
 قیمت به ريال خدمات شرح رديف

 ثبت نام های اينترنتی

 300,000 مگابایت 50نت تا یکافتوسط مسئول ... دریافت)دانلود( و بارگذاری )آپلود( برنامه و 1

 400,000 گیگ 1مگابایت تا  100 نت باالییکافتوسط مسئول ... دریافت)دانلود( برنامه و 2

 600,000 گیگ 1مگابایت تا  100 نت باالییکافتوسط مسئول ... بارگذاری)آپلود( برنامه و 3

 200,000 بازیابی رمز یک مرحله ای 4

 300,000 بازیابی رمز دو مرحله ای )سایت دانشگاه آزاد ( 5

 200,000 پست بانک و ...( –تغییر نام کاربری و رمز در سایت  )فرابانک ملت  6

 300,000 ثبت نام اولیه برای  دریافت نام کاربری و رمز  )ثبت نام سامانه دولت من و ... ()هزینه چاپ رسید جداگانه محاسبه می شود ( 7

8 

 ثبت نام سایت های یک مرحله ای ) ثبت نام کتاب درسی سوخت خانوار  و ثبت نام وام ضروری بازنشستگان (

 تومان محاسبه شود ( 3000) هزینه اسکن جداگانه محاسبه می شود  به ازای بارگزاری هر اسکن مبلغ 

 )هزینه چاپ رسید جداگانه محاسبه می شود (

400,000 

9 

 دو مرحله ای ) ثبت نام اصناف و ...(ثبت نام سایت های 

 تومان محاسبه شود ( 3000) هزینه اسکن جداگانه محاسبه می شود  به ازای بارگزاری هر اسکن مبلغ 

 )هزینه چاپ رسید جداگانه محاسبه می شود (

600,000 

10 

 ...(ثبت نام سایت های سه  مرحله ای ) ثبت نام سوخت برای اشخاص حقیقی و حقوقی و 

 ریال محاسبه شود 200,000به ازای هر مرحله بیشتر مبلغ 

 تومان محاسبه شود ( 3000) هزینه اسکن جداگانه محاسبه می شود  به ازای بارگزاری هر اسکن مبلغ 

 )هزینه چاپ رسید جداگانه محاسبه می شود (

800,000 

 200,000 بانکی درسامانه سوخت و ...(ویرایش اطالعات در سایت یک مرحله ای )ویرایش کارت  11

 300,000 ویرایش اطالعات در سایت دو  مرحله ای )ویرایش کارت بانکی و شرایط خاص  درسامانه سوخت و ...( 12

13 
 ویرایش اطالعات در سایت سه   مرحله ای )ویرایش کارت بانکی و شرایط خاص و کد پستی   درسامانه سوخت و ...(

 اطالعات در سایت بیش از سه مرحله همانند یک ثبت نام      مرحله ای محاسبه شودویرایش 
400,000 

 200,000 ریال 2,000,000پرداخت هزینه در سایت های اینترنتی از کارت متصدی کمتر  از مبلغ  14

 درصد15 ریال 2,000,000پرداخت هزینه در سایت های اینترنتی از کارت متصدی باالتر از مبلغ  15

 150,000 پرداخت هزینه در سایت های اینترنتی از کارت مشتری 16

 400,000 ساخت ایمیل 17

18 
، هااستخدام،  کلیه هاآزمون، کارت ورود به جلسه کلیه هاآزمونی اینترنتی و یا دانشگاهی شامل : اعالم نتایج هاتیساهرگونه استعالم نتیجه از 

 ، چک کردن نتایج ثبت نام )خودرو و ...(  و موارد مشابه آن )هزینه چاپ رسید جداگانه محاسبه می شود ( هانامثبت هیدییتأابالغ قضایی 
200,000 

 150,000 انواع فیش حقوقی ، حکم کارگزینی، تشویقی، )هزینه چاپ رسید جداگانه محاسبه می شود (دریافت  19

 250,000 محسابه می شود( 18و17و16ست حق بیمه مشاغل آزاد و بیمه رانندگان بدون چاپ )هزینه پرداخت طبق ردیفیل دریافت 20

21 
محسابه می  18و17و16ها و ادارات بدون چاپ )هزینه پرداخت طبق ردیفخدماتی، توزیعی( شرکتها )تولیدی، مه کارگاهیست حق بیپرداخت ل

 شود(
400,000 

 2,000,000 وام ازدواج و وام فرزند آوری  به ازای هر نفر نامثبت 22

 300,000 ریال اضافه ( 200,000پیش ثبت نام اقتصادی )به ازای هر شریک  23

 500,000 ریال اضافه ( 200,000)به ازای هر شریک ثبت نام اقتصادیتکمیل اطالعات پیش  24

 250,000 مگابایت دانلود 20تا  دقیقه 15حداقل استفاده از اینترنت تا  25

 500,000 مگابایت دانلود 100استفاده از اینترنت به ازای هر ساعت تا  26

 1,000,000 احراز هویت در سامانه های اینترنتی 27

 100,000 به فلش  نت شامل آهنگ و نرم افزار و سریال و فیلم به ازای هر گیگانتقال اطالعات از سیستم متصدی کافی 28

 30,000 نت به نرم افزارهای پیام رسان به ازای هرفایلانتقال اطالعات از سیستم متصدی کافی 29

 100,000 سریال و فیلم به روز هر قسمت 30

 600,000 یک مرحله ای ) بانک سپه( صیادیثبت چک  31

 400,000 تایید چک صیادی 32

 2,000,000 ثانیه 30کمتر از  ساخت انواع کلیپ با افکت  به همراه ویرایش 33

 800,000 یلم و سریال به روز هر قسمت ف 34



 150,000 به ازای هر ابالغ )هزینه چاپ جداگانه محاسبه شود(  دریافت ابالغیه 35

 200,000 بازیابی رمز شخصی  36

 500,000 گیری دادگسترینوبت  37

 500,000 با کارمزد پرداخت  )بدون احتساب هزینه پرداختی به سایت (ثبت درخواست سوپیشینه  38

 150,000 دقیقه طول بکشید 5جستجوی اینترنتی یا ثبت نام اینترنتی که به هر دلیل  ناموفق  باشد و  کمتر از  39

 توافقی دقیقه طول بکشید 5اینترنتی که به هر دلیل  ناموفق  باشد و بیشتر از جستجوی اینترنتی یا ثبت نام  40

 خدمات دانشگاهی

 500,000 ثبت نام کنکور سراسری 41

 600,000 )هزینه های انتخاب رشته طبق نرخنامه(  ثبت نام کنکور کاردانی / کاردانی به کارشناسی 42

 600,000 )بدون احتساب هزینه پرداختی به سایت (تاییدیه تحصیلی با کارمزد پرداخت   43

 1,500,000 ثبت نام اولیه )غیرحضوری( پذیرفته شدگان  دانشگاه های روزانه و علوم پزشکی 44

 400,000 رشته با بررسی و بدون هزینه چاپ )کد رشته ها توسط متقاضی مشخص شده باشد( 20و مراکز علمی حداقل تا  هادانشگاهانتخاب رشته  45

 600,000 رشته با بررسی و بدون هزینه چاپ )کد رشته ها توسط متقاضی مشخص شده باشد( 50تا  20و مراکز علمی  هادانشگاهانتخاب رشته  46

 1,000,000 رشته با بررسی  و بدون هزینه چاپ )کد رشته ها توسط متقاضی مشخص شده باشد( 100تا  50و مراکز علمی  هادانشگاهانتخاب رشته  47

 1,500,000 رشته با بررسی و بدون هزینه چاپ )کد رشته ها توسط متقاضی مشخص شده باشد( 150تا  100و مراکز علمی  هادانشگاهانتخاب رشته  48

 توافقی )انتخاب واحد در ساعات غیر متعارف و زمان مشخص به صورت توافقی( و مراکز علمی هادانشگاهانتخاب واحد  49

 500,000 توسط متقاضی مشخص شده باشد (واحد ) کد دروس  12انتخاب واحد تا  50

 1,000,000 واحد ) کد دروس توسط متقاضی مشخص شده باشد ( 24انتخاب واحد تا  51

 150,000 حذف و اضافه به ازای هر درس 52

 500,000 ارائه درخواست های آموزشی در سامانه های دانشگاهی 53

 300,000 دانشگاهی از کارت مشتریپرداخت شهریه در سامانه های  54

55 
 ریال 2,000,000پرداخت شهریه در سامانه های دانشگاهی از کارت متصدی کمتر از 

 اضافه می گردد 17ریال مبلغ ردیف  2,000,000پرداخت شهریه بیش از 
400,000 

 300,000 کارت ورود به جلسه دانشگاه ها 56

 200,000 ارزشیابی استاد به ازای هر درس 57

 فکس ،اسکن ،پرينت ،خدمات کپی

 50,000 بدون ویرایش و ...( A4، برگ  3×4عکس  شاملهر بار اسکن )  یاسکن به ازا 58

 20,000 ویرایش هر اسکن )تغییر حجم و پیکسل ( 59

 40,000 ریال( A4 60,000)چاپ تصویر در هر صفحه و ...(  CD)از روی فلش یا  A4 متن صفحه به ازای هر چاپ یک رو  60

 60,000 ریال( A4 100,000)چاپ تصویر در هر صفحه و ...(  CD)از روی فلش یا  A4 متن صفحه به ازای هر چاپ دو رو  61

 120,000 ریال( A4 150,000)چاپ تصویر در هر صفحه A4 هر صفحه چاپ رنگی  62

 100,000 ریال( A3  140,000 سیاه و سفید )چاپ تصویر در هر صفحه A3صفحه   ازای هر یک رو به  چاپ 63

 150,000 ریال( A3  180,000 سیاه و سفید )چاپ تصویر در هر صفحه A3هر صفحه  چاپ دو رو به ازای  64

65 
محسابه  3تا  1)فیلم، پی دی اف، و فایل های سنگین طبق بند   بدون ویرایش دریافت هرگونه اطالعات از انواع پیام رسان ها به ازای هر صفحه

 شود(
50,000 

 200,000 قابو  CDبدون  ،خام CDانتقال)رایت( اطالعات به  66

 300,000 قاب و DVDبدون ،خام DVDانتقال)رایت( اطالعات به  67

 200,000 )فکس(دریافت نمابر  68

 500,000 ریال( 40000کشور )از برگ دوم هر برگ ارسال نمابر )فکس(به خارج از  69

 300,000 ی(شهرنیبارسال نمابر )فکس( به داخل کشور) اعم از شهری و  70

 180,000 به ازای هر چاپ A4چاپ فایل های اتوکد در اندازه  71

 250,000 به ازای هر چاپ A3چاپ فایل های اتوکد در اندازه  72

 ( office,Photo shop, otocatخدمات نرم افزاری )



 70,000 )بدون هزینه صفحه آرایی و چاپ (  A4تحقیق به ازای هر موضوع فارسی هر صفحه  73

 A4 30,000به ازای هرصفحه  Wordصفحه آرایی در نرم افزار  74

 A4 150.000 هر صفحه تحقیق به ازای هر موضوع تخصصی و التین 75

 500,000 برگ 20تا  )حداقل سه سطر در یک صفحه( A4به ازای هر صفحه  ()نازنین 16فونت تایپ فارسی ساده با  76

 700,000 برگ 20تا  )حداقل سه سطر در یک صفحه( A4به ازای هر صفحه ()نازنین 16با فونت تایپ فارسی وانگلیسی و فرمول کم  77

 A4 800,000تایپ انواع فرمول و رسم شکل به ازای هر صفحه  78

 1,000,000 (16Times) با فونت A4 به ازای هر صفحه  تایپ تمام انگلیسی 79

 700,000 به همراه چاپA4 امتحانی با متن فارسی ساده در هر صفحه  سؤاالتی بندجدولتایپ و  80

 700,000 به همراه چاپ A4امتحانی با متن عربی یا انگلیسی هر صفحه  سؤاالتی بند جدولتایپ و  81

 A4 100,000نامه به ازای هر صفحه ویرایش پایان 82

 700,000 نازنین( 16) با فونت A4 هر صفحه ی در موضوعات عمومی به فارس یسیترجمه متن انگل 83

 800,000 (Times 16) با فونت  A4هرصفحه ی در موضوعات عمومیسیبه انگل یترجمه متن فارس 84

 600,000 رسم شکل به صورت توافقی( ( با تایپ A4ردیف در یک صفحه  15رسم جدول با متن فارسی به ازای هرجدول )تا  85

 توافقی طراحی و ویرایش در فتوشاپ به صورت توافقی 86

 600,000 (A4نمودار در هر صفحه 2نمودار)تا اکسل ، ورد(به ازای هر ) طراحی یا رسم نمودار 87

 700,000 طراحی فرم و جدول بندی در نرم افزار اکسل به ازای هر فرم یا جدول 88

 110,000 ریال( 100,000اسالید  5)باالی  اسالید 5ساخت پاور پوینت ساده با ازای هر اسالید تا  89

 200,000 اسالید)شامل افکت گذاری و آهنگ گذاری(ای با ازای هر ساخت پاور پوینت حرفه 90

 خدمات ويندوز و مموری

 1,800,000 نصب انواع ویندوز بدون نصب درایور 91

 400,000 گیگابایت 20ویروس یابی انواع سیستم  به ازای هر  92

 200,000 گیگابایت 4ویروس یابی انواع فلش به ازای هر  93

 200,000 روی فلش )فرمت کردن(پاک کردن اطالعات از  94

 1,000,000 ریکاوری انواع سیستم به ازای هر گیگابایت 95

 500,000 ریکاوری )بازیابی( انواع فلش تا یک گیگابایت 96

 400,000 نصب انواع نرم افزارها و برنامه های رایج و معمولی به ازای هر نرم افزار)مانند  آفیس و ...( 97

 400,000 نرم افزار های موبایل به ازای هر نرم افزارنصب انواع  98

 1,200,000 و...( 2020افزار)مانند فتوشاپ های تخصصی و سنگین به ازای هر نرمنصب انواع نرم افزارها و برنامه 99

 300,000 نصب انواع درایورها به ازای هر درایور 100

 ج در در محل دید مشتری عالوه بر عدم رعایت اصول و موازین شرعی تخلف محسوب شده و با افراد خاطی پس از درنصب نرخنامه و یا عدم  گرانفروشیعدم اجرای این دستورالعمل اعم از

 .پرونده برابر قانون برخورد خواهد شد

  باشد و غیره از آن فاقد ارزش و خالف قانون مینرخ نامه با مهر و امضاء اتحادیه معتبر بوده و فتوکپی عکس. 

 به موارد باال مصوب شده و قیمت مصوب با مهر  با توجه به تغییرات سایت های اینترنتی و همچنین ثبت نام های جدیدی که در این نامه ذکر نشده است با هماهنگی اتحادیه نرخ آن با توجه

 .اتحادیه الزم االجرا خواهد بود

 اقدام به انجام آن  (با امضای مشتری)ی موظف است قیمت کلیه مواردی را که به صورت توافقی است قبل از قبول سفارش با مشتری طی نموده و پس از حصول توافق و ثبت آن واحد صنف

 .نماید

4هرگونه کار با فتوشاپ و نرم افزار های ویرایش تصویر-3هرگونه طراحی وب سایت و مدیریت کلیه امور آن -2م های اینترنتی غیر متعارف و طوالنی ناثبت -1قبیل:  از خدماتی کلیه نرخ- 

 .فقی می باشدو خدمات از این دسته به صورت توا  A4تایپ فوری به ازای هر صفحه  -6 تحقیق در مورد موضوعات خاص و حجم زیاد-5هرگونه ترجمه تخصصی 

  صفحه هر چاپA4    وA3   صفحه می باشد و برای تعداد باالتر از قیمت آن به صورت توافقی و نزولی می باشد 10به صورت سیاه و سفید برای کمتر. 

 نرخ اظهارنامه مالیاتی در هر سال بر اساس نرخ مصوب شهرستان در همان سال تعیین می گردد. 

  درصد بیشتر از نرخ اعالمی می باشد 50تا مبلغ  (بدون حضور در کافی نت و ارسال مدارک از طریق پیام رسان ها)هرگونه ثبت نام اینترنتی به صورت غیر حضوری. 

 واحد 53563000معدن تجارت و یا با شماره تلفن  ،صنعتستاد خبری بازرسی و نظارت اداره  53521837و  124هرگونه عدم رعایت موارد فوق از سوی واحد صنفی از طریق تلفن  ضمنا

 .بازرسی و نظارت اتاق اصناف جهت پیگیری های الزم اطالع داده شود

 


