ﺷﺎﺧﮫ

ﻧﺎم ﮔروه

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع ﻣﻘدس

ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﺧﺑری و ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﺑﺎ ﻣوﺿوع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع ﻣﻘدس.

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

دﯾن و ﻣﻌﺎرف

ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺑری در ﺣوزه دﯾن و ﻣﻌﺎرف.

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ﺧﺎﻧواده و ﮐودک

ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺑری در ﺣوزه ﺧﺎﻧواده و ﮐودک.

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺧﺑری و ﺧﺑرﮔزاری ھﺎ

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺷﮭری و ﻣﺣﻠﮫ ای

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﺋﺎﺗر و ﻣوﺳﻘﯽ

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ادب و ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر و ﻓﻠﺳﻔﮫ

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ﻋﻠم و داﻧش

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﻣوﺑﺎﯾل و ﺗﮑﻧوﻟوژی

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ﮔردﺷﮕری و ﺳﻔر

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ﻣﺣﯾط زﯾﺳت

ﻣﺣﺗوا و ﺧﺑری

ورزش و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ

ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺎل ٩٧

ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی ﺧﺑری ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺑرﮔزاری ھﺎی رﺳﻣﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺟﻠﮫ ھﺎی آﻧﻼﯾن و ﺳﺎﯾت
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ )ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧﺑری آﻧﮭﺎ آﻧﻼﯾن ﺑوده و ﻧﺳﺧﮫ ﭼﺎﭘﯽ ﻧدارﻧد ﯾﺎ در ﺻورت داﺷﺗن ﻧﺳﺧﮫ
اﺻل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت اﺳت( )ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺳﺎﯾت ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻧﺑﮫ در اﯾن ﮔروه ﺟﺎ ﻧدﺷﺗﮫ وﻟﯽ ﺳﺎﯾت
ﺷﻧﺑﮫﭘرس ﻣﯾﺗواﻧد در اﯾن ﮔروه ﺷرﮐت ﮐﻧد(
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺑری ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت ﻣﺣﻠﮫ ،ﻣﻧطﻘﮫ و ﯾﺎ ﺷﮭر ﺧﺎص )ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭری ﯾﺎ اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد(
وب ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع و ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﻣردم را ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ،ﺣﺎﻟت ھﺎ و ﺳﻠﯾﻘﮫ
ھﺎ ،ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﺷﻧﺎ ﻣﯾﮑﻧد) .وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺧﺎﻧواده و ﮐودک و
ورزش و ﺳﻼﻣت در ﮔروه ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد و ﺑﺎﯾد در ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗص ﺧود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد(
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺑری و ﻣﺣﺗواﯾﯽ در ﺣوزه ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﺋﺎﺗر و ﻣوﺳﯾﻘﯽ )اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل ﺳروﯾس ھﺎی
ﻓروش ﺑﻠﯾط ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﺋﺎﺗر و ﮐﻧﺳرت ﻧﻣﯾﺷود .اﯾن دﺳﺗﮫ از ﺳﺎﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد در ﮔروه ﻣرﺑوط ﺧود ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد(
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺑری و ﻣﺣﺗواﯾﯽ در ﺣوزه ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر و ادﺑﯾﺎت و ﻓﻠﺳﻔﮫ )ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ و
ﺳﯾﻧﻣﺎ در اﯾن ﮔروه ﻣورد ﭘذﯾرش ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾد در ﮔروه ﻣرﺑوط ﺧود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد(
ﺳﺎﯾت ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای آن ﻣﻘﺎﻻت آﻣوزﺷﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘژوھﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد) .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘﺎﻻت ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت داﻧﺷﮕﺎھﯽ و
 (...ﺳﺎﯾت ھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻣراﮐز ﻋﻠﻣﯽ دوﻟﺗﯽ  ،ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺑری در ﺣوزه ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت  ،ﺷﺑﮑﮫ  ،اﺧﺑﺎر و ﻣﻌرﻓﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی
روز در دﻧﯾﺎ ،ﻣﻌرﻓﯽ اﺑزار ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﻣدرن )ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻓروﺷﮕﺎھﯽ در اﯾن ﮔروه ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷوﻧد(
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،آﻣوزﺷﯽ و اﻧﮕﯾزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﻧﻌت ﺗورﯾﺳم ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی ھﺗل ھﺎ ،آژاﻧس
ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ،و ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮔردﺷﮕری و طﺑﯾﻌت ﮔردی ،ﺗورﯾﺳم ﭘزﺷﮑﯽ  ،ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻧﺎطق ﺗورﯾﺳﺗﯽ
اﯾران )ﺳﺎﯾت رزرو ھﺗل و ﺑﻠﯾط ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯾﺷوﻧد .ھﻣﻧﯾن ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎص ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ﺟﻧﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ در ﺻﻧﻌت ﺗورﯾﺳت ﻧدارﻧد ﺑﺎﯾد در ﮔروه ﺧود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد(
وب ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾن ﮔروه
ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺷﺎﻣل ﺑﺎزﯾﺎﻓت ،ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در اﻧرژی و ...
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺣﺗواﯾﯽ و ﺧﺑری در ﺣوزه ورزش و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺗوا
در اﯾن ﺣوزه ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد.

ﺷﺎﺧﮫ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺎل ٩٧
ﻧﺎم ﮔروه
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی رﺳﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ،ﺷرﮐت ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ و ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد) .اﯾن ﮔروه
ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯾﻣﮫ
ﺷﺎﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﯾن ﺣوزه ﻧﻣﯽ ﺷود(.
وب ﺳﺎﯾت ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،اراﺋﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾﻧﺗرﻧت و ﻣراﮐز داده )ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ
ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾﻧﺗرﻧت و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎ
ﻓروش ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯾﺷود(
وب ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ ﻣدارس دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺑﺗداﯾﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،و آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ) .اﯾن
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ
ﮔروه ﺷﺎﻣل آﻣوزش اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود(
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی وزارت ﺧﺎﻧﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ،ﺷﮭرداری ھﺎ و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ )داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ
آﻣوزﺷﯽ ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯾﺷوﻧد(
وبﺳﺎﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ،ﻣوﺳﺳﺎت و ﮐﻣﭘﯾنھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ و ﻋﺎماﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ی ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺧﯾرﺧواھﺎﻧﮫ دارﻧد  .ﮐﻣﭘﯾنھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺟﺗﻣﺎھﯽ ﺷرﮐﺗﮭﺎ در اﯾن ﮔروه
ﻣورد ﭘذﯾرش اﺳت
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی رﺳﻣﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﻟﯾدیھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﺻﻧﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ،ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ و
ﺷرﮐت ھﺎی ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس و ﻓراﺑورس )ﺳﮭﺎﻣﯽ … ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳروﯾس ﺧدﻣﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺟﻧﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷرﮐت ﺧود را دارﻧد) .ﻓﻘط
ﻋﺎم(
ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﻋﺎم ھﺳﺗﻧد و در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس ﯾﺎ ﻓراﺑورس ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد .اﯾن ﺳﺎﯾت ھﺎ ﻓﻘط ﻣرﺑوط
ﺑﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷرﮐت ،اﺧﺑﺎر اطﻼﻋﺎت ﺳﮭﺎم ،ﮔزارش ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(
وﺑﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت آﻧﻼﯾن اراﯾﮫ ﻧﻣﯾدھﻧد و ﺗﻧﮭﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷرﮐت را اراﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن وﺑﺳﺎﯾﺗﮭﺎ
ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ )ﻏﯾر از ﺳﮭﺎﻣﯽ ﻋﺎم(
اﻟزاﻣﺎ دارای ﺻﻔﺣﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷرﮐت ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ،ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﻣﻌرﻓﯽ ﺳروﯾس و ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ
ﻣﺣﺻوﻻت ھﺳﺗﻧد) .ﺷرﮐت ھﺎی ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس و ﻓراﺑورس ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯾﺷوﻧد(
ﺷرﮐتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ،طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی وﺑﺳﺎﯾت در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد) .ﺳروﯾس ھﺎی ﻣرﺑوط
ﺷرﮐت ھﺎی طراﺣﯽ ﺳﺎﯾت
ﺑﮫ ﺳﺋو و ھﺎﺳﺗﯾﻧﮓ ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯾﺷوﻧد(
وﺑﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﺷرﯾﮫ ی ﭼﺎﭘﯽ ھﺳﺗﻧد )ﻧﺷرﯾﺎت آﻧﻼﯾن ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﭼﺎﭘﯽ ﻧدارﻧد ﺷﺎﻣل اﯾن
ﻧﺷرﯾﺎت و ﻣﺟﻼت ﭼﺎﭘﯽ
ﮔروه ﻧﻣﯾﺷوﻧد(
ﻓﻘط ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓراد ﺳرﺷﻧﺎس ﻣﺎﻧﻧد ﺧواﻧﻧده ھﺎ ،ﺑﺎزﯾﮕر ھﺎ ،ﺑﺎزﮐﯾﻧﺎن ﺗﯾم ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﭼﮭره ھﺎی
وب ﺳﺎﯾت اﻓراد ﻣﺷﮭور
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻓرھﻧﮕﯽ  ,ھﻧری و ادﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ورزﺷﯽ ) .ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﺳروﯾس و
ﺧدﻣﺎت و ﯾﺎ ﺟﮭت رزوﻣﮫ طراﺣﯽ ﺷده اﻧد و ﺳﺎﯾت ھﺎی ھواداری در اﯾن ﮔروه ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷود(
وب ﺳﺎﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﭼﮫ ﺳﺎﯾت ﻣﻌرﻓﯽ و روزﻣﮫ اﻧﻼﯾن و ﭼﮫ وﺑﻼگ ﺷﺧﺻﯽ )ﺳﺎﯾت ھﺎی ھواداری و
وب ﺳﺎﯾت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
ﺳﺎﯾت ھﺎی اﻓراد ﻣﺷﮭور ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯾﺷوﻧد(
ﺳﺎﯾت ھﺎ و ﺳروﯾس ھﺎی ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری و ﺑﯾن ﺷﮭری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد )ﺳروﯾس ھﺎی ﻓروش و
ﺣﻣل و ﻧﻘل آﻧﻼﯾن
رزرو ﺑﻠﯾط ﻗطﺎر و اﺗوﺑوس و ھواﭘﯾﻣﺎ ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﮔروه ھﺗﻠداری و رزرواﺳﯾون ﺑﻠﯾط ﻣورد
ﻗﺑول ھﺳﺗﻧد(
وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺷﺧﺎص و ﻣﻧزل ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺷﮑﺷوﯾﯽ و ﻧظﺎﻓت ﻣﻧزل اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد ).(B2C
ﺳروﯾس ھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﻧزل
اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل ﺳروﯾس ھﺎ و ﻣﺎرﮐت ﭘﻠﯾس ھﺎ) (market placeﻧﯾز ﻣﯾﺷود(
وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد و از ﺳروﯾس ھﺎی  B2Bھﺳﺗﻧد اﯾن ﮔروه
ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ھﺎ
ﺷﺎﻣل ﺳروﯾس ھﺎی و ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن واﺳط اراﺋﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻧﯾز ﻣﯾﺷود(

ﺷﺎﺧﮫ

ﻧﺎم ﮔروه

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺳروﯾس ھﺎی اﺑری و ھﺎﺳﺗﯾﻧﮓ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺳروﯾس ھﺎی ﺑﻼگ  ،ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧﺟﻣن ھﺎی
آﻧﻼﯾن

ﮐﺳب و ﮐﺎر

آﻣوزش آﻧﻼﯾن

ﮐﺳب و ﮐﺎر

اﺷﺗراک ﮔذاری ﻣﺣﺗوای دﯾﺟﯾﺗﺎل

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

اﺷﺗﻐﺎل و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺑﺎزی ھﺎی آﻧﻼﯾن اﯾراﻧﯽ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﯾﻣﮫ آﻧﻼﯾن و ﭘرداﺧت

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺧرﯾد ﺑﻠﯾط ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﺎﺗر دﯾﮕر روﯾداد ھﺎ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾن

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن واﺳط ﺧرﯾد و ﻓروش

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺧرﯾد ﮔروھﯽ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺧودرو

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺳروﯾس ھﺎی ﺳﺎﯾت ﺳﺎز و اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺳﺎز

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾن ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺳﻼﻣت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺳﻼﻣت ،ﺑﮭداﺷت و زﯾﺑﺎﯾﯽ

ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺎل ٩٧
ﺳروﯾس ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ زﯾرﺳﺎﺧت ﻣﺎﻧﻧد ﺳروﯾس ھﺎی اﺑری ،ﺳروﯾس ھﺎی ھﺎﺳﺗﯾﻧﮓ ،ﺳرور ھﺎی ﻣﺟﺎزی و
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ )دﯾﺗﺎﺳﻧﺗر ھﺎ ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯾﺷوﻧد( ﺳروﯾس ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺎم داﻣﻧﮫ و ) ...ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
زﯾرﺳﺎﺧت اﺑری اراﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد(
وﺑﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزﺑﺎن وﺑﻼگ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ھﺳﺗﻧد ،ﺳروﯾس ھﺎی اﺷﺗراﮐﯽ ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺷﺑﮑﮫ
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوع و ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾت.
ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد آﻣوزش در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻧﺟﺎم
ﻣﯾﺷود) .اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل ﻣﺟﻼت و ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣﺣﺗوای آﻣوزﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود(
ﺳروﯾس ھﺎ و ﭘﻠت ﻓرم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری ﻣﺣﺗوای ﺻوﺗﯽ ،ﺗﺻوﯾری ٫رادﯾو ،ﭘﺎدﮐﺳت،
وﯾدﯾوﮐﺳت اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾدھﻧد
ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و ھﻣﯾن طور اﺷﺗﻐﺎل ﻧﯾﻣﮫ وﻗت ﯾﺎ ﺗﻣﺎم وﻗت و ﭘروژه ای ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾن ﮔروه ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد) .ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ دورﮐﺎری و ﮐﺎر در ﻣﻧزل ﻧﯾز ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه
ﻣﯾﺷوﻧد(
ﺑﺎزی ھﺎی آﻧﻼﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷوﻧد و از طرﯾق وب ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد )اﯾن
ﮔروه ﺷﺎﻣل ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی ﺧﺑری و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﯾن ﺣوزه ﻧﻣﯽ ﺷود .اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ﺑﺎزی ﻧﯾز ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه
ﻧﻣﯾﺷوﻧد و اﯾن ﮔروه ﻓﻘط ﻣﺧﺻوص ﺑﺎزی ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق ﻣروﮔر ﻗﺎﺑل ﺑﺎزی و اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد(
وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳروﯾس ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯾﻣﮫ اراﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺷﺎﻣل ﺳﺎﯾت ھﺎی ﭘرداﺧت ،ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻓروش ﺑﯾﻣﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ،و ھر ﮔوﻧﮫ ﻣواردی ﮐﮫ در ﺑﺳﺗر ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﺳروﯾس ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد و ﺧﻠق ﺷده
)اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل وب ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود(
وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳروﯾس ھﺎی ﻓروش ﺑﻠﯾط ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﺗﺋﺎﺗر ،ﮐﻧﺳرت و روﯾدادھﺎی دﯾﮕر اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد.
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺳروﯾس اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺳروﯾس ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑﻧری ،ﺳروﯾس دھﻧده ھﺎ
اﯾﻣﯾل ﻣﺎرﮐﺗﯾﻧﮓ و ) ...اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ﻧﻣﯽ ﺷود(
وﺑﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﺳط ﺧرﯾد و ﻓروش ﻣﺣﺻوﻻت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺗﺿﻣﯾن ﺧرﯾد ﺑﮫ ﻋﮭده ی وب ﺳﺎﯾت اﺳت.
)اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل وﺑﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﺳط اﻧﺗﺷﺎر ،ﺧرﯾد و ﻓروش و داﻧﻠود اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﮭﺎ و ھر ﻧوع ﻓﺎﯾل دﯾﺟﯾﺗﺎل
ھﺳﺗﻧد ﻧﻣﯾﺷود(
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧرﯾد ﮔروھﯽ و/ﯾﺎ ﮐد ﺗﺧﻔﯾف را ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﮐﻠﯾﮥ وب ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﻓروش ﻧﻘد ﯾﺎ اﻗﺳﺎطﯽ ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻗﯾﻣت،ﺑررﺳﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺧودرو
و ﺳﺎﯾر اﻣور ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺧودرو ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾن ﮔروه رﻗﺎﺑت ﮐﻧﻧد.
ﮐﻠﯾﮫ وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧت ﻓروﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾن و/ﯾﺎ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل را ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ داﻧش ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﻓراھم ﮐرده اﻧد.
وب ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘﺧت و ﭘز در اﯾران ﺷﺎﻣل ﻓرھﻧﮓ ﻏذاﯾﯽ ،رﺳﺗوران ھﺎ ،دﺳﺗور ﭘﺧت ،ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و
ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾن ﻏذا.
ﺳﺎﯾت ھﺎی آﻧﻼﯾن ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﺳروﯾس ھﺎﯾﯽ در ﺣوزه ﺳﻼﻣت ،ﭘزﺷﮑﯽ و ﺑﮭداﺷت اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد ).اﯾن ﮔروه
ﺷﺎﻣل ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ اﯾن ﺣوزه ﻧﻣﯽ ﺷود(
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺗوا درﺑﺎره ﺳﻼﻣت ،زﯾﺑﺎﯾﯽ ،ﺑﮭداﺷت ﯾﺎ ﻓﯾﺗﻧس اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل ﻓروﺷﮕﺎه
ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺳروﯾﺳﮭﺎی آﻧﻼﯾن اﯾن ﺣوزه ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﺷﺎﺧﮫ

ﻧﺎم ﮔروه

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی آﻧﻼﯾن

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ  -ﺳﻔر و ورزش

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ  -آراﯾش ،ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ  -ﻟوازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و دﯾﺟﯾﺗﺎل

ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص روی ﻣﺣﺻوﻻت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻟوازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و دﯾﺟﯾﺗﺎل ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﮏ ﺑرﻧد
ﺧﺎص در اﯾن ﺣوزه ﺗﻣرﮐز ﮐرده اﻧد.

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ  -ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ  -ﭘوﺷﺎک و ﮐﯾف و ﮐﻔش

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻣﺎرﮐت ﻓﺎﯾل ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ  -ﻣﺳﮑن و اﻣﻼک

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ  -ﻋﻣوﻣﯽ

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ  -ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺷﮭر و اﺳﺗﺎن

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ھﺗﻠداری و رزرواﺳﯾون ﺑﻠﯾط

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

آﻣوزش

ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص روی ﻣﺣﺻوﻻت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﮏ ﺑرﻧد ﺧﺎص در
اﯾن ﺣوزه ﺗﻣرﮐز ﮐرده اﻧد.
ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص روی ﻣﺣﺻوﻻت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘوﺷﺎک و ﮐﯾف و ﮐﻔش ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﮏ ﺑرﻧد
ﺧﺎص در اﯾن ﺣوزه ﺗﻣرﮐز ﮐرده اﻧد.
وﺑﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﺳط اﻧﺗﺷﺎر ،ﺧرﯾد و ﻓروش و داﻧﻠود اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﮭﺎ و ھر ﻧوع ﻓﺎﯾل دﯾﺟﯾﺗﺎل در آن وﺟود دارد.
)اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل وﺑﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﺳط ﺧرﯾد و ﻓروش ﮐﺎﻻی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﻧﻣﯾﺷود(
وب ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧرﯾد ،ﻓروش ،رھن و اﺟﺎره اﻣﻼک و ﻣﺳﮑن را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯾﮑﻧﻧد .آژاﻧﺳﮭﺎی اﻣﻼک ،ﻟﯾﺳت
اﻣﻼک.
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣوزه ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣوﺿوع ،ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و … را ﭘوﺷش
ﻣﯾدھﻧد .ﭘرداﺧت ﺑﯾن ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده از طرﯾق ﺳﺎﯾت اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾﺷود.
ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮭر و ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺗﺎن ﻣرﺑوط ھﺳﺗن ﭼﮫ ﺑﮫ
ﺻورت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ )در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻼک ﻣﺣدود ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اﺳت و ﻣﺧﺻوص ﺷﮭر ھﺎ
و اﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺗﮭران ﻣﯾﺑﺎﺷد(
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﻓراﯾﻧد ﺧرﯾد ﺑﻠﯾط ،رزرواﺳﯾون ھﺗل و وﯾﻼ در ﺣوزه ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮔردﺷﮕری ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
)اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل ﭘورﺗﺎﻟﮭﺎی ﺷﮭری و ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود(
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد آﻣوزش در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺣوزه ورزش ،ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت در اﯾن ﮔروه ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﭘﯾﺎمرﺳﺎنھﺎ و اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر وب  ٢در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﮭﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺑری ،روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﺟﻼت در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و داﻧﺳﺗﻧﯽھﺎ در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت اﺳﺗراﺗژی و ﻧﻘشآﻓرﯾﻧﯽ در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد

ﺑﮭﺗرﯾن
ﺑﮭﺗرﯾن
ﺑﮭﺗرﯾن
ﺑﮭﺗرﯾن
ﺑﮭﺗرﯾن

اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن

ﻣوﺑﺎﯾل
ﻣوﺑﺎﯾل
ﻣوﺑﺎﯾل
ﻣوﺑﺎﯾل
ﻣوﺑﺎﯾل

اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ورزﺷﯽ
ارﺗﺑﺎطﺎت و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺧﺑﺎر و ﻣﺟﻼت
ﺑﺎزی ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و داﻧﺳﺗﻧﯽ ھﺎ
ﺑﺎزی ھﺎی اﺳﺗراﺗژی و ﻧﻘشآﻓرﯾﻧﯽ

ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺎل ٩٧
ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طرﯾق اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﻓروش ﻣﺣﺻوﻻت ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﺟﺎزی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽ ﭘردازﻧد) .ﺳﺎﯾت ھﺎی
ھﺎﺳﺗﯾﻧﮓ و ﭘﻧل ھﺎی اس ام اس ﺷﺎﻣل اﯾن ﮔروه ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد(
ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص روی ﯾﮏ ﻧوع ﻣﺣﺻول و ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﮏ ﺑرﻧد ﺧﺎص ﺗﻣرﮐز ﮐرده اﻧد.
ﻣﺛل ﻓروش ﮐﺗﺎب ،ﻣﯾوه و ...
ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص روی ﻣﺣﺻوﻻت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﻔر و ورزش ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﮏ ﺑرﻧد ﺧﺎص در
اﯾن ﺣوزه ﺗﻣرﮐز ﮐرده اﻧد.
ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص روی ﻣﺣﺻوﻻت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آراﯾش ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﮏ ﺑرﻧد
ﺧﺎص در اﯾن ﺣوزه ﺗﻣرﮐز ﮐرده اﻧد.

ﺷﺎﺧﮫ

ﻧﺎم ﮔروه

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺑﺎزی ھﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺑﺎزی ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺑﺎزی ھﺎی ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺳرﻋت

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺧرﯾد آﻧﻼﯾن

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺧدﻣﺎت ﻣﻧزل و ﺷﺧﺻﯽ

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺳﻼﻣت و ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺳﯾر و ﺳﻔر

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

اﺑزارھﺎ و ﮐﺎرﺑردی

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﮐﺗﺎب و ﻣراﺟﻊ

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﮐﺳب و ﮐﺎر

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل
ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﻣذھﺑﯽ
ﻓﯾﻧﺗﮏ

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،وﯾدﯾو و رﺳﺎﻧﮫ

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری

ﮔروه ھﺎی وﯾژه

ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﺎﻟﯾف ﯾﺎ ﺗرﺟﻣﮫ در ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ

ﮔروه ھﺎی وﯾژه

ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺎﯾت از ﻧظر ﻣﺣﺗواﯾﯽ

ﮔروه ھﺎی وﯾژه

ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺎﯾت از ﻧظر طراﺣﯽ دﯾداری

ﮔروه ھﺎی وﯾژه

ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺎﯾت از ﻧظر ﺳﺎﺧﺗﺎر و دﺳﺗرﺳﯽ

ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺎل ٩٧
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﺑﺎزی ﮐﮫ در آن رﻗﺎﺑتھﺎی دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔره ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن و آﻓﻼﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود در اﯾن دﺳﺗﮫ
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺳرﻋت ﻧظﯾر اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺎﺷﯾنﺳواری و  ...در
اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺧرﯾد آﻧﻼﯾن در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اﯾن ﮔروه ﺷﺎﻣل ﻣﺎرﮐتﭘﻠﯾسھﺎ و ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی
آﻧﻼﯾن ﺧواھد ﺑود
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت روزﻣره ﺑﺎ آن ﺳر و ﮐﺎر دارﯾم و ﺑﮫ ﺻورت روزاﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود در اﯾن دﺳﺗﮫ
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی آب و ھوا ،ﺧرﯾد ﮔروھﯽ و  ...ﻣﯽﺗواﻧﻧد در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﺧدﻣﺎت ﻣﻧزل و ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﺳروﯾسدھﻧده ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻧظﺎﻓت ﻣﻧزل ﯾﺎ ﺧودرو و ﺳروﯾسھﺎی ﻣﻧزل ﺷﺎﻣل ﺗﻌﻣﯾرات در اﯾن ﺑﺧش ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﻼﻣت ،ﭘزﺷﮑﯽ و ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﮭﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺻﻧﻌت ﺗورﯾﺳم ﻣﺎﻧﻧد اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﮭﺎی ھﺗل ھﺎ ،آژاﻧس ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ،و ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
ﮔردﺷﮕری در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﮐﺎرﺑردی و وﯾﺟتھﺎ ﮐﮫ ﻓرآﯾﻧدھﺎی داﺧل ﮔوﺷﯽ ﻣوﺑﺎﯾل را ﺗﺳﮭﯾل ﮐرده و ھﻣﭼﻧﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی
اﭘراﺗورھﺎ و ﻧظﺎرت ﺑر ﻣﺻرف اﯾﻧﺗرﻧت و ﮔزارشدھﯽ در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی وﯾراﯾش ﻋﮑس
و وﯾدﯾو ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی داﯾرهاﻟﻣﻌﺎرف ،ﮐﺗﺎبھﺎ و داﻧﺳﺗﻧﯽھﺎ در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑر ﭘﺎﯾﮫی آﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ،اﯾن ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﻋﻣده ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺳروﯾس
ﺧود را از اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی دﯾﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﯾﻧﺗﮏ و ﺗﺳﮭﯾﻠﮕر ﻣﺎﻟﯽ در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی  ،VODﺳروﯾسدھﻧدهھﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ ،ﭘﺧش زﻧده ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ و اﻧواع ﺳروﯾسھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ﺻوﺗﯽ و
ﺗﺻوﯾری در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری ﺷﺎﻣل ﭘﯾﮏ و ﺗﺎﮐﺳﯽ و ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﮭری و ﺑﯾن
ﺷﮭری در اﯾن دﺳﺗﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اﯾن دﺳﺗﮫ ﺷﺎﻣل اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻓروش ﺑﻠﯾط ﻧﻣﯽﺷود
اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﺎﯾد در ﺳﺎل  ٩۶ﺗﺎ  ٩٧ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑﺎﺷد و ھﯾﺋت داوران ﺑﮫ ﺻورت ﺷوراﯾﯽ و
ﻣﺷوری از ﻣﯾﺎن ﮐﺗﺎب ای ﺗﺎﺛﯾرﮔذار در زﯾﺳتﺑوم ﯾﮏ ﻋﻧوان را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﺗرﯾن ﮐﺗﺎب اﯾن ﺣوزه اﻧﺗﺧﺎب و
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ھﯾﺎت داوران ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼکھﺎی داوری ﺟﺷﻧواره وب و ﻣوﺑﺎﯾل اﯾران و ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق
ﻧوﯾﺳﻧده و ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن در ﺟﻠﺳﮫ ای ﻣﺷورﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾت را در ﻣﯾﺎن ﺷرﮐﺗت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ھﯾﺎت داوران ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼکھﺎی داوری ﺟﺷﻧواره وب و ﻣوﺑﺎﯾل اﯾران در ﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﻣﺷورﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾت را
ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن طراﺣﯽ دﯾداری را دارد ،از ﻣﯾﺎن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ھﯾﺎت داوران ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼکھﺎی داوری ﺟﺷﻧواره وب و ﻣوﺑﺎﯾل اﯾران در ﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﻣﺷورﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾت را
ﮐﮫ از ﻧطر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس طراﺣﯽ ﺷده اﺳت را از ﻣﯾﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ﺷﺎﺧﮫ

ﻧﺎم ﮔروه

ﮔروه ھﺎی وﯾژه

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل

ﮔروه ھﺎی وﯾژه

ﺑﮭﺗرﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل ﺳﺎل ٩٧

ﮔروه ھﺎی وﯾژه

ﺑﮭﺗرﯾن وب ﺳﺎﯾت )ﮐﺳب و ﮐﺎر( ﺳﺎل ٩٧

ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺎل ٩٧
ھﯾﺎت داوران ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼک ھﺎی داوری ﺟﺷﻧواره وب و ﻣوﺑﺎﯾل اﯾران در ﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﻣﺷورﺗﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن
را در ﻣﯾﺎن ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺑﺎﯾد در ﺳﺎل  ٩٧طراﺣﯽ و ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎﺑران ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﯾﺎت داوران ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼک ھﺎی داوری ﺟﺷﻧواره وب و ﻣوﺑﺎﯾل اﯾران در ﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﻣﺷورﺗﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن را در ﻣﯾﺎن
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﯾن ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑﺎﯾد در ﺳﺎل  ٩٧راه اﻧدازی ﺷده ﺑﺎﺷﮫ و ھﺎﯾت داوران ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼک ھﺎی ﺟﺷﻧواره از ﺑﯾن
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و اﺳﺗﺎرﺗﺎپ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩٧راه اﻧدازی ﺷدن ﯾﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﻧد.

