
 به تاریخ» هیأت رییسه دانشگاه«نشر دانشگاه مصوب 

 .................... خانم/آقامرکز نشر دانشگاه به نمایندگی 

 ............. رزندف..................................... خانم 

و به نشانی  .....................صادره از  .......................................

) شودکه در این قرارداد صاحب اثر نامیده می

 .......................، به زبان ...........................................................

  .شودمی اثر نامیده

میلیون ریال بر اساس قیمت  بیستشود در صورت تأمین اعتبار، تا سقف 

  .دکنپرداخت  )عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان

اصالحات داوران خواهد انعقاد قرارداد صرفاً منوط به تحویل نسخه کامل اثر و پس از اعمال 

گونه حق یا تکلیفی نسبت به این قرارداد فقط مربوط به یک نوبت چاپ اثر بوده و هیچ

ارداد را به موضوع این قر گونه حق انتشار کتاب

احب اثر در قبال آن در صورت تخلف، ص

در صورت اثبات واگذاري حق انتشار به 

ه به ناشر را از شدهاي واردطرفه فسخ نماید و زیان

با رعایت و شده تایپجا، گردد اصل متن کامل اثر را به صورت یک

براي ( )word ،Pdf(مکتوب و یک نسخه الکترونیکی 

 مرکز نشر دانشگاه

 10- م:  شماره فرم

نشر دانشگاه مصوب  مرکزنامه آیین 2از ماده  14بند 

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

خانم /آقااز یک طرف و ) شودکه از این پس ناشر نامیده می

.......................................کد ملی /شناسنامهبه شماره  ................

که در این قرارداد صاحب اثر نامیده می( ...............................................................................................

  .گردداز طرف دیگر منعقد می

  :  موضوع قرارداد

...........................................................ن با عنوا چاپ و نشر کتابی

اثر نامیده و در این قرارداد صفحه است ...........................مجموعاً داراي 

  :قراردادتعهدات مالی 

شود در صورت تأمین اعتبار، تا سقف میشگاه متعهد 

عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان(نویسنده اول پشت جلد در قبال دریافت اثر، به 

انعقاد قرارداد صرفاً منوط به تحویل نسخه کامل اثر و پس از اعمال 

این قرارداد فقط مربوط به یک نوبت چاپ اثر بوده و هیچ

  .یک از طرفین نخواهد داشتهاي بعدي اثر براي هیچ

  :تعهدات صاحب اثر

گونه حق انتشار کتابهیچ گردد که قبالًصاحب اثر متعهد می

در صورت تخلف، ص. واگذار نکرده است) حقیقی یا حقوقی(شخص دیگري 

در صورت اثبات واگذاري حق انتشار به . مسؤول خواهد بود و ناشر مسؤولیتی بر عهده نخواهد داشت

طرفه فسخ نماید و زیانطور یکشخص دیگر، ناشر حق دارد قرارداد را به

  .دکنصاحب اثر مطالبه 

گردد اصل متن کامل اثر را به صورت یکصاحب اثر متعهد می

مکتوب و یک نسخه الکترونیکی  نسخه دودر  گذاري،قواعد نگارشی و نشانه

  .ل دهدبه ناشر تحوی) تحویل به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

  کتابقرارداد چاپ 

مرکز نشر دانشگاه -حوزه معاونت پژوهشی و فناوري -گلستاندانشگاه 

بند به موجب 

26/12/91 ،

که از این پس ناشر نامیده می(

................ متولد

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

از طرف دیگر منعقد می

موضوع قرارداد

چاپ و نشر کتابی - 1ماده 

مجموعاً داراي  که

تعهدات مالی شرایط و 

شگاه متعهد دان -2ماده 

پشت جلد در قبال دریافت اثر، به 

انعقاد قرارداد صرفاً منوط به تحویل نسخه کامل اثر و پس از اعمال : 3ماده 

  .بود

این قرارداد فقط مربوط به یک نوبت چاپ اثر بوده و هیچ: 4ماده 

هاي بعدي اثر براي هیچچاپ

تعهدات صاحب اثر

صاحب اثر متعهد می - 5ماده 

شخص دیگري 

مسؤول خواهد بود و ناشر مسؤولیتی بر عهده نخواهد داشت

شخص دیگر، ناشر حق دارد قرارداد را به

صاحب اثر مطالبه 

صاحب اثر متعهد می - 6ماده 

قواعد نگارشی و نشانه

تحویل به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی



مقدمه، فهرست مطالب،  یا منظور از متن کامل اثر، متن اصلی کتاب همراه با پیشگفتار: 1تبصره 

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

  . باشدمی و سایر ملحقات پانویس

  .کامل و بدون کم و کاست صورت گرفته باشدترجمه متون باید با رعایت امانت : 2تبصره 

گونه مسؤولیتی است و ناشر هیچصاحب اثر مسؤولیت صحت مطالب اثر بر عهده نویسنده و  - 7ماده 

  .نخواهد داشت

ها و ضوابط نشر اهداف، سیاست«فرم تعهدنامه بر اساس مصوبه گردد صاحب اثر متعهد می -8ماده 

  .نماید تکمیلرا  »شوراي عالی انقالب فرهنگی 24/1/89مورخ  660کتاب مصوب جلسه 

صادر گردیده است، ) ناشر(از آنجا که مجوز قانونی اثر و فیپاي کتاب به نام دانشگاه گلستان  - 9ماده 

درج آرم دانشگاه گلستان بر روي جلد سمت چپ، عطف کتاب و پشت جلد سمت راست ونیز درج 

حقوق معنوي کتاب متعلق به دانشگاه گلستان  کلیه«شابک دانشگاه در پشت جلد و درج جمله 

 .ستو درج نام ویراستار زبانی در ذیل شناسنامه کتاب الزامی» .است

شده در صفحه حقوق کتاب با تعداد رقم شمارگان درجگردد صاحب اثر متعهد می -10ماده 

  .باشدهمخوانی داشته ) و فرم تعهدنامه فرم بازدید از چاپخانه(شمارگان نهایی چاپ 

در مرکز نشر  د رانامه داخلی مرکز نشر دانشگاه چاپ اثر خواینجانب با آگاهی از مفاد آیین -11ماده 

  . کنممی دانشگاه درخواست

  :تعهدات ناشر

و  رقعی/چاپ اثر را در قطع وزیرياجازه منع قانونی، نبود گردد در صورت ناشر متعهد می -12ماده 

  .به نویسنده ابالغ کند شوراي نشر دانشگاهمصوب شمارگان  حداقل براساس

  :سایر موارد

هرگاه شرایط این قرارداد از جانب هر یک از طرفین اجرا نگردد، تعهدات طرف دیگر  - 13ماده 

  .منتفی خواهد بود

که اثر ضرورتاً بیش از یک جلد شود یا تکمیل اثر، مجلدات دیگري را به همراه در صورتی -14ماده 

طرفین قرارداد گردد و حقوق و وظایف مامی مجلدات در حکم اثر واحد محسوب میداشته باشد، ت

راجع به مجلدات دیگر، مطابق ضوابط و مقرراتی است که در متن قرارداد حاضر، به توافق طرفین 

  .رسیده است

ها ارزش حقوقی واحد نسخه تنظیم گردید و تمام نسخه 2تبصره و در  3ماده و  14این قرارداد در 

  .دارند

  

  نام و نام خانوادگی صاحب اثر                                                 ناشر          

  تاریخ و امضا                                  تاریخ و امضا                                         




