
94، بهار  93اسفند  –منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو   
جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید ---->   http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/ 

3، واحد  2، طبقه  581آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   

فقط با تماس و رزرو وقت قبلی 18:37الی  17:37ساعات کاری شنبه تا پنج شنبه  17779194929579منشی پیامک هوشمند :  79194929579همراه :  77914551تلفکس :  77951379 – 77951475تلفن تماس :   

  http://www.aparat.com/andishehnoنمونه ویدئو های ما :  no.com-info@andishehایمیل آدرس :   no.com-www.andishehوب سایت : 

8مىًی شمازٌ  7مىًی شمازٌ   6مىًی شمازٌ   5مىًی شمازٌ   4مىًی شمازٌ   3مىًی شمازٌ   2مىًی شمازٌ   1مىًی شمازٌ    

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

- 

- 

- 

- 

 دُ برگ 37*   67آلبَم دیجیتال 

 177* 77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  17

- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  17

 25*  27عدد عکس  5

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

- 

- 

- 

- 

 دُ برگ 27*   37آلبَم دیجیتال 

 177* 77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  17

- 
- 
- 

- 

 18*  13عدد عکس  5

 21*  16عدد عکس  5

 25*  27عدد عکس  1

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD FX1دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

- 

- 

- 

- 

- 

 57*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  6

 16*  21الٍ پازل  1

 27*  25ساعت حلقِ ٍ عکس 

- 

- 

 18*  13عدد عکس  6

 21*  16عدد عکس  5

 25*  27عدد عکس  1

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

 عدد سَرس فایل عکس 4
 6*  9عدد عکس کیف پَل  4

 18*  13عدد ساعت رٍهیسی  1

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z1دٍربیي 

 DV یفیلوبردار

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

- 

- 

- 

- 

- 

 47*  37شاسی سر هجلسی 

 15*  17لیت سر هجلسی  5

 21*  16الٍ پازل  1

- 

- 

- 

 18*  13عدد عکس  2

 21*  16عدد عکس  1

- 

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z1دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

- 

- 

- 

- 

- 

 57*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  17

- 
- 
- 

- 

 18*  13عدد عکس  5

 21*  16عدد عکس  2

 25*  27عدد عکس  1

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD FX1دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

- 

- 

- 

- 

- 

 37*  57شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  5

- 
- 
- 

- 

 18*  13عدد عکس  5

 21*  16عدد عکس  2

 25*  27عدد عکس  1

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD FX1دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 1

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

- 
- 
- 
- 

- 

 37*  47شاسی سر هجلسی 

- 

- 

- 

- 

- 

 18*  13عدد عکس  5

- 

- 

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

 عدد سَرس فایل عکس 1

 6*  9عدد عکس کیف پَل  1

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD FX1دٍربیي 

 DV یفیلوبردار

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 1

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record HD 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 57*  77شاسی سر هجلسی 

- 

- 

- 

- 

- 

 18*  13عدد عکس  2

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

تًمان 1.6000000َصیىٍ  تًمان 1.4000000َصیىٍ   تًمان 1.2000000َصیىٍ   تًمان 1.2000000َصیىٍ   تًمان 1.0000000َصیىٍ   تًمان 9000000َصیىٍ   تًمان 6000000َصیىٍ   تًمان 4500000َصیىٍ    

 تًضیحات تکمیلی :

کسیه ي استدی کم میباشد . ، ساخت کلیپ دز تُسان محاسبٍ شدٌ است ي بدين تجُیصات سیىمایی ماوىد ي یا اضافٍ ومائید ،  َصیىٍ ایاب ي ذَاب ي يزيدی باغ یا لًکیشه ) محل ( فیلمبسدازی ي عکاسی خازج اش استًدیً بس عُدٌ متقاضی میباشداوید بسخی اش گصیىٍ َا زا ازتقا مىً َا قابل حرف ومیباشد ي تىُا میتًگصیىٍ َای   

 میبایست َازد دیسک بٍ دفتس تًسط متقاضی ازائٍ شًد . HDDتًافقی دز قسازداد فسيختٍ ي امتیاش آن ياگصاز میگسدد ، بسای مىً َای دازای میکس با خسيجی  ساعت اضافٍ اش پایان بسوامٍ تاالز بٍ بعد محاسبٍ میگسدد ، سًزس فایل کامپیًتسی عکس َای گسفتٍ شدٌ خازج اش مىً تىُا با پسداخت مبلػ

http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/
http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/
http://www.andisheh-no.com/
mailto:info@andisheh-no.com
http://www.aparat.com/andishehno


94، بهار  93اسفند  –منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو   
جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید ---->   http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/ 

3، واحد  2، طبقه  581آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   

فقط با تماس و رزرو وقت قبلی 18:37الی  17:37ساعات کاری شنبه تا پنج شنبه  17779194929579منشی پیامک هوشمند :  79194929579همراه :  77914551تلفکس :  77951379 – 77951475تلفن تماس :   

  http://www.aparat.com/andishehnoنمونه ویدئو های ما :  no.com-info@andishehایمیل آدرس :   no.com-www.andishehوب سایت : 

16مىًی شمازٌ  15مىًی شمازٌ   14مىًی شمازٌ   13مىًی شمازٌ   12مىًی شمازٌ   11مىًی شمازٌ   10مىًی شمازٌ   9مىًی شمازٌ    

 HD Z5دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکس 

 Eکالس هیکس 

  کلیپ اسپرت آتلیِ

- 
- 

- 

- 
 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  17

- 

 شاسی 177*  77عکس 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

- 
- 

- 
 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکس 

 Eکالس هیکس 

- 

- 
- 

- 

- 
 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  17

- 

 شاسی 77*  57عکس 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

- 
- 

- 
 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

 کلیپ اسپرت آتلیِ

- 

- 
 دُ ب 67*  37آلبَم دیجیتال اسپرت 

 دُ برگ 47*   87آلبَم دیجیتال 

 177* 77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  17

- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  15

 25*  27عدد عکس  5

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِدٍ 

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
 + DVD + Blurayخرٍجی هیکس 

HDD  کالس هیکسE 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

- 

- 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  27
- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  27

- 

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

- 
- 

- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

 کلیپ اسپرت آتلیِ

- 

- 

- 
 دُ برگ 47*   87آلبَم دیجیتال 

 177* 77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  17

- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  15

 25*  27عدد عکس  5

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

 کلیپ اسپرت آتلیِ

- 

- 

- 
 دُ برگ 37*   67آلبَم دیجیتال 

 177* 77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  17

- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  17

 25*  27عدد عکس  5

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z1دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 67ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Aکالس هیکس 

- 

 کریي در باغ با هبلػ جداگاًِ

- 

 دُ ب 37*   67دیجیتال آلبَم 

- 

 67*  97شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  8

 16*  21الٍ پازل  1

 27*  25ساعت حلقِ ٍ عکس 

- 

 16*  21خاًَادُ ّدیِ عکس  2

 18*  13عدد عکس  8

 21*  16عدد عکس  8

 25*  27عدد عکس  1

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*   17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 6
 6*  9عدد عکس کیف پَل  5

 18*  13ساعت رٍهیسی عدد  1

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 177ساعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Bکالس هیکس 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

- 

- 

 57*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  17

 27*  25الٍ پازل  1

 37*  27ساعت حلقِ ٍ عکس 

- 
 25*  27خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 18*  13عدد عکس  17

 21*  16عدد عکس  4

 25*  27عدد عکس  1

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

 عکسعدد سَرس فایل  6
 6*  9عدد عکس کیف پَل  4

 18*  13عدد ساعت رٍهیسی  1
 Mini DV & DVDفیلن هادر اصلی 

تًمان 3.4000000َصیىٍ  تًمان 3.2000000َصیىٍ   تًمان 3.0000000َصیىٍ   تًمان 2.6000000َصیىٍ   تًمان 2.4000000َصیىٍ   تًمان 2.2000000َصیىٍ   تًمان 2.0000000َصیىٍ   تًمان 1.7000000َصیىٍ    

 تًضیحات تکمیلی :

، ساخت کلیپ دز تُسان محاسبٍ شدٌ است ي بدين تجُیصات سیىمایی ماوىد کسیه ي استدی کم میباشد . ي یا اضافٍ ومائید ،  َصیىٍ ایاب ي ذَاب ي يزيدی باغ یا لًکیشه ) محل ( فیلمبسدازی ي عکاسی خازج اش استًدیً بس عُدٌ متقاضی میباشد ًاوید بسخی اش گصیىٍ َا زا ازتقاگصیىٍ َای مىً َا قابل حرف ومیباشد ي تىُا میت  

 میبایست َازد دیسک بٍ دفتس تًسط متقاضی ازائٍ شًد . HDDگصاز میگسدد ، بسای مىً َای دازای میکس با خسيجی محاسبٍ میگسدد ، سًزس فایل کامپیًتسی عکس َای گسفتٍ شدٌ خازج اش مىً تىُا با پسداخت مبلػ تًافقی دز قسازداد فسيختٍ ي امتیاش آن يا ساعت اضافٍ اش پایان بسوامٍ تاالز بٍ بعد

http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/
http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/
http://www.andisheh-no.com/
mailto:info@andisheh-no.com
http://www.aparat.com/andishehno


94، بهار  93اسفند  –منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو   
جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید ---->   http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/ 

3، واحد  2، طبقه  581آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   

فقط با تماس و رزرو وقت قبلی 18:37الی  17:37ساعات کاری شنبه تا پنج شنبه  17779194929579منشی پیامک هوشمند :  79194929579همراه :  77914551تلفکس :  77951379 – 77951475تلفن تماس :   

  http://www.aparat.com/andishehnoنمونه ویدئو های ما :  no.com-info@andishehایمیل آدرس :   no.com-www.andishehوب سایت : 

 Nx-1مىًی شمازٌ  Nx-2 مىًی شمازٌ Nx-3مىًی شمازٌ  Nx-4مىًی شمازٌ  Nx-5مىًی شمازٌ  Nx-6مىًی شمازٌ  Nx-7مىًی شمازٌ  Nx-8مىًی شمازٌ 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 ) ّدیِ ( عکاسی اسپَرت آتلیِ

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Eکالس هیکس 

 اختصاصیتصَیربرداری با کریي 

 تصَیربرداری با رٍتیت در باغ

 دُ برگ 47*   87آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 30*  67آلبَم دیجیتال اسپرت 

 رٍز هراسن پسيضکشهکلیپ 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

 37*   47خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 27*  25عدد عکس  15

- 
- 
- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 6
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDفیلن هادر اصلی رٍی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Eکالس هیکس 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

 در باغ رٍتیتتصَیربرداری با 

 دُ برگ 47*   87آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 37*  67آلبَم دیجیتال اسپرت 

- 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

 37*   47خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 27*  25عدد عکس  15
- 
- 
- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 6
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

  دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

  Dکالس هیکس

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

 دُ برگ 47*   87آلبَم دیجیتال 

- 

- 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  27
- 
- 
- 

 37*   47خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 27*  25عدد عکس  15

- 
- 
- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 6
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Cکالس هیکس 

- 

- 
 دُ برگ 47*   87آلبَم دیجیتال 

- 

- 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

 37*   47خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 27*  25عدد عکس  15

- 
- 
- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 5
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Cکالس هیکس 

- 

- 
 دُ برگ 37*   67آلبَم دیجیتال 

- 

- 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  15

- 
- 
- 

 27*   37  خاًَادُ ّاّدیِ عکس عدد  2

 27*  25عدد عکس  17

- 
- 
- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 4
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

- 

 هراسنعکاسی آتلیِ رٍز 

- 

- 

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Cکالس هیکس 

- 

- 
- 

- 

- 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  15

- 
- 
- 

 27*   37  خاًَادُ ّاّدیِ عکس عدد  2

 27*  25عدد عکس  17

- 
- 
- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

 عدد سَرس فایل عکس 3
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار  2

- 

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

- 

- 

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Cکالس هیکس 

- 

- 
- 

- 

- 

 67*  97شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  17

- 
- 
- 

 27*   25خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 16*  21عدد عکس  17

- 
- 
- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار  1

- 

 آتلیِ رٍز هراسنعکاسی 

- 

- 

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکس 

 Bکالس هیکس 

- 

- 
- 

- 

- 

 57*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  17

- 
- 
- 

 16*   21خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 18*  13عدد عکس  17

- 
- 
- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

- 

 عدد سَرس فایل عکس 2
 6*  9عدد عکس کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 

 

تًمان 5.0000000َصیىٍ  تًمان 3.5000000َصیىٍ   تًمان 2.5000000َصیىٍ   تًمان 2.3000000َصیىٍ   تًمان 200000000َصیىٍ   تًمان 1.5000000َصیىٍ   تًمان 1.2000000َصیىٍ   تًمان 8000000َصیىٍ    

 تًضیحات تکمیلی :

بدين تجُیصات سیىمایی ماوىد کسیه ي استدی کم میباشد . ، ساخت کلیپ دز تُسان محاسبٍ شدٌ است ي ي یا اضافٍ ومائید ،  َصیىٍ ایاب ي ذَاب ي يزيدی باغ یا لًکیشه ) محل ( فیلمبسدازی ي عکاسی خازج اش استًدیً بس عُدٌ متقاضی میباشد ًاوید بسخی اش گصیىٍ َا زا ازتقاگصیىٍ َای مىً َا قابل حرف ومیباشد ي تىُا میت  

 میبایست َازد دیسک بٍ دفتس تًسط متقاضی ازائٍ شًد . HDDبا خسيجی تًافقی دز قسازداد فسيختٍ ي امتیاش آن ياگصاز میگسدد ، بسای مىً َای دازای میکس  ساعت اضافٍ اش پایان بسوامٍ تاالز بٍ بعد محاسبٍ میگسدد ، سًزس فایل کامپیًتسی عکس َای گسفتٍ شدٌ خازج اش مىً تىُا با پسداخت مبلػ

http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/
http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/
http://www.andisheh-no.com/
mailto:info@andisheh-no.com
http://www.aparat.com/andishehno


94، بهار  93اسفند  –منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو   
جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید ---->   http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/ 

3، واحد  2، طبقه  581آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   

فقط با تماس و رزرو وقت قبلی 18:37الی  17:37ساعات کاری شنبه تا پنج شنبه  17779194929579منشی پیامک هوشمند :  79194929579همراه :  77914551تلفکس :  77951379 – 77951475تلفن تماس :   

  http://www.aparat.com/andishehnoنمونه ویدئو های ما :  no.com-info@andishehایمیل آدرس :   no.com-www.andishehوب سایت : 

24مىًی شمازٌ  23مىًی شمازٌ   22مىًی شمازٌ   21مىًی شمازٌ   20مىًی شمازٌ   19مىًی شمازٌ   18مىًی شمازٌ   17مىًی شمازٌ    

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 سِ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 3

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 277ساعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکس 

 Eکالس هیکس 

 خارج تْراىکلیپ آشٌایی اسپرت 

 تصَیربرداری با کریي اختصاصی
 تصَیربرداری با استدی کن اختصاصی

 دُ برگ 47*   87دیجیتال آلبَم 
 دُ ب 47*  87آلبَم دیجیتال اسپرت 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  37

 47*   87الٍ پازل  1

 37*   45ساعت حلقِ ٍ عکس 
 کارت دعَت عرٍسی بِ تعداد خاًَادُ ّا

 37*  45خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 18*  13عدد عکس  17

 21*  16عدد عکس  17

 25*  27عدد عکس  17

 شاسی 177*  77عکس 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 
 27*   17عدد آلبَم دیجیتال سوپل  2

 ّوِ سَرس فایل عکس گرفتِ شدُ
 6*  9عدد عکس کیف پَل  12

 16*  21عدد ساعت رٍهیسی  3

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 سِ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 3

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 277ساعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکس 

 Dکالس هیکس 

 کلیپ آشٌایی اسپرت تْراى

 تصَیربرداری با کریي اختصاصی
 کن اختصاصیتصَیربرداری با استدی 

 دُ برگ 47*   87آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 47*  87آلبَم دیجیتال اسپرت 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  37

 47*   87الٍ پازل  1

 37*   45ساعت حلقِ ٍ عکس 
 کارت دعَت عرٍسی بِ تعداد خاًَادُ ّا

 37*  45خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 18*  13عدد عکس  17

 21*  16عدد عکس  17

 25*  27عدد عکس  17

 شاسی 177*  77عکس 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 
 27*   17عدد آلبَم دیجیتال سوپل  2

 ّوِ سَرس فایل عکس گرفتِ شدُ
 6*  9عدد عکس کیف پَل  12

 16*  21عدد ساعت رٍهیسی  3

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِسِ 

 ًفر فیلوبردار 3

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 277ساعت اضافِ 

 حلقِ 6تا  HDفیلن 

Record HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکس 

 Dکالس هیکس 

 کلیپ آشٌایی اسپرت تْراى

 تصَیربرداری با کریي اختصاصی
 تصَیربرداری با استدی کن اختصاصی

 دُ برگ 47*   87آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 67*  37آلبَم دیجیتال اسپرت 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  27

 47*   87الٍ پازل  1

 37*   45ساعت حلقِ ٍ عکس 
 کارت دعَت عرٍسی بِ تعداد خاًَادُ ّا

 37*  45خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 18*  13عدد عکس  17

 21*  16عدد عکس  17

 25*  27عدد عکس  4

 شاسی 77*  57عکس 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 
 27*   17عدد آلبَم دیجیتال سوپل  2

 ّوِ سَرس فایل عکس گرفتِ شدُ
 6*  9عدد عکس کیف پَل  12

 16*  21عدد ساعت رٍهیسی  3

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 سِ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 3

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 277ساعت اضافِ 

 حلقِ 6تا  HDفیلن 

Record HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکس 

 Dکالس هیکس 

 کلیپ آشٌایی اسپرت تْراى

 کریي اختصاصیتصَیربرداری با 
- 

 دُ برگ 47*   87آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 67*  37آلبَم دیجیتال اسپرت 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

 37*  45خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 18*  13عدد عکس  17

 21*  16عدد عکس  17

 25*  27عدد عکس  4

 شاسی 77*  57عکس 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 
 27*   17عدد آلبَم دیجیتال سوپل  2

- 
 6*  9عدد عکس کیف پَل  12

 16*  21عدد ساعت رٍهیسی  3

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 (عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ 

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکس 

 Eکالس هیکس 

 کلیپ پرٍشکشي

- 
- 

- 
 دُ ب 67*  37آلبَم دیجیتال 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  17

- 

 شاسی 77*  57عکس 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

- 
- 

- 
 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکس 

 Eکالس هیکس 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

- 
 دُ ب 67*  37آلبَم دیجیتال 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  17

- 

 شاسی 77*  57عکس 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

- 
- 

- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ سِ

 ًفر فیلوبردار 3

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکس 

 Eکالس هیکس 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

- 
 دُ ب 67*  37آلبَم دیجیتال 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 16*  21هجلسی لیت سر  27
- 
- 
- 

- 

- 

 21*  16عدد عکس  27

- 

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 

 27*  17سوپل دیجیتال آلبَم 

- 
- 

- 
 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیِ رٍز هراسن

 عکاسی داخل هراسن

 عکاسی اسپَرت آتلیِ ) ّدیِ (

 ّسار تَهاى 157ساعت اضافِ 

 حلقِ 6تا  HDفیلن 

Record HD 
 DVD + Blurayخرٍجی هیکس 

 Cکالس هیکس 

- 

 باغ تصَیربرداری با کریي در

- 

- 
 دُ برگ 67*   37آلبَم دیجیتال 

 177*  77شاسی سر هجلسی 

 15*  17هجلسی لیت سر  27

 37*   67الٍ پازل  1

 27*   37ساعت حلقِ ٍ عکس 

- 
 37*  47خاًَادُ ّا ّدیِ عکس عدد  2

 18*  13عدد عکس  17

 21*  16عدد عکس  5

 25*  27عدد عکس  2

- 

 هیکس DVDچاپ عکس رٍی 
 27*   17دیجیتال سوپل آلبَم 

 عدد سَرس فایل عکس 17
 6*  9عدد عکس کیف پَل  8

 16*  21عدد ساعت رٍهیسی  1

 HD & DVDفیلن هادر اصلی 

تًمان 9.0000000َصیىٍ  تًمان 7.0000000َصیىٍ   تًمان 5.5000000َصیىٍ   تًمان 4.5000000َصیىٍ   تًمان 4.0000000َصیىٍ   تًمان 3.5000000َصیىٍ   تًمان 3.5000000َصیىٍ   تًمان 3.5000000َصیىٍ    

 تًضیحات تکمیلی :

د ، ساخت کلیپ دز تُسان محاسبٍ شدٌ است ي بدين تجُیصات سیىمایی ماوىد کسیه ي استدی کم میباشد .غ یا لًکیشه ) محل ( فیلمبسدازی ي عکاسی خازج اش استًدیً بس عُدٌ متقاضی میباشگصیىٍ َای مىً َا قابل حرف ومیباشد ي تىُا میتًاوید بسخی اش گصیىٍ َا زا ازتقا ي یا اضافٍ ومائید ،  َصیىٍ ایاب ي ذَاب ي يزيدی با  

 ائٍ شًد .میبایست َازد دیسک بٍ دفتس تًسط متقاضی از HDDتًافقی دز قسازداد فسيختٍ ي امتیاش آن ياگصاز میگسدد ، بسای مىً َای دازای میکس با خسيجی  ساعت اضافٍ اش پایان بسوامٍ تاالز بٍ بعد محاسبٍ میگسدد ، سًزس فایل کامپیًتسی عکس َای گسفتٍ شدٌ خازج اش مىً تىُا با پسداخت مبلػ
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