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 بسمه تعالی

 هزینه ترجمه مدارک 

 

 

 ( اضافه می گردد:ذیل ارائه شده جداولدر ) در ازای هریک از خدمات ناتی درخواستی، مبالغ زیر به هزینه های ذکر شده در نرخ نامه

 

 تومان محاسبه می گردد 34،000( مدرکازای هر هزینه تاییدات با مهر ناتی )به -

 تومان است. 20،000هزینه برابر با اصل مدارک انگلیسی با مهر ناتی هر صفحه  -

 تومان است  25،000خدمات دفتری )کپی و پلمپ( هزینه  -

 تومان برای هر صفحه منظور می گردد( 3،000مبلغ مدارک، اسکن  درخواست)در صورت 

 %75اجعات بعدی محاسبه میشود، که در مر %25 فقط هزینه ترجمه در هنگام مراجعه اولنسخه اضافی در خواستی، هر ما به ازای  -

 محاسبه خواهد شد.

 در صورت درخواست متقاضی بر انجام فوری ترجمه و تحویل مدارک، حق فوریت اضافه خواهد شد.-

درصد هزینه  30روز بعد از تحویل کار، قابل قبول است . بعد از این زمان، مستلزم پرداخت  7درخواست اصالحی مدارک تایید شده تا -

 ترجمه می باشد. 

 می باشد.  A4مقیاس محاسبه مدارک در ابعاد  -

 

 و شخصی هویتیمدارک 
 قیمت )تومان( عنوان سند

 60,000    شناسنامه

 44,000 ملیکارت 

 44,000 کارت معافیت

 64,000 کارت پایان خدمت

 150,000   سند ازدواج یا رونوشت آن

 198,000   سند طالق یا رونوشت آن

 98,000 سند تلفن همراه

 93,000    سند وسائط نقلیه سبک

 132,000 سند وسائط نقلیه سنگین

 63,000  گواهی عدم سو پیشینه

 61,000 بیمهدفترچه 

 145,000 قرارداد بیمه  

 65,000 کارت واکسیناسیون 

 65,000 ، فوتتجرد، تولّد یگواه

 63,000 گواهینامه رانندگی
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 145,000 گزارش پزشکی قانونی گواهی پزشکی/ /برگ آزمایش پزشکی

 90,000 بدون شرح وظایف( )اشتغال به کارگواهی 

 156,000 شرح وظایف( )صفحه ای( ) بااشتغال به کارگواهی 

 150,000 سایر مدارک )صفحه ای(

 

 مدارک تحصیلی
 قیمت )تومان( عنوان سند

 150,000 کارنامه توصیفی ابتدایی 

 63,000 ریزنمرات مدارس 

 35,000 ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی )هرترم( 

 38,000 ریز نمرات دانشگاه )هرترم(

 60,000   گواهی ریز نمرات دانشگاهی

 75,000 توصیه نامه تحصیلی 

 68,000   گواهی اشتغال به تحصیل

 61,000 دیپلم پایان تحصیالت متوسطه یا پیش دانشگاهی

 95,000 گواهی پایان تحصیالت دانشگاهی

 95,000 گواهی فنی و حرفه ای

 92,000 )صفحه ای(سرفصل دروس 

 150,000 )صفحه ای( سایر مدارک

 

 و سرمایه گذاری تجاری ،کاری ملکی، مدارک
 قیمت )تومان( عنوان سند

 99,000 هزینه( %75)مشابه فیش حقوقی 

 110,000  حقوق شی,حکم افزاینیحکم کارگز ،یعلم ئتیه یحکم اعضا

 75,000 حکم بازنشستگی  

 63,000 برگه مرخصی

 90,000 )صفحه ای( سابقه بیمه

 99,000 لیست بیمه )صفحه ای(

 120,000 هزینه( %75قرارداد کاری )صفحه ای()صفحات مشابه 

 180,000 هزینه( %75قرارداد ها )سایر()صفحه ای( )صفحات مشابه 

 160,000 بارنامه  /برگ سبز گمرکی 

 92,000   ثبت عالئم تجاری، ثبت اختراع

 110,000  اساسنامه ثبت شرکت ها 

 155,000 شرکت نامه )صفحه ای(ضای ثبت شرکت، ااظهارنامه، تق

 120,000 (آگهی تاسیس )ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی

 110,000 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات 

 155,000 (ای صفحهه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی )ترازنام

 95,000 کارت مباشرت

 65,000 کارت )دفترچه ( بازرگانی
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 65,000 نظام پزشکی /کارت عضویت نظام مهندسی

 120,000   دفترچه وکالت

 200,000 برگ نظریه کارشناسی ملک

071 )دفترچه ای(  سند ملکی ,000 

 200,000 )تک برگی(  سند ملکی

 95,000 برگ تشخیص مالیات )صفحه ای(

 110,000 سپرده/ پرینت بانکی )صفحه ای(

 99,000 تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی 

 150,000 سایر مدارک )صفحه ای(

 

 

 )پروانه ها وجوازها( قضاییحقوقی و مدارک 
 قیمت )تومان( عنوان سند

 210,000 )صفحه ای( اوراق محضری

 175,000 )صفحه ای(( ، قیم نامهاوراق قضایی )دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی

 95,000 )صفحه ای( اوراق مشارکت . اوراق قرضه

 105,000 )صفحه ای(ابالغیه، اخطار قضایی / برگ جلب، احضاریه

 190,000 مالکیت بر ارث  

 170,000   گواهی حصر وراثت

 120,000   (A4سایز وکالتنامه )

 210,000  (A3سایز وکالتنامه )

 150,000 جواز تاسیس

 95,000 جواز کسب

 150,000   جواز دفن

 95,000 وکالت /نشر و انتشارات /مطب، پروانه مسئولیت فنی /پروانه دائم پزشکی

 130,000 ه ای یا شناسنامه ساختماندفترچ /پروانه پایان کار ساختمان /پروانه مهندسی 

 159,000 پروانه بهره برداری 

 110,000 اجاره نامه، بنچاق بدون کد رهگیری

 130,000 نامه با کد رهگیری مبایعه نامه و اجاره

 140,000   (قدیممحضری )/صلح نامه  موافقت اصولی

 150,000 سایر مدارک )صفحه ای(

 

 


