
 

 

 

 

 

  ...............................طرف و کيشود، از  یم دهيپس کارفرما نام نيکه از ا....................... مابين یف..................... خياين قرارداد در تار

 .گردد یقرارداد درج شده است، منعقد م نيکه در ا یطيطبق مقررات و شرا گر،يد یشود، از سو یم دهيقرارداد طراح نام نيپس در ا نيکه از ا 

 نیطرف ندگانینما مشخصات

 : مشخصات طراح 1-1

 .............................:ثابت تلفن......................................:ليميا آدرس..........................: سمت................................: نماينده نام

 : مشخصات کارفرما1-2

 ......................................................:ليميا آدرس..................................: سمت...............................: نماينده نام

 ................................................:همراه تلفن.............................................:ثابت تلفن

 .گردد یانجام م شانيها از طرف ا هيدييتا هيباشد و کل یم اريشده از سمت کارفرما تام االخت یمعرف ندهي_ نما تبصره

 قرارداد موضوع

  :محصول یبسته بند یطراح

  : در ابعاد 

 :موضوع قرارداد حاتیتوض -

 حق الزحمه قرارداد مبلغ

 .باشديم لایر.......................................... ( ، مبلغ2محصول با مشخصات ذکر شده در بند ) یبسته بند یطراح نهيهز -

 .باشد ی% مبلغ فوق الذکر م40 ی% ال20 نيمتفاوت ب یرنگبند اير ابعاد و د یبسته بند یو اجرا یطراح نهيهز -

 .باشديتومان م................................................ معادل )به حروف( لایر............................... بر اساس موارد فوق الذکر مبلغ کل قرارداد -

 قرارداد مدت

 .باشد یم یروز کار 20 اطالعات کامل به مدت افتيپس از در هيقرارداد جهت ارائه طرح اول نيمدت ا -

 .باشد یم یروز کار 7زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت -

 .باشد یم یروز کار 7 توسط کارفرما حداكثر دييقرارداد پس از تا یمدت زمان تحويل نهايى موضوع طراح -

مبلغ پيش پرداخت از سوى كارفرما و تحويل اطالعات و نظرات مورد نياز جهت است شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت  یهيبد -

 .باشدياجراى موضوع قرارداد م

 پرداخت طیشرا

 .گردديپرداخت به طراح پرداخت م شيعقد قرارداد نقدا بعنوان پ خياز مبلغ کل قرارداد در تار 50%

  .گردديکارفرما به طراح پرداخت م یاز سو راتييتغ نياول افتيهنگام درو  هياز مبلغ کل قرارداد پس از ارسال اتود طرح اول 50%



 

 

 

 

 

 طراح تعهدات

، حتما موضوع قرارداد را در مدت زمان ذکر شده در بند  یدر طراح ازيپرداخت و اطالعات مورد ن شيپ افتيدر صورت در گردديطراح متعهد م -

 .دينما ليمدت قرارداد به کارفرما تحو

 یروز کار 7هيچيک از طرح ها، مجددا ظرف مدت  يدي. در صورت عدم تادينما ليو به کارفرما تحو یاتود را طراح 3حداکثر تا  گردديطراح متعهد م -

کل  % از مبلغ50پرداخت که معادل  شيشده، مبلغ پ یطراح هيمرحله ثانو دييو در صورت عدم تا دينما ليو به کارفرما تحو یطراح گرياتود د کي

 چيه ديياست در صورت عدم تا یهيخواهد شد. بد یقرارداد تلق انيامر به منزله پا نيبه عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته شده و ا باشديقرارداد م

 .ارائه شده توسط طراح را ندارد یها و طرح ها دهياز طرح ها، کارفرما حق استفاده از ا کي

 .کارفرما قرار دهد اريرا به سرعت در اخت يینها ليرداد فاقرا هيطراح ملزم است پس از تسو -

و طراح  گردديم یطراح محرمانه تلق یاز سو رديگياطالعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطالعات محرمانه در اختيار طراح گرافيك قرار م هيكل -

 .باشد یگرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده م

 ماکارفر تعهدات

 .اضافه نخواهد داشت یحق مالكيتى نسبت به ساير اتودها چگونهيدارد و ه تيشده خود حق مالک ديياتود تا کيکارفرما تنها نسبت به  -

 .گردديو مبلغ قرارداد به صورت خالص به طراح پرداخت م باشديمبلغ قرارداد بر عهده کارفرما م یکسورات قانون هيپرداخت کل -

 ماژور فورس

و  ليزلزله، س ردار،يواگ یها یماريب وعيش ،یعموم ینشده، اعتصاب ها ايمانند جنگ اعالم شده  ،یاضطرار طيفورس ماژور بروز شرا درموارد

از  یکي یدامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که انجام قرارداد حاضر را برا یها یآتش سوز نيسابقه و همچن یب یها یخشکسال ،یعاد ريغ یها انيطغ

 .دياعالم نما گريقرارداد را به طرف د انيتواند پا یقرارداد م نياز طرف یکيممکن سازد،  ريطرف غ دو

 

 ** و برکت گردد ريسبب خ نيطرف یقرارداد برا نياست ا ديام **

 

عقد قرارداد به  خيو اعتبار آن از تار ديکارفرما و طراح رس ندگانينما یو امضا دييبه تا........................ خيبند و دو نسخه در تار 8قرارداد در  نيا

  .باشديروز م 90مدت 


