
 مرکز همایش هاي بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت 1400سال   تعرفه
                                                                                                                                                      ها سالنتعرفه  •

  )ریال( م روزقیمت اجاره نی مـات شــرح خد ردیف
 )ساعت و نیم 3حداکثر (

 )ریال( قیمت اجاره تمام روز
 امکانات )ساعت 8حداکثر (

 ویدئو پرژکتور و پرده نمایش/ صوت و نور عمومی/ سالن 285,000,000 210,000,000 ) نفر  740( سالن آزادگان     1
 تصویربرداري و ضبط/ DLP/اي صدابرداري و نورپردازي حرفه/سالن 450,000,000 345,000,000 )زنده موسیقی داراي هاي مراسم(سالن آزادگان  2
 ویدئو پرژکتور و پرده نمایش/ صوت و نور عمومی/ سالن 127,500,000 90,000,000 )نفر  280( سالن کاسپین      3
 تصویربرداري و ضبط/ ویدئو پرژکتور/ اي  نورپردازي حرفه صدابرداري و/سالن 210,000,000 150,000,000 )زنده موسیقی داراي هاي مراسم(سالن کاسپین    4
 ویدئو پرژکتور و پرده نمایش/ صوت و نور عمومی/ سالن 39,000,000 25,500,000 )نفر   72( سالن آرش          5
 یشویدئو پرژکتور و پرده نما/ صوت و نور عمومی/ سالن 39,000,000 25,500,000 )نفر  81( سالن سروش       6
 ویدئو پرژکتور و پرده نمایش/ صوت کنفرانس و نور عمومی/ سالن 49,500,000 30,000,000 )نفر  60( سالن توسن         7
 ویدئو پرژکتور و پرده نمایش/ صوت کنفرانس و نور عمومی/ سالن 49,500,000 30,000,000 )نفر  60( سالن گلشن         8
 شد خواهد اضافه سالن اجاره مبلغ به%  10 اداري وقت از بعد ساعات و تعطیل ایام در مراسم برگزاري براي و محاسبه کامل روز یک اجرا، قیقهد 30 و ساعت 3 از بیش هاي مراسم . 
 شد خواهد اضافه سالن اجاره مبلغ به%  10 اضافه ساعت هر ازاي به انجامد طول به ساعت 8 از بیش مراسم که صورتی در .· 
 9% شد خواهد اضافه صادره صورتحساب به افزوده زشار بر مالیات. 

 ها  سالنجانبی تعرفه امکانات  •

  )ریال( قیمت اجاره نیم روز مـات شــرح خد ردیف
 )ساعت و نیم 3حداکثر (

 )ریال(قیمت اجاره تمام روز 
 امکانات )ساعت 8حداکثر (

 ...، پرزنتیشن، فیلم و)HD( ـ پخش همزمان مراسم HD: متر  ـ  کیفیت DLP :4*6سایز  60,000,000 30,000,000 ـ سالن آزادگان) DLP(ویدئو وال  1
 ...متر  ـ  پخش همزمان مراسم، پرزنتیشن، فیلم و DLP :3*4سایز  45,000,000 25,500,000 ـ سالن کاسپین) DLP(ویدئو وال  2
 همزمان با امکان پخش) Full HDدوربین  4(همزمان و ضبط تصویربرداري ، سوییچ  24,000,000 19,500,000 تصویربرداري ـ سالن آزادگان 3
 با امکان پخش همزمان) HDدوربین  3(تصویربرداري ، سوییچ همزمان و ضبط  21,000,000 15,000,000 تصویربرداري ـ سالن کاسپین 4
 با امکان پخش همزمان) HDدوربین  2(مان و ضبط تصویربرداري ، سوییچ همز 13,500,000 7,500,000 گلشن/توسن/سروش/آرش -سالن  تصویربرداري  5
 باشد مبناي محاسبه بر حسب روزانه می 15,000,000 9,000,000 )دوربین 1(تصویربرداري پرتابل  6
 شود مقابل اعضاء پنل ارائه می LCDتخصصی به همراه یک دستگاه  پنل 9,000,000 6,000,000 پنل کنفرانس تخصصی ـ سالن آزادگان 7
 )گوشی10حداقل(شود  ریال اضافه می 200000بابت استفاده از هر گوشی مترجم   15,000,000 9,000,000 اق مترجم و استفاده از سیستم مترجم همزمانات 8

 

 زمان مدت از سپ . شد خواهد پاکسازي ها همایش مرکز هاي سیستم از تحویل از پس ساعت 48 و شد خواهد شده معرفی نماینده تحویل برگزارکننده سوي از شده ارائه جانبی هارد روي بر مراسم فیلم**  

 .داشت نخواهد آنها ارائه و نگهداري خصوص در تعهدي ها همایش مرکز شده اعالم
 



 ها تعرفه خدمات جانبی مرکز همایش

 ) ریال(قیمت اجاره نیم روز  مـات شــرح خد ردیف
 )ساعت و نیم 3حداکثر (

 )ریال(قیمت اجاره تمام روز 
 توضیحات )ساعت 8حداکثر (

1 
 ها  فضاي ویژه نمایشگاهی ـ داخل البی

 )سازي و تجهیزات بدون غرفه(  
 باشد روزه می دوره نمایشگاهی حداکثر دو ،مبناي محاسبه 1,950,000هر متر مربع - 

 )سازي بیش از حد معمول جداگانه محاسبه خواهد شد هزینه زمان آماده(

   B5 راهرو ـ نیمه پوشیده فضاي ویژه نمایشگاهی 2
 )سازي و تجهیزات بدون غرفه(

 باشد روزه میدو مبناي محاسبه، دوره نمایشگاهی حداکثر  1,200,000هر متر مربع  -
 )سازي بیش از حد معمول جداگانه محاسبه خواهد شد هزینه زمان آماده(

   و استفاده از برقفضاي باز نمایشگاهی  3
 )زاتسازي و تجهی بدون غرفه(

 270,000,000 متر مربع اول 500 -
 225,000,000 متر مربع دوم 500

 باشد می برگزارکننده اختیار در مترمربع 500 هر محاسبه مبناي
 )شد خواهد محاسبه جداگانه معمول حد از بیش سازي آماده زمان هزینه( 
 شد خواهد محاسبه دوم مترمربع 500 همانند نیز بعد به سوم مترمربع 500 

 شد خواهد نمایشگاهی محاسبه مبناي بندي، غرفه صورت در 45,000,000-  )صرفا استفاده تبلیغاتی( اجاره فضاي البی ورودي  4

 شد خواهد نمایشگاهی محاسبه مبناي بندي، غرفه صورت در 90,000,000 - )صرفا استفاده تبلیغاتی( اجاره فضاي البی مرکزي  5

 شد خواهد نمایشگاهی محاسبه مبناي بندي، غرفه صورت در 30,000,000 - )ا استفاده تبلیغاتیصرف( اجاره فضاي البی غربی  6

 شود می محاسبه جداگانه پذیرایی اقالم 15,000,000 9,000,000 1شماره ) VIP(اتاق مذاکرات ویژه  7

 شود می اسبهمح جداگانه پذیرایی اقالم 12,000,000 6,000,000 2شماره ) VIP(اتاق مذاکرات ویژه  8

 باشد می روزانه صورت به محاسبه بنايم 7,500,000-  انبار تجهیزاتاتاق  9

10 
  و  شهري ، تلفن صندلی و میز(اتاق دبیرخانه عادي 

 )دورنگار
7,500,000 12,000,000  

11 
شهري،  صندلی، تلفن 4میز،  2(اتاق دبیرخانه ویژه 

 )پرینتره دستگا1دستگاه رایانه اینترنتی، 2دورنگار، 
 باشد می برگزارکننده عهده به مصرفی اقالم 18,000,000 15,000,000

  10,500,000 6,000,000 اتاق هنرمندان 12
  4,500,000 3,000,000 استفاده از سیستم پیجینگ  13
  .قیمت به ازاي هر خودرو می باشد – )خودرو 100حداقل ( 37,500-  پارکینگ خودرو استفاده از فضاي  14
 به ازاي هر پارکینگ  6,000,000  حراست پارکینگ ها  15

  
 
 
 
 
 

 و مرکز سوي از شده اعالم زمان از بیش سازي آماده جهت نمایشگاهی فضاهاي دادن قرار اختیار در بر مبنی درخواست صورت در. باشد می ممنوع پوشیده نیمه فضاي و ها البی داخل در غرفه ساز و اختس**
 برگزارکننده، توسط وعده میان پذیرایی انجام بر مبنی ها همایش مرکز موافقت و درخواست صورت در .شود می اخذ و محاسبه جداگانه ها غرفه آوري جمع یا و سازي آماده ایام هزینه ها، مایشه مرکز موافقت

 .شود می محاسبه جداگانه اختیار در فضاهاي هزینه


