بسمه تعالي

شركت ملي گاز ايران

تفاهم نامه حمايت از تألیف ،چاپ و نشر كتاب

 -1موضوع تفاهم نامه:
كه در اين تفاهم نامه " اثر" نامیده ميشود.

چاپ و نشر كتاب :

 -2طرفین تفاهم نامه:
الف) شركت ملي گاز ايران به نمايندگي :
كه در اين تفاهم نامه "كارفرما " نامیده ميشود.

ب ) آقايان و خانم ها :
كد ملي :

ب ) 1 -نام و نام خانوادگي:
مشخصات و نشاني:
پست الكترونیكي :

كد ملي :

ب ) 2 -نام و نام خانوادگي:
مشخصات و نشاني:
پست الكترونیكي :

كد ملي :

ب ) 3 -نام و نام خانوادگي:
مشخصات و نشاني:
پست الكترونیكي :
ب–  ) 4و ...
كه در اين تفاهم نامه " مؤلف  /مؤلفین " نامیده ميشوند.
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 -3متن تفاهم نامه:
 .3-1تعهدات كارفرما :
 .3-1-1كارفرما متقاضي تألیف كتاب بوده و موضوع كتاب توسط كمیته تولید منابع علمي و اطالع رساني شرركت ملري گراز
ايران مورد تأيید نهايي قرار ميگیرد.
 .3-1-2ارزيابيهاي علمي و فني و تأيید سرفصلهاي ارائه شده مؤلف  /مؤلفین توسط هیئت كارشناسي كه توسرط كارفرمرا
انتخاب ميشوند ،انجام ميگیرد كه مدت اين ارزيابي حداكثر  2ماه خواهد بود.
 .3-1-3طراحي روي جلد با پیشنهاد مؤلف  /مؤلفین و تأيید روابط عمومي شركت ملي گاز انجام ميشود.
 .3-1-4حمايت از تالیف ،چاپ و نشر كتاب كه منحصراً از سوي شركت ملي گاز ايران صورت مي گیرد ،با درج نشران شرركت
ملي گاز ايران روي جلد و ذكر جمله" اين كتاب با حمايت و پشتیباني شركت ملي گاز ايرران ترالیف شرده اسرت"
در صفحه شناسنامه كتاب صورت ميگیرد.
 .3-1-5تأيید و اجازه چاپ و پرداخت حقالزحمه توسط كمیته تولید منابع علمي و اطالع رساني شركت ملي گاز ايران انجام ميگیرد.
 .3-1-6درمقابل حمايت اثر براي چاپ اول مبلغي معادل  12درصد و از چراپ دوم بره بعرد مبلغري معرادل  15درصرد از
حاصلضرب بهاي پشت جلد در تعداد تیراژ كتاب به مؤلف  /مولفین تعلق خواهد گرفت كه در هر نوبت چاپ و تحويرل
اثر ،پس از كسر كسور قانوني (  % 5مالیات  % 5 +حق بیمه ) پرداخت خواهد شد.
تبصره :چنانچه كتاب توسط چند مؤلف بهصورت مشترك تهیه شده باشد مبالغ فوق با احتساب ضرايب بهشرح ذيل پرداخت ميشود:
-

دو نفر مؤلف  :نفر اول  66درصد ،نفر دوم  46درصد.

-

سه نفر مؤلف و بیشتر  :نفر اول  56درصد و  56درصد باقیمانده بهصورت مساوي بین ساير مؤلفان تقسیم ميشود.

 .3-1-7در صورت نیاز به ويرايش جديد ،مراتب با پیشنهاد مؤلف  /مؤلفین ،تايید اولیه هیئت كارشناسي و تأيید نهايي كمیتره
تولید منابع علمي و اطالعرساني شركت ملي گاز ايران امكانپذير بوده و با عقد تفاهم نامه جديد صورت ميپذيرد.

 .3-2تعهدات مؤلف  /مؤلفین :
 .3-2-1مؤلف  /مؤلفین موظفند زمانبندي اجراي كار را دراختیار كارفرما قرار دهند .
 .3-2-2مؤلف  /مؤلفین موظفند بخشها و سرفصلهاي كل كتاب را جهت ارزيابي در اختیار كارفرما بگذارند.
 .3-2-3الزم است مؤلف  /مؤلفین برآوردي از هزينه هاي كل كار را در اختیار كارفرما قرار دهند .
 .3-2-4مؤلف  /مؤلفین بايد از بین ناشران مورد تأيید كارفرما ،ناشر خود را انتخاب نمايند.
 .3-2-5اخذ مجوزهاي قانوني و انجام كلیه مراحل چاپ و نشر و توزيع بر عهده مؤلف  /مؤلفین است .
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 .3-2-6ويرايش ادبي و علمي بر عهده مؤلف  /مؤلفین است و تأيید نهايي توسط هیئت كارشناسي انجام ميگیرد.
 .3-2-7مؤلف  /مؤلفین از تاريخ امضاي اين تفاهمنامه موظفند انتشار اثر و ويرايشهاي بعدي آن را منحصراً برراي چراپ و
نشر با مجوز كارفرما انجام داده و حق واگذاري تمام و يا بخشي از اثر را تحت هر عنوان به هر ترتیب از خود سلب نموده اند .
 .3-2-8درصورت تقاضاي كارفرما مبني بر تجديد چاپ كتاب ،مؤلف  /مؤلفین موظف به انجام هماهنگي هاي الزم جهرت ايرن
امر ميباشند.

 -4حل اختالفات :
 .4-1در صورتي كه اختالف بین طرفین بهدلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامهها و دستورالعملها باشد ،موضوع از مرجرع
صدور بخشنامه و دستورالعمل استعالم شده و پاسخ به طرفین ابالغ ميگرددو دو طرف طبق آن عمل مينمايند.
 .4-2در صورتي كه اختالف ناشي از اجرا يا تفسیر تفاهمنامه باشد  ،موضوع از امور حقوقي و قراردادهاي بینالمللي شرركت
ملي گاز ايران استعالم ميگردد.

 -5در موارد پیشبیني نشده در اين تفاهم نامه ،مطابق با مقررات داخلي شركت ملي گاز ايران عمل خواهد شد .

اين تفاهم نامه در  5ماده و  1تبصره و در  4نسخه تنظیم ،امضا و مبادله شد كه هر يك از نسخ در محل خود از اعتبار واحد برخوردار ميباشد.

كارفرما:

مؤلف  /مؤلفین:

مدير پژوهش و فناوري
شركت ملي گاز ايران
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