
ایــن قــرارداد بیــن خانم/آقای/شــرکت --------------------------------------------------------- 
بــه نشــانی و تلفــن ----------------------------------------------------------------------- 
کــه در ایــن قــرارداد )کارفرمــا( نامیــده مــی شــود از یــک ســو و خانم/آقــای --------------------------- 
به نشــانی و تلفــن ------------------------------------------------------------------------ 
کــه در ایــن قــرارداد )طــراح گرافیــک( نامیــده مــی شــود از ســوی دیگر به شــرح مــواد ذیــل منعقد مــی گردد.

ماده 1 - موضوع قرارداد
 ---------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------

ماده 2 - مدت قرارداد و زمانبندی
مدت قرارداد از تاریخ ----------- به مدت ---- روز می باشد که به شرح ذیل تفکیک می شود:

- ارائه ی نمونه ی اولیه طراحی توسط طراح گرافیک، حداکثر تا پایان وقت اداری روز ------------ 
- بررسی و تایید نمونه ی اولیه توسط کارفرما حداکثر تا پایان وقت اداری روز ------------------- 
- ارائه و تحویل نهایی موضوع قرارداد توسط طراح گرافیک، حداکثر تا پایان وقت اداری روز ------- 

چنانچــه نظــارت بــر تکثیــر و چــاپ موضــوع قــرارداد بــه عهــده ی طــراح گرافیــک باشــد، خدمــات مذکــور 
در موضــوع قــرار داد بــه عنــوان مرحلــه ی چهــارم زمانبنــدی بــه مــدت ---- روز، حداکثــر تــا پایــان وقــت 

اداری روز ---- قیــد و تاییــد مــی شــود.
ماده 3 - مبلغ قرارداد و شیوه ی پرداخت

مبلــغ قــرارداد --- --- --- --- --- تومــان و براســاس قیمــت هــای تعریــف شــده توســط طــراح گرافیــک 
مــی باشــد کــه در مراحــل ذیــل توســط کارفرمــا بــه طــراح گرافیــک پرداخــت مــی شــود:

50 درصد مبلغ کل، همزمان با امضاء و مبادله ی قرارداد.
30 درصد مبلغ کل، پس از تایید نهایی طرح های اولیه ی موضوع قرارداد.

20 درصد مبلغ کل، همزمان با تحویل نهایی موضوع قرارداد.
ماده 4 - تاخیرات

4-1- شــروع اجــرای قــرارداد منــوط بــه پرداخــت پیــش پرداخــت از ســوی کارفرمــا بــه طــراح گرافیــک و نیــز 
تحویــل اطالعــات و مــدارک مــورد نیــاز جهــت اجــرای موضــوع قــرارداد مــی باشــد. بدیهــی اســت هــر گونــه 
تاخیــر در مــوارد مذکــور بــه همــان میــزان موجــب تاخیــر در زمــان اجــرای قــرارداد توســط طــراح گرافیــک 

مــی شــود کــه بــه عنــوان تاخیــر طــراح گرافیــک محســوب نمــی شــود.
4-2- در صــورت تاخیــر طــراح گرافیــک در اجــرای موضــوع قــرارداد بــه ازای هــر روز تاخیــر -------- تومان 

جریمــه محاســبه شــده و در مرحلــه ی ســوم پرداخــت کســر خواهــد شــد.
4-3- اگــر در زمــان تعییــن شــده قــرارداد، پیشــنهادات طــراح مــورد قبــول کارفرمــا قــرار نگرفــت، بــا توافــق 

طرفیــن مــدت قــرارداد قابــل تمدیــد اســت.
ماده 5 - فسخ قرارداد

در صورتــی کــه هــر یــک از طرفیــن قــرارداد بــه هــر دلیــل بخواهنــد قــرارداد را فســخ کننــد مــی بایســت 
ایــن موضــوع را بــا ذکــر دالیــل خــود کتبــا بــه طــرف دیگــر اعــالم نماینــد.

قرارداد



ماده 6 - تعهدات کارفرما
6-1- کارفرمــا متعهــد مــی شــود کلیــه ی اطالعــات و مصالــح الزم جهــت آشــنایی و انجــام موضــوع قــرارداد 

را در اختیــار طــراح گرافیــک قــرار دهــد.
6-2- چنانچــه چنــد نمونــه ی اولیــه ی طراحــی توســط طــراح گرافیــک جهــت بررســی بــه کارفرمــا ارائــه 
شــود، کارفرمــا پــس از انتخــاب نمونــه ی اولیــه ی مناســب، ملــزم بــه بازگردانــدن تمــام نمونــه هــای دیگــر 

بــه طــراح گرافیــک بــوده و هیــچ گونــه حــق مالکیتــی نســبت بــه ســایر نمونــه هــا نــدارد.
6-3- چنانچــه بعــد از تاییــد نمونــه ی اولیــه کــه بــه امضــاء طرفیــن قــرارداد رســیده اســت، کارفرمــا انجــام 
تغییراتــی را در نمونــه  ی اولیــه درخواســت نمایــد، ملــزم بــه پرداخــت  هزینــه هایــی اســت کــه توســط طــراح 

گرافیــک اعــالم مــی شــود.
ــوع  ــوازی، موض ــورت م ــه ص ــراح، ب ــالع ط ــدون اط ــام کار، ب ــن انج ــا در حی ــه  کارفرم ــی ک 6-4- در صورت
ســفارش را بــه شــخص یــا اشــخاص دیگــری واگــذار نمایــد، و یــا پیــش طــرح هــای تاییــد نشــده را بــا طــراح 
دیگــری در میــان بگــذارد، طــراح مختــار اســت در هــر مرحلــه از قــرارداد، آن را یــک طرفــه فســخ نمایــد. 
بدیهــی اســت کــه بــه دلیــل صــرف وقــت و هزینــه توســط طــراح، کارفرمــا ملــزم بــه پرداخــت حــق الزحمــه 

ی طــراح تــا آن مرحلــه خواهــد بــود.
ــا باشــد، کارفرمــا متعهــد  ــر عهــده ی خــود کارفرم ــل نهایــی کار ب 6-5- چنانچــه مســئولیت چــاپ و تحوی
مــی شــود در هــر مــورد، حداقــل پنــج نمونــه ی چاپــی از موضــوع قــرارداد )اعــم از کتــب، نشــریات، اوراق 

تبلیغاتــی و ...( را بــه عنــوان نمونــه کار بــه طــراح تحویــل دهــد.
6-6- چنانچــه پــس از تاییــد نمونــه ی اولیــه، کارفرمــا بــه هــر دلیلــی اعــم از منتفــی شــدن موضــوع ســفارش 
یــا دالیــل شــخصی دیگــر، از ادامــه ی کار منصــرف شــود، کارفرمــا ملــزم بــه پرداخــت حــق الزحمــه ی طــراح 

تــا آن مرحلــه خواهــد بــود.
ماده 7 - تعهدات طراح گرافیک

7-1- طــراح گرافیــک موظــف اســت اطالعــات ارائــه شــده توســط کارفرمــا را بــه دقــت مطالعــه و بررســی 
نمایــد تــا در ارائــه ی طــرح هــای خــود بتوانــد بــه درســتی عمــل کنــد.

7-2- طــراح گرافیــک متعهــد اســت بــرای هــر موضــوع ســفارش ---- نمونــه طــرح اولیــه ارائــه نمایــد تــا 
کارفرمــا بتوانــد از میــان آنهــا بهتریــن را انتخــاب کنــد.

7-3- طــراح گرافیــک متعهــد اســت طــرح اولیــه ی انتخــاب شــده را بــا اصالحاتــی کــه بــا کارفرمــا بــه توافــق 
مــی رســد بــه اتمــام رســانده و طــرح نهایــی را تحویــل دهــد.

7-4- کلیــه ی اطالعاتــی کــه توســط کارفرمــا در اختیــار طــراح گرافیــک قــرار مــی گیــرد محرمانــه اســت، 
طــراح گرافیــک موظــف بــه حفــظ و نگهــداری اطالعــات داده شــده بــوده و حــق انتقــال بغیــر را نــدارد.

ماده 8 - اجرای قرارداد
ایــن قــرارداد در دو نســخه تنظیــم شــده کــه پــس از امضــاء طرفیــن، هــر دو نســخه در حکــم واحــد بــوده و 

طرفیــن قــرارداد ملــزم بــه رعایــت کلیــه ی مــواد مذکــور در آن مــی باشــند.

نام و امضای کارفرما                                                                      نام و امضای طراح گرافیک


