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دا  م     
  سفارش اثر ) پيشنهادي(رارداد ق

  

  
 مشخصات طرفين قرارداد -1 ماده

  .شود با مشخصات زير منعقد مي.......................................... و ..........................................اين قرارداد بين 
  

به  صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.... ............................داراي پروانه نشر به شماره  ...................................... مؤسسه/ انتشارات )1
 ......................................................مليشماره هب ......................................فرزند.......................................................خانم/مسئولي آقايمدير
 .................................................................................................................................................................................................................نشاني  به
پست ................................................... و شماره تلفن همراه....... ...................................ثابت  شماره تلفنو  ..............................................دپستيك

 .در اين قرارداديا سفارش دهنده با عنوان ناشر .................................................. الكترونيكي 
 ......................................................ملي شماره به........................... متولد.................................فرزند..... .....................................خانم/آقاي )2

كدپس.................................................................................................................................................................................................................نشاني به
پست .... ...............................................و شماره تلفن همراه.......................................... و شماره تلفن ثابت .............................................. تي

 .در اين قرارداديا سفارش گيرنده با عنوان صاحب اثر .................................................. الكترونيكي 
 شوندهمه اين افراد در قرارداد، صاحب اثر خطاب مي. ، مشخصات همه در ادامه خواهد آمداشندچنانچه پديدآورندگان چند نفر ب. 

 

  قرارداد موضوع - 2ماده
  

  مادي نشر كتاب حقوقانحصاري واگذاري  -
 

  اثر مشخصات - 3ماده
  

 .............................................اثرعنوان  )1
 ............................................موضوع اثر )2
 ..................................ساير   تأليف و  ترجمه    تدوين و  گردآوري    ترجمه  ليف أت   نگارش يا تصنيف   : نوع اثر )3
  
  نحوه واگذاري حقوق مادي اثر-4ماده

  

قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تا سي سال از زمان پديدآمدن اثر متعلق به سفارش  13حقوق مادي اين اثر به استناد ماده  )1
 .دهنده است

  .واگذاري، حقوق مادي اثر متعلق به صاحب اثر خواهد بودپس از انقضاي مدت  - تبصره
 درصورتي كه توافق براي واگذاري كمتر از سي سال باشد، موارد زير مي تواند در قرارداد ذكر گردد: 

  :  روش و مدت انعقاد اين قرارداد عبارت است از )2
   ............. نوبت انتشار اثر  
  تيراژ(شمارگان .............. تعداد( 
  سال  ............. به مدت 
  نوبت انتشار اثر ............. سال و .......... شمارگان به مدت .......... تعداد  

  
  

:تاريخ آرم انتشارات  
:شماره  
:پيوست  
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  تعهدات صاحب اثر حقوق و -5ماده
  

به ناشر يا سفارش دهنده واگذار كرده  4به شرح ماده كه حقوق مادي خود را داراي حقوق مادي و معنوي بوده يا سفارش گيرنده صاحب اثر  )1
تواند صورت موافقت صاحب اثر ، ناشر مي كه نام يا محتواي اثر مورد اشكال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار گيرد، درصورتيدر .است

 .كندتغييرات را اعمال كرده و اثر را منتشر 
را  همربوطمنطبق بر قوانين و مقررات  ،مي حقوق مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقيشود در خصوص اين اثر تماصاحب اثر متعهد مي )2

انچه از اين ناحيه هرگونه خسارتي به ناشر يا ديگران وارد نچ. صالح پاسخگو باشدو نسبت به ادعاي اشخاص ثالث و مراجع ذي ردهرعايت ك
 . عهده وي خواهد بوده شود جبران خسارت ب

 شيوه رعايت با، است منابع و جداول تصاوير، ها، پانوشت مطالب، فهرست شود اثر را كه شامل متن كامل و نهايي، مقدمه،ميصاحب اثر متعهد  )3
 تا و كرده آماده ، و بدون غلط اماليي وخوانا روان صورت به گذاري عالمت و دستوري توافق طرفين و با ويرايش و رعايت قواعد مورد نگارش
 .دهد تحويلر ناش به ..............................   تاريخ

  .را براي ناشر ايجاد خواهد كردقرارداد تحويل اثر، حق فسخ  موعد تعيين شده برايتأخير بيش از يك ماه از  - 1تبصره 
  .بازپرداخت خواهد شد پرداخت از طرف صاحب اثر به ناشرصورت فسخ اين قرارداد، مبلغ پيش در - 2تبصره 
حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار   به هيچ شخص اينازپيش ،صورت كلي يا جزئيبهكه حق انتشار موضوع اين قرارداد را كند ميصاحب اثر اعالم  )4

اشر حق انحصاراً به ن و اين  نكند  واگذار يحقوقي ديگر  حقيقي يا قرارداد نيز به هيچ شخص  زمان اعتبار اين  شود تامي  و متعهداست   نكرده
 .شود ميواگذار

با پرداخت حق الزحمه بر طبق  آني اروزرساني مطالب و محتوهب براي ،نيازدر صورت  ،اين اثر يهاي بعدشود در چاپصاحب اثر متعهد مي )5
رساني را به روزخود ، بهسئوليت تواند با موزرساني را نداشته باشد، ناشر ميرهصاحب اثر امكان بعدم توافق يا اينكه  صورتدر. اقدام كند توافق

در اين صورت ناشر مي تواند نسبت به درج اسامي اين اشخاص در روي جلد يا داخل كتاب در كنار نام . نمايدشخص واجد شرايط ديگري واگذار 
 .پديدآورنده اوليه اقدام كند

 .دهد ناشر را در اولويت قرار دهدمجموعه را تشكيل مي نشر آثار ديگري كه با اثر موضوع اين قرارداد، يكدر ارتباط شود ميدهصاحب اثر متع )6
 
  تعهدات ناشرحقوق و  -6ماده

 

 . نظر خود بسپارد ناشر حق دارد اثر را به ويراستار مورد )1
كند ولي نهايتاً تعيين قطع، شمارگان چاپ اثر، طرح و نوع جلد، كيفيت  سازي و انتشار اثر استفاده مي ناشر از نظرات صاحب اثر در مرحله آماده )2

عدم توافق طرفين از شده در صورت انتخاب عنوان نهايي اثر چاپ .است شده در هر نوبت، از اختيارات ناشرهاي منتشر چاپ و تعيين بهاي نسخه
 .است ناشرحقوق 

 .كندناشر موظف است نام صاحب اثر را روي جلد، در صفحه عنوان و شناسنامه اثر درج  )3
 .جلد به صاحب اثر اهدا كند........ هاي بعدي، تعداد جلد و از چاپ........ ثر، تعداد شود از چاپ اول اناشر متعهد مي )4
-هرولي درشانه خود يا مشترك با اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر و يا با نام و نشانه ناشر ديگر منتشر نمايد ناشر مي تواند كتاب را با نام و ن )5

 .گويي و انجام تعهدات در برابر صاحب اثر بر عهده ناشر طرف اين قرارداد است صورت وظيفه پاسخ
 
  مبلغ قرارداد -7ماده

  

 .نوبت به ميزان پيشرفت كار پرداخت خواهد شد............... ريال بوده كه در .............................................. معادل مبلغ قرارداد  -
  پرداخت مبلغ قرارداد بصورت يكجا در اول يا آخر كار و يا به صورت پيش پرداخت و تسويه در زمان تحويل اثر باشدممكن است.  

  ايط قراردادمفاد و شرساير  -8ماده
  

اثر مذكور تا زمان اعتبار قرارداد، قابليت واگذاري به ديگري را  انحصاري به ناشر صورت گرفته است و واگذاري حقوق مادي اثر به صورت )1
  . نخواهد داشت

 . است ناشر با ازكشور خارج يادرداخل  عرضه براي هازبان ساير به اثر انتشار امتياز واگذاري يا انتشار حق )2
 :شود مي عمل زير شرح به مورد اين در
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 .گونه قراردادي با طرف خارجي توسط ناشر انجام خواهد شدعقد هر -

واسطه وكيل خود موفق به بازاريابي و يافتن خريدار تا عقد قرارداد كه مستقيماً يا به يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر يك از طرفينهر -
 .كند عنوان كميسيون فروش امتياز نشر خارجي اثر، دريافت ميمبلغ دريافتي قرارداد را بهد از درص............ شود، معادل 

 .ديون قانوني خود در خصوص اين قرارداد مي باشندهر يك از طرفين موظف به پرداخت       )3
صورت خواهد  قراردادمراسالت به نشاني مندرج درشده در اين قرارداد است و همه مكاتبات و نشاني اعالم ،يك از طرفيناقامتگاه قانوني هر   )4

  .كندمراتب را كتباً به طرف مقابل اعالم است  كه هر يك از طرفين، اقامتگاه خود را تغيير دهد موظفصورتيو در .گرفت
موضوع قرارداد يك از تعهداتكه هر يك از طرفين از انجام هرصورتيباشند و درطرفين ملزم به رعايت همه مفاد و تعهدات اين قرارداد مي )5

 .استمقابل بر عهده داور  طرفتعيين ميزان خسارت وارده به موضوع و تشخيص اين.داشت خواهدرا مقابل حق فسخ قرارداد كند، طرفخودداري 
كارگروه حقوقي انجمن فرهنگي ناشران به  مراجعه ، اولويت جهت حل آنمفاد اين قرارداد يصورت بروز هرگونه اختالف در تفسير و اجرا در )6

كارگروه يا رأي و نظر  .استالطرفين يو يا داور مرض................ شان فروكميسيون حل اختالف اتحاديه ناشران وكتابكتاب دانشگاهي يا 
 .االجرا خواهد بودقطعي و براي طرفين الزم ،كميسيون و يا داور

 شهر فروشان ه حقوقي انجمن فرهنگي ناشران كتاب دانشگاهي يا كميسيون حل اختالف اتحاديه ناشران وكتابداور مرضي الطرفين مي تواند كارگرو
 . و يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر باشد................ 

 الطرفين، نام و مشخصات وي در قرارداد ذكر شوددر صورت ارجاع به داور مرضي. 
  

 مقام قانوني ايشانقائم ها ورسيد كه بين آن  و به امضاي طرفينشد   تنظيم........................ تاريخ  نسخه كه حكم واحد دارد درو در دو  ماده 8اين قرارداد در 
  .استتباع االمعتبر و الزم

 


