






 

 2097138000  شماره:

 سریال طرح:شماره 

 13/6/1397 تاریخ:

 

  كد مدرك

 

 تألیف چکیده مدیریتیقرارداد 
 

 
 

 3از 1صفحه

 

 قرارداد طرفین (1 ماده

تهران،  یبه نشان رییس مؤسسهبا سمت  دکتر شهرام غفاری به نمایندگی  7409به شماره ثبت   موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 1-1

 .نامیده می شود مؤسسه ازاین پسکه  88753245تلفن  20پالک میدان آرژانتین، خ شهید احمد قصیر)بخارست(، خ دهم 

خیابان نشانی به  رشتمحل تولد  1373 تاریخ تولد  محمد پدر نام از رشتصادره   2670190928 به شماره ملی  زادهحسام حسین 2-1

 نیکه از ا شناسیکارشناس ارشد جامعه میزان تحصیالت 09199129417همراه تلفن  1، واحد4متری، پالک  3قزوین، خیابان میرجاللی، کوچه 

 شودیم دهیامن مولف پس

 موضوع قرارداد (2 ماده

اد قرارد نیه در اک «ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی»و  «فرهنگ و دولت رفاه» اوینکتاب با عندو چکیده مدیریتی  تألیفعبارت است از 

 .ندشویم دهینام "اثر"

 مدت قرارداد (3 ماده

شود.تعیین می ماه یکبه مدت  15/07/97لغایت  15/06/97دت قرارداد از تاریخ م   1-3   

 مبلغ قرارداد (4 ماده

ریال است که پس از تحویل نسخه نهایی چکیده 19000000ا برای دو عنوان ذکر شده جمع کلمه 2000حداقل به ازاء قرارداد  بلغ م  1-4

 در وجه مؤلف پرداخت خواهد شد.مدیریتی و کسر کسورات قانونی و تأیید رئیس موسسه 

 قرارداد شرایط     (5ماده 

  . متعلق به مؤسسه است شهیهم یو برا میبه طور دابرداری از آن و هرگونه بهره حقوق اثر مذکور یتمام(   1-5

 بر اساس آنچه در این قرارداد نوشته شده در کتاب ذکر خواهد شد.  مولفنام و نام خانوادگی  5-2)

همچنان مورد تأیید مؤسییسییه نباشیید،  مؤلفبار بررسییی و اعمال اصییالحات توسییط  2چنانچه کیفیت اثر بعد از (  پس از تحویل اثر، 3-5

 درصد مبلغ کل ان قرارداد را کسر نماید. 20مؤسسه می تواند اثر را برای ویراستاری علمی در اختیار یک ویراستار قرار داده و معادل 

 مؤلفتعهدات      ( 6ماده 

 ندهد.  لیچه قبل و چه بعد از عقد قرارداد تحو یگریمؤسسه د ایاثر را به فرد، ناشر،  نیا نیع ای هیمتعهد است شب مؤلف(     1-6

 مطالب اثر مذکور و تمامی مشکالت حقوقی آن به عهده مؤلف است.اصالت  تیمسئول(     2-6

 واگذار نماید. یگریبه فرد د یا کالً جزئاًتواند تحت هر عنوان قرارداد را نمی مؤلف(    3-6

 دهد.  لیشده به مؤسسه تحو شیرایشده، و ینیحروفچ 07/97/ 15 خیمتن اثر مذکور را تا تار یکیمتعهد است نسخه الکترون مؤلف(    4-6

در صییورت اثبات خالا از عهده جبران قرارداد حاضییر منق قانونی یا قراردادی ندارد و المعامله نبوده و ممنوعاقرار دارد که  مؤلف(    5-6

 به مؤسسه و پاسخگویی به موضوع برخواهد آمد. ه خسارت وارد

 دهد تنظیم نماید.اثر خود را طبق استانداردهای چکیده مدیریتی که مؤسسه در اختیار قرار میموظف است  مؤلف(  6-6

 اعمال نماید. اصالحات مورد نظر داور را بررسی و در کار خود موظف است مؤلف (7-6

 باید در جلسه نقد اثر که در محل مؤسسه برگزار می شود حاضر و به ارائه سخنرانی بپردازد.  مؤلف(  8-6

 .موظف است اصالحات مورد نظر ویراستار ) که مربوط به مشکالت ترجمه متن است( را بررسی و در کار خود اعمال نماید مؤلف(  9-6
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 تعهدات مؤسسه      (7ماده 

پرداخت  مؤلفاین قرارداد تعیین شده به  4که در ماده  رات قانونی کسر کسو پس از محاسبه نهایی مبلغ قرارداد ومتعهد است  موسسه  1-7

 .نماید

 یفن دیبخش تول یهانهیهز نیجلد و همچن یو طراح ،ییآراصفحه ش،یرایاثر شامل و یسازمربوط به بخش آماده یهانهیهمه هز   2-7

 به عهده موسسه است. یچاپ، و صحاف ،یگرافتویشامل ل

 در اختیار وی گذارده خواهد شد. مؤلفنسخه از اثر به عنوان سهم  2نسخه از اثر تعداد 500در صورت چاپ    3-7

 در انجام تعهدات ریوجه التزام تاخ     (8ماده 

عمل نماید و انجام تعهدات موضوع قرارداد با تأخیر مواجه  قراردادبه تعهدات خود 3چنانچه مؤلف نتواند در زمان مقرر مطابق ماده  ( 1-8

درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان وجه التزام از محل  5/2هفته از تاریخ مقرر شده در قرارداد معادل  رشود، در این صورت به ازای ه

قرر شده( موسسه حق دارد به طور یکجانبه شود و در صورت تأخیر بیش از حد مجاز )یک سوم زمان متضامین و مطالبات مولف کسر می

 نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

  قیدستاورد تحق    (9ماده 

 مؤلفمالکیت دستاوردهای موضوع قرارداد و گزارشهای تنظیمی و استفاده از نتایج حاصل و عواید ناشی از آن متعلق به مؤسسه است. 

در صورت یا عوامل وی بدون اجازه کتبی مؤسسه به هیچ عنوان حق واگذاری تمام یا بخشی از نتایج حاصل را به اشخاص ثالث ندارند و 

 .دنمورد پیگرد قانونی قرار می گیرطبق قانون مشاهده هرگونه تخلف 

  فورس ماژور(     10ماده 

ق ایران در صورتی که انجام و اجرای موضوع قرارداد برای یکی از طرفین در صورت وقوع هر یک از مصادیق فورس ماژور برابر حقو

غیرممکن گردد، قرارداد فسخ شده تلقی وطرفین مکلف به تسویه حسابهای قبلی فیمابین می باشند. در صورتی که عامل فورس ماژور قبل 

مکلف به  مؤلفو است اد تعهدات طرفین به قوت خود باقی از انقضاء مدت قرارداد رفق گردد در صورت تراضی طرفین به ادامه اجرای قرارد

 نظری برخالا این داشته باشد. موسسهادامه اجرای قرارداد می باشد، مگر آن که 

 فسخ قرارداد     (11ماده 

 گردد:این قرارداد در شرایط زیر از طرا مؤسسه فسخ می

 طور کامل یا ناقصاز اجرای قرارداد به مؤلف( عدول -1

 ها و درخواستهای اصالحی مؤسسه در چارچوب طرحنامه پیوست در هر یک از مراحل اجرای طرحعدم تأمین دیدگاه( -2

 ( تأخیر غیرموجه بیش از یک سوم مدت قرارداد-3

حاصل  و جبران خسارتهای احتمالی مؤلفه نشده و یا تایید نشده استرداد وجوه پرداختی خدمات ارائ تواند نسبت به: مؤسسه می2تبصره

 های داده شده مجری تأدیه نماید.از تأخیر در مراحل اجرای طرح و یا در صورت فسخ قرارداد از محل ضمانت
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 حل و فصل اختالفات     (12ماده 

 کدر صورت بروز اختالا و عدم حصول توافق نسبت به مفاد این قرارداد، موضوع به هیئتی سه نفره مرکب از نمایندگان طرفین و ی

 قیکشور از طر هیجار نیدر غیر این صورت موضوع طبق قوانارجاع و نظر اکثریت آن هیئت الزم االجرا است.  نیالطرف یکارشناس مرض

  .دیرا که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نما یملزم است که تا حل اختالفات تعهدات مؤلفگردد.  یمراجعه به دادگاه صالح حل و فصل م

  انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات(    13ماده 

ی، موسسه به صالحدید خویش اطالعات مربوط اسالم یصوبه مجلس شورام آزاد به اطالعات یقانون انتشار و دسترس یاجرا یدر راستا

 می دهد.قرار  یرانیشهروندان ا یتمام اریدر اختبه این قرارداد را از طریق وبسایت موسسه 

 مکاتبات آدرس و   (  14ماده 

شان مکاتبات یتمام(   1-14 شده در  یبه ن شان 1ماده ذکر  ست یقرارداد )اعم از ن سال میکیو الکترون یپ در  یرییو چنانچه تغ شودی( ار

شان صورت کتب 15 دیمراتب با دیوجود آبه نیاز طرف کیهر ین شود، در غ گریبه اطالع طرا د یروز قبل به  سانده  صورتیا ریر  یتمام ن

 .شودیم یمذکور ابالغ شده تلق یبه نشان یارسال یهاهیو ابالغ تمکاتبا

پسییت  ای رخانهیمعتبر دب دی)با رسیی یتنها به صییورت کتب .... اخطار و ب،یاعالم نظر، دسییتورات، موافقت، تصییو ه،یگونه اطالع هر(   2-14

 .ردیگیمؤسسه صورت م یرسم لیمیا قیاز طر ای( و شتازیپ

  عمومیشرایط (    15ماده 

 باشد.تابق قوانین جمهوری اسالمی ایران می ،کلیه مواردی که در این قرارداد ذکر نشده است

                                                                                                                                                     

 ها و اعتبار قرارداد نسخه(   16ماده 

 یمفاد آن در خالل مدت قرارداد برا تیامضا و مبادله شد که رعا ه،یچهار نسخه با اعتبار یکسان تهتبصره و در  2ماده و  16این قرارداد در 

 است. یالزام نیطرف

 مؤلف موسسه 

 زادهحسام حسنی دکرت شهرام غفاری 

 رییس موسسه 
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