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مقدمه

تعرفه ی رسمی دستمزد طراحی آثار طراحان گرافيك ايران كه پيشينه ی پيدايی آن به 
پيش از تاسيس انجمن صنفی طراحان گرافيك ايران بازمی گردد، حاصل بررسی های 
فنی و داوری های قانونی و حقوقی گوناگونی است كه به سبب آن ها امروز ارزش 
كارشناسانه يافته و منبعی برای هرگونه تعيين دستمزد طراحی و ارزش گذاری آثار 

گرافيك در مراجع دولتی و غيردولتی شده است.
مطابق قوانين و سنت های جاری، تشکل های صنفی گوناگون به دليل اطالعات و 
دانشی كه در حوزه ی فعاليت حرفه ای و تخصصی خود دارند با انجام كارشناسی 

می توانند تعرفه ی دستمزد مشاغل خود را معين نمايند.
استفاده از طرزفکرهای  تعرفه ی كنونی،  حاصل همين نگرش است، از سويی با
، فراهم آمده  اتکا به پيشينه ی نزديك به دودهه آزمايش  تخصصی گوناگون و با
است و از سوی ديگر تکيه بر حقوق صنفی و حرفه ای تمام اعضای انجمن و ساير 
گرافيك ايران به آن وجهه ی  طراحان گرافيك دارد كه تشکل انجمن صنفی طراحان 

قانونی بخشيده است.
اين تعرفه  در جهت پشتيبانی از حقوق صنفی طراحان گرافيك و تعريف حدود 
وظايف و خدمات طراحی  گرافيك برای سفارش دهندگان و مراجع ذينفع تدوين 

شده است.

 انجمن صنفی طراحان گرافيك ايران قويا به همکاران پيشنهاد می كند كه قبل از انجام 
هرسفارش، برای ايجاد ارتباط روشن و قانونی با سفارش دهنده، به عقد قرارداد 

موردی اقدام نمايند.

امضای كپی تعرفه ی قيمت توسط طرفين و الحاق آن به قرارداد بر ارزش قانونی آن 
افزوده و موجبات استناد قانونی انجمن به مدارک و مستندات كتبی را در صورت 
بروز هرگونه مشکل احتمالی ميان سفارش دهنده و طراح، فراهم خواهد آورد و 

رسيدگی به اختالف در مراجع قانونی را تسهيل خواهد كرد.
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بايستی تاكيد كرد كه قيمت های پايه ی تعرفه بايد با كميت و كيفيت طراحی های 
است انجمن صنفی طراحان گرافيك  ارائه شده توسط طراح تناسب داشته باشد. بديهی 
ايران به عنوان مرجعی قانونی در كنار تجربه ی فنی، در موارد درخواست داوری، 

عدالت و صداقت را به كار خواهد برد.
قيمت كارهای مختلف طراحی گرافيك در اين تعرفه براساس حداقل و به عنوان 

قيمت پايه ی يك طراحی مناسب پيشنهاد شده است.

 قيمت های پايه در تعرفه به تشخيص و موافقت طراح و سفارش دهنده برحسب 
مواردی نظير موضوع های زير افزايش می يابند.

1. پيشينه و ميزان تجربه ی حرفه ای طراح برای انجام طراحی و اجرای كار.
2. زمان و شمار ساعات صرف شده برای طراحی و اجرای سفارش

3. وسعت توليد و تعداد مخاطبان كار، با توجه به تيراژ و يا استفاده از طرح در سطح 
محلی، شهری، كشوری و يا بين المللی.

پيشنهاد می شود ميزان و شيوه ی افزايش دستمزد طراحی در متن قرارداد گنجانده شده 
و طرفين قرارداد آن  را امضاء كنند.
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هویت بصری سازمانی 
موضوع اصلی در طراحی هويت بصری، ايجاد ساختار منسجم و همگون بصری 
از طريق درک اتمسفر و فضای كسب و كار سفارش دهنده است. طراح گرافيك 
با توجه به گوناگونی و تنوع فعاليت سازمانی  موسسات، شركت ها و رويدادهای 
فرهنگی و اجتماعی و بنابر تشخيص نياز سفارش دهنده و لزوم گستردگی مورد 
سفارش، مجموعه ای يکپارچه از اقالم بصری را طراحی و خلق می كند، كه هزينه ی 
نسبت تعداد موارد طراحی محاسبه می شود. هزينه ی طراحی  آن با توافق طرفين و به 
زيرمجموعه ی هويت بصری هر سفارش مانند نشانه، اوراق اداری و... جدا از هزينه ی 
بصری، براساس قيمت های موجود در تعرفه ی قيمت  ساختار و فضای كلی هويت 

محاسبه خواهد شد.

نشانه
طراحی نشانه يا نشانه نوشته

                     
ريال28,000,000قيمت پايه

  )Redesign( ريال10,000,000قيمت پايهبازسازی نشانه

 طراحی نمونه  ی التين برای نشانه نوشته فارسی، طراحی مجزا محسوب می شود.
 چنانچه نوشته ی زير نشانه، محدود به انتخاب فونت باشد، جزو طراحی نشانه است و مبلغی 

بابت آن اضافه نمی شود.
چنانچه نشانه يا نشانه نوشته از قبل موجود باشد و طراح، تغييراتی بر روی آن اعمال و آن را 

به روز نمايد، Redesign محسوب می گردد. 

اوراق اداری 
طراحی يك مجموعه ی اوراق اداری شامل: 

سربرگ، پاكت نامه،كاغذ يادداشت و كارت 
ويزيت ) 3 مورد(

ريال12,000,000قيمت پايه
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طراحی اوراق اداری مانند اسناد حسابداری، 
و  فاكتور  پرداخت،  و  دريافت  قبض 

صورت حساب و موارد نظير، تا پنج مورد 

ريال5,500,000قيمت پايه

پايه اضافه   برای بازسازی اوراق اداری به هر زبان ديگر، بر اساس طرح اصلی، 30٪ به قيمت 
می شود.

 دستمزد طراحی پاكت های ديگر، جداگانه محاسبه می شود. 

تبلیغات
طراحی آگهی يك صفحه   ی مجله، طراحی 

آگهی يك چهارم، يك دوم و يا تمام صفحه  ی 
روزنامه

ريال12,000,000قيمت پايه

ريال22,000,000قيمت پايهطراحی يك پارچه  ی بدنه  ی اتوبوس   

طراحی تبليغات محيطی مانند بيل بوردها، 
عرشه ی پل  ها و...

ريال21,000,000قيمت پايه

Banner, Lamppost ريال12,000,000قيمت پايه   طراحی تبليغات بر روی

ريال9,500,000قيمت پايهطراحی تبليغاتی بر روی استندها و موارد مشابه

ريال11,000,000قيمت پايهطراحی تابلوی سردر فروشگاه

ريال7,000,000قيمت پايهطراحی بدنه  ی اتومبيل  های پخش

ريال7,500,000قيمت پايهطراحی تبليغات فروشگاهی، هر مورد

 دستمزد تدوين، ايده پردازی و طراحی برنامه ی تبليغاتی )كمپين( جداگانه محاسبه می  شود.
پايه   در طراحی تابلوها،بيلبوردها،عرشه ی پل ها و.. برای هرنوع تغيير در اندازه 30٪ قيمت 
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به عنوان دستمزد محاسبه می شود.
 هزينه ی خدمات ديگر مانند عکاسی، تدوين شعار، بازسازی طرح برای اندازه های ديگر، 

نقاشی و تصويرسازی جداگانه حساب می شود.

 تبلیغات فروشگاهی شامل:

تابلوهای تبلیغاتی داخل فروشگاه شامل تبلیغات محصوالت در فروشگاه های بزرگ و 
زنجیره ای

هنگر یا دنگلر (Dangler or Hanger): وسيله ی اطالع  رسانی در فروشگاه  ها كه از سقف 
آويزان می  شود.

وابلر (Wobblers): وسيله ی اطالع  رسانی در فروشگاه است كه به قفسه يا طبقه ی فروشگاه 
متصل می  شود و با حركت در اثر جريان هوا و يا عبور افراد نظر خريداران را جلب می  كند. 

)نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته می  شود.(
استیکر (Sticker): برچسب اطالع رسانی كه معموال جهت چسباندن بر روی شيشه يا كف 

فروشگاه استفاده می  شود.
برای اطالع رسانی در  از عرض طبقات  شلف تاکر (Shelf talker): وسيله  ای است كه 
قفسه  های فروشگاهی استفاده می  كند. معموال يا مقوايی است )كه تا خورده، نيمی از آن بر 
می  گيرد(  روی قفسه و زير محصول قرار می  گيرد و نيم ديگر بر روی پيشانی طبقه يا قفسه قرار

و يا نواری است كه به بدنه ی قفسه می چسبد.
بانتینگ )Bunting(: ابزار اطالع  رسانی است كه معموال بر روی مقوا يا طلق چاپ شده و به صورت 
ريسه )تکرار يك يا چند طرح مرتبط( از يك سو به سوی ديگر فروشگاه كشيده می  شود.

ويتـرين  روی  بر  دورتادور  صـورت  به  كه  استيکـری   )Window Freeze(فريـز وينـدو 
فروشگـاه ها نصب می شود.

ماکت(Maquette or Monument) : منظور ماكت نمايش محصول يا تبليغات آن می  باشد 
كه می  تواند در سايز واقعی يا بزرگ تر طراحی شود. معموال در قسمت ورودی فروشگاه  ها بر 
روی زمين قرار می  گيرد. ماكت می  تواند دوبعدی يا سه بعدی باشد. بديهی است درصورت 

سه بعدی بودن، طراحی هندسی آن جداگانه محاسبه می  گردد.

بروشور
بروشور مجموعه ای از اطالعات يا توضيحات درباره ی يك شركت، يك محصول 
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و يا خدمات است كه می تواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد. بروشور معموال به 
می شود. اجرا  صورت يك پارچه )جلد و صفحات داخلی( توسط طراح، طراحی و 

Flyer ريال6,000,000 قيمت پايهطراحی تراكت تبليغاتی دورو يا

ريال2,000,000قيمت پايهطراحی بروشور تا 8 صفحه، هر صفحه

ريال1,800,000قيمت پايهطراحی بروشور تا 16 صفحه، هر صفحه

ريال1,500,000قيمت پايهطراحی بروشور بيش از 16 صفحه، هر صفحه

ريال10,000,000قيمت پايهطراحی منو برای رستوران ها )حداكثر6 صفحه(

 هزينه ی تصويرسازی، حروف چينی، ترجمه، عکاسی، اسکن تصوير ها و موارد ديگر جداگانه 
محاسبه می شود.

 تغيير رنگ و متن تراكت های سريالی برای نسخه های ديگر با طراحی ثابت در هر مورد 
30٪ قيمت پايه محاسبه می شود.  

کاتالوگ
كاتالوگ اطالعات طبقه بندی شده ای از مجموعه محصوالت و يا خدماتی است كه 
می تواند از چند صفحه تا ده ها و يا صدها صفحه باشد. ممکن است جلد كاتالوگ 
جداگانه طراحی شده و صفحه های داخلی به صورت ثابت و يا مشابه صفحه آرايی  شوند.

طراحی جلد كاتالوگ
)شامل رو و پشت جلد و عطف(

ريال7,500,000قيمت پايه

طراحی ساختار كلی صفحات كاتالوگ تا 
16 صفحه

ريال22,000,000قيمت پايه

اجرای صفحه های داخل از 16 صفحه به بعد 
هر صفحه

ريال800,000قيمت پايه
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 چنان چه صفحه های داخل كاتالوگ متفاوت و متنوع باشند، برآورد براساس بروشور خواهد 
بود.

 هزينه ی تصويرسازی، حروف چينی، ترجمه، عکاسی، اسکن تصوير ها و موارد ديگر جداگانه 
محاسبه می شود.

دفترچه ی راهنما 
دفترچه ی راهنما به مجموعه اطالعات توضيحی درباره ی يك كاال و يا توضيح 
چگونگی كاركرد يك محصول اطالق می شود. طراحی و اجرای دفترچه ی راهنما 
است ممکن  می شود.  انجام  طراح  يك  توسط  و  يك پارچه  به صورت  معموال 

و  يکسان  با جلدهای  راهنمای محصوالت گوناگون يك شركت  دفترچه های 
صفحه های داخلی گوناگون طراحی شوند.

ريال6,000,000قيمت پايهطراحی پشت و روی جلد دفترچه ی راهنما

ريال600,000قيمت پايهطراحی و اجرای صفحه های داخلی هر صفحه

ريال1,000,000قيمت پايهطراحی جدول و نمودار، هر مورد

 هزينه ی تصويرسازی، حروف چينی، ترجمه، عکاسی، اسکن تصوير ها و موارد ديگر جداگانه 
محاسبه می شود.

فولدر
ريال9,000,000قيمت پايهطراحی فولدر

شامل هندسه ، طراحی جلد و پشت فولدر ، جيب و محل قرار گيری سی دی

 هزينه ی خدمات ديگر مانند عکاسی، اسکن، طراحی شعار و موارد ديگر، جداگانه محاسبه 
می شود.
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بسته بندی 

طراحي ساختار كلي برای يك گروه بسته 
بندی)يونيفورم( بيشتر از سه مورد

ريال32,000,000قيمت پايه

ريال26,000,000قيمت پايهطراحی بسته بندی واحد برای يك محصول

ريال16,500,000قيمت پايهطراحی برچسب كاال

ريال8,500,000قيمت پايهطراحی ساک خريد

ريال5,000,000قيمت پايهطراحی كاغذ كادو

 طراحی بسته بندی، برچسب و ساک خريد شامل طرح گرافيك، طرح هندسی ساده و طراحی 
تيغ است. هزينه ی خدمات ديگر مانند طراحی هندسه ی ويژه برای بسته بندی، عکاسی، 
انتخاب نام، تدوين شعار، طراحی نشانه يا نشانه نوشته و فرم بندی خاص برای ليتوگرافی و 

چاپ جداگانه حساب می شود.
 برای طراحی نسخه های ديگر از بسته بندی اصلی و يا تغيير در اندازه، به ازای هرمورد ٪30 

قيمت پايه محاسبه می شود.

صفحه های وب و چند رسانه ای

ريال30,000,000قيمت پايهطراحی ساختار كلی و ايده پردازی سايت

طراحی صفحه های متصل به صفحه نخست 
هر صفحه 

ريال2,200,000قيمت پايه

ريال2,000,000قيمت پايهطراحی آيکون برای صفحات وب هر مورد

 باتوجه به رشد روزافزون فن آوری های اينترنتی، ساختار سنجش صفحات وب با تعرفه ی 
سال های گذشته تغيير كرده و سعی شده است از سنجش خطی و بر مبنای تعداد صفحات، 

نگاه چاپی به وب، پرهيز شود.
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 گرچه نرخ طراحی صفحات وب به صورت جداگانه نيز درج شده است، اما پيشنهاد انجمن، 
تعيين نرخ بر مبنای پروژه و ارتقای كيفی طراحی وب است. 

  برنامه نويسی، اجرا و آماده سازی صفحات وب جزو وظايف طراح نيست و جداگانه محاسبه 
می شود.

متحرک،  تصويرهای  عکاسی،  ترجمه،  تصويرسازی،  هزينه های  فوق  موارد  دركليه ی   
وتوليد موسيقی، برنامه نويسی های پركار برای بانك های اطالعاتی و موارد اجرايی با  تهيه 
)فلش(، به روز كردن اطالعات نوشتاری و تصويری صفحات وب، بدون تغيير در  نرم افزار

طراحی، جداگانه محاسبه می شود.

گرافیک متحرک
اساس  بر  )سفارش  دقيقه  هر  فيلم،  تيتراژ 

حداقل دو دقيقه محاسبه می شود(
ريال26,000,000قيمت پايه

بنر متحرک برای سايت، يك طرح و حداكثر
در سه اندازه

ريال10,000,000قيمت پايه

ريال7,500,000قيمت پايهمتحرک سازی نشانه

ريال750,000قيمت پايهميان برنامه )volet(، كليپ تصويری، هر ثانيه

 سنجش ثانيه ای برای گرافيك متحرک، يك پيشنهاد است و می تواند به صورت يك پروژه ی 
مستقل به صورت كلی و با رايزنی طرفين برآورد و ازريابی شود.

 هزينه های تصويرسازی، ترجمه، عکاسی، تهيه و توليد موسيقی جداگانه محاسبه می شود.

مجله
طراحی ساختاركلی مجله و طراحی شيوه ی 

حروف چينی و صفحه آرايی
ريال36,000,000قيمت پايه

ريال6,000,000قيمت پايهطراحی جلد هر شماره
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ريال350,000قيمت پايهطراحی و اجرای صفحات داخل، هر صفحه

تصوير سازي مطبوعاتی برای صفحات چهار 
رنگ هر مورد

ريال1,200,000قيمت پايه

تصوير سازي مطبوعاتی برای صفحات تك 
رنك هر مورد

ريال750,000قيمت پايه

ريال200,000قيمت پايهرتوش و تنظيم فنی عکس ها و تصاوير هر فريم

 طراحی نام مجله بر پايه ی طراحی نشانه نوشته و جدا از دستمزد های باال محاسبه می شود.
 طراحی سرصفحه های تصويری و نوشتاری بر مبنای پيکتوگرام محاسبه می شود.

روزنامه
طراحی ساختار كلی روزنامه و

شيوه ی حروف چينی
ريال120,000,000قيمت پايه

 طراحی نام روزنامه بر پايه ی طراحی نشانه نوشته و جدا از دستمزد های باال محاسبه می شود.
 طراحی سرصفحه های تصويری و نوشتاری بر مبنای پيکتوگرام محاسبه می شود.

)Book Design( طراحی کتاب

طراحی ساختار و شکل كلی جلد
برای يك گروه كتاب )يونيفورم(

ريال17,000,000قيمت پايه

طراحی ساختار و شکل كلی متن
برای يك گروه كتاب

ريال11,000,000قيمت پايه

ريال6,000,000قيمت پايهطراحی رو، پشت و عطف هر كتاب

طراحِی صفحه آرايی كتاب های تصويری و 
كتاب های نوشتاری خاص ، هر صفحه

ريال600,000قيمت پايه

ريال100,000هر صفحهطراحِی صفحه آرايی كتاب های نوشتاری عمومی
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 هزينه ی خدمات ديگر مانند طراحی نشانه و يا نشانه نوشته، تصويرسازی و موارد ديگر 
جداگانه محاسبه می شود.

 هزينه بازسازی ديگر جلدهای يك يونيفورم ، 50٪  قيمت پايه محاسبه می شود.

تقویم و سررسید
ريال14,000,000قيمت پايهطراحی تقويم ديواری تك برگ ساالنه

طراحی تقويم ديواری فصلی به اضافه ی جلد 
)پنج صفحه(

ريال21,000,000قيمت پايه

طراحی تقويم ديواری ماهيانه به اضافه ی جلد 
)سيزده صفحه(

ريال32,000,000قيمت پايه

طراحی ماكت كلی سررسيد روزشمار،
هفته شمار، ماه شمار ، هر مورد

ريال15,000,000قيمت پايه

ريال50,000  قيمت پايهاجرای صفحات سررسيد روزانه، هرصفحه

ريال100,000قيمت پايهاجرای صفحات سررسيد هفتگی، هرصفحه

ريال12,000,000قيمت پايهطراحی ماكت كلی تقويم روميزی

ريال9,000,000قيمت پايهطراحی ماكت كلی تقويم زيردستی

طراحی ماكت كلی و برگ های داخل 
دفتريادداشت

ريال4,500,000قيمت پايه

طراحی ماكت كلی و برگ های داخل دفتر 
تلفن

ريال10,000,000قيمت پايه

 طراحی تقويم شامل دستمزد طراحی ماكت كلی و طراحی يك نمونه صفحه آرايی برای 
صفحات آن می شود.
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 هزينه ی خدمات ديگر مانند طراحی برگ های ويژه، طراحی هندسه و تيغ ويژه، طراحی 
نشانه و يا نشانه نوشته، عکاسی يا تصويرسازی و يا تايپوگرافی جداگانه محاسبه می شود.

 دستمزد طراحی مجموعه ی فونت اعداد جداگانه محاسبه می شود. 
 بازسازی تقويم برای سايزهای ديگر، هرمورد 50٪ قيمت پايه محاسبه می شود.

 پوستر
ريال22,000,000قيمت پايهطراحی پوستر

 هزينه ی خدمات ديگر مانند عکاسی، خوش نويسی، اسکن و تدوين شعار جداگانه محاسبه 
می شود.

طراحی قلم )فونت(
ريال165,000,000قيمت پايهطراحی يك قلم )TypeFace( متن

ريال110,000,000قيمت پايهطراحی يك قلم )TypeFace( تيتر

)Type Family( ريال320,000,000قيمت پايهخانواده ی كامل حروف

 طراحی حروف مجموعه ای است كامل از طراحی و اجرای گرافيك حروف و قابليت های 
اتصال آن ها، طراحی عاليم و نشانه های آوايی معمول فارسی، عاليم و نشانه های نقطه گذاری 

و طراحی اعداد.
 خانواده ی كامل حروف شامل همه ی موارد باال در سه شکل نازک، معمولی وسياه است.

 درمورد عاليم و نشانه های ديگر قيمت پايه جداگانه محاسبه می شود.
عهده ی طراح است، اما دستمزد اجرای   اجرا و پردازش تايپ فيس به صورت فونت به 

افزاری برای محيط های خاص، بايد به صورت جداگانه محاسبه شود. نرم 

لوح فشرده
طراحی لوح فشرده )سی  دی يا دی وی دی( 

و صفحات داخل و پشت
به همراه طراحی روی حلقه ی آن

ريال12,000,000قيمت پايه
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 درصورتی كه ضرورت طراحی بسته بندی برای هريك از موارد باال به وجود بيايد، اساس 
قيمت گذاری، قيمت پايه ی بسته بندی خواهد بود.

فشرده و يا كاست مطابق دستمزد طراحی   دستمزد طراحی هرنوع كتابچه ی همراه لوح 
صفحه های داخلی بروشور برآورد می شود.

کارت 
ريال6,000,000قيمت پايهطراحی كارت دعوت، تبريك و موارد نظير

ريال2,000,000قيمت پايهطراحی پاكت با تيغ اختصاصی

طراحی كارت های بانکی، اعتباری، تلفن و 
موارد نظير، يك مورد

ريال10,000,000قيمت پايه

 هزينه ی خدمات ديگر مانند عکاسی، اسکن، خوش نويسی و تدوين شعار جداگانه محاسبه 
می شود.

تمبر
ريال22,000,000قيمت پايهطراحی تمبر

 هزينه ی خدمات ديگر مانند عکاسی، اسکن، تصويرسازی و يا موارد ديگر جداگانه محاسبه 
می شود. 

 در طراحی نسخه های ديگر از يك تمبر50٪ به قيمت افزوده می شود.
 طراحی تمبرهای سری، به صورت يك مجموعه، متناسب با تعداد و تنوع آن برآورد خواهد 

شد.
تی شرت و یونیفورم کار

طراحی تی شرت و طراحی تبليغات بر روی 
آن شامل طراحی روی تی شرت، پشت و 

آستين ها

ريال8,000,000قيمت پايه
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تندیس و یادبود
طراحی تنديس يادمان برای مناسبت ها و يا 

نماد موسسات و ...
ريال20,000,000قيمت پايه

 هزينه خدمات ديگر مانند اجرا و ساخت نمونه اوليه و همچنين هزينه های توليد، جداگانه 
محاسبه می شود.

اوراق بهادار و بن های خرید

طراحی برگ سهام، چك،
اعتباری بانکی و... هر برگ ـ   سپرده های مالی  

ريال14,000,000قيمت پايه

ريال7,000,000قيمت پايهطراحی هر برگ بن خريد

پايه   برای طراحی گونه های ديگر از هريك از طرح های باال، برای هربرگ، 30٪ قيمت 
محاسبه می شود.

 هزينه ی خدمات ديگر مانند اسکن، طراحی خط يا اعداد ويژه و... جداگانه محاسبه می شود.

 هزينه ی خدمات اضافی برای افزايش ضريب امنيت در طرح، جداگانه محاسبه می شود.
 طراحی گونه های ديگر از طرح اوليه، هولوگرام ها و... جداگانه محاسبه می شود.

گواهینامه وکارت ضمانت 
ريال12,000,000قيمت پايهطراحی انواع گواهينامه، ديپلم و موارد نظير

طراحی انواع كارت ضمانت و گارانتی و 
موارد نظير

ريال7,500,000قيمت پايه

 هزينه های خوشنويسی و غيره... جداگانه محاسبه می شود.

 هزينه ی خدمات اضافی برای افزايش ضريب امنيت در طرح، جداگانه محاسبه می شود.
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پیکتوگرام

طراحی پيکتوگرام برای يك سری،
حداقل هفت مورد

ريال42,000,000قيمت پايه

طراحی کاراکتر 
طراحی و شخصيت سازی به عنوان نمادی 

از موسسه ، محصول و ... 
ريال25,000,000قيمت پايه

 هزينه طراحی اشکال ديگر يك كاراكتر، به ازای هر شخصيت، 50٪ قيمت پايه محاسبه
می شود.  

نظارت فنی
كارمزد هرگونه پيگيری و نظارت فنی در 

عرصه ی تکميل و به سرانجام رساندن طراحی 
گرافيك: مانند نظارت بر امور ليتوگرافی، 

عکاسی، چاپ، صحافی و موارد مشابه تا سقف 
ده ميليون ريال هزينه به عنوان مبلغ حداقل

ريال2,500,000قيمت پايه

قيمت پايه 20٪ كل هزينه ها بيش از مبلغ فوق
به صورت توافقی و برحسب 

نوع كار

كل هزينه های كار شامل دستمزدها و خدمات به عالوه   تعيين كارمزد پايه براساس جمع 
هزينه ی مواد مانند: كاغذ، فيلم و زينك، چاپ، صحافی و... صورت می گيرد. 
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مشاوره

مشاوره و مديريت برای تعيين خط مشی و 
سياست كلی كار، هر ساعت

ريال2,500,000قيمت پايه

ريال15,000,000قيمت پايهسخنرانی و ارايه سمينار يك روزه

ريال15,000,000قيمت پايهبرگزاری كارگاه )ورک شاپ( به ازای هر روز

ريال20,000,000قيمت پايهداوری برای دو مرحله)انتخاب و داوری(

تدريس يك دوره آموزشی برای 10 جلسه 
2 ساعته

ريال20,000,000قيمت پايه

ريال1,000,000قيمت پايهتدريس دروس تخصصی هر ساعت

 هرنوع خدمات ديگر كه به صورت طراحی و موارد نظير، مشاور عهده دار انجام آن شود طبق 
تعرفه ی قيمت های موجود ارزش گذاری می شوند.

 هزينه اياب و ذهاب، اقامت و... مدرس برای كارگاه های پروازی، به عهده برگزاركننده 
خواهد بود.

 درصورتی كه زمان برگزاری كارگاه )ورک شاپ( بيشتر از يك روز باشد، به ازای هر روز، 
50٪ به قيمت پايه افزوده می شود.
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قرارداد 

اين قرارداد بين خانم/ آقای/ شركت ------------------------------
به نشانی و تلفن ------------------------------------------
كه در اين قرارداد )كارفرما( ناميده می شود از يك سو و خانم/ آقا ----------- 

به شماره عضويت ------ انجمن صنفی طراحان گرافيك ايران
به نشانی و تلفن -------------------------------------------
كه در اين قرارداد )طراح گرافيك( ناميده می شود از سوی ديگر به شرح مواد ذيل 

منعقد می گردد. 
ماده 1- موضوع قرارداد

--------------------------------------------------      
-----------------------------------------

ماده 2- مدت قرارداد و زمان بندی 
مدت قرارداد از تاريخ ---- ---- به مدت ---- روز می باشد كه به شرح ذيل 

تفکيك می گردد:
- ارائه ی نمونه ی اوليه ی طراحی توسط طراح گرافيك، حداكثر تا پايان وقت اداری 

روز --------.
- بررسی و اظهارنظر و تاييد نمونه ی اوليه توسط كارفرما حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز --------.
- ارائه و تحويل نهايی موضوع قرارداد توسط طراح گرافيك، حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز --------.
چنانچه نظارت بر تکثير و چاپ موضوع قرارداد به عهده ی طراح گرافيك باشد، 
خدمات مذكور در موضوع قرارداد به عنوان مرحله ی چهارم زمان بندی به مدت 

---- روز، حداكثر تا پايان وقت اداری روز -------- قيد و تاييد می شود.
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ماده 3- مبلغ قرارداد و شیوه ی پرداخت 
پيوست  قيمت های  براساس  و  ريال   ----  ----  ----  ---- قرارداد  مبلغ 
گرافيك ايران می باشد كه در مراحل ذيل  تعرفه ی رسمی انجمن صنفی طراحان 

توسطکارفرما به طراح گرافيك پرداخت می گردد:
50٪ مبلغ كل هم زمان با امضاء و مبادله ی قرارداد.

30٪ مبلغ كل قرارداد پس از تاييد نهايی طرح های اوليه موضوع قرارداد.
20٪ مبلغ كل هم زمان با تحويل نهايی موضوع قرارداد.

ماده 4- تعهدات کار فرما 
4- 1- كارفرما متعهد می شود كليه ی اطالعات و مصالح الزم جهت آشنايی و انجام 

موضوع قرارداد را در اختيار طراح گرافيك قراردهد.
نمونه ی اوليه ی طراحی توسط طراح گرافيك جهت بررسی  4-2- چنانچه چند
به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه ی اوليه ی مناسب، ملزم به 
بازگرداندن تمام نمونه های ديگر به طراح گرافيك بوده و هيچ گونه حق مالکيتی 

نسبت به ساير نمونه ها ندارد.
4-3- چنانچه بعد از تاييد نمونه ی اوليه كه به امضاء طرفين قرارداد رسيده است، 
كارفرما انجام تغييراتی را در نمونه ی اوليه درخواست نمايد، ملزم به پرداخت 
هزينه های مترتب بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعالم می گردد می باشد.

ماده 5- تعهدات طراح گرافیک
5-1- طراح گرافيك موظف است اطالعات ارائه شده توسط كارفرما را به دقت 

مطالعه و بررسی نمايد تا در ارائه ی طرح های خود بتواند به درستی عمل كند.
5-2- طراح گرافيك متعهد است برای هر موضوع سفارش ---- نمونه طرح اوليه 

ارائه نمايد تا كارفرما بتواند از ميان آن ها بهترين را انتخاب كند.
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5-3- طراح گرافيك متعهد است طرح اوليه انتخاب شده را با اصالحاتی كه با 
كارفرما به توافق می رسد به اتمام رسانده و طرح نهايی را تحويل دهد.

5-4- كليه ی اطالعاتی كه توسط كارفرما در اختيار طراح گرافيك قرارمی گيرد 
محرمانه است، طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهداری اطالعات داده شده بوده 

و حق انتقال به غير را ندارد.

ماده 6- کسورات قانونی
مبلغ مذكور در ماده ی 3 قرارداد، مبلغ خالص دريافتی طراح گرافيك از كارفرما می باشد 
و پرداخت هرگونه كسورات قانونی مربوط به اين قرارداد به عهده ی كارفرما است.

ماده 7- تاخیرات
7-1- شروع زمان بندی اجرای قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوی 
كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطالعات و مدارک مورد نياز جهت اجرای 
موضوع قرارداد می باشد. بديهی است هرگونه تاخير در موارد مذكور به همان ميزان 
موجب تاخير در زمان اجرای قرارداد توسط طراح گرافيك می گردد كه به عنوان 

تاخير طراح گرافيك محسوب نمی شود.
7-2- درصورت تاخير طراح گرافيك در اجرای موضوع قرارداد به ازای هر روز 
تاخير ---- ريال جريمه محاسبه شده و در مرحله ی سوم پرداخت كسر خواهد شد.

ماده 8- حق امضاء
8-1- طراح گرافيك حق دارد طراحی و اجرای اثر خود را در محل مناسب به 

طريقی كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد.
8-2- به كاربردن نشانی، تلفن و يا ساير اطالعات توسط طراح گرافيك در كنار 

امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد دارد.
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ماده 9- فسخ قرارداد و حکمیت
هر دليل بخواهند قرارداد را فسخ كنند  درصورتی كه هريك از طرفين قرارداد به 

می بايست اين موضوع را با ذكر داليل خود كتبا به طرف ديگر اعالم نمايند.
حکميت درخصوص برآورد زيان های ناشی از فسخ به عهده ی كارشناسان كميته ی 
گرافيك ايران است و هر دوطرف قرارداد  حل اختالفات انجمن صنفی طراحان 

مکلف به پذيرش رای صادره می باشند.

ماده 10- اجراء قرارداد
اين قرارداد براساس ماده ی 10قانون مدنی كشور جمهوری اسالمی ايران و اصل 
حاكميت اراده در 10ماده و در دونسخه تنظيم گرديده كه پس از امضاء طرفين، هر 
دونسخه در حکم واحد بوده و طرفين قرارداد ملزم به رعايت كليه ی مواد مذكور 

در آن می باشند.

نام و امضاء كارفرما                                             نام و امضاء طراح گرافيك
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دستورالعمل اجرایی معافیت مالیاتی
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فهرست فعالیت های مشمول معافیت مالیات

فهرست فعاليت های مشمول معافيت موضوع بند ل ماده 139 اصالحی قانون ماليات های مستقيم

فعاليت های مشمولنوع فعاليتطبقه فعاليترديف

انتشار كتابانتشاراتی1

نويسندگی )تحقيق، تأليف، ترجمه، تصحيح، گردآوری( ويراستاری، صفحه آرايی، 
تصويرگری كتاب، صفحه بندی، حروف چينی، بازآفرينی، خطاطی، طراحی جلد، 

بازنويسی، نشر كتاب اعم از كاغذی يا الکترونيکی، پخش و فروش كتاب

مطبوعاتی2

1-2 توليد و نشر خبر و 
اطالعات

توليد خبر، عکاسی، نقد و بررسی خبر، خبرگزاری، تفسير، توليد و پردازش اطالعات، 
اطالع رسانی مکتوب يا الکترونيکی

2-2 انتشار نشريات و 
مطبوعات

نويسندگی، گزارشگری، نقد و تفسير خبر، روزنامه نگاری، عکاسی مطبوعاتی، 
تصويرگری مطبوعات، ويراستاری، ترجمه، طراحی مطبوعات، گرافيست و كاريکاتور 

مطبوعات، طراحی و انتشار آگهی، مديريت تحريريه مطبوعاتی، سردبيری، دبير 
سرويس نشر و فروش نشريات و مطبوعات

فرهنگی3

1-3 مسابقات فرهنگی 
و هنری

از قبيل مسابقات كتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظاير آن

2-3 جشنواره های فرهنگی 
و هنری

مراسم، مسابقات و نشست ها كه به صورت داخلی و بين المللی انجام می گيرد

3-3 نمايشگاه های فرهنگی 
و هنری

از قبيل كتاب، مطبوعات، هنرهای تجسمی و نظاير آن

4-3 مراسم و مجامع فرهنگی 
و هنری

آموزش های فرهنگی و هنری كه توسط آموزشگاه آزاد سينمايی، آموزشگاه آزاد هنری 
و موسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع كار و دانش، پودمانی و 

كاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود، پژوهش های  علمی- 
فرهنگی و هنری، شب های شعر و ادب، نقد و بررسی كتاب و آثار هنری و سينمايی، 

بزرگداشت ها، يادبودها، همايش ها، كنگره ها و ساير نشست های فرهنگی و هنری

تأسيس و اداره كتابخانه عمومی، قرائت خانه، نگارخانه5-3 كتابخانه عمومی

هنری4

1-4 توليد، تکثير، توزيع و 
نمايش فيلم

كنندگی، كارگردانی، صدابرداری، صداگذاری، فيلمبرداری، طراحی  نويسی، تهيه  فيلم نامه 
صحنه، دكور و لباس، تدوين، تداركات طراحی و اجرای جلوه های ويژه، بازيگری، 

بدل كاری، چهره پردازی، خدمات البراتوری فيلم، عکاسی فيلم، عکاسی هنری، 
گويندگی، منشی گری صحنه، مديريت توليد فيلم، آهنگسازی، دوبله، انيميشن سازی، 

مستندسازی، بازيگردانی، نورپردازی، دستياری كارگردان، صدابرداری و نمايش فيلم و 
پخش و فروش آثار تصويری.

2-4 توليد، تکثير، توزيع، 
اجرای صحنه ای موسيقی، 
پخش و فروش آثار صوتی

تنظيم كننده آهنگ، آهنگ سازی، نوازندگی، شعر، خوانندگی، ضبط و صداگذاری 
استوديويی و صحنه ای، گرافيك و عکاسی هنری، كارگاه توليد و ساخت ادوات 

موسيقی، نشر و تکثير و فروش آثار صوتی )يا صوتی تصويری(

3-4 تئاتر و نمايش صحنه ای
نمايشنامه نويسی، كارگردانی، تهيه كنندگی، صدابرداری، طراحی و اجرای صحنه، 

قبيل  نورپردازی، بازيگری، تداركات، چهره پردازی، نمايش صحنه ای )Scene( از
پرده خوانی، تعزيه، روحوضی، خيمه شب بازی، عروسکی، سياه بازی و خيابانی

4-4 هنرهای تجسمی
نقاشی، طراحی، خوشنويسی گرافيك عکاسی هنری، مجسمه سازی، نگارگری، 

باستان شناسی، كاوش گری، سفالگری


