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سخن نخست: تعرفه چیست؟

ــه  ــه  تجرب ــش از دو ده ــا بی ــران ب ــگ  ای ــان  گرافی ــی  طراح ــن  صنف انجم
و تحقیــق در چگونگــی قیمت گــذاری شــاخه های تخصصــی طراحــی 
گرافیــک بــه تدویــن و انتشــار ایــن تعرفــه دســت یافته اســت. ایــن 
ــاوران  ــکاران، مش ــه، هم ــن حرف ــاتید ای ــی اس ــل کار جمع ــه حاص کتابچ
نظــارت کمیتــه تعرفــه انجمــن و درنظــر گرفتــن مالحظــات اقتصــادی 
و حقوقــی جــاری کشــور اســت و بــه عنــوان شــاخص و راهنمــای تعییــن 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــران م ــک ای ــان گرافی ــرای طراح ــات ب ــت خدم قیم

می گیــرد.

 مهمترین شاخص ها در تعیین قیمت به قرار زیر است:
�۱.�پیشــینه�ی�تجربــه�حرفــه�ای�و�میــزان�تخصــص�طراح�در�شــاخه�ای�

از�گرافیــک�و�اجــرای�آن.
�2.�طــول�مــدت�زمــان�صرف�شــده�طراحــی�و�اجــرای�یــک�ســفارش�

بــه�دالیــل�مختلــف.
�3.�تعدد�مخاطبین،�وسعت�تولید،�تیراژ�و�انتشار��

از�ســطح� �۴.�توجــه�بــه�گســتره�ی�رســانه�ی�انتشــاردهنده،�اعــم�
مخاطبــان. جامعــه�ی� بین�المللــی� و� کشــوری� شــهری،� محلــی،�

ــن  ــه ای انجم ــور حرف ــه در منش ــن تعرف ــتفاده از ای ــی اس ــاره چگونگ  درب
ــه کار  ــت. ب ــده  اس ــه  ش ــه  ارای ــه جانب ــای الزم و هم ــه و راهنمایی ه توصی
بســتن قیمت گــذاری منضبــط و نظام منــد  بــه عنــوان یــک تعهــد 
ــک در  ــکاران گرافی ــن هم ــتگی بی ــی و همبس ــن هماهنگ ــه ای، ضام حرف

ــود. ــد ب ــران خواه ای

به�نام�خدا



 طراحــان مســتقل و ارایه دهنــد گان خدمــات طراحــی گرافیــک 
بــرای حفــظ و نگهــداری یــک آتلیــه گرافیــک بایــد قــادر باشــند 
انســانی  نیــروی  بــه روزرســانی تجهیــزات،  هزینــه تأمیــن و 
ــک - را  ــد کوچ ــر چن ــر - ه ــک دفت ــاری ی ــای ج ــه و هزینه ه بیم
برآورده کننــد. لــذا توصیــه ی انجمــن بــه اعضــا و همــکاران 
خــود ایــن  اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن قیمــت پایــه ارایــه شــده 
در ایــن تعرفــه بــه اهــداف فــوق دســت یافتــه و همــواره ســطح 
کیفــی خدمــات حرفــه ای خــود را  بــر اســاس قیمت هــای پایــه 
تعرفــه تنطیــم  نماینــد؛ در غیــر اینصــورت شــغل حرفــه ای 
ــی و  ــه کار جانب ــم ب ــم ک ــل و ک ــج تعطی ــه تدری ــا ب ــی آنه و اصل
ــخصیت  ــه ش ــود ب ــوع خ ــن موض ــود.  ای ــل  می ش ــی تبدی فرع
و هویــت شــغل طراحــی گرافیــک در ســطح کشــورمان نیــز 

ــاند. ــیب خواهدرس آس
 توصیــه انجمــن بــه اعضــا و همــکاران اینســت کــه پیــش از 
ــی  ــن و قانون ــی روش ــاد ارتباط ــرای ایج ــفارش ب ــر س ــروع ه ش
ــاس  ــا را براس ــذاری کاره ــدول قیمت گ ــفارش دهنده، ج ــا س ب
تعرفــه ی رســمی انجمــن بــه شــکل پیــش فاکتــور، بــرآورد 
بــر  و  رســانده  ســفارش دهنده  اطــالع  بــه  پیش قــرارداد  یــا 
اقدام کننــد.  تفاهم نامــه  یــا  قــرارداد  عقــد  بــه  آن  اســاس 
طــرف  دو  توســط  قیمــت  تعرفــه  از  نســخه ای  درصورتیکــه 
ــکل در  ــروز مش ــان ب ــود، در زم ــاق ش ــرارداد الح ــه ق ــا و ب امض
رونــد انجــام کار و یــا حــل اختــالف توســط حکمیــت، رســیدگی 

در مراجــع قانونــی آســان تر خواهــد شــد.
بــه تشــخیص طــراح و   قیمت هــای تعیین شــده در تعرفــه 
مجــری و موافقــت ســفارش دهنده قابــل افزایــش اســت لــذا 
توصیــه می شــود در مــوراد خــاص ، میــزان و شــیوه ی افزایــش 

ــد. ــن برس ــای طرفی ــه امض ــرارداد درج و ب ــن ق ــت در مت قیم
 

 امیــد  اســت همــکاران و ســفارش دهندگان بــا احتــرام بــه مفــاد 
منــدرج در تعرفــه، حقــوق یکدیگــر را محترم شــمارند.

یادداشتی بر تعرفه ۱۴۰۰

ــکالت  ــا مش ــان ب ــورهای جه ــر کش ــد دیگ ــز مانن ــا نی ــور م ــه کش ــت ک ــال اس ــتر از یکس بیش
همه گیــری کوویــد ۱۹ مبــارزه می کنــد. یکــی از پیامدهــای ایــن همــه گیــری رکــود تولیــد 
و فعالیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه نتیجــه آن کاهــش تعــداد 
البتــه خوشــبختانه  اکثــر طراحــان گرافیــک شــده اســت؛  بــرای  ســفارش های طراحــی 
سفارشــات طراحــی بــرای فضــای مجــازی، گرافیــک پویــا )موشــن گرافیکس( و طراحــی 
رابــط کاربــری)UI( بیشــتر شــده  و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع مــوارد مرتبــط بــا آن در تعرفــه 
ــکالت  ــادی و مش ــود اقتص ــه رک ــه ب ــا توج ــه ۱۴۰۰ ب ــم تعرف ــت. تنظی ــده اس ــر ش ــترده ت گس
ســفارش دهندگان از یــک ســو و  تــورم ســاالنه و رشــد هزینه هــای طراحــان از ســویی دیگــر 
ــن  ــی ای ــت، تمام ــرات قیم ــه در تغیی ــد ک ــعی ش ــا س ــود ام ــرو ب ــی روب ــواری و پیچیدگ ــا دش ب
ــه  ــن پیش ــته از ای ــد گذش ــد مانن ــرم بتوانن ــکاران محت ــا هم ــود  ت ــه ش ــر گرفت ــب در نظ جوان

ــد. ــم کنن ــود فراه ــه ای خ ــای حرف ــا توانایی  ه ــب ب ــی ای متناس زندگ
 افزایــش قیمت هــای تعرفــه امســال پــس از اســتعالم نــرخ تــورم از بانــک مرکــزی بــر مبنــای 
تــورم جــاری صــورت گرفتــه اســت. البتــه در مــورد طراحــی اقــالم فرهنگــی ماننــد جلــد کتــاب 
و مجــالت بــا لحــاظ کــردن نظــر فعالیــن ایــن حــوزه و کمــک بــه گســترش امــور فرهنگــی در 

کشــور، افزایــش کمتــری محاســبه گردیــد.
 چنانچــه پیــش از ایــن هــم بیــان شــده اســت آنچــه در تعرفــه ۱۴۰۰ آمــده قیمت هــای پایــه ی 
طراحــی اســت و طراحــان بــه تناســب ســابقه ی حرفــه ای، نــوع ســفارش و تعــدد مخاطــب 

می تواننــد قیمت هایــی افــزون بــر تعرفــه ی پایــه در نظــر گیرنــد.
 امیــد اســت همــکاران عزیــز بداننــد کــه بــا در نظــر گرفتــن نــرخ تعرفــه  و تعهــد بــه منشــور 
حرفــه ای انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران، بانــی رشــد و شــناخت  هــر چــه بیشــتر 
حرفــه گرافیــک و در نهایــت رونــق اقتصــادی در کســب و کار خــود و جامعــه خواهنــد شــد.



فهرست    قیمت



۱۱ ۱۰

يونيفورم�کلی�بسته�بندی�برای�انواع�محصوالت������������������������������������������������
مــورد� نمایــش��3 بــا� �

بسته�بندی�واحد�برای�یک�محصول

کارتن�مادر�)اصلی(�محصوالت

يونيفورم�کلی�انواع�لیبل�و�برچسب�کاال�

ساک�و�کیسه��تبلیغاتی

کاغذ�کادو

اوراق بهادار و بن های خرید

پیکتوگرام

پوستر

بسته بندی

اینفوگرافیک )گرافیک اطالع رسان(

برگ�سهام،�چک،�سپرده�مالی�اعتباری�بانکی�و�...

برگ�بن�خرید

ــه��3 ــا�ارای ــرام�ب ــه�پیکتوگ ــک�مجموع ــاخت�ی ــرای�س ــردازی�ب ایده�پ
ــردی ــورد�کارب م

پیکتوگرام�های�اضافه�در�ساختار�کلی�هر�مورد

پوستر

ــات� ــی�و�طراحــی�اطالع ــک�شــامل�ســاختار�کل ســاخت�اینفوگرافی
ــا�نمــوداری�)��5مــورد( ــری�ی ــه�صــورت�تصوی ــی�ب جامــع�ترکیب

������۱5،۰۰۰،۰۰۰تومان

������8،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱2،۰۰۰،۰۰۰تومان

������3،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱6،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱3،5۰۰،۰۰۰تومان

������۱5،۰۰۰،۰۰۰تومان

• برای•طراحی•گونه•های•دیگر•از•هریک•از•طرح•های•باال،•برای•هربرگ،•۳۰•٪•قیمت•پایه•محاسبه•می•شود.	
• •هزینه•ی•خدمات•دیگر•مانند•اسکن،•طراحی•خط•یا•اعداد•ویژه•و•...•جداگانه•محاسبه•می•شود.	
• •هزینه•ی•خدمات•اضافی•برای•افزایش•ضریب•امنیت•در•طرح،•جداگانه•محاسبه•می•شود•.•	
• طراحی•گونه•های•دیگر•از•طرح•اولیه،•هولوگرام•ها•و•...•جداگانه•محاسبه•می•شود•.	

• برای•طراحی•موارد•دیگر،•هرمورد•۱۵٪•قیمت•پایه•محاسبه•می•شود.	

• ــه•	 ــی•جداگان ــن•شــعار•تبلیغات ــت•و•تدوی ــد•عکاســی،•خوشنویســی،•اســکن،•ســاخت•ماک ــر•مانن ــات•دیگ ــه•ی•خدم هزین
می•شــود. محاســبه•

• طراحــی•بســته•بندی،•برچســب•و•ســاک•تبلیغاتــی•شــامل•طــرح•گرافیــک،•و•طراحــی•تیــغ•اســت.•هزینــه•ی•خدمــات•دیگــر•	
ــرای• ــاص•ب ــدی•خ ــته•و•فرم•بن ــا•نشانه•نوش ــانه•ی ــی•نش ــی،•طراح ــعار•تبلیغات ــن•ش ــام،•تدوی ــاب•ن ــی،•انتخ ــد•عکاس مانن
لیتوگرافــی•و•چــاپ•جداگانــه•محاســبه•می•شــود.••تطبيــق•طــرح•بــا•اندازه•هــای•دیگــر•یــا•تغییــر•در•رنــگ•و•یــا•بازســازی•بســته•

بــرای•دیگــر•محصــوالت•،••۳۵٪•بــرای•هــر•واحــد•بــر•اســاس•قیمــت•پایــه•محاســبه•می•شــود.•
• •طراحــی•ســاختار•کلــی•بــرای•بســته•بندی•هــای•بــزرگ•و•خــاص•بــا•توجــه•بــه•دشــواری•های•خــاص•اجرایــی،•طبــق•توافــق•	

طرفیــن•محاســبه•می•شــود.

بروشور ، کتابچه تبلیغاتی

بروشور�تک�برگ،�دو�رو�-�دو�یا�سه�برگ�و�سه�لت

جلد�بروشور�)پشت�و�رو�-�داخل(

بروشور�تا��8صفحه،�هر�صفحه

بروشور�بیشتر�از��8صفحه،�هر�صفحه

منوی�رستوران�تا��8صفحه،�هر�صفحه

منوی�رستوران�بیشتر�از��8صفحه،�هر�صفحه

������6،۰۰۰،۰۰۰تومان

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱،۰۰۰،۰۰۰تومان

������8۰۰،۰۰۰تومان

������۱،5۰۰،۰۰۰تومان

������۱،2۰۰،۰۰۰تومان
• ــور•	 ــات•اســت.•بروش ــا•خدم ــک•محصــول•و•ی ــک•شــرکت،•ی ــاره•ی•ی ــا•توضیحــات•درب ــات•ی ــه•ای•از•اطالع بروشــور•مجموع

ــود.• ــرا•می•ش ــی•و•اج ــی(،•طراح ــات•داخل ــد•و•صفح ــه•)جل ــه•صــورت•یکپارچ ــوال•ب معم
• •هزینــه•ی•تصویرســازی•،•پیکتوگــرام،•حروفچینی،•ترجمه،•عکاســی،•اســکن•تصویرها•و•موارد•دیگر•جداگانه•محاســبه•می•شــود.•	
• ــه•	 ــت•پای ــورد•۳۰٪•قیم ــر•م ــت•در•ه ــا•طراحــی•ثاب ــر•ب ــای•دیگ ــرای•نســخه•ه ــریالی•ب ــای•س ــن•تراکت•ه ــگ•و•مت ــر•رن تغیی

محاســبه•می•شــود.•پاکــت•اختصاصــی•بــرای•بروشــور•جداگانــه•محاســبه•می•شــود.

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������3،5۰۰،۰۰۰تومان

������6،۰۰۰،۰۰۰تومان

������3،۰۰۰،۰۰۰تومان

������8،۰۰۰،۰۰۰تومان

• •شامل•انواع•جعبه•های•مقوایی،•انواع•پاکت،•ظروف•فلزی•و•...	

• •شامل•بسته•های•۶•تایی،•۱۲•تایی•و•...	

• شــامل•لیبــل•شــرینک•ها،•انــواع•لفــاف•ســلفونی،•انــواع•لیبــل•هــای•CPP•،BOPP••،PE•و•...	

اوراق اداری، برگه های سازمانی

مجموعه�اوراق�اداری

اسناد�رسمی�و�موارد�نظیر�آن�تا��5مورد

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان

������3،۰۰۰،۰۰۰تومان

• طراحی•سربرگ•آ۴،•سربرگ•آ۵،•پاکت•نامه،•پاکت•آ۴•و•کارت••های•ویزیت•)۵•مورد(	

• شامل•اسناد•حسابداری،•قبض•دریافت•و•پرداخت،•فاکتور،•صورت•حساب•و•موارد•نظیر•آن	
• برای•بازسازی•اوراق•اداری•به•زبان•های•دیگر•براساس•طرح•اصلی،•۳۰٪•به•قیمت•پایه•اضافه•می•شود.•	
• دستمزد•طراحی•پاکت•در•اندازه•های•دیگر،•جداگانه•محاسبه•می•شود.•	
• هزینه•طراحی•تیغ•و•برش•های•خاص•برای•یک•مجموعه•اوراق•اداری،•جداگانه•محاسبه•می•شود.	
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)Hanger�or�Dangler(هنگر�یا�دنگلر�

)Wobbler(وابلر

تبلیغات محل فروش

تبلیغات و آگهی
آگهی

تبلیغات�یکپارچه�ی�بدنه�ی�اتوبوس

تبلیغات�محیطی�مانند�بیلبوردها،�عرشه�ی�پل�و�...

تبلیغات�بر�روی�لم�پست،�استرابورد،�استند�و�موارد�مشابه�

گرافیک�تابلوی�سردر�فروشگاه�ها�و�موسسات

)Window�Freeze(ويندو�فریز

)Maquette�or�Monument(گرافیک�به�شیوه�ی�ارایه�ی�ماکت�

)Sticker(استیکر

)Shelf�talker(شلف�تاکر

)Bunting(بانتینگ�

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان

������3،۰۰۰،۰۰۰تومان

������3،5۰۰،۰۰۰تومان

������3،۰۰۰،۰۰۰تومان

������6،۰۰۰،۰۰۰تومان

������2،5۰۰،۰۰۰تومان

������۱،5۰۰،۰۰۰تومان

������3،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������9،۰۰۰،۰۰۰تومان

������5،۰۰۰،۰۰۰تومان

������8،۰۰۰،۰۰۰تومان

• آگهی•یک•چهارم،•یک•دوم•و•یا•تمام•صفحه•ی•روزنامه	

• ابزار•اطالع•رسانی•در•فروشگاه•ها•که•از•سقف•آویزان•می•شود•.	

• استیکری•که•به•صورت•دورتا•دور•بر•روی•ویترین•فروشگاه•ها•نصب•می•شود.	

• برچسب•اطالع•رسانی•که•معموال•جهت•چسباندن•بر•روی•شیشه•یا•کف•فروشگاه•ها•استفاده•می•شود•.	

• ابــزار•اطالع•رســانی•در•فروشــگاه،•کــه•بــه•قفســه•یــا•طبقــه•ی•فروشــگاه•متصــل•شــده•و•در•اثــر•جریــان•هــوا•و•یــا•عبــور•افــراد•	
نظــر•خریــداران•را•جلــب•می•کنــد.•)نــوع•متــداول•آن•بــا•طلــق•و•مقــوا•ســاخته•می•شــود.(•

• طراحــی•بــرای•نمایــش•ماکــت،•محصــول•یــا•تبلیغــات•آن•اســت•کــه•در•ســایز•واقعــی•یــا•بزرگتــر•طراحــی•می•شــود.•ماکــت•	
می•توانــد•دو•یــا•ســه•بعــدی•باشــد•کــه•در•صــورت•ســه•بعــدی•بــودن،•طراحــی•هندســی•آن•جداگانــه•محاســبه•می•شــود.

• طراحی•تقویم•شامل•دستمزد•طراحی•ماکت•کلی•و•طراحی•یک•نمونه•صفحه•آرایی•برای•صفحات•آن•است.•	
• هزینــه•ی•خدمــات•دیگــر•ماننــد•طراحــی•برگ•هــای•ویــژه،•طراحــی•هندســه•و•تیــغ•ویــژه،•طراحــی•نشــانه•و•یا•نشانه•نوشــته،•	

عکاســی•یــا•تصویرســازی•و•یــا•تایپوگرافــی•جداگانه•محاســبه•می•شــود.•
• دستمزد•طراحی•مجموعه•ی•فونت•اعداد•جداگانه•محاسبه•می•شود.•	
• بازسازی•تقویم•برای•سایزهای•دیگر،•هرمورد•۵۰•٪•قیمت•پایه•محاسبه•می•شود.	

• ــر•اســاس•ســاختار•هــر•کــدام،•طرح•هــای•	 ــاال•بــرای•طراحــی•و•اجــرای•یــک•مــورد•اســت.•در•صورتــی•کــه•ب هزینــه•ی•مــوارد•ب
دیگــر•تنظیــم•و•اجــرا•شــود،•هزینــه•هــر•مــورد•دیگــر۳۰٪•هزینــه•طــرح•اصلــی•اســت.

• ابــزاری•کــه•از•آن•بــرای•اطالع•رســانی•در•عــرض•طبقــات،•در•قفســه•های•فروشــگاهی•اســتفاده•می•شــود.•معمــوال•مقوایــی•	
اســت•کــه•تاخــورده،•نیمــی•از•آن•زیــر•محصــول•قــرار•گرفتــه•و•نیــم•دیگــر،•بــر•روی•پیشــانی•طبقــه•یــا•قفســه•قــرار•می•گیــرد•و•

یــا•نــواری•اســت•کــه•بــه•بدنــه••قفســه•می•چســبد.

• ابــزار•اطالع•رســانی•کــه•معمــوال•بــر•روی•مقــوا•یــا•طلــق•چــاپ•شــده•و•بــه•صــورت•ریســه•)تکــرار•یــک•یــا•چنــد•طــرح•مرتبــط(•از•	
یــک•ســو•بــه•ســوی•دیگــر•فروشــگاه•کشــیده•می•شــود.

تقویم و سررسید

تقویم�دیواری�تک�برگ�ساالنه

تقویم�دیواری�فصلی�با�جلد�)�5برگ(

تقویم�دیواری�ماهیانه�با�جلد�)��۱3برگ(

يونيفرم�سررسید�روزشمار،�هفته�شمار،�ماہ�شمار،�هر�مورد

�تقویم�رومیزی�و�پایه�)��۱3برگ(

تقویم�زیردستی�تک�برگی

������6،۰۰۰،۰۰۰تومان

������8،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱2،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۴،۰۰۰،۰۰۰تومان

تمبر

تندیس و یادمان

تی شرت و البسه سازمانی

تمبر

تندیــس�و�یادمــان�بــرای�مناســبت�ها�و�یــا�نمــاد�موسســات�و�...

لوح�یادبود

�تی�شرت�و�البسه�سازمانی

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱5،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۴،۰۰۰،۰۰۰تومان

• هزینه•ی•عکاسی،•اسکن،•تصویرسازی•و•یا•موارد•دیگر•جداگانه•محاسبه•می•شود.	
• •در•طراحی•نسخه•های•دیگر•از•یک•تمبر•۵۰٪•به•قیمت•افزوده•می•شود.•	
• طراحی•تمبرهای•سری،•به•صورت•یک•مجموعه،•متناسب•با•تعداد•و•تنوع•آن•برآورد•خواهد•شد.	

• هزینــه•ی•خدمــات•دیگــر•ماننــد•اجــرا•و•ســاخت•نمونــه•ی•اولیــه•و•هم•چنیــن•هزینه•هــای•تولیــد،•جداگانــه•محاســبه•	
می•شــود.

• ــا•	 ــک•طراحــی•شــده•و•عمدت ــد•توســط•طــراح•گرافی ــا•برن ــک•ســازمان•ی ــداری•ی البســه•ســازمانی•در•راســتای•شناســه•ی•دی
ــی•ســفارش•دهنده••اســت.•• ــه•و•شــعار•تبلیغات ــی•نشــانه،•نمای ــه•جانمای معطــوف•ب



۱5 ۱۴

• ــت•	 ــر•آن•اس ــالش•ب ــایت••و•اپلیکیشــن•ها،•ت ــی•وب•س ــرای•طراح ــاده•ب ــای•آم ــترده•از•طرح•ه ــتفاده•ی•گس ــه•اس ــه•ب ــا•توج ب
کــه•حــق•طــراح•مولــف•در•تعرفــه•در•نظــر•گرفتــه•شــود،•لــذا•بــا•توجــه•پیچیدگی•هــای•طراحــی•رابــط•کاربــری•هوشــمند•و•

واکنــش•گــرا•بــرای•ایــن•بخــش•تعرفــه•مســتقلی•در•نظــر•گرفتــه•شــده•اســت.

تایپ فیس  )قلم ( 

دفترچه   راهنما

طراحی�قلم�وب

طراحی�قلم��تیتر�

طراحی�قلم��متن�

طراحی�خانواده�حروف�)Type�Family(�در�سه�وزن

پشت�و�روی�جلد�دفترچه�ی�راهنما

طراحی�و�اجرای�صفحه�های�داخلی،�هرصفحه

جدول�و�نمودار،�هر�مورد

������5۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������6۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������7۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱2۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱،5۰۰،۰۰۰تومان

������2۰۰،۰۰۰تومان

������5۰۰،۰۰۰تومان

• طراحــی•حــروف•مجموعــه•ای•از•طراحــی•و•اجــرای•گرافیکــی•حــروف•و•قابلیت•هــای•اتصــال•آنهــا•بــه•یکدیگــر•اســت،•طراحــی•	
قلــم•شــامل•طراحــی•عالیــم•و•نشــانه•های•آوایــی•معمــول•فارســی،•عالیــم•و•نشــانه•های•نقطــه•گــذاری•و•طراحــی•اعــداد•

اســت.
• خانواده•ی•کامل•حروف•شامل•همه•ی•موارد•باال•در•سه•شکل•نازک،•معمولی•و•سیاه•است.•	
• •طراحی•عالیم•و•نشانه•های•دیگر•جداگانه•محاسبه•می•شود.•	
• •اجــرا•و•پــردازش•تایــپ•فیــس•بــه•صــورت•فونــت•بــه•عهــده•ی•طــراح•اســت،•امــا•دســتمزد•اجــرای•نرم•افــزاری•بــرای•	

می•شــود. بــه•صــورت•جداگانــه•محاســبه• خــاص،• محیط•هــای•
• •دستمزد•اجرای•حروف•متغیر•)Variable•Fonts(•به•صورت•جداگانه•محاسبه•می•شود.	

• ــک•محصــول•اطــالق•می•شــود.•	 ــرد•ی ــی•کارک ــح•چگونگ ــا•توضی ــک•کاال•و•ی ــاره•ی•ی ــات•توضیحــی•درب ــه•اطالع ــه•مجموع ب
ــا•جلدهــای•یکســان•و•صفحــه•هــای•داخلــی• ممکــن•اســت•دفترچه•هــای•راهنمــای•محصــوالت•گوناگــون•یــک•شــرکت•ب

گوناگــون•طراحــی•شــوند.
• •هزینه•ی•تصویرسازی،•حروفچینی،•ترجمه،•عکاسی،•اسکن•تصویرها•و•موارد•دیگر•جداگانه•محاسبه•می•شود.	

روزنامه
ساختار�کلی�روزنامه�و�شيوه�ی�حروفچینی�و�صفحه�بندی

طراحی�و�اجرای�صفحه�های�داخلی،�هر�صفحه

������85،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱5۰،۰۰۰تومان

• ــای•	 ــا•قیمت••ه ــن•ب ــا•جــای•ممک ــی•را•ت ــک•محصــوالت•فرهنگ ــد••طراحــی•گرافی ــه•اعضــا•خــود•پیشــنهاد•می•کن ــن•ب انجم
پایین•تــر•انجــام•دهنــد.•ایــن•موضــوع•بخشــی•از•انجــام•مســوولیت•های•مدنــی•طراحــان•گرافیــک•بــوده•و•کمــک•بــه•ایــن•

ــه•اســت. ــن•روی ــن•بخــش•حاصــل•ای ــودن•قیمت•هــای•ای ــر•ب حــوزه••اســت.•پایین•ت
• طراحی•نام••و•نشانه•روزنامه•بر•پایه•ی•طراحی•نشانه•یا•نشانه•نوشته•و•جدا•از•دستمزدهای•باال•محاسبه•می•شود.•	
• •طراحی•سرتیتر•و•سرصفحه•های•تصویری•و•نوشتاری•بر•مبنای•پیکتوگرام•محاسبه•می•شود.	

صفحه های اینستاگرام

یونیفرم�کلی�پست�و�استوری�به�صورت�تک�فریم

یونیفرم�کلی�پست�و�استوری�متحرک�

پست�یا�استوری�به�صورت�تک�فریم

پست�متحرک�اینستاگرام)تا��6۰ثانیه(

استوری�متحرک�اینستاگرام�)تا��۱5ثانیه(

������5،۰۰۰،۰۰۰تومان

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱،۰۰۰،۰۰۰تومان

������3،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱،5۰۰،۰۰۰تومان

)Online ( طراحی گرافیک فضای برخط

فولدر ، پوشه و کالسور

رابط�گرافیکی�کاربر�وب�ســایت�به�صــورت�پویــا�)Dynamic-�۴صفحه(

رابــط�گرافیکــی�کاربر�وب�ســایت�بــه�صــورت�ایســتا�)Static-�۴صفحه(

فولدر��یا�پوشه�،�کالسور�و�زونکن

)UserInterface(رابط�گرافیک�کاربر�در�اپلیکیشن�

)User�Interface(رابط�گرافیکی�کاربر�نرم�افزار��

طراحی�صفحات�واکنش�گرا��Responsiveوب�سایت�)براساس�
الگوی�موجود(

������۱9،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان

������22،۰۰۰،۰۰۰تومان

������2۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

• ایــده•پــردازی،•طراحــی•صفحــه•ی•اصلــی•و•ســه•صفحــه•از•صفحــات•مبتنــی•بــر•طراحــی•گرافیــک•و•عــدم•اســتفاده•از•	
•Word• Press ماننــد• مرســوم• هــای• •Content•Management• System

• ــا•	 ــوده•و•غالب ــا•صــدا•ب ــرک•ب ــای•متح ــر•و•فرم•ه ــب•تصاوی ــا•حاصــل•ترکی ــا•پوی ــرک•ی ــول••پســت•های•متح ــور•معم ــه•ط ب
بــدون•اســتوری•بــرد•طراحــی•می•شــوند.•ار•آنجــا•کــه•غالبــا•تاریــخ•مصــرف•کوتاه•تــری•دارنــد•و•نقــش•اجــرا•در•آن•بیــش•از•
ایده•پــردازی•اســت،•نفر-ســاعت•کمتــری•صــرف•ســاخت•آن•شــده•و•هزینــه•کمتــری•نســبت•بــه•ســاخت•موشــن•دارنــد.•امــا•
ــر•اســاس• ــه•آن•ب ــرد•باشــد،•هزین ــردازی•مشــخص•و•اســتوری•ب ــه•ایده•پ ــاز•ب ــر•مشــخصات•یــک•ســفارش،•نی چنانچــه••بناب

ــه•موشــن•گرافیکــس•محاســبه•می•شــود.• تعرف

• شامل••طراحی•تیغ••و•گرافیک•رو•،••پشت،•داخل،•جیب•و•محل•قرارگیری•لوح•فشرده•و•کارت•و...	
• هزینه•ی•خدمات•عکاسی،•اسکن،•طراحی•شعار•و•موارد•دیگر،•جداگانه•محاسبه•می•شود•.	

• 	•.User•Interface•ایده•پردازی،•طراحی•ساختار•و•طراحی•رابط•گرافیکی
• •بخش•UX•در•حوزه•طراحی•نرم•افزار•قیمت•گذاری•می•گردد.	

• ایده•پردازی،•دسترس•پذیری•رابط•کاربری،•ساختار•و•طراحی•گرافیک•اجزا•	
• مجموعــه•طراحی•هایــی•متشــکل•از•عناصــر•دیــداری•رابــط•کاربــری•هوشــمند•بــرای•پلت•فرم•هــای•گوناگــون•ماننــد	

Android•-•iOS•-•Linux•-•Window•-•MacOS•در•نظــر•گرفتــه•شــده•اســت.

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان



۱7 کتابکاتالوگ، کتابچه ارایه انواع محصوالت۱6

گرافیک پویا )گرافیک متحرک یا موشن گرافیکس(

کارت

کاراکترسازی )طراحی شخصیت( و مسکات

ساختار�و�شخصیت�کلی�کاتالوگ

جلد�کاتالوگ�)شامل�رو،�پشت�جلد�و�عطف(

صفحه�های�داخل،�هر�صفحه

ســاختار�و�شــکل�کلی�جلدهــا�برای�یک�گــروه�کتاب�)طــرح�یونیفورم(

ساختار�و�شکل�کلی�متن�و�صفحه�آرایی�برای�یک�گروه�کتاب

جلد

صفحــه�آرایــی�کتاب�هــای�تصویــری�و�کتاب�هــای�نوشــتاری�خــاص�
تــا���6فــرم�)�۴8صفحــه(،�هرصفحــه

صفحــه�آرایــی�کتاب�هــای�تصویــری�و�کتاب�هــای�نوشــتاری�خــاص�
بیــش�از���6فــرم�)�۴8صفحــه(،�هرصفحــه

صفحه�آرایی�کتاب�های�نوشتاری�عمومی،�هر�صفحه

لوگو�موشن�یا�نشانه��ی�پویا�)Logo�Motion(�)�تا��3۰ثانیه(

بنر�پویا�برای�وبسایت�)�تا��3۰ثانیه�(

فلت�موشن�و�اینفوموشن�گرافیکس�)تا��6۰ثانیه(

بسته�طراحی�گرافیک�تلویزیونی

گرافیک�پویا��یا�موشن�گرافیکس)�تا��3۰ثانیه�(

عنوان�بندی�فیلم�و�سریال�)�تا��6۰ثانیه(

کارت�دعوت،�تبریک�و�موارد�نظیر�

پاکت�با�تیغ�اختصاصی�برای�کارت�دعوت

کارت��بانکی،�اعتباری،�تلفن�و�موارد�نظیر،�هر�مورد

طراحی�شخصیت�به�عنوان�نمادی�از�موسسه،�محصول�و�...

حالت�های�مختلف�کاراکتر،�هر�مورد

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان

������3۰۰،۰۰۰تومان

������8،۰۰۰،۰۰۰تومان

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۴،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱۱،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۴،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������55،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱5،۰۰۰،۰۰۰تومان

������25،۰۰۰،۰۰۰تومان

������5۰،۰۰۰تومان

������3،۰۰۰،۰۰۰تومان

������2،5۰۰،۰۰۰تومان

������8،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱5،۰۰۰،۰۰۰تومان

������2،۰۰۰،۰۰۰تومان

• ــه•	 ــی•اســت•ک ــا•خدمات ــدی•شــده•از•مجموعــه•محصــوالت•و•ی ــه•محصــوالت،••اطالعــات•طبقه••بن ــا•کتابچــه•ارای ــوگ•ی کاتال
ــه•صــورت• ــی•ب ــه•طراحــی•شــده•و•صفحه•هــای•داخل ــوگ•جداگان ــد•کاتال ــا•صفحــه•باشــد.•جل ــج•تاصده ــد•از•پن می•توان

ــی•می•شــوند.• ــا•مشــابه•صفحــه•آرای ــت•وي ثاب
• چنانچه•صفحه•های•داخلی•کاتالوگ•متفاوت•و•متنوع•باشند،•برآورد•براساس•بروشور•خواهد•بود.•	
• هزینه•ی•تصویرسازی،•حروفچینی،•ترجمه،•عکاسی،•اسکن•تصویرها•و•موارد•دیگر•جداگانه•محاسبه•می•شود.	

• ــای•	 ــا•قیمت••ه ــن•ب ــا•جــای•ممک ــی•را•ت ــک•محصــوالت•فرهنگ ــد••طراحــی•گرافی ــه•اعضــا•خــود•پیشــنهاد•می•کن ــن•ب انجم
پایین•تــر•انجــام•دهنــد.•ایــن•موضــوع•بخشــی•از•انجــام•مســوولیت•های•مدنــی•طراحــان•گرافیــک•بــوده•و•کمــک•بــه•ایــن•

ــه•اســت. ــن•روی ــن•بخــش•حاصــل•ای ــودن•قیمت•هــای•ای ــر•ب حــوزه••اســت.•پایین•ت
• هزینه•ی•طراحی•نشانه•و•یا•نشانه•نوشته،•تصویرسازی•و•موارد•دیگر•جداگانه•محاسبه•می•شود•.•	
• هزینه•ی•بازسازی•جلدهای•دیگر•یک•یونیفورم•،•۵۰•٪•قیمت•پایه•محاسبه•می•شود.•	
• ــا•	 ــه•هزینه•ه ــامل•هم ــی•ش ــه•نهای ــد،•هزین ــع•باش ــاب•جم ــک•کت ــده•در•ی ــر•ش ــک•ذک ــای•گرافی ــام•کاره ــه•تم ــی•ک درصورت

می•شــود.

• طراحــی•نشــانه،••عنــوان•بنــدی•شــروع•و•انتهــا،•ورود•برنامــه•،•جداکننده•هــا•،•زیرنویــس،•پــس•زمینــه•متحــرک••و•طراحــی•	
جینــگل•و•صــدا•جداگانــه•محاســبه•می•شــود.

• 	•Motion•graphics•را•گرافیــک•متحــرک•یــا واژه•پویــا،•برابــر•فارســی•واژه•متحــرک•اســت.••بســیاری•گرافیــک•پویــا•
ننــد. می•خوا

• ســنجش•ثانیــه•ای•بــرای•گرافیــک•پویــا•تنهــا•یــک•پیشــنهاد•اســت•و•می•تــوان•هزینــه•پــروژه••را•بــه•صــورت•کلــی•و•بــا•رایزنــی•	
طرفيــن•بــرآورد•و•ارزیابــی•کــرد.•

• هزینه•های•تصویرسازی،•ترجمه،•عکاسی،•تهیه•و•تولید•موسیقی•و•صداگذاری•جداگانه•محاسبه•می•شود.	
• •لوگوی•پویا•صرفا•شامل•پویانمایی•یا•متحرک•سازی•است•و•طراحی•لوگو•جداگانه•محاسبه•خواهد•شد.	

• هزینه•ی•خدمات•عکاسی،•اسکن،•خوشنویسی•و•تدوین•شعار•جداگانه•محاسبه•می•شود•.	

• در•کتاب•هــای•مصــور،•هزینــه•ی•طراحــی•کاراکترهــا•صرفــا•بــرای•خلــق•یــک•شــخصیت•خــاص•)ماننــد:•شــخصیت•انســان•،•	
حیــوان،•گیــاه•و•...(•خواهــد•بــود•و•هزینــه•ی•تصویرســازی•کتــاب•جداگانــه•محاســبه•می•شــود.

������2۰۰،۰۰۰تومان

������۱5۰،۰۰۰تومان



۱9 گواهینامه و کارت ضمانت۱8

انواع�گواهی�نامه،�دیپلم�و�موارد�نظیر

انواع�کارت�ضمانت،�پشتیبانی،�گارانتی�و�موارد�نظیر

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان

������3،۰۰۰،۰۰۰تومان
• هزینه•های•خوشنویسی•و•...•جداگانه•محاسبه•می•شود.•	
• هزینه•ی•خدمات•اضافی•برای•افزایش•ضریب•امنیت•در•طرح،•جداگانه•محاسبه•می•شود•.	

لوح فشرده
������6،۰۰۰،۰۰۰تومانســطح�لــوح�فشــرده�)ســی�دی�،�دی�وی�دی�یــا�بلــو�ری(��و�جلــد

• شامل•سطح•لوح•فشرده•و•رو•و•پشت•و•عطف•جلد.	
• درصورتی•که•نیاز•به•طراحی•بسته•بندی•باشد،•قیمت•گذاری•بر•اساس••قیمت•پایه•ی•بسته•بندی•خواهد•بود.•	
• ــرآورد•	 ــی•بروشــور•ب ــق•دســتمزد•طراحــی•صفحــه•هــای•داخل ــوح•فشــرده،•مطاب ــراه•ل دســتمزد•طراحــی••کتابچــه•ی•هم

می•شــود.

مجله، نشریه

ــیوه�ی� ــی�ش ــراه�طراح ــه�هم ــد�ب ــوی�جل ــه�و��الگ ــاختارکلی�مجل س
حروفچینــی�و�صفحــه�آرایــی�)یونیفــرم(

جلد،�هر�شماره

طراحی�و�اجرای�صفحه�های�داخلی،�هر�صفحه

������۴،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱5۰،۰۰۰تومان

• ــای•	 ــا•قیمت••ه ــن•ب ــا•جــای•ممک ــی•را•ت ــک•محصــوالت•فرهنگ ــد••طراحــی•گرافی ــه•اعضــا•خــود•پیشــنهاد•می•کن ــن•ب انجم
پایین•تــر•انجــام•دهنــد.•ایــن•موضــوع•بخشــی•از•انجــام•مســوولیت•های•مدنــی•طراحــان•گرافیــک•بــوده•و•کمــک•بــه•ایــن•

ــه•اســت. ــن•روی ــن•بخــش•حاصــل•ای ــودن•قیمت•هــای•ای ــر•ب حــوزه••اســت.•پایین•ت
• هزینه•رتوش•و•تنظیم•فنی•عکس•ها•و•تصاویر•بر•اساس•توافق•طراح•و•سفارش•دهنده•است.•	
• سفارش•های•تصویرسازی•مطبوعاتی•براساس•تعرفه•ی•قیمت•انجمن•تصویرسازان•محاسبه•خواهد•شد.•	
• طراحی•نام•مجله•بر•پایه•ی•طراحی•نشانه•یا•نشانه•نوشته•و•جدا•از•دستمزدهای•باال•محاسبه•می•شود.•	
• •طراحی•سرصفحه•های•تصویری•و•نوشتاری•بر•مبنای•پیکتوگرام•محاسبه•می•شود•.	

مشاوره و داوری

مشاوره�تخصصی،�هرساعت

ارایه�ی�سمینار�و�سخنرانی�یک�روزه

برگزاری�کارگاه�)ورک�شاپ(�به�ازای�هر�روز

داوری�و�انتخاب�در�مســابقه،�جشــنواره،�نمایشــگاه�و�...،�هر�مورد

������۱،۰۰۰،۰۰۰تومان

������7،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������8،۰۰۰،۰۰۰تومان

• خدمات•دیگر•شامل•طراحی•و•موارد•نظیر•توسط•مشاور•یا•داور•جداگانه•و•طبق•تعرفه•ی•محاسبه•می•شوند.•	
• هزینه•ی•ایاب•و•ذهاب،•اقامت•و•...•برای•نمایشگاه،•مسابقه•یا••کارگاه•های•پروازی،•به•عهده•ی•برگزارکننده•است.	
• برگزارکننده•موظف•است•از•پیش،•محل•اقامت،•ایاب•و•ذهاب•و...•را•هماهنگ•نماید.•	
• درصورتــی•کــه•زمــان•برگــزاری•نمایشــگاه،•مســابقه•یــا••کارگاه••بیــش•از•یــک•روز•باشــد،•بــه•ازای•هــر•روز،•٪۵۰•بــه•قیمــت•پایــه•	

افــزوده•می•شــود•.

هویت بصری ) VCI(، شناسه ی دیداری

نظارت طراح بر روندچاپ و تولید

نظارت�بر�چاپ،�کنترل�و�نظارت�بر��مراحل�پیش�از�چاپ،�چاپ�و�
پس�از�چاپ

• نظــارت•بــر•چــاپ•شــامل•کنتــرل•مراحــل•پیــش•از•چــاپ•اعــم•از••آماده•ســازی•فایــل•طراحــی•بــرای•ارســال•بــه•لیتوگرافــی،•	
چــک•کــردن•زینــک،•تیــغ•و•کنتــرل•مراحــل•چــاپ•و•پــس•از•چــاپ•شــامل•لترپــرس،•بــرش،••صحافــی•و•مــوارد•مشــابه•اســت.

• تعییــن•کارمــزد•پایــه•براســاس•جمــع•کل•هزینه•هــای•کار•شــامل•دســتمزدها•و•خدمــات•انجــام•شــده•بــه•عــالوه•هزینــه•ی•	
مــواد•مصــرف•شــده•ماننــد:•کاغــذ،•فیلــم•و•زینــک•و•پلیــت،•چــاپ،•مرکــب،•صحافــی،•عملیــات•تکمیلــی،•حمــل•و•نقــل•و...

اســت.

• موضــوع•اصلــی•در•طراحــی•شناســه•ی•دیــداری،•برندینــگ•تصویــری•و•ایجــاد•ســاختار•منســجم•و•همگــون•دیــداری•بــرای•	
ــانه،•اوراق• ــد•نش ــداری•مانن ــت•دی ــای•هوی ــی•زیرمجموعه•ه ــه•ی•طراح ــفارش•دهنده•اســت.•هزین ــد•و•کســب•وکار•س برن
اداری،•رنــگ•ســازمانی،•اقــالم•تبلیغاتــی،•مــوارد•مجــاز•بــرای•بکاربــردن•نشــانه،•البســه،•طــرح•بدنــه•خــودرو،•قلــم•ســازمانی•
ــاال•از•پیــش•موجــود•باشــد،•طراحــی• ــالم•ب ــه•محاســبه•می•شــود.•چنانچــه•اق ــه•و•جداگان و•...•براســاس•قیمت•هــای•تعرف

کتابچــه•ی•شناســه•دیــداری•بــر•اســاس•قیمــت•طراحــی•بروشــور••محاســبه•می•شــود.

�۱5تا��25درصد�از�
هزینه�کرد

نشانه

نشانه�یا�نشانه�نوشته�)لوگو(

بازسازی�یا�ویرایش�نشانه

������2۰،۰۰۰،۰۰۰تومان

������۱۰،۰۰۰،۰۰۰تومان
• طراحی•نشانه•التین••برای•نشانه•فارسی•و•برعکس،•طراحی•مجزا•محسوب•می•شود.	
• ــت•باشــد،•جــزو•طراحــی•نشــانه•اســت•و•	 ــه•انتخــاب•فون ــن(،•محــدود•ب ــوان•و•تگ•الی ــر•نشــانه•)عن چنانچــه•نوشــته•ی•زی

ــود.• ــه•نمی•ش ــی•آن•اضاف ــاب•و•طراح ــت•انتخ ــی•باب مبلغ
• چنانچــه•نشــانه•یــا•نشانه•نوشــته•از•قبــل•موجــود•باشــد•و•طــراح،•طــرح•را•اجــرا•کــرده•یــا•تغییراتــی•بــر•روی•آن•اعمــال•و•آن•را•	

بــه•روز•نمایــد،•بازســازی•نشــانه•محســوب•می•شــود.

������۱5،۰۰۰،۰۰۰تومان
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نمونه قرارداد



23 ــر•موضــوع•ســفارش•توســط•طــراح•22 ــا•ب ــه•بــوده•و•مــوارد•و•بندهــا•بن قــرارداد•ارایــه•شــده،•نمونــه•خــام•و•اولی

ــر•اســت. ــل•ویرایــش•و•تغیی قاب

به•نام•خدا

ایــن�قــرارداد�بیــن�خانــم�/�آقــای/�شــرکت�....�بــه�نشــانی�و�تلفن....کــه�در�ایــن�قــرارداد�)کارفرمــا(�نامیــده�

می�شــود�از�یــک�ســو�و�خانــم�/�آقــای....�بــه�شــماره�عضویــت....�انجمــن�صنفــی�طراحــان�گرافیــک�ایــران/

شــرکت....�بــه�نشــانی�و�تلفن....کــه�در�ایــن�قــرارداد�)طــراح�گرافیــک(�نامیــده�می�شــود�از�ســوی�دیگــر�بــه�

شــرح�مــواد�ذیــل�منعقــد�مــی�گــردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد
....

ماده ۲- مدت قرارداد و زمان بندی
۱-2-مدت�قرارداد�از�تاریخ....به�مدت....روز�می�باشد�که�به�شرح�ذیل�تفکیک�می�شود:

2-2-ارایه�ی�نمونه�ی�اولیه�طراحی�توسط�طراح�گرافیک،�حداکثر�تا�پایان�وقت�اداری�روز....

3-2-�بررسی�و�اظهارنظر�و�تایید�نمونه�ی�اولیه�توسط�کارفرما�حداکثر�تا�پایان�وقت�اداری�روز....

ــت�اداری� ــان�وق ــا�پای ــر�ت ــک،�حداکث ــرارداد�توســط�طــراح�گرافی ــی�موضــوع�ق ــل�نهای ــه�و�تحوی ۴-2-�ارای

روز....

ــه�عهــده�ی�طــراح�گرافیــک�باشــد،�خدمــات� ــر�و�چــاپ�موضــوع�قــرارداد�ب ــر�تکثی 5-2چنانچــه�نظــارت�ب

مذکــور�در�موضــوع�قــرارداد�بــه�عنــوان�مرحلــه�ی�چهــارم�زمان�بنــدی�بــه�مــدت....روز،�حداکثــر�تــا�پایــان�

ــد�می�شــود. ــد�و�تایی ــت�اداری�روز�....قی وق

ماده�3-�مبلغ�قرارداد�و�شیوه�ی�پرداخت

مبلــغ�قــرارداد....�ریــال�و�براســاس�قیمت�هــای�پیوســت�تعرفــه�ی�رســمی�بهــای�خدمــات�وآثــار�انجمــن�

ــران�اســت�و�در�مراحــل�ذیــل�توســط�کارفرمــا�بــه�طــراح�گرافیــک�پرداخــت� صنفــی�طراحــان�گرافیــک�ای

می�شــود:

۱-3-�٪�5۰مبلغ�کل�قرارداد،�هم�زمان�با�امضاء�و�مبادله�ی�قرارداد.

ــرارداد.�-�2۰٪ ــوع�3-3ق ــه�ی�موض ــای�اولی ــی�طرح�ه ــد�نهای ــس�از�تایی ــرارداد،�پ ــغ�کل�ق 2-3-�٪�3۰مبل

ــرارداد. ــی�موضــوع�ق ــل�نهای ــا�تحوی ــان�ب ــرارداد،�هم�زم ــغ�کل�ق مبل

ماده�۴-�تعهدات�کار�فرما

�۱-��۴-�کارفرمــا�متعهــد�می�شــود�کلیــه�ی�اطالعــات�و�مصالــح�الزم�جهــت�آشــنایی�و�انجــام�موضــوع�

قــرارداد�را�در�اختیــار�طــراح�گرافیــک�قــرار�دهــد.

�2-�۴-�چنانچــه�چنــد�نمونــه�ی�اولیــه�ی�طراحــی�توســط�طــراح�گرافیــک�جهــت�بررســی�بــه�کارفرمــا�ارایــه�

شــود،�کارفرمــا�پــس�از�انتخــاب�طــرح،�ملــزم�بــه�بازگردانــدن�تمــام�نمونه�هــای�دیگــر�بــه�طــراح�گرافیــک�

ــه�ســایر�نمونه�هــا�نــدارد. ــه�حــق�مالکیتــی�نســبت�ب بــوده�و�هیچ�گون

ــه�امضــاء�طرفیــن�قــرارداد�رســیده�اســت،�کارفرمــا� ــه�کــه�ب ــه�ی�اولی �3-��۴-�چنانچــه�بعــد�از�تاییــد�نمون

ــه� ــت�ک ــی�اس ــت�هزینه�های ــه�پرداخ ــزم�ب ــد،�مل ــت�نمای ــه�درخواس ــه�ی�اولی ــی�را�در�نمون ــام�تغییرات انج

ــود. ــالم�می�ش ــک�اع ــراح�گرافی ــط�ط توس

ــوازی،�موضــوع� ــه�صــورت�م ــدون�اطــالع�طــراح،�ب ــام�کار،�ب ــن�انج ــا�در�حی ــه�کارفرم ــی�ک �۴-�۴-�در�صورت

ــا� ــد�نشــده�را�ب ــای�تایی ــش�طرح�ه ــا�پی ــد،�و�ی ــذار�نمای ــری�واگ ــا�اشــخاص�دیگ ــه�شــخص�ی ســفارش�را�ب

ــه�فســخ� ــک�طرف ــرارداد،�آن�را�ی ــه�از�ق ــر�مرحل ــار�اســت�در�ه ــراح�مخت ــذارد،�ط ــان�بگ ــر�در�می ــراح�دیگ ط

نمایــد.�بدیهــی�اســت�کــه�بــه�دلیــل�صــرف�وقــت�و�هزینــه�توســط�طــراح،�کارفرمــا�ملــزم�بــه�پرداخــت�حــق�

ــا�آن�مرحلــه�خواهــد�بــود. الزحمــه�ی�طــراح�ت

�5-��۴-�چنانچــه�مســئولیت�چــاپ�و�تحویــل�نهایــی�کار�بــر�عهــده�ی�خــود�کارفرمــا�باشــد،�کارفرمــا�متعهــد�

مــی�شــود�در�هــر�مــورد،�حداقــل�پنــج�نمونــه�ی�چاپــی�از�موضــوع�قــرارداد�)اعــم�از�کتــب،�نشــریات،�اوراق�

تبلیغاتــی�و�...(�را�بــه�عنــوان�نمونــه�کار�بــه�طــراح�تحویــل�دهــد.

ــی�شــدن�موضــوع� ــم�از�منتف ــی�اع ــر�دلیل ــه�ه ــا�ب ــه،�کارفرم ــه�ی�اولی ــد�نمون ــس�از�تایی �6-��۴-�چنانچــه�پ

ــه�ی�کار�منصــرف� ــر،�از�ادام ــخصی�دیگ ــل�ش ــا�دالی ــی�ی ــه�طراح ــن�ادام ــورد�قبول�قرارنگرفت ــفارش،�م س

ــود. ــد�ب ــه�خواه ــا�آن�مرحل ــراح�ت ــه�ی�ط ــه�پرداخــت�حق�الزحم ــزم�ب ــا�مل شــود،�کارفرم

ماده�5-�تعهدات�طراح�گرافیک

�۱-��5-�طــراح�گرافیــک�موظــف�اســت�اطالعــات�ارایــه�شــده�توســط�کارفرمــا�را�بــه�دقــت�مطالعــه�و�بررســی�

نمایــد�تــا�در�ارایــه�ی�طرح�هــای�خــود�بتوانــد�بــه�درســتی�عمــل�کنــد.

ــا� ــد�ت ــه�نمای ــه�ارای ــرای�هــر�موضــوع�ســفارش....نمونه�طــرح�اولی �2-�5-�طــراح�گرافیــک�متعهــد�اســت�ب

کارفرمــا�بتوانــد�از�میــان�آنهــا�بهتریــن�را�انتخــاب�کنــد.

ــه� ــا�ب ــا�کارفرم ــه�ب ــی�ک ــا�اصالحات ــه�ی�انتخــاب�شــده�را�ب ــک�متعهــد�اســت�طــرح�اولی �3-�5-�طــراح�گرافی

ــل�دهــد. ــی�را�تحوی ــه�اتمــام�رســانده�و�طــرح�نهای توافــق�مــی�رســد�ب

�۴-��5-�کلیــه�ی�اطالعاتــی�کــه�توســط�کارفرمــا�در�اختیــار�طــراح�گرافیــک�قــرار�مــی�گیــرد�محرمانــه�اســت،�

طــراح�گرافیــک�موظــف�بــه�حفــظ�و�نگهــداری�اطالعــات�داده�شــده�بــوده�و�حــق�انتقــال�بــه�غیــر�را�نــدارد.
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مبلــغ�مذکــور�در�مــاده�ی��3قــرارداد،�مبلــغ�خالــص�دریافتــی�طــراح�گرافیــک�از�کارفرمــا�بــوده�و�پرداخــت�

هرگونــه�کســورات�قانونــی�مربــوط�بــه�ایــن�قــرارداد�بــه�عهــده�ی�کارفرمــا�اســت.

ماده�7-�تاخيرات

ــد�۱-��3از�ســوی� ــدرج�در�مــاده��3بن ــه�پرداخــت�پیــش�پرداخــت�من ــوط�ب �۱-�7-�شــروع�اجــرای�قــرارداد�من

ــرارداد� ــت�اجــرای�موضــوع�ق ــاز�جه ــورد�نی ــدارک�م ــات�و�م ــل�اطالع ــک�و�تحوی ــه�طــراح�گرافی ــا�ب کارفرم

اســت.�هرگونــه�تاخیــر�در�ارایــه�مــوارد�مذکــور�بــه�همــان�میــزان�موجــب�تاخیــر�در�زمــان�اجــرای�قــرارداد�

ــک�محســوب�نمی�شــود. ــر�طــراح�گرافی ــوان�تاخی ــه�عن ــک�شــده�و�ب توســط�طــراح�گرافی

�2-�7-�در�صــورت�تاخیــر�طــراح�گرافیــک�در�اجــرای�موضــوع�قــرارداد�بــه�ازای�هــر�روز�تاخیر....ریــال�جریمه�

محاســبه�شــده�و�از�مرحلــه�ی�ســوم�پرداخــت�کســر�خواهد�شــد.

�3-�7-�اگــر�در�زمــان�تعییــن�شــده�در�قــرارداد،�پیشــنهادات�طــراح�مــورد�قبــول�کارفرمــا�قــرار�نگرفــت،�بــا�

توافــق�طرفیــن�مــدت�قــرارداد�قابــل�تمدیــد�اســت.

ماده�8-�حق�امضا

�۱-�8-�طــراح�گرافیــک�حــق�دارد�طراحــی�و�اجــرای�اثــر�خــود�را�در�محــل�مناســب�بــه�طریقــی�کــه�بــه�اصــل�

طــرح�آســیب�وارد�نشــود�امضــا�نمایــد.

�2-�8-�بــه�کار�بــردن�نشــانی،�تلفــن،�وب�ســایت�یــا�اینســتاگرام�توســط�طــراح�گرافیــک�در�کنــار�امضــا�نیــاز�

بــه�تاییــد�کتبــی�کارفرمــا�دارد.

ماده�9-�فسخ�قرارداد�و�حکمیت

ــن� ــد�ای ــد�بای ــد�قــرارداد�را�فســخ�کنن ــل�بخواهن ــه�هــر�دلی ــن�قــرارداد�ب ــک�از�طرفی ــه�هــر�ی ــی�ک �در�صورت

موضــوع�را�بــا�ذکــر�دالیــل�،کتبــا�بــه�طــرف�دیگــر�اعــالم�نماینــد.�حکمیــت�در�خصــوص�بــرآورد�زیان�هــای�

ناشــی�از�فســخ�بــر�عهــده�ی�داور�مرضی�الطرفیــن�یــا�کارشناســان�کمیتــه�ی�حــل�اختالفــات�انجمــن�

صنفــی�طراحــان�گرافیــک�ایــران�اســت�و�هــر�دو�طــرف�قــرارداد�مکلــف�بــه�پذیــرش�رای�صــادره�هســتند.

ماده�۱۰-�اجرای�قرارداد

�ایــن�قــرارداد�براســاس�مــاده�ی��۱۰قانــون�مدنــی�کشــور�جمهــوری�اســالمی�ایــران�و�اصــل�حاکمیــت�اراده�

در��۱۰مــاده�و�در�دو�نســخه�تنظیــم�شــده�و�پــس�از�امضــا�طرفیــن،�هــر�دو�نســخه�در�حکــم�واحــد�بــوده�و�

طرفیــن�قــرارداد�ملــزم�بــه�رعایــت�کلیــه�ی�مــواد�مذکــور�در�آن�هســتند.

نام�و�امضای�طراح�گرافیک � � � نام�و�امضای�کارفرما��

مالیات
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باشــید   داشــته  توجــه  لطفــا  ایــران  گرافیــک  طراحــان  صنفــی  انجمــن  محتــرم  اعضــا 
ــق  ــراح طب ــه ط ــت ک ــرا اس ــل اج ــی قاب ــا زمان ــی تنه ــت مالیات ــی معافی ــتورالعمل اجرای دس
قانــون هــر ســاله دفاتــر قانونــی خــود را بــه وزارت اقتصــاد و دارایــی تســلیم کــرده باشــد.

دستورالعمل اجرایی معافیت مالیاتی



29 28




	سخن نخست: تعرفه چیست؟
	یادداشتی بر تعرفه ۱۴۰۰
	اوراق اداری، برگههای سازمانی
	اوراق بهادار و بنهای خرید
	اینفوگرافیک (گرافیک اطلاع رسان)
	بروشور ، کتابچه تبلیغاتی
	بسته بندی
	پوستر
	پیکتوگرام
	تبلیغات و آگهی
	تبلیغات محل فروش
	تقویم و سررسید
	تمبر
	تندیس، لوح یادبود و یادمان
	تیشرت و البسه سازمانی
	تایپفیس  (قلم ) 
	دفترچه  راهنما
	روزنامه
	صفحههای اینستاگرام
	طراحی گرافیک فضای برخط ( Online)
	فولدر ، پوشه
	کاتالوگ، کتابچه ارایه انواع محصولات
	کاراکترسازی (طراحی شخصیت) و مسکات
	کارت
	کتاب
	گرافیک پویا (گرافیک متحرک یا موشنگرافیکس)
	گواهینامه و کارت ضمانت
	لوح فشرده
	مجله، نشریه
	مشاوره و داوری
	نظارت طراح بر روندچاپ و تولید
	نشانه
	هویت بصری ( VCI)، شناسهی دیداری
	نمونه قرارداد
	مالیات


