
توضيحاتقيمت (ريال)شرح خدماتكد خدماترديف
1MFSموجود در ديتابيس - فرمت ساده قيمت  هر فايل MSDS100,000       MSDS -فايل پي دي اف-
2MFPموجود در ديتابيس - -فرمت پيشرفته قيمت  هر فايل MSDS200,000       MSDS- فايل پي دي اف

توضيحاتقيمت (ريال)شرح خدماتكد خدماترديف
7MDEبه صورت اختصاصي MSDS به ازای هر ماده      500,000طراحي و تدوين
9KNMنفر روز - MSDS نفر روز   1,000,000كارشناسي نياز سنجي

توضيحاتقيمت (ريال)شرح خدماتكد خدماترديف
1MFSWموجود در ديتابيس - فرمت ساده -Word قيمت  هر فايل MSDS500,000       MSDS -فايل ورد
2MFPWموجود در ديتابيس - Word -فرمت پيشرفته قيمت  هر فايل MSDS1,000,000    MSDS- فايل ,ورد

نكات مهم

مشتري مي تواند نسبت به چاپ آنها اقدام نمايد. PDF ارسال مي گردد و چاپ نمي شود. MSDS فرمت پيشرفته  به صورت فايل

5 عدد - در تيرا ژ باالتر از موجود در ديتابيس PDF فايل - MSDSليست قيمت

جهت مشاهده ساير شرايط فروشMSDS بر روي لينك زير كليك كنيد :  

در صورتي كه MSDS ماده اي در ديتابيس ما موجود نبود و بايد به صورت اختصاصي ترجمه گردد، در اين صورت هزينه طراحي به ازاي هر 
عدد MSDS  پنجاه هزار تومان مي باشد. تحت اين شرايط چون پروسه ترجمه براي فرمت پيشرفته صورت مي گيرد، بديهي است كه قيمت 

در فرمت ساده و پيشرفته يكسان است. صرف نظر از اينكه مشتري چه نوع فرمتي را سفارش دهد، فرمت پيشرفته  ترجمه مي گردد. 
بديهي است كه در صورت ترجمه اختصاصي، قيمت فرمت ساده و پيشرفته يكسان باشد.

MSDS به صورت اختصاصي (ناموجود در ديتابيس) طراحي و تدوين - MSDSليست قيمت

Wordموجود در ديتابيس فايل - MSDSليست قيمت

توجه 2) در صورتي كه MSDS ماده اي در ديتابيس ما موجود نباشد و MSDS آن بايد به صورت اختصاصي براي مشتري ترجمه گردد ، در 
اين صورت به ازاي هر ماده مبلغ هزارتومان از مشتري به عنوان پيش پرداخت اخذ مي گردد. اين پيش پرداخت بعدا از مبلغ كل فاكتور 

كسر مي گردد. در حقيقت اين هزينه به عنوان بيعانه محسوب مي گردد.

MSDS كامال نقدي است. خريد (1 توجه

http://ow.ly/EHypX

توجه 4 ) قيمت ها ي ذكر شده در جداول باال براي MSDS يك ماده شيمايي مي باشند. بديهي است كه در صورتي كه تعداد بيشتري ماده 
شيمايي سفارش دهيد، اين قيمت در تعداد ماده ضرب مي گردد.


