
که ( .……………………دکتر  يقرارداد زیر بین مدیر کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه به نمایندگی آقا

که در این قرارداد ( …….……………

پیشگفتار یا مقدمه، فهرست شامل (

فهرست (کتابنامه هاي پایانی متناسب با موضوع اثر و در صورت لزوم شرح تصاویر، 

هاي خارج از دانشگاه ارسال کند و پیگیري

  .عمل آورد

  .رائه ندهدکند تا اعالم نتیجه نظر داوران، کتاب خود را به ناشر دیگري ا

که نویسنده پس از داوري از چاپ کتاب خود در انتشارات دانشگاه صرف نظر 

هاي مالی داوري بر عهده نویسنده خواهد بود و معاونت پژوهش و فناوري از طریق 

  .موردنظر داوران را اعمال کند

  .باشد، کتاب از فرایند چاپ خارج خواهد شد

هاي داوري بر عهده اگر بر اساس نظر داوران، کتاب فاقد اعتبار علمی شناخته شود، هزینه

  .الزامی به چاپ کتاب براي مرکز نشر دانشگاه ایجاد نخواهد کرد

  .ها ارزش حقوقی واحد دارند

  نام و نام خانوادگی صاحب اثر                                                      ناشر  

  تاریخ و امضا                                                              تاریخ و امضا

 مرکز نشر دانشگاه

 2- م:  شماره فرم

  

قرارداد زیر بین مدیر کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه به نمایندگی آقا

…….……………دکتر  خانماز یک طرف و ) شوداز این پس ناشر نامیده می

  .گردداز طرف دیگر منعقد می) شودصاحب اثر نامیده می

  .…………………………………: عنوان کتاب

( متن کامل اثرنسخه از  چهارشود ناشر متعهد می

هاي پایانی متناسب با موضوع اثر و در صورت لزوم شرح تصاویر، مطالب، نمایه

خارج از دانشگاه ارسال کند و پیگیريداخل و را براي داوران  )، پانویس و سایر ملحقات

عمل آوردروز به 30الزم را براي دریافت نظر داوران حداکثر ظرف مدت 

کند تا اعالم نتیجه نظر داوران، کتاب خود را به ناشر دیگري اصاحب اثر تعهد می

که نویسنده پس از داوري از چاپ کتاب خود در انتشارات دانشگاه صرف نظر در صورتی

هاي مالی داوري بر عهده نویسنده خواهد بود و معاونت پژوهش و فناوري از طریق کند، کلیه هزینه

  .امور مالی اقدام مقتضی خواهد نمود

موردنظر داوران را اعمال کندشود اصالحات صاحب اثر متعهد می

باشد، کتاب از فرایند چاپ خارج خواهد شد 60چه میانگین امتیازات کمتر از چنان

اگر بر اساس نظر داوران، کتاب فاقد اعتبار علمی شناخته شود، هزینه

  .دانشگاه خواهد بود

الزامی به چاپ کتاب براي مرکز نشر دانشگاه ایجاد نخواهد کردگونه این قرارداد هیچ

ها ارزش حقوقی واحد دارندنسخه تنظیم گردید و تمام نسخه 2ماده و در  7این قرارداد در 

نام و نام خانوادگی صاحب اثر                                                      ناشر  

تاریخ و امضا                                                              تاریخ و امضا

  قرارداد داوري کتاب

مرکز نشر دانشگاه -حوزه معاونت پژوهشی و فناوري -گلستاندانشگاه 

قرارداد زیر بین مدیر کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه به نمایندگی آقا

از این پس ناشر نامیده می

صاحب اثر نامیده می

عنوان کتاب

ناشر متعهد می -1ماده 

مطالب، نمایه

، پانویس و سایر ملحقات)منابع

الزم را براي دریافت نظر داوران حداکثر ظرف مدت 

صاحب اثر تعهد می -2ماده 

در صورتی -3ماده 

کند، کلیه هزینه

امور مالی اقدام مقتضی خواهد نمود

صاحب اثر متعهد می -4ماده 

چنان -5ماهده 

اگر بر اساس نظر داوران، کتاب فاقد اعتبار علمی شناخته شود، هزینه -6ماده 

دانشگاه خواهد بود

این قرارداد هیچ -7ماده 

  

این قرارداد در 

  

نام و نام خانوادگی صاحب اثر                                                      ناشر      

تاریخ و امضا                                                              تاریخ و امضا           




