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لطفاً بمنظور استفاده بهينه از امکانات نمايشی وب سايت، نسبت به نصب فونتهای 

 .  فارسی، اقدام فرماييد



 



 
 ؛ فهرست معرفی بخش انگلیسی وب سایت تجارت الکترونیکی پرشیا

 
 

 ؛وب سایت اهداف راه اندازی بخش انگلیسی :بخش اول
 (4اسالید )         

 شرایط درج اطالعات متقاضیان عضویت، در بخش انگلیسی وب سایت؛ :بخش دوم
 (5اسالید )        

 معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان کاالهای اساسی؛: بخش سوم
 ( 11 - 6 هایاسالید)                                                           

 معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان محصوالت، ماشین آالت و تجهیزات؛: بخش چهارم
 (صنعتی، معدنی، راه سازی، ساختمانی و کشاورزی)                                         

 (21 - 12 هایاسالید)                                                                  
 

 معرفی فعاالن اقتصادی در حوزه خدمات؛: مبخش پنج
 (30 - 22 هایاسالید)                                                                     

 معرفی متخصصین حرفه ای، مشاوران، پیمانکاران و طرحهای تحقیقاتی کاربردی؛: بخش ششم
 (36 - 31های اسالید)       

 
 
 



 

 :بخش اول
 

   ؛ اهداف راه اندازی بخش انگلیسی وب سایت تجارت الکترونیکی پرشیا 
 ظرفیتهای معرفی پرشیا، الکترونیکی تجارت سایت وب انگلیسی بخش اندازی راه از اصلی هدف

 کشاورزی، معدن، صنعت، مختلف های حوزه در ایران عزیزمان کشور تحقیقاتی و علمی اقتصادی،
 .باشد می انگلیسی زبان به ، ... و ای حرفه متخصصین خدمات گردشگری، هنری، بازرگانی،

 
  با مرتبط اطالعات بتوان که اینست مذکور، سایت وب انگلیسی بخش اندازی راه اهداف دیگر از     

  مقیم خارجی فعاالن و گردشگران اختیار در انگلیسی زبان به را ایرانی پژوهشگران و اقتصادی فعاالن
  .ندارند چندانی آشنایی فارسی زبان با اشخاص این اغلب زیرا قرارداد، کشور در

   
 فعاالن بین پژوهشی و اقتصادی ارتباط ایجاد سایت؛ وب این انگلیسی بخش اندازی راه از هدف آخرین  

 .باشد می خارجی درکشورهای خود، نظر مورد همکاران با مختلف های حوزه در ایرانی
 
 
 
 



 :بخش دوم
 

 شرایط درج اطالعات متقاضیان عضویت، در بخش انگلیسی وب سایت؛
 

مدیریت وب سایت متعهد بوده، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی ازشرایط ذیل برخوردار باشند    
 نسبت به درج رزومه ایشان در بخش انگلیسی وب سایت، اقدام نماید؛  

 

 .در وب سایتحداقل یک سال عضویت درخواست  -1
 .برخورداری از گواهینامه های بین المللی به زبان انگلیسی -2
از قبیل گواهینامه های استاندارد، لوح های افتخار، مدارک تحصیلی خارج از کشور اشخاص حقیقی  ) 

 ...(.که مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات بوده و
 

 :نکات مهم
 . ترجمه انگلیسی رزومه اشخاص فوق الذکر، به عهده کارشناسان وب سایت بوده و رایگان می باشد -1
 .ترجمه انگلیسی اطالعات مرتبط با مناقصات بیش از یکصد میلیارد ریال، رایگان می باشد -2
 .گواهینامه های انگلیسی متقاضیان عضویت، در بخش فارسی نیز، درج خواهد شد -3
 

 



 

 :ومس بخش
 

 ؛تولیدکنندگان و فروشندگان کاالهای اساسی
(ESSENTIAL GOODS  :) 

 :شامل
 

 :معرفی فعاالن اقتصادی در زمینه تولید و فروش محصوالت
 

 غذایی،کشاورزی، داروئی، آرایشی، بهداشتی، شوینده ها، منسوجات، دباغی و چرمی،
لوازم خانگی، اداری و دفتری، وسایل ورزشی و تفریحی، وسایل بازی و کمک آموزشی  

 .کودکان و نوجوانان و صنایع دستی



 



 

 ؛ (ESSENTIAL GOODS) اساسی کاالهای منوی
 

 :باشد می ذیل بخشهای شامل منو این
 

 ؛ (Nutritonal products)غذایی محصوالت ـ1
  اماکن معرفی و غذایی محصوالت فروشندگان و تولیدکنندگان کلیه معرفی گزینه، این ایجاد از هدف

  .باشد می ...و سنتی های خانه سفره ها، شاپ ها،کافی رستوران جمله از حاضری غذاهای تهیه با مرتبط
 
 

 ؛ (Agricultural Products)کشاورزی محصوالت  ـ2
 مراکز زینتی، گلهای کشاورزی، محصوالت فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف

 .باشد می وآبزیان شیالت طیور، دام، تولید صنعتی
 

 



 

 ؛ ها شوینده و داروئی بهداشتی، آرایشی، محصوالت -3
 (Cosmetic products, health products, medicine and washing liquid) : 

 آرایشی، بهداشتی، داروئی، محصوالت فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف
    .باشد می ها جالدهنده و ها شوینده

 

 ؛ (textiles) منسوجات -4
  و کار لباسهای پوشاک، پارچه، انواع فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف

 .باشد می ...و چتر فتیله، طناب، ماشینی، قالی جمله از منسوجات سایر و ایمنی
 

 ؛ (سنگین و سبک) چرمی و دباغی محصوالت -5
(Leather and tanning products (light and heavy)) : 

  شده، فرآوری (پوست)ساالمبور انواع فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف
 .باشد می چرمی چمدان و کفش کیف، انواع قبیل از چرمی محصوالت و چرم

 



 

 ؛( Home appliances)لوازم خانگی   -6 
  قبیل از الکترونیکی، و برقی خانگی لوازم فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف

 ...و برقی بخاری اتو، جاروبرقی، ظرفشوئی، لباسشویی، تلویزیون، فریزر، و یخچال انواع
 تجهیزات و ظروف گاز، اجاق دکوراسیون، تختخواب، مبل، میز، انواع قبیل از برقی، غیر خانگی لوازم و

 .باشد می ...و آشپزخانه
 

 ؛( Administrative and office equipment)لوازم اداری و دفتری  -7
 الکترونیکی، و برقی دفتری و اداری لوازم فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف
  کپی، دستگاه پرفراژ، ماشین حساب، ماشین اس، پی یو جانبی، لوازم و کامپیوتر انواع قبیل از

   ...و بسته مدار های دوربین
 .باشد می ...و پارتیشن صندلی، و میز انواع قبیل از غیربرقی، دفتری و اداری لوازم و
  
 



 
 ؛( sports and recreational facilities)وسایل ورزشی و تفریحی  -8 

هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان وسایل ورزشی و تفریحی، از قبیل  
 ...تجهیزات بدنسازی، شنا، فوتبال، اسب دوانی، تیراندازی، شکار، ماهیگیری، کوه نوردی و

 .می باشد      
 

 وسایل بازی و تفریحی کودکان و نوجوانان ؛ -9
(Entertainment and recreational equipment for children and young adults) : 

  پرورشی و فکری آموزشی، بازی، وسایل فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف
 .باشد می نوجوانان و کودکان

 

 ؛ (Handicraft  industries) دستی صنایع -10
  تولیدکنندگان جمله از دستی، صنایع فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف

 سفالی، سنگی، محصوالت محلی، لباسهای نمد، جاجیم، گلیم، نقاشی، و تابلوفرش دستباف، فرش
 .باشد می ...و منبت ، معرق مشبک، هنرهای از مندی بهره با چرمی و شیشه ، گچی چوبی،

 



 

 :بخش چهارم
 

تولیدکنندگان و فروشندگان محصوالت، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، معدنی، راه سازی، 
 ساختمانی و کشاورزی؛

Products (Industrial, mining, agricultural, machinery, equipment, etc.) 
 

 :شامل
 

 :معرفی فعاالن اقتصادی در زمینه تولید و فروش
 

ماشین آالت، تجهیزات و نهاده های کشاورزی، تجهیزات و ابزار کار صنعتی، یراق آالت و ابزار کار  
ساختمانی، مصالح و تاسیسات ساختمانی، سایر محصوالت صنعتی، محصوالت معدنی، ماشین آالت 

و تجهیزات راه سازی، معدنی و ساختمانی، ماشین آالت، تجهیزات و قطعات مرتبط با فعالیتهای 
 ...  ، ایمنی، پزشکی و(آب، برق، مخابرات، پاالیشگاه، پتروشیمی)مختلف صنعتی، زیرساختها 





 



 

 ؛...( صنعتی، معدنی، کشاورزی، ماشین آالت، تجهیزات و)منوی تولیدات  
Products (Industrial, mining, agricultural, machinery, equipment, etc.) 

 

 :این منو شامل بخشهای ذیل می باشد
 

 ماشین آالت، تجهیزات و نهاده های کشاورزی؛ -1
 (Agricultural inputs, equipment, and machinery: ) 

 کشاورزی های نهاده و تجهیزات آالت، ماشین فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف
 برداشت، و داشت کاشت، با مرتبط تجهیزات کشاورزی، سنگین و سبک آالت ماشین انواع قبیل از

 تجهیزات ها، سازه آبزیان، و شیالت تجهیزات طیور، و دام تجهیزات باغات، و مزارع چرخ سه وانتهای
 و بذر کود،) کشاورزی های نهاده انواع و فشار تحت و ای قطره آبیاری تجهیزات گل، پایه و ای گلخانه
 .باشد می (سموم

 

 ؛(Industrial tools and equipment ) صنعتی کار ابزار و تجهیزات -2
 قبیل از باشد، می صنعتی ابزارکار و تجهیزات فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف

 ...و شستشو ماشین خرک، جک، جوش، موتور وگاز، هوا پالسما، برش بلوور، اره، دریل، انواع
 



 ؛(civil tools and accessories)یراق آالت و ابزار کار ساختمانی -3
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان یراق آالت و ابزار کار ساختمانی می باشد، از 

 . ...قبیل انواع آچار، بکس بادی، پرچ کن بادی، رنگ ساختمانی، شیلنگ، پیچ، سرامیک بر، میلگرد بر و
 

 ؛( civil materials and installations)مصالح و تاسیسات ساختمانی   -4
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تاسیسات ساختمانی برقی و 

 :غیربرقی می باشد، از قبیل
آهن آالت، بتن آماده، مصالح ساختمانی پیش ساخته، شیرآالت معمولی، درب و پنجره، سیمان،کاشی   

 و( غیر برقی... )و سرامیک، سنگ و موزائیک، ایزوگام و
کلید و پریز، شوفاژ، کولر، تهویه، هود، شیرآالت الکترونیکی، وسایل الکترونیکی کنترل دما، رطوبت و  

 .می باشد( برقی و الکترونیکی... )روشنایی، سیستم های هوشمند اطفای حریق، دزدگیر و
 

 ؛ ( other industrial products)سایر محصوالت صنعتی  -5
  قبیل از باشد، می صنعتی محصوالت فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف

 لوله، پالستیک، الستیک، چوب، کاغذ، شیشه، فلزات، سایر و فوالد حوزه در اقتصادی فعاالن
 . ...و موتوری وسایل پتروشیمی، و شیمیایی محصوالت بازیافتی، محصوالت



 

 ؛( Mining products)محصوالت معدنی  -6
 شده فرآوری و خام معدنی محصوالت فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف
 :قبیل از باشد، می 

  _ زغال مس، آهن،)صنعتی سنگهای ،(...و تراورتن مرمریت، گرانیت،)ساختمانی و تزیینی سنگهای انواع 
 .باشد می (...و کائولن بنتونیت، منیزیت، نسوز، خاک)صنعتی وخاکهای (...و بازالت سنگ،کرومیت،

 

 ؛ ساختمانی و معدنی سازی، راه تجهیزات و آالت ماشین  -7
(civil and mining equipment and machinery): 

  و معدنی سازی، راه تجهیزات و آالت ماشین فروشندگان و تولیدکنندگان معرفی گزینه، این ایجاد از هدف
 :قبیل از باشد، می ساختمانی

 سانتریفوژها، سرند، نوارنقاله، شکن، فک شکن، سنگ بکهولودر، غلطک، گریدر، بلدوزر، لودر، انواع 
 ...و ویبراتورها ها، کوره

 

 ؛ (machinery, equipment, and spare parts) قطعات و تجهیزات آالت، ماشین -8
 :باشد می ذیل موارد شامل گزینه این



 ؛( industrial and production machinery)ماشین آالت صنعتی و تولیدی:  8-1
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان ماشین آالت صنعتی و تولیدی می باشد از  

 :قبیل انواع
، ماشین آالت مربوط به صنایع غذایی، بسته بندی، نساجی، پوشاک و کفش، شیشه،  CNCماشین های 

 ...کاغذ سازی، سیمان، کاشی و سرامیک، الستیک و پالستیک، چاپ و
 

 ؛ ( Car parts (light and heavy)( )سبک و سنگین)قطعات خودروئی :  8-2
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان انواع قطعات خودروهای سبک و سنگین  

 :می باشد، از قبیل 
 ...قطعات مربوط به شاسی، بدنه، موتور، گیربکس، دیفرانسیل،کالچ، ترمز، برق خودرو، تزئینات و

 

 تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی ؛:  8-3
 (Labaratory, medical, dental, and veterinary equipment :) 

هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی، 
 .دندانپزشکی و دامپزشکی می باشد



 

 ؛( تولید، انتقال و توزیع)تجهیزات آب :  8-4
 (Wtater related equipment(Generation, Transmission, and Distribution)) : 

 هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات تولید، انتقال و توزیع آب 
 :می باشد از قبیل انواع  
ورقهای ژئوممبران،   ،GRPپمپها، مخازن، تجهیزات تصفیه خانه، لوله های فلزی، پلیمری،کامپوزیتی و  

 ...  فایبرگالس، اتصاالت، شیرآالت، کنتورها و
 

 ؛( تولید، انتقال و توزیع)تجهیزات برق :  8-5
 (Electrical equipment(Generation, Transmission, and Distribution): ) 

، انتقال و توزیع  (نیروگاه)هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات تولید
 :برق می باشد از قبیل انواع 

توربین ها، ژنراتورها، ترانسفورماتورها، تابلوها، کابلها و سیمها، تجهیزات اتوماسیون، حفاظتی و مانوری 
 ... ، کنتورها، دکلها، تیرها، پایه های فلزی، یراق آالت شبکه، المپ ها و ...(کلیدها، رله ها و)

 



 

 تجهیزات برق خورشیدی و بادی ؛:  8-6
(solar and wind equipment for generating electricity: ) 

هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات تامین برق خورشیدی و بادی 
 :می باشد از قبیل انواع 

 ...پنلهای خورشیدی، اینورتورها، توربینهای بادی، باطریها،آبگرمکن ها، پمپهای خورشیدی و
 

 ؛( فرستنده ها و گیرنده ها)تجهیزات مخابرات:  8-7
 (Telecommunication equipment (Senders and receivers): ) 

 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات مخابراتی می باشد از قبیل انواع
دکلها، آنتنها، هاب ها، کمباینرها، روترها،کارتهای هوشمند، بردهای الکترونیکی، تجهیزات سوئیچینگ،  

 ...کابلهای نوری، تقویت کننده ها و
 
   



 ؛( Refinery equipment (oil and gas))، (نفت و گاز)تجهیزات پاالیشگاهی:  8-8
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات پاالیشگاهی می باشد، از قبیل 

انواع ظروف، سپراتورها، مخازن، رآکتورها، تجهیزات تبخیری، پمپها، لوله ها، شیرآالت، تانکرهای 
 ...حمل سوخت،کنتورها و

 

 ؛( Petrochemical equipment)تجهیزات پتروشیمی :  8-9
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات پتروشیمی می باشد، از قبیل 

 ...انواع ظروف، سپراتورها، کوره ها، رآکتورها، تجهیزات تبخیری، پمپها، لوله ها، شیرآالت و 
 

 ؛ ( Safety equipment)تجهیزات ایمنی :  8-10
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات ایمنی می باشد، از قبیل 
 ...تجهیزات ایمنی برق، تجهیزات ایمنی پاالیشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی، معدنی، آتش نشانی و

 
 



 :بخش پنجم
 

 فعاالن اقتصادی در حوزه خدمات؛
(SERVICES): 

 :شامل
 

معرفی فعاالن اقتصادی در زمینه خدمات مالی، تجاری، گردشگری، ورزشی،  
 :فرهنگی و انفورماتیک

 

پاساژها و مجتمع های تجاری، موسسات و بنگاههای خیریه، مزایده ها و مناقصات، اتاق های بازرگانی، 
موسسات تجاری، مالی و گردشگری، نمایشگاههای بین المللی، مراکز چاپ، نوشت افزار و تبلیغات، 

 خدمات خودروئی، عتیقه جات و جواهرات، بنگاههای معامالتی، اماکن توریستی و اقامتی،
 .اماکن ورزشی و تشریفاتی، مراکز فرهنگی و انفورماتیک 



 





 ؛ (SERVICES)منوی خدمات 
 :این منو شامل بخشهای ذیل می باشد 

 ؛ (business complexes and shopping centers)پاساژها و مجتمع های تجاری -1
 .هدف از ایجاد این گزینه، معرفی مراکز عمده خرید، پاساژها و مجتمع های تجاری مجهز می باشد

 

 ؛( Charities)موسسات و بنگاههای خیریه   -2
 .هدف از ایجاد این گزینه، معرفی فعالیتهای موسسات امورخیریه و بشردوستانه می باشد

 

 ؛ ( Tenders and Bids)مزایده ها و مناقصات  -3
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی کاالهای مزایده ای از قبیل مزایده انواع

 ...خودرو، ماشین آالت، وسایل و تجهیزات، مواد شیمیایی و پاالیشگاهی، معادن، زمین، مسکن و
 :و معرفی مناقصات مرتبط با پروژه های سرمایه ای و عمرانی در حوزه 

صنعت، معدن، کشاورزی، راه سازی، ساختمانی، آب، برق، انفورماتیک، مخابرات، نفت و گاز، 
 .می باشد ...پتروشیمی و 

مهمترین هدف در ارائه مناقصات عمرانی کشور به زبان انگلیسی، عالوه بر دعوت از پیمانکاران داخلی،  
 . دعوت از پیمانکاران خارجی در اجرای پروژه های مهم و زیربنایی کشور می باشد

 



 اتاق های بازرگانی، موسسات تجاری، مالی و گردشگری ؛ -4
(Chamber of commerce, business, financial and tourism institutes: ) 

 

 :این گزینه شامل موارد ذیل می باشد
 

 ؛( usiness firms, insuarnace and exchnage)شرکتهای بازرگانی، بیمه و صرافیها :  4-1
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی شرکتهای بازرگانی، حمل و نقل، بیمه، صرافیها و حق العمل کاران  

 .گمرکی می باشد
 

 ؛(  importers and exporters)صادرکنندگان و واردکنندگان :  4-2
 بوده  هدف از ایجاد این گزینه، معرفی شرکتها و اشخاص حقیقی صادرکننده و واردکننده انواع کاال

 .که دارای کارت بازرگانی مختص به خود می باشند
 

 بانکها، موسسات مجاز مالی و اعتباری ؛:  4-3
 (Banks, authorized finance and credit institutions: ) 

 .هدف از ایجاد این گزینه، معرفی فعالیتهای بانکها، موسسات مجاز مالی و اعتباری می باشد

 



 

 ؛( Investment centers and companies)مراکز و شرکتهای سرمایه گذاری :  4-4
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی فعالیتهای مراکز و شرکتهای سرمایه گذاری کشور از قبیل 

 ...مراکز بورس اوراق بهادار، مراکز سرمایه گذاری استانها، شرکتهای خصوصی سرمایه گذار و 
 .می باشد 

 

 ؛( International Iranian fairs)نمایشگاههای بین المللی ایران :  4-5
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی نمایشگاههای بین المللی کشور و ارائه تقویم برنامه های نمایشگاه ها 

 .می باشد
 

 اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ؛ :  4-6
(Commerce, industrial, mining, and agricultural chambers: ) 

هدف از ایجاد این گزینه، معرفی مدیران، روسای کمیسیون ها و فعالیتهای اتاقهای بازرگانی، صنایع، 
 معادن و کشاورزی مراکز استانها، به عنوان نماینده و سخنگوی فعاالن بخش خصوصی کشور  

 .می باشد
 

 



 

 ؛ ( Tourism institutes)موسسات گردشگری :  4-7
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی موسسات گردشگری از قبیل آژانسهای مسافرتی، آژانسهای درون 

 .شهری و برون شهری و دفاتر ترمینال های مسافربری بین شهری می باشد
 
 

 ؛(  print, stationery and propaganda)چاپ، نوشت افزار و تبلیغات  -5
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی مراکز چاپ، تایپ و تکثیر، مراکز توزیع کتب و نشریات ، لوازم  

 .التحریر و نوشت افزار و کانونهای تبلیغاتی می باشد
 
 

 ؛(  Vehicle services (cars and trucks)( )سبک و سنگین)خدمات خودروئی -6
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی انواع خدمات خودروئی از قبیل معرفی

نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش، فروشگاههای لوازم یدکی،  اوراق فروشی   
 .، تعمیرگاهها و سرویسهای مجاز می باشد(فروشندگان قطعات دست دوم انواع خودرو)

 

 



 
 ؛(  jewellery and antiques) عتیقه جات و جواهرات  -7

هدف از ایجاد این گزینه، معرفی مراکز مجاز عتیقه فروشی و فعاالن مرتبط با تولید و فروش جواهر، 
 .زیورآالت و بدلیجات می باشد

 
 

 ؛ (  Tourist attraction and Rental places) اماکن توریستی و اقامتی  -8
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی مشخصات امکانات اماکن زیارتی، توریستی و تفریحی از قبیل

 اماکن متبرکه، اماکن تاریخی، بازارهای سنتی، موزه ها، پارکها، دریاچه های طبیعی و مصنوعی،  
 ...  تله کابین ها، شهربازی ها و  

 : و اماکن اقامتی شامل     
 .می باشد... هتل و متل های بین المللی و جهانگردی، مهمانسراها، ویالها، پالژها، منزل سراهای مجاز و 
 

 



 

 ؛ (  Real estate agencies) بنگاههای معامالتی  - 9
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی بنگاههای معامالتی مرتبط با خرید و فروش خودرو، امالک و  

 :از قبیل . مستغالت می باشد
 .و بنگاههای امالک( خارجی و ایرانی)نمایشگاههای مرتبط با انواع خودروهای سبک و سنگین 
 

 ؛( Sports playgrounds and Ceremonial places)اماکن ورزشی و تشریفاتی  -10
 :هدف از معرفی ایجاد این گزینه، معرفی برنامه های ساالنه اماکن ورزشی و تشریفاتی می باشد از قبیل

 :اماکن تشریفاتی مرتبط با... برنامه های مرتبط با استادیوم ها و باشگاههای ورزشی، سالنهای سرپوشیده و
 .. .تاالرهای پذیرائی، باغ سراها، سالن های اجتماعات، سالن های کنفرانس و 
 

 ؛(  cultural and informatic centers)مراکز فرهنگی و انفورماتیک  -11
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی برنامه ها، امکانات و تجهیزات مراکز فرهنگی از قبیل

 :مراکز انفورماتیک از قبیل... فرهنگسراها، سینماها، سالن های تاتر، نمایش و
 . ، کافی نت ها و کلوپهای کامپیوتری می باشد ADSLمراکز 

 



 

 :بخش ششم
 متخصصین حرفه ای

 

(EXPERTS): 
 :شامل

 

 معرفی متخصصین، پژوهشگران، مشاوران، پیمانکاران، طرحهای تحقیقاتی و کاربردی؛
 

مشاوران و کارشناسان حرفه ای، طرحهای تحقیقاتی کاربردی، شرکتهای مجاز تحقیقاتی، پژوهشی و  
 ،  (اجرائی)مشاوره ای، موسسات تحقیقاتی و  پژوهشی دولتی، شرکتهای مجاز پیمانکاری 

 نظام ها، اتحادیه ها، انجمن ها و صنوف







 

 ؛(EXPERTS)منوی متخصصین
 

 :این منو شامل بخشهای ذیل می باشد
 

 ؛( Professional counsultants and experts)مشاوران و کارشناسان حرفه ای  -1
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی مشاوران و کارشناسان حرفه ای از جمله 

نویسندگان، وکال، مهندسین، پزشکان، روانشناسان، فیزیک دانان، ریاضی دانان، شیمی دانان، متخصصین  
 می باشد... پلیمر، جامعه شناسان، اقتصاددانان، حسابداران، حسابرسان، مترجمین، هنرمندان و

 

 ؛ ( Applied research projects)طرحهای تحقیقاتی کاربردی -2
هدف از ایجاد این گزینه، معرفی طرحهای تحقیقاتی کاربردی متخصصین و پژوهشگران  به منظور 
 : جذب و حمایت سرمایه گذاران جهت اجرای طرح های مرتبط در حوزه های مختلف از جمله 

پزشکی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، راه سازی، ساختمانی، انرژیهای نوین، آب، برق، مخابرات و  
 .می باشد... انفورماتیک، نفت و گاز، پتروشیمی، پلیمر و

 
 
 



 
 شرکتهای مجاز تحقیقاتی، پژوهشی و مشاوره ای ؛ -3
 (Authorized companies for research and consultation: ) 

هدف از ایجاد این گزینه، معرفی شرکتهای مجاز تحقیقاتی، پژوهشی و مشاوره ای بوده که دارای  
 ...(  از قبیل دارا بودن گرید مشاوره ای و) مجوزهای خاص مشاوره ای از مراکز مختلف دولتی

 :  فعالیتهای این شرکتها در حوزه . می باشند 
صنایع، معادن، کشاورزی، انفورماتیک و مخابرات، انرژی های نوین، عمران، راه سازی، ساختمان،  

 .می باشد... آبرسانی، برق، نفت و گاز، پتروشیمی، پلیمر و
 

 ؛( Governmental research institutions)موسسات تحقیقاتی و پژوهشی دولتی -4
 :هدف از ایجاد این گزینه، معرفی فعالیتهای موسسات تحقیقاتی و پژوهشی دولتی می باشد، از قبیل 

 ...بنیاد ملی نخبگان، مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری و
 



 

 ؛( اجرائی)شرکتهای مجاز پیمانکاری  -5
 (Authorized companies for executive projects: ) 

هدف از ایجاد این گزینه، معرفی شرکتهای مجاز پیمانکار و اجرائی بوده که دارای مجوزهای خاص 
. می باشند...( از قبیل دارا بودن گرید اجرائی و) پیمانکاری و اجرائی از مراکز مختلف دولتی

 :فعالیتهای این شرکتها در حوزه 
صنایع، معادن، کشاورزی، انفورماتیک و مخابرات، انرژی های نوین، عمران، راه سازی،  

 .   می باشد... ساختمان،آبرسانی، برق، نفت و گاز، پتروشیمی و
 

 نظام ها، اتحادیه ها، انجمن ها و صنوف ؛ -6
 (systems, unions, societies, and guilds: ) 

های  NGOهدف از ایجاد این گزینه، معرفی فعالیتهای تخصصی اتحادیه ها، انجمن ها و صنوف به عنوان 
 :اقتصادی می باشد، از قبیل علمی، تحقیقاتی و در حوزه های مختلفمجاز 

انجمن های پزشکی، دام پزشکی، علمی، فنی و حرفه ای، صنایع غذایی، صنایع، معادن و کشاورزی،        
خدمات فنی و مهندسی، هنری و گردشگری، کانون های وکال، انجمن های اقتصادی، حسابداری و 

 ...مدیریت، اتحادیه ها و صنوف مشاغل آزاد و 
 
 



  
 
 
 

 در پایان از اینکه در معرفی بخش انگلیسی وب سایت تحمل فرمودید و
 .با ما همراه شدید، صمیمانه سپاسگزاریم 

 
 

 سربلندی هر ایرانی ایران دوستو با آرزوی موفقیت 
 

 باد   جاودان   
 سرافراز همیشه ایران     


