به ناشر میرسد و لذا حقگذاري کامل ناشر به چاپ میاين اثر با سرمايه .7ماده 
%( از عدد بدست آمده از ضرب قيمت پشت جلد در تيراژ کتاب را پس از چاپ بصورت توافقی )منظور نحوه پرداخت است.(  6)

 بپردازد.  مترجم به  -در هر نوبت چاپ  – ترجمهالحقبعنوان 
ولی در آن تغيرات اساسی نخواهد  بصورت معمول ويرايش نمايدمتن اثر را طبق اصول فن نشر کتاب موظف است ناشر . 8ماده 

 که نياز به تغييرات محتوايی و ويراستاري فنّی داشته باشد. اثرمگر با موافقت صاحب .داد
است. که از  نويسندهبر عهده  آن نياز به ويراستاري فنّی و حجم ويرايشی باال داشته باشد، هزينه که اثرشرايطی . در 1تبصره 

 التأليف کسر خواهد شد.حق
 ، از اختيارات ناشر است.مترجم ن طرح و مطالب پشت و روي جلد اثر با مشورت يتعي .9ماده 
نقداً، چکی،  ) ماه از چاپ کتاب، بصورت توافقی دواثر را پس از گذشت التأليف صاحبحق گرددناشر متعهد می. 10ماده 
 اي( پرداخت نمايد.مرحله

 
 : سایر موارد

 شود.هرگاه شرايط اين قرارداد از جانب هريک از طرفين اجراء نشود، تعهدات طرف ديگر منتفی می .11ماده 
، مترجم توانند قرارداد را به طور يک جانبه فسخ کنند و در صورت فسخ از طرف اثر و ناشر نمی. پس از امضاي قرارداد صاحب1تبصره

از کل  %1هاي کارشناسی و خسارات وارده را به ناشر بپردازد و در صورت فسخ قرارداد از طرف ناشر بدون داليل موجّه بايد بايد هزينه
 اثر بپردازد. قرارداد را به صاحب

 اثر اهداء خواهد شد.جلد بصورت رايگان به صاحب 5گان شمار 500ازاي هرپس از نشر کتاب، به . 12ماده 
اثر هاي بعدي اين اثر اقدام نمايد، صاحبسال نخواهد به چاپ3در صورت تقاضا و در شرايطی که ناشر پس از گذشت . 13ماده 

ناشري بخواهد اثر را از روي اثر چاپ شده ناشر ديگري قرارداد منعقد نمايند و در اين صورت هرگاه هماهنگی، با توانند با می
و فيلم و زينک مربوطه اي با ناشر اوليه منعقد کند و امتياز استفاده از متن چاپ شده افست نمايد الزم است آن ناشر قرارداد جداگانه

 را از ناشر قبلی تحصيل نمايد.
تبصره تنظيم و در اختيار طرفين قرارداد قرار گرفته  4ماده و  13نسخه، در  2بين طرفين و در  00/00/00 این قرارداد در تاریخ

 نسخه دارای ارزش مساوی و حکم واحد را دارد. 2است. هر 
                     

 انتشارات مدیرمسؤلمحل امضاء                              مترجم محل امضاء                    
 سيّد محمّد مهدي ميرصانعی                                                                                  

 / ناشر مترجم:  توزيع نسخ


