
 

 

 0011/.…/.…تاریخ:

 

 به نام خدا   

 

 چاپ کتاب قرارداد نمونه 

 

 : طرفین قرارداد 0ماده 

طالقانی، نرسیده به  دفتر تهران :به آدرس :  00500به شماره پروانه :  انتشارات متخصصاناین قرارداد بین 

میدان سپاه، پلاک 961 به شماره تماس: 19099609226 و 12092692091 نمایندگی ...................... 

.................... یکد پست  .................................: به آدرس...................  : جناب شود وکه در این قرارداد ناشر نامیده می  

.نامیده می شود، تنظیم گردیده( مؤلفدر این قرارداد ) ............................ کهتماس:شماره   

 موضوع قرارداد:  9ماده 

 قرارداد. انجام خدمات چاپ کتاب توسط ناشر برای یک نوبت با شرایط تعیین شده در این

 : مشخصات کتاب 3ماده 

 ...........:  عنوان کتاب

  ................. :شمارگان

 ...................نوبت چاپ:

 می باشد. ...................  قطع کتاب

  ....................: چاپ هر جلد کتابقیمت 

 در مرحله دوم قرارداد : تعهدات ناشر 0ماده 

 گرفته است.توسط ناشر صورت در مرحله اول اقدمات زیر 

 نماید. اخذ نموده و فایل نهایی را برای چاپ آمادهکلیه مجوز ها را  .0

 انجام داده و به تایید مولف رسانیده است.طراحی جلد کتاب را  .9

ماده سازی فایل اثر شامل : صفحه بندی و صفحه ارایی و تهیه فهرست در صورت نیاز و هم چنیین قیراردادن آ .3

 تایید مولف برساند. انجام داده و بهصفحات مخصوص ناشر و شناسنامه کتاب را 

 

tel:09129679180


 

 

 

 

 : تعهدات مولف در مرحله دوم قرارداد 5اده م

نداشته و مولف تصمیم گیرنده در رابطه با چاپ ناشر هیچگونه ادعایی در رابطه با حقوق مادی و معنوی اثر  : 0تبصره 

 های بعدی می باشد و در صورت تمایل برای چاپ های بعدی می تواند با هر انتشارات دیگری اقدام به چاپ نماید.

 اثبات مالکیت تحویل شده و مولف یا مترجم بودن و مسئولیت محتویات کتاب بر عهده مولف است. : 9تبصره 

 

 : مبلغ قرارداد 6ماده 

به شماره قرارداد ر زمان عقد دکه باشد می  ........................... راردادقمرحله از کل مبلغ این 

  .خواهد شدتسویه و قرارداد  شدهواریز  ................................به نام  ................بانک  ...................................کارت

 

 ها : نحوه ارسال کتاب9ماده                                                           

باشد، در صورتی که مؤلف تمایل به ارسال کتاب به اینکه انتخاب روش ارسال به عهده مؤلف می به : با توجه 0تبصره

 .بایست پیش از اقدام به ارسال واحد ارسال را مطلع سازدمیای خاص را داسته باشد، شیوه

مسئولیت نجام میشود. ا با توجه به اینکه ارسال کتاب توسط شرکت های واسط به صورت برون سپاری :5تبصره

 صحت و سلامت مرسوله برعهده شرکت واسط بوده و نشر متخصصان مسئولیتی در این خصوص را بر عهده ندارد.

 

 

 ناشر:مهر و امضاء   امضا مؤلف:                                                                                                                   


