
نوع خدمت (ریال)جمع  ردیف

360 یک رو سیاه و سفیدA4فتوکپی  1

1،200 یک رو رنگیA4فتوکپی  2

660 دو رو سیاه و سفیدA4فتوکپی  3

1،800 دو رو رنگیA4فتوکپی  4

360 یک رو سیاه و سفیدB4فتوکپی  5

1،200 یک رو رنگیB4فتوکپی  6

480 دورو سیاه و سفیدB4فتوکپی  7

1،800 8 رو رنگیدوB4فتوکپی 

600 یک رو سیاه و سفیدA3فتوکپی  9

2،400 یک رو رنگیA3فتوکپی  10

660 دو رو سیاه و سفیدA3فتوکپی  11

2،700 دو رو رنگیA3فتوکپی  12

180 یک رو سیاه و سفیدA5فتوکپی  13

1،200 یک رو رنگیA5فتوکپی  14

240 دورو سیاه و سفیدA5فتوکپی  15

1،800 دو رو رنگیA5فتوکپی  16

660 یک رو سیاه و سفیدA4پرینت  17

2،400 یک رو رنگیA4پرینت  18

840 دو رو سیاه و سفیدA4پرینت   19

2،700 دو رو رنگیA4پرینت  20

600 یک رو سیاه و سفیدA3پرینت  21

2،400 یک رو رنگیA3پرینت  22

660 دورو سیاه و سفیدA3پرینت  23

3،000 دورو رنگیA3پرینت  24

24،000 بدون طال کوب فارسیA4صحافی کتاب قطع  25

42،000 با طال کوب فارسیA4صحافی کتاب قطع  26

                    (جدول پیوست شرایط مزایده  )نرخ پیشنهادی انتشارات 



24،000 بدون طال کوب التینA4صحافی کتاب قطع  27

42،000 باطال کوب التینA4صحافی کتاب قطع  28

24،000 29 طال کوب فارسیبدونB4صحافی کتاب قطع 

42،000 30 طال کوب فارسیباB4صحافی کتاب قطع 

30،000 31 طال کوب التینبدونB4صحافی کتاب قطع 

36،000 طال کوب التینباB4صحافی کتاب قطع  32

18،000 کتب تعمیری 33

960 چاپ کتاب هر برگ با جلد  34

720 چاپ نشریه هر برگ با جلد  35

0 چاپ اوفست با هر برگ با جلد  36

36،000 37 سیاه و سفیدA0چاپ پالتر

36،000 38 رنگیA0چاپ پالتر

30،000 39 سیاه و سفیدA1چاپ پالتر

30،000 40 رنگیA1چاپ پالتر

18،000 41 سیاه و سفیدA2چاپ پالتر

18،000 42 رنگیA2چاپ پالتر

0 چاپ بنر هر متر 43

60،000 صحافی سخت  44

3،600 تایپ ساده هر برگ  45

4،200 تایپ نمودار جدول هر برگ  46

4،200 تایپ فرمول  47

4،200 تایپ عربی 48

4،200 تایپ التین  49

3،600 رایت سی دی 50

3،600 اسکن هر برگ  51

156،000 صحافی پایان نامه التین وفارسی با جلد خارجی 52


