
کارمزد خدمات طبقه بندي شده حوزه اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران
جمع کل ( ارقام به ریال )ساعت کار کارشناسی مورد تائید شرح خدماتردیف

299,000نیمتصدیق اولیه پیمانه دستی1
127,176,000کیلو گرم500تصدیق اولیه وسایل توزین غیر خودکار تا 2
158,970,000کیلوگرم5000تا 500تصدیق اولیه وسایل توزین غیر خودکار بیش از 3
3,210,000-تصدیق اولیه باسکول متحرك تا و شامل یک تن 4
401,250-تصدیق اولیه پیمانه کنترل دار 5
2,140,000-تصدیق اولیه ترازوي توزین انسان 6
5,350,000-تصدیق اولیه ترازوي حساس آزمایشگاهی7
74,186,000کیلومتري از مرکز استان50تصدیق اولیه باسکول هاي جاده اي تا شعاع 8
95,382,000کیلومتر از مرکز استان100کیلومتر تا 50تصدیق اولیه تا شعاع بیش از 9

105,980,000کیلومتر از مرکز استان100تصدیق اولیه تا شعاع بیش از 10
299,000نیمکیلوگرم20تصدیق اولیه وزنه تجاري تا 11
1598,000کیلوگرم100تا 20تصدیق اولیه وزنه تجاري از 12
5/1897,000کیلوگرم500تا 100تصدیق اولیه وزنه از 13
21,196,000کیلوگرم500بیش از تصدیق اولیه وزنه14
2,140,000-تصدیق اولیه ترازوي دو کفه شاهین دار 15
2,140,000-تصدیق اولیه ترازوي عقربه اي 16
5,350,000-تصدیق اولیه ترازوي الکترونیکی 17
1,605,000-تصدیق اولیه ترازوي مرغی 18
299,000نیم تصدیق بعدي ( آزمون دور اي ) نازل هاي سوخت مایع 19
299,000نیمتن5تصدیق بعدي ( آزمون دوره اي ) وسایل توزین غیر خودکار تا 20
21CNG 21,196,000تصدیق بعدي (آزمونهاي دوره اي ) جایگاههاي
74,186,000عملکرد و ادواري )(بعد از تعمیر ، صحت باسکول هاي جاده اي تصدیق بعدي 22
8047,786,000تن 10ارزیابی نمونه نوعی باسکول ها و ترازوهاي تولیدي تا 23
12071,679,000تن 60الی 10ارزیابی نمونه نوعی باسکولهاي تولیدي وسایل نقلیه اي جاده از 24
16095,572,000تن 60ارزیابی نمونه نوعی باسکولهاي تولیدي وسایل نقلیه اي جاده باالتراز 25
127,176,000آزمون انواع نشان دهنده هاي الکترونیکی وزن26
60,000-کیلوگرم500پلمپ گذاري انواع ترازو و باسکول مکانیکی / الکترونیکی  تا ظرفیت 27
119,500-کیلوگرم500ترازو و باسکول مکانیکی / الکترونیکی باالتر از پلمپ گذاري انواع 28
60,000-پلمپ گذاري انواع پیمانه هاي حجمی ( هر واحد )29
1,200-انگ گذاري وزنه ( هر وزنه )30
60,000-بازرسی وسایل توزین و سنجش به ازاي هر وسیله31
1598,000بررسی ثبت لودسلهاي مجاز در سامانه 32
21,196,000کارمزد بررسی نمونه هاي وارداتی براي انواع لودسل و وسایل توزین غیر خودکار به ازاي هر اظهار نامه 33
598,000-کارمزد صدور / تمدید کارت بازرسی اوزان و مقیاسها 34
21,196,000بر مبناي هر نمونه –کارمزد بررسی نمونه هاي وارداتی حوزه اندازه شناسی 35
598,000-متر تجاري غیر قابل انعطاف36
1,196,000-متر10انواع متر نواري فلزي تا 37
1,794,000-متر به باال10انواع متر نواري فلزي 38
802,500-تعیین جرم واقعی وزنه نامشخص 39
267,500-کیلوگرم20تعیین جرم واقعی وزنه تجاري تا 40
802,500-کیلوگرم20تعیین جرم واقعی وزنه بیشتر از 41


