
  واگذاري امتياز انتشار كتاب صوتي) پيشنهادي(قرارداد 
خانم / اثر آقاي ................. اين قرارداد با موضوع واگذاري امتياز انتشار كتاب صوتي بر مبناي كتاب 

  .تنظيم گرديده است..............................منتشر شده در انتشارات ........................... 

  : طرفين قرارداد

به عنوان ناشر اوليه و صاحب حقوق  ........................خانم / با مديريت آقاي ............................. انتشارات : طرف اول
  ...............................و تلفن ............................................................ با نشاني  مادي اثر

به عنوان ناشر كتاب صوتي با  ....................خانم / به مديريت آقاي .............................. شركت / سسه مؤ: طرف دوم
  ....................................و تلفن ............................................................ نشاني 

  :حقوق و تعهدات طرف اول قرارداد

و در زمان  كردهبا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منتشر ب موضوع اين قرارداد را كتاطرف اول  -  1 ماده
  .انعقاد اين قرارداد، داراي حقوق مادي اين اثر مي باشد

اجازه  طرف اول قراردادانتشار  كتاب اوليه با رعايت حقوق مادي و معنوي پديدآورنده صورت گرفته و  - 2ماده 
  .صورتي اثر را از پديدآورنده كسب كرده و همه مسئوليت حقوقي آن را مي پذيردواگذاري امتياز انتشار كتاب 

و پديدآورنده پاسخگوي هرگونه ادعايي ازطرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در خصوص  طرف اول قرارداد - 3ماده 
  .مي باشند موضوع قراردادكتاب 

  .خواهد بود قرارداد اولطرف موجب ايجاد حق فسخ براي  قرارداد دومطرف عدم انجام تعهدات  - 4ماده 

درصورتي كه انتشار كتاب موضوع اين قرارداد بر اساس دستور قضايي يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  - 5ماده 
نخواهد  قرارداد اولطرف متوقف گردد، انتشار كتاب صوتي آن نيز متوقف گرديده و هيچگونه مسئوليتي متوجه 

  .بود

  :قرارداد دومحقوق و تعهدات طرف 

داراي مجوز رسمي فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده و مسئوليت گرفتن  قرارداد دومطرف  -  6ماده 
  .صوتي اين اثر را نيز بر عهده داردمجوز انتشار 



فيت و با كي امانت كامل متعهد است تبديل كتاب اوليه به كتاب صوتي با رعايت قرارداد دومطرف  -  7ماده 
  .مناسب و استاندارد صورت گيرد

براساس شناسنامه و پشت جلد كتاب اوليه  قرارداد اولطرف عنوان كتاب، نام و سمت پديدآورنده و نام  - 8ماده 
  .خوانده شده و منتشر مي گردد

رعايت استاندارد فني براي قفل گذاري و تدابير الزم جهت ممانعت از تكثير غير قانوني آن بر عهده  - 9ماده 
  .است قرارداد دومطرف 

ف است موضوع موظ قرارداد دومطرف درصورت شكسته شدن قفل استاندارد و تكثير غير قانوني كتاب،  - تبصره 
  .را از طريق شكايت قضايي، اداري و صنفي پيگيري جدي نمايد

بر عهده او مسئوليت بازاريابي و تبليغات اثر را برعهده داشته و هزينه هاي آن  قرارداد دومطرف  - 10ماده 
  .خواهد بود

  .كليه هزينه هاي فني توليد و انتشار كتاب صوتي به عهده طرف دوم قرداد است - 11ماده 

  .مي باشدقيمت گذاري كتاب صوتي در اختيار طرف دوم قرارداد  - 12ماده 

فايل صوتي اثر را تغيير داده و عرضه صلي، موظف است درصورت ويرايش كتاب ا قرارداد دومطرف  -  13ماده 
  .نمايد

پرداخت ماليات و ديگر حقوق دولتي احتمالي در خصوص انتشار و عرضه اين كتاب صوتي بر عهده  - 14ماده 
  .طرف دوم قرارداد است

  شرايط قرارداد

  .مي باشد) ل همه زبانهاشام) (منحصر به زبان فارسي(واگذاري امتياز انتشار كتاب صوتي اين اثر  -15ماده 

  :زير صورت مي گيردهاي واگذاري امتياز انتشار كتاب صوتي به يكي از روش  - 16ماده 

در ازاء واگذاري امتياز  قرارداد اولطرف ريال بابت حقوق .................................. مبلغ  قرارداد دومطرف  -
  .سال شمسي از تاريخ اين قرارداد بصورت نقد يا چك پرداخت مي نمايد ............... انتشار صوتي براي 

فصلي، (بصورت ماهانه درصد قيمت عرضه به نسبت فروش  ..................مبلغ معادل  قرارداد دومطرف  -
  .تسويه حساب مي كند قرارداد اولطرف با ) ساالنه



هولوگرام مخصوص نشر خود يا  قرارداد اولطرف در صورت عرضه كتاب صوتي توسط لوح فشرده،   -
در اختيار وي قرارداده  قرارداد دومطرف خاص هر كتاب را با شماره مسلسل بر اساس تعداد درخواست 

  .ق را دريافت مي نمايدو به ازاء آن مبلغ مورد تواف
موظف است پنل گزارش  قرارداد دومطرف در صورت عرضه كتاب صوتي در اينترنت و فضاي مجازي،  -

قرار داده و بر اساس آن، تسويه حساب  قرارداد اولطرف عملكرد و ميزان فروش كتاب را در اختيار 
  .انجام دهد

  .سال شمسي معتبر مي باشد ................. .اين قرارداد از تاريخ انعقاد، به مدت  - 17ماده 

با پديدآورنده اثر نخواهد  قرارداد اولطرف بيش از مدت اعتبار قرارداد اصلي مدت اعتبار اين قرارداد  -  1 تبصره
  .بود

  .مي گردد قرارداد دومطرف همزمان با انعقاد قرارداد، نسخه نهايي كتاب موضوع اين قرارداد، تحويل  - 2تبصره 

مي تواند با پرداخت مبلغ  قرارداد اولطرف بعد از اتمام مهلت قرارداد در صورت عدم تمديد،  - 18ماده 
  .تفاده نمايدريال از فايل صوتي كتاب براي انتشار توسط خود يا ديگري اس....... .........................

كارگروه حقوقي انجمن ، موضوع به هرگونه اختالف در مفاد اين قرارداد يا تفسير آن درصورت بروز - 19ماده 
......... .....................شهر كميسيون حل اختالف اتحاديه ناشران و كتابفروشان يا (فرهنگي ناشران كتاب دانشگاهي 

  .ارجاع گرديده و رأي صادر شده مورد قبول طرفين اين قرارداد خواهد بود )................يا 

تبصره به  2ماده و  20و در دو نسخه كه حكم واحد دارد با ............................ اين قرارداد در تاريخ  - 20ماده 
  .امضاي طرفين رسيده است

  

  طرف دوم                                                                           طرف اول

  ناشر كتاب صوتي                                            ناشر اوليه كتاب                      

  

  


