
 

 

 

 ؟در زمان قطعی اینترنت چه کنیم

ایم تا ایرانی را برای شما آماده کرده در این پست فهرستی از وب سایت ها و سرویس هایبویز  با سالم خدمت همراهان همیشگی سایت کالی

 الملل بتوانید از سرویس های مشابه آنها در ایران استفاده کنید.در صورت اختالل در دسترسی شما عزیزان به اینترنت بین

بویز در صدد  الیاست و سایت ک الملل آماده گردیدهدر صورت قطعی اینترنت بینشما این پست در جهت آشنایی شما عزیزان و رفع مشکالت 

 باشد. گزینی در استفاده از این سرویس ها بجای نمونه خارجی آن نمیجای

 

 موتور جستجوگر

 نشانی نام

 www.parseek.ir موتور جستجوگر پارسیک

 www.googler.ir موتور جستجوگر یوز

 www.yooz.ir موتور جستجوگر پارسیجو

 www.parsijoo.ir موتور جستجوگر گوگلر

 



 

 

 ها ، خدمات دولتیادارات، وزارتخانه

 نشانی نام

 E3.tax.gov.ir امور مالیاتی

 Eblagh1.adliran.ir سامانه ثنا

 www.141.ir های کشورمرکز اطالعات راه

 Fids.airport.ir اطالعات پرواز فرودگاه های کشور

 Epolice.ir خدمات الکترونیک پلیس

 Tamin.ir سازمان تامین اجتماعی

 Sabtteahval.ir سازمان ثبت احوال

 Epolice.ir خدمات الکترونیک انتظامی

 Irimo.ir/fa سازمان هواشناسی کشور

 Ssaa.ir سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 Sabteahval.ir/tab-245.aspx پیگیری کارت ملی

 Adliran.ir درگاه خدمات الکترونیک قضایی

 Najatracking.post.ir سامانه رهگیری محصوالت پستی

 Sokht.epolice.ir پیگیری کارت سوخت

 Tamin.ir سازمان تامین اجتماعی

 Irsc.ut.ac.ir مرکز لرزه نگاری کشور

 Irantvto.ir ای وحرفهسازمان آموزش فنی

 

 

 

 

 بانک ها

 نشانی نام

 Cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 Bmi.ir بانک ملی ایران

 Postbank.ir بانکپست 

 Tejaratbank.ir بانک تجارت

 Refah-bank.ir بانک رفاه

 Banksepah.ir بانک سپه

 Ghbi.ir/fa بانک قوامین

 Bki.ir بانک کشاورزی

 Bank-maskan.ir بانک مسکن

 Ansarbank.com/fa/home بانک انصار



 

 

 Sb24.com/portal/home بانک سامان

 Bpi.ir بانک پاسارگاد

 Bankmellat.ir بانک ملت

 Persian-bank.ir بانک پارسیان

 Sbank.ir بانک سرمایه

 Bsi.ir بانک صادرات

 Shahr-bank.ir بانک شهر

 Hibank24.ir بانک حکمت ایرانیان

 

 بیمه 

 نشانی نام 

 Centinsur.ir استعالم بیمه ایران

 Iraninsurance.ir بیمه ایران

 Dana-insurance.com بیمه دانا

 Alborzinsurance.ir بیمه البرز

 Mic.co.ir بیمه معلم

 Bimehma.com بیمه ما

 Parsianinsurance.ir بیمه پارسیان

 Atiyehsazan.ir بیمه آتیه سازان

 Bimehasia.com بیمه آسیا

 Bimito.com بیمیتو

 Azki.com ازکی

 

 

 

 بیمارستان ها

 نشانی نام

 Miladhospital.com میالدبیمارستان 

 Hrmc.iums.ac.ir بیمارستان رسول اکرم

 Farabih.tums.ac.ir بیمارستان فارابی

 Ikhc.tums.ac.ir بیمارستان امام خمینی

 Mkht.ir بیمارستان مصطفی خمینی

 Thc.tums.ac.ir مرکز قلب تهران

 

 خبرگذاری



 

 

 نشانی نام

 Fasrnews.com خبرگذاری فارس

 Mehrnews.com خبرگذاری مهر

 Irna.ir ایرنا

 Isna.ir ایسنا

 Ilna.news ایلنا

 Tabnak.ir تابناک

 Tasnimnews.com تسنیم

 Shana.ir شانا

 Khabaronline.ir خبر آنالین

 Yjc.ir باشکاه خبرنگاران جوان

 Asriran.com عصر ایران

 

 مسیریاب و نقشه

 نشانی نام

 Daalapp.com مسیریاب دال

 Balad.ir مسیریاب بلد

 Neshan.org مسیریاب نشان

  

 

 

 

 دانلود و بروزرسانی نرم افزار و اپلیکشن

 نشانی نام

 Cafebazaar.ir کافه بازار

 Sibche.com سیبچه

 Myket.ir مایکت

 Soft98.ir ۹۸سافت

 Yasdl.com پارس دانلود

 P30world.com پی سی ورلد

 Sarzamindownload.com سرزمین دانلود

 Downloadha.com دانلودها

 Softgozar.com سافت گذر

 Charkhoneh.com چارخونه

 Iranapps.ir ایران اپس



 

 

 P30download.com پی سی دانلود

 Download.ir دانلود فارسی

 Fileniko.com فایل نیکو

 Patoghu.com پاتوق یو

 Farsroid.com فارسروید

 Sibapp.com سیب اپ

 Iapps.ir آی اپس

 

 تاکسی اینترنتی

 نشانی نام

 Snapp.ir اسنپ

 Tap30.ir تپ سی

 Carpino.ir کارپینو

 Alopeyk.com الوپیک

 Taximaxim.ir ماکسیم

 

 

 

 

 

 

 تماشا و دانلود فیلم

 نشانی نام

 Namava.ir نماوا

 Filmnet.ir فیلم نت

 Filimo.com فیلیمو

 Apparat.com اپارات

 Gapfilm.ir فیلم گپ

 Dlpersian.ir پرشین دانلود

UPTVS Uptvs.com 
 namasha نماشا

 

 موسیقی و پادکست

 نشانی نام



 

 

 Navaak.com نواک

 Shenoto.com شنوتو

 Namlik.me ناملیک

 Beeptunes.com بیپ تونز

 Nex1music.ir نکسوان موزیک

 Vmusic.ir واال موزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرید آنالین

 نشانی نام

 Digikala.com دیجی کاال

 Zanbil.ir زنبیل

 Meghdadit.com تیمقداد آی

 Lioncomputer.com لیون کامپیوتر

 Iranrenter.com ایران رنتر

 Okala.com اوکاال

 Torob.com ترب

 Emalls.ir ایمالز

 Dcakala.com دی سی ای کاال

 Poromix.com پورومیکس

 Yadakjo.ir یدک جو



 

 

 Etmall.ir تی مالای

 Polotak.com پولوتک

 Digisvg.ir اس وی جی

 Bprshop.com بهینه پردازش

 Mashadkala.com مشهدکاال

 Klap.ir کی لپ

 

 سفارش غذا

 نشانی نام 

 Snappfood.ir اسنپ فود

 Shilivery.com چیلیوری

 Reyhoon.com ریحون

 Delino.com دلینو

 Changal.com چنگال

 Zeytoon.pizza زیتون

 

 

 

 

 

 

 پیام رسان

 نشانی نام

 Igap.net آی گپ

 Bmi.ir/landing/bale بله

 Gap.im گپ

 Eotaa.com ایتا

 Bisphone.com بیسفون 

 Hi.sapp.ir سروش پالس

 

 کتابخوان

 نشانی نام

 Fidibi.com فیدبیو



 

 

 Navaar.ir نوار

 Taaghche.com طاقچه

 Ketabrah.ir کتابراه

 Ketabnak.com کتابناک

 

 خرید بلیط و گردشگری

 نشانی نام

 Alibaba.ir علی بابا

 Flightio.com فالیتیو

 Mrbilit.com مستربلیط

 Ghasedak24.com ۲۴قاصدک 

 Payaneha.ir خرید بلیط

 Safar724.com خرید بلیط اتوبوس

 Raja.ir ونقل ریلی رجاحمل

 Charter.ir چارتر

 Tiwall.com تیوال

 Irantic.com ایران تیک

 Cinematicket.org تسینما تیک

 

 

 

 

 پزشکی و سالمت

 نشانی نام

 Doctoreto.com دکترتو

 Drsaina.com دکتر ساینا

 Nobat.ir نوبت آی آر

 Salamati24.com ۲۴سالمتی 

 Drdr.ir دکتر دکتر

 Doctor-yab.ir دکتریاب

 

 بانکی و پولیخدمات 

 نشانی نام 

 Asanpardakht.ir آپ



 

 

۷۸۰ App.780.ir 

۷۲۴ 724.ir 

 Hamrahcard.ir همراه کارت

 Sekeh.behpardakht.com سکه

 

 ایمیل

 نشانی نام

 Mail.iran.ir ایران

 Chmail.ir چاپار

 Mailfa.com میل فا

 

 دیکشنری

 نشانی نام

 Dictionary.abadis.ir آبادیس

 Targoman.ir ترگمان

 Faraazin.ir فرازین

 

 ورزشی

 نشانی نام 

 90tv.ir سایت نود

 Varzesh3.com ۳ورزش 

 Tarafdari.com طرفداری

 

 آپلود فایل

 نشانی نام

 Picofile.com پیکوفایل

 Parsaspace.com پارسا اسپیس

 Trainbit.com ترین بیت

 

 نیازمندی ها

 نشانی نام

 Divar.ir دیوار

 Sheypoor.com شیپور

 Bama.ir باما

 دانشگاه ها



 

 

 نشانی نام

 Iau.ac.ir آزاد اسالمی

 Tu.ac.ir تهران

 Sharif.ir شریف

 Kntu.ac.ir خواجه نصیر

 Pnu.ac.ir پیام نور

 Sbu.ac.ir شهید بهشتی

 Tums.ac.ir علوم پزشکی تهران

 Aut.ac.ir امیرکبیر

 

 کاربردی

 نشانی نام

 Time.ir زمان تاریخ اوقات شرعی

 Irimo.ir هواشناسی کشور

 Achareh.ir آچاره

 Khedmatazma.ir خدمت از ما

 Pelak.com پالک

 Bahesab.ir با حساب

 

 

 

 

 بانک مقاله و مجالت تخصصی

 نشانی نام 

 Roshd.ir رشد

 Irandoc.ac.ir ایرانداک

 Noormags.ir نورمگز

 Elmnet.ir علم نت

 

 

است که این پست صرفا جهت اطالع شما می باشد و به معنای توصیه ی سایت کالیبویز مبنی بر استفاده از سرویس های  ذکر مجددا الزم به

و فقط برای رفع نیاز شما در زمان اختالل تهیه گریده است. این مطلب با مشارکت شما همراهان گرامی  داخلی بجای نمونه خارجی نمی باشد

 . با تشکرغنی تر میگردد

 جهت بهره مندی از دیگر آموزش های وب سایت کالی بویز میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:



 

 

https://kaliboys.com 


