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 «اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی تعمیرات و خدمات پس از فروش تلفن همراهتعرفه » 

 

                                                  

 قیمت گوشی

 شرح

تا  5،000،000 5،000،000تا 

10،000،000 

تا  10،000،000

20،000،000 

تا 20،000،000

40،000،000 

تا  40،000،000

60،000،000 

تا 60،000،000

80،000،000 

تا  80،000،000

100،000،000 

100،0000،000 

تا 

150،000،000 

150،000،00

 به باال 0

نصب سیستم 

عامل)فلش و نرم 

 افزار جانبی(

150،000 200،000 250،000 300،000 350،000 500،000 600،000 700،000 850،000 

رفع عیوب 

تخصصی نرم 

افزاری )گوگل 

شماره  -اکانت

 سریال(

250،000 400،000 500،000 650،000 800،000 1،000،000 

 

1،500،000 2،000،000 3،000،000 

 

سرویس سخت 

افزاری )شامل 

بازو بست و رفع 

 ایراد(

600،000 800،000 1،500،000 2،200،000 2،800،000 3،300،000 3،900،000 4،500،000 5،000،000 

تعویض قطعات و 

تعمیرات 

افزاری  سخت

 سطح یک

400،000 700،000 1،300،000 1،500،000 1،900،000 2،200،000 2،500،000 2،700،000 3،200،000 

 تعویض تاچ و

 ال سی دی 
800،000 8،00،000 1،500،000 2،500،000 3،500،000 4،500،000 5،500،000 7،000،000 8،000،000 

تعمیرات سخت 

 افزاری سطح دو
800،000 1،500،000 3،500،000 4،500،000 6،500،000 8،000،000 9،200،000 10،500،000 12،000،000 

تعمیرات سخت 

 افزاری سطح سه
1،000،000 2،000،000 4،000،000 5،200،000 7،000،000 9،000،000 10،050،000 12،000،000 15،000،000 

 

 تعویض انواع قطعات بدون استفاده از هویه و هیتر :سطح یک عبارتست از 

 یابی، تعمیر یا تعویض قطعه غیرچسبی عیب:سطح دو عبارتست از 

 ای سخت افزار  یابی، تعویض قطعه چسبی و تعمیر در کلیه سطوح حرفه عیب:سطح سه عبارتست از 

 طرفین مالك قیمت خواهد بود.: در موارد خاص توافق کتبی  1تبصره 

 : قبل از انجام تعمیرات، قیمت کل تعمیر دستگاه، با احتساب قیمت قطعه، توسط مسئول واحد صنفی اعالم می گردد. 2تبصره 

 گردد. : در صورت نیاز به انجام چندین خدمات سخت افزاری متفاوت ، تنها یک نرخ )باالترین اجرت( محاسبه می3تبصره 

 گردد. به اجرت اضافه می LCD% از قیمت 10دارد مبلغ  LCD برداشتنهایی که برای باز شدن نیاز به  شی: گو4تبصره 

 باشد نرخ خدمات بر حسب ریال می. 
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 «تعمیرات و خدمات پس از فروش تلفن همراه اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتیتعرفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 تعویض انواع قطعات بدون استفاده از هویه و هیتر  :یک عبارتست ازسطح 

 یابی، تعمیر یا تعویض قطعه غیرچسبی عیب:سطح دو عبارتست از 

 ای سخت افزار  یابی، تعویض قطعه چسبی و تعمیر در کلیه سطوح حرفه سطح سه عبارتست از عیب

 : در موارد خاص توافق کتبی طرفین مالك قیمت خواهد بود. 1تبصره 

 : قبل از انجام تعمیرات، قیمت کل تعمیر دستگاه، با احتساب قیمت قطعه، توسط مسئول واحد صنفی اعالم می گردد. 2تبصره 

 گردد. : در صورت نیاز به انجام چندین خدمات سخت افزاری متفاوت ، تنها یک نرخ )باالترین اجرت( محاسبه می3تبصره 

 باشد نرخ خدمات بر حسب ریال می 

 

 

 
 IPhone 5s و مدلهای
  تر  پایین

IPhone 6 
6 plus 

IPhone 6s 
6s plus 

IPhone 7 
7 plus 

 800،000 700،000 600،000 500،000 آپدیت یا ری استور

 1،100،000 900،000 750،000 600،000 اجرت تعویض باطری

 2،000،000 1،600،000 1،200،000 800،000 اجرت تعویض ال سی دی

سرویس سخت افزاری اجرت 

 و تعوبض برد
1،500،000 2،000،000 2،000،000 2،500،000 

 1،100،000 1،000،000 1،000،000 800،000 اجرت تعویض دوربین و ویبره

 1،500،000 1،500،000 1،500،000 1،000،000 اجرت تعویض فلت و اسپیکر

 3،000،000 2،500،000 2،500،000 1،500،000 اجرت تعویض قاب

 4،000،000 3،000،000 3،000،000 2،500،000 سطح دوتعمیر برد 

 7،500،000 6،500،000 6،500،000 4،000،000 سطح سهتعمیر برد 
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 «تعمیرات و خدمات پس از فروش تلفن همراه اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتیتعرفه » 

 

 

 

 

 

 

 تعویض انواع قطعات بدون استفاده از هویه و هیتر :یک عبارتست از سطح 

 یابی، تعمیر یا تعویض قطعه غیرچسبی عیب:سطح دو عبارتست از 

 ای سخت افزار  یابی، تعویض قطعه چسبی و تعمیر در کلیه سطوح حرفه عیب:سطح سه عبارتست از 

 : در موارد خاص توافق کتبی طرفین مالك قیمت خواهد بود. 1تبصره 

 : قبل از انجام تعمیرات، قیمت کل تعمیر دستگاه، با احتساب قیمت قطعه، توسط مسئول واحد صنفی اعالم می گردد. 2تبصره 

 گردد. : در صورت نیاز به انجام چندین خدمات سخت افزاری متفاوت ، تنها یک نرخ )باالترین اجرت( محاسبه می3تبصره 

 باشد نرخ خدمات بر حسب ریال می. 

 
IPhone 8 

8 plus 
IPhone x 

  xr 
IPhone Xs 

xsmax 

 1،200،000 1،200،000 1،000،000 ری استور آپدیت

 8،000،000 5،000،000 1،300،000 اجرت تعویض باطری

 7،000،000 5،000،000 2،500،000 اجرت تعویض ال سی دی

 8،000،000 6،000،000 2،800،000 اجرت تعویض برد

اجرت تعویض دوربین و 

 ویبره
1،500،000 4،500،000 6،500،000 

اجرت تعویض فلت و 

 اسپیکر
2،000،000 5،000،000 7،000،000 

 10،000،000 8،000،000 4،000،000 اجرت تعویض قاب

 22،000،000 11،000،000 5،000،000 2سطح برد  ریتعم

 26،000،000 18،000،000 8،500،000 سطح سهتعمیر برد 


