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در ســال ١٣۵۵ جمعــی از طراحــان صاحــب نــام گرافیــک ایــران کوشــش 
ــاء و  ــود و ارتق ــه ی خ ــر حرف ــارت ب ــی نظ ــت و نوع ــرای حمای ــا ب ــد ت کردن
تعالــی طراحــی گرافیــک در کشــور، ســندیکای طراحــان گرافیــک ایــران را 

ــد. ــیس کنن تاس
و  شــکوفایی  نخســت  دوره ی  بــا  زمــان  هــم  طراحــان،  تــاش  ایــن 
ــار  ــود. انتش ــی ب ــه ی ۵۰ شمس ــران در ده ــک ای ــی گرافی ــری طراح اوج گی
ــان،  ــی جه ــریات تخصص ــران در نش ــک ای ــان گرافی ــار طراح ــی از آث برخ
گرافیــک ایــران را بــه جهانیــان معرفــی کــرد، امــا رســمیت یافتــن ســندیکا 
جنــگ  هم چنیــن  و   ۵۷ ســال  انقــاب  از  پــس  نرســید.  ســرانجام  بــه 
ــال  ــد. در س ــر وارد ش ــیری دیگ ــه مس ــران ب ــک ای ــی گرافی ــی، طراح تحمیل
١٣۶۴ اولیــن گام صنفــی، بــا انتشــار محــدود نخســتین تعرفــه بهــای 
کارهــای گوناگــون گرافیــک، بــه همــت مرحــوم اســتاد ممیــز و بــا کوشــش 
جمعــی از طراحــان گرافیــک برداشــته شــد. در ســال ١٣7١ اولیــن گام هــا 
بــرای ایجــاد یــک تشــکل منســجم، از نــو آغــاز شــد کــه بــه ایجــاد تعاونــی 
طراحــان گرافیــک اســتان تهــران انجامیــد. پــس از آن و پــس از یک ســال 
و نیــم از تاســیس تعاونــی، هیــات موســس آن توانســتند بــا جلــب نظــر 
جمــع قابــل توجهــی از طراحــان گرافیــک کشــور و یافتــن راهــکار رســمی 
و قانونــی، انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران را در مهــر مــاه ١٣7۶ 

ــد. ــیس کنن ــانده و تاس ــت رس ــه ثب ب
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به نام خدا
» اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی طراحان گرافیک ایران«

فصل یکم – کلیات
یین نامــه 

ٓ
مــاده1 - هــدف: در اجــرای مــاده131 قانــون کار جمهــوری اســامی ایــران و ا

منافــع  و  حقــوق  حفـــظ  منظــور  بــه  و  مربــوط  وکانون هــای  صنفــی  انجمن هــای 
مشــروع و قانونــی و بهبــود وضــع اقتصــادی کارفرمایــان کــه خــود متضمــن حفــظ 

می گــردد. تشــکیل  صنفــی  انجمــن  ایــن  می باشـــد؛  نیـــز  جامعــه  منافــع 

مــاده2 - نــام ، حــوزه فعالیــت و اقامتــگاه قانونــی انجمــن صنفــی:  انجمــن صنفــی 
کارفرمایــی طراحــان گرافیــک ایــران کــه در ایــن اساســـنامه بـــه اختصـــار  »انجمـــن 
صـــنفی« نامیـــده می شــود. جمعیتــی اســت فرهنگــی ، هنــری ، فنــی ، حرفــه ای و صنفــی 
ییــن نامه هــا و 

ٓ
کــه طراحــان گرافیــک ایــران بــا شـــرایط منـــدج در ایـــن اساســنامه و ا

ــن  ــت انجم ــوزه فعالی ــند. ح ــته باش ــت داش ن عضوی
ٓ
ــد در ا ــن می توانن ــه انجم ــام نام نظ

صنفــی - حــوزه جغرافیایــی جمهــوری اســامی ایــران می باشـــد.

فرازهایی از اساسنامه

 )اهداف، حوزه فعالیت و وظایف(*

*  برای مطالعه دقیق اساسنامه  و نظام نامه انجمن به سایت انجمن )www.igds.ir(مراجعه فرمایید.



ماده 3 - وظایف اساسی وعام انجمن صنفی:
ــق  ــا از طری ــی اعض ــروع و قانون ــته های مش ــوق و خواس ــتیفای حق ــت اس ــش در جه  1 - کوش

ــن. ــداف انجم ــه اه ــل ب ــور نی ــه منظـ ــاعد ب ــای مس ــاد زمینه ه ایج
و  نیازهــا  شــناخت  مشــکات،  دربــاره  تحقیــق  و  بررســی  اطاعــات،  وری 

ٓ
ا جمــع   -  2  

. یت هــا لو و ا
موزش ، توسعه و گسترش فعالیت ها. 

ٓ
3 - برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، ا

وری تکنولوژیک.
ٓ
۴ - کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوا

ــانی  ــروی انس ــن نی ــارت و تامی ــای مه ــوزش ، ارتق م
ٓ
ــور ا ــی در ام ــرای هماهنگ ــش ب  ۵ - کوش

نهادهــای  و  دســتگاه ها  ســایر  و  اجتماعــی  امــور  و  کـــار  وزارت  بــا  همــکاری  نیــاز،  مــورد 
ذیربــط. 

ارایــه نظــر مشــورتی و حقوقــی در خصــوص تهیــه لوایــح و  - انجــام تحقیقــات الزم و   ۶
ــی  ــوق قانون ــی و حق ــایل رفاه ــی و مس ــامین اجتماع ــن کار و تـ ــه قوانی ــوط ب ــای مرب طرح ه

کارفرمایــان بــه مراجــع ذیربــط.
 ۷ - دریافت ورودیه، حق عضویت وکمک های مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه. 

8 - همــکاری در جهــت تاســیس، تقویــت و گســترش شــرکت های تعـــاونی مـــرتبط بـــا 
ــتر. ــهیات بیش ــا از تس ــورداری اعض ــور برخ ــه منظـ ــنفی بـ ــن صـ ــایف انجمـ وظـ

ــنهاد  ــه پیشـ ــا از طریـــق ارایـ  9 - حمایــت ودفــاع از حقــوق و منافــع صنفــی و حرفــه ای اعضـ
ــن. ــای انجم ــه هدف ه ــبت ب ــی نس ــی و مل ــازمانهای دولت ــع و س ــتیبانی مراجـ ــب پشـ و جلـ

 1۰ - خریــد، فــروش و تملــک امــوال منقــول و غیرمنقــول انجمــن صنفــی بــه نــام و بــه 
نکــه بـــه قصــد تجــارت و جلــب نفــع نباشــد.

ٓ
حســاب انجمــن صنفــی مشــروط بــر ا

ــون  ــت در کان ــا عضوی ــکیل ی ــور تش ــه منظ ــن ب ــی همگ ــای صنف ــه انجمن ه ــتن ب 11 - پیوس
انجمـن هـــای صـــنفی مربـــوط پـــس از تصویــب مجمــع عمومــی بــا رعایــت مقــررات قانونــی. 
12 - همــکاری بــا ســایر تشــکل های صنفــی و انجــام ســایر وظایــف و اختیاراتــی کــه بـــه 
موجـــب مقـــررات قـــانونی بـــر عهـــده انجمن هــای صنفــی قــرار داده شــده یــا خواهــد شــد. 
بــا وزارت خانه هــا، ســازمان ها و نهادهــای رســـمی در  - قبــول مســئولیت و همــکاری   13
ــه ایـــن دســتگاه ها بــه انجمن هــای صنفــی محــول می کننــد  ــالیفی کـ ــایف و تکـ ــام وظـ انجـ

نهــا. 
ٓ
مادگــی بــرای ارایــه مشــورت های الزم بــه ا

ٓ
و ا

1۴ - ایجــاد ارتبــاط بــا تشــکل ها و ســازمان های مرتبــط بــا وظایــف انجمن هــای صنفــی 
یــا کانون هــای مربــوط در داخــل یــا خــارج از کشــور درچارچــوب فعالیت هــای صنفــی و 

ــور. ــررات کش ــن و مق قوانی
 1۵ - شــرکت در مذاکــرات حرفــه ای بــا ســایر ســازمان های کارفرمایــی ذیربــط مشــمول 

قانــون و انعقــاد پیمان هــای دســته جمعــی بــا ســازمانهای کارگــری . 
1۶ - ایجــاد یــک نظــام حرفــه ای بــرای اعتــای حرفــه و احقــاق حقــوق صنفــی و قانونــی 

ــن. ــاء انجم اعض
و  ،فنــــی  هنــــری   ، فرهنگــــی  هویــــت  و  اســــتقال  بــــه  دســــتیابی  بــــرای  تــــاش   -  1۷  
کشــور. اقتصــادی  و   ، اجتماعــی   ، فرهنگــی  شــرایط  بــا  منطبــق  پیشــــرفته  تکنولــــوژی 
ــاح در  ــی و ذیص ــز تخصص ــی از مراک ــوان یک ــه عن ــت ب ــراز صاحی ــت اح ــش در جه  18 - کوش

مســائل حقوقــی حرفـــهای در کلیـــه زمینه هــای مربــوط بــه گرافیــک.  
19 - کوشــــش در جهــــت حــــل مشــــکات صــــنفی و فــــراهم نمــــودن امکانــــات حرفــــه ای 

ــران. ــک ای ــان گرافی ــه طراح ــرای جامعــ بــ



ماده۴-وظایف اختصاصی انجمن صنفی: 
ــی  ــی و مردمــ ــی – تخصصــ ــای ملــ ــی ، نهادهــ ــازمان های دولتــ ــا ســ ــاری بــ 1 - همکــ
در ایجــــاد یــــک بانــــک اطاعاتــی تخصصــی گرافیــک منطبــق بــا نیازهــای کشــور. 
موزشــــی 

ٓ
وا درایجــادمراکــزتحقیقــــاتی  ذیــــربط  بــاســازمان هــــای  2-همکــــاری 

درزمینــــه گرافیــــک بــــا رعایــت قوانیــن و  مقــررات مربــوط .
ــا  ــق بــ ــک و منطبــ ــه گرافیــ ــب در زمینــ ــای مناســ ــتقرار روش هــ ــش در اســ 3 - کوشــ
نهـــا و بـــرای 

ٓ
ضــــروریات اجتمــــاع بــــرای » انجمـــن« و » اعضـــاء« و روابـــط و وظـــایف ا

ــه از جملــه ســفارش دهنــدگان. ــان گرافیـــک و جامعـ توســـعه روابـــط بـــین طراحـ
 ۴ - عضـــویت و ایجــــاد ارتبــــاط بــــا تشــکل هــــا و ســازمان هـــای مــــرتبط در داخــــل و 
ــارج از کشــــور در چهــار چــوب فعالیت هــای صنفــی و قوانیــن و مقــررات کشــور.  ــا خــ یـ
گـــاهی جامعـــه در زمینـه هـــای مـورد نیـــاز کشـور بـه 

ٓ
۵ - کوشـــش در جهـــت بـــاال بـــردن ا

ــه گرافیـــک ودربــاره نقــش و مســئولیت ها و تواناییهــای اعضــاء انجمــن. حرفـ
 ۶ - ارایـــه نظــــر مشــــورتی بـه اشـــخاص حقیقــی و حقـــوقی ذیــربط در مــــورد ضـوابط 
ــن  یی

ٓ
ــدوین ا ــه ای ، تـ ــی و حرفـ ــای فنـ ــی کارهـ ــیابی کیفـ ــاحیت ، ارزشـ ــخیص صــ تشــ

ییــن نامه هــای 
ٓ
نامـه هـــای انضـــباطی ، تعرفـه هـــا و قراردادهـــای تیــپ و اســتاندارد و ا

ــه ای.  ــی حرف ــات فن ــرح خدم ــام کار و ش ــوه انج ــی نح فن
۷ - کوشــــش در ایجــــاد تســــهیات بــــرای ارایــه خــــدمات و توانــاییهــــای تخصصــــی 
اعتبــار  کســب  در  حرفــه  ایــن  از  حمایــت  و  ایــران  مرزهــای  از  خــــارج  در  اعضــــاء 

 . لمللــی بین ا
ــع  ــب و مناب وری کت

ٓ
ــع ا ــران«، جم ــک ای ــوزه گرافی ــه ای و»م ــناد حرف ــز اس ــاد مرک 8 - ایج

تصویــری مــورد نیــاز حرفــه بــا رعایــت قوانیــن مربــوط و از طریــق اخــذ مجوزهــای 
ــه. مربوط

مســابقات  و  همایش هــا  نمایشــگاه ها،  جشــنواره ها،  در  شــرکت  و  برگــزاری   -  9  
حرفــه ای بــا رعایــت مقــررات قانونــی، در ســطح ملــی و فــرا ملــی

ازمراجــع  اجــازه  باکســب  موردنیازحرفــه  کتاب هاونشــریات  وتوزیــع  1۰-انتشــار   
* ذیصــاح. 

* از آنجــا کــه  انتخــاب فرازهایــی از اساســنامه و نظانامــه، قابــل تعبیــر و تغییــر اســت و در حالیکــه تمامــی بخش هــای ایــن دو 

ــل  ــور کام ــه ط ــت و ب ــا دق ــند را ب ــن دو س ــن ای ــا انجم ــه اعض ــود هم ــه می ش ــتند، توصی ــود هس ــی خ ــت موضوع ــند دارای اهمی س

مطالعــه نماینــد. می تــوان بــرای مطالعــه دقیــق اساســنامه  و نظام نامــه انجمــن بــه ســایت انجمــن )www.igds.ir(مراجعــه 

ــرد. ک
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نـشانـــه،  نوشتــه
اوراق اداری و رسانه های دیداری
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تاریخچه نشانه

ــاد  ــتاد قب ــط اس ــران  توس ــک ای ــان گرافی ــی طراح ــن صنف ــانه انجم نش
شــیوا  در ســال 13۷۶ طراحــی شــده اســت. در ایــن نشــانه، فــردی بــا 
دســت راســت، بــا قلمــی در دســت،  در حــال رســم دایره ای بــه  اســتعاره از 
انجمــن اســت. نشــانه ی اولیــه بــه صــورت تصویــری )Raster(  طراحــی 
ــتفاده  ــه اس ــاز ب ــاپ و نی ــای چ ــرورت ه ــر ض ــف بناب ــد. در ادوار مختل ش
ــتفاده  ــورد اس ــم م ــرداری آن ه ــش ب ــام، ویرای ــره ف ــای تی ــر روی زمینه ه ب
قــرا ر  گرفتــه اســت.  در ابتــدا همــراه بــا نشــانه، نوشــته ای بــه قلــم اســتاد 
ــده  ــی ش ــانه طراح ــت نش ــمت راس ــان  در س ــت خط ایش ــا دس ــیوا و ب ش
بــود امــا بــا نظــر اســتاد مرتضــی ممیــز و از آنجــا کــه خوانــا نبــوده اســت، 
ــمت  ــوت در س ــم یاق ــا قل ــانه  ب ــته نش ــده و نوش ــذف ش ــته ح دست نوش
ــتاری  ــاری نوش ــت جب ــتاد صداق ــا  اس ــت.  بعده ــرار گرف ــانه ق ــپ نش چ
هنرمندانــه بــه خــط نســتعلیق شکســته بــرای ایــن نشــانه طراحــی کــرد 
کــه مدت هــا مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت.  از آنجــا کــه فلســفه اصلــی 
ایــن کتابچــه، تاکیــد بــر نشــانه انجمــن قــرار گرفتــه اســت؛ بــا وجــود زیبــا 
بــودن ایــن نوشــته و  از آنجاکــه بــه لحــاظ دیــداری، اصــل نشــانه را تحــت 
ــداری  ــرم دی ــدن ف ــت ش ــرای یکدس ــت ب ــد و در نهای ــی ده ــرار م ــر ق تاثی
ــرای  ــتاندارد ب ــک اس ــا ی ــذف و  تنه ــمی ح ــانه رس ــم از نش ــانه،  آن قل نش
ــده  ــه آم ــن  کتابچ ــه در ای ــه ای ک ــه گون ــته، ب ــا نوش ــب آن ب ــانه و ترکی نش
اســت مجــاز اســت؛ البتــه در مــوارد غیــر رســمی و فیگوراتیــو، اســتفاده از 

ــت. ــاز اس ــن  مج ــانه انجم ــار نش ــاری در کن ــتاد جب ــته اس نوش
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نشــانه ی انجمــن بــه تنهایــی و بــدون نوشــته مجــاز بــه اســتفاده اســت. 
ــت. ــر اس ــای آن براب ــوش دارد و درازا و پهن ــبات چارگ ــانه، تناس نش

اســتفاده  نشــانه  بــرداری  ویرایــش  آخریــن  از  طراحی هــا  در  لطفــا  
تصویــری  نمونــه  بــه  دســت  روی  خطــوط  ویرایــش،  ایــن  در  شــود. 

اســت. شــده  ضخیم تــر  کمــی   دایــره  خــط  و  شــده  نزدیــک 

X

X

نشانه
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نشانه  و نوشته

ــه  ــه فاصل ــانه ب ــر نش ــانه و در زی ــول نش ــر ط ــدازه دو براب ــه ان ــته ب نوش
یــک پنجــم طــول نشــانه قــرار می گیــرد. نوشــته بــه صــورت فارســی 
می شــود.   چپ چیــن  نشــانه  بــا  چــپ  ســمت  از  و  اســت  انگلیســی  و 
چیدمــان  ایــن  بــرای  مناســب  و  کافــی  فضــای  طراحــی،  در  چنانچــه 
اســتفاده  نوشــته(  )بــدون  نشــانه  از  تنهــا  ترجیحــا  نداشــت  وجــود 

ــود. ش
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حاشیه امن

بــه  همــواره  دیگــر،  نشــانه های  جــوار  در  نشــانه  بــردن  بــکار  هنــگام 
از اطــراف فاصلــه بگیریــد. انــدازه شــعاع دایــره نشــان 

R R R R

RR

R
R

تگ الین

بــکار بــردن عبــارت »عضــو شــورای جهانــی دیزایــن )ایکــو-دی(« در 
ــتفاده  ــان اس ــن در  زم ــت انجم ــه عضوی ــن، در صورتیک ــانه انجم ــر نش زی

ــت. ــاز اس ــد، مج ــر باش معتب
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قلم سازمانی

ــن«  ــروف »انجم ــواده ح ــت. خان ــن« اس ــم »انجم ــات، قل ــه مکاتب ــن در کلی ــازمانی انجم ــم س قل
دارای 11 وزن از باریــک )Thin( تــا ســنگین )Heavy( اســت.
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رنگ های سازمانی
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رنگ های ثانویه
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نشانه بر روی زمینه  رنگی

* استفاده از نقره کوب براق یا مات بر روی زمینه سفید یا رنگی مجاز است.

*



۱6

نشانه و نوشته بر روی زمینه رنگی



maziarzand@ |  مازیارزند|

http://instagram.com/maziarzand
http://instagram.com/maziarzand
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