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سخن ناشر

یکی� عنوان� به� گرایش�هایش� و� شاخه�ها� تمام� با� حقوق� رشته�
از� زیادی� گروه� کشور،� دانشگاهی� رشته�های� پرطرفدارترین� از�
دانشجویان�علوم�انسانی�را�به�خود�جلب�نموده�است��دانشجویانی�که�
پس�از�تحصیل،�وارد�عرصه�خدمت�شده�و�در�مناصب�و�جایگاه�های�
گوناگون�به�ایفای�وظیفه�مشغول�می�شوند��منابعی�که�در�دانشکده�
های�حقوق،�مبنای�کار�قرار�گرفته�و�تحصیل�دانشجویان�بر�مدار�
آن�ها�قرار�دارد،�در�واقع�مجموعه�کتاب�ها�و�جزوه�هایی�هستند�که�
طی�سالیان�متمادی�کمتر�تغییر�یافته�و�از�صورتی�به�صورت�دیگر�
تبدل�پیدا�کرده�اند��این�در�حالی�است�که�نیاز�مبرم�دانش�پژوهان�
به�مجموعه�های�پربار�و�سودمند،�امری�غیر�قابل�انکار�است��به�این�
نیازهای� رفع� برای� ارزشمند� و� تدوین�کتب�غنی� ترتیب�ضرورت�
علمی�دانشجویان�این�رشته�و�نیز�رشته�های�قریب�به�حقوق،�باید�
بیش�از�گذشته�مورد�توجه�قرار�گیرد��کتاب�هایی�که�از�یک�سو،�
نیاز�دانش�پژوهان�در�آن�ها،� با� روزآمدی�و�از�سوی�دیگر،�تناسب�
مؤسسه� باشد�� گرفته� قرار� نویسنده،� و� ناشر� لحاظ� و� توجه� مورد�
آموزش�عالی�آزاد�چتردانش�به�عنوان�مجموعه�ای�پیشگام�در�امر�
نشر�کتب�آموزشی�روزآمد�و�غنی،�توانسته�است�گام�های�موثری�
در�همراهی�با�دانشجویان�رشته�حقوق�بردارد��این�موسسه�افتخار�
دقیق� رصد� با� و� خود� فراوان� تجربیات� از� بهره�مندی� با� که� دارد�
نیازهای�علمی�دانشجویان،�اقدام�به�تولید�آثاری�نماید�که�مهم�ترین�
دستاورد�آن�ها،�تسهیل�آموزش�و�تسریع�یادگیری�باشد��انتشارات�
ارائه�خدمات� با� چتر�دانش�امیدوار�است�که�در�این�مسیر�بتواند�

درخشان،�شایستگی�های�خود�را�به�اثبات�رساند�

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فصل يکم: تعاريف
هنرمند� و� مصنف� و� مؤلف� به� قانون� این� نظر� از� �-1  ماده 
»�پدیدآورنده«�و�به�آن�چه�از�راه�دانش�یا�هنر�و�یا�ابتکار�آنان�پدید�
می�آید�بدون�در�نظر�گرفتن�طریقه�یا�روشی�که�در�بیان�و�یا�ظهور�و�

یا�ایجاد�آن�به�کار�رفته�»�اثر«�اطالق�می�شود�
 ماده 2 -�اثرهای�مورد�حمایت�این�قانون�به�شرح�زیر�است:

1-�کتاب�و�رساله�و�جزوه�و�نمایشنامه�و�هر�نوشته�دیگر�علمی�
و�فنی�و�ادبی�و�هنری�

2-�شعر�و�ترانه�و�سرود�و�تصنیف�که�به�هر�ترتیب�و�روش�نوشته�
یا�ضبط�یا�نشر�شده�باشد�

3-�اثر�سمعی�و�بصیری�به�منظور�اجراء�در�صحنه�های�نمایش�یا�
پرده�سینما�یا�پخش�از�رادیو�یا�تلویزیون�که�به�هر�ترتیب�و�روش�

نوشته�یا�ضبط�یا�نشر�شده�باشد�
4-�اثر�موسیقی�که�به�هر�ترتیب�و�روش�نوشته�یا�ضبط�یا�نشر�

شده�باشد�
5-�نقاشی�و�تصویر�و�طرح�و�نقش�و�نقشه�جغرافیایی�ابتکاری�و�
نوشته�ها�و�خطهای�تزیینی�و�هر�گونه�اثر�تزیینی�و�اثر�تجسمی�که�
به�هر�طریق�و�روش�به�صورت�ساده�یا�ترکیبی�به�وجود�آمده�باشد�

6-�هر�گونه�پیکره�)�مجسمه(�


