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مقدمه:
بهمنظور بهره گیری و فعال سااا ی فرفیاهای مودوم موس ا ااه و تشااو ا ضا ااا م ار یئتالمی و ترغیب مضنشاایو او و
مچنین نیا با ضر به نشار ماابب و مااث تصصصی به و هه مر ثو ه امگیری ضبتارونیتی با انا ت به رو ترم برنامه توسعه
کیفی مؤسا اه و مر رضسااای ثرکت به ساوی تای موس ه به مضنشااه ممو اابی مهرضبار  ،م یننامه ضناشارضت مضنشااه
تهیه و تنظیم گرم یه ضست.
ماده  )1تعاریف:
 دانشگاه :مر ض ن م یننامه ،مؤس ه ممو


اابی مهرضبار به ضخاصار مضنشااه نامییه میشوم.

شوورای انتشارات :وفیفه سایاساااضری و کااب گز نی مر چهارچوب مقررضت امومی مضنشااه به اهیه ض ن شورض می باشی که
ر میمواه معاونت پهو شی فعابیت می نما ی.

 انتشوارات :منظور ض ضناشارضت مر ض ن م یننامه ،ااارت ض مرکزی ضست که ماشت ض کامر م اقلی ض مضنشااه می باشی
که کلیه ضقیضمات مربوط به ممامه ساا ی ،ضناشاار و تو ک کااب رض پا ض تا یی شااورضی ضناشاارضت به صااورت ای مصالف
ضنیا مضمه و روی دلی منها نشاانه مؤسا اه ممو اابی مهرضبار  ،شاماره م ال  ،شاب و ااارت "ضناشارضت مؤس ه
ممو اابی مهر ضبار " مرج می گرمم.
 اثر :منظور ض ضثر ر گونه تصاانیف ،تأبیف ،تیو ن (گرمموری) و تردمه ضساات که طاا نظر شااورضی ضناشااارضت مضنشااااه
تصو ب می گرمم.
 تصویی ::میمواهضی ضسات که پیا ضصالی مو برضساد م یگاه ا و نوموری ای المی نو نیه ا نو نیگاو و مرضه با
سااو کااب رض م یگاه ای
موضااوم مشااص ضساات ،به گونهضی که ثیضق
ت لی ا نقی م یگاه ای م ارضو مر
دی ی نو نیه ا نو نیگاو تشتی میم ی رچنی ممتن ضست منها رض قاالً مر مقاالت خوم مناشر کرمه باشنی.
 تألی ::میمواهضی ض مضمه ای المی و نظر ات پا رفاه شااایه ضسااات که برضسااااد ت لی دی ی و ا ترکیب مااترضنه
سامانی ی میشوم و معموالً توض با نقی ضست.
 تدوین (گردآوری) :ماابب ا مضمه ا ی یفمنی و من ااایم ضسااات که ض منابک مصالف تهیه و مر

میمواه تیو ن

میشوم.


ترجمه :ضثری ضست که برگرمضو

کااب المی معاار و شناخاه شیه مر ثو هی تصصصی ذ ربط رض به ن وی شیوض و مقیا و با

ثفظ ضصابت مان ضصلی مر ضخایار خوضننیه فارسی باو قرضر میم ی.

 صواب

اثر :شص

ا ضشصاصی ضست که تما ثقوق مامی و معنوی ضثر ،ماعلا به ضو ا مناو ضست که طاا قرضرمضم ،مو

ثقوق به معاونت پهو شی مضنشااه وضگاضر میشوم.
 ویرایش :ضنیا

رگونه ضصالح ا ث

مر

ضثر ضست که ض نظر کیفیت به سه صورت ذ

ضنیا میپا رم.
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ضبف) و رض ش المی :ااارت ضست ض بررسی موضوای و تصصصی م اوی ضثر ،مقابله مان با ضص و مچنین رفک ضشتاالت و ضبهامات
و ت قیا مر ص ت و سقم مو ،بررسی ضساصرضج منابک و مآخا مان و سا ر موضرم مربوطه ضست.
ب) و رض ش ضمبی :ااارت ضست ض رفک ضشتاالت ناارشی و مساوری ضثر ،نشانهگاضری و روضو و مصالح کرمو دمالت،

مست

نمومو پانوشت ا ،ضردااات ،کاابنامه ،نمومضر ا ،دیول ا ،فهرست ا و پارضگرضفبنیی و موضرم مشابه مو بیوو تغییر مر م اوی
المی ضثر ضست.
ج) و رض ش فنی :مر ض ن نوم و رض ش ،مان ض ب اظ مرسای و راا ت ضصول تا پ ( شام نوم قلم و شماره مو مر تمامی ماوو
برضساد اا ی) ،مرست نو ی کلمات (کنارل ضغالط تا پی ضمال ی) ،نقاهگاضری ضردام ا ،فهرست ا و مقیمات ،صف همرض ی
بررسی و ضصالح میگرمم .و رضساار فنی به نیرت وضژه ا دملهضی رض تغییر میم ی.

 قرارداد :سانیی ضسات که به منظور ض یام تعهی بین ضناشاارضت مضنشاااه و صااثب ضثر تنظیم و ماامبه میشوم و مر مو
موضرمی چوو میزضو ثاضبزثمه ،ن وه پرمضخت ،شایوه و مقاک مانی ت و
و ضناشار مشص میگرمم.

ضثر ،تعیضم صف ات ،شمارگاو و ضوضبط چا

ماده  )2شورای انتشارات دانشگاه:
 شورضی ضناشارضت مضنشااه ض ضا ای ر تشتی میشوم:










ر یا ا قائم مقا مضنشااه ( ر یا شورض)
معاوو پهو ش و متاری ای المی مضنشااه (مبیر شورض(
می ر ضمور پهو ش و منابک امگیری
می ر مفار برنامه ر زی و نظارت رض ارمی
می ر اام ضناشارضت
نفر ض ضا ای یأت المی با تیربه و صاثب نظر مر ضمور نشر به پیشنهام شورضی پهو شی و ثتم رئیا مضنشااه
نما نیگاو مضنشتیه ای مصالف (ماناسب با مساور دل ه (
میاو ن بنا به نظر شورض و ر است مضنشااه ) بیوو مضشان ثا رأی)
کارشناد ضمور پهو ش مضنشااه (مبیردل ه)

تبصوره  )4ضا اا شاورض با ثتم رئیا مضنشاااه به میت مو ساال به ا او ت شورض منصوب میشونی و ضناصاب مییم مناو برضی
موره ای بعی بالمانک ضست.
تبصره  )2دل ات شورض ر ماه تاار به ماوت رئیا شورض تشتی و با ث ور مو سو ضا ا رسمیت افاه و تصمیمات ماصاه با
رأی ضکثر ت ثاضر معاار و ال ضالدرض خوض ی بوم.
تبصوره  )9مرباره ضفرضم میاو که برضی مشاوره و بررسی مر دل ات شورض ث ور می ابنی شورضی ضناشارضت میتوضنی مالغی بعنوضو

ثاضبزثمه به ض شاو پرمضخت نما ی.
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 وظای :شورای انتشارات:









تعیین ضوبو ت ای ضناشارضت المی مضنشااه
تهیه و تصو ب م یننامه ای ضدرض ی ضناشارضت و تیی ی نظر و پیشنهام ر گونه ضصالح مر م یننامه به ر است مضنشااه
بررسی و ضر ابی المی مثار ضا ای یأت المی ،پهو شارضو و مضنشیو او با بهرهگیری ض نظر ه کارشناسی ماصصصاو
مرتاط
ضتصاذ تصمیم مر مورم چا  ،تیی ی چا  ،تیرضژ ،قیمتگاضری و تصفیف بهای مثار مناشره.
تصمیمگیری مر مورم ثا ضبزثمه تأبیف ،تردمه ،گرمموری ،و رض ش و مضوری
برنامهر زی و تصمیمگیری مر مورم ضمور مربوط به و رض ش و ضناصاب و رضساارضو.
برنامهر زی و تصمیمگیری مر مورم ضمور مربوط به مضوری و تعیین مضورضو.
نظارت بر ث ن ضدرضی ،فرم نی چا و ضناشار ،تو ک و فرو مثار مناشره.

ماده  )3شرایط عمومی پذیرش آثار:




تصنیف ،تأبیف؛ تیو ن و تردمهضی که ماانی بر ت قیقات و مثار ضر نیه المی و مر مینه ای تصصصی و فعابیت ای
ت قیقاتی و ممو شی صاثب ضثر باشی.
ضثر ض ضا ای ئیت المی مضنشااه ای وضب اه به و ضرت الو  ،ت قیقات و
نفر ض موبفاو و ماردماو
ثیضق
فناوری باشی.
مر مورم مثار تردمهضی ،با ی تردمه ض ک ضثر و بر ضساد مخر ن چا کااب باشی.

ماده  )4فرآیند چاپ و نشر:
 نحوه ارجاع آثار:




صاثااو مثاری که ما باشنی ضثر خوم رض مر ضناشارضت مضنشااه به چا برساننی ،با ی فر مرخوضست رض به مرضه
ن اصه کام تا پ شایه کاغای و نیز ضبتارونیتی (بر روی بوح فشرمه) به شورضی ضناشارضت مضنشااه ت لیم
کننی.
مثار ضرساابی به شاورضی ضناشارضت پا ض طرح و تأ یی ضوبیه مانی بر چا ضثر ،دهت ضر ابی برضی مضورضو ضرسال
میگرمم.

 داوری آثار:


پیایری ناا ج مضوری مر شاورضی ضناشارضت مضنشااه بررسی میگرمم .بی هی ضست مرصورت ای پاسخ مضوری مر
طول  2ماه ،با پیشنهام مضورضو دی ی ،تقاضا به مضوری دی ی ضرسال خوض ی شی.
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صااثب ضثر با ی پا ض ضاال ناییه ضر شایابی ،نظرضت مضورضو رض مر میت تعیین شیه توسط شورض ضامال و ضثر رض
به شورضی ضناشارضت ضرضئه م نی.
پا ض ضامال نظرضت مضورضو توساط صاثب ضثر ،ضثر مییمأ دهت بررسی چاونای ضامال ضصالثات ،برضی تی ض
فاه ناییه رض به شورضی ضناشارضت ضرسال نما ی.
مضورضو ضرسال میگرمم .و مضور با ی ثیضکثر فرف میت
شاورضی ضناشارضت ال ضست ثیضکثر فرف میت سه ماه پا ض تار خ ت لیم ر ضثر ناییه بررسی و نظر شورضی
ضناشارضت رض مر خصوص چا مو به ضطالم صاثب ضثر برسانی.
پا ض بررساای نظرضت مضورضو شااورضی ضناشااارضت مصاار ضساات با مر نظر گرفان ضمتانات و صااالثی ی ن ااات به
صیور میو چا ضثر ضقیض نما ی.





 ویرایش آثار:
 شاورضی ضناشارضت ن ات به تنظیم شناسنامه و م ئوبیت و رض ش ضمبی و فنی کااب ضخایار کام مضرم .مر مورم
و رض ش المی ،ن صه نها ی به رو ت نو نیه ضصلی خوض ی رسیی.
 چاپ و نشر اثر:







ضخا تصامیم مر مورم چاونای چا  ،نوم ثروف ،قاک کااب ،مشاصصاات دلی و تیرضژ ضثر با شاورضی ضناشارضت
ضست.
شماره ترتیب و مرصورت تیی ی چا  ،نشانار مفعات
به مثاری که توساط شورضی ضناشارضت چا میشوم
چا ضخاصاص می ابی.
مضنشااااه میتوضنی ض طر ا مشااارکت با موس ا ااات ا ناشاار ن مضخلی ا خاردی ،بر ضساااد قرضرمضمی که به
تصو ب شورضی ضناشارضت خوض ی رسیی ضثری رض مناشر کنی.
ضناشاارضت مضنشاااه موفف ضسات مو پیش چا (پر نت) به صااثب ضثر ضرض ه کنی .ضناشاارضت مر صورتی پیش
چا ساو رض مر ضخایار صااثب ضثر خوض ی گاضشات که ضشاتاالت ض ساوی ضمضره ضناشاارضت باشی ،مر غیر ض ن
صورت ز نه مو به اهیه صاثب ضثر خوض ی بوم.
مر شناسنامه کااب ،مرج نا و رضساارضو المی ،ضمبی و فنی ضبزضمی ضست.

 تجدید چاپ:
 شاورضی ضناشارضت مضنشااه پا ض تصمیمگیری مرخصوص بزو تیی ی چا ضثر ،ثاضبزثمه تیی ی چا رض با
توده به کیفیت و کمیت تغییرضت ضنیا افاه و برضساد تعرفه ای مصوب یات ضمنا ،پرمضخت میکنی.
ماده  )5قیمتگذاری ،تخفیف و اهدا:
 قیمت پشت دلی کااب با توده به فرمول ذ

م اساه خوض ی شی:

قیمت پشت جلد کتاب = {کل هزییههای کتاب (تایپ ،چاپ ،ویراستاری و { / })...تعداد تیراژ (( -4بقالزبمه صاب

اثر  +هزییه توزیع کتاب)}

 ضناشارضت میا ضست کااب ای چاپی خوم رض که بیش ض  2سال ض چا منها گاشاه باشی (مودومی ضناار) –
به ضفرضم ثقیقی و ثقوقی – با تصفیف مناسب به فرو برسانی.
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 مضنشاااه میتوضنی به دهت معرفی فعابیت ای ضناشارضتی مضنشااه و توسعه روضبط و ماامالت المی و فر نای،
به تعیضم ثیضکثر  22مرصای شامارگاو ر انوضو کااب مناشره خوم رض با نظر رئیا شورضی ضناشارضت به سا ر
مضنشااه ا ،مؤس ات ،مرضکز و ضنیمن ای المی کشور ض یض نما ی.
ماده  )6حقوق دانشگاه و حق الزحمه صاحب اثر
 بقوق دانشگاه:
 میت ماو وضگاضری ثقوق مامی صاثب ضثر به مضنشااه ض ماو اقی قرضرمضم پنج سال خوض ی بوم.
 بقالزبمه صاب

اثر:

 ثاضبزثمه صاثب ضثر با توده به دیول ذ
رتبه صاب

اثر

و بر مانای نوم کااب و مرتاه المی ض شاو م اساه میشوم.

آثار تألیفی و تصییفی

آثار ترجمهای و گردآوری

ضساام

 55تا  25مرصی قیمت پشت دلی کااب

 52تا  22مرصی قیمت پشت دلی

مضنشیار

 55تا  23مرصی قیمت پشت دلی کااب

 52تا  51مرصی قیمت پشت دلی

ضساام ار

 55تا  22مرصی قیمت پشت دلی کااب

 52تا  56مرصی قیمت پشت دلی

مربی

 55تا  51مرصی قیمت پشت دلی کااب

 52تا  54مرصی قیمت پشت دلی

تبصره  :1شورضی ضناشارضت با نظر ر است شورض میتوضنی تا  52دلی کااب بصورت رض ااو مر ضخایار صاثب ضثر قرضر م ی.
تبصوره  :۵مر صورت فرو

 52مرصی ض تیرضژ کااب فرف میت ت ال 5 ،مرصی م ار ض قیمت پشت دلی کااب م اف

بر مالغ ثاضبزثمه به صاثب ضثر پرمضخت خوض ی شی.
تبصوره  :۶مر صااورت فرو

 12مرصاای ض تیرضژ کااب فرف میت مو سااال  52مرصاای م ار ض قیمت پشاات دلی کااب

م اف بر مالغ ثاضبزثمه به صاثب ضثر پرمضخت خوض ی شی.
زضر دلی م اساه میگرمم.
تاصره چهار :مشوق ای فرو کااب بر ضساد تیرضژ
 بق الزبمه ویرایش:
 ثا ضبزثمه و رض ش المی و ضمبی برضی ر صاف ه تا پ شیه نها ی با توده به میزضو و رض ش ضنیا شیه به شرح
دیول ر ضست:
ردی:

نوع ویرایش

بقالزبمه ویرایش (ریال)

5

و رض ش ضمبی

ثیضکثر تا 1222

2

و رض ش المی

ثیضکثر تا 5222

3

و رض ش توأ ضمبی و المی

ثیضکثر تا 5222
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 بق الزبمه داوری:
 ثاضبزثمه مضوری کااب ای تأبیفی ،تردمهضی و گرمموری برمانای دیول ر ضست:
رتبه داور

بداقل (ریال)

بداکثر (ریال)

ضساام

 *522( + 522222تعیضم صف ه)

 *522( + 622222تعیضم صف ه)

مضنشیار

 *522( + 42222تعیضم صف ه)

 *522( + 522222تعیضم صف ه)

ضساام ار

 *522( + 322222تعیضم صف ه)

 *522( + 422222تعیضم صف ه)

مربی

 *522( + 222222تعیضم صف ه)

 *522( + 322222تعیضم صف ه)

ض ن م یننامه مر  6مامه و  6تاصاره مر تار خ  5334/52/22به تصاو ب سایصای و چه و فامین دل ه یات رئی ه مضنشااه
رسیی.
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قرارداد نشر کتاب
مامه  5.ض ن قرضرمضم بین مقا  /خانم ......................فر نی  ....................به نما نیگی ض سوی موس ه ضناشارضتی
...................که مر ض ن قرضرمضم ضخاصارض" ناشر "نامییه می شوم و مقای /خانم ....فر نی  ......به شماره شناسنامه .......صامره
ض  .......به نشانی : ...تلفن ...........که ضخاصارض" مر ض ن قرضرمضم" موبف /ماردم "نامییه می شوم ،منعقی می گرمم.
مامه  2.موضوم قرضرمضم تابیف/تردمه کااب با انوضو  .....می باشی.
مامه  3.ماردم /موبف که مان رض شصصا "تردمه /تابیف کرمه ضست ،ثقوق چا  ،نشر و تو ک کلیه ن صه ای مو رض ضن صارض "
به ناشر وضگاضر می کنی و ماعهی می شوم که مان کام ضثر رض ماابا طرح مورم توضفا به فارسی مرست و رسا و با راا ت ضوضبط
رسم ضبصط و ناار ماعارف به خط خوضنا و ا به صورت ماشین شیه که برضی ثروف چینی مناسب باشی به مرضه موضم تصو ری
مورم توضفا چنانچه ضثر طرح و اتا و نقشه مضشاه باشی مر برضبر ضخا رسیی به ناشر ت و م ی .م اساه ماو ضدرضی قرضرمضم ض
تار خ ت و کام ضثر به ناشر خوض ی بوم.
تاصره  5:ناشر می توضنی مقیمه و ثوضشی با نا خوم به ضثر بیفزض ی.
تاصره  2:ناشر مى توضنی نا و رضساار ا سا ر اوضم نشر رض مر صف ه انوضو و صف ه ثقوقی ضثر ذکر کنی.
مامه  4.تار خ ت و مخر ن بصش ضثر  .....خوض ی بوم.
مامه  5.ماردم  /موبف بی ن وسیله ضاال می مضرم که ثا ضناشار یچ بصشی ض ضثر موضوم ض ن قرضرمضم رض قاال "به یچ شصصی
ضام ض ثقیقی ا ثقوقی وضگاضر نترمه و پا ض ض ن نیز وضگاضر نصوض ی کرم و مر برضبر مااوی ضثامابی ضشصاص ثاب دوضباو خوض ی
بوم و ناشر مر ض ن باره یچاونه م اوبیاى نصوض ی مضشت.
مامه  6.مر صورتی که ناشر مان ضثر ا ر ض بصش ا و فص اى مو رض مغا ر مامه 5قرضرمضم ثاضر و تاصره ای مو تشصی
م ی ،می توضنی مر باره بغو ض ن قرضرمضم تصمیم بایرم و رگاه شرض ط ض ن قرضرمضم کال " ا دزئا "ض طرف موبف  /ماردم ضدرض نشوم
 ،تعهیضت ناشر مر قاال ماردم  /موبف" کاو بم تن "خوض ی بوم.
مامه  1.ناشر ماعهی می شوم ضثر رض با مرج نا موبف بر روی دلی و صف ه انوضو مر شمارگاو .................ن صه چا و مناشر
کنی و مالغی به انوضو ثا ضباردمه  /موبف به ماخا ...................مرصی بهای پشت دلی ض شمارگاو چا شیه به ترتیب ر
به ماردم  /موبف بپرمض م:
سو پا ض ت و
تاصره  5:ک مالغ مورم نار به شت ر به صاثب ضثر پرمضخت مى شوم  :سو به ناا اقی قرضرمضم،
سو نها ى پا ض چا مو.
ضثر و تا یی و رضساار و
تاصره  2 :ماخا م اساه قیمت نوم شومیز کااب خوض ی بوم و بصش ا ی که ناشر به انوضو نما ه به کااب ضضافه نمومه ضست،
مو ض سردمک قیمت ک ر خوض ی شی  .مچنین ز نه ضضافى بابت توبیی سى مى که به سردمک قیمت کااب ضضافه مى
مو ض سردمک قیمت ک ر خوض ی شی.
شوم نیز
تاصره  3.ضناصاب نوم کاغا ،قاک کااب ،نوم دلی و قیمت کااب و ن وه تو ک مو براهیه ناشر خوض ی بوم.
تاصره  4:مر برضبر ر زضر ن صه چاپی تصی ن صه ضضافی ض طرف ناشر به منظور پوشانیو ضا عات مرضث مصالف ضناشار و
مچنین تالیغات مو منظور خوض ی شی که ثا ضباابیف /تردمه به مو تعلا نصوض ی گرفت.
مامه  1:پرمضخت مابیات ضثامابى برضى ثا ضباردمه /ثا ضباابیف به اهیه ماردم /موبف ضست و ناشر ک ورضت قانونی رض ض ر
پرمضخت ک ر و به ث اب مورم نظر وضر ز می کنی و با ی رسیی مو رض به صاثب ضثر ت و م ی .مر غیر ض ن مالغى ض مو قرضرمضم
ک ر نصوض ی شی.
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مامه  3:مر صورتی که قرضرمضم به صورت خر ی قاعی ضثر باشی ثقی به موبف /ماردم مر چاپهای بعیی تعلا نصوض ی گرفت.
مامه  52 .ناشر ماعهی ضست ض چا ضول ضثر تعیضم  52مر زضر و ض ر چا بعیی ماو تعیضم رض ااو مر ضخایار صاثب ضثر قرضر
م ی.
مامه  55 .مر صورتی که ناشر به ر مبی مار بنا به مال قوه قا ره" فرد ماژور "فرف ...........ماه پا ض ت و تما مان
ضثر  ،به چا و ضناشار مو ضقیض نتنی  ،قرضرمضم ثاضر" کاو بم تن "خوض ی بوم .موبف می توضنی با ضسارمضم ودو ی که ناشر برضى
ممامه سا ى ضثر ز نه کرمه  ،مو رض پا بایرم و ن ات به چا و ضناشار مو توسط ناشر م ار ضقیض کنی.
مامه  52 .ثا ضناشار چاپهای بعیی ضثر تا  ..........نوبت به ر صورت و من صرض "با راا ت شرض ط ماکور مر فوق ماعلا به ناشر
ضست ،مار مو که ناشر به مال لی ماننی ضن الل قاعی ا تعای مضئمی ا به مودب ثتم قانوو قامر به ضمضمه فعابیت ضناشارضتی
نااشی که مر ض ن صورت ثا ضناشار به موبف بر می گرمم .بی هی ضست موبف برضی ضسافامه ض ضثر ممامه مر ر مرثله می با ی کلیه
مصارج ممامه سا ی کااب رض به ناشر پرمضخت کنی و ضثر رض ت و بایرم.
مامه  53 .ثا تابیف /تردمه دهت چاپهای بعیی ماو مالغ ماکور مر مامه  1خوض ی بوم.
مامه  54 .چنانچه ناشر فرف  ..........................ض ضتما مودومی کااب مر با ضر ،بیوو ودوه اوضم قهر ه و خارج ض ثیاه و
قیرت خوم به تشصی مضور مرضی ضبارفین ن ات به تیی ی چا و ضناشار مو ضقیض نتنی ،موبف می توضنی با راا ت مامه 52
قرضرمضم ثاضر  ،ن ات به تیی ی چا کااب ضقیض کنی.
مامه  55 .موبف ماردم ماعهی ضست که مر طول ضاااار ض ن قرضرمضم رگونه تغییر مر نشانی پ ای خوم رض به ناشر ضطالم م ی
وگرنه نامه ای سفارشی که به نشانی ضاال شیه صاثب ضثر ضرسال می شوم ،مر افت شیه تلقی می گرمم.
مامه  56 .شرض ط ف خ قرضرمضم :چنانچه ف خ ض طرف صاثب ضثر بیوو یچ مبی قانونی ض مفام ض ن قرضرمضم باشی  ،صاثب ضثر می
با ی کلیه مصارج ضنیا شیه و خ ارت ای مو تا مو مرثله رض بنا بر تشصی ناشر پرمضخت کرمه و ضثر رض ت و بایرم.
مامه  51 .مر صورت برو ضخاالف مر ضدرض ا تف یر تعهیضت ناشی ض ض ن قرضرمضم ،موضوم ض طرف مضور مرضی ضبارفین ث و فص
نفر مضور تعیین خوض ی کرم و ض ن مو مضور
ض منها
خوض ی شی و مر صورتی که طرفین مر ضناصاب مضور به توضفا نرسنی ر
ن ات به ضناصاب مضور ثاب توضفا خوض نی کرم و رضی ضکثر ت مضورضو برضی طرفین قرضرمضم قاعی و ال ضالدرض ضست.
مامه  51 .با توده به ض ن که ماابب کاب المی بر ضثر مرور ماو تغییر می کنی ،چنانچه موبف دهت رو ممی کرمو مو ضقیضمی
نتنی و ناشر کااب رض به صورت قالی مفیی برضی چا نیضنی  ،موبف ثقی برضی چا ضثر خو ش ن ات به ناشر نیضرم و فقط می
توضنی با پرمضخت کلیه ز نه ا ی که ناشر دهت چا کااب مضمه ضست ،ضثر خو ش رض پا بایرم.
مامه  53 .رگونه تغییر ضام ض ثاف ا ضفزض ش مامه ا تاصره ضی به صورت مامم به ض ن قرضرمضم با توضفا طرفین ضمتاو پا ر ضست.
ت او ضست.
ض ن قرضرمضم مر  53مامه 6 ،تاصره و مر  2ن صه ضم ا و ماامبه شی و ر  2ن صه مضرضی ضر

ضم ای موبف

ضم ای ناشر
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