
 «ترجمه رسمیهای هزینهنرخ نامه »

 «اسناد در محاکم و دفاتر رسمی  قانون راجع به ترجمه اظهارات»آئین نامه اجرایی  35بر اساس ماده 

ترجمه  هایهزینه نرخ نامه» ،ریاست محترم قوه قضائیه با اصالحات و الحاقات بعدی 53/3/3511مصوب 

تهیه و بر اساس  و مدت زمان ترجمهواژگان  و تخصصی بودن تعداد سند، به تفکیک نوعکه  «رسمی

در تمامی دفاتر  33/1/3531و از تاریخ ابالغ به شرح زیر شده است،  پیشنهادهای دریافت شده، بازنگری

 .باشداالجرا میترجمه رسمی الزم

 (ریال)هزینه ترجمه  نوع سند ردیف

 000/300 (هرترم)ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی  3
 000/320 (هرترم)ریزنمرات دانشگاه  2
 000/330 کارت شناسایی  5
 کارت معافیت 1
 کارت ملی 3

 000/200 ابالغیه، اخطار قضایی 6

 برگه مرخصی 1 

 (بعد از تحصیالت سوم راهنمایی)تحصیلیتوصیه نامه  8
 جواز اشتغال به کار 3

 (کوچک)شستگیحکم بازن 30
 بیمهدفترچه  33
 دیپلم پایان تحصیالت متوسطه یا پیش دانشگاهی 32
 (هرسال)ریزنمرات دبستان ، راهنمایی 35
 سند تلفن همراه 31
 شناسنامه 33
 (کوچک)فیش مستمری 36
 کارت بازرگانی هوشمند 31

 کارت عضویت نظام مهندسی  38

 کارت نظام پزشکی 33
 واکسنکارت واکسیناسیون تا سه نوع  20

 کارت پایان خدمت 23



 گزارش ورود و خروج از کشور 22

 گواهی اشتغال به تحصیل 25

 گواهی تجرد ، تولّد ، فوت  21

 گواهینامه رانندگی  23
 گواهی ریز نمرات دانشگاهی 26
 (نیم برگ)گواهی عدم خسارت خوردرو 21
 گواهی عدم سوءپیشینه 28

 000/500 (هر صفحه)فرمی اساسنامه ثبت شرکتها 23
 اوراق مشارکت و اوراق قرضه 50 

 (000، برق و مالیات، پرداخت بیمه، آب)انواع قبض  53

 (هرصفحه)برگ تشحیص مالیات ، مالیات قبضی  52

 (کوچک)برگ آزمایش پزشکی 55

 احضاریه ، برگ جلب  51

 (هر صفحه)برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی 53

 پروانه دائم پزشکی  56

 پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی 51

 پروانه نشر و انتشارات  58

 پروانه وکالت 53

 (سطر 30تا )پرینت های بانکی کوچک  10

 (کوچک)نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی تقدیر  13

 ثبت عالئم تجاری ، ثبت اختراع 12

 جواز دفن 15

 جواز کسب 11

 (کوچک)تصمیمات روزنامه رسمی تغییرات و  13

 (هر صفحه)ریز مکالمات تلفن  16

 (هر صفحه)سر فصل دروس  11

 سند وسائط نقلیه سبک 18

 (کوچک)قی فیش حقو 13

 (بزرگ) فیش مستمری 30

 کارت مباشرت 33



 (هر صفحه)کارنامه توصیفی ابتدائی  32

 نوع واکسنکارت واکسیناسیون بیش از سه  35

 گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف 31

 (بدون روادید)گذرنامه  33

 گواهی بانکی یا سپرده بانکی 36

 گواهی پایان تحصیالت کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا 31

 (یک رو)گواهی فنی و حرفه ای  38

 (تمام برگ)گواهی عدم خسارت خودرو  33

 (سایر موارد)گواهی ها  60

 (تا ده نفر)لیست بیمه کارکنان کوچک  63

 000/100 (هر صفحه)اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری  62
 (هر صفحه)غیر فرمی ، ثبت شرکت اساسنامه 65

 (هر صفحه)بیمه شخص ثالث، قرداد بیمه  61

 (هر صفحه)، اظهار نامه مالیاتی ترازنامه شرکت ها 63

 (بزرگ)تقدیرنامه  66

 (هر صفحه)ساختمان پایان کار پروانه  61

 (هر صفحه)پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان  68

 (هر صفحه)پروانه مهندسی  63

 (سطر 30بیش از )پرینت های بانکی بزرگ  10

 حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی  13

 حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی  12

 دفترچه بازرگانی 15

 (بزرگ)یمات روزنامه رسمی تغییرات و تصم 11

 (بزرگ)فیش حقوقی  13

 (هر صفحه)قرار داد استخدامی  16

 ( هر صفحه)کارت شناسایی کارگاه  11

 ( هر صفحه)، گزارش پزشکی قانونی گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی  18

 گواهی حصروراثت 13

 (هر صفحه)لیست بیمه کارکنان بزرگ  80

 ( هر صفحه)مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری  83



 موافقت اصولی 82

 000/300 (، روزنامه رسمیثبت شرکتها)آگهی تاسیس  85
 ( هر صفحه( )تعهد نامه، رضایت نامه، استشهادنامه)اوراق محضری  81 

 (هر صفحه)بارنامه  83

 (بزرگ)برگ آزمایش پزشکی  86

 (هر صفحه)برگ سبز گمرکی  81

 برگ نظریه کارشناسی ملک 88

 ( پشت و رو)پروانه بهره برداری  83

 جواز تاسیس 30

 دفترچه وکالت 33

 سند ازدواج یا رونوشت آن 32

 سند وسائط نقلیه سنگین 35

 (دفتر چه ای)سند مالکیت  31

 (هر صفحه)قیم نامه  33

 گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف 36

 (هر صفحه)مالیات بر ارث  31

 (نیم برگ)وکالتنامه  38

 000/100 (پشت و رو)اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت نامه  33

 (هر صفحه( )دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)اوراق قضایی  300

 رونوشت آنسند طالق یا  303

  (تک برگی)سند مالکیت  302

 (هر صفحه)قرارداد  305

 (هر صفحه)وکالتنامه بزرگ  301

 
 :دشونامه افزوده میبه هزینه های مذکور در نرخریال  30000در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ   -3تبصره

 ؛( 000و  کپی، پلمپ) هزینه های دفتری( الف

 ؛روادید یاامضاء ، گذرنامه حاوی مهرترجمه هر صفحه ( ب

 ؛ترجمه هر انتقال در سند مالکیت( ج

به  ریال 23000وفات صاحب شناسنامه  یا هر فرزند ، توضیحات ویا فوت ،  و طالقاج برای هر مورد ثبت وقایع ازدو  -2تبصره



 .شودنامه افزوده میهای مذکور در نرخهزینه

 کار جدید محسوب می ، نسخه اولاز شش ماهپس می باشد و هزینه ترجمه  %23زمان هزینه نسخه اضافه در هر  -5تبصره 

 .شود

استرداد و میزان دستمزد در هنگام  ، زمانمشخصات صاحب سند، تاریخ تحویل ،رائه رسید مشتمل بر نوع، تعدادا -1تبصره 

 .الزامی است دفاتر ترجمه رسمیدریافت مدارک توسط 

قانون راجع به ترجمه  6و یا عدم رعایت تعرفه توسط دارالترجمه یا مترجم رسمی، مطابق ماده عدم ارائه رسید  -3تبصره 

تواند با عدی تخلف بوده و متقاضی میبا اصالحات و الحاقات ب 3536/5/20اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 

 دری و یا از طریق درگاه اینترنتیحسن آباد، کوچه شهید صمراجعه مستقیم به اداره کل اسناد و امور مترجمان واقع در میدان 

 (www.ekfam.ir)  شکایات خود را مطرح و پیگیری نماید. 

 

http://www.ekfam.ir/

