قرارداد نشر کتاب



پیمان کار :انـتـشـارات چـشـم سـاعـی 
کارفرما :نویسنده ( صاحب اثر ) آقا  /خانم
آدرس:

 ..................................................فرزند  ....................شماره شناسنامه  ......................کد ملی ................

 ....................................................................................................کد پستی  ...........................تلفن ثابت  ..................................تلفن همراه ................

موضوع قرارداد:

نام کتاب  .....................................................................................................موضوع کتاب ....................................................................

کارفرمای گرامی :صفحات داخل کتاب تک رنگ( سیاه و سفید) چاپ می شوددرصورت تغییردر توضیحات اعالم گردد .
قابل ذکر است قیمت کتاب بر اساس تعداد صفحه و بعد از صفحه آرایی و در قالب کتاب قرار گرفتن قطعی می شود به همین
منظور مبلغ قرارداد بصورت علی الحساب است و مابه تفاوت پس از چاپ کتاب محاسبه و از کارفرما دریافت می شود .
تعداد صفحهقبل از ویرایش جهت محاسبه علی الحساب دریافت قرارداد  .....................................ابعاد کتاب ....................................................

توضیحات:

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

تاریخ قرارداد:

تاریخ شروع از زمان تنظیم قرارداد .................................................................................................................................

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :مبلغ قرارداد بصورت علی الحساب

می باشد.

 .............................................................................ریال می باشد.

مبلغ قرارداد بصورت علی الحساب می باشد در زمان تنظیم قرارداد مبلغ قرارداد توسط صاحب اثر پرداخت می شود .و ما به
تفاوت پس از محاسبه و قیمت قطعی در زمان چاپ و تحویل کتاب توسط صاحب اثر پرداخت می گردد.
توضیحات:

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

شرایط قرارداد :
ماده  .1بین پیمان کار( انتشارات چشم ساعی) و کارفرما ( نویسنده /صاحب اثر) توافق شده هزینه چاپ اثر به عهده پیمانکار/
کارفرما باشد و کارفرما الزاماً هزینه های جانبی و متفرقه چاپ را طبق مبلغ قرارداد بصورت علی الحساب پرداخت می نماید.
ماده  .2در قبال هزینه چاپ توسط پیمان کار ( انتشارات ) ،صاحب اثر فقط انتشار نوبت اول ،دوم ،سوم اثر خود را بدون هیچ ادعا
و حقی (چاپ و پخش کتاب) را از خود سلب و ساقط نموده و به انتشارات واگذار کرده است .بعد از چاپ اثر ،صاحب اثر محق در
مالکیت  ...........................................جلد کتاب منتشر شده می باشد که توسط پیمان کار ( انتشارات ) هدیه می شود.

ماده  .3امتیاز کتاب چاپ شده در اختیار انتشارات  /صاحب اثر بوده و پس از انتشار نوبت اول ،دوم ،سوم ،صاحب اثر مجاز در
انعقاد قرارداد با هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد  /نمی باشد.
ماده  .4صاحب اثر تایید می کند کل موضوع این اثر متعلق به خود اوست و حقوق چاپ و انتشار اثر کالً یا جزئاً از شخص دیگر
نبود و کلیه مسئولیت های علمی ،مادی و معنوی را صاحب اثر شخصاً پاسخگو خواهد بود و جبران هرگونه خسارت مادی یا
معنوی که بر ناشر وارد شود تماماً بر عهده صاحب اثر است.
ماده  .5صاحب اثر موظف است بعد از ابالغ اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص تغییر و اصالح کتاب سریعاً نسبت
به رفع آن اقدام نماید و در قبال آن مسئول خواهد بود.
ماده  .6پیمانکار(انتشارات)متعهدمیگردد 45روزکاری پس ازاخذمجوز ازاداره محترم فرهنگ و ارشاداسالمی کتاب را تحویلنماید

ماده  .7پس از امضاء قرارداد بین کارفرما (نویسنده ،صاحب اثر) و پیمانکار(انتشارات ) مطالب این قرارداد الزم االجرا خواهد بود.
ماده  .8عدم اعمال هر یک از بندهای فوق الذکر حق فسخی است برای طرفین قرارداد و درصورت اعمال حق فسخ از طرف
صاحب اثر،ملزم به پرداخت خسارت  %50از کل مبلغ قرارداد به انضمام هزینه های متحمله انتشارات که عنوان می گردد میباشد.
ماده  .9قابل توجه صاحب اثر محترم داشتن مدارک معتبر در زمینه اثر کتاب های دانشگاهی و تخصصی الزامی می باشد.
ماده  .10مراحل تایید نام و موضوع اثر و صدور مجوز ( کتاب ) توسط اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی است و مسئولیت
عنوان و موضوع کتاب به عهده صاحب اثر بوده و پیمانکار ( انتشارات چشم ساعی ) هیچ گونه مسئولیتی در خصوص محتوای اثر و
نحوه نگارش و غلط امالیی ندارد( .قبل و بعد از تایید اثر هیچ گونه مسئولیتی متوجه انتشارات نمی باشد ).
ماده  .11در زمان چاپ کتاب تعداد  5پنج جلد متعلق به انتشارات است و از تعداد چاپ کسر می گردد .و هزینه باربری و حمل

و نقل جداگانه محاسبه و بعهده کارفرما (نویسنده ،صاحب اثر) خواهد بود.
ماده  .12ناشر می تواند آدرس،لگوی انتشارات،کلیه دست اندرکاران نشر ،را در شناسنامه یا مقدمه کتاب و پشت جلد ذکر کند.
ماده  .13پس از دریافت مجوز از طرف اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تایید بر تعهد پیمانکار ( انتشارات چشم ساعی)
است ،تسویه حساب کارفرما (نویسنده ،صاحب اثر) با پیمانکار( انتشارات) قبل از چاپ الزامی و هیچگونه عذری پذیرفته نیست.
ماده  .14این قرارداد در  14ماده و  صفحه و دو نسخه تنظیم شده و با سالمتی و دقت کامل مطالعه شده و به توافق طرفین
رسید و هر دو نسخه آن در حکم واحد است  //.و من اله التوفیق 

امضاء و اثر انگشت
کار فرما (نویسنده  ،صاحب اثر کتاب )

مهر و امضاء
پیمان کار ( انتشارات)

