
 

 

 

 

 

 

 

نامهوضوابطانتشارآگهیتبلیغاتینرخ
(1397 اسفند 29تا  1397 شهریور 1)از 

 ابعاد
 کادر

 )پیکسل(

 تعداد جایگاه
 کادر

 موجود

 ریال(هزار ) کل مبلغ

 موقعیت الیه
 ماه یک

 )مقطوع(

 دوماه
 % تخفیف(10)

ماه سه  
% تخفیف(15)  

ماه شش  
% تخفیف(25)  

 اول 500×100
 سمت چپ( ، Header) سرآیند صفحه اصلی،

 (های داخلیصفحههمه بازدید )انتشار همزمان در 
1 80.000 

 

144.000 
(2×72.000) 

204.000 
(3×68.000) 

360.000 
(6×60.000) 

 اول 185×75
 کادرهای اول و دومت چپ، ستون سم ،صفحه اصلی

 (های داخلیصفحهبازدید همه )انتشار همزمان در 
2 20.000 36.000 

(2×18.000) 
51.000 

(3×17.000) 
78.000 

(6×13.000) 

 اول 185×75
 تا ششمکادرهای سوم ستون سمت چپ، صفحه اصلی، 
 (های داخلیصفحهبازدید همه )انتشار همزمان در 

4 15.000 
 

27.000 
(2×13.500) 

38.250 
(3×12.750) 

58.500 
(6×9.750) 

 اول 185×75
 صفحه اصلی، ستون سمت چپ، کادرهای ششم تا دهم

 (های داخلیصفحهبازدید همه )انتشار همزمان در 
8 10.000 

 

18.000 
(2×9.000) 

25.500 
(3×8.500) 

39.000 
(6×6.500) 

 دوم 450×200
 اخبار انجمن / اخبار ایران / اخبار جهانصفحات 

 در مدت آگهی(قدیم و جدید در صفحات همه اخبار  همزمان)انتشار 

 (ادر کنار هم، دو کباالی صفحه، زیر ردیف منوها)

2 16.000 28.800 
(2×14.400) 

40.800 
(3×13.600) 

62.400 
(6×10.400) 

 دوم 450×200
 دانشنامه / معرفی کتابصفحات مطالب خواندنی / 

 ، دو کادر کنار هم(باالی صفحه، زیر ردیف منوها)( همه مطالب  در همزمان انتشار)

2 14.000 25.200 
(2×12.600) 

35.700 
(3×11.900) 

54.600 
(6×9.100) 

 دوم 450×200
 درباره انجمن / رویدادها / جستجوصفحات 

 ، دو کادر کنار هم(باالی صفحه، زیر ردیف منوها)( همه صفحات  در همزمان انتشار)

2 12.000 21.600 
(2×10.800) 

30.600 
(3×10.200) 

46.800 
(6×7.800) 

 دوم 450×200
 باط با ماشرایط عضویت / درخواست عضویت / ارت صفحات

 ، دو کادر کنار هم(باالی صفحه، زیر ردیف منوها) (صفحه سه هر در همزمان انتشار)

2 12.000 21.600 
(2×10.800) 

30.600 
(3×10.200) 

46.800 
(6×7.800) 

 دوم 450×200
 مجله حسابدار / دو مرکز آموزش انجمن صفحات

 ، دو کادر کنار هم(وهاباالی صفحه، زیر ردیف من) (صفحه سه هر در همزمان انتشار)
2 12.000 

 

21.600 
(2×10.800) 

30.600 
(3×10.200) 

46.800 
(6×7.800) 

 دوم 450×200
 موسسات حسابرسی صفحات

 ، دو کادر کنار هم(باالی صفحه، زیر ردیف منوها) (صفحه هر موسسه)انتشار همزمان در 
2 12.000 

 

21.600 
(2×10.800) 

30.600 
(3×10.200) 

46.800 
(6×7.800) 

 توضیحات تکمیلی:
  شود. در چارچوب ضوابط مندرج در پشت برگه انجام میآگهی فرایند دریافت سفارش 

 آگهی های فوق برخوردار خواهند شد. عالوه بر تخفیف% تخفیف ویژه 30از )ماهنامه انجمن( دهندگان مجله حسابدار 

  به تخفیف5کنار هم، در صورت سفارش کادرهای %شود.  یهای فوق افزوده م 
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 حساب، صورت صدور آگهی، سفارش دریافت ،1397اسفند  29تا  شهریور 1 از رساند، می گرامی دهندگان آگهی اطالع به
 :شد خواهد انجام زیر ضوابط چارچوب دروبگاه انجمن  در آگهی انتشار های جایگاه رزرو و حساب، صورت مبلغ دریافت

 باشند( شده ثبت موسسات و شرکتها) حقوقی اشخاص قانونی خدمات و محصوالت معرفی به مربوط باید ضرورتاً سفارش مورد های آگهی. 

 آگهی در شده استفاده تصاویر و مطالب درستی یا نادرستی مسئولیتدهنده  آگهی بر عهده های تبلیغاتی در برابر ادعاهای احتمالی اشخاص ثالث

  پذیرد. هر گونه عواقب احتمالی مترتب بر آن را میاتی در وبگاه انجمن دهنده با سفارش انتشار آگهی تبلیغ و آگهی است؛

 سفارش انتشار آگهی رد یا پذیرش انجمن درهای  سازمان آگهی ارسال درخواست کتبی  است. از این رو، مختار کامالًدر وبگاه انجمن های تبلیغاتی

دهنده  حقی را برای سفارش گونه هیچ)با مهر و امضای مجاز انجمن( اب قطعی حس تا پیش از صدور صورتدر وبگاه انجمن انتشار آگهی تبلیغاتی 

 های انجمن نخواهد بود. اعم از کتبی یا شفاهی از سوی سازمان آگهی پاسخهای دریافتی مستلزم ارائه  رد سفارش .کند ایجاد نمی

 و تصفیه کامل  دهنده سفارشپس از اعالم کتبی سفارش از سوی  صرفاً وبگاه انجمن در موجود های جایگاه همه سفارش انتشار آگهی در دریافت

 پذیر خواهد بود.  امکانبه انجمن های پیشین  بدهی

 پذیرش سفارشدر ارتباط با  .شد خواهد حساب اعالم از طریق صدور صورت و کتبی سفارش دریافت تاریخ زمانی اولویت مبنای دریافتی بر های

در غیر این صورت انتخاب به انتشار آگهی مورد سفارش آن بیشتر باشد.  مدت زمانت با سفارشی است که های دریافتی همزمان اولوی سفارش

 .بودهای انجمن انجام خواهد  تشخیص سازمان آگهی

 صدور زمان از آنها آگهی کنند، اقدام مورد سفارش خود آگهی سفارش مراحل تکمیل به نسبت 1397 شهریور 1 از پیش تا که گانیددهن آگهی 

 .شد خواهد منتشر سفارش مورد جایگاه در رایگان به مذکور تاریخ تا انجمن توسط قطعی صورتحساب

 آن جایگاه صادر شده باشد، امکان رزرو قطعی حساب  انتشار آگهی شرکت دیگری صورت برایدهنده  سفارشمد نظر  در مواردی که برای جایگاه

دریافت )در زمان صدور  مبلغ کل به عنوان پیشاز % 10سر خواهد بود. در این موارد، می( 1397اسفند  29)حداکثر تا تاریخ برای پس از آن 

حساب  ها( دریافت و از این بابت صورت بندی به مبنا تاریخ آغاز انتشار آگهی های پرداختنی )با زمان حساب( و مابقی مبلغ کل طی چک صورت

 .بود نخواهد استرداد قابل شرایطی یچه تحت دریافت پیش مبلغ  موارد، این در قطعی صادر خواهد شد.

 سفارش های مربوط ضای دبیرکل و تسلیم چکممهور به مهر انجمن حسابداران خبره ایران با ام قطعیهای دریافتی صرفا پس صدور صورتحساب 

 صدور جمله از طرفین سوی از یمقدمات مکاتبات یا شفاهی توافق گونه هر  ارتباط، این در دهنده معتبر و قابل اجرا خواهد بود. توسط آگهی

 .بود خواهد طرف دو برای تعهدآور الزام گونه هر فاقد صورتحساب پیش

 بود خواهد پذیر امکان اعالمی خسارت مبلغ کسر از پس و دبیرکل موافقت صورت در صرفاً آگهی انتشار لغو صورتحساب، صدور از پس. 

 ( به شرح زیر دریافت خواهد شد:هیآگانتشار  مدتهای صادره )بسته به  حساب مبالغ صورت 

o حساب : طی یک فقره چک به تاریخ صدور صورتماهه یک 

o یک ماه بعد2حساب،  ( صدور صورت1های  فقره چک به مبالغ مساوی به تاریخ دوطی  : دوماهه ) 

o ه بعدما دو( 3، ( یک ماه بعد2حساب،  ( صدور صورت1های  : طی سه فقره چک به مبالغ مساوی به تاریخماهه سه 

o بعد ماه چهار( 3 بعد، ماه دو( 2 حساب، صورت صدور( 1 های تاریخ به مساوی مبالغ به چک فقره سه طی: ماهه شش 
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