
جمع کل

(ارقام به ریال  )

0.5669,500نازل های سوخت مایع(آزمون دوره ای)تصدیق بعدی1

0.5669,500 تن5وسایل توزین غیر خودکار تا (آزمون دوره ای)تصدیق بعدی2

CNG22,678,000جایگاه های (آزمون دوره ای)تصدیق بعدی3

0.5669,500تصدیق اولیه پیمانه دستی4

1216,068,000 کیلو گرم500تصدیق اولیه وسایل توزین غیر خودکار تا 5

1520,085,000 کیلو گرم5000 تا 500تصدیق اولیه وسایل توزین غیر خودکار بیش از6

11,339,000متر تجاری غیر قابل انعطاف7

22,678,000 متر10انواع متر نواری تا 8

34,017,000 متر به باال10انواع متر نواری 9

1418,746,000 کیلومتری از مرکز استان50تصدیق اولیه باسکول های جاده ای تا شعاع 10

1621,424,000 کیلومتر از مرکز استان100 کیلومتر تا 50تصدیق اولیه تا شعاع بیش از 11

1824,102,000 کیلومتر از مرکز استان100تصدیق اولیه تا شعاع بیش از 12

1013,390,000 کیلومتری از مرکز استان50تصدیق بعدی باسکول های جاده ای تا شعاع 13

1216,068,000 کیلومتر از مرکز استان100 کیلومتر تا 50تصدیق بعدی تا شعاع بیش از 14

1418,746,000 کیلومتر از مرکز استان100تصدیق بعدی تا شعاع بیش از 15

912,051,000 کیلومتری از مرکز استان50آزمون دوره ای باسکول های جاده ای تا شعاع 16

1114,729,000 کیلومتر از مرکز استان100 کیلومتر تا 50آزمون دوره ای باسکول های جاده ای 17

1317,407,000 کیلومتر از مرکز استان100آزمون دوره ای تا شعاع بیش از 18

0.5669,500 کیلو گرم20تصدیق اولیه وزنه تجاری تا 19

11,339,000 کیلو گرم100 تا 20تصدیق اولیه وزنه تجاری از 20

1.52,008,500 کیلو گرم500 تا 100تصدیق اولیه وزنه از 21

22,678,000 کیلو گرم500تصدیق اولیه وزنه بیش از 22

1216,068,000آزمون انواع نشان دهنده های الکترونیکی وزن23

136,000__ کیلوگرم500الکترونیکی تا ظرفیت / پلمپ گذاری انواع ترازو و باسکول مکانیکی 24

268,000__ کیلوگرم500الکترونیکی باالتر از / پلمپ گذاری انواع ترازو و باسکول مکانیکی 25

136,000__(هر واحد )پلمپ گذاری انواع پیمانه های حجمی 26

2,900__(هر وزنه )انگ گذاری وزنه 27

136,000__بازرسی وسایل توزین وسنجش به ازای هر وسیله28

1,339,000__تمدید کارت بازرسی اوزان ومقیاسها/ کارمزد صدور 29

22,678,000بر مبنای هر نمونه - کارمزد بررسی نمونه های وارداتی حوزه اندازه شناسی 30

شرح خدماتردیف
ساعت کار کارشناسی 

مورد تایید سازمان

  1401کارمزد خدمات طبقه بندی شده حوزه اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران        


