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«انجمن  صنفی  طراحان  گرافیگ  ایران» با ۲۵ سال تجربه و تحقیق در چگونگی قیمت گذارِی 
شاخه های مختلف طراحی گرافیک به تدوین و انتشار این تعرفه دست  یافته است.

 مهمترين شاخص ها در تعیين قیمت به قرار زير است:
۱ -  پيشینه ی تجربه ی حرفه ای و میزان تخصص طراح در شاخه ای از گرافیک و اجرای آن.

۲ -  مدت زمان صرف شده ی طراحی و اجرای یک سفارش.
۳ -  تعدد مخاطبان، وسعت تولید، تیراژ و گستره ی انتشار.

۴-  قیمت  ها در این تعرفه به صورت  «قیمت  پایه» در نظر گرفته شده است.   

 درباره ی چگونگی استفاده از این تعرفه در منشور حرفه ای انجمن توصیه ها و راهنمایی های الزم و 
ارایه  شده  است. به کار بستن قیمت گذاری دقیق و نظام مند به عنوان یک تعهد  همه جانبه  

حرفه ای، ضامن هماهنگی و همبستگی بين همکاران گرافیک در ایران خواهد بود.
 طراحان مستقل و ارایه  دهند گان خدمات طراحی گرافیک برای حفظ و نگهداری یک آتلیه ی 
گرافیک باید قادر باشند هزينه ی های جاری خود را تأمین  کنند. بنابر این توصیه ی انجمن به 
اعضا و همکاران خود این  است که با در نظر گرفتن قیمت پایه ی ارایه شده در این تعرفه به 
اهداف فوق دست یافته و همواره سطح کیفی خدمات حرفه ای خود را  بر اساس قیمت های 
پایه ی تعرفه تنطیم  نمایند؛ در غیر اینصورت شغل حرفه ای و اصلی آنها به مرور زمان به کار 
در  گرافیک  طراحی  شغل  هویت  و  شخصیت  به  موضوع  این  تبدیل  می شود.  فرعی  و  جانبی 

سطح کشورمان نیز آسیب خواهد رساند.
این تعرفه که حاصل کار گروهی  استادان، مشاوران و طراحان تخصصی  این حرفه و نظارت 
کـمیته ی تـعرفـه ی انجـمن بوده و با درنظر گرفتن مالحظات اقتصادی و حقوقی جاری کشور 
به عنوان شاخص و راهنمای  پایه ی تعیين قیمت خدمات و آثار طراحان گرافیک ایران مورد 

استفاده قرار می گیرد.
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انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

یک نسخه از این تعرفه به عضو محترم انجمن
سرکار خانم/ جناب آقای 

به شماره ی عضویت

تقدیم می شود.

 بدینوسیله «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» 
تمامی حمایت های حقوقی و قانونی خود را 

(مشروط به رعایت مقررات و الزامات انجمن) 
از ایشان اعالم می دارد.

بدینوسیله
«انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» 

تمامی حمایت های حقوقی و قانونی خود را 
(مشروط به رعایت مقررات و الزامات انجمن) 

از تمامی اعضای خود اعالم می دارد.





هویت  بصری 

نشانه

طراحی شخصیت

اوراق اداری و بهادار

بروشور، کاتالوگ یا دفترچه راهنما

کارت و گواهینامه

لوح فشرده

نماد ها و عالیم راهنما

بسته بندی

پوستر

تقویم و سررسید

طراحی حروف فارسی

آگهی تبلیغاتی

تبلیغات محل فروش

گرافیک رابط  کاربری

شبکه های اجتماعی

گرافیک متحرک

کتاب

نشريه (روزنامه، مجله و...)

گرافیک محیطی

گرافیک اطالع رسان

تمبر

تندیس و لوح

تی شرت و لباس سازمانی

مشاوره و داوری

نظارت فنی و هنری بر چاپ و تولید

۱۰

۱۰

۱۰

۱۱

۱۱

۱۲

۱۲

۱۳

۱۳

۱۴

۱۴

۱۵

۱۵

۱۶

۱۷

۱۷

۱۸

۱۹

۱۹

۲۰

۲۰

۲۱

۲۱

۲۱

۲۲

۲۲

V i s u a l  I d e n t i t y

L o g o

M a s c o t e

S t a t i o n e r y

B r o c h u r e  &  C a t a l o g

C e r t i f i c a t i o n

C D

S i g n  &  S y m b o l

P a c k a g i n g

P o s t e r

C a l e n d a r

P e r s i a n  Ty p e f a c e s

A d v e r t i s i n g

Point of Sale Marke ting (P O S )

U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )

S o c i a l  M e d i a

M o t i o n   G r a p h i c s

B o o k  D e s i g n

P u b l i c a t i o n s

E n v i r o n m e n t a l  G r a p h i c

I n f o g r a p h i c

P o s t a g e  S t a m p

T r o p h y  &  P l a q u e

T - S h i r t  &  O r g a n i z a t i o n a l  C l o t h i n g

A d v i c e  &  A r b i t r a t i o n

T e c h n i c a l  S u p e r v i s i o n



۱

۲

۳

۴

۵

۶

هویت  بصری 
 

هویت بصری     
هویت بصری، یک ایده ی قابل گسترش همه  جانبه است که 

طراح در ابتدای کار در مورد تمام ابعاد و  نحوه ی گسترش آن 
ایده پردازی می کند.  

نحوه ی ارایه آن می تواند در قالب دفترچه ی توضیحاِت نکات 
فنی، رنگ ، فونت، فرم و تناسبات و... بوده که به همراه بایدها و 

نبایدها ارایه  می شود. 
هزينه ی اقالم دیگر برای توسعه ی  این مجموعه (نشانه، اوراق

  اداری و...) جداگانه و بر اساس قیمت آیتم های تعرفه محاسبه 
می شود. 

طراحی شخصیت 
 

طراحی شخصیت برای برند   
طراحی حالت های دیگر شخصیت (هر مورد) 

نشانه  

طراحی نشانه یا نشانه نوشته    
    (Redesign) بازسازی نشانه

طراحی نشانه نوشته به زبان دیگر (هر مورد)

۱۰

۲     تومان ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

۶۰٪ قیمت  پایه

۳۰٪ قیمت پایه
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(Visual Identity)

(Logo )

(Mascot)



۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

     ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 

     ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ 

     ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ 

     ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 (Flyer) ْ

۸

۸

(Uniform)

 
۵

 

۱۱

     ۸٬۰۰۰٬۰۰۰  

     ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ 

     ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ 

     ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 

     ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ 

     ۵۰۰٬۰۰۰ 

     ۵۰۰٬۰۰۰ 

     ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ 
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(Brochure & Catalog)

(Stationery)



۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

کارت و گواهینامه
 

طراحی کارت دعوت، تبريک و...   
طراحی پاکت کارت دعوت     

طراحی کارت بانکی، اعتباری، تلفن و... (هرمورد)
طراحی کارت ضمانت، پشتیبانی، گارانتی و...  

طراحی گواهینامه، دیپلم، تقدیر نامه و... 

لوح فشرده

طراحی لوح فشرده و جلد    
طراحی سـاختار کلی(Uniform) یک مجموعه 

(جلد و روی لوح فشرده)   
طراحی دفترچه ی توضیحات بر اساس بروشور محاسبه می شود. 

۱۲

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۳٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان
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(Certification)

 (CD) 



۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

نمادها و عالیم راهنما 

طراحی یک مجموعه عالیم راهنما (تا ۵مورد)
طراحی اقالم اضافه (هرمورد)

بسته بندی  

طراحی بسته بندی برای یک محصول 
طراحی ساختار کلی (Uniform) بسته بندی  (تا ۳ مورد) 

طراحی اقالم اضافه (هرمورد) ۲۰٪ قیمت پایه

طراحی ساختار کلی لیبل و برچسب (تا سه مورد)
طراحی اقالم اضافه (هرمورد)  ۲۰٪ قیمت پایه

طراحی کارتن مادر (اصلی)
(Shopping Bag) ساک تبلیغاتی

لفاف یا کاغذ بسته بندی
(Resize) اجرای طرح در ابعاد دیگر

۱۳

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۳۰٪ قیمت  پایه

۲     تومان ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 

۱۵٪ قیمت پایه
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(Sign & Symbol)

(Packaging)



۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

پوستر 

طراحی پوستر

تقویم و سررسید 

طراحی تقویم دیواری تک برگ ساالنه   
طراحی تقویم دیواری فصلی با جلد (۵برگ)  

طراحی تقویم دیواری ماهانه با جلد (۱۳ برگ)  
طراحی تقویم رومیزی با پایه (۱۳ برگ)   
طراحی ساختار کلی (Uniform) سررسید   

اجرای طرح صفحات داخلی سررسید

۱۴

 ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان
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 (Calendar)

 (Poster)



۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

آگهی تبلیغاتی 

طراحی آگهی
طراحی تبلیغاتی بدنه ی اتوبوس 

(Key Visual ) (بر اساس تصویر کلیدی ارایه شده)

طراحی تبلیغاتی بدنه ی اتوبوس (طراحی مستقل)
طراحی تبلیغات شهری (بيلبورد و عرشه ی پل) 

طرا حی استرابرد، استند، لمپ پست و ...
طراحی تابلوی سردر فروشگاه

(Resize) اجرای طرح در ابعاد دیگر

۱۵

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

۳۰٪ قیمت پایه
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 (Advertising)

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

طراحی حروف فارسی 

طراحی حروف (یک وزن)
شامل طراحی و اجرای حروف، اعداد و عالیم نگارشی.

پياده سازی و تنظیمات فنی  (Leading  ،Tracking  ،Kerning و...)  
جداگانه محاسبه می شود.

طـــراحی و اجرای وزن و یا حالت  دیگر (Italic  ،Bold ،Thin و...)  
هر مورد  ۲۵٪ قیمت پایه. 

بهینه سازی برای حروف وب   ۳۰٪  قیمت پایه.

(Type Family) (سه وزن) طراحی خانواده ی حروف
تنظیمات فنی و پياده سازی هر وزن

طراحی حروف ویژه، حروف ترکیبی و عالیم خاص   

 ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

۰/۵ ٪ قیمت پایه

 ۲۰٪ قیمت پایه

(Persian Typefaces)



۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

تبلیغات محل فروش  

(Hanger or Dangler) هنگر یا دنگلر
سازه ی اطالع رسانی که در فروشگاه آویزان می شود.

(Wobbler) وابلر
سازه ی اطالع رسانی که به قفسه یا طبقه ی محصوالت فروشگاه 

متصل می شود.

(Sticker)  استیکر
برچسب اطالع رسانی که معموال بر روی ویترين یا کف فروشگاه 

نصب می شود.

 (Shelf Talker) شلف تاکر
سازه ی اطالع رسانی که تاخورده و نیمی از آن زير محصول قرار 

می گیرد.

        (Bunting) بانتینگ
سازه ی اطالع رسانی که به صورت ريسه (تکرار یک یا چند طرح 

مرتبط) کشیده می شود.

    (Window Freeze) ویندو فريز
طراحی گرافیک برای ویترين.  

 (Maquette or Monument)  طراحی گرافیک ماکت
(Resize)  اجرای طرح در اندازه های دیگر

۱۶

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

۳۰٪ قیمت پایه
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POS (Point of Sale Marketing)



۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

شبکه های اجتماعی 

طراحی ساختار کلی (Uniform) یک حساب 
پ و...)  

َ
کاربری (نظیر اینستاگرام، واتس ا

شامل پست، استوری، کاور ویدیو و کاور هایالیت.

(Header) طراحی بنر پيشانی
ساختار کلی(Uniform) پست و استوری متحرک 

پست و استوری تک فريم     
پست و استوری متحرک (تا ۱۵ ثانیه)    
پست و استوری متحرک (تا ۳۰ ثانیه)    

پست و استوری متحرک (تا ۶۰ ثانیه)
پست و استوری متحرک (تا ۹۰ ثانیه)

گرافیک رابط  کاربری 

 (Static) طراحی رابط  کاربری وب سایت ایستا
یا       طراحی گرافیک   برای تمپلیت  آماده   (حداقل ۴ صفحه)

طراحی رابط  کاربری وب سایت واکنش گرا 
(Responsive) تا ۴ صفحه   

طراحی رابط  کاربری برای اپلیکیشن   
طراحی رابط  کاربری برای نرم افزار  

۱۷

 ۸٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۷٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان
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(UI)

(Social Media )



۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

گرافیک متحرک 

متحرک سازی نشانه (Logo Motion) (تا ۳۰ ثانیه)   
طراحی بنر متحرک برای وب سایت (تا ۳۰ ثانیه)  

گرافیک متحرک (Motion Graphics) (تا ۳۰ ثانیه) 
گرافیک متحرک (Motion Graphics) (تا ۶۰ ثانیه)

قیمت ها بر اساس متحرک سازی دوبعدی محاسبه شده، 
متحرک سازی سه بعدی جداگانه محاسبه می شود.

طراحی بسته ی گرافیک تلویزيونی    
شامل یک مورد نشانه ی متحرک، ۵ مورد ترنزيشن، ۴ مورد آیتم

 ورودی (Intro)، قالب زير نویس (Crawl)، کپشن و قاب گزارش 
تصویری.

هزينه ی طراحی نشانه ی برنامه جداگانه ،  براساس قیــــمت نشانه 
محاسبه می شود.

طراحی گرافیک ترنزيشن (تا ۷ ثانیه)   
طراحی آیتم ورودی یا خروجی (تا ۱۵ ثانیه)  

عنوان بندی فیلم، سريال و... (تا ۶۰ ثانیه)
قیمت  عنوان بندی بر اساس تکنیک دوبعدی محاسبه شده. 

(Motion Graphics)

۱۸

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان
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۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۹۰

۹۱

نشريه (روزنامه، مجله و ...)

   (Uniform) طراحی ساختار کلی نشريه
شامل شیوه ی حروفچینی، گريد، شیوه ی صفحه آرایی، صفحات 

جداکننده، صفحه ی فهرست، سرکلیشه ها و ساختار کلی جلد.

طراحی ساختار کلی (Uniform) جلد مجله
طراحی جلد مجله (هر شماره)    
اجرای صفحات داخلی روزنامه (هر صفحه)   
اجرای صفحات داخلی مجله (هر صفحه)   

هزينه ی طراحی عنوان نشريه جداگانه، بر اساس قیمت نشانه 
محاسبه می شود.

هزينه ی تصویرسازی جداگانه محاسبه می شود.

کتاب  

طراحی جلد کتاب 
ساختار کلی جلد  (Uniform) برای یک گروه کتاب

ساختار کلی صفحه آرایی (Uniform) برای یک گروه کتاب  
صفحه آرایی کتاب تصویری (هر صفحه)   

صفحه آرایی کتاب نوشتاری (هر صفحه)
طـــراحی صفـحـات اخــتصاصی (صفحه ی عنوان، فهرست و...) 

دو برابر قیمت پایه محاسبه می شود.
طراحی موارد خاص تصویری مانند دیاگرام، نمودار،  اینفوگرافیک، 

تصویر سازی و... جداگانه محاسبه می شود. 

۱۹

 ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰    تومان

 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۳۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۸٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۲۰٬۰۰۰     تومان

 ۵۰٬۰۰۰     تومان
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(Book Design)



۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

 ۹۷

گرافیک اطالع رسان 

طراحی گرافیک اطالع رسانی با طراحی آیکن های 
اختصاصی (تا ۵ مورد) 

طراحی گرافیک و ترکیب بندی طرح با استفاده از 
آیکن های آماده 

طراحی گرافیک اطالع رسانی اضافه (هرمورد) ۲۰٪ قیمت پایه.

گرافیک محیطی

ایده پردازی و طراحی دکوراتیو (یک مورد)  
طرح های دکوراتیو (دفتر، فروشگاه، غرفه ی نمایشگاهی و...)

طراحی گرافیک محیطی اطالع رسان 
گرافیک محیطی (بيمارستان، ایستگاه، فرودگاه و ...)

اجرای طرح گرافیک محیطی و توسعه ی آن در 
قالب های دیگر (هر مورد)

ایده پردازی و طراحی گرافیک سازه های تبلیغاتی 
منظور طراحی گرافیک یک آیتم تبلیغاتی در محیط همانند 

گوريال مارکتینگ، سازه ی دکوراتیو محیطی و ... است.

۲۰

 ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

۳۵٪ قیمت پایه

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان
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۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

تمبر

طراحی تمبر 
طراحی اضافه برای یک مجموعه تمبر (هرمورد)

(Booklet) طراحی کتابچه ی تمبر

تندیس و لوح 

ایده پردازی و طراحی تندیس
طراحی لوح یادبود

۲۱

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

تی شرت و لباس سازمانی
 

 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومانطراحی گرافیک تی شرت و لباس سازمانی 

Iranian
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به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم

(T-Shirt & Organizational Clothing)

(Postage Stamp) 

 (Trophy & Plaque)



۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

نظارت فنی و هنری بر چاپ و تولید

نظارت و کنترل چاپ و تولید (تا ۳۰ میلیون تومان)
بيش از ۳۰ میلیون تومان 

مشاوره و داوری
 

مشاوره ی تخصصی (هر ساعت)    
نشست تخصصی، سمینار و سخنرانی (یک روز ) 

برگزاری کارگاه تخصصی (Workshop) (یک روز )  
داوری و انتخاب آثار (یک روز ) 

نشست یا کارگاه تخصصی و داوری بيش از یک روز ، به ازای هر 
روز ۵۰٪ قیمت پایه افزوده می شود.

کلیه ی هزينه های اقامت، پذیرایی و رفت و آمد به عهده ی برگزار
 کننده است. 

چنانچه در روند سفارش به امــور جـانبی و تخصصِی ویژه ای نظیر عکاسی، 
اسکن، مدل سازی، ماکت سازی و...، نیاز باشد هزينه ی آن به طور جداگـانه 

(بر اساس قیمت تخصصی مربوط) محاسبه خواهد شد.

۲۲

امور جانبی و اجرایی 

 ۱٬۵۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰     تومان

۳۵٪ هزینه ی تولید

۲۰٪ هزینه ی تولید

Iranian
Graphic
Designers
Society

به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم

(Advice & Arbitration)

(Technical Supervision)



 

به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم



به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم
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به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم
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به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم
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به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم
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Graphic
Designers
Society



به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم



دستورالعمل اجرایی معافیت مالیاتی

به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم

۲۹



به نام خدا

این قرارداد فی  ما بین خانم/ آقای: .......................................... به کد  ملی ........................................ 

به نــمایندگی شرکت ............................. به نشانی ...................................................................... 

......................................  تلفن  ..........................  که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود از یک  سو

و خانم/ آقای: ......................... به کد ملی ......................................... به شماره عضویت ............ در 

انجمن صنـــفی طــــــراحان گرافیک ایران به نشانی .......................................................................... 

سوی  از  می شود  نامیده  دوم  طرف  قرارداد  این  در  که   ......................... تلفن   ......................................

دیگر به شرح مواد زیر منعقد می گردد. 

ماده ی ۱- موضوع قرارداد

...........................................................................................................                                 

ماده ی ۲- مدت قرارداد و زمان بندی

۲-۱) مدت قرارداد از تاریخ .... .... ....  به مدت ......  روز کاری می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود:

۲-۲) تاریخ موثر شدن قرار داد از تاریخ واریز پیش پرداخت از سوی طرف اول قرارداد بوده و زمان آغاز تعهد طرف 

دوم در صورت فاصله ی تاریخ قرارداد تا تاریخ واریز پیش پرداخت از زمان موثر شدن قرارداد آغاز می گردد.

۲-۳) ارایه ی  اطالعات از سوی طرف اول به طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۴) ارایه ی  طراحی موضوع قرارداد توسط طرف دوم حداکثر تا پایان وقت اداری روز  .... .... .... .

۲-۵) بررسی و اظهارنظر بر طراحی موضوع قرارداد توسط طرف اول حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۶) ارایه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طرف دوم، حداکثر تا پایان وقت اداری روز .... .... .... .

۲-۷)چنانچه نظارت بر تکثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی  طرف دوم باشد، مرحله ی هفتم با مبلغی علی الحده 

عالوه بر تعهدات بندهای قبلی به تعهد پرداخت طرف اول اضافه می گردد. بدیهی است موضوع بند ۷ تعهد چاپ 

فارغ از تعهد طرف دوم نسبت به موضوع قرارداد بوده و می باید طی توافقنامه  ای جداگانه ، بین طرفین تنظیم و 

منعقد گردد.

ماده ی۳- مبلغ قرارداد و شیوه ی  پرداخت

۳-۱)مبلغ قرارداد ........ ........ ........ ریال و بر اساس قیمت های پیوست تعرفه ی   رسمی انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران می باشد که در مراحل زیر توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت می شود:

۷۰٪ مبلغ کل همزمان با امضا و مبادله ی  قرارداد.
۳۰٪  مبلغ کل همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.

ماده ی ۴- تعهدات طرف اول

۴-۱) طرف اول متعهد می شود کلیه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایی و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرف 

دوم قرار دهد.

۴-۲)چنانچه طرف اول بعد از تایید طرح انجام تغییراتی را درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه هایی است که 

توسط طرف دوم  اعالم می شود.

به  را  سفارش  موضوع  موازی،  صورت  به   دوم،  طرف  اطالع  بدون  کار،  انجام  حین  در  اول  طرف  درصورتیکه   (۳-۴

شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید و یا پیش طرح های دیگر را با طراح دیگری در میان بگذارد، طرف دوم مختار 

است در هر مرحله از قرارداد آن را یک طرفه فسخ نماید. بدیهی است که به دلیل صرف وقت و هزینه توسط طرف 

دوم، طرف اول ملزم به پرداخت دستمزد  طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۴) طرف اول متعهد می شود در صورت چاپ اثر، حداقل ۵ نمونه ی  چاپی از موضوع قـرارداد را به عنوان نمونه کار 

به طرف دوم  تحویل دهد.

دستمزد  پرداخت  به  ملزم  اول  طرف  نگرفت،  قرار  اول  طرف  استفاده ی  مورد  دلیلی  هر  به  طــرح  چــنانچه   (۵-۴

طرف دوم تا آن مرحله خواهد بود.

۴-۶) طرف اول متعهد می شود، طبق زمان بندی مقرر در قرارداد، نظر کتبی خود را درمورد موضوع قرارداد به طرف 

دوم ابالغ نماید. در غیر این صورت به منزله ی تایید و قبول طرح نهایی توسط طرف اول تلقی می شود و طرف اول 

مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت کامل پرداخت نماید.

۴-۷) باز بینی موضوع قرارداد و تایید محتوای آن (متن، تصویر و...) بر عهده ی طرف اول است.

۴-۸) حـــق مــالکیت مــعنوی آثار موضوع قرار داد متعلق به طرف دوم می باشد و طرف اول تنها با درج نام طراح  

گرافیک می تواند آنها را منتشر نماید. 

۴-۹) درصورتیکه طرف اول بدون رضایت کتبی طرف دوم، اثر خلق شده را خارج از موضوع قرارداد استفاده نماید 

ملزم به پرداخت خسارت، طبق تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران می باشد.

 ماده ی ۵- تعهدات طرف دوم 

۵-۱) طرف دوم  مـــوظف است اطالعات ارایه شده تــــوسط طرف اول را به دقت مطالعه و بررسی نماید تا در ارایه ی 

طرح های خود بتواند به درستی عمل کند.

۵-۲) طــــرف دوم  متعهد است موضوع قرارداد انتخاب شده را «با اصالحاتی که با طرف اول به توافق می رسد» به 

اتمام رسانده و طرح نهایی را تحویل دهد.

۵-۳) کلیه ی اطالعاتی که توسط طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد محرمانه است. طرف دوم موظف است 

به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده ی۶- کسورات قانونی

مبلغ مذکور در ماده ی ۳  قرار داد، مبلغ خالص دریافتی طرف دوم از طرف اول قرارداد می باشد و پرداخت هرگونه 

کسورات قانونی مربوط به این قرارداد  تمامًا به عهده ی طرف اول است.

ماده ی ۷- تاخیرات

۷-۱) شروع قرارداد از تاریخ موثر شدن قرارداد و تحویل اطالعات و مدارک مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد از 

سوی طرف اول به دوم می باشد. بدیهی است هرگونه تاخیر در مورد موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر در 

زمان اجرای قرارداد توسط  طرف دوم  می شود که به عنوان تاخیر طرف دوم  محسوب نمی شود.

۷-۲) اگر در زمان تعیین شده ی قرارداد، پیشنهادهای طرف دوم مورد قبول طرف اول  قرار نگرفت، با توافق طرفین 

مدت قرارداد قابل تمدید است.

ماده ی ۸- حق امضا

۸-۱) طرف دوم حق دارد امضای خود را در محل مناسب اثر، به طریقی که به اصل طرح آسیب وارد نشود درج نماید و 

درصورتیکه امکان امضا در اثر وجود نداشته باشد، طرف اول موظف به ارایه ی گواهی رسمی به طرف دوم می باشد.

۸-۲) به کار بردن نشانی، تلفن و یا سایر اطالعات توسط طرف دوم در کنار امضا، نیاز به تایید طرف اول در متن 

قرارداد دارد.

ماده ی ۹- فسخ قرارداد 

درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند، می باید با پرداخت هزینه و خسارات 

طرف مقابل این موضوع را با ذکر دالیل، کتبًا به طرف دیگر اعالم نمایند و در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را دارند:

- در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد. 

- در صورت حجر و سفه و ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد. 

ماده ی  ۱۰  -حل اختالف  

از تفسیر و اجرا حادث گردد، طرفین با امضای این قرارداد  از این قرارداد اعم  در صورتیکه هر گونه اختالفی ناشی 

مـوضوع را به کــمیته ی حـل اختالف «انجمن صنفی طــراحان گــرافیک ایران» ارجاع خواهند داد و کــمیته ی مزبور 

به عنوان داور مرضی الطرفین رسیدگی نموده و رای داوری برای طرفین الزم االجرا و قطعی است. مدت داوری سه 

ماه  می باشد و  برای یک بار توسط داور قابل تمدید است. آیین داوری و رسیدگی توسط داور تهیه و ابالغ می گردد.

ماده ی ۱۱ -قوه ی قهریه

در صورتیکه در اثر حــدوث هـــر یک از مـــصادیق قوه ی قهریه كــه بنا به تعریف مجموعه  بالیا و حوادث طبیعی و 

جنگ و امور غیرقابل پیش بینی و شرایطی كه حدوث آن خارج از كنترل طرفین قرارداد باشد، انجام تعهدات طرفین 

و موضوع قرارداد ممکن نگردد و در صورت دوام این شرایط تا حداكثر شش ماه پس از زمان قرارداد، این زمان به 

مدت قرارداد اضافه خواهد شد. در صورت ادامه ی این حالت بیش از شش ماه، هر یک از طرفین می توانند بدون 

هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر قرارداد را خاتمه دهند.

ماده ی ۱۲- اجرای قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ی  ۱۰  قانون مدنی کشور جـــمهوری اســالمی ایــران و اصــل حاکمیت اراده در ۱۲ ماده و 

به  ملزم  قرارداد  طرفین  و  بوده  واحد  حکم  در  نسخه  دو  هر  طرفین،  امضای  از  پس  که  شده  تنظیم  نسخه  دو  در 

رعایت کلیه ی  موارد مذکور در آن می باشند.

تبصره: در مواردی که به هر طریقی صراحتًا مبلغ و شرح خدمات درقراردادحاضر ذکر نشده باشد، تعهدات طرف 

اول در پرداخت مبلغ خدمات به شرح تعرفه ی رسمی «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران» می باشد.

نام و امضای طرف اول             نام و امضای طرف دوم

۳۰



 دستورالعمل اجرایی معافیت مالیاتی طراحان گرافیک

دستورالعمل  باشید،  داشته  توجه  لطفا  ایران»  گــرافیک  طــراحان  صنفی  «انـــجمن  مــحترم  اعضای 

اجرایی معافیت مالیاتی تنها زمانی قابل اجــرا ست کــه طــراح طبق قانون هر ساله دفاتر قانونی خود 

را به وزارت اقتصاد و دارایی تسلیم کــرده باشد.
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