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 انجمن مهندسی صوتیات ایران مجله به "واگذاری )انتقال( حق چاپ"قرارداد 

 شماره مقاله:

 عنوان:

 )گان(:نویسندهاسامی 

، حق چااپ  "واگذاری حق چاپ" ، از زمان اجرای اين قراردادِاسالمي ايرانجمهوری  "حق چاپ"قانون  متعاقب

)شاامل حاق    و تسليم شدهبرده ارائه )گان( نامنويسندهكه توسط الذكر  فوقو منتشرنشده  اصيلمقاله مترتب به 

مؤلف )كاه در ساهرهای بعاد     طبق حقوق جهان سراسر هميشگي درها( بايد به طور رسانه مترتب به انواعچاپ 

تماام و   پرداخا   با يکبار مجله انجمن مهندسي صوتيات ايرانپذيرش مقاله برای چاپ در  بهو  شود(تعريف مي

 .انجمن مهندسي صوتيات ايران منتقل شودمجله به  ،كمال

به ناام   فوق مقاله "حق چاپ"مؤكداً حق ثب  انجمن مهندسي صوتيات ايران  مجلهطبق آنچه در فوق ذكر شد 

 .را دارد گيردها مقاله قرار مي هايي كه در آنخودش به عنوان مدعي در همه رسانه

 حقاوق كاه تتا  هرياز از     (هاييكپيهايي) نسخهی كه همه پذيرد اس  و ميزير  دارای حقوق گان(نويسنده)

 انجمن مهندسي صوتيات ايران باشند. مجلهشوند بايد شامل اخهار حق چاپ مؤلف ايجاد مي

 اختصاصي )وابسته به مالز( به جز حق چاپ. حقوقی همه .1

های  طرفبه ز دادن مجوانجمن مهندسي صوتيات ايران،  مجلهغيرانتصاری، بعد از انتشار توسط  حقوق .2

؛ باه  مجلاه از كسب اجازه نياز به از مقاله، بدون  يای از آن، يا گلچينمقاله يا ترجمه بازچاپسوم جه  

ماذكور  ف اهاد ابارای   شده چاپ انجمن مهندسي صوتيات ايران مجله به شکلي كه درشرط آنکه نسخه 

. در صورت اساتفاده از نساخه   چاپ نشودديگری  مجلهمقاله در  به شرط آنکه چنين و هم نشوداستفاده 

كسب اجازه شاود )مجاوز    مجله، بايد از به هر شکلي انجمن مهندسي صوتيات ايران مجله شده در چاپ

 گرفته شود(.

ياا   مقالاه  تماام اساتفاده از   حقانجمن مهندسي صوتيات ايران،  مجلهوسيله بهمقاله فوق بعد از انتشار  .3

، در شاده   مجلاه چااپ   به شکلي كاه در نسخه بر يا اصالح، شامل  بازويرايشبدون  مقاله فوقبخشي از 

 شخصي نويسنده. (ساي وب) حتي در تارگاه، ها و يا تأليفاتش اعم از گردآوری كارهای خود نويسنده

مقاله يا بخشي از آن بارای اساتفاده نويسانده جها  اهاداف مهالعااتي،        تمامهايي از كپي حق گرفتن .4

 تتقيقاتي، كنفرانس و يا درسي. 

هايي كه توسط فايل به شرطي كه (مجله) 1پرين -اِييروزرساني مقاله بر روی سرورهای و به حق نصب .5

ف ماذكور ماورد   رای هاد شوند، بمي تداركتهيه و يا  كارگزارشانجمن مهندسي صوتيات ايران يا  مجله

برای  فوق كه بعد از پذيرش مقاله روزرساني ايجاد چنين نصبي يا بهاستفاده قرارنگيرند )استفاده نشوند(. 
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يا  و انجمن مهندسي صوتيات ايران مجلهبه چکيده برخط )آنالين(  و اتصالي انتشار، بايد شامل پيوندی

 باشد. مجلهبه صفته داخلي از 

چنين نهاد قاانوني ياا    شده برای نهادی قانوني يا سازماني ديگر باشد، كار انجامفوق مقاله در موردی كه  .6

 دارد.هايي از مقاله در گستره تجاری خود و فقط برای استفاده داخلي ايجاد كپي حقسازمان ديگر 

 
 كند:شرح زير را بيان و تضمين مي با امضای اين قرارداد، نويسنده )نويسندگان(

 باشد؛مقاله ميگان( اصلي نويسنده)

، باه   ارساال نشاده  در هر جايي و به هار شاکلي    چاپديگری منتشر نشده اس ، حتي برای  هيچ جایمقاله در 

 .اينجا آمدهاستثنای آنچه در 

 باشد؛ن 2پتن ثب   به قصديا  واطالعات مترمانه  دربردارنده هرگونه مقاله

 .ها نيس  ربهشان در ترتيب عناوين آن ذی یهاو درگيری بين نويسندگان مقاله و سازمان هيچ اختالف

، مقاله از هيچ حق چاپي اينجا آمدهشدند و نيز آنچه در گنجانده به استثنای حاشيه نويسي و تشکر كه در مقاله 

 جايي و به هار شاکلي در  در هيچ و برای چاپ گذارد  زيرپا نميسوم را  های طرفاز  حقيكند و هيچ يتخلف نم

 سازد.را ملزم و متعهد مي فوق به طور قانوني همه نويسندگان مقاله دقراردااين  باشد. نمينظر گرفته 

ها اختيار  و يا همه آن الذكر فوقمقاله های همکار(  )نويسندهاز طرف هريز از نويسندگان  اين قراردادامضاكننده 

هماه نويساندگان    نهاايي را بارای  تعهد الزام امضا شده  اين قراردادرا دارد و  قراردادتام جه  امضای اين قانوني 

 دارد.

اين قرارداد مجوز داشته و باه اجارا    از ديگر نويسندگان برای امضا او كند كه تضمين مي قراردادامضاكننده اين 

 .عهد خود وفادار و ملزم اس 

 (گانه)محل امضای نویسند
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