
 

 

 

 نرخ مصوب )ریال( توضیحات شرح  

ت 
ما

خد
 و 

ی
رنت

نت
ای

پ
چا

 

 اینترنت هرگونه استعالم و پرینت از 25

 بازنشستگی / مرخصی تاکسی فیش /ها  آزمون نتایج

 سابقه بیمه / فیش بیمه / فیش حقوقی بیمه

 ... و جلسه به ورود کارت /انتخاب واحد/  برنامه کالسی / نمرات 

 بیشتر؛ جداگانه طبق تعرفه صفحات

 تک برگ

40.000 

 ابالغیه دادگستری 26

 عدم ابالغ

 بازیابی رمز شخصی

 پرینت تک برگ تا سه برگی

30.000 

50.000 

50.000 

 A4پرینت  27

 رو صفحه،  تک 10فایل نوشتاری تا 

 رو صفحه،  دو 10فایل نوشتاری تا 

 صفحه 10باالی 

 فایل تصاویر با توجه به ابعاد عکس، مشمول افزایش تعرفه خواهد شد

10.000 

13.000 

 توافقی

 بیشتر 7.000تا  3.000

 A3پرینت  28
 رو فایل نوشتاری تک

 رو فایل نوشتاری دو

15.000 

20.000 

 A4پرینت رنگی  29
 ساده متن

 عکس

25.000 

50.000 

 پرینت نمونه سوال دانشگاهی 30
رو دو  

 برگ، دو رو 50 باالی

10.000 

8.000 

 فتوکپی )رونوشت( 31
A4     دو رو  -تک رو 

A5     دو رو  -تک رو 

10.000 - 15.000 

7.500 - 10.000 

 جستجو مطلب از اینترنت 32

 صفحه( به همراه پرینت 10آموزی )تا  دانش و ساده تحقیق

 صفحه( به همراه پرینت 10دانشجویی )تا  تحقیق

 صفحه( به همراه پرینت 10دانشجویی )تا  پروژه

 یا متن التینهر نوع تحقیق، بیشتر از صفحات ذکر شده 

 سانتیمتر( 1.5و فاصله خطوط  14)هر صفحه؛ سایز متداول 

 15.000هرصفحه،  

 30.000هرصفحه،  

 40.000هرصفحه،  

 توافقی

----- 

 70.000 تک برگ اداری نامه تنظیم و تایپ 33

ها
ن 

ما
از

 س
ت

ما
خد

 

 مالیاتی های نامه اظهار ثبت 34

 اشخاص حقوقی )شرکت(

 حق مشاوره جهت تنظیم اظهارنامه اشخاص حقوقی

 اول گروه

 دوم گروه

 100سوم / فرم تبصره ماده  گروه

 امالک

 هر ملک اضافی در اظهارنامه امالک

 قیمت اظهارنامه اصلی( %70اظهارنامه اصالحی )

1.000.000 

500.000 

750.000 

650.000 

350.000 

400.000 

100.000 

----- 

 اقتصادیثبت نام کد  35

 45از مرحله پیش ثبت نام تا وضعیت 

 )کل حق الزحمه کافی نت در ابتدا دریافت می گردد(

 رفع نواقص احتمالی در هر مرحله

350.000 

----- 

100.000 

 افزوده ارزش 36

 جداگانه فصل، هر  -ثبت ارزش افزوده 

 افزوده ارزش ثبت گواهی

 افزوده ارزش ثبت چک

200.000 

100.000 

200.000 

 خدمات دارایی 37

 هر فصل، جداگانه  -ثبت معامالت فصلی 

 فروش مکانیزه صندوق

 تمبر حق ثبت

200.000 

200.000 

100.000 

 لیست مالیات بر حقوق دارایی 38
 نفر 1تا 

 هر نفر اضافی

150.000 

40.000 

 ثبت خدمات شرکت ها 39

 بازرگانی کارت نام ثبت

 وکل دفاتر روزنامه پملپ ثبت

 کدپستی تاییدیه

1.500.000 

300.000 

150.000 

 بیمه لیست 40

 نفر 1تا 

 هر نفر اضافی

 اضافه کردن نفر برای بار اول

 خدمات و هماهنگی های غیر حضوری

120.000 

25.000 

50.000 

 توافقی

 نرخ مصوب )ریال( توضیحات شرح  

ت
رن

نت
ای

اه
شگ

دان
ت 

ما
خد

 و 
ام

ت ن
ثب

 ،
 

 اینترنت با کار ساعت هر 1
 25.000دقیقه، 15حداقل استفاده تا 

 (GBهزینه دانلود فایل جداگانه، )مبنا هر 

100.000 

100.000 

 اینترنتی های نام ثبت 2

  دقیقه 10تا 

 جداگانه 50.000دقیقه اضافی،  5هر 

 جداگانه طبق تعرفه –اسکن  ،هزینه پرداخت اینترنتی، پرینت

 ثبت نام سایت های التین، توافقی

150.000 

 

 

 اینترنتی های پرداخت 3
 پرداخت با کارت بانکی

 در صورت پرداخت به صورت اسکناس، هر یک میلیون ریال؛

50.000 

 جداگانه 15.000

4 
 کنکور نام ثبت

 دکتری( ارشد، )کاردانی، کارشناسی،

 ثبت نام

 پرینت +خرید کارت اعتباری + اسکن 

150.000 

 جداگانه، طبق تعرفه

 کنکور رشته ثبت انتخاب 5

 رشته 10 تا

 رشته 25 تا

 رشته 50 تا

 رشته بیشتر 25ثبت هر 

 اپراتور کافی نت؛ جداگانه توسط کد رشته محل، انتخاب

100.000 

150.000 

200.000 

50.000 

 22ردیف طبق 

 دانشگاه ها ثبت نام جدید الورود 6
 ثبت نام اینترنتی

 پرینت ،هزینه پرداخت اینترنتی، اسکن

150.000 

 جداگانه، طبق تعرفه

 واحد دانشگاه ها انتخاب 7

 دقیقه 10 تا

 هزینه پرداخت اینترنتی شهریه

 اضافه و حذف

100.000 

 جداگانه، طبق تعرفه

50.000 

 200.000 ----- پروانه کسب نام ثبت 8

 خروج از کشورثبت درخواست  9

 آخر )ارجاع به نظام وظیفه( تا اول مرحله از

 (گردد می دریافت اول در نت کافی الزحمه حق کل)

 اینترنتی، جداگانه پرداخت هزینه

150.000 

 ثبت نام سامانه تامین اجتماعی 10
 تایید و یا عدم تایید اطالعات توسط سازمان تامین اجتماعی

 باشدبه عهده متصدی کافی نت نمی 
100.000 

 100.000 هر نفر ثبت نام وام ازدواج 11

 100.000 هزینه پرداخت اینترنتی، جداگانه، طبق تعرفه ملی کارت نام ثبت 12

 پزشکان گیری نوبت 13

 نوبت گیری روزانه

 نوبت گیری شبانه

 هزینه پرداخت اینترنتی، جداگانه، طبق تعرفه

.00050  

.000100  

----- 

 80.000 40.000هر نفر اضافی،  قطار،کنسرت هواپیما، بلیط خرید 14

 20.000 به ازای هر فایل دریافت فایل از شبکه های اجتماعی 15

 25.000 موفق/ ناموفق اینترنت از استعالم و پیگیری گونه هر 16

قه
فر

مت
 

 اسکن 17
 A4 کاغذ 

 شناسنامه، کارت ملی، عکس و ...

30.000 

20.000 

 ساخت پاور پوینت 18

 ساده

 حرفه ای

 هزینه تایپ یا جستجو مطالب از اینترنت؛ جداگانه

20.000 

35.000 

----- 

 CD  /DVD رایت  19

CD 
DVD 

 جداگانه( CD  /DVD)هزینه خود

40.000 

50.000 

----- 

 Email / Gmail 100.000 ساخت پست الکترونیک 20

 MB 50.000 25تا حجم  ارسال/ دریافت پست الکترونیک، فاکس 21

 1.000.000 ... و نام ثبت ، مشاوره کارشناسی ساعت نفر هزینه 22
 800.000 هر نفر ساعت کار مفید برای قانونی و مجاز طرح برای فتوشاپ کار ویرایش 23

 30.000 ----- اسکن )ویروس کشی( فلش و مموری 24

1398 - نت افيک و اينترنت با مرتبط فعاليتهاي نرخ تعرفه  


