
 اکسیر ناتیدارالترجمه 

  1400تعرفه ترجمه ناتی استرالیا 
ــترالیامهر مترجم هزینه ترجمه مدارك با  ــده اســـت. ناتی اس قیمت هاي مندرج در جدول ذیل مطابق با آخرین   در جدول ذیل ارائه شـ

  می باشد. اداره امور اسناد و مترجمان رسمی قوه قضائیه  1400 سال نرخنامه

  .استهزار تومان  جدول بهقیمت هاي مندرج در 

 20الی  10هزینه هاي ترجمه مدارك (مندرج در جدول ذیل در ســتون هزینه ترجمه، با در نظر گرفتن نرخ نامه قوه قضــائیه و با احتســاب 

  درصد تخفیف می باشد).

  هزار تومان محاسبه می شود.  10 فقط و فقطهزار تومان می باشد که  20خدمات دفتري طبق نرخنامه به ازاي هر مدرك 

تومان تهیه و الحاق  3000کپی سیاه و سفید مدارك به ترجمه الحاق می شود، کپی رنگی در صورت درخواست مشتري به ازاي هر صفحه         

  می شود.

صورت    سکن نهایی ترجمه ب شود. براي تع      رنگیا صورت رایگان انجام می  سکن ب شود. براي یک الی دو مدرك، ا شتر مدارك،  تهیه می  داد بی

  و بصورت پی دي اف تهیه و ارائه می شود.  dpi 300تومان با  1000اسکن صفحه اي 

هزار تومان می باشد (این هزینه شامل ارسال به واحد پستی، هزینه پاکت و   40الی  35) درخواست مشتريهزینه ارسال با پست (در صورت 

  پست پیشتاز معمولی می باشد).

  مدارك هویتی 

  توضیحات  مهر مترجم ناتیهزینه ترجمه با   نام مدرك

    قیمت نهایی  خدمات دفتري  مهر ناتی   ترجمه

    65  10  25  30  شناسنامه شخص مجرد بدون توضیحات آخر

    70 10 25  35  شناسنامه شخص مجرد با یک توضیح آخر

شناسنامه شخص متاهل بدون فرزند و بدون 

  توضیحات
40  25 10 75  

هر به ازاي هر واقعه (ازدواج، طالق، فوت،   

ند،   ــیح آخر) هر فرز مان   5توضـ هزار تو

   اضافه می شود.

    60 10 25  25  کارت ملی 

  هزار تومان 15الی  10شرایط ضمن عقد   130 10 25  95  اصل یا رونوشت سند ازدواج 

    140 10 25  105  اصل یا رونوشت سند طالق 

    70 10 25  35  گواهی عدم سوء پیشینه 

    70 10 25  35  کارت پایان خدمت

    60 10 25  25  کارت معافیت 

    70 10 25  35  گواهینامه رانندگی 

    80 10 25  45  دفترچه بیمه 

    85 10 25  50  جدید کارت واکسیناسیون 

    80 10 25  45  گواهی تجرد، تولد، فوت 

    80 10 25  45  جواز دفن 

  --- 10 25  70  گواهی حصر وراثت 
به هزینه اضافه می  3500سطر متن  هر

  شود.

  --- 10 25  90  مالیات بر ارث (یک صفحه)
به هزینه اضافه می  2000هر سطر متن 

  شود.

    30 5 25  ---  (یک صفحه)برابر اصل کردن پاسپورت 



    95 10 25  60  خط 7نسخه پزشکی تا 

    85 10 ٢٥  50  تقدیرنامه کوچک 

    97 10 ٢٥  62  تقدیرنامه بزرگ

    125 10 ٢٥  90  )خط 7تا تعهدنامه، رضایت نامه، اقرارنامه (

  مدارك تحصیلی و مدارك مربوطه (معافیت تحصیلی ....) و گواهی دوره هاي آموزشی

  توضیحات  مهر مترجم ناتیهزینه ترجمه با   نام مدرك

    قیمت نهایی  خدمات دفتري  مهر ناتی   ترجمه

 ریزنمرات لیسانس (رشته هاي غیرپزشکی)

  ترم) 8(
176  25  10  211  

  هزار تومان می با شد. 22هر ترم 

 4ریزنمرات ارشد (رشته هاي غیرپزشکی) (

  ترم)
88  25 10 123  

  هزار تومان می با شد. 22هر ترم 

دانشنامه هر مقطع (کاردانی، کارشناسی، 

  ارشد، دکتري)
50  25 10 85  

  

    85 10 25  50  گواهی موقت تمامی مقاطع

    85 10 25  50  اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی 

    85 10 25  50  گواهی رتبه دانشگاهی

    85 10 25  50  گواهی رتبه سازمان سنجش 

    85 10 25  50  گواهی معافیت تحصیلی

    90 10 25  55  (یک صفحه)معافیت سربازي  نامه انواع

    80 10 25  45  مجوز خروج از کشور 

    75 10 25  40  کارت شناسایی 

گواهی دوره هاي آموزشی (گواهی فنی و 

  اي)حرفه 
50  25 10 85  

  

    85 10 25  50  تقدیرنامه دانشجوي برتر (کوچک)

    97 10 25  62  تقدیرنامه دانشجوي برتر (بزرگ)

    75 10 25  40  گواهی دیپلم / پیش دانشگاهی

ترم  6ریزنمرات دوره سه ساله دبیرستان (

  نظام جدید)
115  25 10 150  

  

    85 10 25  50  ریزنمرات پیش دانشگاهی (دو ترم)

    85 10 25  50  ریزنمرات توصیفی دبستان (هر سال)

    85 10 25  50  (هر سال) و دبیرستان  ریزنمرات راهنمایی

 اشتغال به تحصیل (ابتدایی تا دبیرستان/پیش

  دانشگاهی)
50  25 10 85  

  

  مدارك شغلی و سایر مدارك مربوطه

  توضیحات  مهر مترجم ناتیهزینه ترجمه با   نام مدرك

    قیمت نهایی  خدمات دفتري  مهر ناتی   ترجمه

    75  10  25  40  کارت بازرگانی 

    75 10 25  40  کارت نظام پزشکی 

    85 10 25  50  نامه مرخصی 



    85 10 25  50  جواز کسب  (صفحه روي جواز)

    85 10 25  50  کارت مباشرت 

    85 10 25  50  حکم بازنشستگی فرهنگیان

    85 10 25  50  حکم افزایش حقوق

فیش مستمري (صندوق بازنشستگی 

  کشوري)
50  25 10 85  

  

اظهارنامه شرکت، تقاضاي ثبت شرکت، 

  شرکتنامه (پشت و رو)
135  25 10 170  

  

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات 

  (کوچک)
50  25 10 85  

  

    100 10 25  65  روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)

 6آگهی تاسیس (با موضوع شرکت حداکثر 

  خط)
65  25 10 100  

  

    80 10 25  45  ردیف)  6سوابق خام بیمه شده (تا 

    85 10 25  50  ردیف) 9سوابق تلفیقی بیمه (تا 

    90 10 25  55  ردیف) 6بیمه با دستمزد و کارکرد (تا 

اه ذکر روزهاي بیمه در هر کارگسابقه بیمه با 

  ردیف) 5(تا 
50  25 10 85  

  

    90 10 25  55  پروانه دائم پزشکی 

    90 10 25  55  پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی 

    90 10 25  55  پروانه نشر و انتشارات 

    90 10 25  55  پروانه وکالت 

    95 10 25  60  (بدون تمدید ها)دفترچه وکالت 

    105 10 25  80  پروانه مهندسی زرد رنگ (پشت و رو)

    105 10 25  80  پروانه بهره برداري (فقط روي مدرك)

    85 10 25  50  (یک صفحه)بت اختراع ثبت عالئم تجاري، ث

  



قرارداد کاري (مشمول قانون کار) (یک 

  خط) 20صفحه = 

72  

  50مشابه 

25 

25 

10 

10 

107  

  85مشابه 

  قرارداد هاي تک صفحه اي مشابه: 

(هزینه مهر ناتی و خدمات  50ترجمه 

  دفتري دریافت میشود)

 20(یک صفحه =  قراردادهاي پیمانکاري

  خط)
100  25 10 135  

  

  فیش حقوقی کوچک
54  

  35مشابه  

25 

25 

10 

10 

89  

  70مشابه 

  فیش هاي مشابه: 

(مهرناتی و خدمات دفتري  35ترجمه

  اضافه می شود)

فیش حقوقی بزرگ عادي (براي مشابه 

محسوب شدن؛ آیتم هاي حقوقی می بایست 

  ثابت بوده و فقط ارقام حقوق تغییر نماید)

72  

  53مشابه  

25 

25 

10 

10 

107  

  88مشابه 

  فیش هاي مشابه: 

(مهرناتی و خدمات دفتري  53ترجمه 

  اضافه می شود)

 6ل بکار بدون شرح وظایف (تا گواهی اشتغا

  خط)
54  25 10 89  

  

گواهی اشتغال بکار با شرح وظایف (یک 

  خط) 20صفحه = تا 
80  25 10 115  

  

  حکم اعضاي هیات علمی ، حکم کارگزینی 

70  25 10 105  

 2بیش از  "شرح حکم"در صورتی که 

 2000 مازادخط باشد؛ به ازاي خطوط 

  اضافه می شود. 

   دارائی (سند ملک، سند ماشین ...)، مدارك مالیاتیمدارك 

  توضیحات  مهر مترجم ناتیهزینه ترجمه با   نام مدرك

    قیمت نهایی  دفتريخدمات   مهر ناتی   ترجمه

 انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق،

  تلفن)
50  25 10 85  

  

    90 10 25  55  سند وسائط نقلیه سبک 

    90 10 25  55  سپرده بانکی کوچک –گواهی بانکی 

از ماده اول تا ( اجاره نامه با کد رهگیري

  )5پایان بند دوم ماده 
105  25 10 140  

طبق نرخنامه، هزینه هر صفحه ترجمه 

هزار تومان  87اجاره نامه با کد رهگیري 

می باشد.که مشتریان صرفا به ترجمه 

  رند.  نیاز دا 5تا پایان بند دوم ماده  1ماده 

    120 10 25  85  اظهارنامه مالیاتی (یک صفحه)ترازنامه ؛ 

    98 10 25  63  برگ مالیات قطعی  –برگه تشخیص مالیات 

    115 10 25  80  پروانه پایان کار ساختمان (یک صفحه)

    110 10 25  75  برگ نظریه کارشناسی ملک (یک صفحه)

(حدود ملک  سند مالکیت دفترچه اي

  ترجمه نمی شود)
85  25 10 120  

هر نقل و انتقال، بازداشت و وثیقه 

  تومان اضافه می شود. 10000

  135 10 25  100  سند مالکیت تک برگ 
و انتقال، بازداشت و وثیقه  هر نقل

  تومان اضافه می شود. 10000

 


