لیست هزینه امکانات مرکز بین المللی همایشهای محمدبن زکریای رازی سال 4931
لیست امکانات

ردیف

تعرفه به ریال

1

سالن اصلي ( يك روز ) گروههاي پزشكي

48/000/000

2

سالن اصلي ( يك روز ) گروههاي غيرپزشكي

110/000/000

3

برگزاري همايش در ساعات غير اداري و ايام تعطيل در سالن اصلي گروههاي غير پزشكي

120/000/000

4

سالن  033نفره ( يك روز ) گروههاي پزشكي

00/000/000

5

سالن  033نفره ( يك روز ) گروههاي غيرپزشكي

82/000/000

6

سالن كارگاهي( يك روز )

11/000/000

7

فضاي نمايشگاهي با غرفه بندي (در طول مدت برگزاري هر برنامه در ازاي هر مترمربع)

1/200/000

8

فضاي نمايشگاهي بدون غرفه بندي (در طول مدت برگزاري هر برنامه در ازاي هر مترمربع)

410/000

9

خط تلفن روزانه

010/000

11

اينترنت وايرلس روزانه

7/400/000

11

پاركينگ (با ظرفيت  053اتومبيل) روزانه براي سالن اصلي وسالن  033نفره

4/000/000

12

سالن پذيرايي براي سالن اصلي با ظرفيت  033و  033نفره روزانه

03/000/000

13

سالن پذيرايي براي سالنهاي  033نفره و كارگاهي با ظرفيت  033نفر (روزانه)

10/000/000

14

سايت كامپيوتر با ظرفيت  20دستگاه رايانه براي هر روز

12/000/000

15

سالن  VIPروزانه

12/000/000

16

بيسيم هر دستگاه روزانه

100/000

17

سيستم ترجمه همزمان روزانه جهت سالن  2333نفره

7/000/000

18

آماده سازي مركز به ازاء هر روزقبل از روز برنامه

84/000/000

19
21

نمايش خودرو يا وسايل مشابه در فضاي بيرون سالن به ازاي هر خودرو يا وسيله
آماده سازي سالن 033نفره به ازاء هر روزقبل از روز برنامه

3/000/000
7/200/000

21

ويدئو پرژكتور اينتر اكتيو ( كف جادويي -يك روز)

1/100/000

22

پذيرايي ميهمانان ويژه در فضاي سبز جنب سالن پذيرايي(يك روز)

0/100/000

23

خدمات و سرويس هاي فني در ساعات و ايام اداري

24

خدمات و سرويس هاي فني پس از ساعت  ، 21ايام تعطيل و پنجشنبه

25

هزينه خدمات و سرويسهاي فني در صورت برگزاري بخشي از برنامه در روزهاي اداري و بخشي در روزهاي
تعطيل

ده در صد هزينه هاي كل
برنامه
بيست درصدهزينه هاي كل
برنامه
پانزده درصد هزينه هاي كل
برنامه

