معاونت تحقیقات و فناوری
اداره انتشارات

فرم قرارداد چاپ
فصل اول  :مشخصات طرفين قرارداد
این قرارداد مابین موسسه انتشاراتی  ..........................................................دارای پروانه شماره ..............................
از  .........................................................................به نمایندگی آقای/خانم  ..........................................................دارای کد ملی
شماره  ........................................................فرزند  ........................................................به نشانی:
 ......................... ..............................................................................................که در این قرارداد به اختصار پیمانكار خوانده می شود
از یک طرف و جناب آقای/سرکارخانم  ...................فرزند  ..............به شماره شناسنامه  .................صادره از  .......................به
آدرس  .............................................................. ...........................تلفن ......................... :نویسنده/نماینده نویسندگان اثر(کتاب)
 .........................که در این قرارداد پدیدآورنده/نماینده پدیدآورندگان نامیده می شود از طرف دیگر و اداره انتشارات
دانش گاه علوم پزشكی به عنوان ناظر ،به شرح ذیل منعقد می گردد و طرفین با امضای ذیل آن ملزم و متعهد به اجرای
مفاد قرارداد می گردند :

فصل دوم -موضوع قرارداد
عملیات چاپ و انتشار کتاب  ..........................که در این قرارداد اثر نامیده می شود به تیراژ  ).....( ......نسخه بر روی
کاغذ  ........در قطع  ......با جلد  ......و سایر مشخصات به شرح زیر:
كاغذ تحرير  ....گرمي  ........مقوای  .....گرمي  .......ـ چاپ جلد  ....رنگ و صحافي .................

فصل سوم -تعهدات پدیدآورنده/نماینده پدیدآورندگان
 -1پدیدآورنده/نماینده پدیدآورندگان متعهد به انجام مراحل آماده سازی قبل از چاپ اعم از تایپ ،طراحی جلد،
صفحه آرایی و غیره با رعایت استانداردهای انتشارات دانشگاه علوم پزشكی جیرفت و تحت نظارت اداره انتشارات
دانشگاه می باشد .بدیهی است با توجه به مالكیت معنوی انتشارات دانشگاه علوم پزشكی جیرفت بر اثر(کتاب)

موضوع این قرارداد ،اخذ تاییدیه کتبی نسبت به فایل نهایی اثر از اداره انتشارات دانشگاه ،شرط الزم التحصیل
برای طرفین قرارداد می باشد.
ال بر عهده پدیدآورنده/
 -2مسؤلیت محتوای اثر از حیث صحت و اصالت و سایر جنبه های حقوقی و کیفری جزئاً و ک ً
پدیدآورندگان می باشد.
 -3پدیدآورنده/نماینده پدیدآورندگان متعهد می شود پس از چاپ اول کتاب ،تعداد شش ( )6نسخه از تیراژ کتاب را
به منظور ارسال به مراجع مربوطه (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان جیرفت  ،کتابخانه ملی و غیره) و
از چاپ دوم به بعد  5نسخه از آن را در اختیار اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشكی جیرفت قرار دهد.
 -4پدیدآورنده/نماینده پدیدآورندگان متعهد می شود هزینه انجام فرایندهای مشروحه در فصل  2قرارداد را به مبلغ

 .............................ریال ( .................................ریال) به شرح زیر در وجه پیمانكار صادر و پرداخت نماید.

فصل چهارم -تعهدات پيمانکار
 -5پیمانكار حق واگذاری اثر و افشای محتوای آن و قراردادن جزیی و کلی آن به غیر را نخواهد داشت.
 -6پیمانكار تعهد می نماید ظرف مدت … ماه از تاریخ دریافت اصل تاییدیه اداره انتشارات دانشگاه مبنی بر
بالمانع بودن چاپ اثر که فایل آن پیوست می باشد آن را مطابق ویژگی های مندرج در فصل دوم این قرارداد
چاپ و در اختیار پدیدآورنده/نماینده پدیدآورندگان قرار دهد.
 -7این قرارداد فقط مربوط به یک نوبت چاپ اثر بوده و هیچگونه حق یا تكلیفی نسبت به چاپ های بعدی اثر برای
هیچیک از طرفین نخواهد داشت.
 -8پیمانكار حق هیچگونه تغییر در متن اثر ،شناسنامه ،جلد و شرایط فنی مندرج در فصل دو این قرارداد را
نخواهد داشت.
 -9پرداخت هرگونه مالیات  ،عوارض و حقوق دولتی متعلقه به این قرارداد(در صورت تیراژ باال و توزیع کتاب) بر
عهده پیمانكار می باشد.

فصل پنجم -سایر شرایط
 -10در صورت وجود موانع قانونی برای چاپ و انتشار اثر موضوع قرارداد ،تعهدات پیمانكار از حیث مدت تا برطرف
شدن موانع ،معلق خواهد بود و مدت توافق شده در بند  2از فصل  4قرارداد تا رفع موانع قانونی محاسبه می
شود .در صورت عدم رفع موانع ظرف حداکثر یک ماه ،هر یک از طرفین
می توانند با اعالم مراتب به اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشكی جیرفت ،قرارداد را فسخ نمایند .فسخ قرارداد
زمانی رسمیت می یابد که صورتجلسه آن به امضای اداره انتشارات دانشگاه رسیده باشد.

 -11از آنجا که مجوز قانونی اثر و فیپای کتاب به نام دانشگاه علوم پزشكی جیرفت(ناشر) صادر گردیده است ،درج
آرم دانشگاه علوم پزشكی جیرفت بر روی جلد ( )Front Coverسمت راست ،عطف کتاب ،صفحه شناسه و
نیز درج شابک دانشگاه در پشت جلد ( )Back Coverو درج جمله " کلیه حقوق معنوی کتاب متعلق به
دانشگاه علوم پزشكی جیرفت است ".در ذیل شناسنامه کتاب الزامیست.
 -12در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر و یا اجرای این قرارداد ،موضوع از طریق ارجاع به اداره انتشارات
دانشگاه علوم پزشكی جیرفت بررسی و حل و فصل خواهد شد .رای صادره ،قاطع اختالف بوده و برای طرفین
الزم االجراست.
 -13نام پیمانكار درصورت صالحدید اداره انتشارات دانشگاه ،به عنوان همكار در شناسنامه کتاب درج میگردد.
 -14طرفین قرارداد نظارت و دخالت اداره انتشارات دانشگاه را در هر یک از مراحل انجام کار موضوع قرارداد پذیرفته
و در صورت تخطی از الزامات مورد نظر دانشگاه ،متعهد به جبران ضرر و زیان ناشی از آن می باشند .تشخیص
میزان ضرر و زیان های احتمالی و نحوه جبران آن بر عهده اداره انتشارات دانشگاه بوده و طرفین قرارداد با
امضای ذیل آن خود را به تمكین نظر آن اداره و انجام
بی چون و چرای آن ملزم و متعهد می نمایند.
 -15این قرارداد در  5فصل و به تعداد  3نسخه تهیه و تنظیم گردید که هر نسخه حكم واحد دارد و در تاریخ
 ...........................به امضاء طرفین قرارداد رسید و مفاد آن از این زمان برای طرفین قرارداد الزم االجراء می باشد.

مهر و امضاء پدیدآورنده/نماینده پدیدآورندگان

مهر و امضاء پيمانکار

ناظر  :اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

