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نــظــام حــرفــه  و تــعــرفــه تــصــویــرگــری ایــران
- ۱۳۹۸-

در باره ی این سند

مقدمه

این سند اولین نسخه نظام حرفه ی تصویرگری و دومین ویراست تعرفه ی پروژه های تصویرگری است. 

ویراست اول تعرفه تصویرگران در سال ۱۳۹۲ تنظیم و منتشر شد و ویراست جدید در سال ۱۳۹۸ همراه با اولین نسخه 
نظام حرفه ی تصویرگری ایران منتشر می شود.

کشور، مبانی حرفه ای رسمی و مورد توافق  معیارها و مستندات حقوقی این نظام نامه بر پایه قوانین حقوقی جاری در 
و  از حقوق مؤلفان  قانون حمایت  به  توجه  با  و  پدیدآورندگان مرتبط؛  نیز،  و  ایشان  کارفرمایان  و  جامعه تصویرگران 

مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ ، تنظیم شده است.

کارشناسی  و در جلسات  انتشار، در نشست های تخصصی عمومی  آن در فاصله ی دو  و ملحقات  تعرفه تصویرگران 
کتاب در ایران، بررسی و باز نویسی شده است و بخش نظام حرفه ای  متعدد با دست اندرکاران حرفه، به ویژه ناشران 

بر همان مبانی، به آن افزوده شده است.

کامل و جامع، در تعامل و  نظامنامه موجود به عنوان اولین نسخه از نوع خود، تا دستیابی به نسخه ای  الزم است 
کارشناسان حقوقی و مالی، ویرایش و هر بار به روز شود. کارفرمایان و  همفکری با جامعه تصویرگران، 

مبانی و اصول حرفه تصویرگری شامل دو سرفصل اساسی است:
الف. حقوق معنوی و تعریف ها، ب. حقوق مادی )تعرفه(

که بدون  آن ها  حقوق معنوی و مادی تصویرگری شامل مجموعه ای از تعریف ها، روش ها، مقررات و مناسباتی است 
ماهیت تصویرگری تهدید می شود. 

پروژه های تصویرگری در هر شاخه ای، همواره با سفارش همراه است. هر پروژه و همه پروژه های یک تصویرگر در طول 
کارفرما )و احیانًا طرف های دیگر(  است. حقوق  حیات هنری اش، مشتمل بر مجموعه ای از حقوق متقابل تصویرگرـــ
تصویرگران بخشی از این حقوق متقابل است که عدم پایبندی به آن می تواند منشاء زیان های موردی یا دائمی باشد. 

گاهی از  این حقوق تدوین شده است. مجموعه نظام حرفه ای و تعرفه ی آثار تصویرگری، برای آ
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۱.مفاهیم اساسی
کاربرد در انواع رسانه و براساس سفارش.  ۱-۱. تصویرگری | روایتمتنیامفهوم است با استفاده از مادهیتصویر برای 
که تصویرگری، از مبانی، اندیشه و مفاهیم هنر پیروی می  کند، از زیرشاخه های هنرهای تجسمی و از آن  از آن جایی 

کاربردگرا است، توأمان از زیر شاخه هایdesign  است.  که  جهت 
که به تصویرگری مشغول است؛ به صورت تمام وقت یا غیر از آن ۲-۱. تصویرگر   | هنرمندی 

)Artwork( ۳-۱. تصویرسازی  | در این سند به معنی اثر
کار، متن )محتوی( و مناسبات شکل گیری اثر تصویرگری ۴-۱. سفارش   | دستور 

کتاب، ناشر نامیده می شود. کارفرما در صنعت نشر  کارفرما   | سرمایه گذار سفارش، مالک رسانه و حقوق نشر اثر.   .۱-۵
کارفرما کار |  قراداد یا هرنوع سند حقوقی و مدنی دیگر؛ شامل سفارش و مناسبات بین تصویرگر و  ۶-۱. قراِر 

که حامل اثر تصویرگری است، فیزیکی یا مجازی ۷-۱. رسانه   | ابزار و قالب نشر 

2.دامنه ی حرفه ی تصویرگری

با  و  به استقالل  تصویرگر  آن  در  تصویرگری که  شکل  معروف ترین  دارد.  کاربرد  دیزاین  جنبه های  همه  در  تصویرگری 
ِسَمت تصویرگری شناخته می شود، تصویرگری برای کتاب است.  در شکل های دیگر، تصویرگر با نام های دیگر شناخته 
از طراحان  با حرفه  و کاری دیگر است و قابل تفکیک نیست. مثاًل  آن دسته  می شود یا تصویرگری، بخشی آمیخته 
نیز  تصویرگران  جزو  می توانند  حرفه ای  نظر  از  می برند  بهره  خود  تصویرگرانه  استعدادهای  از  آثارشان  که در  گرافیک 

شناخته  شوند. 

کارتون  با  گسترده و هم جواری با هنرهای دیگر داشته باشد. مثاًل مرزهای مشترکی  تصویرگری می تواند دامنه های 
و  قوانین  تابع  است  ممکن  تصویرگری  حقوق  حالت  این  در  شود.  ممزوج  دیگر  هنری  با  یا  کند.  ایجاد  انیمیشن  یا 
باید تشخیص دهد در  کند. تصویرگر  ترکیبی پیروی  از حقوق های  یا  نظام حرفه ای صنف ها و حرفه های دیگر شود 

کند. کدام محوطه است و قواعد حقوقی آن را شناسایی و رعایت  فعالیت های موردی یا دائمی خود در 

کار تصویرگران دامنه های معروف تصویرگری و بازار 
کتاب )ادبیات داستانی، علمی، آموزشی، جلد(  .۲-۱

۲-۲. آلبوم موسیقی )جلد، بوکلت داخلی(
۳-۲. نشریات )ادبیات داستانی، مفهومی و ادیتوریال، اینفوگرافی، علمی، آموزشی، جلد(

۴-۲. طراحی گرافیک و تبلیغات )پوستر، جلد، بسته بندی، تبلیغات شهری، مسکات، طراحی هویت بصری و ...(
۵-۲. رسانه های جدید )ادبیات داستانی، مفهوی و ادیتوریال، اینفوگرافی، علمی، آموزشی

حقوق معنوی
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3. مالکیت معنوی
هر پدیده ای که واجد جنبه های ازفکروخلق و وجود پدیدآورنده باشد، مشمول مفهوم مالکیت معنوی است. قوانین 
مالکیت معنوی برای حفاظت استفاده دیگران از دارایی های نامشهود و نتیجه  مشهود آن تدوین می شوند. پدیده 

گونی از ایده ها، فکرها، هنرها و خالقیت ها باشد.  گونا معنوی می تواند شامل انواع 

که می تواند در قالب هایی مانند متن، شکل، تصویر، و ...، و در  هرگونه  پدیده  ی نامشهود معنوی قطعًا بروز مادی دارد 
یکی از شکل های فیزیکی و مجازی ظاهر شود.

از آن جایی که منشاء هر امر معنوی در ابتدا ذهن و پس از آن توانایی های فرد خالق است، امکان مشابهت، سرقت، 
استفاده و سوءاستفاده از آن وجود دارد؛ بنابراین هر نوع مالکیت معنوی باید با روش های قانونی ثبت شود. 

پدیده های معنوی معمواًل همواره ارزشی چندین برابر از بروز مادی خود دارند و چون مفاهیم نامحسوسی مانند فکر 
و خالقیت قابل اندازه گیری نیستند، همواره اثر محسوس آن قیمت گذاری می شود.تعرفهها برای چنین امری تدوین 

می شوند. 

کاِر فکرِی فرد  که مابه ازای  ماهیت نظام نامه ها و تعرفه های صنفی، تعریف مناسبات و قیمت گذاری منصفانه ای است 
خالق پرداخت و با تدوام آن، امکان زیست خالقانه او فراهم شود.

ایجاد  پدیدآورندگان کارگروهِی  نتیجه ی  در  اغلب  تصویرگری،  پروژه های   | متقابل  حقوق  و  معنوی  مالکیت   .۳-۱
که  کامل تمام حقوق معنوی اثر نیست،  بلکه تنها مالک بخشی از اثر است  می شود. بنابراین تصویرگر به تنهایی مالک 
مصداقامرتصویرگرانه است. حقوق هر یک از پدیدآورندگان اثر نباید نافی حقوق اعضای دیگر تیم باشد.رعایت این 

اصل در اخالق حرفه ای، قطعیت دارد. 

کوچکی پروژه،  ۲-۳. پدیدآورندگان | دامنه و بزرگی تیم پدیدآورندگان یک اثر می تواند به نسبت نوع رسانه، و بزرگی و 
شامل اعضای زیر یا بیش تر باشد:

کارفرما یا نماینده او/دبیر ارشد نشر/سردبیر نشریه/دبیر مجموعه یا بخش/کارشناس علمی/مدیر فروش/
نویسنده، شاعر، فیلمنامه نویس/کپی رایتر )نویسنده متِن پیام یا شعار تبلیغاتی/

مدیر هنری/مدیر خالقیت/مدیر برندینگ/طراح گرافیک/تصویرگر/رسام یا مجری
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3-3. ثبت حق مالکیت معنوی
به یکی از روش های زیر یا ترکیبی از آن ها ممکن است:

که امضای او به زیبایی، یا هویت اثر، یا محصوالت جانبی  تصویرگر می تواند در تک اثر، به نحوی   | ۱-۳-۳. امضا 
کامل یا  کند. امضا می تواند شکل، آیکون، حروف اختصاری، نام  ج  ناشی از آن  لطمه نزند، امضای هنری خود را در
ج امضا به یکی از جنبه های هویتی یا زیبایی اثر لطمه می زند؛ بنابراین الزم است برای  مانند این ها باشد. معمواًل در

ج آن موافقت طرف های دیگر نیز جلب شود. در
 

ج نام تصویرگر وجود دارد. مثاًل در روی جلد، پشت  ج نام | در اغلب محصول ها و پروژه ها، امکان در ۲-۳-۳. در
کارگروه و مانند آن. تصویرگر باید به نسبت هر  کتاب و نشریات، شناسنامه اثر، تیتراژ فیلم، در رزومه  جلد، شناسنامه 
کارفرما بخواهد در همان جا به ِسَمت  ج نام پدیدآورندگان را شناسایی و از  پروژه و براساس معیارهای مرسوم، محل در

کند. و نام او اشاره 

کشور،  ۲-۳-۳. ثبت رسمی | تصویرگر می تواند اثر یا مجموعه ای از آثار خود را در نظام ثبت مالکیت معنوی رسمی 
کند. تشریفات این روش ثبت و اثبات صحت ادعای  با مراجعه به مراجع قانونی در ازای پرداخت مبلغ مشخص ثبت 

هنرمند تابع قوانین ویژه اما نسبتًا آسان است.

اثبات  با ِسَمت تصویرگری آمده باشد، برای  که در آن نام تصویرگر  تنظیم و امضای قراردادی   | ۳-۳-۳. قرارداد 
گروهی می توان در ماده ای مستقل یا تبصره ای  کارهای  کافی است. هرچند در موارد خاص، مانند  مالکیت معنوی 
کرد. در بعضی از انواع پروژه ها قرارداد امر بدیهی است اما در بعضی  از ماده مرتبط، حدود این مالکیت را مشخص 
که در  پروژه های دیگر  تنظیم قرارداد معمول نیست. در چنین مواردی تصویرگر می تواند تقاضای تنظیم قرارداد کند 

یکی از ماده های آن به مالکیت معنوی او  اعتراف شده باشد.

کار به صورتی دیگر از روش های  گفته شده ممکن نباشد یا  که هر یک از روش های  در مواردی  گواهی |   .۳-۳-۴
کند برای اوگواهی رسمی  کارفرما تقاضا  تبادل حقوقی انجام شود )مثاًل با صدور صورت حساب( تصویرگر می تواند از 
کارها  از  گواهی برای یک دوره مشخص همکاری یا مجموعه ای  کند این  کند. هم چنین می تواند درخواست  صادر 

گواهی پیوست شود. گویایی از اثر به  صادر شود. در این حالت توصیه می شود پرینت رنگی و 
کارفرما بر روی پرینت  اثر. گواهی می تواند یک متن رسمی مفصل باشد یا فقط امضا و مهر   

۵-۳-۳. روش های دیگر مانند شهادت، اطالعیه، استعالم و ... معمواًل در صورت عدم اجرای روش های باال و در 
کار به این مرحله نرسد. نتیجه رفع اختالف مدنی یا حکم مراجع قضایی ممکن است و بهتر است 
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4. روش های سفارش و قراِر کار 
کارباشد.  که می تواند شامل هر نوع توافق بین طرف های  کلی است  قرار  واژ ه ای 

کلی، صورت حساب  کاری می تواند بدون هیچ گونه سند مکتوب باشد یا در شکل های مانند قرارداد، تفاهم نامه ی  قرار 
و مانند آن تنظیم شود. روش های شفاهی، بنا بر معیارهای امروز و تجربه های حقوقی مردود است. روابط دوستانه با 
که در  کار شامل موادی باشد  چنین قرارهایی نه تنها محکم نمی شود بلکه تهدید هم می شود. الزم است هر نوع قرار 

ج شود.  کار، زمان انجام، تعهدات طرف ها، مبالغ و حقوق مالکیت فکری به صراحت و جزئیات، در آن حدود 

کار متنوع است. اما دو شکل متدوال آن عبارت است از صورت حساب و قرارداد. انواع اسناد قراِر 

5.صورت حساب  | تصویرگر می تواند برای خدمات خود صورت حساب صادر کند. در هر صورت حسابی مشخصات 
کارفرما یا نماینده قانونی او، صورت حساب  کارفرما و تصویرگر باید به روشنی آورده شود. تصویرگر باید مطمئن شود 
کتور فروش،مشمول مالیات نیست. بنابراین  که معمواًل فا کرده است. در تنظیم صورت حساب توجه شود  را وصول 

کاال شناخته شود. که به عنوان  کند  گزارش  تصویرگر باید خدمات خود را به نحوی 

۶.قرارداد
سند رسمی است که معمواًل شامل ماده های مشخص و تکرارشونده )تیپ( است که در آن طرف های قرارداد، موضوع، 
ج می شود. قرارداد رسمی ترین و معتبر ترین شکل  مبالغ، تقویم اجرایی، نحوه همکاری و سایر توافق های اساسی در

کار است. قراردادها از نظر روش پرداخت دو نوع است:  حقوقی تبادل 

۱-۶. قرارداد قطعی 
که در آن، سفارش دهنده، کل رقم مورد توافق را به طور قطعی به تصویرگر پرداخت  می کند. در این قرارداد، تکرار و تکثیر 
گذار می شود. رقم قرارداد ممکن است در یک یا چند  اثر  برای مدت نامحدود و در یک نوبت به سفارش دهنده وا

کار تسویه حساب شود. قسط پرداخت شود؛ اما باید با تحویل 

کند. مثاًل حق انتشار به یک زبان مشخص یا  کارفرما تعیین  تصویرگر می تواند در قرارداد قطعی محدودیت هایی برای 
در یک جغرافیای سیاسی مشخص یا  موارد دیگر. 

۲-۶. قرارداد درصدفروش
که اثر  در این نوع قرارداد تصویرگر به عنوان مؤلف، بخشی از درصد فروش اثر را به عنوان سهم دائمی خود، مادامی 
که قانون مؤلفان  منتشر می شود دریافت می کند. این حق درصورت فقدان هنرمند به وکیل یا بازماندگان او، تا زمانی 

کرده است، پرداخت می شود.  و مصنفان تعیین 
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اعتبار  و  شهرت  به نسبت  رقم  این  کتاب،  نشر  در  است.  متفاوت  مختلف،  محصوالت  در  فروش  درصدهای   .۶-۳
پدیدآورنده متغیر است. حتی ممکن است یک پدیدآورنده در طول زیست حرفه ای خود، حتی با یک سفارش دهنده 

کند. مشخص نیز، درصدهای متفاوتی برای اثرهای مختلف دریافت 

کتاب، از آن جایی که هنوز  در هر قرارداد درصدی، الزم است سهم پدیدآورندگی باید به روشنی تعیین شود. مثاًل در نشر 
یا شاعر، و در مواردی مترجم  به نویسنده  با تصویرگران مرسوم نیست، همه ی سهم پدیدآورندگی  قرارداد درصدی 
درصدهای  میزان  یا  است  ناچار  تصویرگر  به  فروش  درصد  اعطای  برای  ناشر  بنابراین  می شود.  پرداخت  سرشناس 
کند. ورود تصویرگران به قراردادهای درصِد فروش  پدیدآورندگان را افزایش دهد یا درصد مؤلف را با تصویرگر، تقسیم 

کره، تعامل و دوراندیشی همه طرف ها تنظیم و موانع آن، رفع شود. باید با مذا

۴-۶. قراردادهای ترکیبی یا بینابینی
ممکن است بعضی قراردادها مفاهیم قراردادهای قطعی و درصدی با هم ترکیب شود. مثاًل در انواعی از قراردادهای 
درصدی، مبنای محاسبه درصدی است اما روش پرداخت، قطعی. یعنی به جای طرفین به جای روش قیمت گذاری  
کتاب یا قیمت فروش محصول را به عنوان سهم و دستمزد تصویرگر  کل پروژه، درصدی از پشت جلد  فریم ها، برای 
اثر در  محاسبه می کنند، اما پرداخت  حق تصویرگر مانند قرارداد قطعی در یک یا چند نوبت و صرف نظر از موفقیت 
که مبنای محاسبه آن، درصِد  فروش، پرداخت می گردد. در حقیقت این نوع قرارداد، همان قرارداد فروش قطعی است 

فروش است.

که در قراردادهای درصد فروش، تصویرگر در حدود هر اثر، با سفارش دهنده  کت | مهم است توجه شود  ۵-۶. شرا
شریک است و درصورت عدم فروش اثر، در ضرر آن نیز شریک می شود. با این وجود و علی رغم پیچیدگی های ناشی 
کنند تا  از تجربه نشدن این روش، توصیه می شود تصویرگران در همه حیطه ها، به ویژه نشر، به چنین قراردادهایی رو 

درآمدهای مستمر داشته باشد. 

کتاب مرسوم است، از موفقیت های اثر به حساب  که بیش تر در نشر  ۷-۶. فروش خارجی | فروش اثر به ناشر خارجی 
می آید و الزم است تصویرگر نیز از عواید مالی این موفقیت برخوردار شود. فروش خارجی به دو شکل امکان پذیر است:

۱-۷-۶. فروش اثر به ناشر خارجی 
گذار می کند. کتاب به زبان مقصد ناشر خریدار را در قبال رقم قطعی، وا ناشر ایرانی، حق ترجمه و انتشار 

کشور از سوی ناشر ایرانی ج از  ۲-۷-۶. نشر در خار
کتاب های خود یا ناشر ایرانی دیگر را در داخل  ممکن است ناشر ایرانی بتواند در چارچوب مقررات داخلی، یکی از 

کشور، آسان نیست. ج از ایران بفروشد. این روش مرسوم و بنا بر قوانین  کند و در خار کشور، ترجمه و تولید 
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گفته شده الزم است تصویرگر در قرارداد خود نسبت به  در هر دو حالت   | الزام های فروش خارجی   .۶-۷-۳
کرده باشد. معمواًل در قراردادهای فروش قطعی، تصور بر این است  کشور، تعیین تکلیف  ج از  فروش و انتشار اثر در خار

کرده است و نسبت به فروش خارجی سهمی ندارد. که تصویرگر تمام حق خود را دریافت 

کتاب، استعداد فروش  که ناشر نسبت به فروش خارجی اثر اقدام می کند و  که مطمئن باشد  گر تصویرگر درصورتی  ا
خارجی دارد، باید یک یا ترکیبی از موارد زیر را در تنظیم قرارداد درنظر بگیرد:

که شامل فروش خارجی هم باشد. الف. قرارداد درصِد فروش تنظیم شود 
کند که منافع فروش خارجی را نیز پوشش دهد. ب.  در قرارداد فروش قطعی دستمزد را طوری تعیین 

پ.  در قرارداد قطعی، بر سر موضوع فروش خارجی با ناشر به توافق برسد.
گانه تنظیم شود. ت. برای انتشار در ایران و فروش خارجی، قرار دادهای جدا

۷. الزام های قرارداد و حقوق اساسی تصویرگر در تنظیم آن
ج می شود.  قراردادها شکل های مشخص و تکرارشونده ای دارند که در آن مشخصات طرفین و موضوع قرارداد در

هر یک از مشخصات، تعریف ها، توافق ها و بندهای قرارداد ماده نامیده می شود. در عین حال، توافق های فرعی تر یا 
استنثاهای قرارداد، تبصره نامید می شود. 

که حقوق مادی و معنوی ایشان را تأمین می کند و در عین حال،  کنند تمامی توافق ها و مقرراتی  تصویرگران باید دقت 
ترتیب ماده ها و  ادبیات،  ترتیب مهم نیست  این  به  نافی حقوق سایر پدیدآورندگان نیست، در قرارداد آمده باشد. 

که می آید در آن مشخص شود. نحوه تنظیم قرارداد چگونه باشد، بلکه مهم است حقوق اساسی تصویرگر به شرحی 

گذاری موازی ۱-۷. عدم وا
گذار می کنند. این  کارفرما، پروژه را همزمان به چند تصویرگر، بدون اطالع هر یک از ایشان از حضور دیگری، وا گاهی 

کرد. کید  رقابت پنهان از مصداق های بداخالقی حرفه ای است و باید به صراحت بر عدم چنین خطایی تأ

کارشناس هنری ۲-۷.تعیین نماینده ـــ 
باید  تصویرگر  نیستند.  هنری  اعتبارشان، کارشناس  و  تجربه  وجود  که با  هستند  تهیه کنندگانی  کارفرمایان،  معمواًل 
که ناشر مدیر یا مشاور هنری نداشته  کار، زیر نظر مدیر هنری یا مشاور هنری انجام شود. در صورتی  بخواهد حتمًا 
کرد. در غیر این صورت تصویرگر تمامی  کارشناس هنری تعیین  باشد باید به صورت موردی برای هر قرارداد و هر پروژه، 
کافی باشد،  کارفرما، که ممکن است در زمینه فاقد صالحیت هنری  حقوق اظهارنظرهای غیراصولی و خالف حرفه را به 

کرده  است. گذار  وا

کارشناسان هنری در نهایت باید از سوی  کارفرما است. یعنی رأی  که در هر حال طرف حقوقی تصویرگر،  توجه شود 
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کارفرما،  کارشناس یا نماینده هنری  که  گاهی پیش می آید  کارفرما و طرف معین شده در قرارداد به هنرمند ابالغ شود. 
کارفرما آن را نمی پذیرد یا بین این دو، از جهت تبادل نظر و اعالم رأی هماهنگی نیست. باید  کار را تأیید می کند اما 

کار به روشنی تعیین شود تا دچار مشکالت بعدی نشود. کند تشریفات  تصویرگر اصرار 

کنید.( ۳-۷.عیین تکلیف اصل اثر  )به بخش اصل اثر نگاه 

۴-۷. پرداخت های به موقع
کار را  که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط قرارداد  الزم است تصویرگر این حق را برای خود محفوظ نگه  دارد 
کارفرما  گر  کند. ا متوقف کند.  در مقابل تصویرگر باید به زمان بندی قرارداد متعهد باشد و به خوبی تعهدات خود را اجرا 
غیر  کند. در  اعالم  او  به  کتبی  را  این موضوع  باید  کند  را متوقف  کار  و تصویرگر الزم دید  پرداخت دیرکرد داشت  در 

کار می تواند مصداق تأخیِر تصویرگر و موضوع اختالف بعدی شود. این صورت، توقف 

۵-۷.تصریح به مالکیت معنوی تصویرگر
کند. لت  قرارداد باید به اندازه سهم تصویرگر و به روشنی، بر حقوق معنوی او، به عنوان خالق هنری، دال

کنید.( )به بخش پدیدآورندگان نگاه 

۶-۷. مالکیت هویت تصویری و سبک
که به خودی خود  کتر، برند یا عناصر تکرارشونده ای  کارا گر اثر، بخشی از یک دامنه تصویری بزرگ تر باشد، مثاًل واجد  ا
دارای هویت اند، الزم است حدود این دامنه و نقش و سهم تصویرگر در آن مشخص شود. مثاًل تصویرگر حق نداشته 
کند.  کرده باشدــــ  در جاهای دیگر استفاده  ــ  هر چند شخص تصویرگر خلق   ـ کارفرماستـ  که متعلق به  کتری  کارا باشد از 
کارفرما هم به حساب آید، با تکرار  که از  آن پس بخشی از هویت  گرفت  گر هویت آشکاری در روش تصویرگری اثر به کار  یا ا

کارفرما شود. آن در جای دیگر موجب زیان پروژه و 

روشن  مصداق  امر،  این  نهایت  در  که  آن جایی  از  و  شود  گرفته  اشتباه  تصویرگر  سبک  با  است  ممکن  موضوع  این 
مالکیت فکری و اخالق حرفه ای است باید در تنظیم آن، پیش بینی های الزم توأمان در قرارداد و روند اجرا شده باشد.

کمک می کند.  کارشناسان خبره در تنظیم این مقررات، به تنظیم قرارداد  کارشناسی مدیران هنری و  استفاده از 

۷-۷.جایزه ها
کارفرما حق  باید تصریح شود مالکیت معنوی و مادی همه جایزه هاِی تصویرگری پروژه متعلق به تصویرگر است و 
کسب جایزه مطلع شود باید  که به هر نحوی، به جای تصویرگر  از  ضبط یا تصاحب آن ها را ندارد. به عالوه درصورتی 
کند، مگر این که تصویرگر  کند و حق ندارد به جای او در مراسم اهدای جوایز شرکت  در اولین فرصت تصویرگر را مطلع 

کند. این حق را به او اعطا 

۸-۷. باز نشر
کارفرما مجازند از تصویرهای پروژه به عنوان نمونه اثر در سوابق خود، رسانه های خود و سندهای معرفی  تصویرگر و 

کنند.  ج  کنند اما همواره باید نام طرف مقابل را در خود استفاده 
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کنید.( کسرهای قانونی نگاه  ۹-۷.مالیات ) به بخش 

۱۰-۷.خسارت
همواره ممکن است یکی از طرف های قرارداد یا هردو، خواسته یا ناخواسته به همدیگر یا به موضوع قرارداد خسارت 
براساس  نتواند  که هیچ طرفی  باید مکانیزمی پیش بینی شود  آن  و جبران  این خسارت  برای تشخیص  کنند.  وارد 

کند. منافع یا سلیقه شخصی موضوع را به نفع خود تفسیر و به نسبت آن اقدام 

۱۱-۷.حقوق اجتماعی
تصویرگر  است  ممکن  باشد.  داشته  تصویرگر  دیدگاه های  با  مخالف  اجتماعی  اهداف  نباید  آن  موضوع  و  قرارداد 
با  باشد. تصویرگر می تواند  او در تضاد  باورهای  و  با معیارها  که  ترویجی شود  یا روندی  ناخواسته وارد پروژه ، پویش 
کار متوجه این تعارض  گر در حین انجام  گاهی از چنین روندی از امضای قرارداد و اخذ سفارش منصرف شود اما ا آ

گنجانده باشد. شد، باید اختیار فسخ در چنین مواردی را برای خود در قرارداد 

۸. کسرهای قانونی 
کسورات قانونی است. یعنی بخشی از مبلغ دادوستد به دولت اختصاص دارد.  قراردادها و صورت حساب ها مشمول 

این تخصیص ها معمواًل شامل دو سرفصل اصلی است: مالیات و بیمه.

کارفرما در تنظیم اسناد مالی  ۱-۸. مالیات درصدی از رقم درآمد است که باید به دولت پرداخت شود. ممکن است 
خود  مالیاتی  معافیت های  از  یا  نشود؛  گزارش  دولت  به  عینًا  معامالت  آن،  در  که  کند  استفاده  روش هایی  از  خود 

کارفرما مطلع باشد.  کند. با این حال همواره تصویرگر باید از شرایط مالیاتی  استفاده 

در  است.  طرف  کدام  عهده  بر  بیمه  و  مالیات  پرداخت  که  باشد  معلوم  همواره  قرارها،  و  قراردادها  در  باید  به عالوه 
از  را  پرداخت می کند و سهم تصویرگر  کارفرما  را  و تصویرگر(  )کارفرما  بر درآمد هر دو طرف  مالیات  قراردادها، معمواًل 
کند این  گواهی  که  کارفرما بخواهد سندی به او بدهد  کسر می کند. در این صورت الزم است تصویرگر از  پرداخت ها، 
کند اما به دولت پرداخت نکند یا به ترتیبی  کسر  کارفرما رقم را از تصویرگر  پرداخت انجام شده است. چون ممکن است 
که برای تصویرگر دردسرساز باشد. در این صورت تصویرگر ناچار است دوباره مبلغ را به دولت پرداخت  کند  پرداخت 

کز مختلف شود. کند یا برای اثبات پرداخت آن، ناچار به صرف وقت و مراجعه های متعدد به مرا

که حق بیمه خود را پرداخت می کند.  کسورات قانونی است. تصویرگر باید ثابت کند  ۲-۸. بیمه بخش مهم دیگری از 
کند، باید حق بیمه  کار مشخص، به صورت تیمی عمل  کلی چه در یک  کارهای خود، چه به طور  گر تصویرگر در انجام  ا

کند.  سایر اعضای تیم را هم پرداخت 

کارفرما درصدی از رقم قرارداد را  که بر اساس آن،  معمواًل بندی در قراردادهای سازمان های بزرگ و دولتی وجود دارد 
کند، آن مبلغ را نیز به او پرداخت می کند.  نزد خود نگه می دارد و هرگاه تصویرگر مفاصاحساب بیمه را ارائه 
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کسورات  ۳-۸. جبران 
بنابراین در  آمده است.  قرارداد  که در  بود  از عددی خواهد  کم تر  کسورات، رقم خالص دریافتی تصویرگر  با محاسبه 

کسر، عدد دریافتی موردنظر  تصویرگری تأمین شود. که بعد از   تنظیم قرار مالی باید رقم را طوری افزایش داد  

۹. اظهارنامه و معافیت مالیاتی
طبق قانون هنرمندان از پرداخت مالیات معافند. با این حال هر هنرمندی با هر میزان درآمد سالیانه موظف است 
در نزدیک ترین شعبه مالیاتی به محل زندگی خود، پرونده مالیاتی تشکیل دهد و هر سال، درآمدهای خود را به آن 

کند. اعالم 

کسر شده اما به معنی عدم اعالم معامالت سالیانه  که از تصویرگر  اصل معافیت مالیاتی ضامن برگشت مبالغی است 
نیست. تصویرگر می تواند بر اساس قانون و پس از ارائه اظهارنامه ساالنه، خود را از پرداخت مالیات معاف دانسته، 
کسر شده است، اما عدم تشکیل پرونده مالیاتی، فرار مالیاتی  که طبق قانون از وی  خواستار بازگشت مبالغی باشد 

کند.  به حساب می آید و دولت می تواند عالوه بر پرداخت مالیات، فرد را به پرداخت جریمه دیرکرد نیز محکوم 

ج و شرکت در معامالت قانونی  فرار مالیاتی در یک دوره طوالنی می تواند فرد را از حقوق عادی شهروندی، تردد به خار
کند. محروم 

۱۰. اصل کار )اوریجینال/اورژینال(

گران تر از شیء پدیدآمده از  از آن جایی که اصل اثر، نتیجه مستقیم مالکیت فکری است و نیز، مالکیت فکری همواره 
کند، تصویرگران حق دارند مالک  آن است و نیز، معمواًل رقم ها و تعرفه ها نمی تواند مابه ازای فکری تصویرگر را جبران 
)مثاًل  به شکل های دیگر  کرده،  استفاده  اثر هنری مستقل  به عنوان  آن  از  مقررات مشخصی،  و طبق  باشند  اثر  اصل 
کالبد  فروش نسخه اصلی( از آن منتفع شوند. به این معنی تصویرگر حق انتشار و استفاده و تکثیر اثر را می فروشد نه 

و اصل آن را. 

کند و آن را امر بدیهی نداند.  تصویرگر باید حتما بر مالکیت خود بر اصل اثر تصریح و اصرار 

با صرف متریال فیزیکی خلق شده اند، آسان و  با تکنیک های دستی و  که  آثاری  اثر در  تعیین مصداق اصل   .۱۰-۱
بدیهی است اما مصداق اصل اثر در آثار دیجتال به استناد سبک تصویرگر، جایگاه اجتماعی و هنری او، ارزش های 
که به امضای هنرمند رسیده باشد،  کار  ذاتی و درونی خود اثر  قابل اثبات است. به عالوه نسخه فیزیکی )انواع پرینت( 

به عنوان معادل اثر دستی، معتبر است.
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کارفرما در بازار هنرهای تجسمی و به مثابه ی  ۲-۱۰. فروش اصل اثر |  تصویرگر می تواند اصل اثر را با جلب موافقت 
کارفرما یا پدیدآورندگان دیگر از جهت سهم ایشان در پدیدآورندگی و مواردی  اثر هنر )Fine Art( بفروشد.جلب موافقت 
یا  شود  آورده  قرارداد  متن  در  پیش تر  می تواند  موافقت  این  شد.  گفته  تصویری  هویت  بخش  در  پیش تر  که  است 
کارفرما می تواند درصورت تمایل،  گانه در مورد آن توافق شود.  که معامله در شکل غیر از قرارداد باشد، جدا درصورتی 

اولین پیشنهاد دهنده خرید اصل اثر باشد.

گالری داران و بازار هنر است.  ۳-۱۰. قیمت گذاری اصل اثر و فروش آن تابع قوانین و عرف مجموعه داران، 

۱۱. بازار کار و واسطه ها

وارد  مالی  و  کاری  قرارهای  در  مستقیم  به طور  تصویرگران(  جمله  )از  هنرمندان  توسعه یافته،  اغلب کشورهای  در 
گاه بسیار زمان بر  گاهی های موازی و  که شناخت از مبانی حقوقی و تفسیرهای آن، نیازمند آ نمی شوند. از آن جایی 
که  کار را به نماینده حقوقی یا وکیل خود بسپارند. شخص وکیل agent یا سازمانی  است، تصویرگران ترجیح می دهند 
کاری، بازاریابی برای تصویرگر را هم برعهده دارند و  کار را بر عهده می گیرد agancy معمواًل عالوه بر تنظیم قرارهای  این 
کار رقم های قطعی یا درصدی از فروش را دریافت می کنند.  این امر در ایران تازگی دارد تعداد آژانس ها بسیار  برای این 
کارفرمای غیرایرانی از مسیر  کوچک یا بزرگ با  معدود است. با این حال توصیه می شود در پروژه های بزرگ و هر پروژه 

وکیل اقدام شود.

۱۲. مسابقه ها، نمایشگاه ها و کارگاه ها

برای شرکت در  باشند و تصویرگران الزم است  تابع مقرراتی  باید  گیر  فرا انواع  انوع محدود و چه در  رویدادها چه در 
اعتبارسنجی  نباشد.  تعارض  در  تعرفه  ارقام  و  حرفه ای  نظام  اصول  با  آن،  مقررات  شوند  مطمئن  رویدادی  نوع  هر 

کارگاه ها با شناسایی برگزارکننده و شرایط برگزاری آن ممکن می شود. مسابقه ها، نمایشگاه ها و 

کار مشخص برگزار شود. به  گرفتن یک  مسابقه ممکن است به صورت محدود و خصوصی بین چند تصویرگر و برای 
کارفرما برای انتخاب تصویرگر نهایی از نوعی مسابقه محدود و بسته استفاده می کند. مهم ترین مقررات  این ترتیب 

شرکت در مسابقه های محدود عبارت است از:

فقط  مسابقه  در  شرکت  باشند./برای  مطلع  هم  حضور  از  باشد./شرکت کنندگان  باشد./علنی  معتبر  برگزارکننده 
گذاشته نشود./روش داوری و اسامی داوران اعالم  کل سفارش به مسابقه  انجام شود. یعنی  کار  از  کوچکی  بخش 
شود./با برنده مسابقه، قرارداد مستقل تنظیم شود./به همه شرکت کنندگان، ورودیه ای به عنوان حق اتود پرداخت 
شود./ارقام قرارداد نهایی با برنده و ورودیه ها، در چارچوب تعرفه تصویرگران یا، نزدیک به آن باشد./آثار مردود به 

کارفرما متعده شود هرگز از آن ها استفاده نکند. تصویرگران شان برگردانده شود و 
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گیرتر نیز شبیه این مقررات معتبر است. همچنین الزم است موارد دیگری نیز در نظر  در مسابقه ها و نمایشگاه های فرا
گرفته شود. به عنوان مثال: 

کنند. /جایزه ها و روش اهدای آن  با انتشار فراخوان همراه باشد./مروجان و انتشاردهندگان معتبر فراخوان را بازنشر 
مشخص و برابر با ارقام متعارف روز باشد./آثار بیمه یا برگشت آن به طور سالم تضمین شود.

۱۳. فعالیت های دیگر تصویرگران

قابلیت های  و  تصویرگری  حرفه ی  با  موازی  استعدادهای  شخصی،  اعتبار  کار،  سابقه ی  تجربه،  بنابر  تصویرگران، 
با حرفه ی تصویرگری وارد شوند. در همه ی این فعالیت ها الزم است توجه  شخصی می توانند در مناسبات مرتبط 

کیان حرفه ی تصویرگری، لطمه ای وارد نکند.  که نوع و محل فعالیت معتبر باشد و به اعتبار شخصی و  شود 

ج از فعل مستقیم تصویرگری عبارت است از: معروف ترین فعالیت های تصویرگران خار
کز رسمی/پژوهش و  تدریس آزاد خصوصی یا در مدرسه های آزاد و خصوصی/تدریس به عنوان عضو هیأت علمی مرا

تألیف/سخنرانی/داوری/مدیریت و مشاوره ی هنری/عضویت در مجامع، شوراها و نهادهای فرهنگی
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مالکیت مادی و تعرفه ها 
تعرفه ها از برآیند فعالیت های اعضای یک حرفه و بر اساس توافق ایشان در محدوده ی زمان ـــ مکان، تعیین و ترویج 
می شود. بنابراین هیچ تعرفه ای قطعی نیست و مهم تر این که هر تعرفه ای فقط برای یک دوره از ثبات اقتصادی معین 
نیروهای  و  جمعی  بنیادهای  در  اخاللی  شرطی،  به  است  محترم  تعرفه ای  هر  رعایت  در  فردیت  نقش  است.  معتبر 

صنفی وارد نکند. 

ماهیت تعرفه ی تصویرگران و قیمت گذاری آن بر بنیادهای زیر استوار است:

هزینه های ذاتی )ماهیت اثر، روش و شمارگان تکثیر محصول ناشی از اثر، دامنه بازار محصول ناشی از اثر
سختی و ماهیت پرکار تصویرگری، شرایط اجتماعی و اقتصادی(

کار به ویژه در پروژه های مستند و علمی، خرید یا  هزینه های اساسی )ابزار و مواد، مطالعات مقدماتی در مورد موضوع 
تهیه ی منابع تصویری مستند،  آرشیو و نگهداری آثار، اسکن، عکاسی و پرینت آثار(

هزینه های مکمل )نمونه سازی، حمل و نقل و هزینه های متفرقه(
فردیت تصویرگر )سوابق هنری، سبک شخصی، اثر فردیت در موفقیت اثر و مانند این ها(

چند توصیه در استفاده از تعرفه
کسب  در تشخیص درجه هنری و میزان تجربه حرفه ای دقیق و صادق بود./ برای فراهم آوردن کارنامه ی کاری یا 
ج از توانایی، تخریب همکاران رقیب و عدول از ارزش های  معاش از تخفیف های غیر منطقی، پذیرش  سفارشات خار
کرد./همواره به اصالت هنر و شأن حرفه خود وفادار بود و آثاری متناسب با قیمت  حرفه ی تصویرگری و نظایر آن پرهیز 

کرد. کارفرما تحویل داد./مبانی حقوقی الزم را در همه انواع قرارهای کاری و تنظیم اسناد، رعایت  تعرفه به 

حقوق مادی، تعرفه
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|  Fiction | تصویرسازی ادبیات داستانی | 
اما ممکن  کتاب و مطبوعات است و روایت در فریم های متوالی متجلی می شود.  این نوع تصویرگری، معمواًل   )Medium(قالب

است این هدف در یک فریم مستقل هم تأمین شود.
کند، تعرفه بر اساس  کاتالوگ و مانند آن( تصویرگری  کتاب درسی،  هر جا تصویرگر، برای مضمونی روایی، در قالبی غیر داستانی )مثاًل 

تصویرسازی برای ادبیات داستانی مبنا خواهد بود.

تــــصویرسازی متن و جلد
کتاب و جلد تــــصویرسازی صفحات داخلی 

کتاب تـــصویرسازی فرعی )ریزنقش( برای تکمیل صفحات داخلی 
کتاب های خطی رمان نوجوان تـــصویرسازی 

تــــصویرسازی مستقل جلد
کتاب تـــصویرسازی جلد 

کتاب تصویر بسازد. که از تصویرگر خواسته می شود فقط برای جلد  توضیح |  منظور وقتی است 

کتاب، ابعاد استاندارد است.  کار در  اشاره  | مبنای 
           | سیاه و سفید یا رنگی بودن اثر در ماهیت و بهای  آن تاثیری ندارد.

 ۱/۰۰۰/۰۰۰  تومان 
۲۵۰/۰۰۰  تومان
۴۵۰/۰۰۰  تومان

 ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان 

کتاب | داستان و شعر |   | تصویرسازی 

 قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر فریم

قیمت پایه ی هر فریم

ارقاماینتعرفهبراساسقیمتپایهپیشنهادشدهاند
ومیتواندبنابهپیشینهوتجربهیتصویرگر،افزایشیابد.
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تــــصویرسازی متن
گزارش، صفحات ورودی یا سرفصل ها                  تـــصویرسازی برای داستان، شعر، مقاله، 

کوچک( برای تکمیل صفحات داخلی تـــصویرسازی ریزنقش )تصویر 
تـــصویرسازی برای صفحات طنز و سرگرمی

کاریکاتور تـــصویرسازی پرتره  به صورت واقع گرایانه یا 
کنار لوگو و...  کنار شماره صفحه،  تـــصویرسازی  ریزنقش  برای سرکلیشه ها، 

تـــصویرسازی   اینفوگرافی )Graphic Package( برای استفاده در دو صفحه ی
 مجله یا یک صفحه ی روزنامه )شامل تصویر اصلی همراه انواع نقشه، نمودار، 

خط زمان نما، جدول و مانند آن(
تـــصویرسازی  اجزای اینفوگرافی )انواع نقشه، نمودار، خط زمان نما، جدول(

تــــصویرسازی اجزا
طـــراحی داستان مصور و استوری ُبرد

) Inking اجرای دسن )دور خط یا
رنگ آمیزی

کامل )طراحی، دسن و رنگ آمیزی(  تـــصویرسازی 

هرگاه  است.  شده  تنظیم  داستانی  ادبیات  ماهیت  مبنای  بر  قیمت ها   | اشاره  
ماهیت،  همین  بر  بنا  باشد،  تبلیغاتی  و  تجاری  کاربردهای  برای  کمیک  طراحی 

قیمت ها افزایش خواهد یافت.

کامل تــــصویرسازی بسته  
،) Inking طـــراحی داستان مصور و استوری ُبرد، اجرای دسن )دور خط یا

کامل )طراحی، دسن و رنگ آمیزی(. رنگ آمیزی، تـــصویرسازی 

تــــصویرسازی جلد
تـــصویرسازی جلد مجله یا جلد روزنامه

 ۴۵۰/۰۰۰  تومان 
۲۰۰/۰۰۰  تومان
۴۰۰/۰۰۰  تومان
۸۰۰/۰۰۰  تومان
۲۵۰/۰۰۰  تومان
۲/۰۰۰/۰۰۰  تومان

۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان 

۱/۰۰۰/۰۰۰   تومان 
۵۰۰/۰۰۰  تومان
۷۰۰/۰۰۰  تومان
۲/۲۰۰/۰۰۰  تومان

۶/۰۰۰/۰۰۰   تومان 

 ۶۰۰/۰۰۰  تومان 

| تصویرسازی مطبوعات  |  روزنامه و مجله |  

کمیک  و استوری ُبرد |   | تصویرسازی 

 قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر مورد

قیمت پایه ی هر فریم

 قیمت پایه ی هرصفحه
 قیمت پایه ی هرصفحه
 قیمت پایه ی هرصفحه
 قیمت پایه ی هرصفحه

 قیمت پایه ی هرصفحه

 قیمت پایه ی هر فریم
که برای مطبوعات ساخته می شوند لزومًا داستانی و روایی نیستند اما به  توضیح |  برخی از تصویرهایی 

دلیل وجه غالب این فعالیت، در این تعرفه، در دسته ی تصویرگری داستانی طبقه بندی شده اند.



۱۶ | نـظـام حـرفـه  و تـعـرفـه ی تـصـویـرگـری ایـران | ۱۳۹۸ |

تــــصویرسازی متن
کتاب علمی و تاریخی تـــصویرسازی تصویرهای اصلی داخلی 

کتاب علمی و تاریخی تـــصویرسازی  و رسامی تصویرهای فرعی داخلی 

تــــصویرسازی متن
تـــصویرسازی تصویرهای اصلی کتاب، کارت، بازی، پوستر آموزشی)Wall sheet( و... 

کتاب، کارت، بازی،  کوچک(  تـــصویرسازی تصویرهای فرعی و ریزنقش )تصویر 
کاتالوگ و...   پوستر آموزشی، بروشور، 

کتاب و محصوالت آموزشی تـــصویرسازی تصویرهای اصلی داخلی 
کتاب و محصوالت آموزشی طــراحی ایده برای 

۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان 
۷۰۰/۰۰۰ تومان

 ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان 
۲۵۰/۰۰۰  تومان

۵۰۰/۰۰۰ تومان
۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

| تصویرسازی علمی و تاریخی |  

| تصویرسازی آموزشی |  

 قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر مورد

 قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر فریم

قیمت پایه 
قیمت پایه 

|  Non-Fiction | تصویرسازی غیر داستانی | 
که لزومًا ماهیت داستانی ندارد. کاربردی است  در تصویرگری غیرداستانی، تمرکز بر مستندسازی و انتقال مفاهیم 

که در پروژه های علمی و تاریحی،کارفرما مستندات الزم  اشاره  | فرض بر این است 
گردآوری  را در اختیار تصویرگر قرار می دهد. در غیر این صورت هزینه ی جست وجو و 

کل پروژه اضافه می شود. منابع به 
             | مبنای قیمت گذاری خوِد اثر است و اندازه ی نهایی تصویرها، جزئیات تصویر 

که صرف خلق اثر می شود در قیمت نهایی موثر است. و مقدار زمانی 
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 | فعالیت های دیگر تصویرگران|
مــشاوره و مدیریت هنری با تعیین سقف زمانی

حــضور هنرمند تصویرگر برای مدیریت ورک شاپ
حــضور هنرمند تصویرگر برای مدیریت ورک شاپ

سـخنرانی و نشست انفرادی
سـخنرانی و نشست در پنل

تـدریس خصوصی تصویرگری

هر ساعت
روز اول

روزهای بعد، هر روز
هر روز

هر ساعت
هر ساعت

 ۵۰۰/۰۰۰  تومان
۴/۰۰۰/۰۰۰  تومان
۱/۵۰۰/۰۰۰  تومان
۳/۰۰۰/۰۰۰  تومان
۱/۰۰۰/۰۰۰  تومان
۵۰۰/۰۰۰  تومان

کننده است. ج از محل اقامت باشد، هزینه سفر، ایاب و ذهاب، اقامت و پذیرایی برعهده ی برگزار  چنانچه تدریس یا سخنرانی خار

صفحات وب
تـــصویرسازی برای صفحه اصلی

تـــصویرسازی برای صفحه های فرعی
تـــصویرسازی آیکن

شبکه های اجتماعی
تـــولید محتوای شبکه های اجتماعی

موشن گرافیک
گرافیک تـــصویرسازی برای موشن 

تـــصویرسازی و طراحی مجموعه  تصویرها، آیکن ها و ریزنقش ها

گیم یا اپلیکیشن موبایل
تـــصویرسازی برای صفحه ی اسپلش

تـــصویرسازی صفحات داخلی
تـــصویرسازی و طراحی آیکن

پیش تولید انیمیشن و بازی رایانه ای
کتر  تـــصویرسازی و طراحی کارا

کتر کارا طـراحی مدل شیت 
گراند طـراحی بک 

طـراحی تک عنصر ابزار و ادوات

۲/۵۰۰/۰۰۰  تومان 
۱/۰۰۰/۰۰۰  تومان 
۲۵۰/۰۰۰  تومان 

۴۵۰/۰۰۰  تومان 

۶۰۰/۰۰۰  تومان 
۲/۵۰۰/۰۰۰  تومان 

۲/۰۰۰/۰۰۰  تومان 
۱/۵۰۰/۰۰۰  تومان 
۲۵۰/۰۰۰  تومان 

۲/۰۰۰/۰۰۰  تومان 
۱/۰۰۰/۰۰۰  تومان 
۱/۵۰۰/۰۰۰  تومان 
۲۵۰/۰۰۰  تومان 

| تصویرسازی رسانه های جدید  |  نیومدیا |  

قیمت پایه ی هر صفحه
قیمت پایه ی هر صفحه

قیمت پایه ی هر مورد

 قیمت پایه ی هر فریم

قیمت پایه ی هر فریم
قیمت پایه ی هر مورد

قیمت پایه ی هر صفحه
قیمت پایه ی هر صفحه

قیمت پایه ی هر مورد

قیمت پایه ی هر مورد
قیمت پایه ی هر صفحه

قیمت پایه ی هر مورد
قیمت پایه ی هر مورد

برای ویدیو تا زمان ۳ دقیقه
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