
 02/0/0022از تاریخ توشستشو و اخدمات 
 )ریال( اطو )ریال( و اطو شستشو شرح ردیف

 000/500 000/561 کت و شلوار 0

 000/51 000/501 کت 0

 000/84 000/60 شلوار 3

 000/51 000/551 کاپشن 0

 000/41 000/530 کاپشن با آستری جداگانه 5

 000/00 000/530 اورکت 6

 000/00 000/510 بارانی اور )کوتاه یا بلند( 7

 000/84 000/60 پیراهن 8

 000/34 000/60 دامن 9

 000/81 000/60 ملحفه یک نفره 02

 000/00 000/514 )ساده( پالتو 00

 000/81 000/51 بلوز زنانه 00

 000/51 000/551 مانتو 03

 000/84 000/61 پرده توری بر اساس متراژ طول نوار پرده 00

 000/84 000/50 پرده پارچه ای بر اساس متراژ طول نوار پرده 05

 - 000/511 پتو معمولی یک نفره 06

 - 000/54 پرده لوردراپه هر قطعه 07

 - 000/030 پتو دونفره 08

 - 000/050 پتو یک نفره دوالیه 09

 - 000/010 پتو دو نفره دو الیه 02

 - 000/00 پتو مسافرتی 00

 - 000/580 متری 6روفرشی  00

 - 000/000 متری 0روفرشی  03

 - 000/060 متری 50روفرشی   00

 ریال می باشد. 510000نرخ چوب لباسی و کاور 

لباس شب بانوان ، سنگ دوزی ، لباسهای سفید و روشن ، ماکسی اجرت شستشو و اطو لباسهای چین دار و پلیسه ، لباس عروس ، 

و انواع کتان ، نخی ، جین ، مخمل ، چرم ، جیر ، پوست ، لحاف پنبه دوزی بطور کلی البسه غیر معمولی و خارج از جدول فوق و 

 نیز اجرت لکه گیری البسه در زمان صدور فاکتور در حضور مشتری تعیین می گردد.

 ظف به ارایه رسید به مشتری در زمان دریافت لباس و مشخص نمودن مبلغ اجرت می باشد.واحد صنفی مو

 

 اداره رفاه و خدمات دانشجویی



 02/0/0022از تاریخ اتوخدمات خشکشویی و 

 خشکشویی و اطو )ریال( شرح ردیف

 0020222 کت و شلوار  0

 0810222 کت 0

 0020222 پیراهن و شلوار 0

 0920222 اورکت -پالتو 0

 

 ریال می باشد. 010222نرخ چوب لباسی و کاور 

اجرت شستشو و اطو لباسهای چین دار و پلیسه ، لباس عروس ، لباس شب بانوان ، سنگ دوزی ، لباسهای 

سفید و روشن ، ماکسی و انواع کتان ، نخی ، جین ، مخمل ، چرم ، جیر ، پوست ، لحاف پنبه دوزی بطور کلی 

جدول فوق و نیز اجرت لکه گیری البسه در زمان صدور فاکتور در حضور مشتری  البسه غیر معمولی و خارج از

 تعیین می گردد.

 واحد صنفی موظف به ارایه رسید به مشتری در زمان دریافت لباس و مشخص نمودن مبلغ اجرت می باشد.

 تماس حاصل نمایید. 60008007درصورت هرگونه انتقاد وپیشنهاد باشماره تلفن 

 و خدمات دانشجوییاداره رفاه 

 


