
 گرافیکطراحی  نامهفاهمت                                                                          یتعالبسمه

 طراحی گرافیک در موارد:
                     

 

 .ردیپذیمانجام 

 

 نامهتفاهمطرفین 

، شودیمکارفرما نامیده  پسنیازاکه  ...……………………….…  نیمابیف ...……………………….…   در تاریخ نامهتفاهماین 
، از سوي دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این شودیمطراح نامیده  نامهتفاهمدر این  پسنیازاکه  ...……………………….…   و طرفکیاز

 .گرددیماست، منعقد  شدهدرج نامهتفاهم
 

 نمایندگان طرفین مشخصات 1 

 :مشخصات طراح 1-1

 ...……………………….…  تلفن ...……………………….…  آدرس ایمیل ...……………………….…  نام 

 :کارفرما مشخصات 1-2

 ...……………………….…   سمت ...……………………….…   نام نماینده ...……………………….…   نام شرکت

 ...……………………….…  تلفن همراه ...……………………….…  تلفن ثابت ...……………………….…  آدرس ایمیل

 .گرددیماز طرف ایشان انجام  هاهیدییتأو کلیه  باشدیماز سمت کارفرما تام االختیار  شدهیمعرفنماینده  _تبصره 

 

 نامهتفاهم موضوع 2

 .هست شدهمهیضم »فرم دریافت نظرات لوگو«در  شدهدرج کارفرما با مشخصات موردنظرطراحی لوگو  -

 .باشدیم شدهمهیضم »فرم دریافت نظرات کارت ویزیت«در  شدهدرج کارفرما با مشخصات موردنظر طراحی کارت ویزیت -

 .باشدیم شدهمهیضم »نظرات بروشورفرم دریافت «در  شدهدرج کارفرما با مشخصات موردنظرطراحی بروشور  -

 .باشدیم شدهمهیضم »فرم دریافت نظرات کاتالوگ«در  شدهدرج کارفرما با مشخصات موردنظرطراحی کاتالوگ  -

 .باشدیم شدهمهیضم »فرم دریافت نظرات بنر«در  شدهدرج کارفرما با مشخصات موردنظر نربطراحی  -

 

 نامهتفاهم الزحمهحقمبلغ  3

آپرول اداريست لوگو کاتالوگ بروشور بنر   پوستر مجله 



 .باشدیمتومان  ...………………………...…  ریال معادل (به حروف) ...………………………...…  نامهتفاهممبلغ کل  -

 

 نامهتفاهم مدت 4

 .باشدیمروز کاري  ...………………………...…  جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطالعات کامل به مدت نامهتفاهممدت این  -

 .باشدیم) روز کاري 3( ...………………………...…  نمونه اولیه توسط کارفرما حداکثر به مدت دیتائزمان بررسى و اظهارنظر و  -

 .باشدیمروز کاري  ...………………………...…  توسط کارفرما حداکثر دیتائپس از  نامهتفاهمتحویل نهایى موضوع طراحی  زمانمدت -

 در و شدهمحاسبه جریمه ریال ...……………………….… ریتأخ هرروز ازاي به نامهتفاهم موضوع اجراي در گرافیک طراح ریتأخ در صورت -
 .شد خواهد کسر پرداخت دوم يمرحله

 .است تمدید قابل نامهتفاهم مدت طرفین با توافق نگرفت، قرار کارفرما موردقبول طراح هاشنهادیپ ،نامهتفاهم در شدهنییتع زمان در اگر -

جهت اجراى  ازیموردناز سوى کارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطالعات و مدارك  پرداختشیپمنوط به پرداخت  نامهتفاهماجراى  يبندزمانشروع  -
 .باشدیم نامهتفاهمموضوع 

طراح در  الزحمهحق عنوانبه پرداختشیپتلقی شده و مبلغ  شدهارائه يهاطرح دیتائعدم  منزلهبهکارفرما،  دیتائشدن زمان بررسی و  تریطوالندر صورت  -
 .شودیمنظر گرفته 

 

 پرداخت طیشرا 5 

 .گرددیمبه طراح پرداخت  پرداختشیپ عنوانبه نقداً نامهتفاهمدر تاریخ عقد  نامهتفاهماز مبلغ کل  50%

 .گرددیمپس از تحویل طراحی اولیه به طراح پرداخت  نامهتفاهماز مبلغ کل  50%

 

 تعهدات طراح 6

به  نامهتفاهممدت  دربند ذکرشده زمانمدترا در  نامهتفاهمدر طراحی، موضوع  ازیموردنو موارد  هادادهدر صورت دریافت کلیه  گرددیمطراح متعهد  -
 .کارفرما تحویل نماید

روز کاري یک  7ظرف مدت  مجدداً، هاطرحاز  کیچیه دیتائرا طراحی و به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم  نمونه 2حداکثر تا  گرددیمطراح متعهد  -
 نامهتفاهماز مبلغ کل  %50که معادل  پرداختشیپ، مبلغ شدهیطراحمرحله ثانویه  دیتائدیگر طراحی و به کارفرما تحویل نماید و در صورت عدم  نمونه
، هاطرحاز  کیچیه دیتائد شد. بدیهی است در صورت عدم تلقی خواه نامهتفاهمپایان  منزلهبهو این امر  شدهگرفتهطراح در نظر  الزحمهحق عنوانبه هست

 .توسط طراح را ندارد شدهارائه يهاطرحو  هادهیاکارفرما حق استفاده از 

و طراح گرافیک  گرددیماز سوي طراح محرمانه تلقی  ردیگیماطالعات محرمانه در اختیار طراح گرافیک قرار  عنوانبهکلیه اطالعاتى که توسط کارفرما  -
 .باشدمی شدهدادهموظف به حفظ و نگهدارى اطالعات 

 

 

 



 تعهدات کارفرما 7

، ازیموردنطراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطالعات و تصاویر صحیح  ازیموردنکلیه اطالعات  گرددیمکارفرما متعهد 
 .بر عهده نخواهد داشت 4 دربند ذکرشده زمانمدتدر  نامهتفاهمموضوع  موقعبهمسئولیتی در خصوص تحویل  گونهچیهطراح 

و یا تلفن  طراح گرافیک حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طریقى که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید. به کاربردن سایت -
 .را نخواهد داشت نامهتفاهمکارفرما در متن  دیتائنار امضاء نیاز به توسط طراح گرافیک در ک

حق مالکیتى نسبت  گونهچیهچنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافیک جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب نمونه اولیه،  -
 .نخواهد داشت هانمونهبه سایر 

 يانهیهزانجام تغییراتى را در آن درخواست نماید، ملزم به پرداخت  کارفرما رسیده است، نامهتفاهمطرفین  دیتائنمونه نهایی که به  دیتائچنانچه بعد از  -
 .باشدیم گرددیممرتبط بر انجام تغییرات که توسط طراح گرافیک اعالم 

 .را به طراح تحویل نماید(شرایط پرداخت)  5 دربند ذکرشدهکلیه موارد  گرددیمکارفرما متعهد  -

 .کارفرما قرار نخواهد گرفت اریدر اختشده  دیتائفایل نهایی از طرح  گونهچیه نامهتفاهمپیش از تسویه کامل مبلغ  -

 .گرددیمخالص به طراح پرداخت  صورتبه نامهتفاهمو مبلغ  باشدیمبر عهده کارفرما  نامهتفاهمپرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ  -

 باشد.اختیاري بر عهده طراح می صورتبهپروژه توسط کارفرما ذکر، موارد ذکر نشده در قسمت توضیحات فرم دریافت نظرات در قسمت  مدنظرتمامی نکات 

 باشد.بعد از پرداخت هر مرحله ممکن نمی هانهیهزاسترداد 

 

 

 فورس ماژور 8

 يهاانیطغواگیردار، زلزله، سیل و  يهايماریبعمومی، شیوع  يهااعتصابیا نشده،  شدهاعالمفورس ماژور بروز شرایط اضطراري، مانند جنگ  در موارد
 رممکنیغحاضر را براي یکی از دو طرف  نامهتفاهم، طوفان و حوادث مشابه که انجام داردامنه يهايسوزآتشو همچنین  سابقهیب يهایسالخشک، يرعادیغ

 .دیگر اعالم نماید طرفبهرا  نامهتفاهمپایان  تواندیم نامهتفاهمسازد، یکی از طرفین 

 

 امضاء     .باشدمی.................................جانبنیا دیتائموارد فوق در این قرارداد مورد  

 


