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ین، دوسلدورف، ) برلز نمایشگاهی آلمان نماینده انحصاری برترین مراک شرکت فوژان راهبران آتیرساند، ه استحضار عالی میب

 .( در ایران استو نمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ مونیخ،
 

 91و  97روزهای  درو  استکه شامل تحقیق و نوآوری در بیوفتونیک، میکروفتونیک و نانوفوتونیک  لیزرترین نمایشگاه مهم بدینوسیله برپایی
 .رساندشود را به استحضار متخصصان این صنعت میمی المللی برلین برگزارهای بینمحل دائمی نمایشگاهدر  9317مهر  82و  82برابر  8491اکتبر 

متخصص بازدیدکننده  9،444بیش از و  کشور جهان 7از کننده مشارکت 14میالدی با حضور  8492، در سال micro photonics ساالنه نمایشگاه
 .مترمربع شکل گرفت 8،301در فضایی به وسعت مختلف کشور  92از 

 

 شود، به شرح زیر است:عرضه می micro photonicsکاالهایی که در نمایشگاه  گروه اصلی
طعات ، ققطعات لیزری، یستم های لیزری، سمنابع نور، تومکانیک، اپسیستم های نوری، قطعات اپتیکیفناوری های حوزه میکروفوتونیک:  -

نتقال نوری و فناوری ، اسیستم های فیبر نوری، ماشین االت و فناوری فیبر نوری، ، فیبر نوری، وب های اپتوالکترونیک، تیکترو اپتیک، الرونیکاپتوالکت
 و فناوری های جدید توسعه سیستم ها، تدارکات و تجهیزات اپتیک و اپتوالکترونیک، فناوری تولید میکرو فوتونیکی، اطالعات

دستگاه ، تجهیزات اندازه گیری اشعه ایکس، اندازه گیری پارامترهای نوری ،سیستم های اندازه گیری پارامترهای لیزرناوری اندازه گیری: سنسورها و ف -
 تصویربرداری و سیستم های قطعات، سنسورهای نوری و ابزار اندازه گیری، های کنترل و بازرسی

 صروش ها و فناوری های خاو  تکنیک های تصویربرداری، میکروسکوپی، روش های اسپکتروسکوپی: تجهیزات و فناوری های بیوفوتونیک -

 وادلوازم جانبی پردازش مد و سیستم های پردازش مواو: تجهیزات و فناوری های پردازش مواد میکر -

 ی و سایر کاربردهافناوری ایمند، فناوری تولی، تفناوری اطالعات و ارتباطا، فناوری اندازه گیری، بیو فوتونیک: کاربردهای میکرو فوتونیک -
 

نسبت به  (9317فروردین  81برابر  8491 آوریل 97نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 2باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 مهر 1تیر تا  82برابر  8491اکتبر  9ژوئیه تا  97ر بازه زمانی )الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها د-ثبت نام در سیستم تعیین وقت آن

مراجعه و  www.teheran.diplo.deخواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی  ( قرار گیرد.9317
در ایران قابل خریداری  راهبران آتیمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژان مدت نمایشگاهکارت ورودی تمامشود که دآور مییا وقت مصاحبه رزرو فرمائید.

شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی پرداخت کارت ورودی که توسط این شرکت صادر میاست. سند 
های بعدی که این با این دفتر خواهید داشت، اعالم خواهد شد. ت. در تماسدر حال حاضر مشخص نیسورودی نمایشگاه  ضمناً نرخ کارتاست. 

 مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید. -خواهشمند است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا روستایی

 با تجدید ادب و احترام 
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