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دا  م     
  كتاب نشر) 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
................................................... و شماره تلفن همراه....... .......................................ثابت  شماره تلفنو  ..............................................دپستيك

 .با عنوان ناشر در اين قرارداد.................................................. پست الكترونيكي 
 ......................................................ملي شماره به........................... متولد.................................فرزند..... .....................................خانم/آقاي )2

 ...........................................................................................................................................................................................................................نشاني به
................................................... همراهو شماره تلفن .................................. ..........و شماره تلفن ثابت ....... ..........................................كدپستي

 .با عنوان صاحب اثر در اين قرارداد.................................................. پست الكترونيكي 
 شوندر خطاب ميهمه اين افراد در قرارداد، صاحب اث. ، مشخصات همه در ادامه خواهد آمداشندچنانچه پديدآورندگان چند نفر ب. 

 
  موضوع قرارداد -2ماده

  

 صوتي    ديجيتالي   چاپي   صورتبه مادي نشر كتاب حقوقانحصاري واگذاري  -
 
  مشخصات اثر -3ماده

  

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

  

سي سال از زمان واگذاري اين حقوق متعلق به ناشر  قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تا 14حقوق مادي اين اثر به استناد ماده  -
 .است

 .پس از انقضاي مدت واگذاري، حقوق مادي اثر متعلق به صاحب اثر خواهد بود - 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 -
   ............. نوبت انتشار اثر  
  تيراژ(شمارگان .............. تعداد( 
  سال  ............. به مدت 
  نوبت انتشار اثر ............. سال و .......... شمارگان به مدت .......... تعداد  

  مي تواند تا زمان وجود اين 1352 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1 مادهواگذاري حقوق مادي مترجم به ناشر بر اساس 
 .حقوق براي مترجم يعني تا سي سال بعد از فوت مترجم دوام داشته باشد

:تاريخ آرم انتشارات  
:شماره  
:پيوست  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

صاحب اثر                     امضاء                                                                                              ناشر  مهر و امضاء    

  تعهدات صاحب اثر حقوق و  -5ماده
  

كه نام يا محتواي اثر مورد اشكال وزارت فرهنگ و ارشاد صورتيدر .استصاحب اثر داراي حقوق مادي و معنوي بوده و ناشر ملزم به رعايت آن  )1
 .كندتواند تغييرات را اعمال كرده و اثر را منتشر صورت موافقت صاحب اثر ، ناشر مي اسالمي قرار گيرد، در

را  همربوطمنطبق بر قوانين و مقررات  ،ص اين اثر تمامي حقوق مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقيشود در خصوصاحب 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،صاحب اثر متعهد مي )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 ، حق فسخ تحويل اثر  موعد تعيين شده براييك ماه از تأخير بيش 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

- ميانحصاراً به ناشر واگذار حق و اين  نكند واگذار يحقوقي ديگر حقيقي يا قرارداد نيز به هيچ شخص زمان اعتبار اين شود تامي و متعهداست  نكرده
 .شود

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 روزسئوليت خود ، بهبا م تواندوزرساني 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 دهدقرارداد، يك مجموعه را تشكيل مي نشر آثار ديگري كه با اثر موضوع ايندر ارتباط شود ميدهصاحب اثر متع )6
 
  تعهدات ناشرحقوق و  -6ماده

 

يد وي شده به تائصاحب اثر رسيده و اصالحات اعمال تاثر بايستي پس از ويرايش به رؤي اام. بسپارد معتمد خودناشر حق دارد اثر را به ويراستار  )1
 .استصورت صاحب اثر موظف به همكاري با ويراستار منتخب ناشر هردر .برسد

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 .تاس شده در هر نوبت، از اختيارات ناشرهاي منتشر چاپ و تعيين بهاي نسخه

 .حقوق صاحب اثر است
گرفتن بابت جبران ضايعات توليد،  ،از شمارگان هر نوبت از چاپ را بدون پرداخت حق صاحب اثرجلد ........... يادرصد ............. تواند ناشر مي )3

 .كندمنتشراهدا و تبليغات مجوزهاي اداري، 
 .كندناشر موظف است نام صاحب اثر را روي جلد، در صفحه عنوان و شناسنامه اثر درج  )4
در غير . كندپس از تحويل كامل متن اثر از سوي صاحب اثر منتشر . ........شود نوبت اول چاپ اثر را حداكثر ظرف مدت ناشر متعهد مي )5

 .و يا خارج از اراده ناشر صورت گرفته باشد ويژهعدم انتشار اثر در شرايط  كهاينصورت حق فسخ قرارداد براي صاحب اثر محفوظ است مگر اين
مشترك خود با انتشارات يا شخص حقيقي يا  نشانهنام و رعايت همه حقوق وي نسبت به انتشار اثر با  وتواند با موافقت صاحب اثر  ناشر مي )6

صورت هردرولي  ناشر ديگري منتشر شود نشانهحقوقي ديگر اقدام كرده و يا حقوق نشر خود را به ناشر ديگري واگذار نمايد و كتاب با نام و 
 .استر بر عهده ناشر طرف اين قرارداد گويي و انجام تعهدات در برابر صاحب اث وظيفه پاسخ

صاحب اثر  ،ماه ................از گذشت پس و عدم انتشار مجدد توسط ناشر  )نسخه در انبار ناشر.. .....حداكثر(هاي اثر در بازار ت اتمام نسخهدر صور )7
- مياز اعالم كتبي، صاحب اثر ماه. ...............پس از گذشت  ،از ناشر درخواست كند، در صورت امتناع ناشر واند انتشار نوبت بعدي اثر را كتباًت مي

 . تواند حق انتشار اثر را به ديگري واگذار كند
 .بر عهده ناشر است) افست يا ديجيتال(و روش عمليات فني چاپ تعيين تيراژ انتشار كتاب  )8

  ممكن است تيراژ كتاب هم موضوع توافق طرفين باشد. اعمال گردد 4اين بند بايد باتوجه به شرايط ماده. 
 .جلد به صاحب اثر اهدا كند........ هاي بعدي، تعداد جلد و از چاپ........ ثر، تعداد شود از چاپ اول امتعهد ميناشر  )9
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راي ناشر مي تواند حق انتشار اثر را به صورت كتاب الكترونيكي يا كتاب صوتي با انعقاد قرارداد و تأكيد بر رعايت الزامات قانوني و فني ب )10
درصد از درآمد حاصل شده را به صاحب اثر ........... غيرقانوني، به افراد و اشخاص حقيقي يا حقوقي معتبر واگذار كرده و  جلوگيري از تكثيرهاي

 .پرداخت نمايد
 
  مبلغ قرارداد -7ماده

  

هاي بعدي نشر معادل براي نوبت اول و در نوبت ،چاپ آننشر اثر در شمارگان  يضرب بهادرصد از حاصل.. ........ست از ا مبلغ قرارداد عبارت )1
  .كه ناشر موظف است به صاحب اثر بپردازد آن،ضرب بهاي اثر در شمارگان چاپ درصد از حاصل... ......

 ممكن است درصد فوق براي چاپهاي بعدي ثابت بوده يا عوض وجه نقد يا چك، كتاب منتشر شده تحويل گردد.  
ضمناً . پردازد ميپرداخت نقداً به صاحب اثر عنوان پيشبهرا ريال از مبلغ قرارداد .. .................................اين قرارداد معادل ناشر همزمان با تنظيم )  2

انتشار به صاحب اثر  زمان ماه از. ........درصد نيز پس از . ........ماه بعد از انتشار و .. ......درصد از باقيمانده مبلغ قرارداد  ........شود  مي توافق
  . پرداخت شود

  را سه يا شش يا ممكن است ناشر و صاحب اثر توافق نمايند كل مبلغ قرارداد را در زمان عقد قرارداد يا زمان انتشار كتاب، نقد پرداخت كرده يا كل مبلغ
  .ماه بعد از انتشار كتاب پرداخته شود... 
  
  مفاد و شرايط قراردادساير  -8ماده

  

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

 . است ناشر بابه شرط رعايت حقوق صاحب اثر  ازكشور خارج يادرداخل  عرضه براي هازبان ساير به اثر انتشار امتياز واگذاري يا انتشار حق )2
 :شود مي عمل زير شرح به مورد دراين

 .گونه قراردادي با طرف خارجي توسط ناشر انجام خواهد شدعقد هر -1
عقد قرارداد واسطه وكيل خود موفق به بازاريابي و يافتن خريدار تا كه مستقيماً يا به يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر يك از طرفينهر -2

 .كند عنوان كميسيون فروش امتياز نشر خارجي اثر، دريافت ميد از مبلغ دريافتي قرارداد را بهدرص............ شود، معادل 
 .ديون قانوني خود در خصوص اين قرارداد مي باشندهر يك از طرفين موظف به پرداخت    )3  

     صورت خواهد  قراردادشده در اين قرارداد است و همه مكاتبات و مراسالت به نشاني مندرج درنشاني 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 درقرارداد ميطرفين ملزم به رعايت همه مفاد و تعهدات اين  )5
 .استمقابل بر عهده داور  طرفتعيين ميزان خسارت وارده به موضوع و تشخيص اين.داشت خواهدرا مقابل حق فسخ قرارداد كند، طرفخودداري 

بر اساس توافق . طرفين قرارداد به داور مرضي الطرفين رجوع خواهند كرد، مفاد اين قرارداد يصورت بروز هرگونه اختالف در تفسير و اجرا در )6
 .االجرا خواهد بودرأي و نظر داور، قطعي و براي طرفين الزم. داور مرضي الطرفين مي باشد....................................................... طرفين 

  شهر شان فروكميسيون حل اختالف اتحاديه ناشران وكتابكارگروه حقوقي انجمن فرهنگي ناشران كتاب دانشگاهي يا داور مرضي الطرفين مي تواند
 . هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر باشدو يا ................ 

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

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

 


