
 )رپداخت ردصدی(  تاب/رتجمه ک قرارداد تألیف 
این قرارداد بین دانشگاه عالمه طباطبائی با نمایندگی آقای دکتر ..................، معاون پژوهشی دانشگاه به نشانی:      

« ناشر»که در این قرارداد،  44737510-19دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه، ساختمان مرکزی، شماره تلفن: 

نامیده « / مترجم مؤلف»که در این قرارداد،  2شود و آقای/ خانم دکتر ............. با مشخصات ماده نامیده می

 قانون مدنی و با شرایط و مفاد ذیل، منعقد گردید. 10شود، وفق ماده می

ه نامید« اثر»بر اساس شرایط این قرارداد، که در این قرارداد  کتاب/ ترجمه تالیف  . موضوع قرارداد:1ماده 

 شود.می

 . مشخصات مؤلف یا نماینده مؤلفین:2ماده 
 نام پدر:     نام و نام خانوادگی:

    شماره ملی:

    نشانی محل سکونت:

 تلفن همراه:

 حساب بانکی:                  نام بانک: شماره

 . شرایط قرارداد: 3ماده 
. مؤلف کلیه حقوق مادی اثر ازجمله حق چاپ، تکثیر و انتشار آن را با رعایت کلیه قوانین جاری یا آتی 3.1

ویژه قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان( و تغییرات احتمالی آنها و همچنین قوانین کشور )به

 کند. ر میطور انحصاری و دائمی به ناشر واگذاالمللی؛ بهو معاهدات بین

 . مسئولیت نظارت بر فرایند انجام موضوع قرارداد برعهدۀ ناشر است.3.2

 . حق تألیف اثر: 4ماده 
فروشی اثر به شکل کتاب در هر نوبت نشر با جلد نرم شده برای تکتعییندرصد از بهای  17. حق تألیف، 4.1

 )شومیز( است.

یادشده با جلد شومیز محاسبه خواهد  /ترجمهو حق تألیف. در صورت انتشار کتاب با جلد سخت، بهای آن 4.2

، چاپ با کاغذ معمولی  /ترجمهشد.همچنین در صورت چاپ اثر با کاغذ گالسه ، مبنای پرداخت حق تالیف

 خواهد بود.

   آن کسر خواهد شد. /ترجمهدرصد از حق تالیف 20. در صورت چاپ اثر به شکل چهاررنگ ، 4.3



ونقل، فروش و جبران ضایعات در مراحل چاپ، صحافی، حملمنظور به /ترجمهمبنای محاسبه حق تألیف. 4.4

 شده خواهد بود.های چاپتعداد نسخه %95تبلیغات، 

 اثر،به ازای مه/ترجصورت فایل صوتی، کتاب دیجیتال و هرگونه دیگر توسط ناشر، حق تألیفدر نشر اثر به. 4.5

 فروشی تغییر نخواهد کرد.بهای تک

درصد درآمد از  40در موارد زیر به دیگران واگذار کند که در این صورت،  تواند حق نشر اثر راناشر می. 4.6

پرداخت  /مترجمهای اداری و حقوقی، به مؤلفهای زیر را پس از کسر هزینهواگذاری حق نشر اثر به صورت

 خواهد کرد:

 ( چاپ و نشر به زبان فارسی در سایر کشورها،1 

 های دیگر،( ترجمه اثر به زبان2 

 ت حق تألیف:پرداخ .5ماده 
اثر حداکثر شش ماه پس از چاپ اثر و صدور رسید انبار و کسر مطالبات ناشر از  /ترجمه. حق تألیف5.1

مابین و کسور قانونی که به حق های فیکه ناشی از این قرارداد و یا سایر قراردادها و حساب /مترجممؤلف

 تعلق می گیرد ؛ پرداخت خواهد شد. /ترجمهتألیف

حساب بانکی وی )مندرج با ناشر، به /مترجمهای موضوع این قرارداد و سایر قراردادهای مؤلف. کلیه پرداخت5.2

مسدود  صورتاست. در  /مترجممنزله رسید تحویل وجه به مؤلف( واریز خواهد شد. رسید بانک به2در ماده 

اصله بالفموظف است  /مترجمکردن حساب یا هر وضعیتی که منجر به تغییر بانک طرف حساب باشد، مؤلف

حساب جدیدی را با ذکر کامل مشخصات حساب، جایگزین حساب مراتب را کتباً به ناشر اطالع دهد و شماره

 قبلی نماید.

های اثر در بازار نایاب شود، ناشر موظف است حداکثر یک سال پس از درخواست کتبی هرگاه نسخه .6ماده 

سال، ناشر اثر را مجدداً منتشر نکند، پس از یک نسبت به نشر مجدد اثر اقدام کند. در صورتی که /مترجممؤلف

ماه از آن و عدم نشر کتاب، قرارداد را فسخ  4بار ابالغ کتبی به ناشر و گذشت تواند پس از یکمی /مترجممؤلف

نسخه اثر و  25حساب ناشر برای خرید حداقل های اثر در بازار، واریز وجه بهکند. مالک احراز نایابی نسخه

 اجابت این درخواست است. ناتوانی ناشر از

اذعان دارد که خود، پدیدآورنده و نگارنده اثر است، قراردادی با دیگری در خصوص  /مترجممؤلف .7ماده 

انتشار کل یا بخشی از اثر منعقد نکرده و حقوق اشخاص ثالث را رعایت کرده است و در صورت بروز هرگونه 



های مادی و معنوی مدعیان قانونی و ناشر از هر ادعای اشخاص ثالث، مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارت

 خواهد بود. /مترجملحاظ با مؤلف

آرایی و درباره طراحی جلد  تواند اثر را طبق شیوه نامه مصوب خود ویرایش و صفحهناشر می .8ماده 

اوز درصد مجموع بهای اثر در نخستین نشر اثر تج 2گیری کند. در صورتی که هزینه ویرایش اثر از حداکثر تصمیم

 ، کسر خواهد شد./ترجمهالتفاوت هزینه ویرایش از اولین پرداخت حق تألیفکند، مابه

نامه و اژهها، وشده شده اثر و بازبینی آرایش نهایی و تهیه فهرستیک نوبت تصحیح متن حروفچینی .9ماده 

دم عاست و در صورت  /مترجمدهد با دقت کافی، به عهده مؤلفسایر تعلیقاتی که ناشر ضروری تشخیص می

داند، انجام دهد و تواند آن را به طریقی که صالح میاز انجام آن، ناشر می /مترجمآمادگی و یا خودداری مؤلف

 ، کسر کند./ترجمههزینه آن را از حق تألیف

هزینه انجام تغییراتی که مؤلف پس از تحویل اثر یا هنگام تصحیح متن یا هنگام تجدید نشر بدهد، بر  .10ماده 

 در رد یا قبول تغییرات، مختار است.است و ناشر  /مترجمعهده مؤلف

ای از کار، کلیه منابع و مأخذهایی متعهد است در صورت درخواست ناشر، در هر مرحله /مترجممؤلف .11ماده 

 که در تألیف اثر مورد استفاده قرار گرفته را در اختیار ناشر بگذارد.

نسخه و  10نسخه،  1000اپ تا ناشر متعهد است عالوه بر پرداخت حق الزحمه، برای شمارگان چ .12ماده 

 م/مترج( اهدا کند. مؤلف/مترجمان)یا گروه نویسندگان /مترجمنسخه از اثر به مؤلف 15نسخه،  1000برای بیش از 

از ناشر خریداری  %50نسخه، با تخفیف  30های بیشتر را تا سقف تواند نسخه( می/مترجمان)یا گروه نویسندگان

 نماید.

ها در هر نوبت چاپ، نوع مواد مصرفی، آرایش داخلی و تعیین فصل انتشار، ابعاد اثر، تعداد نسخه .13ماده 

 خارجی بر عهده و به تشخیص ناشر است.

هایی که با نشانی قانونی طرفین همان است که در این قرارداد آمده و تمامی اوراق و اسناد و نامه .14ماده 

یر هدند در صورت تغیشود. طرفین متعپست سفارشی به نشانی یادشده ارسال شود، ابالغ رسمی محسوب می

روز، کتباً از طریق یکی از ابزارهای مکتوب و قابل استناد ارتباطی رایج  4نشانی خود، مراتب را حداکثر ظرف 

طرف دیگر اعالم دارند. کلیه اسناد و مدارک مربوط به این قرارداد و متن و هر نوع ضمایم مربوط به اثر که بین به

 د رسمیت دارد.طرفین رد و بدل شود، با اخذ رسی

کیفیت یا ناقص آن یا هرمورد ، انجام بی/مترجمدر صورت عدم انجام موضوع قرارداد از سوی مؤلف .15ماده 

تواند در هر زمان و با ابالغ کتبی، قرارداد را فسخ کند و میزان خسارت وارده به خود را طبق دیگر، صرفاً ناشر می



و  جم/مترهای خود با مؤلفا حسابتشخیص خود، از هر طریق از جمله ضبطِ تضمین، تهاتر با سایر قراردادها ی

با امضای این قرارداد، تشخیص ناشر در خصوص فسخ، دلیل آن، وقوع خسارت،  /مترجم... اخذ نماید و مؤلف

 پذیرد.میزان و نحوه وصول آن را می

 15هرگونه اختالف در خصوص این قرارداد، اعم از اجرا، تفسیر، فسخ و ...، در صورتی که ظرف  .16ماده 

الغ کتبی به طرف مقابل از طریق مذاکره حل نشود؛ با درخواست کتبی هریک از طرفین، موضوع روز از تاریخ اب

یا نماینده ایشان، یک نفر نماینده دانشگاه و مشاور حقوقی دانشگاه  /مترجمبه هیأتی سه نفره شامل یک نفر مؤلف

شود، برای ( حاصل می3از  2یا  3از  3شود و رأی هیأت که با اکثریت )الطرفین، ارجاع میبه عنوان داور مرضی

 االتباع و غیرقابل شکایت یا اعتراض است.طرفین، قطعی و الزم

  نسخه، حکم واحد را دارند. دو نسخه یکسان امضا و مبادله شد که هر  2ماده و  16این قرارداد در 

 
 

 

 

 
 

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 نماینده دانشگاه: دکتر 

 سمت: معاون پژوهشی دانشگاه

(:/مترجمقرارداد )مؤلف طرف  

 دکتر 


