


مهمتریــن  همــواره  تاریــخ  طــول  در  زبــان 
ــوده اســت.  ــان انســان ها ب ــزار ارتباطــی می اب
امــروز کــه دامنــه ارتبــاط میــان جوامــع بســیار 
ترجمــه  اســت،  شــده  پیچیــده  و  عمیــق 
متــون بیــش از پیــش اهمیــت یافتــه اســت.       
دارالترجمــه رســمی کتیبــه در تیرمــاه ســال 
1386 در منطقــه جــردن تهــران و بــا ارائــه 
خدمــات ترجمــه رســمی در زبــان انگلیســی 

تاســیس شــد.
پــس از ده ســال تجربــه،  دارالترجمــه   
رســمی اســپانیایی کتیبــه از آبان مــاه 1396 
بــه صــورت اختصاصــی با همکاری و مشــارکت 
امیــر  و  موســوی فرد  بابــک  دکتــر  آقایــان 
زمانــی راه انــدازی گشــت و بــا کــد دفتــر 1058 
بــا کادری مجــرب از مترجمــان مســلط بــه ایــن 
زبــان بــه صــورت اختصاصــی آغــاز بــه ترجمــه 
رســمی اســناد و مــدارک بــه زبــان اســپانیایی 

و بالعکــس نمــود.
همچنیــن دارالترجمــه رســمی آلمانی   
و ایتالیایــی کتیبــه بــا مدیریــت آقــای علــی 
زمانــی بــا مجــوز رســمی از قوه قضائیــه بــه 
گــروه کتیبــه ملحــق شــد و مجموعــه کتیبــه 
بــزرگ  دارالترجمه هــای  از  یـکـی  به عنــوان  را 

تهــران تثبیــت نمــود.

]دارالترجمــه کتیبــه تنهــا در شــهر تهــران، بلــوار آفریقــا )جــردن( 
بــه صــورت قانونــی فعالیــت دارد و هیــچ شــعبه دیگــری نــدارد.[



دفاتر ترجمه رسمی 
شماره های ۱۰۵۸، 883 و 931 تهران

با مجوز رسمی از قوه قضائیه ایران

مترجم رسمی مسئول )اسپانیایی( : دکتر بابک موسوی فرد
مترجم رسمی مسئول )آلمانی( : دکتر پیمان طهماسبی

مترجم رسمی مسئول )انگلیسی( : سرکارخانم اعظم زاهدی
مترجم رسمی همکار )ایتالیایی( : سرکارخانم مریم شرکا



دارالترجمه رسمی کتیبه

موسس دفتر کتیبه جردن :  امیر زمانی

48 مترجم4 زبان



%
خدمات کتیبه

پیک دریافت مدارک و تحویل ترجمه به صورت رایگان

ارائه تخفیف ویژه به دفترهای اقامتی

تسویه هر پانزده روز یکبار

اسپانیایی
%15

آلمانی
%20

انگلیسی
%25

ایتالیایی
%20

ترجمه مدارک توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه روی سربرگ رسمی دارالترجمه

اخذ تأییدیه قوه قضائیه و وزارت امور خارجه در صورت نیاز و درخواست متقاضی

اخذ تأییدیه سفارت در صورت نیاز و درخواست متقاضی )وزارت علوم، بهداشت، نظام پزشکی(

اخذ تأییدیه وزارت های مربوطه در صورت نیاز )وزارت علوم، بهداشت، نظام پزشکی(















جشن پایان سال کتیبه
 همراه با کنسول سفارت اسپانیا

Mr. Jose Manuel Ramirez
 در هتل اسپیناس پاالس
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