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ﮔﺬاری
»اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮓ اﯾﺮان« ﺑﺎ  ۲۵ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ِ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺗﻌﯿﻴﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -۱ﭘﻴﺸﯿﻨﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﺺ ﻃﺮاح در ﺷﺎﺧﻪای از ﮔﺮاﻓﯿﮏ و اﺟﺮای آن.
 -۲ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺮفﺷﺪهی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﯾﮏ ﺳﻔﺎرش.
 -۳ﺗﻌﺪد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،وﺳﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﯿﺮاژ و ﮔﺴﺘﺮهی اﻧﺘﺸﺎر.
 -۴ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺮﻓﻪای اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم و
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﻗﯿﻖ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ
ﺣﺮﻓﻪای ،ﺿﺎﻣﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻓﯿﮏ در اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و اراﯾﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﮏ آﺗﻠﯿﻪی
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪیﻫﺎی ﺟﺎری ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ
اﻋﻀﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪی اراﯾﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﻓﻮق دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻨﻄﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﻐﻞ ﺣﺮﻓﻪای و اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻐﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺘﺎدان ،ﻣﺸﺎوران و ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ و ﻧﻈﺎرت
ﮐـﻤﯿﺘﻪی ﺗـﻌﺮﻓـﻪی اﻧﺠـﻤﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ و راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻌﯿﻴﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت و آﺛﺎر ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

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

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی ﻋﻀﻮﯾﺖ
»اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان«

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را

)ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﻟﺰاﻣﺎت اﻧﺠﻤﻦ(
از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽدارد.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

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

)ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﻟﺰاﻣﺎت اﻧﺠﻤﻦ(
از اﯾﺸﺎن اﻋﻼم ﻣﯽدارد.

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان
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۱۰

V is u al Id e n ti t y

ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی

۱۰

Lo g o

ﻧﺸﺎﻧﻪ

۱۰

M as co te

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ

۱۱

St ati o n e ry

اوراق اداری و ﺑﻬﺎدار

۱۱

B rochu re & Cat al o g

 ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ،ﺑﺮوﺷﻮر

۱۲

Certi f i c ati o n

ﮐﺎرت و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ

۱۲

CD

ﻟﻮح ﻓﺸﺮده

۱۳

S i g n & S ymb o l

ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻢ راﻫﻨﻤﺎ

۱۳

Packag i n g

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی

۱۴

Po s ter

ﭘﻮﺳﺘﺮ

۱۴

Cal e n d ar

ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺳﺮرﺳﯿﺪ

۱۵

Pers i an Typ ef aces

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ

۱۵

Ad v ertis i n g

آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

۱۶

Point of Sale Marketing (PO S )

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش

۱۷

U s e r In te rf ace ( U I )

ﮔﺮاﻓﯿﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی

۱۷

S oci al M e d i a

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۸

M o ti o n G rap hi cs

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﺤﺮک

۱۹

B o o k De s i g n

ﮐﺘﺎب

۱۹

Pub l i c ati o n s

(... ﻣﺠﻠﻪ و،ﻧﺸﺮﻳﻪ )روزﻧﺎﻣﻪ

۲۰

En v i ro n m e n t al G rap hi c

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ

۲۰

In f o g rap hi c

ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼعرﺳﺎن

۲۱

Po s t ag e St amp

ﺗﻤﺒﺮ

۲۱

Tro p hy & Pl aq u e

ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﻟﻮح

۲۱

T - Sh i r t & O rg an i z ati o n al Cl o thi n g

ﺗﯽﺷﺮت و ﻟﺒﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۲

Ad v i ce & Arb i trati o n

ﻣﺸﺎوره و داوری

۲۲

Techn i c al S u p erv is i o n

ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺮ ﭼﺎپ و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی
۱

)(Visual Identity

ﻫﻮﯾﺖﺑﺼﺮی

ﻫﻮﯾﺖﺑﺼﺮی ،ﯾﮏ اﯾﺪهی ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺮاح در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و ﻧﺤﻮهی ﮔﺴﺘﺮش آن
اﯾﺪهﭘﺮدازی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﮑﺎت
ﻧﺤﻮهی اراﯾﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ دﻓﺘﺮﭼﻪی
ِ
ﻓﻨﯽ ،رﻧﮓ ،ﻓﻮﻧﺖ ،ﻓﺮم و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و ...ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و
ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺰﻳﻨﻪی اﻗﻼم دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ﻧﺸﺎﻧﻪ ،اوراق
اداری و (...ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

)(Logo

ﻧﺸﺎﻧﻪ
۲

ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻧﻮﺷﺘﻪ

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳

ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺸﺎﻧﻪ )(Redesign

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۴

ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ )ﻫﺮ ﻣﻮرد(

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ

 ٪۶۰ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

)(Mascot

۵

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ

۶

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ )ﻫﺮ ﻣﻮرد(

 ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۱۰

 ٪۳۰ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ
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(Stationery)
۵

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۷

۱٬۲۰۰٬۰۰۰

۸

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

۹

۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰

۱۰

(Brochure & Catalog)
۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬۵۰۰٬۰۰۰

ْ

(Flyer)

۸

۱٬۲۰۰٬۰۰۰

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

(Uniform)

۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۵۰۰٬۰۰۰

۱۲
۱۳
۱۴

۱۵
۱۶

۵۰۰٬۰۰۰

۱۷

۱٬۵۰۰٬۰۰۰
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۸

۱۱

۱۸

۱۱

)(Certification

ﮐﺎرت و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
۱۹

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرت دﻋﻮت ،ﺗﺒﺮﻳﮏ و...

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۲۰

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﮐﺎرت دﻋﻮت

 ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۲۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﻋﺘﺒﺎری ،ﺗﻠﻔﻦ و) ...ﻫﺮﻣﻮرد(

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۲۲

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﮔﺎراﻧﺘﯽ و...

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۲۳

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ،دﯾﭙﻠﻢ ،ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ و...

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

)(CD

ﻟﻮح ﻓﺸﺮده
۲۴

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و ﺟﻠﺪ

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۲۵

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ) (Uniformﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

)ﺟﻠﺪ و روی ﻟﻮح ﻓﺸﺮده(

ﻃﺮاﺣﯽ دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۱۲
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)(Sign & Symbol

ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻢ راﻫﻨﻤﺎ
۲۶

ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼﯾﻢ راﻫﻨﻤﺎ )ﺗﺎ ۵ﻣﻮرد(

۲۷

ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻼم اﺿﺎﻓﻪ )ﻫﺮﻣﻮرد(

 ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ٪۱۵ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

)(Packaging

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
۲۸

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۲۹

ﻃﺮاﺣﯽﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ)(Uniformﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی )ﺗﺎ ۳ﻣﻮرد(

 ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۰

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻟﯿﺒﻞ و ﺑﺮﭼﺴﺐ )ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد(

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﺎدر )اﺻﻠﯽ(

 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۲

ﺳﺎک ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ )(Shopping Bag

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۳

ﻟﻔﺎف ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۴

اﺟﺮای ﻃﺮح در اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ )(Resize

ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻼم اﺿﺎﻓﻪ )ﻫﺮﻣﻮرد(  ٪۲۰ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻼم اﺿﺎﻓﻪ )ﻫﺮﻣﻮرد(  ٪۲۰ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

 ٪۳۰ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

۱۳
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ﭘﻮﺳﺘﺮ

)(Poster

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ

 ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺳﺮرﺳﯿﺪ

)(Calendar

۳۶

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ دﯾﻮاری ﺗﮏﺑﺮگ ﺳﺎﻻﻧﻪ

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۷

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ دﯾﻮاری ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ )۵ﺑﺮگ(

 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۸

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ دﯾﻮاری ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ) ۱۳ﺑﺮگ(

 ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۹

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ روﻣﯿﺰی ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ) ۱۳ﺑﺮگ(

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۴۰

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ) (Uniformﺳﺮرﺳﯿﺪ

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۴۱

اﺟﺮای ﻃﺮح ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﺮرﺳﯿﺪ

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۵

۱۴
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ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ

)(Persian Typefaces

۴۲

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف )ﯾﮏ وزن(

۴۳

ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺣﺮوف )ﺳﻪ وزن( )(Type Family

۴۴

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻨﯽ و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻫﺮ وزن

۴۵

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮوف وﯾﮋه ،ﺣﺮوف ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻋﻼﯾﻢ ﺧﺎص

ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺣﺮوف ،اﻋﺪاد و ﻋﻼﯾﻢ ﻧﮕﺎرﺷﯽ.
ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻨﯽ ) Leading ،Tracking ،Kerningو(...
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﯽﺷﻮد.
ﻃـــﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای وزن و ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ) Italic ،Bold ،Thinو(...
ﻫﺮ ﻣﻮرد  ٪۲۵ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ.
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﺮوف وب  ٪۳۰ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ.

 ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ٪۲۰ﻗﯿﻤﺖﭘﺎﯾﻪ
 ٪ ۰/۵ﻗﯿﻤﺖﭘﺎﯾﻪ

)(Advertising

آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
۴۶

ﻃﺮاﺣﯽ آﮔﻬﯽ

۴۷

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺪﻧﻪی اﺗﻮﺑﻮس

۴۸

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺪﻧﻪی اﺗﻮﺑﻮس )ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ(

 ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۴۹

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻬﺮی )ﺑﻴﻠﺒﻮرد و ﻋﺮﺷﻪی ﭘﻞ(

 ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۵۰

ﻃﺮا ﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺑﺮد ،اﺳﺘﻨﺪ ،ﻟﻤﭗﭘﺴﺖ و ...

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۵۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺳﺮدر ﻓﺮوﺷﮕﺎه

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۵۲

اﺟﺮای ﻃﺮح در اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ )(Resize

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

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

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ٪۳۰ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

۱۵
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ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش

)POS (Point of Sale Marketing

۵۳

ﻫﻨﮕﺮ ﯾﺎ دﻧﮕﻠﺮ )(Hanger or Dangler
ﺳﺎزهی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آوﯾﺰان ﻣﯽﺷﻮد.

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۵۴

واﺑﻠﺮ )(Wobbler
ﺳﺎزهی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۵۵

اﺳﺘﯿﮑﺮ )(Sticker
ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روی وﯾﺘﺮﻳﻦ ﯾﺎ ﮐﻒ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۵۶

ﺷﻠﻒﺗﺎﮐﺮ )(Shelf Talker
ﺳﺎزهی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﻮرده و ﻧﯿﻤﯽ از آن زﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۵۷

ﺑﺎﻧﺘﯿﻨﮓ )(Bunting

 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۵۸

وﯾﻨﺪو ﻓﺮﻳﺰ )(Window Freeze
ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮای وﯾﺘﺮﻳﻦ.

۵۹

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺎﮐﺖ

۶۰

اﺟﺮای ﻃﺮح در اﻧﺪازهﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﺳﺎزهی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت رﻳﺴﻪ )ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﺮح
ﻣﺮﺗﺒﻂ( ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

)(Maquette or Monument

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

)(Resize

 ٪۳۰ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

۱۶
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)(UI

ﮔﺮاﻓﯿﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
۶۱

ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﺴﺘﺎ )(Static

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮایﺗﻤﭙﻠﯿﺖآﻣﺎده)ﺣﺪاﻗﻞ۴ﺻﻔﺤﻪ(
۶۲

ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ واﮐﻨﺶﮔﺮا

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

) (Responsiveﺗﺎ  ۴ﺻﻔﺤﻪ
۶۳

ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

 ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۶۴

ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﻧﺮماﻓﺰار

 ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۶۵

)(Social Media

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ) (Uniformﯾﮏ ﺣﺴﺎب
َ
ﮐﺎرﺑﺮی )ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،واﺗﺲاپ و(...

 ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺖ ،اﺳﺘﻮری ،ﮐﺎور وﯾﺪﯾﻮ و ﮐﺎور ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ.
۶۶

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ )(Header

 ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۶۷

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ) (Uniformﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮری ﻣﺘﺤﺮک

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۶۸

ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮری ﺗﮏﻓﺮﻳﻢ

 ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۶۹

ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮری ﻣﺘﺤﺮک )ﺗﺎ  ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۷۰

ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮری ﻣﺘﺤﺮک )ﺗﺎ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۷۱

ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮری ﻣﺘﺤﺮک )ﺗﺎ  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۷۲

ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮری ﻣﺘﺤﺮک )ﺗﺎ  ۹۰ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۱۷
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)(Motion Graphics

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﺤﺮک
۷۳

ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﻧﺸﺎﻧﻪ )) (Logo Motionﺗﺎ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۷۴

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮای وبﺳﺎﯾﺖ )ﺗﺎ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۷۵

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﺤﺮک )) (Motion Graphicsﺗﺎ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۷۶

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﺤﺮک )) (Motion Graphicsﺗﺎ  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۷۷

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﺘﻪی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﻳﻮﻧﯽ

۷۸

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺮﻧﺰﻳﺸﻦ )ﺗﺎ  ۷ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۷۹

ﻃﺮاﺣﯽ آﯾﺘﻢ ورودی ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ )ﺗﺎ  ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ(

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۸۰

ﻋﻨﻮانﺑﻨﺪی ﻓﯿﻠﻢ ،ﺳﺮﻳﺎل و) ...ﺗﺎ  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ(

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی دوﺑﻌﺪی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه،
ﻣﺘﺤﺮکﺳﺎزی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﺘﺤﺮک ۵ ،ﻣﻮرد ﺗﺮﻧﺰﻳﺸﻦ ۴ ،ﻣﻮرد آﯾﺘﻢ
ورودی ) ،(Introﻗﺎﻟﺐ زﻳﺮﻧﻮﯾﺲ ) ،(Crawlﮐﭙﺸﻦ و ﻗﺎب ﮔﺰارش
ﺗﺼﻮﯾﺮی.
ﻫﺰﻳﻨﻪی ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿــــﻤﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻨﻮانﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ دوﺑﻌﺪی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه.

۱۸

 ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
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ﮐﺘﺎب

)(Book Design

۸۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب

 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۸۲

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽﺟﻠﺪ )(Uniformﺑﺮایﯾﮏﮔﺮوهﮐﺘﺎب

 ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۸۳

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ)(Uniformﺑﺮایﯾﮏﮔﺮوهﮐﺘﺎب

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۸۴

ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮی )ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ(

۸۵

ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﺎری )ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ(

ﻃـــﺮاﺣﯽ ﺻﻔـﺤـﺎت اﺧــﺘﺼﺎﺻﯽ )ﺻﻔﺤﻪی ﻋﻨﻮان ،ﻓﻬﺮﺳﺖ و(...
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﮔﺮام ،ﻧﻤﻮدار ،اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ،
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی و ...ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺸﺮﻳﻪ )روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻠﻪ و (...

 ۱۲۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ۵۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

)(Publications

۸۶

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺮﻳﻪ )(Uniform

۸۷

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ) (Uniformﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ

 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۸۸

ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ )ﻫﺮ ﺷﻤﺎره(

 ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۹۰

اﺟﺮای ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ )ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ(

۹۱

اﺟﺮای ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﻪ )ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ(

ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮهی ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ،ﮔﺮﻳﺪ ،ﺷﯿﻮهی ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ ،ﺻﻔﺤﺎت
ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ،ﺻﻔﺤﻪی ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﺳﺮﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﮐﻠﯽ ﺟﻠﺪ.

ﻫﺰﻳﻨﻪی ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺰﻳﻨﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۱۹

 ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ۳۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

Iranian
Graphic
Designers
Society

ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ

)(Environmental Graphic

۹۲

اﯾﺪهﭘﺮدازی و ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮراﺗﯿﻮ )ﯾﮏ ﻣﻮرد(

۹۳

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻃﻼعرﺳﺎن

۹۴

اﺟﺮای ﻃﺮح ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪی آن در

ﻃﺮحﻫﺎی دﮐﻮراﺗﯿﻮ )دﻓﺘﺮ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﻏﺮﻓﻪی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و(...
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ )ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ،ﻓﺮودﮔﺎه و (...

 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ٪۳۵ﻗﯿﻤﺖﭘﺎﯾﻪ

ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮ )ﻫﺮ ﻣﻮرد(
۹۵

اﯾﺪهﭘﺮدازی و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎزهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﯾﮏ آﯾﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮرﻳﻼ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ،ﺳﺎزهی دﮐﻮراﺗﯿﻮ ﻣﺤﯿﻄﯽ و  ...اﺳﺖ.

ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼعرﺳﺎن
۹۶

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

)(Infographic

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آﯾﮑﻦﻫﺎی

 ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )ﺗﺎ  ۵ﻣﻮرد(
۹۷

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻃﺮح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

 ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

آﯾﮑﻦﻫﺎی آﻣﺎده

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

۲۰
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ﺗﻤﺒﺮ
۹۸

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻤﺒﺮ

۹۹

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی ﺗﻤﺒﺮ )(Booklet

)(Postage Stamp

ﻃﺮاﺣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻤﺒﺮ )ﻫﺮﻣﻮرد(

 ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﻟﻮح
۱۰۰

اﯾﺪهﭘﺮدازی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻨﺪﯾﺲ

۱۰۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮح ﯾﺎدﺑﻮد

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

)(Trophy & Plaque
 ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﯽﺷﺮت و ﻟﺒﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )(T-Shirt & Organizational Clothing
۱۰۲

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﯽﺷﺮت و ﻟﺒﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۱

 ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
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)(Advice & Arbitration

ﻣﺸﺎوره و داوری
۱۰۳

ﻣﺸﺎورهی ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ(

 ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۱۰۴

ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ )ﯾﮏ روز (

 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۱۰۵

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ )) (Workshopﯾﮏ روز (

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۱۰۶

داوری و اﻧﺘﺨﺎب آﺛﺎر )ﯾﮏ روز (

 ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ و داوری ﺑﻴﺶ از ﯾﮏ روز  ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
روز  ٪۵۰ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﻪی ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺮ ﭼﺎپ و ﺗﻮﻟﯿﺪ

)(Technical Supervision

۱۰۷

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺎپ و ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺗﺎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻮﻣﺎن(

 ٪۳۵ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ

۱۰۸

ﺑﻴﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

 ٪۲۰ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﻣﻮر ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋهای ﻧﻈﯿﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در روﻧﺪ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ اﻣــﻮر ﺟـﺎﻧﺒﯽ و
ِ

اﺳﮑﻦ ،ﻣﺪلﺳﺎزی ،ﻣﺎﮐﺖﺳﺎزی و ،...ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪی آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔـﺎﻧﻪ

)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۲
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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ /آﻗﺎی .......................................... :ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ........................................
ﺑﻪ ﻧــﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ  .............................ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ......................................................................
 ......................................ﺗﻠﻔﻦ  ..........................ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻃﺮف اول ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﯾﮏ ﺳﻮ
و ﺧﺎﻧﻢ /آﻗﺎی ......................... :ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ  .........................................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ  ............در
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨـــﻔﯽ ﻃــــــﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ..........................................................................
 ......................................ﺗﻠﻔﻦ  .........................ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻃﺮف دوم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮاد زﯾﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎدهی  -۱ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد
...........................................................................................................
ﻣﺎدهی  -۲ﻣﺪت ﻗﺮارداد و زﻣﺎنﺑﻨﺪی
 (۱-۲ﻣﺪت ﻗﺮارداد از ﺗﺎرﯾﺦ  .... .... ....ﺑﻪ ﻣﺪت  ......روز ﮐﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد:
 (۲-۲ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪن ﻗﺮارداد از ﺗﺎرﯾﺦ وارﯾﺰ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ از ﺳﻮی ﻃﺮف اول ﻗﺮارداد ﺑﻮده و زﻣﺎن آﻏﺎز ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮف
دوم در ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ وارﯾﺰ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ از زﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪن ﻗﺮارداد آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
 (۳-۲اراﯾﻪی اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻮی ﻃﺮف اول ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری روز . .... .... ....
 (۴-۲اراﯾﻪی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دوم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری روز . .... .... ....
 (۵-۲ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف اول ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری روز . .... .... ....
 (۶-۲اراﯾﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دوم ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداری روز . .... .... ....
(۷-۲ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭼﺎپ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﻃﺮف دوم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﺮف اول اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  ۷ﺗﻌﻬﺪ ﭼﺎپ
ﻓﺎرغ از ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮف دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻮده و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد.
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ﻣﺎدهی -۳ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد و ﺷﯿﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ
(۱-۳ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد  ........ ........ ........رﯾﺎل و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪی رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﺎن
ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف اول ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
 ٪۷۰ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻣﻀﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻗﺮارداد.

 ٪۳۰ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد.
ﻣﺎدهی  -۴ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف اول
 (۱-۴ﻃﺮف اول ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪی اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻻزم ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮف
دوم ﻗﺮار دﻫﺪ.
(۲-۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮف اول ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دوم اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳-۴درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﺮف اول در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﺑﺪون اﻃﻼع ﻃﺮف دوم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻔﺎرش را ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﻃﺮحﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻃﺮاح دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ،ﻃﺮف دوم ﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻗﺮارداد آن را ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ 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.
 (۴-۴ﻃﺮف اول ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﭼﺎپ اﺛﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻧﻤﻮﻧﻪی ﭼﺎﭘﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻗـﺮارداد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﺎر
ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.
 (۵-۴ﭼــﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃــﺮح ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﻃﺮف اول ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﻃﺮف اول ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد
ﻃﺮف دوم ﺗﺎ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (۶-۴ﻃﺮف اول ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺒﻖ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد ،ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را درﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻃﺮف
دوم اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف اول ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺮف اول
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (۷-۴ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای آن )ﻣﺘﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ و (...ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻃﺮف اول اﺳﺖ.
 (۸-۴ﺣـــﻖ ﻣــﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣــﻌﻨﻮی آﺛﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮف اول ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ درج ﻧﺎم ﻃﺮاح
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (۹-۴درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﺮف اول ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻃﺮف دوم ،اﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه را ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ،ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪی رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺎدهی  -۵ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف دوم
 (۱-۵ﻃﺮف دوم ﻣـــﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗــــﻮﺳﻂ ﻃﺮف اول را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در اراﯾﻪی
ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
 (۲-۵ﻃــــﺮف دوم ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را »ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف اول ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽرﺳﺪ« ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.
 (۳-۵ﮐﻠﯿﻪی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف اول در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮف دوم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻃﺮف دوم ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه و ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ را ﻧﺪارد.
ﻣﺎدهی -۶ﮐﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎدهی  ۳ﻗﺮار داد ،ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺎﻟﺺ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻃﺮف دوم از ﻃﺮف اول ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ً
ﮐﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﻃﺮف اول اﺳﺖ.
ﻣﺎدهی  -۷ﺗﺎﺧﯿﺮات
 (۱-۷ﺷﺮوع ﻗﺮارداد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪن ﻗﺮارداد و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد از
ﺳﻮی ﻃﺮف اول ﺑﻪ دوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در
زﻣﺎن اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دوم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﺮف دوم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 (۲-۷اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهی ﻗﺮارداد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻃﺮف دوم ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻃﺮف اول ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺎدهی  -۸ﺣﻖ اﻣﻀﺎ
 (۱-۸ﻃﺮف 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 اراﯾﻪی ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 (۲-۸ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دوم در ﮐﻨﺎر اﻣﻀﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻃﺮف اول در ﻣﺘﻦ
ﻗﺮارداد دارد.
ﻣﺎدهی  -۹ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد
درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺧﺴﺎرات
ً
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ،ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻋﻼم 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.Iranian
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ﻣﺎدهی - ۱۰ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﻋﻢ از ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮا ﺣﺎدث ﮔﺮدد ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد
ﻣـﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﮐــﻤﯿﺘﻪی ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف »اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃــﺮاﺣﺎن ﮔــﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان« ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﮐــﻤﯿﺘﻪی ﻣﺰﺑﻮر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ﻣﺮﺿﯽاﻟﻄﺮﻓﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده و رای داوری ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻻزماﻻﺟﺮا و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪت داوری ﺳﻪ
ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ داور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ .آﯾﯿﻦ داوری و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ داور ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎدهی - ۱۱ﻗﻮهی ﻗﻬﺮﯾﻪ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در اﺛﺮ ﺣــﺪوث ﻫـــﺮ ﯾﮏ از ﻣـــﺼﺎدﯾﻖ ﻗﻮهی ﻗﻬﺮﯾﻪ ﻛــﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻼﯾﺎ و ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺟﻨﮓ و اﻣﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ 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 اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎدهی  -۱۲اﺟﺮای ﻗﺮارداد
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدهی  ۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺟـــﻤﻬﻮری اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان و اﺻــﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده در  ۱۲ﻣﺎده و
در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ در ﺣﮑﻢ واﺣﺪ ﺑﻮده و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
ﺗﺒﺼﺮه :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﺒﻠﻎ و ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت درﻗﺮاردادﺣﺎﺿﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف
اول در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪی رﺳﻤﯽ »اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎی ﻃﺮف اول

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎی ﻃﺮف دوم
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

۲۹

۳۰

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ
اﻋﻀﺎی ﻣــﺤﺘﺮم »اﻧـــﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃــﺮاﺣﺎن ﮔــﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان« ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
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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ir
ﺗﻠﻔﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۸۸۸۱۴۳۳۹
ﺧﺎﻧﻪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ۲

ﻃﺒﻘﻪی

۵

واﺣﺪ

۱۰

ﭘﻼک

۱۵

ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﻧﻮﺷﻬﺮ

ﺧﯿﺎﺑﺎن

اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ

ﺑﻠﻮار

ﮐﺮﻳﻤﺨﺎن زﻧﺪ

ﺷﻬﺮ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ

ﮐﺸﻮر

اﯾﺮان

