سخن نخست ۳
اوراق بهادار و بنهای خرید ۸
اینفوگرافیک ۸
بروشور ۸
بستهبندی ۹
پوستر ۹
پیکتوگرام ۹
گرافیک تبلیغات ۱۰
گرافیک تبلیغات محل فروش ۱۰
تقویم و سررسید ۱۱
تمبر ۱۱
تندیس و یادبود ۱۲
تیشرت ۱۲
قلم (فونت) فارسی ۱۲
دفترچهی راهنما ۱۲
روزنامه ۱۳
صفحات وب و چندرسانهای ۱۳
فولدر ۱۳
کاتالوگ ۱۳
کارا کتر و مسکات ۱۴
کارت ۱۴
کتاب ۱۴
گرافیک متحرک ۱۵
گواهینامه و کارت ضمانت ۱۵
لوح فشرده ۱۶
مجله ۱۶
مشاوره ۱۶
نظارت طراح بر چاپ و تولید ۱۷
هویت بصری سازمانی نشانه اوراق اداری ۱۷
نمونه قرارداد ۲۰
معافیت مالیاتی طراحان گرافیک ۲۵
قابلتوجه اعضا ۲۸

به نام خدا

سخن نـخـسـت :تـعـرفـه چیست؟ «خب؛ برای این کار چقدر میگیرید !؟»« ،دستمزد شما
چقدر است !؟» … هر طراح گرافیک مستقل یا آزاد در هر کجا ،با این پرسش به دفعات روبرو میشود.
سفارشدهنـدگان از طراحـان میپرسند و همکاران طـراح از یکدیگر بارها این موضوع را سئوال
خدمات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بسیار با
میکنند .محصول کار طراحـان گرافیک از نظـر
ِ
ارزش استازاینر وشایسته است تا قیمتگذاری از روش درست ،دقیق و مشخصی برخوردار باشد.
تعرفهی رسمی قیمت آثار طـراحی گرافیک ،پیشنهادهای کارشناسی شدهای برای قیمتگذاری
دقیق و درست خدمات حرفهای ما است .بیش از بیست سال است که «تعـرفه رسمی خدمات و
آثار طراحیگرافیک» با توجه به تخصصها و شرایط جدید حرفهی طراحی گرافیک ،همه سـاله به
روز شـده است .سـالها پیش اولین نسخههای این تعرفه با گردآوری آمار و اطالعات ،از نحوه و
گرافیک تماموقت و حرفهای در هر شاخهی تخصصی،
میزان قیمتگذاری تعداد زیادی از طراحان
ِ
که در آن هنگام به سختی به سیصـد واحد کار میرسیدند ،تهیـه ،تدوین و منتشر میشد تا به
تدریج گردآوری این اطالعات به صورت سالیانه به کمیتهی «تعرفه» که به این کار اختصاص یافته
نظـرسنجی جمع محدودتری از
است ،سپرده شد .جمعبندیهای سالیانهی این کمیت ه بر اساس
ِ
طراحـان باتجربهی گرافیک و نیز سنتها و مالحظات اقتصادی ،حقوقی جاری کشور صورت

میگیرد که به عنوان راهنمایی برای کار حرفهای در اختیار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک
ایران قرار دارد .به سبب پیگیریهای انجمن و اعضای آن این تعرفه امروز ارزش کارشناسـانه یافته و
مورد استفـاده و مرجع بسیاری از آتلیهها ،سازمانهای دولتی و بخش خصوصی است.
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ممکن است ،ارائهی خدمات ،کار و آثار طراحی گرافیک در شرایطی به صورت کار جانبی و فرعی
انجام شود ،و به دالیل مختلفی فعالیت اصلی افراد برای امرار معاش کارهایدیگری باشد .این
شرایط برای فارغالتحصیالن رشتهیگرافیکوتازه واردین به حرفه بیشتر به چشم میخورد .هدف از
ایجاد انجمن صنفی بر حسب تعریفی که از آن به دست آمده است ،گردهمآوردن اشخاصی است
که به صورت حرفهای و تمام وقت با کار طراحی گرافیک زندگی میکنند ،و یا در هر صورت کار و
پیشهی اصلی آنها طراحی گرافیک است .این افراد برای بهرهمند شدن از حقوق صنفی و ارتقای
کیفی این حرفه ،میتوانند بهطور داوطلبانه عضو انجمن شوند ،تا با کوشش دستـهجمعی به
هدفهـای مشترک صنفی خود برسنـد .این تعرفه ثمرهی همین کوشش جمعی برای پشتیبانی از
حقوق و منافع صنفی طراحان گرافیک تدوین شده است .دربارهی چگونه استفاده کردن از تعرفه،
با در نظر گرفتن منافع سفارشدهندگان و نیز ارتقـای سطح کیفی طراحـی گرافیک در ایـران ،در
منشور حرفـهای انجمن توصیهها و راهنماییهای الزم و همهجانبهای ارائه شده است .به کاربستن
روش قیمتگذاری منضبط و نظاممنـد تعرفـه مهمترین شاخص حرفـهای بودن برای طراحان در کار
است .استفادهی مؤثر از تعرفهی قیمت ،مثل تابلوی رسمی کسب و کار ماست ،و نشان میدهد که
طراح با تجهیزات کافی و به طور تمام وقت از نظر حرفهای آمادگی کامل برای ارائهی خدمات در
شغل خود را دارا است.
تعیین قیمت آثار و کارهای طراحی گرافیک در موضوعهای مختلف عالوه بر آنکه مانند سنت
سالهای نخستین بر مبنای نظرخواهی از طراحان حرفهای ،فعال و با تجربه در شاخههای مختلف
کار تدوین میشود ،مالک و معیار بسیار مهم دیگری نیز در اینکار دارد .این معیار اساسی توجه به
شرایط اقتصادی و حداقل هزینههایی است که یک طراح مستقل یا خویشفرما ،برای تأسیس و
نگهداری یک واحد کار یا آتلیهی طراحی بدان نیازمند است .این هزینهها به طور عمده شامل
هزینهی حداقل تجهیزات مورد نیاز ،بهروز نگهداری آنها و فضای مستقل برای کار ،و در بعضی
طراحی
موارد هزینهی حداقل نیروی انسانی کمکی است که برای پابرجا نگهداشتن یک آتلیه
ِ
هرچند کوچک ،الزم است .هزینههای تعیین شده در تعرفه به این دلیل «قیمتهای پایه» خوانـده
اقتصادی روزمـره و تجـربهی آتلیههای حرفهای همکاران بر
شـدهاند که انجمن بر اساس مشـاهدات
ِ
ی فعال و حرفهای ،حتی در کوچکترین
این باور است که تأسیس و نگهداری دراز مدت یک آتلیه 

اندازهی خود ،بدون برخورداری از درآمدی در حدود این «قیمتهای پایه» امکانپذیر نیست.
ازاینرو توصیه و هشدار انجمن به اعضا و همکاران همواره این بوده است که؛ سطح کیفی خدمات
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حرفهای خود را باال نگهدارند ،و در قیمتگـذاری دقیق و درست آنها بر اساس «قیمتهای پایه»
تعرفه بسیار کوشش کنند ،در غیر اینصورت کار حرفهای و اصلی آنها به تدریج تعطیل و یا به کار
یشـود ،و این خود به شخصیت و هویت طراحی گرافیک در سطح کشورمان
جانبـی و فرعی تبدیل م 
آسیب خواهد رساند.
توصیهی دیگر انجمن به اعضا و همکاران اینست که پیش از شروع هر سفارش برای ایجاد ارتباطی
روشن و قانونی با سفارشدهنده ،جدول قیمتگذاری کارهای خود را براساس تعرفهی رسمی
انجمن به شکل پیشفاکتور یا برآورد به اطالع سفارشدهنده برسانند ،و بر اساس آن در هر مورد به
عقد قرارداد یا تفاهمنامه اقدام کنند ،تا آنجا که اگر نسخهای از تعرفهی قیمت توسط دو طرف امضا
شود و به قرارداد الحاق شود ،در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینهی هزینه ِی موضوع قرارداد ،حل
آن اختالف توسط حکمیت و یا رسیدگی به آن در مراجع قانونی آسانتر شود.

انجمن با تأ کید به اعضا و همکاران توصیه میکند در باال نگهداشتن کیفیت حرفهای آثار و کارهای
خود و ارائهی آن به سفارشدهندگان همواره و با دقت توجهکنند ،آنطو رکه قیمت تعیین شده برای
آن کار قابلیت و تناسب سنجش بر اساس قیمتهای پایـه تعرفـه را داشته باشد .در صورت بروز
اختالف میان طـراح و سفارش دهنده و درخواست از «انجمن طراحان گرافیک ایران» برای اظهار نظر
و صدور رأی به عنوان داور مورد رضایت طرفین ،انجمن نظر کارشناسان ه و نهایی خود را با توجهی
دقیق به کیفیت و کمیت کار ارائه شده اعالم میکند ،آنطورکه حقوق هر دو طرف رعایت شود.
قیمتهای تعیین شده در تعرفه در مواردی خاص به تشخیص و موافقت سفارشدهنده و طراح
قابل افزایش هستند ،بهتر است توجه به خاصبودن مورد ،میزان و شیوهی افزایش قیمت در متن
قرارداد اشاره شود و به امضای طرفین برسد .بیشترین و معمولترین این موارد به قرار زیرند:
یک ـ پیشینهی دراز مدت حرفهای ،میزان تجربیات یا تخصص خاص طراح در طراحی و اجرای کار.
دو ـ افزایش قابل توجه شمار ساعات کار و زمان صرف شده به دالیل مختلف برای طراحی و اجرای
سفارش.
سه ـ وسعت تولید ،تیراژ ،انتشار و تعداد مخاطبین.
چهار ـ توجه به گسترهی رسانهی انتشاردهنده ،سطح محلی ،شهری ،کشوری و بینالمللی جامعهی
مخاطبان.
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مالحظه در بارهی تعرفهی 139۸
در تعرفه حاضر ( )۱۳۹۸به نظرات همکاران و شرایط عمومی اقتصادی جاری توجه شده و قیمتها
به وضع موجود بازار نزدیکتر شده است .آنچه در این تعرفه آمده است قیمتهای پایه است که
برای تداوم و برقرار بودن فعالیت شایسته و حرفهای طراحان گرافیک ضروری است .چنانچه پیش
از این هم بیان شد طراحانی که از سابقهی حرفهای دراز مدت برخوردار هستند ،میتوانند
قیمتهایی افزون بر این تعرفه از سفارشدهندگان خود دریافت کنند ،به همین ترتیب ،طراحان با
سابقهی کار کمتر نیز ممکن است در شرایطی خاص بابت قیمت کارشان برای مشتریان خود در
حدی متعارف تخفیفاتی قایل شوند.
با این حال کلیه طراحان گرافیک باید توجه اکید داشته باشند ،که همواره بهترین راه برای رقابت
آثار مناسبتر و بهتر است و پیشی جستن از سایرین با
حرفهای با دیگر طراحان و همکاران ،ارائه ِ

شیوهی پایین آوردن قیمت خدمات طراحی گرافیک ،دور از اخالق حرفهای است .اینکار نه تنها

برای همکارانی که از این راه برای خود کسب امتیاز میکنند مخرب است ،بلکه در درازمدت برای
عموم طراحان و حرفهی طراحی گرافیک نیز نتایجی بسیار زیانبار به همراه دارد( .رجوع شود به :ماده
پنج ـ نظامنامه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران .همچنین :نظامنامهی شورای جهانی طراحی
(ایکو ـ دی) بهترین شیوههای کار حرفهای بخش نخست ــ نمونهی نظامنامهی حرفهای برای طراحان)

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ

اوراق بهـادار و بـنهای خریـد
هر برگ سهام ،چک ،سپردههای مالی اعتباری بانکی و ...

 80,000,000ریال

هر برگ بن خرید

 40,000,000ریال

• برای طراحی گونههای دیگر از هریک از طرحهای باال ،برای هربرگ %30 ،قیمت پایه محاسبه میشود.
• هزینهی خدمات دیگر مانند اسکن ،طراحی خط یا اعداد ویژه و  ...جداگانه محاسبه میشود.
• هزینهی خدمات اضافی برای افزایش ضریب امنیت در طرح ،جداگانه محاسبه میشود.
• طراحی گونههای دیگر از طرح اولیه ،هولوگرامها و  ...جداگانه محاسبه میشود.

اینفوگرافیک (طراحی گرافیک اطالعرسانی)
ساخت اینفوگرافیک شامل ساختار کلی و طراحی اطالعات جامع ترکیبی

 50,000,000ریال

بهصورت تصویری-نموداری تا  5مورد

بروشور
مجموعه بروشورهای تک برگ دو رو (تا سه برگ)

 ۲0,000,000ریال

جلد بروشور (پشت و رو)

 ۲0,000,000ریال

بروشور تا  8صفحه ،هر صفحه

 ۵,000,000ریال

بروشور بیشتر از ۸صفحه ،هر صفحه

 ۳,000,000ریال

منوی رستوران تا  6صفحه

 ۳0,000,000ریال

بروشور مجموعهای از اطالعات یا توضیحات دربارهی یک شرکت ،یک محصول و یا خدمات است که
میتواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد .بروشور معموال به صورت یکپارچه (جلد و صفحات داخلی)،
طراحی و اجرا میشود.
• هزینهی تصویرسازی ،پیکتوگرامها ،حروفچینی ،ترجمه ،عکاسی ،اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود.
• تغییر رنگ و متن تراکتهای سریالی برای نسخههای دیگر با طراحی ثابت در هر مورد  %30قیمت پایه محاسبه میشود.
• موارد منطبق بر طرح کلی افزون بر سه برگ ،هر یک  %35قیمت پایه محاسبه میشود.
• پاکت اختصاصی برای بروشور براساس قیمت فولدر محاسبه میشود.
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بستهبندی
 80,000,000ریال

یونیفورم کلی بستهبندی برای انواع محصوالت با نمایش 3مورد
(شامل انواع جعبههای مقوایی ،انواع پاکتها ،ظروف فلزی و )...

بستهبندی واحد برای یک محصول

 40,000,000ریال

کارتن مادر (اصلی) محصوالت (بستههای  6تایی12 ،تایی و )...

 10,000,000ریال

یونیفورم کلی انواع لیبل و برچسب کاال

 40,000,000ریال

(شامل لیبل شرینکها ،انواع لفاف سلفونی ،انواع لیبلهای  CPP ،BOPP ،PEو )...

ساک خرید

 30,000,000ریال

کاغذ کادو

 10,000,000ریال

• طراحی بستهبندی ،برچسب و ساک خرید شامل طرح گرافیک ،طرح هندسی ساده و طراحی تیغ است .هزینهی خدمات دیگر
مانند طراحی هندسهی ویژه برای بستهبندی ،عکاسی ،انتخاب نام ،تدوین شعار ،طراحی نشانه یا نشانهنوشته و فرمبندی خاص
برای لیتوگرافی و چاپ جداگانه محاسبه میشود.
• تطبیق طرح با اندازههای دیگر یا تغییر در رنگ و یا آمادهسازی برای نمونههایی نظیر محصول  %35برای هر واحد براساس
قیمت پایه محاسبه میشود.
• طراحی ساختار کلی برای بستهبندیهای بزرگ و خاص پرکار با توجه به دشوار یهای اجرایی ،طبق توافق طرفین محاسبه میشود.

پـوســتــر
 50,000,000ریال

پوستر

• هزینهی خدمات دیگر مانند عکاسی ،خوشنویسی ،اسکن ،ساخت ماکت و تدوین شعار جداگانه محاسبه میشود.

پـیـکـتـوگـرام
ایدهپردازی برای ساخت یک مجموعه پیکتوگرام با ارائه سه مورد کاربردی

 80,000,000ریال

پیکتوگرامهای اضافه در ساختار کلی هر مورد

 ۱0,000,000ریال
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گـرافـیـک تـبـلـیـغـات
آ گهی یک صفحهی مجله
آ گهی یک چهارم ،یکدوم و یا تمام صفحهی روزنامه

 ۳0,000,000ریال

یکپارچهی بدنهی اتوبوس

 ۵0,000,000ریال

تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها،عرشهی پلها و ...

 40,000,000ریال

آ گهی برای شبکههای اجتماعی (اینستاگرام ،تلگرام و )...

 ۸,000,000ریال

تبلیغات بر روی لمپست و استرابورد و استند و موارد مشابه

 ۲0,000,000ریال

گرافیک تابلوی سردر فروشگاهها و موسسات

 ۳0,000,000ریال

گـرافیـک تبلیغـات محـل فـروش
هنگر یا دنگلر ()Hanger or Dangler

 15,000,000ریال

ابزار اطالعرسانی در فروشگاهها که از سقف آویزان میشود.

 10,000,000ریال

وابلر ()Wobbler

ابزار اطالعرسانی در فروشگاه ،که به قفسه یا طبقهی فروشگاه متصل میشود و با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر
خریداران را جلب میکند( .نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته میشود).

 10,000,000ریال

استیکر ()Sticker
برچسب اطالعرسانی که معموال جهت چسباندن بر روی شیشه یا کف فروشگاه استفاده میشود.

 5,000,000ریال

شلف تاکر ()Shelf talker

ابزاری است که از آن برای اطالعرسانی در عرض طبقات ،در قفسههای فروشگاهی استفاده میشود .معموال یا مقوایی است (که
تا خورده ،نیمی از آن زیر محصول قرار گرفته و نیم دیگر ،بر روی پیشانی طبقه یا قفسه قرار میگیرد) و یا نواری است که به بدنهی
قفسه میچسبد.

 15,000,000ریال

بانتینگ ()Bunting

ابزار اطالعرسانیکه معموال بر روی مقوا یا طلق چاپ شده و بهصورت ریسه (تکرار یک یا چند طرح مرتبط) از یکسو به سوی
دیگر فروشگاه کشیده میشود.
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 15,000,000ریال

ویندو فریز ()Window Freeze
استیکری که به صورت دورتا دور بر روی ویترین فروشگاهها نصب میشود.

 ۳0,000,000ریال

گرافیک شیوهی ارایهی ماکت ()Maquette or Monument

منظور طراحی برای نمایش ماکت یا محصول یا تبلیغات آن است که در سایز واقعی یا بزرگتر طراحی میشود .معموال در ورودی
فروشگاهها روی زمین قرار میگیرد .ماکت میتواند دو یا سه بعدی باشد که درصورت سهبعدی بودن ،طراحی هندسی آن
جداگانه محاسبه میشود.
• هزینهی تمامی موارد باال برای طراحی و اجرای یک مورد است .در صورتیکه بر اساس ساختار هر کدام طرحهای دیگر تنظیم و
اجرا شود ،هر مورد دیگر 30%هزینه طرح اصلی است.

تـقـویـم و سـررسیـد
تقویم دیواری تکبرگ ساالنه

 ۳0,000,000ریال

تقویم دیواری فصلی با جلد ( 5صفحه)

 40,000,000ریال

تقویم دیواری ماهیانه با جلد ( 13صفحه)

 70,000,000ریال

یونیفرم سررسید روزشمار ،هفتهشمار ،ماهشمار ،هر مورد

 40,000,000ریال

تقویم رومیزی  ۱۳برگ

 ۳0,000,000ریال

تقویم زیردستی  ۱صفحه

 ۲0,000,000ریال

• طـراحی تقویم شـامل دستمزد طـراحی ماکت کلی و طـراحی یک نمـونه صفحـهآرایی برای صفحـات آن میشود.
• هزینـهی خدمات دیگر ماننـد طـراحی برگهای ویـژه ،طراحی هندسه و تیغ ویژه ،طراحی نشانه و یا نشانهنوشته ،عکاسی یا
تصویرسازی و یا تایپوگرافی جداگانه محاسبه میشود.
• دستمزد طراحی مجموعهی فونت اعداد جداگانه محاسبه میشود.
• بازسازی تقویم برای سایزهای دیگر ،هرمورد  % 50قیمت پایه محاسبه میشود.

تـمـبـر
 ۶0,000,000ریال

تمبر
• هزینهی خدمات دیگر مانند عکاسی ،اسکن ،تصویرسازی و یا موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود.
• در طراحی نسخههای دیگر از یک تمبر  ٪50به قیمت افزوده میشود.
• طراحی تمبرهای سری ،به صورت یک مجموعه ،متناسب با تعداد و تنوع آن برآورد خواهد شد.
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تـنـدیـس و یـادبـود
 ۶0,000,000ریال

تندیس یادمان و لوح برای مناسبتها و یا نمـاد موسسات و ...

• هزینهی خدمات دیگر مانند اجرا و ساخت نمونهی اولیه و همچنین هزینههای تولید ،جداگانه محاسبه میشود.

تـیشــرت
 ۱۵,000,000ریال

تیشرت

قـلـم (فونت) فـارسـی
طراحی یک قلم ( )Typefaceمتن

 ۳۵0,000,000ریال

طراحی یک قلم ( )Typefaceتیتر

 ۳۰0,000,000ریال

خانوادهی کامل حروف ( )Type Familyسه وزن

 ۷۰0,000,000ریال

طراحی حروف مجموعهای است کامل از طراحی و اجرای گرافیک حروف و قابلیتهای اتصال آنها ،طراحی
عالیم و نشانههای آوایی معمول فارسی ،عالیم و نشانههای نقطهگذاری و طراحی اعداد.
• خانوادهی کامل حروف شامل همهی موارد باال در سه شکل نازک ،معمولی و سیاه است.
• در مورد عالیم و نشانههای دیگر قیمت پایه جداگانه محاسبه میشود.
• اجرا و پردازش تایپ فیس به صورت فونت به عهدهی طراح است ،اما دستمزد اجرای نرمافزاری برای محیطهای خاص ،باید
به صورت جداگانه محاسبه شود.

دفـتـرچـهی راهـنـمـا
پشت و روی جلد دفترچهی راهنما

 ۱,۵00,000ریال

طراحی و اجرای صفحههای داخلی ،هر صفحه

 ۸۰۰,000ریال

جدول و نمودار ،هر مورد

 ۲,۰00,000ریال

به مجموعه اطالعات توضیحی دربارهی یک کاال و یا توضیح چگونگیکارکرد یک محصول اطالق میشود.
ممکن است دفترچههای راهنمای محصوالت گوناگون یک شرکت با جلدهای یکسان و صفحههای داخلی
گوناگون طراحی شوند.
• هزینهی تصویرسازی ،حروفچینی ،ترجمه ،عکاسی ،اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود.
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روزنـــامـــه
 ۴۰0,000,000ریال

ساختار کلی روزنامه و شیوهی حروفچینی
• طراحی نام روزنامه بر پایهی طراحی نشانه نوشته و جدا از دستمزدهای باال محاسبه میشود.
• طراحی سرصفحههای تصویری و نوشتاری بر مبنای پیکتوگرام محاسبه میشود.

صفحههای وب و چند رسـانهای
رابط گرافیکی کاربر وب سایت پویا

ایدهپردازی ،طراحی صفحهی اصلی و سه صحفه از صفحات داخلی و طراحی ساختار کلی

واسط گرافیک کاربر در اپلیکیشن

 ۱۰0,000,000ریال
 ۱۰0,000,000ریال

ایدهپردازی ،طراحی ساختار و طراحیگرافیکی و هماهنگسازی

بهینهسازی و طراحی واکنشگرا ( )Responsiveوبسـایت برای هر الگـو

 ۳۰,۰00,000ریال

وب واکنشگرا در جهت
سازگار کردن طرحها با تمام دستگاههای جدید و مختلف بر اساس رعایت اصول و استانداردهای طراحی ِ
بهبود ارایهی مناسب محتوا به کاربر ،طـراحی سایت واکنشگرا برای واکنش سـایت نسبت به تغییر دستگاههای مختلف مانند تبلت،

موبایل ،لپتاپ ،تلویزیونهای هوشمند و همچنین تغییر رزولوشنها مورد استفاده قرار میگیرد.

 ۱۲0,000,000ریال

واسط گرافیکی کاربر در نرم افزار

ایدهپردازی ،دسترسپذیری ،تجرب هیکاربری ،طراحی ساختار و طراحیگرافیکی

مجموعهای از نشانههایگرافیکی نمایش داده شده بر روی یک نرمافزار ،برای راهنمایی و کاربری بهتر بهکارگرفتـه میشود .طـراحی
واسط گرافیکیکاربـر در نـرمافـزار شامل نشـانها ،پسزمینـهها ،منـوها و روش چیدمان و نشان دادن محتوای نر م افزار و چگونگی ایجاد
کلیدهایی برای جهتیابی کاربران است.

فـولــدر
 ۳0,000,000ریال

فولدر شامل هندسه ،طراحی جلد و پشت جلد ،جیب و محل قرارگیری سیدی
• هزینهی خدمات دیگر مانند عکاسی ،اسکن ،طراحی شعار و موارد دیگر ،جداگانه محاسبه میشود.

کـاتـالـوگ
ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ

 50,000,000ریال

جلد کاتالوگ (شامل رو و پشت جلد و عطف)

 ۲۵,000,000ریال
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 ۱,۵00,000ریال

صفحههای داخل ،هر صفحه

یتـواند از چنـد صفحه تا د ههـا
کاتالوگ اطالعات طبقهبندی شدهای از مجموعه محصوالت و یا خدماتی است که م 
و یا صدهـا صفحه باشـد .ممکن است جلد کاتالوگ جداگانه طراحی شده و صفحههای داخلی بهصورت ثابت و یا
مشابه صفحه آرایی شوند.
• چنانچه صفحههای داخل کاتالوگ متفاوت و متنوع باشند ،برآورد براساس بروشور خواهد بود.
• هزینهی تصویرسازی ،حروفچینی ،ترجمه ،عکاسی ،اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود.

کارا کـتـر
شخصیتسازی به عنوان نمادی از موسسه ،محصول و ...

 ۷0,000,000ریال

حالتهای مختلف شخصیت هر مورد

 ۱0,000,000ریال

• هزینهی طراحی اشکال دیگر یک کاراکتر ،به ازای هر شخصیت %50 ،قیمت پایه محاسبه میشود.
• در کتابهای مصور ،هزینهی طراحی شخصیتها صرفا برای خلق آن شخصیت خاص (مانند :شخصیت انسانها ،حیوانات،
گیاهان و  )...خواهد بود و هزینهی تصویرسازی کتاب جداگانه محاسبه میشود.

کـــارت
کارت دعوت ،تبریک و موارد نظیر

 ۱۲,000,000ریال

پاکت با تیغ اختصاصی

 ۱۵,000,000ریال

کارتهای بانکی ،اعتباری ،تلفن و موارد نظیر ،یک مورد

 ۳0,000,000ریال

• هزینهی خدمات دیگر مانند عکاسی ،اسکن ،خوشنویسی و تدوین شعار جداگانه محاسبه میشود.

کــتــاب
ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)

 ۳0,000,000ریال

ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب

 ۲0,000,000ریال

جلد

 ۷,000,000ریال
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صفحهآرایی کتابهای تصویری و کتابهای نوشتاری خاص ،هر صفحه

 ۸00,000ریال

صفحهآرایی کتابهای نوشتاری عمومی ،هر صفحه

 ۱۲0,000ریال

• هزینهی خدمات دیگر مانند طراحی نشانه و یا نشانه نوشته ،تصویرسازی و موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود.
• هزینهی بازسازی دیگر جلدهای یک یونیفورم  % 50 ،قیمت پایه محاسبه میشود.

گـرافیـک متـحـرک
لوگو متحرک

 ۵0,000,000ریال

( زمان حدودی  30ثانیه )

بنر متحرک تبلیغاتی ـ سایت
فلت موشن ـ اینفو متحرک

 ۲0,000,000ریال

( زمان حدودی  30ثانیه )

 ۴0,000,000ریال

( زمان حدودی  60ثانیه )

بسته برنامه تلویزیون کامل

طراحی لوگو ـ عنوانبندی شروع و انتها ورود برنامه ـ جداکنندهها ـ زیرنویس ـ پسزمینه متحرک

 ۲۰0,000,000ریال

گرافیک متحرک ـ آ گهی تبلیغاتی ( زمان حدودی  30ثانیه )

 ۵0,000,000ریال

عنوانبندی فیلم و سریال ( زمان حدودی  60ثانیه )

 ۱۰0,000,000ریال

• سنجش ثانیهای برای گرافیک متحرک یک پیشنهاد است و میتواند بهصورت پروژهای مستقل بهصورت کلی و با رایزنی طرفین
برآورد و ارزیابی شود.
• هزینههای تصویرسازی ،ترجمه ،عکاسی ،تهیه و تولید موسیقی و صداگذاری جداگانه محاسبه میشود.

گواهینـامه و کارت ضمـانت
انواع گواهینامه ،دیپلم و موارد نظیر

 ۲۵,000,000ریال

انواع کارت ضمانت و گارانتی و موارد نظیر

 ۱۵,000,000ریال

• هزینههای خوشنویسی و  ...جداگانه محاسبه میشود.
• هزینهی خدمات اضافی برای افزایش ضریب امنیت در طرح ،جداگانه محاسبه میشود.
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لـوح فشـرده
طراحی لوح فشرده (سیدی یا دیو یدی)

 ۲0,000,000ریال

شامل رو و پشت جلد ،صفحات داخلی و حلقهی سیدی و پاکت (بدون تیغ)
• درصورتیکهضرورتطراحیبستهبندیبرایهریکاز مواردباال بهوجودبیاید،اساسقیمتگذاری،قیمتپایهیبستهبندیخواهدبود.
• دستمزد طراحی هرنوع کتابچهی همراه لوح فشرده و یا کاست مطابق دستمزد طراحی صفحههای داخلی بروشور برآورد میشود.

مـجـلـه
ساختارکلی مجله و طراحی شیوهی حروفچینی و صفحهآرایی

 80,000,000ریال

جلد ،هر شماره

 10,000,000ریال

طراحی و اجرای صفحات داخل ،هر صفحه

 ۴00,000ریال

• رتوش و تنظیم فنیعکسها و تصاویر براساس توافق طراح و سفارشدهنده است.
• هرنوع سفارش تصویرسازی مطبوعاتی براساس تعرفهی قیمت انجمن تصویرسازان محاسبه خواهد شد.
• طراحی نام مجله بر پایهی طراحی نشانهنوشته و جدا از دستمزدهای باال محاسبه میشود.
• طراحی سرصفحههای تصویری و نوشتاری بر مبنای پیکتوگرام محاسبه میشود.

مـشــاوره
مشاوره و مدیریت برای تعیین خط مشی و سیاست کلی کار ،هر ساعت

 ۵,000,000ریال

ارایهی سمینار و سخنرانی یک روزه

 3۵,000,000ریال

برگزار یکارگاه (ورکشاپ) به ازای هر روز

 50,000,000ریال

انتخاب یا داوری مسابقات ،جشنوارهها ،نمایشگاهها و  ،...هر مورد

 40,000,000ریال

• هرنوع خدمات دیگر که بهصورت طراحی و موارد نظیر ،مشاور عهدهدار انجام آن شود ،طبق تعرفهی قیمتهای موجود محاسبه میشوند.
• هزینهی ایـاب و ذهـاب ،اقامت و  ...مدرس برای کارگاههـای پروازی ،بهعهـدهی برگزارکننـده خواهد بود .برگزارکننده موظف
است از قبل ،محل اقامت و نوع ایاب و ذهاب را با مدرس هماهنگ نماید.
• درصورتیکه زمان برگزاری کارگاه (ورکشاپ) بیش از یک روز باشد ،به ازای هر روز 50% ،به قیمت پایه افزوده میشود.
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نظارت طراحبرچـاپ و تولیـد
کارمزد پیگیری و نظارت درعرصهی تکمیل و به انجام رسـاندن
طراحیگرافیک

 ۱۵تا  ۲۵درصد

نظـارت بر امور لیتـوگرافی ،عکاسی ،چـاپ ،صحـافی و موارد مشابه

از هزینهکرد

• تعیین کارمزد پایه براساس جمع کل هزینههای کار شامل دستمزدها و خدمات به عالوه هزینهی مواد مانند :کاغذ ،فیلم و پلیت ،چاپ،
صحافی،عملیاتتکمیلیو...صورتمیگیرد.

هـویت بصـری ()VCI
بوکار
موضوع اصلی در طراحی هویت بصری ،ایجاد ساختار منسجم و همگون بصری از طریق درک فضـای کس 
سفـارشدهنـده است .طـراح گرافیـک با توجـه بـه گوناگونی و تنـوع فعـالیت سازمانی مؤسسـات ،شـرکتها و
رویدادهـای فرهنگی و اجتمـاعی و بنـابر تشخیص نیاز سفارشدهنده و لزوم گستـردگی مـورد سفـارش ،مجموعهای
یکپـارچه از اقـالم بصـری را طراحی و خلق میکنـد،که هزینـهی آن با توافق طرفین و به نسبت تعـداد موارد طـراحی
محاسبه میشـود .هزینهی طراحی زیرمجموعهی هویت بصری هر سفارش مانند نشانه ،اوراقاداری و  ...جدا از
هزینهی ساختار و فضای کلی هویت بصری ،براساس قیمتهای موجود در تعرفهی قیمت محاسبه خواهد شد.

نشــانـه
نشانه یا نشانه نوشتهی فارسی

 80,000,000ریال

بازسازی  /ویرایش نشانه

 ۴0,000,000ریال

• طراحی نمونهی التین برای نشانه نوشتهی فارسی ،طراحی مجزا محسوب میشود.
• چنانچه نوشتهی زیر نشانه ،محدود به انتخاب فونت باشد ،جزو طراحی نشانه است و مبلغی بابت آن اضافه نمیشود.
• چنانچه نشانه یا نشانه نوشته از قبل موجود باشد و طراح ،تغییراتی بر روی آن اعمال و آن را بهروز نماید ،بازسازی نشانه
محسوب میشود.

اوراق اداری
یک مجموعه اوراق اداری طراحیگرافیک سربرگ ،پاکت نامه و کارت ویزیت ( 5مورد)

 ۳0,000,000ریال

طراحی سایر اوراق اداری مانند اسناد حسابداری ،قبض دریافت و پرداخت،

 10,000,000ریال

فاکتور ،صورتحساب و موارد نظیر آن ،تا  5مورد
• برای بازسازی اوراق اداری به هر زبان دیگر ،بر اساس طرح اصلی %30 ،به قیمت پایه اضافه میشود.
• دستمزد طراحی پاکتهای دیگر ،جداگانه محاسبه میشود.
• هزینه طراحی تیغ و برشهای خاص برای یک مجموعه اوراق اداری ،جداگانه محاسبه میشود.
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مالیاتی
معافیت
اجرایی
العمل
دستور
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
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اﻟﻌﻤﻞ
دﺳﺘﻮر
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ

دستورالعمل اجرایی معافیت مالیاتی
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قابل توجه اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

اعضای محترم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ،با توجه به اینکه آثار پدیدآمده توسط طراحان گرافیک
ایران نظیر بسیاری از کشورهای جهان بهطور طبیعی و معمول از امتیازات حقوقی پدیدآورندگان ،مؤلفین و
مصنفین ،برخوردار نیست و قوانین در این زمینه نسبت به کار ما مؤثر ،شفاف و قطعی نیست ،انجمن در
تائید و به پیروی از شورای جهانی طراحی ( ایکو ـ دی ) توصیه قوی مینماید که کلیه طراحان بخش
نخست « اسناد بهترین شیوهی کار»* یا ،منشور حرفهای جهانی ایکو ـ دی برای طراحان ،را بهصورت
پیوست همراه با قرارداد خود به رویت و امضای سفارش دهندگان برسانند .اگرچه این کار تعهدی برای
سفارشدهندگان ایجاد نمیکند ،لیکن آنها را به شیوه ،اصول و اخالق حرفهای ما آ گاه میسازد ،و زمینهی
مناسبی را برای منضبط نمودن بیشتر گردش کار و سفارشات کار طراحی فراهم میآورد.
[ ایکو ـدی سازمان جهانی طراحی حرفهای است .سازمانیست غیرانتفاعی ،مستقل و به هیچ گروه یا
سازمان سیاسی وابسته نیست ،شبکهایست که در اساس به اعضای خود استوار است ،و اعضا
سازمانهای ذینفعی هستند ،که در حوزهی تـخصصهای مختلف طراحی که در رسانهها گسترده
شده است ،کار میکنند .ایکوـ دی در سال 1342( 1963ش ).تاسیس شد ،و فعاالنه ارزشهای کار
طراحی ،فکرکردن ،آموزش ،تـحقیق و سیاستگزاری در این زمینهی را ترویج و تبلیغ میکند .ایکوـ دی
نـماینده بیش از یکصد و چهل عضو از شصت و هفت کشور و منطقه در سراسر جهان میباشد.
اعضای ایکوـدی برای ارائه و نـمایاندن صنعت طراحی به همکاری میان رشتههای مختلف و مؤثربودن
سخنگویی دستهجمعی اعتقاد دارند].


تماس:
ico-D Secretariat
secretariat@ico-d.org
/http://www.ico-d.org
* ایکو ـ دی به طراحان کشورهایی که مصوبات اجالس برن در باره اجرای حق تألیف یا کپی رایت را نپذیرفتهاند ،توصیه میکند
پذیرفتن شرایط مندرج در نظامنامهی حرفهای نمونه برای طراحان ( سند  ) 1مدلی را که ایکو ـ دی پیشنهاد کرده است را جزیی از
قراردادها و توافقنامههای خود با سفارشدهندگان قرار دهند.
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هدف نظامنامه جهانی اینست تا مبانی و اصولی جهانی برای استانداردهای اخالق و رفتار حرفهای در
طراحی وضع شود ،به طوریکه مورد پذیرش همه سازمانهای عضو ایک وـ دی باشد.

تعریفها
به خاطر اهداف این نظامنامه واژه «طراح» همه جا * باید دربرگیرندۀ:
ـ همه افرادی باشد ،که با هدف و اراده به شکلهای مختلف به خلق موضوع و دادههای بصری؛ چه با
ـجربی آ گاه و دارای معرفت،
بصری ت
کارهای
مواد در سطح و فضای حقیقی ،یا در محیط دیجیتال و یا
ِ
ِ
ِ

میپردازند .و در اجرا و نیز جنبههای نظری کارشان ،رویکردی چندگانه ،مختلط و میانرشتهای دارند.
ـ همچنین «طراح» به معنی کسی است که به صورت آزاد یا خویشفرما کار طراحی میکند ،یا حقوق بگیر
است و یا فردی است که در یک گروه طراح به صورت شرکت یا شکلهای دیگری از مشارکت کار میکند.

تعهدات سازمانهای عضو
اعضای ایکوـ دی پذیرفتهاند که هرگاه در کشوری به غیر از کشور خویش کار کنند ،باید نظامنامهی
حرفهای مرتبط با اعضای آن کشور را رعایت کنند.

مسئولیت طراحان
در برابر اجتماع
ـ یک طراح این تعهد حرفهای را میپذیرد ،که باید استانداردهای اجتماعی و زیباشناسانه جامعه را از
آنچه هست فراتر ببرد.
ـ یک طراح این مسئولیت حرفهای را میپذیرد تا سودمندترین کار را برای محیط زیست و طبیعت انـجام
دهد.
ـ یک طراح باید با توجه کامل به شأن ،حرمت و سربلندی حرفه کار کند.
ـ یک طراح نباید دانسته و آ گاهانه خود را در موقعیتی قرار دهد ،که منافع شخصی او با وظایف حرفهایش
ناسازگار شود.

در برابر سفارشدهنده
ـ یک طراح باید تا سرحد وظایف حرفهای خود برای منافع سفارش دهنده کار کند.
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ـ یک طراح نباید بدون اطالع به سفارشدهندگان یا کارفرمایان به صورت همزمان طراحی کارهایی را
انـجام دهد که با یکدیگر به صورت مستقیم در رقابت هستند ،مگر در موارد خاصی که کار کردن
همزمان طراح برای رقبای است مختلف مرسوم است.
ـ یک طراح باید با تـمام دانش و اطالعات دربارۀ اهداف ،شیوههای تولید و یا سازمان و کسبوکار
سفارش دهنده به صورت محرمانه رفتار کند ،و نباید هیچگاه اینگونه اطالعات را فاش سازد ،مگر با
موافقت سفارش دهنده .این مسئولیت طراح است تا اطمینان حاصل کند که همه کارمندان او نیز به
محرمانه بودن این اطالعات پایند هستند.

در برابر طراحان دیگر
ـ یک طراح نباید چه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم ،کوشش کند تا کار طراح دیگر و جای او را بگیرد،
و نیز او نباید با طراح دیگر آ گاهانه و به قصد ،با پایین آوردن قیمت کارش با طراحان دیگر رقابت کند.
ـ یک طراح نباید آ گاهانه سفارش کار حرفهای طراح دیگری را که در حال انـجام آنست بدون اطالع دادن
به او ،قبول کند.
ـ یک طراح باید هنگام نقد کار طراحان دیگر بیطرف و با انصاف باشد ،و نباید کار را تـحقیر و یا به شهرت
همکاران آسیب بزند.
ـ یک طراح نباید درخواست سفارشدهنده را برای انـجام کاری قبول کند ،که میداند اینکار به نوعی
سرقت ،یا اثر دیگران را به نام خود ارائه کردن است ،وهمچنین او نباید آ گاهانه به شیوهای کار کند که
شامل این نوع از سرقت شود.

دستمزد طراحان
ـ هیچ طراحی نباید به دعوت سفارشدهنده و یا به خاطر رقابت با همکاران دیگر انـجام کاری را بدون
آنکه دستمزد مناسب آن کار را دریافت کند ،بپذیرد .با این وجود طراح به دعوت سفارشدهنده میتواند
برای امور خیریه یا سازمانهای غیرانتفاعی کاری را با نرخ کاهش داده شده قبول کند ،به شرط آنکه
مؤسسه طراح را به عنوان حامی خود در کارش ،به میزان ارزش کامل دستمزد او ،اعالم کند و به رسـمیت
بشناسد .این حق طراح است که حامی بودن او به طور رسـمی اعالم شود یا از آن امتناع کند.
ـ طراح پیش از پذیرفتن هر کاری باید به صورتی مشروح و فراگیر برای سفارشدهنده مبنای جمع هزینۀ
دستمزد خود را توصیف کند.
ـ در صورتیکه طراح در شرکت ،مؤسسه یا کسبوکاری دیگر منافع مالی دارد ،و مـمکن است به هنگام
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کار با سفارشدهنده بر اثر توصیه سودی به او برسد ،باید موضوع را از پیش به اطالع کارفرما یا
سفارشدهنده برساند.
ـ طراحی که از او خواسته شده است تا دربارۀ انتخاب یک طراح برای همکاری به کارفرما توصیه کند،
نباید هیچگونه پرداختی به هیچ شکل از طراح توصیه شده قبول کند.

مسابقات
ـ توصیه میشود طراحان در هیچ مسابقه بینالـمللی چه محدود و یا آزاد و نامحدود و آزاد شرکت نکنند،
مگر آنکه سازماندهی آن بر طبق مقرراتی باشد که توسط «ایکوـ دی»« ،آیسیِاسدی» و «آیِافآی»
وضع شده است.
Icograda: International Council of Graphic Design Associationa : ico–D
The International Council of Societies of Industrial Design : Icsid
The International Federation of Interior Architects/Designers : IFI

تبلیغات
ـ هر مورد تبلیغات و اطالعرسانی عمومی باید بیاناتش درست و بر پایه حقیقت باشد .باید گفته و بیانات
این تبلیغات نسبت به سفارشدهنده و طراحان دیگر با توجه و منطبق با شأن و حرمت حرفه باشد.
ـ طراح میتواند به سفارشدهنده اجازه دهد تا از نام وی برای تبلیغات خودش همراه با موردی خدمات
یا طراحی که او برایش فراهم کرده است استفاده کند ،اما فقط به شیوهای که شایستۀ شأن و منزلت
حرفه باشد.
ـ طراح نباید اجازه دهد نام او وابسته و همراه با طرح اجرا شدهای شود ،که توسط سفارشدهنده آنقدر
تغییر یافته که دیگر نتوان آنرا به طور اساسی کار اولیه و اصلی همان طراح تلقی کرد.

ناشر متن اصلی
International Council of Graphic Design Associationa
The International Council of Societies of Industrial Design
The International Federation of Interior Architects/Designers
اقتباس و مصوبه ایکوـ دی  1983و اصالحات  .1986تـجدیدنظر 1997
اصالح و تـجدید نظر شده و مصوبه بیستچهارمین مجمععمومی ایکوـ دی 28ـ 27اکتبر 2011
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