
تفاهم نامه و قرارداد

ردیف                                                 شرح خدمات عکاسى                                                         تعداد، ویزیت                              جمع هزینه ها
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این موافقتنامه در تاریخ (بحروف)................................................................................................................... فى مابین............................................................................................................................ 
به نشانى ................................................................................................................................ و شماره تماس.......................................................................................که از این پس کارفرما نمایده  
میشود از یک سو ............................................ که ازین پس مجرى نامیده مى شود طبق مقرارات و شرایطى که در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است 

منعقد مى گردد.

تبصره    
     _  نماینده معرفى شده از سمت کارفرما تام االختیار مى باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام مى گردد.

نام کارفرما:.................................................................................................... نام نماینده:................................................................................................  سمت:.......................................................................

شماره همراه نماینده:...................................................................................... آدرس ایمیل:............................................................................................................................................................................

ماده 1 _ موضوع قرارداد
عکاسى صنعتى با مشخصات: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

توضیحات موضوع قرارداد:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 2_ جدول زمانبندى پرداخت
40    از مبلغ کل در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت مى گردد.

30    از مبلغ کل قرارداد پس از عکاسى و تهیه آرشیو به شرکت پرداخت مى گردد.
30    باقى مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ادیت آرشیو (رتوش) به شرکت پرداخت مى گردد.

ماده 3_ جدول مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد:......................................................................................................... ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده مى باشد و در صورت نیاز کارفرما به فاکتور رسمى 8   
به مبلغ اضافه خواهد شد.
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ماده 4_ مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ دریافت اطالعات کامل و شروع به مدت ................................. روز کارى مى باشد. مدت زمان تحویل نهایى آرشیو قرارداد پس از تایید 
توسط کارفرما حداکثر .......................................... روز کارى مى باشد. شروع زمانبندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به مجرى 
و نیز تحویل اطالعات و مدارك مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد مى باشد. در صورت طوالنى شدن زمان بررسى و تایید کارفرما از زمان قید شده 

در قرارداد کارفرما موظف به تسویه کامل موضوع قرارداد مى باشد.

ماده 5 _ مراحل اجراى موضوع قرارداد 
مرحله اول پس از عقد قرارداد: 

      _ پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در تعرفه هزینه عکاسى و تعداد فریم مشخص مى گردد. 
مرحله دوم:

      _ دریافت اطالعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص عکاسى و چگونگى ادیت موضوع قرارداد.
مرحله سوم:

      _ تایید عکسهاى انتخابى نهایى پس از ارایه کانتکت شیت جهت شروع نهایى سازى و اصالح رنگ فایلهاى انتقالى یکى از طرح هاى اولیه ارائه 
شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکى از فریم هاى ارائه شده.

مرحله چهارم:
      _ پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط فوق الذکر.

مرحله پنجم:
      _ تکمیل و ارائه نهایى موضوع قرارداد توسط عکاس.

مرحله ششم:
      _ تحویل نهایى موضوع قرارداد بر روى DVD به صورت ادیت، اصالح رنگ شده و سایز بزرگ Adobe RGB به نماینده کارفرما و دریافت 

رسید، پایان قرارداد.
مرحله هفتم:

      _ تسویه کامل و دریافت نسخه قرارداد کارفرما و ابطال آن.

ماده6 _ تعهدات مجرى
عکاس متعهد مى گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در عکاسى، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد 

به کارفرما تحویل نماید.
کلیه اطالعاتى که توسط کارفرما به عنوان اطالعات محرمانه در اختیار عکاس شرکت قرار میگیرد از سوى عکاس محرمانه تلقى مى گردد و عکاس 

شرکت موظف به حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده7 _ تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد مى گردد کلیه اطالعات موردنیاز را در اختیار عکاس قراردهد. بدیهى است در صورت عدم تحویل اطالعات صحیح مورد نیاز در عکاسى 

به عکاس، عکاس هیچگونه مسئولیتى در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده نخواهد داشت.
کارفرما متعهد میگردد در صورت تشخیص عکاس نسبت به عدم شرایط مناسب عکاسى در محل کارفرما، کلیه همکارى الزم را با عکاس در جهت نصب 

سیستم نورپردازى و شرایط عکاسى داشته باشد.
چنانچه کارفرما پس از عقد قرارداد، به هر دلیلى قرارداد را در هر مرحله اى فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 3 (مبلغ حق الزحمه 

قرارداد) به شرکت خواهد بود.
کارفرمامتعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 ( شرایط پرداخت ) را به عکاس تحویل نماید.

پرداخت کلیه کسورات قانونى مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما مى باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجرى پرداخت میگردد و کارفرما موظف به 
تحویل کلیه اسناد پرداختى به طراح مى باشد.

کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه لوازم و تجهیزات عکاسى که در محل کارفرما قراردارد کوشا باشد و در صورت هرگونه خسارت وارده به لوازم و 
تجهیزات عکاسى متحمل پرداخت خسارت خواهد شد و شرکت هیچگونه مسئولیتى در این خصوص برعهده نخواهد داشت.

در صورت نیاز به اکسسوار عکاسى کارفرما موظف به تهیه و یا پرداخت هزینه ها خواهد بود.
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ماده 8_ فورس ماژور
در موارد فورس ماژور بروز شرایط اضطرارى، مانند جنگ اعالم شده یا نشده،اعتصاب هاى عمومى، شیوع بیمارى هاى واگیردار، زلزله، سیل و طغیان 

هاى غیر عادى، خشکسالى هاى بى سابقه و همچنین آتش سوزى هاى دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
    - هرگاه بروز شرایط اضطرارى انجام قرارداد حاضر را براى یکى از دو طرف غیر ممکن سازد، مى تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعالم نماید.

    - هر گاه بروز شرایط اضطرارى گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

ماده9 - فسخ قرارداد
قرارداد از نوع الزم تلقى شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ مى باشد.

      1_ قصور مجرى در تحویل به هنگام کار، که در این صورت قرارداد مى تواند از سوى کارفرما فسخ شود به شزط آن که کلیه هزینه کار انجام شده 
از سوى کارفرما با کسر خسارت احتمالى به مجرى پرداخت شود و در مقابل مجرى نیز موظف به تحویل کلیه اطالعات و کارهاى انجام شده به کارفرما 

مى باشد.
      2_توافق طرفین قرارداد.

تبصره: فسخ قرارداد با اخطار کتبى یک هفته اى از سوى طرفین ممکن خواهد بود.

ماده10 - تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز مى باشد.

ماده11 - حل اختالف
در صورت بروز اختالف فى مابین طرفین قرارداد، در صورتى که توافقى در مذاکرات حاصل نشد، انجمن عکاسان تبلیغاتى ایران به عنوان مرجع رفع 

اختالف مقرر گردیده است.
     تبصره_ در صورتى که از لحاظ حقوقى انجمن عکاسان تبلیغاتى ایران صالحیت رسیدگى به مورد موجب اختالف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع 

ذى صالح قضایى پیگیرى مى گردد.

این قرارداد در تاریخ (بحروف) .......................................................................................................... در 11 ماده دو نسخه که هر یک به تنهایى اعتبار یکسان دارند تنظیم و 
به امضاى ........................................................................................................................ به سمت مجرى و ................................................................................................ به سمت کارفرما رسید.

                                    مهر و امضاى کارفرما                                                                      مهر و امضاى مجرى

انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران 


