دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی قم
تح
معاونت قیقات و فناوری

بسمه تعالی

شماره ......................................... :
تاریخ .......................................... :
پیوست ........................................ :

قرارداد همکاری

این قرارداد بر اساس بند

مصوبه

به تاریخ
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/

139 /

بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به نمایندگی جناب آقای دکتر حسین
ثقفی به نشانی :قم صفاشهر معاونت تحقیقات و فناوری ،تلفن 025 - 32858464 :به عنوان طرف اول و آقای
به آدرس و تلفن :

فرزند

به نمایندگی از طرف پدیدآورندگان(تالیف /ترجمه) ،به عنوان طرف دوم به شرح ذیل منعقد میگردد:

تلفن همراه:
ماده  – 1موضوع قرارداد:
چاپ و انتشار کتابی با عنوان:
وزیری /رقعی با تیراژ

در

( )----جلد و با تعداد

( )-------صفحه ،در قطع

( )------نسخه توسط دانشگاه که از سوی پدیدآورندگان تهیه و با سرمایهگذاری مشترک چاپ و

انتشار خواهد یافت.
ماده  – 2مبلغ و نحوه سرمایهگذاری:
( )---------------لاير به نسبت % ---

سرمایهگذاری در چاپ کتاب به صورت مشترک و با هزینه کل
( )-----سهم دانشگاه به م بلغ کل
مبلغ کل
ردیف

( ) ---------------------ریال و  )----( %---سهم پدیدآورندگان به
( )----------------------------------ریال به شرح جدول ذیل تعیین میگردد:

عنوان

هزینه صفحه آرایی

هزینه طرح جلد

هزینه چاپخانه

هزینه کل

هزینه کل به ریال

تبصره :در صورت تعلق ارزش افزوده و ارائه اسناد پرداختی آن ،مبلغ مربوطه پرداخت خواهد شد.
ماده  -3مدت قرارداد :مدت قرارداد از تاریخ امضاء  )-------( ----کامل شمسی میباشد.

ماده  – 4شرایط قرارداد:
 .1دانشگاه متعهد به انجام مراحل ویرایش  ،حروف چینی ،نمونه خوانی ،طراحی جلد ،لیتوگرافی ،چاپ ،صحافی و تهیه کاغذ
مریوط به موضوع قراردادمیباشدکه هزینه آن منطبق بر سهم مشارکت طرفین محاسبه خواهد شد.
تبصره :در برابر هر هزار نسخه چاپی یکصد نسخه اضافی به منظور پوشانیدن ضایعات مراحل مختلف انتشار منظور خواهد شد
که هزینه آن و همچنین هزینه تبلیغات معرفی و فروش کتاب به نسبت برابر به عهده طرفین خواهد بود.
 .2کتاب با شماره شابک انتشارات دانشگاه منتشر خواهد شد.
 .3پدیدآورنده متعهد می گردد که در هر تجدید چاپ ،مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هرگونه تغییرات دیگری را نیز
که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپ بعدی مورد تجدید نظر قراردهد.
 .4در صورتی که هر یک از طرفین از عهده انجام تعهدات خود برنیایند و این امر موجب تاخیر غیر موجه در کار گردد ،خسارت ناشی از
تاخیر و هزینههای ناشی از تعجیل بعدی به عهده طرفی است که تعهد خود را به موقع انجام نداده است.
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 .5قیمتگذاری ،تعیین تیراژ ،تعیین قطع کتاب ،قلم و حروف و سایر موارد فنی کتاب به عهده دانشگاه خواهد بود.
 .6در صورتی که با درخواست پدیدآورنده و موافقت دانشگاه مقرر گردید توزیع و فروش سهم دانشگاه کتاب موضوع قرارداد را
پدیدآورنده به عهده بگیرد بابت توزیع و فروش آن  %40مبلغ پشت جلد کتاب به ایشان تعلق خواهد گرفت.
 .7تجدید چاپ کتاب با توجه به موجودی ،روند فروش و سایر موارد با توافق دانشگاه صورت خواهد گرفت.
 .8پدیدآورنده متعهد میگردد اثر را به صورت تایپ کامپیوتری(غلطگیری شده) که صفحهآرایی و صفحهبندی شده باشد به
صورت دو فایل آماده به چاپ مجزا در فرمت  pdfو  wordبر روی یک حلقه  cdهمراه با چاپ یک جلد از آخرین تغییرات،
همزمان با عقد قرارداد به اداره انتشارات دانشگاه تحویل نماید.
 .9پدیدآورنده متعهد میگردد مبلغ  )---------------------------( 00 /000/000ریال از کل هزینههای اثر در دست
چاپ(موضوع بند  )2بابت سهم مشارکت حداکثر یک هفته بعد از انعقاد قرارداد به حساب ناشر (طرف قرارداد دانشگاه) واریز و فیش
آن را به انضمام تائیدیه (مهر و امضاء) ناشر در اختیار اداره انتشارات دانشگاه قراردهد و در مقابل سهم خود ،کتاب دریافت نماید.
 .10پدیدآورنده بدین وسیله اعالم می دارد که حق انتشار هیچ بخشی از اثر موضوع این قرارداد را قبال به هیچ شخصی اعم از
حقیقی یا حقوقی واگذار نکرده و پس از این نیز واگذار نخ واهد کرد و در برابر دعاوی احتمالی اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود
و دانشگاه در این باره هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 .11پدیدآورنده متعهد میگردد کلیه محتوای متن ،عکسها و هر آنچه مربوط به کتاب میباشد را در زمان انعقاد قرارداد در اختیار
اداره انتشارات دانشگاه قرار دهد.
 .12پرداخت مالیات احتمالی برای حق تالیف به عهده پدیدآورنده است و دانشگاه کسورات قانونی را از هر پرداخت کسر و به
حساب مورد نظر واریز میکند و رسید آن را به پدیدآورنده تحویل میدهد.
 .13نشانی طرفین همان است که در مقدمه قرارداد درج شده است و طرفین متعهد میباشند که در طول اعتبار این قرارداد هر
گونه تغییر در نشانی پستی خود را به طرف مقابل اطالع دهند و گرنه نامههای سفارشی که به نشانی اعالم شده ارسال شود ،دریافت
شده تلقی میگردد.
 .14با توجه به اینکه مطالب کتب علمی بر اثر مرور زمان تغییر میکند ،چنانچه پدیدآورنده جهت روزآمد کردن آن اقدامی نکند و
دانشگاه کتاب را به صورت قبلی مفید برای چاپ نداند ،مولف حقی برای چاپ اثر خویش نسبت به ناشر ندارد.
 .15در صورت بروز اختالف در خصوص تفسیر یا اجرای قرارداد ،موضوع در کمیتهای متشکل از دو طرف و داور مرضیالطرفین حل و
فصل خواهد شد و در غیر این صورت محاکم قضایی به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
 .16این قرارداد در چهار ماده و در دو صفحه و سه نسخه با اعتبار مساوی تنظیم و پس از امضاء و ثبت ،برای طرفین الزماالجرا خواهد بود.

مهر و امضاء
معاونت تحقیقات و فناوری

مهر و امضاء
نماینده پدیدآورندگان /پدیدآورنده
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