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  رسمی مدارك در دارالترجمه اکسیرتخفیف تعرفه ترجمه 

  مبالغ به هزار تومان است.

  هزار تومان می باشد.  10 ترجمههر صفحه متن هزار تومان و هزینه تائیدات امور خارجه به ازاي   65 هر مدركبه ازاي  هزینه تائیدات دادگستري

  دریافت می شود. هر مدركهزینه خدمات دفتري به ازاي 

  هزینه ترجمه   نام مدرك

هزینه خدمات 

  دفتري

  )هر مدرك(

 کلهزینه 

  بدون تاییدات

تاییدات 

  دادگستري

  تاییدات

  امور خارجه 

(هر صفحه 

  ترجمه)

هزینه ترجمه با 

  تاییدات

  مدارك هویتی 

  103  10  65  28  8  20  کارت ملی 

ات مجرد بدون توضیحکودك و شناسنامه شخص شناسنامه 

  آخر
25  ٨ 33  65  10  108  

ند، هر شناسنامه متاهل (به ازاي اطالعات ازدواج، فوت، هر فرز

  تومان) 4توضیح 

 4بعالوه  25

ضربدر تعداد 

  توضیحات

٨ 

 4بعالوه  33

ضربدر تعداد 

  توضیحات

65  10  
ضربدر  4بعالوه  108

  تعداد توضیحات

  103  10  65  28  8  20  کارت معافیت 

  113  10  65  38 ٨  30  کارت پایان خدمت معمولی (داراي تراشه)

  123  10  65  48 ٨  40  کارت پایان خدمت قدیمی 

  113  10  65  38 ٨  30  گواهینامه رانندگی 

  113  10  65  38 ٨  30  عدم سو پیشینه 

  118  10  65  43 ٨  35  گواهی تجرد، تولد، فوت

  128  10  65  53 ٨  45  تقدیرنامه، لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک)

  143  10  65  68 ٨  60  قهرمانی (بزرگ)تقدیرنامه، لوح سپاس، حکم 

  118  10  65  43 ٨  35  کارت واکسن (تا سه نوع واکسن)

  128  10  65  53 ٨  45  کارت واکسن (تا هفت نوع واکسن)

  118  10  65  43 ٨  35  دفترچه بیمه 

  X 2 163 10  65  78 ٨  70  سند ازدواج 

  X 2 168 10  65  83 ٨  75  رونوشت سند ازدواج

  X 2  192 10  65  107 ٨  99  سند طالق یا رونوشت آن 

  128  10  65  53 ٨  45  قبض پرداخت مالیات، آب، برق، گاز، تلفن

  130  10  65  55 ٨  47  برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی (یک صفحه)
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اوراق محضري (تعهدنامه، رضایت نامه، استشنهادنامه، 

  شرایط)خط متون و  7اقرارنامه) (یک صفحه با حداکثر 
72  ٨ 80  65  

ضربدر تعداد  10

  صفحات متن ترجمه

ضربدر  10بعالوه  155

متن  تعداد صفحات اضافی

  ترجمه 

  10  65  68 ٨  60  خط) 10گواهی حصر وراثت (یک صفحه حداکثر 

ضربدر  10بعالوه  143

متن  تعداد صفحات اضافی

  ترجمه

  65  79 ٨  71  حه)اقرارنامه، استشهادنامه، رضایت نامه، تعهدنامه (هر صف
ضربدر تعداد  10

  صفحات متن ترجمه

ضربدر  10بعالوه  154

متن  تعداد صفحات اضافی

  ترجمه 

  65  83 ٨  75  (یک صفحه) A4وکالتنامه محضري برگه 
ضربدر تعداد  10

  صفحات متن ترجمه

ضربدر  10بعالوه  158

متن  تعداد صفحات اضافی

  ترجمه 

  مدارك تحصیلی 

  128  10  65  53 ٨  45  (یک صفحه)کارنامه توصیفی دبستان 

  118  10  65  43 ٨  35  اشتغال به تحصیل دبستان

  118  10  65  43 ٨  35  کارنامه ساالنه راهنمایی (یک صفحه)

  118  10  65  43 ٨  35  اشتغال به تحصیل راهنمایی

  118  10  65  43 ٨  35  دیپلم 

  118  10  65  43 ٨  35  گواهی پیش دانشگاهی 

  118  10  65  43 ٨  35  مقطع متوسطهکارنامه ساالنه هر پایه 

  x 2  182 10  65  97 ٨  89  ریزنمرات کلی متوسطه (شش ترم)

  118  10  65  43 ٨  35  (یک سال)ریزنمرات پیش دانشگاهی 

  118  10  65  43 ٨  35   اشتغال به تحصیل مقطع راهنمایی/دبیرستان/پیش دانشگاهی

  128  10  65  53 ٨  45  دانشنامه هر مقطع

 ---- ---- ----  ---- ----  ----  )ترجمه نمی شودمقاطع دانشگاهی (گواهی موقت 

 ٨  هر ترم 18  ریزنمرات دانشگاهی هر مقطع 
ارسال عکس 

  مدرك به واتساپ
65  

هر صفحه متن 

  10انگلیسی 

ارسال عکس مدرك به 

  واتساپ

  128  10  65  53 ٨  45  اشتغال به تحصیل هر مقطع دانشگاه 

  128  10  65  53 ٨  45  گواهی رتبه 

  128  10  65  53 ٨  45  گواهی سیستم نمره دهی 

  132  10  65  57 ٨  49  گواهی فراغت از تحصیل (نامه به نظام وظیفه)

 ---- ---- ----  ---- ----  ----  کارت دانشجویی (ترجمه نمی شود)

 مدارك شغلی 

  128  10  65  53 ٨  45  خط) 6الی  2گواهی اشتغال بکار (بدون شرح وظایف) (

  158  10  65  83 ٨  75  خط) 18اشتغال بکار (با شرح وظایف) (یک صفحه تا گواهی 

   128  10  65  53 ٨  45  برگه مرخصی 
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  10  65  53 ٨  45  ه)سابقه بیمه با قید تعداد روز بیمه در هر شرکت (یک صفح
128   

  (یک ص متن ترجمه)

  10  65  58  8  50  سابقه بیمه با کارکرد هر ماه (یک صفحه) 
133  

  ترجمه)(یک ص متن 

  10  65  68-63  8  60-55  سابقه بیمه با کارکرد ماه و دستمزد (یک صفحه)
138-143  

  (یک ص متن ترجمه)

  113  10  65  38  8  30  کارت نظام پزشکی / دندانپزشکی / پرستاري 

  113  10  65  38 ٨  30  کارت نظام مهندسی 

  113  10  65  38 ٨  30  کارت بازرگانی 

  143  10  65  68 ٨  60  پروانه مهندسی (زرد رنگ)

  133  10  65  58  8  50   پروانه دائم پزشکی، پروانه مطب، پروانه مسئولیت پزشکی

  135-128  10  65  60-53  8  52-45  پروانه وکالت (بسته به تعداد تمدید هاي پروانه)

  135  10  65  60  8  52  پروانه نشر و انتشارات 

  x  2  168 10  65  83  8  75  پروانه بهره برداري، جواز تاسیس 

  132  10  65  57  8  49  ثبت اختراع 

  135  10  65  60  8  52  فیش حقوقی کوچک و متوسط (فیش اول)

  125  10  65  50  8  42  هر فیش حقوقی مشابه

  150  10  65  75  8  67  فیش حقوقی بزرگ (فیش اول)

  140  10  65  65  8  57  هر فیش حقوقی مشابه 

الغ و تاریخ صرفا مب منظور از فیش هاي حقوقی مشابه فیش هایی است که توسط یک شرکت صادر شده و داراي ساختار یکسان و مدخل هاي پرداخت و کسور یکسان بوده و

  ماه پرداخت در آنها تغییر می نماید. 

  188  10  65  113  8  105  قرارداد کاري (هر صفحه)

  153  10  65  78  8  70  قرارداد کاري مشابه (هر صفحه)

ن شغلی، تاریخ شروع یکسان بوده و صرفا عنوا عینامواد قرارداد  ترتیب و متنمنظور از قرارداد هاي کاري مشابه قرارداد هاي صادر شده توسط یک شرکت است که در آنها 

  و پایان قرارداد، حقوق و گاها آدرس شرکت یا کارمند تغییر می نماید. 

  142  10  65  67  8  59  حکم اعضاي هیات علمی 

  142  10  65  67  8  59  حکم کارگزینی 

  132  10  65  57  8  49  حکم بازنشستگی 

  132  10  65  57  8  49  حکم افزایش حقوق 

  128  10  65  53  8  45  گواهی دوره

  128  10  65  53  8  45  گواهی دوره سازمان فنی و حرفه اي 

  118  10  65  43  8  35  کارت دوره هاي سازمان فنی و حرفه اي 

  142  10  65  67  8  59  آگهی تاسیس (ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی)

  128  10  65  53  8  45  آگهی تغییرات کوچک (ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی)
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  142  10  65  67  8  59  آگهی تغییرات بزرگ (ثبت شرکت ها یا روزنامه رسمی)

  15  55  اساسنامه هر صفحه  
به  ارسال عکس

  واتساپ
65  

هر صفحه ترجمه 

10  
  به واتساپ ارسال عکس

  15  55  ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی هر صفحه 
به  ارسال عکس

  واتساپ
65  

هر صفحه ترجمه 

10  
  به واتساپ ارسال عکس

  10  65  120  15  105  اظهارنامه، تقاضاي ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو)

ضربدر  10بعالوه  195

متن  تعداد صفحات اضافی

  ترجمه

  10  65  75  15  60  قرارداد بیمه، بیمه شخص ثالث هر صفحه 

ضربدر  10بعالوه  150

متن  تعداد صفحات اضافی

  ترجمه

  128  10  65  53  8  45  جواز کسب، پروانه کسب 

  128  10  65  53  8  45  کارت مباشرت 

  مدارك دارایی و مایملک 

   )هر صفحه( با کد رهگیري اجاره نامه

  صفحه می باشد) 4(اجاره نامه با کدرهگیري معموال 
52,5  15  225  ---  ---  ---  

مه با مهر مترجم ارائه می باید داراي کد رهگیري باشد. براي اجاره نامه داراي کد رهگیري فقط ترجاجاره نامه فاقد کد رهگیري قابلیت ترجمه رسمی ندارد. اجاره نامه حتما 

  ست.  ااجاره نامه با کدرهگیري باید بصورت کامل ترجمه شود و ترجمه رسمی قسمتی از آن تخلف و غیرممکن شود و این مدرك قابلیت اخذ تائیدات را ندارد. 

محدودیت رهنی، بازداشت،  هر(به ازاي سند ملک تک برگ 

  )به هزینه ترجمه اضافه  7500نقل و انتقال، وثیقه .... 
97  8  105  65  10  

180   

محدودیت  هر(به ازاي  

رهنی، بازداشت، نقل و 

به  7,5انتقال، وثیقه .... 

  هزینه ترجمه اضافه )

، محدودیت رهنی، بازداشت هرسند ملک دفترچه اي (به ازاي 

می ضافه به هزینه ترجمه ا 7,5 ، مبلغنقل و انتقال، وثیقه ....

  )شود

75  8  
  بعالوه 83

7,5 x  تعداد

  ، وثیقه،...رهن

65  
10 x  تعداد صفحات

  ترجمه
  تماس با دفتر 

  128  10  65  53  8  45  سند وسائط نقلیه سبک 

  158  10  65  83  8  75  سند وسائط نقلیه سنگین 

  10  65  83  8  75  مالیات بر ارث (هر صفحه)

ضربدر  10بعالوه  158

متن  تعداد صفحات اضافی

  ترجمه

  8  65  برگ نظریه کارشناسی ملک (هر صفحه)
 73  

  یک صفحه   براي
65  

10 x  تعداد صفحات

  ترجمه
  تماس با دفتر 

  8  55  پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)
 63  

  یک صفحه   براي
65  

10 x  تعداد صفحات

  ترجمه
  تماس با دفتر 

 

  


