
 ثبسوِ تؼبلی

 کتاب چاپکل فرایند و قرارداد 

 عزفیي قزارداد:

شوبرُ شٌبسٌبهِ ................. ......... ........................فزسًذ ............................آقبی/خبًنهذیزیت ػلی داٍدی ٍ  بث ًَیي: ایي قزارداد ثیي اًتشبرات کتیجِ 1هبدُ 

 .گزدد هیثب شزایظ سیز هٌؼقذ  شَد هیثِ ػٌَاى ًَیسٌذُ اطلی کتبة کِ اس ایي پس طبحت اثز خَاًذُ 

 تبریخ قزارداد:

 .ثبشذ هی: تبریخ ػقذ قزارداد ..................2هبدُ

 هَضَع قزارداد:

................ کِ هزاحل قجل اس چبح آى ثِ اتوبم ................................................................: هَضَع قزارداد ػجبرت است اس چبح کتبثی ثب ػٌَاى ........3هبدُ

 .ثبشذ هی ًَیيرسیذُ است ٍ دارای هجَس ثِ ًبم اًتشبرات کتیجِ 

 ......طفحِ رًگی..ٍ . رًگ تک...........طفحِ ....... ........ تؼذاد طفحبت:.......اس: قغغ:....... اًذ ػجبرت( هشخظبت اثز 1تجظزُ

 .... ًسخِ..........شوبرگبى:.. .....................ًَع طحبفی:  ....................................ًَع جلذ:  ..............................( هشخظبت اثز ثزای چبح: ًَع کبغذ: 2تجظزُ

 طحبفی(ٍیزاستبری، طفحِ آرایی، عزاحی جلذ، حق ًشز، چبح، ) کتبةّشیٌِ 

 ............تَهبى.............حسبة:...... هبًذُ، ..........تَهبى...................:..پزداخت ...... تَهبى، پیش.........هجلغ کل:........................جوغ : 4هبدُ

 .گزدد هیقزارداد پزداخت ایي در سهبى ػقذ  ...............................حسبة ثِ طَرت ............................................ هبًذُ

ثِ اًذاسُ تیزاص کتبة ٍ ....( جوؼبً   CDٍ تَلیذ هبلتی هذیب، ّشیٌِ تَلیذ ًَیسی ثزًبهِّوزاُ کتبة )شبهل   CD( توبهی ّشیٌِ هزثَط ثِ تَلیذ 1تجظزُ

 .گزدد هیدر سهبى ػقذ قزارداد پزداخت  کِ ثبشذ تَهبى هی................ ...................

 گزدد. هجلغ پزداختی ثِ ّیچ ػٌَاى هستزد ًویدر طَرت اًظزاف طبحت اثز  ،ّب پزداختقزارداد ٍ اًجبم  ذ( پس اس ػق2تجظزُ 

 سهبى تحَیل اثز:

ّب ثِ طبحت اثز  رٍس دیگز ًسجت ثِ تحَیل کتبة کِ اس تبریخ اًؼقبد قزارداد تب حذاکثز ................. گزدد هیثز عجق ایي قزارداد اًتشبرات هتؼْذ  : 5هبدُ 

 اقذام ًوبیذ.

 تؼْذات طبحت اثز:

 .پبسخگَست، تزجوِ ٍ یب گزدآٍری کزدُ ٍ در ثزاثز دػبٍی اشخبص ثبلث شخظبً تألیفکِ ایي اثز را شخظبً  پذیزد هیطبحت اثز  :6هبدُ 

 شخظبً( طبحت اثز اقزار دارد کِ حق اًتشبر ایي اثز را قجالً ثِ شخض یب ًبشز دیگزی ٍاگذار ًکزدُ ٍ در ثزاثز دػبٍی احتوبلی اشخبص ثبلث، 1تجظزُ

 پبسخگَست.

 تؼْذات ًبشز:

 یک ًسخِ هجبدلِ گزدد. ایشبىاس  ّزکذامحکن ٍاحذ دارًذ تٌظین ٍ ثیي  ّزکذام: ایي قزارداد در دٍ ًسخِ کِ 7هبدُ

 ( ثب ّز هَردی کِ در ایي قزارداد پیش ثیٌی ًشذُ ثبشذ ثز اسبس ػزف رایج در جبهؼِ رفتبر خَاّذ شذ.1تجظزُ

 پخش اثز:

 هسئَلیتی ًذارد. گًَِ ّیچ: پخش اثز ثِ ػْذُ طبحت اثز است ٍ ًبشز 8هبدُ

 

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی طبحت اثز                تبریخ ٍ اهضبء هسئَل اًتشبرات                                                  

 هْز اًتشبرات                                                                                         تبریخ ٍ اهضبء        

 اثزاًگشت                                                                                                                  

 

 تحَیل کتبة:

ّبی هذکَر را هتٌبست ثب آًچِ در قزارداد ثَدُ را ثِ  ...........کتبةِ ػٌَاى طبحت اثز در تبریخ ..................... ث..............فزسًذ....................ایٌجبًت ..............

 ٍ سبلن تحَیل گزفتن. حطَرت طحی

                                                       .         اثزاًگشتاهضبء ٍ 


