
 موضوع سایت نام سایت آدرس سایت ردیف

1 www.Shahrsakhtafzar.com نقد و آخرین اخبار سخت افزاری و  مرجع سخت افزار ایرانیان

 بررسی محصوالت سخت افزاری و...

2 www.google.com/logos تصاویر همه لوگوهای جذاب گوگل را  صفحه لوگوهای گوگل

 .مشاهده کنید
3 www.iran141.ir  آخرین وضعیت ترافیک راهها ،آخرین  کشورمرکز مدیریت راه های

رخداد های جاده ای،میانگین تردد و 

 جستجو کوتاهترین مسیر بین دو شهر
4 www.filext.com filext  سایتی برای گفتن اینکه این فایل با

کدام برنامه باز میشود.فقط کافیست 

 پسوند فایل را در سایت بنویسید.
5 www.virtualtour.tehran.ir تصاویر گیگاپیکسلی از تهران تور مجازی ایران 

6 www.farsilookup.com لغت نامه ای برای تبدیل لغات فارسی به  لغت نامه آنالین

فارسی،فارسی به انگلیسی و انگلیسی 

 به فارسی است.

7 www.sabteahval.ir  سامانه ی اینترنتی سازمان

 ثبت احوال
شناسنامه و کارت پیگیری 

 ملی پیدا شده

8 www.time.ir ساعت کشور ایران.تاریخ  ساعت و تقویم رسمی ایران

 قمری،شمسی و میالدیروز.

تبدیل تقویم شمسی به قمری و 

 میالدی یا باالعکس

9 www.jaaar.com تمامی روزنامه ها را به طور آنالین  گیشه مطبوعاتی آنالین

 موبایلمطالعه کنید.داری نسخه 

10 www.eqeep.ir جستجوی ایرانی جستجو 

11 www.3-m.ir مجله پزشکی مادر  

12 www.teatreshahr.com تئاتر  

13 www.abna.ir زنگی پیامبران و... خبرگزاری اهل بیت 

14 www.encyclopaediaislamica.com دانشنامه جهان اسالم  

15 www.testyourvocab.com  بلدید؟چندلغت انگلیسی  

16 www.icoff.ee همه چیز راجع به قهوه  

17 www.babypingu.com هم برای بچه ها و هم برای  سرگرمی برای خانواده

 پدر و مادر

18 www.android.shahr.com نرم افزارها و بازیهای  آندروید

 کاربردی برای آندروید

19 www.docjax.com می توانید تمامی فایل های متنی را  موتور جستجوی اسناد

 جستجو کنید.
20 www.vazifeh.police.ir آخرین اخبار مربوط به نظام وظیفه پایگاه الکترونیک نظام وظیفه 



21 www.persian-games.com  مجله اینترنتی بازی های

 رایانه ای

پیش نمایش بازی های 

 جدید ایرانی،دانلود بازی

22 www.findipinfo.com  دریافت اطالعاتIP  

23 www.irancartoon.ir جدیدترین کاریکاتورها را با موضوعات  مرجع هنر کاریکاتور

 مختلف پیدا کنید.
24 www.iraneconomist.ir اقتصاد بازار، بورس و... اخبار حوزه اقتصاد 

25 www.vgchartz.com همه چیز درباره بازی ،بازی  آخرین اخبار صنعت بازی

 حال ساخت،های در 

26 www.techfars.com  سایت خبر تکنولوژی و فناوری

 اطالعات
 آخرین اخبار دنیای فناوری

27 www.tarjomaan.com مقاالت برتر علوم اجتماعی  

28 www.Ubuntu.ir انجمن فارسی اوبونتو  

29 www.myheritage ایجاد شجره نامه دیجیتالی شجره نامه آنالین 

30 www.pand.snn.ir مرجع نشریات دانشجویی مرجع نشریات دانشجویی 

31 www.virusscan.jotti.org مگابایت25اسکن فایلها تا ویروس یاب آنالین 

32 www.pipebytes.com اشتراک گذاری فایل  

33 www.privnote.com ارسال نامه های یک بارمصرف  

34 www.mywot.com بررسی اعتبارسایت  

35 www.imamali.ir زندگینامه و.. ع((مرکز تحقیقات امام علی 

36 0098SMS.COM ارسال پیامهای تبلیغاتی ارسال پیامهای تبلیغاتی 

37 Tarjomaan.com مقاالت ترجمه شده مقاالت برتر علوم اجتماعی 

38 Ubuntu.ir انجکن فارسی اوبونتو  

39 Myheritage.ir شجره نامه آنالین  

40 Ilovefile.com Convener 
تبدیل انواع فایل ها به 

 فرمت های مختلف

41 Worldfoodclock.com  مقدار منابع استفاده شده در

 حهان

مقدار نفت، آب و...استفاده 

 شده، از بین رفته و ...

42 Haikudeck.com ایجاد فایل ارائه  

43 Justdelete.com حذف عضویت خود از سایت ها حذف حساب کاربری 

44 Picoweather.com وضعیت آب و هوا  

45 Takeitapart.com روش بازکردن وسایل  

46 Devtoolstips.com  نکته و ابزار تولید نرم افزار

 برای کروم

 

47 Gozaar.ir  تحلیلی گذار_پایگاه علمی  

48 Webs.com طراحی بسیار آسان سایت طراحی سایت 



 mh12brooz.blog.irکاری از

49 Ge.tt اشتراک گذاری فایل  

50 Offtag.ir 
خرید انواع وسایل با تخفیف  خرید گروهی آف تگ

 %90تا10هایی بین

51 7Payam.ir اخبار کامپیوتر، اینترنت و... پیام 7مجله خبری 

 مقاالت برای موضوعات مختلف_
52 Ads.7payam.ir  معرفی کاال و... پیام 7مجله تبلیغاتی 

53 Palette.town بدست آوردن کد رنگ  

54 
Piconka.com 

افزونه مرتب کردن بوک 

 مارک

 برای مرورگر کروم

55 Imagistory.com میتوانید با صدای خود قصه بگویید. کتاب های مصور بدون متن 

56 Myket.ir   

57 Ashoora.ir وقایع کربال، گالری تصاویر،  پایگاه عاشورا

 پخش زنده، مقاله و..

58 Whoishussain.org  زندگی نامه امام حسین)ع( کیست؟امام حسین 

59 Dronestagr.ir انواع عکس های مختلف با موضوعات  تصاویر گرفته شده با پهپاد

 مختلف زیبا که با پهپاد گرفته شده است
60 Broadsheet.io طراحی صفحات وب  

61 Elmoiman.ir زندگی به سبک اسالمی علم و ایران 

62 App.733.ir آسان پرداخت  

63 Dailyrotation.com سر خط سایت های خبری بروز  

64 Sitepoint.com آموزش برنامه نویسی  

65 e.ggtimer.com زمان سنج بر خط  

66 Unroll.me پاک کردن ایمیل های ناخواسته  

67 Hamgardi.com معرفی مکان هایی برای سفر همگردی 

68 10fingers.com 
دیگران سرعت تایپ کردن خود را با  

 مقایسه کنید.
69 Instructables.com طرز ساخت انواع وسایل آموزش ساخت همه چیز 

70 Filehippo.com نرم افزارهای موردنظر خود را به  آرشیو نرم افزار

 راحتی پیدا کنید.
71 Xmarks.com افزونه مرورگرها  

72 Bonanza.com/bachground-burner حذف پس زمینه عکسها  

 Babadum.com آموزش زبان همراه با بازی  

 Eol.org______arkive.org 
اطالعات بسیار کاملی در مورد  حیات وحش

 جانوران
 Airplaneticket.ir به راحتی بلیت هواپیما رزرو کنید. خرید اینترنتی بلیت هواپیما 
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