
 قرارداد انتشار کتاب الکترونیک
 طرفین بین قرارداد این

 و شودمی نامیده مؤلف قرارداد این در اختصاراً پس این از که.............. ......  ثبت/  ملی شماره به..............................  شرکت/  آقای/ خانم

زیر منعقد  شرایط با شود،می نامیده ناشر پس این از که.......... ۱۷۹۳۷۹۳ .......... ثبت/  ملی شماره به .......سایت ادبیات اقلیت....... شرکت / آقای/ خانم

 شود:می

 :قرارداد موضوع .1ماده 

شده  الکترونیکسازی آن برای اتشار است که مؤلف محتوای آن را تهیه کرده و ناشر متقبل آماده..................  کتاب انتشار الکترونیک قرارداد موضوع

 است.

 سازی کتاب بر عهدۀ ناشر است.بندی و تمامی مراحل آمادهـ ویرایش، صفحه

 سازی و انتشار آن، بر عهدۀ ناشر است.های آمادهـ تعیین قیمت کتاب، بر اساس تعداد صفحات و هزینه

 التألیف:حق .2ماده 

 است که ناشر به ترتیب زیر به مؤلف پرداخت خواهد کرد: پنجاه درصد از فروش کتابالتألیف کتاب مبلغی معادل حق

 هزار تومان به مؤلف پرداخت خواهد شد. دویستالتألیف هر کتاب در پایان هر سال شمسی و در صورت رسیدن کل فروش آن سال، به مبلغ ـ حق

 پرداخت به مؤلف پرداخت نخواهد کرد.ای را به عنوان پیشـ ناشر هزینه

سال از آغاز زمان انتشار اثر، متعلق به ناشر خواهد بود و بازنشر آن از مجاری دیگر، منوط به موافقت  دهاثر به مدت  دیجیتال حقوق انتشارتمامی  .3ماده 

 این مدت در صورت توافق مجدد، قابل تمدید است. ناشر است.

تیار مؤلف قرار خواهد داد که مؤلف در مورد استفاده از آن و درصدی برای خرید کتاب در اخ 05در صورت تمایل مؤلف، ناشر کوپن تخفیف . 4ماده 

 التألیف نخواهند بود.انتشار آن صاحب اختیار است، اما خریدهایی که با استفاده از کوپن مؤلف خریداری شده باشند، مشمول حق

 ر، به صورت رایگان یا غیر رایگان منتشر و پخش نکند.مؤلف موظف است که نسخۀ کتاب الکترونیک را به هیچ طریق دیگری، غیر از مجرای ناش. 5ماده 

 سازی و انتشار آن اقدام کند.، در مورد آمادهعقد قراردادناشر موظف است حداکثر تا چهارماه از تاریخ  .6ماده 

تعلل کند، مؤلف حق دارد به فسخ این قرارداد این قرارداد خودداری یا  ۹، بر اساس مفاد اگر بنا به هر علتی، ناشر از انشار کتاب مووضوع قرارداد .7ماده 

 اقدام کند.

ورت خبرنگاران، منتقدان و فعاالن ادبی به ص رایرسانی و تبلیغات باطالع با هدفنسخه از کتاب الکترونیک را  بیستتواند تا حداکثر . ناشر می8ماده 

 رایگان ارسال کند.

 هر گونه قرارداد مغایری در این زمینه، از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. .9ماده 

 آدرس و شماره تماس طرفین:. 11ماده 

         :مؤلف

  ناشر:

 االجراست..................... تنظیم و امضا شده و الزمماده در تاریخ  ۳5 در قرارداد این

 

 ناشر امضای                                                                                      مؤلف امضای 


