ردیف

نام سایت

آدرس

IP

آسیا دی ال

185.49.85.212

دانلود سنتر و آپلودسنتر
1*

a sia dl.ir
V O D a nd V ide o

2*

filimo.com

فیلیمو

185.147.178.23

3*

filmne t.ir

فیلم نت

185.13.229.122

4*

ise e ma .ir

آی سیما

82.99.242.3

5*

ka na pe .ir

کاناپه

79.175.154.101

6*

pla a n.ir

پالن

185.13.229.102

7*

Aione t.ir
وبسایت های علمی و فناوری اطالعات

آیو

185.143.233.210

8

D igia to.com

دیجیاتو

79.175.147.211

9

Ha mya rwp.com

همیار

147.135.220.184

it وب سایت

185.8.173.236

10

Itpro.ir

11

Bigthe me .ir

بیگ

88.99.219.16

12

G a dge tne ws .ir

گجت نیوز

212.32.234.200

13

Itba za r.com

آی تی

37.228.136.219

14

G ooya it.com
بالگ ها و شبکه های اجتماعی

گویا

185.49.84.230

بالگ

91.98.29.219

15

Blog .ir

16

Miha nblog .com

میهن بالگ

5.144.133.146

17

P e rsia nblog .ir

پرشین بالگ

46.224.2.180

18

rcs -te hra n-m10.pe rsia nblog .ir

پرشین بالگ

46.224.2.182

19

R ozblog .com

رز بالگ

79.127.127.68

20

F a ce na ma .com

فیسنما

79.127.127.5

21

C loob.com

کلوب

185.147.176.29

22

Ta ra fda ri.com

طرفداری

94.182.183.75

23

Ira nna z.com

پورتال ایران ناز

199.167.138.99

24

Niniba n.com

نی نی بان

94.182.146.180

25

G sm.ir

جی اس ام

91.98.100.118

26

E -e ste khda m.com

ای استخدام

130.185.73.247

27

R a se khoon.ne t

راسخون

79.127.125.36

28

Loxblog .com

لوکس بالگ

5.144.129.251

29

P a rsiblog .com

پارسی بالگ

5.144.129.195

30

Niniwe blog .com

نی نی وبالگ

158.58.186.218

31

Wisgoon.com

ویسگون

79.127.125.104

IP

آدرس

77.238.122.146

پارس ناز

94.232.175.79

تبیان

94.182.146.12
178.22.78.2

باشگاه خبرنگاران جوان

نام سایت

ردیف

P a rsna z.ir
وبسایت اطالع رسانی ،خبری و پورتال

32

Te bya n.ne t

33

خبرگزاری فارس

Y jc.ir
F a rsne ws .com

34
35

178.22.78.1
94.182.146.186

تابناک

Ta bna k.ir

36

94.182.146.195

عصر ایران

Asrira n.com

37

195.146.59.55

خبرگزاری دانشجویان

Isna .ir

38

164.138.18.162

خبر آنالین

Kha ba ronline .ir

39

77.238.121.220

خبرگزاری مهر

Me hrne ws .com

40

185.83.114.100

شهر خبر

S ha hre kha ba r.com

41

185.49.84.72

مشرق

Ma shre ghne ws .ir

42

185.13.228.77

ورزش1

1va rze sh.com

43

94.182.146.227

انتخاب

E nte kha b.ir

44

87.107.133.43

جام نیوز

J a mne ws .ir

45

185.49.84.250

نمناک

Na mna k.com

46

94.182.146.222

فرارو

F a ra ru.com

47

185.173.105.90

پرشین وی

P e rsia nv.com

48

94.182.146.231

فردانیوز

F a rda ne ws .com

49

178.216.249.71

خبرگزاری جمهوری اسالمی

Irna .ir

50

5.160.218.213

پایگاه خبری الف

Ale f.ir

51

185.116.160.43

ایران جیب

Ira njib.ir

52

5.160.157.92

تی نیوز

Tne ws .ir

53

46.209.157.6
77.104.65.15

شبکه اطالع راه دانا

D a na .ir

54

188.75.89.4
88.99.219.110

جام جم

J a me ja monline .ir

55

ایران ای کار

Ira ne ca r.com

56

94.182.146.225

پارسینه

P a rsine .com

57

94.182.146.69

پایگاه صراط

S e ra tne ws .ir

58

92.50.3.89

خبرپو

Kha ba rpu.com

59

94.182.147.127

وانا

V a na ne ws .ir

60

94.182.146.105

خبرگزاری میزان

Miza nonline .ir

61

164.138.21.145

همشهری آنالین

Ha msha hrionline .ir

62

94.182.146.33

پایگاه آفتاب

Afta bne ws .ir

63

178.216.250.182

سایت خبری بامداد

Ba mda d.ne t

64

IP

آدرس

94.182.146.66

شمانیوز

79.127.127.227

دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

103.216.60.134

روزنامه دنیای اقتصاد

نام سایت
S homa ne ws .com
Kha me ne i.ir
D onya -e -e qte sa d.com

ردیف
65
66
67

46.224.2.44

ارانیکو

E ra nico.com

68

178.216.248.204

پایگاه رکنا

R okna .ir

69

94.182.146.154

فرادید

F a ra de e d.ir

70

95.38.15.85

پورتال جامع آوینی

Aviny.com

71

185.181.180.68

حوزه

Ha wza h.ne t

72

5.61.30.66

موسیقی ایرانیان

Musice ira nia n.ir

73

5.160.157.154

پارس فوتبال

P a rsfootba ll.com

74

5.63.8.79

دکتر رهام

R oha m.ws

75

94.182.146.215

روز نو

R oozno.com

76

103.216.62.68

ایلنا

Ilna .ir

77

212.80.20.28

خبرگزاری دانشجو

S nn.ir

78

94.182.146.198

تابناک با تو

Ta bna kba to.ir

79

77.36.163.227

خبرگزاری صدا و سیما

Iribne ws .ir

80

77.104.83.5
103.216.62.68

پارس تودی

P a rstoda y.com

81

185.86.180.33

اقتصاد آنالین

E ghte sa donline .com

82

185.86.180.17
185.49.84.69

ساعت 24

S a a t24.com

83

94.182.146.229

بولتن نیوز

Bulta nne ws .com

84

94.182.183.90

الو دکتر

Alodoctor.ir

85

94.182.146.236

خبرگزاری دفاع مقدس

de fa pre ss .ir

86

94.182.146.111

خبرگزاری قرآنی

iqna .ir

87

فروشگاه اینترنتی
79.175.191.253

دیوار

D iva r.ir

88

185.143.233.2
79.175.191.67

باما

Ba ma .ir

89

شیپور

S he ypoor.com

90

79.175.191.66
5.144.131.138

بازار اینترنتی

E ma lls .ir

91

185.129.168.231

ایسام

E sa m.ir

92

79.175.146.2

نت برگ

Ne tba rg .com

93

79.175.191.240

کافه

C a fe ba za a r.ir

94

185.83.208.180

سینماتیکت

C ine ma ticke t.org

95

IP

آدرس

185.167.100.53

نیاز روز

164.138.18.40

راهنمای همشهری

185.173.105.66

مقداد آی

79.175.163.74
37.228.136.244

علی بابا

نام سایت
Nia ze rooz.com

ردیف
96

R a hna ma .com

97

Me ghda dit.com

98

Aliba ba .ir

99

37.228.137.181
64.150.178.53

زودفود

Z oodfood.com

100

مدیسه

Modise h.com

101

185.143.233.81

لست سکند

La stse cond.ir

102

79.127.127.65

میهن استور

Miha nstore .ne t

103

91.99.98.70

زنبیل

Z a nbil.ir

104

5.144.130.7

هاست ایران

Hostira n.ne t

105

185.4.28.251

کیمیا آنالین

Kimia online .com

106

79.127.127.33

شاپ کیپر

S hopke e pe r.ir

107

147.135.220.184
104.20.2.70

ژاکت مارکت

Ma rke twp.ir

108

104.20.3.70
5.144.128.152

لیون کامپیوتر

Lioncompute r.ir

109

فروشگاه اینترنتی اله بازار

e le ba za r.ir

110

136.243.112.164

فروشگاه اینترنتی دیجیتال باران

digita lba ra n.com

111

217.182.112.57

فروشگاه اینترنتی دنیا کامپیوتر

donya compute r.com

112

94.130.125.251

فروشگاه اینترنتی دنیای دیجیتال

donya -digita l.com

113

فروشگاه اینترنتی کارتریج ایکا
91.134.164.115

فروشگاه ایشارژیو

103.215.221.203

فروشگاه قطعات الکتریک محمد

e ca rtridge .ir

114

e cha rge u.ir

115

me rqc.com

116

5.61.31.163

فروشگاه اینترنتی

e shopp.ir

117

91.98.30.82

فروشگاه اینترنتی فن آسان

fa na sa n.com

118

78.46.158.237

فروشگاه اینترنتی فایاب

fa ya b.com

119

185.8.173.50

فروشگاه فایل من

79.175.166.3

فروشگاه اینترنتی فینال

file ma n.pa rspa .ir
fina l.ir

120
121

94.232.169.137

فروشگاه اینترنتی قلعه بازی

gha le ba zi.com

122

185.2.12.204

فروشگاه اینترنتی مارکتستان

ma rke te sta n.com

123

94.23.110.17

فروشگاه هنرمندان

hmobile .ir

124

5.133.176.185

فروشگاه اینترنتی هلو )هلوشاپ(

holooshop.ir

125

فروشگاه اینترنتی هایپر کافه

hype rca fe .ir

126

185.55.224.103

فروشگاه و سایت تخفیف هایپرشاین

hype rshine .ir

127

185.94.96.66

فروشگاه اینترنتی مهفا

ma hfa shop.com

128

88.99.23.203

فروشگاه اینترنتی ireshops.ir

ire shops .ir

129

IP

آدرس

نام سایت

ردیف

5.9.156.61

فروشگاه اینترنتی مرکز خرید

ir-shop.ir

130

178.216.250.163

فروشگاه اینترنتی جانبی

ja ne bi.com

131

176.9.138.182

فروشگاه اینترنتی جنس خوب

je nse khoob.com

132

51.254.46.28

فروشگاه اینترنتی کاالبیز

ka la biz.ir

133

164.215.130.189

فروشگاه اینترنتی کاالاینا

ka la ina .com

134

فروشگاه اینترنتی میرداماد

mdc.ir

135

5.61.29.44

فروشگاه تجهیزات دیجیتال سبز سنتر

sa bzce nte r.com

136

185.2.12.209

فروشگاه اینترنتی ساد هتر

sa de ta r.com

137

5.144.130.47

فروش آنالین شارژ تلفن

cha rje r.ir

138

178.216.250.163

فروشگاه اینترنتی جانبی

ja ne bi.com

139

91.98.97.150

جت خرید

je tkha rid.com

140

185.50.39.211

کژال مارکت

ka ja lma rke t.com

141

91.98.29.134
104.25.244.111

ایران مارکت سنتر

ka la -ce nte r.ir

142

104.25.243.111
5.160.218.6

خرید آنالین بلیط

tik8.com

143

خرید شارژ

a le f.1000cha rge .com

144

91.98.96.229

خرید آنالین کارت شارژ موبایل

mci24.com

145

185.119.173.155

خرید آنتی ویروس کسپرسکای

ika spe rsky.com

146

94.23.110.17

فروشگاه هنرمندان

hmobile .ir

147

178.216.250.34

گوشی شاپ

91.240.180.120

خانه فروش شارژ

gooshishop.com
e cha rge .sa ma ne pa y.com

148
149

91.134.164.115

فروشگاه ایشارژیو

e cha rge u.ir

150

37.187.134.89

ایجیکاال

e gka la .ir

151

87.247.179.195

آنتی ویروس بیت دیفندر

185.167.74.20

bitde fe nde rme .ir
بانک های اینترنتی

152

شاپرک

S ha pa ra k.ir

153

176.56.156.136
89.235.64.67

بانک ملت

Ba nkme lla t.ir

154

بانک ملی

Bmi.ir

155

91.239.55.245

زرین پال

Z a rinpa l.com

156

185.143.232.50

بانک پاسارگاد

Bpi.ir

157

193.8.139.24

بانک سامان

82.99.224.164
IP

بانک تجارت
آدرس

185.167.72.20
176.56.156.137

S b24.com
Te ja ra tba nk.ir
نام سایت

158
159
ردیف

217.218.78.28

C bi.ir

بانک مرکزی

217.218.78.29
94.184.120.23

بانک سپه

78.38.201.21

بانک صادرات

E ba nkse pa h.ir
Bsi.ir

160
161
162

91.99.96.66

بانک اقتصاد

E nba nk.ne t

163

178.21.40.38
91.212.252.100

بانک پارسیان

P a rsia n-ba nk.ir

164

5.160.242.100
188.126.151.7

بانک رفاه

R b24.ir

165

بانک مهر

Me ba nk.ir

166

77.237.70.151

بانک انصار

Ansa rba nk.com

167

212.1.193.51

بانک مسکن

Ba nk-ma ska n.ir

168

91.98.31.62

پست بانک

postba nk.ir

169

46.209.3.170
185.73.76.30

بانک توسعه

e dbi.ir

170

بانک صنعت

bim.ir

171

بانک کشاورزی

bki.ir

172

185.129.168.11
46.18.248.18

بانک توسعه

ttba nk.ir

173

بانک کارآفرین

ka ra fa rinba nk.ir

174

77.237.91.61

بانک سرمایه

sba nk.ir

175

91.98.96.10

بانک سینا

sina ba nk.ir

176

79.175.145.138

بانک شهر

sha hr-ba nk.ir

177

91.99.97.34

بانک دی

ba nk-da y.ir

178

82.99.219.4

بانک رفاه

re fa h-ba nk.ir

179

217.218.108.191

بانک حکمت

hiba nk24.ir

180

91.98.100.166

بانک ایران

izba nk.ir

181

185.30.4.12

بانک قوامین

ghbi.ir

182

5.160.245.20

بانک خاورمیانه

middle e a stba nk.ir

183

185.13.230.170

بانک

ba 24.ir

184

188.75.127.130

موسسه نور

cinoor.ir

185

185.88.153.26

موسسه عسگریه

a ska riye .ir

186

82.99.216.202

بانک رسالت

rqba nk.ir

187

82.99.228.45

بانک مهر ایرانیان

qmb.ir

188

qmb.ir

189

80.191.79.22

تامین اجتماعی

Ta min.ir

190

77.36.166.196

سازمان صداسیما

Irib.ir

191

78.38.219.10
164.215.59.65
79.175.169.114

82.99.228.45

بانک قرض الحسنه مهر ایران
وبسایت های تجاری و اداری

IP

آدرس

نام سایت

ردیف

92.242.195.4

سازمان سنجش

S a nje sh.org

192

217.218.26.200

آموزش پرورش

Me du.ir

193

85.15.17.2

شاتل

S ha te l.ir

194

185.24.139.10

رایتل

R ighte l.ir

195

217.218.104.1

همراه اول

Mci.ir

196

31.24.238.139

شهرداری

Te hra n.ir

197

92.42.49.43

ایرانسل

Ira nce ll.ir

198

79.127.124.150

آسیاتک

1544.ir

199

46.224.1.44
91.207.138.0

های وب

Hiwe b.ir

200

شرکت پست

P ost.ir

201

91.207.138.140
91.98.29.182

پارس آنالین

P a rsonline .com

202

سازمان ثبت اسناد

S sa a .ir

203

82.99.209.207
185.12.101.62

سازمان امور مالیاتی

Ta x.gov.ir

204

پلیس راهنمایی رانندگی

R a hva r120.ir

205

94.182.227.21

پایگاه رجا

R a ja ne ws .com

206

79.127.124.152

آسیاتک

Asia te ch.ir

207

164.215.130.177

ساماندهی پایگاه اینترنتی

S a ma nde hi.ir

208

37.228.138.194

رشد

R oshd.ir

209

89.165.2.6

صبانت

S a ba ne t.ir

210

94.232.171.165

درگاه خدمات الکترونیک قضایی

Adlira n.ir

211

77.104.97.226

سازمان فنی حرفه ای

P orta ltvto.com

212

185.14.80.171

وزارت راه و شهرسازی

Irimo.ir

213

188.213.72.17

مبین نت

Mobinne t.ir

214

94.232.173.219

پژوهشگاه علوم و فناوری

Ira ndoc.a c.ir

215

185.170.44.2

کارگزاری مفید

Mofidonline .com

216

91.98.100.50
188.75.125.143

5.160.220.68

ایران خودرو

Ikco.ir

217

185.155.236.104

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

cra .ir

218

79.175.138.194

شرکت مخابرات

Tct.ir

219

79.175.166.85

سهام یاب

S a ha mya b.com
وبسایت های دانشگاهی و آموزشی

220

46.32.1.26

دانشگاه علمی کاربردی

U a st.a c.ir

221

80.66.177.54

دانشگاه تهران

U t.a c.ir

222

79.175.165.153

کانون

Ka noon.ir

223

IP

آدرس

نام سایت

ردیف

46.225.243.84
217.218.70.21

دانشگاه فنی حرفه ای

Tvu.a c.ir

224

87.107.34.207

پورتال دانشگاه پیام نور

P nu.a c.ir

225

87.107.34.206
46.143.213.5

دانشگاه فردوسی مشهد

U m.a c.ir

226

185.211.88.22

دانشگاه امیرکبیر

Aut.a c.ir

227

80.75.15.229

دانشگاه آزاد تهران مرکز

Ia uctb.a c.ir

228

78.38.208.89

دانشگاه علوم تحقیقات

S rbia u.a c.ir

229

81.31.160.39

دانشگاه شریف

sha rif.ir

230

185.95.180.50

دانشگاه عالمهی طباطبایی

a tu.a c.ir

231

94.184.176.4

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

kntu.a c.ir

232

194.225.24.120

دانشگاه شهید بهشتی تهران

sbu.a c.ir

233

108.171.215.180

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

jde vs .com

234

217.218.30.39

دانشگاه آزاد تهران جنوب

a za d.a c.ir

235

94.101.188.133
77.104.103.15

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

ja ha t.ir

236

دانشگاه امام صادق(ع)

isu.a c.ir

237

دانشگاه تربیت معلم

tmu.a c.ir

238

194.225.184.111

دانشگاه علوم پزشکی ایران

iums .a c.ir

239

5.160.84.110

دانشگاه هنر

a rt.a c.ir

240

46.209.220.2

دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

172.16.160.12
No such host is known

ictfa culty.ir

241

164.138.20.139

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران

ia utmu.a c.ir

242

217.218.56.207

دانشگاه الزهرا)س(

a lza hra .a c.ir

243

77.104.84.239
80.191.49.130

سازمان مدیریت صنعتی

imi.ir

244

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

srttu.e du

245

80.191.49.136
130.185.72.159

متمم

mota me m.org

246

تبلیغات
185.49.84.252

پاپکده

P opka de .ir

247

199.167.138.102

ایران پاپ

Irpopup.ir

248

91.98.101.91

ای نتورک

Ane twork.ir

249

185.147.178.24

صباویژن

S a ba vision.com

250

178.216.251.245

لردپاپ

Lordpopup.com

251

79.127.127.118

پاپ آپ

P opupa ds .ir

252

185.2.13.164

نکست پاپ آپ

Ne xtpopup.ir

253

سایر سایت ها

IP

آدرس

نام سایت

ردیف

5.144.130.151

پیوندها

P e yva ndha .ir

254

212.16.67.3

نماد الکترونیکی

E na ma d.ir

255

185.192.112.25

تایم

Time .ir

256

194.225.70.16

ایرنیک

Nic.ir

257

185.81.96.71

آبادیس

Aba dis .ir

258

77.238.122.152

راست چین

5.160.11.10

پست الکترونیک

185.173.105.90
91.212.252.100

R tl-the me .com
C hma il.ir

259
260

پرشین وی

P e rsia nv.com

261

بانک رفاه کارگران

R b24.ir

262

دانشگاه آزاد اسالمی-واحد تهران مرکز

Ia uctb.a c.ir

263

104.18.35.229
130.185.72.159

sibta yn.com

264

متمم

mota me m.org/

265

104.237.255.18

مهدی بیا

ma hdi.e tudfra nce .com

266

104.27.138.161
94.182.227.173

کرب و بال

ka rboba la .com

267

موعود

mouood.org

268

109.110.163.10

مکتب زهرا

ma kta boza hra .ir

269

185.176.58.213

حدیث نت

ha dith.ne t

270

130.185.72.84

مدرسه اسالمی هنر قم

isoa .ir

271

130.185.74.216

موسسه خیریه نور مبین

5.160.242.100
80.75.15.229
104.18.34.229

104.27.139.161

موسسه جهانی صبطین

noore mobin.org

272

130.185.75.67

سید علی خامنه ای

fa rsi.kha me ne i.ir

273

130.185.78.136

کالم حق

ka la me ha q.ir

274

130.185.78.104

یادواره  148شهید منطقه دودانگه ساری

shds .ir

275

130.185.78.196

آحاد حزب اهلل

a ha a d.ir

276

137.74.151.211

پایگاه بزرگ قرآنی طه

ta ha qura n.ir

277

78.129.241.65

صاحب الزمان عج

sa he bza ma n.org

278

138.201.131.202

امت اسالمی

omma tne ws .ir

279

144.76.94.166

مسجد امام موسی بن جعفر

a lka ze m.ir

280

77.238.123.74

مشروع اعمار المساجد

ma sa je d.ne t

281

149.56.201.253

مسجد المهدی ناجی آباد کاشان

tyu40.blogfa .com

282

158.58.187.168

سردار شهید سید محمد سعید جعفری

sha hid-ja fa ri.ir

283

5.63.8.6

آموزش های قران کریم

ke ta be qura n.ir

284

164.138.16.201

پایگاه مقاوت بسیج حضرت ولی عصر

pmbhva .ir

285

IP

آدرس

164.138.17.253

سیستم جامع اطالع رسانی جهان اسالم

نام سایت

ردیف

mota ghin.com

286

164.138.19.2

رعد الغدیر

ra a d-a lgha dir.org

287

164.138.22.226

بی قرار ظهور

bigha ra r.ir

288

176.123.66.68

ر هپویان وصال

ra hpouya n.com

289

185.105.185.172

مسجدنت ایران

ma sje dne t.ir

290

آوای قران

qura nmp3.ir

291

a fsa ra n.ir

292

No such host is known
178.216.248.194

افسران جوان جنگ نرم

185.10.72.126

صدای شیعه

se da ye shia .com

293

185.105.184.108

حرم مطهر

ha ra mmota ha r.ir

294

185.105.184.90

بشارت های ظهور

be sh.ir

295

185.116.160.30

جناح فرهنگی مومن و انقالبی

va lia mr.com

296

185.129.168.15

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

185.13.231.235

پورتال موسسه بهداشت معنوی

185.13.231.251

امامزادگان احمد و جعفر شهر بهمن

ra a d-cha rity.org

297

be hda shte ma na vi.com

298

ba hma ne ma mza de ga n.ir

299

ba giya toa lshhda .kowsa rblog .i

300

185.142.159.21

بقیت الشهدا

130.185.76.56

اداره بهزیستی شهر کاشان

r
ka sha n-be hzisti.ir

301

185.173.106.60

سازمان فعالیت های قرآنی

iska .ir

302

185.181.180.114

پایگاه اطالع رسانی سراسری اسالمی پارسا

isla micda ta ba nk.com

303

185.181.180.79

سداد نور

sa da a dnoor.ir

304

185.2.12.15
185.23.131.20

خیمه گاه

khe ime ga h.com

305

185.23.131.21
185.23.131.21

وبگاه فرهنگی تبلیغای امام رضا

ra za vi.a qr.ir

306

سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد

185.23.131.20
185.37.55.112

آستان قدس رضوی
پرتال تخصصی تبیان مهدویت

libra ry.a qr.ir

307

te bya n12.ne t

308

185.4.28.148

موسسه انصار الحسین

ma h-a s .com

309

185.4.31.190

ساینت جامع رمضان

ra me za n.com

310

آینه شمعدون

a yne sha mdoon.ir

311

185.49.84.26

موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

shira zna rje s .com

312

185.49.84.27

ناصرون

na se roon.ir

313

5.160.246.251

بسیج دانشجویی استان اصفهان

ibso.ir

314

No such host is known

IP

آدرس

185.49.86.94

اسالم شناسی

i20.ir

185.49.87.28

خانه خیرین ایران

ch-ira n.org

316

185.50.37.31

سازمان امداد و نجات هالل احمر

www.ra ro.ir

317

نام سایت

ردیف
315

185.51.201.202

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر

ja va na nhe la l.ir

318

178.216.248.154

بنیاد خیریه زینب کبری

ze yna bkf.ir

319

138.201.131.202

صلوات دات کام

sa la va a t.com

320

185.55.225.200

فرهنگ اول

fa rha nge a va l.ir

321

185.55.224.160

قرآن فا

qura nfa .ir

322

185.55.224.182

جنبش حیات

ha ya uni.ir

323

185.55.224.189

موسسه مهد قران کریم و و الیت

me ha d.org

324

185.55.224.31

موسسه فرهنگی هنری جنات فکه

ja nna te fa kke h.com

325

185.55.224.36

نور هدایت
دفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار

zohd.ir

326

sa la te -jome h.ir

327
328

185.55.224.60
185.55.225.24

استان البرز
بهزیستی چهارمحال و بختیاری

chbe hzisty.ir

185.55.227.57

بسیج دانشجویی استان کرمان

bdv.ir

329

185.55.227.69

پورتال شهدای روستای فوردو

fordo.ir

330

185.55.227.88

قانون گستر

gha nongosta r.com

331

185.8.172.59

بنیاد علمی فرهنگی هاد

bonya dha d.ir

332

185.8.173.18

شبکه اسالمی یا مجیر

ya mojir.com

333

185.8.173.55

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی

bnta briz.ir

334

185.8.173.22

گناه شناسی

313fa da i.ir

335

185.83.114.82

رهبران شیعه

185.88.152.91

سازمان بهزیستی کشور

No such host is known

shia -le a de rs .com
be hzisti.ir

336
337

بزرگترین سایت تخصصی شیعیان در جهان

a hlulba ytclub.com

338

185.94.97.106

پایگاه شهید چمران

pcha mra n.ir

339

199.59.242.150

مخلصین اهل بیت

a hle be it.tk

340

185.94.97.58

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان

me hra ne hcha rity.ir

341

188.253.2.142

پایگاه علوم و معرف اسالم

ma a re fisla m.ne t

342

188.253.2.144

ر هیافته

ra hya fte .com

343

188.253.2.153

طلبه پاسخ گو

t-pa sokhgoo.ir

344

188.253.2.166

آینده روشن

bfne ws .ir

345

188.253.2.177

قسم

mosle me bna ghil.gha sa m.ir

346

IP

آدرس

نام سایت

ردیف

188.253.2.191

عصر انتظار

a sr-e nte za r.ir

347

188.253.2.193

تمهید

ta mhid.ir

348

188.253.2.20

توابین

ta va bin.ir

349

188.253.2.243

صالحین تهران

sa le hinte hra n.ir

350

188.253.2.245

پایگاه اطال عرسانی خط امام

kha tte e ma m.ir

351

188.253.2.52

خانه اخوت

okhowa h.com

352

188.253.2.58

منجی دوازدهم

monji12.com

353

188.253.2.59

خین

kha yye n.ir

354

188.253.2.62

بسیج پرس

ba sijpre ss .ir

355

188.253.2.64

مطاف عشق

ma ta f.ir

356

188.253.2.92
104.24.125.47

قطعه 26

gha dia ny.com

357

104.24.124.47
2.187.252.6

هدانا

ha da na .ir

358

موزه عبرت ایران

e bra tmuse um.ir

359

2.188.20.21

پایگاه اطال عرسانی دفتر مقام معظم رهبری

2.188.26.60
206.190.151.198

فراهم آوری اعضا
تنزیل

136.243.149.84
212.16.88.51

پرسمان

le a de r.ir
e hda .sbmu.a c.ir
ta nzil.ne t
porse ma n.org

360
361
362
363

212.80.21.157

پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین

rissp.org

364

212.80.21.27

خراسان رضوی

ra za vi.ba sij.ir

365

212.80.21.4

بسیج دانش آموزی سیستان و بلوچستان

systa n.be e st.ir

366

212.80.21.67

کوله بار

koole ba r.ir

367

212.80.21.9

سراج اندیشه

se ra jne t.org

368

212.80.21.95

موعود

213.133.122.68

آی های انتظار

mouood.sa le hin.ir
a ye ha ye e nte za r.com

369
370

217.218.114.198

مسابقات قران کریم

qura nira n.ir

371

217.218.114.202

حفظ مجازی قران کریم

qura nhe fz.ir

372

185.50.39.55

خیریه آبشار عاطفه ها

a bsha ra te fe ha .ir

373

185.50.39.56

شاهد 41

sha he d41.ir

374

پورتال نماز

sa fire sobh.com

375

37.255.172.200

قران پژوهی

qura n.a hlolba it.com

376

37.255.172.202

موسسه تحقیقات و نشر معارف

a hlolba it.com

377

37.48.86.194

شیعه شناسی

shia studie s .ne t

378

5.144.130.33

بسیج مهندسین استان سمنان

e ngba sijse m.ir

379

5.144.130.34

موسسه قرانی احسن الحدیث

a hsa nolha dis .ir

380

No such host is known

IP

آدرس

5.144.130.36
No such host is known

نام سایت

ردیف

هیات شهدای گمنام

gomna m.ir

381

بنیاد دعا

bonya de doa .com

382

5.144.131.157

جلوه نو علوی

je lve h.org

383

5.144.132.123

میوه ممنوعه

hojb.ir

384

5.145.113.16

شاهچراغ

sha he che ra gh.ir

385

5.61.25.147

مکتب امام زمان عج

me za .ir

386

5.61.25.165

تنغیم

ta nghim.com

387

5.61.25.2

هیئت محبان حضرت فاطمه اسالم آباد غرب

mohe ba n-hfze .ir

388

185.198.252.83
5.61.31.114

جشنواره فضای مجازی ارزشی انقالب اسالمی
ایران
پرتال رسمی anti666

5.61.31.235

دعای ندبه کوی دانشگاه

5.9.97.92

بیداری اندیشه

62.193.15.180

خانه مهر کودکان

69.195.124.101

تنزیل

74.208.215.38

پارس قران

the va lue fe stiva l.ir

389

a nti666.ir

390

nodbe hpra ye r.dde .ir

391

forum.bida ri-a ndishe .ir

392

me hrhouse .com

393

ta nzil.mrdolla r.biz

394

pa rsqura n.com

395

74.84.136.50

کتابخانه احادیث شیعه

ha dithlib.com

396

77.36.166.69

لبیک
کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای

la bba ik.ir

397

78.157.60.78

ta fa hose shoha da .ir

398

muha mma di.org

399
400

78.38.238.212

مسلح
پاسخ گویی به شبهات دینی روز

79.127.126.211

انوار طاها

a nva rta ha .ir

185.55.224.207

میقات القران

a lmiqa t.com

401

79.175.145.55

سرای احسان

a sibdide ga n.com

402

81.12.13.184

تالوت

82.99.200.168

حوزه نمایندگی مقام رهبری در حج

te la va t.com
ha jj.ir

403
404

82.99.216.238

منهاج فردوسیان

me nha je fe rdowsia n.ir

405

92.222.97.83

ابن عربی

e bne a ra bi.com

406

82.99.218.250

خیریه محک

ma ha k-cha rity.org

407

87.107.133.87

دین آنالین

dinonline .com

408

87.247.177.3

مهدیه

ma hdie ha .ir

409

87.247.175.245

مهدیه تهران

ma hdie hte hra n.tv

410

87.247.179.25

الغدیر

a lgha dir.ir

411

ردیف

نام سایت

آدرس

IP

412

sa ma rcha rity.com

خیریه ثمر

185.128.81.64

413

nika ncha rity.org

خیریه نیکان

87.247.179.94

414

gila n.ha j.ir

گیالن حج

89.235.65.86

415

moa ze n-ha ra m.ir

موذن حرم

89.39.208.21

416

da rolshie h.ne t

دارالشیعه

95.211.187.76

417

e mda d.ir

91.224.111.113

418

e kra mte hra n.ir

امداد
سامانه پرداخت اینترنتی وجوهات طرح اکرام

419

sa ye da lka rim.ir

420

a ndishe qom.com

421

a ja shoha da .ir

422

ma sa f.ir

اسالمی ایران
رائفی پور

423

rcs .ir

جمعیت هالل احمر ایران

91.98.31.228

استان تهران
امامزاده ابراهیم
اندیشه قم
پایگاه اطالع رسانی شهدای ارتش جمهوری

91.224.111.39
91.240.60.10
91.98.101.203
185.120.221.29
91.98.28.182

424

soroushhe kma t.ir

سروش حکمت

91.98.96.60

425

a skdin.com

گفتگوی دینی

91.98.97.183

426

pa sokhgoo.ir

پاسخگویی به مسائل دینی

91.98.97.190
185.142.158.202

427

ma a re fqura n.com

پایگاه معارف قرآن

428

shia 24.com

24 شیعه

429

ma da ye h.com

430

sa me nqura n.ir

مؤسسه هالل
سایت آموزشی ثامن االئمه

No such host is known
92.50.2.22
No such host is known

431

irdc.ir

مرکز اسناد انقالب اسالمی

94.182.131.132

432

a ghigh.ir

عقیق

94.182.146.149

433

ta nvir.ir

تنویر

94.182.146.85

نوید شاهد

94.182.147.145

434

na vide sha he d.com

435

e hda .ce nte r

مرکز اهدا عضو

94.182.187.108

436

be hna mcha rity.org.ir

خیریه بهنام دهشپور

94.182.182.126

437

ta da bbor.org

تدبر

94.182.227.22

438

sha hidblog .com

شهدا

439

ra va ya tga r.org

440
441

e ha va da r.com
fa rsi.rouholla h.ir

442

da sta va rdha .com

443

ma sje dbe la l.ir

444

bootora b.com

No such host is known

روایتگر

94.182.227.45

پایگاه حامیان والیت

94.182.227.46

سایت امام خمینی

94.182.227.48

دستاوردها

52.213.114.86

مسجد بالل اهواز

94.232.169.12

موسسه خیریه عترت ابوتراب

94.232.169.129

ردیف

نام سایت

آدرس

IP

445

qura n-moja m.ir

معجم قرآن

94.232.169.134

فاتحان

185.192.112.16

446

fa te ha n.ir

447

ma hda via t.org

مهدویت

94.232.173.21

448

2noor.com

موسسه قران ونهج البالغه

185.142.157.19

449

qunoot.ne t

قنوت

94.232.173.25

450

za ma ne .info

نشریه زمانه

52.213.114.86

451

te ror-victims .com

قربانیان ترور

94.232.174.123

452

bine she no.com

بینش نو

94.232.174.182

درس هایی از قرآن

94.232.174.238

453

qa ra a ti.ir

454

ke ta be -ze nde gi.te bya n.ne t

لقمان

94.232.175.79

455

a mma rna me .ir

عمارنامه

95.38.15.87

انهار

95.38.60.64

امام حسن

95.38.60.184

456
457

a nha r.ir
ha gh-olha ghigh.com

458

bizonline .ir

بیزآنالین

188.165.239.151

459

boorsika .com

بورسیکا

185.120.221.172

460

bzira n.com

ایران مارکت سنتر

91.99.100.86

461

cha re .ir

چاره

87.247.174.210

462

cha rge ok.com

شارژ اکی

91.108.126.79

463

chila ze mda ri.com

بانک اطالعات خرید و فروش کاالی دست دوم

164.138.23.42

464

cnstore .ir

( )ناین9 کامپیوتر

185.55.227.8

465

comla nd.ir

کام لند

185.4.28.242

466

da ta ke y.ir

دیتاکی

91.99.102.154

467

dbuy.ir

دی بای

185.105.187.223

468

dca non.ir

خانه دوربین

88.198.249.226

469

de ytode y.ir

دی تو دی

78.129.240.159

470

digiba g .ne t

کیف دیجیتال

136.243.133.242

دیجی بانه

82.99.215.142

دیجی بایت

185.8.173.52

471
472

digiba ne h.com
digibyte .ir

473

digikha ne .com

دیجی خانه

130.185.72.107

474

digikha rid.com

دیجی خرید

136.243.104.112

475

digima na .ir

دیجی مانا

476
477

digionline .ir
digisyste mya zd.com

دیجی آنالین
دیجی سیستم یزد

No such host is known
104.27.148.16
104.27.149.16
No such host is known

ردیف

نام سایت

آدرس

IP

478

digiza r.ir

دیجیزار

185.94.96.22

479

e ba gh.com

ایباغ

5.160.219.50

480

e ba za r.biz

ای بازار

144.76.168.187

ایده برتر پارسیان

77.238.120.118

ایفو

185.62.38.195

481
482

e bpnovin.com
e foo.ir

483

e ja ne bi.com

ای جانبی

136.243.44.237

484

e ka la ma rke t.com

ایکاال

130.185.76.161

485

e me rta d.com

امرتاد

103.215.221.202

486

e tora nj.com

ترنج

185.129.168.221

487

e ve r247.ne t

اورست

85.185.93.97

488

e xif.ir

اگزیف

88.99.5.71

489

e yn.ir

عین شارژ

176.9.148.74

490

fa fa it.ne t

شهر فافا

178.216.248.4

491

fe re sto.com

فرستو

88.198.206.49
85.17.14.34

492

file se ll.ir

فایل سل

85.17.14.36

493

fre e ze .ir

فریز

81.171.0.132
88.198.8.54

494

ga lle riha .com

گالری ها

185.55.224.155

495

ge tsha rj.com

گت شارژ دات کام

5.160.246.118

496

gilba za r.com

گیل بازار

497

globyte .ir

گلوبایت کتاب

46.105.169.49

498

goldta g .ne t

گلدتگ

31.3.236.178

499

gsm-se rve r.ir

جی اس ام سرور

136.243.145.233

همراه برتر

85.17.64.212

500

ha mra he ba rta r.com

No such host is known

501

ha mra hsha rj.ir

همراه شارژ

217.182.12.184

502

he diye ba za r.com

هدیه بازار

185.94.97.66

503

hpa ba .com

نمایندگی شرکت اچ پی

185.129.168.43

 دات آی آر24 آی

94.232.174.3
104.18.50.208

504

i24.ir

505

igha b.com

آی قاب

506

ilya syste m.com

ایلیا سیستم

104.18.51.208
51.255.20.180
104.28.16.37

507

inte rne tba za r.ir

اینترنت بازار

508

iprote ct.ir

آی پروتکت

104.28.17.37
185.171.53.93

509

ir93.com

93 آی آر

78.46.19.108

IP

آدرس

نام سایت

ردیف

185.37.55.213

ایران اچ پی

ira nhp.ir

510

176.9.112.187

لپ تاپ پارت

ira nla ptoppa rts .com

511

88.99.117.204

ایرانشهرشاپ

ira nsha hrshop.com

512

95.38.59.195

محا شاپ

ma ha shop.ir

513

143.95.251.21

جهان گستر پارس رادن

ja ha ngosta rpa rs .com

514

185.8.173.248

موبایل کمک

mobile koma k.com

515

185.50.37.93

شبکه اطال عرسانی تلفن همراه ایران

mob.ir

516

85.15.1.234

رومیس

romis .com

517

185.49.85.146

سایمان دیجیتال

sa yma ndigita l.com

518

164.138.18.244

سیم کارت

simca rt.com

519

185.50.38.149

سوغات ناب

sogha te na b.com

520

62.193.15.141

استارت کاال

sta rtka la .com

521

136.243.40.154

استور ایرانیان

store ira nia n.com

522

185.2.12.208

سان کاال

sunka la .store

523

185.8.172.237

مرجع تبلت ایران

137.74.151.210

تادکاال

ta ble t.ir
ta dka la .com

524
525

139.59.139.171

سامانه هوشمند درخواست تاکسی

ta p30.ir

526

79.175.139.77

سامانه هوشمند درخواست تاکسی

sna pp.ir

80.191.69.241

ریاست جمهوری

http://www.pre side nt.ir/

527
528

80.191.69.14

مرکز ارتباطات مردمی

http://www.sa a ma d.ir

529

80.191.69.74

پایگاه اطالع رسانی دولت

http://dola t.ir/

530

80.191.69.14

معاونت اجرایی ریاست جمهوری

http://e jra e e .gov.ir

531

80.191.69.14

دفتر هیات دولت

http://ca bine t.gov.ir/

532

80.191.69.14

معاونت حقوقی رئیس جمهور

http://www.lvp.ir

533

80.191.69.154

معاونت حقوقی رئیس جمهور

http://dotic.ir/

534

80.191.69.14

معاونت امور زنان و خانواده

http://www.wome n.gov.ir

80.191.69.14

معاونت اجرای قانون اساسی و هیئت نظارت

http://www.gha noona sa si.ir/

دبیرخانه شورای مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و

http://www.fre e zone s .ir/

91.98.97.67

535
536
537

46.36.110.82

ویژه اقتصادی
فرهنگستان علوم ایران

91.98.96.214

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

http://www.pe rsia na ca de my.ir/

91.98.30.6

فرهنگستان هنر

http://www.hona r.a c.ir/

540

94.184.190.5

فرهنگستان علوم پزشکی ایران

http://www.a ms .a c.ir/

541

http://www.ia s .a c.ir

538
539

IP

آدرس

نام سایت

ردیف

46.209.142.195

ستاد مبارزه با مواد مخدر

http://www.dchq.ir/

542

92..61.182.147

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

http://www.e pe .ir/

543

91.99.102.9

مرکز بررسی های استراتژیک

http://www.css .ir/

544

94.182.184.185

مرکز ملی رقابت (شورای رقابت)

80.191.69.14

معاونت امور مجلس

80.191.69.14

مرکز حقوقی بین المللی

10.31.33.121

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

188.75.95.14

ریزی

http://ce nte r.nicc.ir/
http://www.omore ma jle s .ir

545
546

http://www.cila .ir/

547

http://www.mporg .ir

548

http://www.imps .a c.ir/

549

217.218.168.6

سازمان ملی بهرهوری ایران

http://www.nipo.gov.ir/

217.218.11.61

مرکز آمار ایران

https ://www.a ma r.org.ir/

10.30.208.29

مرکز آمار ایران

https ://a ma r.sci.org.ir/

94.182.208.118

پژهشکده آمار

http://www.srtc.a c.ir/

553

95.38.60.117

سازمان نقشه برداری کشور

http://www.ncc.org.ir

554

91.98.29.146

آموزشکده نقشه برداری

http://www.gtc.a c.ir/

555

550
551
552

213.147.140.229

معاونت علمی و فناوری

http://www.isti.ir/

556

213.147.140.229

بنیاد ملی نخبگان

http://bmn.ir/

557

213.147.140.229

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

http://www.insf.org/

77.237.95.143

بنیاد شهید و امور ایثارگران

http://www.isa a r.ir/

94.182.147.145

پایگاه اطالع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت

185.4.28.148

شرکت ذخیره شاهد

5.144.130.36

موسسه فرهنگی ورزشی ایثار

91.98.100.253

قربانیان سالحهای شیمیایی

91.98.31.228

ستاد

185.50.37.31

سازمان امداد و نجات

94.232.169.133

سازمان تدارکات پزشکی

91.98.31.228

موسسه آموزش عالی هالل ایران

http://na vide sha he d.com/fa /
http://za khire h.co.ir/
http://isa a rcsi.ir/
http://www.che mica lvictims .com/
http://www.rcs .ir/
ra ro.ir/
www.mpo-he la l.org
ua st.rcs .ir

558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

ردیف

نام سایت

آدرس

IP

568

http://www.a e oi.org.ir/

ستاد

80.191.32.32

569

doe .ir

ستاد
ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های

217.218.14.240

570
571
572

http://a s .doe .ir/
http://www.ichto.ir/
http://richt.ir

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

http://tichct.org

مرکز مطالعاتی منطقهای حفظ میراث فرهنگی

573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

کشور
ستاد

http://www.e a chto.org/

ناملموس در آسیای میانه و غربی
ادارات کل استان های کشور

217.218.14.240
91.99.102.190
46.209.199.108
91.99.102.190

5.61.25.138

http://www.ila mchto.ir/

94.232.169.12

http://www.mira schb.ir/

185.129.168.41

http://ke rma nsha h.ichto.ir/

91.99.102.190

http://www.gole sta nchto.ir/

94.232.169.200

http://www.urmia chto.ir

91.98.100.253

http://www.isfa ha ncht.ir

91.99.102.180

http://www.ra za vi-chto.ir/

95.38.61.249

http://za nja n.ichto.ir/

91.99.102.190

http://www.qchto.ir/

87.107.68.231

http://ya suj.ichto.ir/

91.99.102.190

http://lore sta n.ichto.ir/

91.99.102.190

586

http://ha me da n.ichto.ir/

91.99.102.190

587

http://www.mira s -a r.ir/

79.175.145.154

584
585

588

http://www.skchto.com/fa /

79.127.126.28

ردیف

نام سایت

589

http://www.chht-s b.ir/

590
591
592
593
594
595
596
597

آدرس

IP
78.111.2.41

http://kurdista n.ichto.ir/

91.99.102.181

http://www.mchto.ir/

79.175.165.119

http://www.ya zdcity.ir/

130.185.76.87

http://www.tchto-porta l.ir/

91.99.102.181

http://www.nkchto.ir/

79.175.167.134

http://www.mira sse mna n.ir

92.50.0.250

http://mira s .kr.ir/

185.3.201.194

http://www.gila nchto.ir/

87.107.68.130

598

nla i.ir

کتابخانه ملی ایران

80.191.10.5

599

ga njine h.nla i.ir

گنجینه اسناد ملی ایران

80.191.10.11

600
601
602

http://isfa ha n.nla i.ir

80.191.10.5

http://bushe hr.nla i.ir/

80.191.10.5

http:///khora sa nra za vi.nla i.ir

80.191.10.5

http://sista nba luche sta n.nla i.
603
604
605
606
607
608
609
610
611

ir/

80.191.10.5

http://shoma le gha rb.nla i.ir/

80.191.10.5

http://fa rs .nla i.ir/

80.191.10.5

http://ke rma n.nla i.ir/

80.191.10.5

http://gila n.nla i.ir/

80.191.10.5

http://ha me da n.nla i.ir

80.191.10.5

http://ya z.nla i.ir

80.191.10.5

http://www.ha da fma ndi.ir/
ict.gov.ir

78.158.169.15
ستاد

2.188.2.5

ردیف
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

نام سایت
https ://ta briz.ict.gov.ir/
https ://wa .ict.gov.ir/

آدرس
ادارات کل ارتباطات و فناوری اطالعات
استانهای کشور

IP
78.38.249.221
78.38.249.221

https ://a rde bil.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://e sfa ha n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://a lborz.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://ila m.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://boushe hr.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://chb.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://skh.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://ra za vi.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://nkh.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://khoze sta n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://za nja n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://se mna n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://s b.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://fa rs .ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://qa zvin.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://qom.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://kurde sta n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

ردیف
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

نام سایت

آدرس

IP

https ://ke rma n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://ke rma nsha h.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://kb.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://gole sta n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://gila n.ict.gov.ir

78.38.249.221

https ://lore sta n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://ma za nda ra n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://ma rka zi.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://hormozga n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://ha me da n.ict.gov.ir/

78.38.249.221

https ://ya zd.ict.gov.ir/

78.38.249.221

642

http://www.scict.ir/

شورای عالی فناوری اطالعات کشور

5.160.11.162

643

post.ir

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران

91.207.138.140

cra .ir

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

195.146.60.104

645

postba nk.ir

شرکت پست بانک ایران

91.98.31.62

646

ito.gov.ir

سازمان فناوری اطالعات ایران

80.191.29.20

647

tic.ir

شرکت ارتباطات زیرساخت

80.191.24.17

شرکت خدمات هواپیمایی پیام

91.98.100.253

دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

5.61.25.211

644

648

pa ya ma via tion.ir

649

ictfa culty.ir/fa

650

itrc.a c.ir

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران

185.130.76.134

651

isa .ir

سازمان فضایی ایران

185.88.153.71

isrc.a c.ir

پژوهشگاه فضایی ایران

80.253.154.21

http://me du.ir/

ستاد

217.218.26.200

http://e a .me du.ir

ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور

10.30.170.46

652
653
654

نام سایت

655

http://wa .me du.ir

10.30.170.46

656

http://a rta .me du.ir

10.30.170.46

657

http://isf.me du.ir

10.30.170.46

658

http://a lborz.me du.ir

10.30.170.46

659

http://ila m.me du.ir

10.30.170.46

http://bushe hr.me du.ir

10.30.170.46

661

http://me du.ir

10.30.170.46

662

http://te o.me du.ir

10.30.170.46

663

http://chb.me du.ir

10.30.170.46

664

http://skh.me du.ir

10.30.170.46

665

http://ra za vi.me du.ir

10.30.170.46

666

http://khn.me du.ir

10.30.170.46

667

http://khouz.me du.ir

10.30.170.46

668

http://za nja n.me du.ir

10.30.170.46

669

http://se mna n.me du.ir

10.30.170.46

660

آدرس

IP

ردیف

670

http://s b.me du.ir

10.30.170.46

671

http://fa rs .me du.ir

10.30.170.46

http://ca spia n.me du.ir

10.30.170.46

673

http://qom.me du.ir

10.30.170.46

674

http://kurd.me du.ir

10.30.170.46

675

http://ke rma n.me du.ir

10.30.170.46

http://ke rma nsha h.me du.ir

10.30.170.46

672

676
677
678
679
680
681
682
683

http://kb.me du.ir

10.30.170.46

http://gole sta n.me du.ir

10.30.170.46

http://guila n.me du.ir

10.30.170.46

http://lore sta n.me du.ir

10.30.170.46

http://ma za nd.me du.ir

10.30.170.46

http://ma rka zi.me du.ir

10.30.170.46

http://hormozga n.me du.ir

10.30.170.46

IP

آدرس

نام سایت
http://ha me da n.me du.ir

10.30.170.46

ردیف
684

http://ya zd.me du.ir

685

10.30.170.200

شورای عالی آموزش و پرورش

http://www.sce .ir

686

80.191.49.136

دانشگاه شهید رجایی

http://www.srttu.e du

687

217.218.177.34

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

oe rp.ir

688

79.175.145.154

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

rie .ir

689

109.201.27.141

دانشگاه ویژه فرهنگیان

cfu.a c.ir

690

164.138.20.83

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

178.131.2.89

سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور

10.30.170.46

سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی

se o.me du.ir

سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های

mosha re ka t.me du.ir

10.30.170.46

10.30.170.46

ka noonpa rva re sh.com
dre s .ir

691
692
693
694

مردمی و خانواده
سازمان نهضت سواد آموزی

lmoira n.ir

695

91.98.99.163

سازمان دانش آموزی

soir.te o.ir

696

2.187.252.11

وزارت اطالعات

http://va ja .ir/

697

92.242.209.52

وزارت امور اقصادی و دارایی

80.69.240.205

78.157.60.4

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و
فنی ایران

http://www.me fa .gov.ir/
http://www.inve stinira n.ir/

698
699

82.99.209.233

سازمان امور مالیاتی کشور

http://www.inta me dia .ir/

80.253.136.228

گمرک جمهوری اسالمی ایران

http://www.irica .gov.ir

91.99.101.20

سازمان خصوصی سازی

http://www.ipo.ir/

702

185.117.207.10

سازمان بورس و اوراق بهادار

http://www.se o.ir/

703

164.138.18.83

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

77.237.76.222

سازمان حسابرسی

http://www.a udit.org.ir/

91.99.96.76

شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

http://www.ific.org.ir

91.98.100.253

شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

http://www.spoi.ir/

707

109.201.11.108

ستاد

http://www.mfa .gov.ir

708

http://ta mliki.ir/

700
701

704
705
706

IP

آدرس

نام سایت

109.201.11.108

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

www.sir.a c.ir

10.2.3.221

ستاد

http://be hda sht.gov.ir/

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سالمت

http://sa la ma t.gov.ir/

10.2.3.221

ایران

185.123.208.212

مرکز سنجش

http://www.sa nje shp.ir/

46.209.188.82

سازمان غذا و دارو

http://www.fda .gov.ir/

77.104.85.162

سازمان نظام پزشکی

ردیف
709
710
711
712
713

http://irimc.org/

714

185.123.209.69

معاون تحقیقات و فناوری

http://www.hbi.ir

715

194.225.106.19

انستیتو پاستور ایران

http://www.pa ste ur.a c.ir/

195.191.74.151

سازمان انتقال خون ایران

http://www.ibto.ir/

185.83.114.121

شرکت مادر تخصصی پاالیش و پژوهش خون

http://www.ibrf.ir/

164.138.19.2

صندوق رفاه دانشجویان

http://srd.ir/

94.232.169.140

ستاد

http://www.mcls .gov.ir/

89.43.6.97

وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی

http://www.ma sha ghe lkha ne gi.ir/

89.43.6.95

طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

http://ba za r-e shte gha l.ir/

77.104.97.238

معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال

http://www.ira ntvto.ir/

188.214.4.150

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

http://www.ta min.ir/

87.107.121.2

سازمان تامین اجتماعی

http://www.be hzisti.ir/

87.247.178.70

سازمان بهزیستی کشور

http://ihio.gov.ir/

716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726

185.129.168.11

سازمان بیمه خدمات سالمت

http://www.ttba nk.ir/

727

62.193.12.136

بانک توسعه تعاون

http://www.lssi.ir/

728

94.232.174.198

موسسسه کار و تامین اجتماعی

http://roosta a .ir/

729

95.38.61.15

صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر

http://www.cspfira n.com/

730

79.175.145.130

صندوق بازنشستگی کشور

http://www.cigf.ir/

731

79.175.135.30

ستاد

http://www.ma j.ir/

732

ردیف

نام سایت

آدرس

IP

733

http://a re o.ir/

 آموزش و ترویج کشاورزی،سازمان تحقیقات

89.43.6.131

734

http://ivo.ir/

سازمان دامپزشکی کشور

217.66.209.67

735

http://frw.org.ir/

 مراتع و آبخیزداری کشور،سازمان جنگلها

87.247.176.74

736

http://a sha ye r.ir/

سازمان امور عشایری ایران

79.175.145.130

737

http://ppo.ir/

سازمان حفظ نباتات کشور

91.98.101.82

738

http://shila t.com/

سازمان شیالت ایران

178.252.155.188

739

http://www.la oi.ir/

سازمان امور اراضی

217.66.218.145

740

http://corc.ir

سازمان تعاون روستایی ایران

95.38.61.9

http://a grise rvice s .ir/

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

87.247.179.35

http://sfida .ir/

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه

741
742
743
744
745
746
747
748

http://a pcp.ir/
http://itvhe .a c.ir

سرمایه گذاری
شرکت شهرک های کشاورزی
علمی کاربردی وزارت-مؤسسه آموزش عالی
جهاد کشاورزی

http://www.ira nsla l.com

شرکت پشتیبانی سهامی امور دام کشور

http://www.a gri-pe ri.ir/

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد

www.justice .ir
khrsouth.ta zira t.gov.ir

کشاورزی
ستاد
سازمان تعزیرات حکومتی

79.175.175.162
109.201.31.23
46.36.114.66
80.253.145.150
217.11.22.170
62.193.12.10
82.99.216.204

khrnorth.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

750

hrm.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

751

yzd.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

752

mrk.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

753

mzn.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

754

lrs.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

755

gls .ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

756

kvb.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

757

krs .ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

758

krm.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

759

qom.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

760

qa z.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

761

fa r.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

749

ردیف

نام سایت

آدرس

IP

762

svb.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

763

smn.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

764

znj.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

765

khz.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

766

khr.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

767

chb.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

768

te h.ta zira t.gov.ir

81.91.157.19

769

ilm.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

770

bsh.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

771

e sf.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

772

a rd.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

773

a gh.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

774

a sh.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

775

hmd.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

776

ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

777

gil.ta zira t.gov.ir

82.99.216.204

778

mod.gov.ir

ستاد

81.28.34.245

779

ira nha va fa za .com

شرکت صنایع هوا فضا ایران

79.175.165.119

موسسه تحقیقات دفاعی

81.28.34.118

780

tridi.ir

781

mut.a c.ir

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

213.176.96.7

782

e sa ta .ir

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان های

81.28.37.164

783

fa te hne t.ne t

81.28.34.248

784

e sdo.ir

وابسته
سازمان توسعه منابع انرژی

785

btn.ir

بنیاد تعاون

185.12.101.49

ستاد

81.91.157.103

786

http://www.mrud.ir/

81.28.34.246

787

we a the r.ir

سازمان هواشناسی کشور

185.14.80.171

788

http://www.ca o.ir/

سازمان هواپیمایی کشوری

185.74.164.43

789

www.ra i.ir

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

178.252.155.26

790
791
792
793
794
795

http://www.cdtic.ir/
http://udrc.ir/
http://www.rmto.ir
www.pmo.ir
www.bonya dma ska n.com
http://www.nlho.ir/

کشور
شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری
ایران
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای

164.138.16.30
185.10.72.131
5.160.195.58

سازمان بنادر و دریانوردی

95.38.61.57

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

91.99.96.76

سازمان ملی زمین و مسکن

89.221.91.72

IP
62.193.15.141

آدرس

نام سایت

سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و

http://cobi.gov.ir/

79.175.145.130

عمومی
شرکت عمران شهرهای جدید

82.99.206.99

مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

79.175.174.98

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی ومعماری

http://ntoir.gov.ir/
http://www.bhrc.a c.ir/
ua rc.org.ir

ردیف
796
797
798
799

31.47.62.2

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

www.tsml.ir

800

78.39.179.50

شرکت هواپیمایی کشور

www.ira na ir.com

801

217.218.117.67

شرکت فرودگاههای و ناوبری هوایی ایران

http://www.a irport.ir/

81.91.157.103

پژوهشکده حمل و نقل

http://sha hrsa zi.mrud.ir

217.11.21.21

ستاد

217.218.200.212

سازمان ملی استاندارد

isiri.org

79.175.171.186

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

gsi.ir

5.160.50.33

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

isipo.ir

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

imidro.gov.ir

79.175.174.34

www.mimt.gov.ir

802
803
804
805
806
807
808

ایران
سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور

idro.ir

809

78.38.219.10

بانک صنعت و معدن

bim.ir

810

79.175.145.154

صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک

sif-gov.ir

79.175.145.154

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

gtc-porta l.com

217.11.21.58

سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

cppo.ir

212.16.70.19

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

80.75.4.163

e comme rce .gov.ir

811
812
813
814

91.239.14.10

سازمان توسعه تجارت ایران

tpo.ir

815

79.175.145.130
87.107.27.12

صندوق ضمانت صادرات ایران
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی

e gfi.org
irisl.ne t

816
817

5.144.132.118
91.99.99.84
94.232.172.244

ira nfa ir.com

818

جمهوری اسالمی ایران
مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران

ira ncode .ir

819

مرکز ملی فرش ایران

incc.ir

820

IP

آدرس

212.80.16.84

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

109.201.26.12

شرکت دخانیات ایران

نام سایت

ردیف

itsr.ir

821

irtoba cco.com

822

77.104.84.239

سازمان مدیریت صنعتی

imi.ir

823

37.255.186.13

شرکت فوالد مبارکه

msc.ir

824

216.40.47.17

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

impa sco.com

825

5.160.55.120

شرکت ملی صنایع مس ایران

nicico.com

826

195.146.50.16

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

e sfa ha nste e l.com

827

94.232.175.202

شرکت فوالد خوزستان

ksc.ir

828

46.32.17.70

شرکت ملی فوالد ایران

niscoir.com

829

91.99.96.91

منطقه ویژه صنایع فلزی خلیج فارس

pgse z.ir

830

94.184.236.35

ستاد

http://www.msrt.ir/

831

79.175.145.34

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

http://www.nrisp.a c.ir/

78.157.60.116

بنیاد دانشنامه نگاری

http://www.ie cf.ir/

79.175.145.154

سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی

http://www.sa mt.a c.ir

92.242.195.4

سازمان سنجش آموزش کشور

http://www.sa nje sh.org/

62.60.140.34

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

http://www.irost.org

213.176.5.13

سازمان امور دانشجویان

http://www.sa org .ir/

837

92.242.223.35

مرکز رشد دانشجویان فناوری

http://www.stpia .ir/

838

46.209.106.137

صندوق رفاه دانشجویان

http://www.swf.ir/

839

5.190.58.7

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.isc.gov.ir

840

78.157.60.15

دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

http://www.a tf.gov.ir/

130.185.74.216

مرکز همکاریهای علمی بین المللی

http://www.cissc.ir/

94.184.236.48

دبیرخانه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی

http://www.mja zb.ir/

194.225.90.9

پژوهشکده زمین شناسی

http://www.iie e s .a c.ir/fa /

185.88.153.172

موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی

http://www.irphe .a c.ir

95.38.60.118

ستاد

www.fa rha ng .gov.ir

95.38.60.118

ادارات کل استان های کشور

95.38.60.118

http://a za rsh.fa rha ng .gov.ir/
http://a za rgh.fa rha ng .gov.ir/

832
833
834
835
836

841
842
843
844
845
846
847
848

ردیف
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

نام سایت

866

IP

http://a rde bil.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://isfa ha n.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://a lborz.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://ila m.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://boushe hr.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://te hra n.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://khj.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://khrz.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://khsh.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://khz.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://za nja n.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://se mna n.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://s b.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://fa rs .fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://gha zvin.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://qom.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://korde sta n.fa rha ng .gov.ir
865

آدرس

/
http://ke rma n.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118
95.38.60.118

ردیف
867
868
869
870

نام سایت

آدرس

http://jk.fa rha ng .gov.ir/
http://ke rma nsha h.fa rha ng .gov.i

95.38.60.118

r/

95.38.60.118

http://kb.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://lore sta n.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://ma za nda ra n.fa rha ng .gov.i
871
872

r/

95.38.60.118

http://ma rka zi.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://hormozga n.fa rha ng .gov.ir
873
874
875
876
877
878
879
880
881

IP

95.38.60.118

/
http://ha me da n.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://ya zd.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://chb.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://gole sta n.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://gila n.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

http://qe shm.fa rha ng .gov.ir/

95.38.60.118

rica c.a c.ir

 هنر و ارتباطات،موسسه پژوهشی فرهنگ

91.134.164.115

irna .ir

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

178.216.249.71

882

ha jne ws .ir

سازمان حج و زیارت

89.235.65.63

883

ogha f.ir

سازمان اوقاف و امور خیریه

217.218.114.204

884

icro.ir

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

217.218.55.114

ma sa je d.fa rha ng .gov.ir

ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد

95.38.60.143

sa ma nde hi.ir

ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی
 توسعه و ترویج فعالیت های،مرکز هماهنگی

95.38.61.105

885
886
887

qia .fa rha ng .gov.ir/

قرآنی کشور

95.38.60.143

ردیف

نام سایت

888

ira npl.ir

889
890
891
892
893

e lmika rbordi.fa rha ng .gov.ir

آدرس

IP

نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 علمی کابردی فرهنگ و-مؤسسه آموزش عالی

94.232.171.230

هنر

95.38.60.143

http://www.moi.ir/P orta l

دستگاه

80.191.0.130

sa bte a hva l.ir

سازمان ثبت احوال کشور

91.99.99.158

imo.org.ir

سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور

185.80.199.24

ndmo.ir

سازمان مدیریت بحران کشور

80.191.0.250

894

police .ir

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

185.12.101.54

895

http://gole sta np.ir/

31 استانداری کشور

79.175.163.242

896
897
898

http://www.porta l-il.ir

79.175.145.34

http://www.nkhora sa n.ir

79.175.176.68

http://ostb.ir

185.116.160.118

http://www.osta n-qom.ir

79.175.169.170

http://www.sko.ir

185.116.162.168

http://www.osta nda ri-zn.ir

89.47.200.8

http://www.osta n-s m.ir

217.218.242.171

http://www.qa zvin.gov.ir

185.49.84.76

904

http://www.fa rsp.ir

94.74.131.230

905

http://gov.kr.ir

5.159.50.59

899
900
901
902
903

906
907
908
909
910
911
912

http://www.osta n-yz.ir

85.185.159.109

http://www.osta n-hm.ir

78.38.238.141

http://hormozga n.ir

79.175.145.34

http://www.osta n-mr.ir

185.126.200.23

http://www.osta n-mz.ir

130.185.78.104

http://osta n-lr.ir
http://www.osta n-kb.ir

91.99.97.163
78.157.60.116

نام سایت

913

http://www.osta n-kd.ir

217.219.223.3

http://www.s b-osta n.ir

94.232.169.148

http://www.osta n-kz.ir

94.232.169.221

http://www.khora sa n.ir

79.175.164.222

http://www.osta n-cb.ir

91.99.97.163

http://www.osta n-th.ir

46.209.21.142

http://www.osta n-a r.ir

79.175.145.130

http://www.osta n-a g.gov.ir

217.219.147.197

914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924

آدرس

IP

ردیف

http://www.gila n.ir

89.144.130.116

http://www.osta n-a s .gov.ir
http://www.mop.ir
niordc.ir

128.140.29.8
ستاد
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی

217.174.16.48
91.99.101.26

nigc.ir

ایران
شرکت ملی گاز ایران

217.218.111.12

nipc.ir

شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی

79.175.174.205

927

put.a c.ir

دانشگاه صنعت نفت

79.175.173.90

928

nioc.ir

شرکت ملی نفت ایران

217.174.16.48

929

iie s .org

مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

87.107.43.44

930

http://moe .gov.ir/

ستاد

95.38.60.8

http://www.ta va nir.org.ir

 توانیر- شرکت سهامی مادر

91.233.58.27

925
926

931
932
933
934

http://www.wrm.ir

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب

http://www.nww.ir

ایران
شرکت سهامی مادر تخصصی مهندسی آب و

http://www.tpph.ir

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

فاضالب کشور

130.185.76.90
81.90.151.26
178.252.147.148

IP

آدرس

نام سایت

ردیف

77.104.107.222

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

http://www.igmc.ir

935

217.218.59.100

پژوهشگاه نیرو

http://www.nri.a c.ir/

936

94.232.172.230

سازمان انرژی های نو ایران (سانا)

http://www.suna .org.ir/

94.232.169.149

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

http://www.sa ba .org.ir

178.252.147.148

سازمان توسعه برق ایران

http://www.ipdc.ir

939

79.175.174.82

مؤسسه تحقیقات آب

http://www.wri.a c.ir

940

87.107.116.16

ستاد

164.138.17.67

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

164.138.17.67

http://www.msy.gov.ir/
http://www.ta na va r.ir/

صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش http://www.gha hre ma na n.ir/

937
938

941
942
943

87.107.116.16

شورای عالی وزارت ورزش و جوانان

http://s s c.msy.gov.ir

185.8.173.174

کمیته ملی المپیک ایران

http://www.olympic.ir/

87.247.179.130

کمیته ملی پارا المپیک

http://www.pa ra lympic.ir/

46.209.99.141

خبرگزاری برنا

http://www.borna ne ws .ir/

217.218.78.28

بانک مرکزی

/www.cbi.ir

948

89.235.64.67

بانک ملی ایران

https ://www.bmi.ir/

949

212.1.193.51

بانک مسکن

ba nk-ma ska n.ir

950

94.184.120.26

بانک سپه

/www.ba nkse pa h.ir

951

944
945
946
947

164.215.57.42

بانک کشاورزی

/www.bki.ir

952

46.209.3.170

بانک توسعه صادرات

www.e dbi.ir

953

91.98.31.62

پست بانک ایران

/www.postba nk.ir

954

79.175.169.114

بانک توسعه تعاون

/www.ttba nk.ir

955

78.38.219.10

بانک صنعت و معدن

/www.bim.ir

956

91.99.96.66

بانک اقتصاد نوین

http://www.e nba nk.ir

957

178.21.40.38

بانک پارسیان

http://www.pa rsia n-ba nk.ir

91.99.99.43

بانک پاسارگاد

http://www.bpi.ir/

46.18.248.18

بانک کارآفرین

http://www.ka ra fa rinba nk.ir

193.8.139.24

بانک سامان

http://www.s b24.com/

958
959
960
961

ردیف

نام سایت

آدرس

IP

962

http://www.sina ba nk.ir/

بانک سینا

91.98.96.10

963

http://www.sba nk.ir/

بانک سرمایه

77.237.91.61

بانک شهر

79.175.161.196

بانک دی

91.99.97.34

964
965

http://sha hr-ba nk.ir/
http://www.ba nk-da y.ir/

966

https ://www.bsi.ir/

بانک صادرات

78.38.201.21

967

/www.ba nkme lla t.ir

بانک ملت

176.56.156.137

968

/www.te ja ra tba nk.ir

بانک تجارت

82.99.224.164

969

https ://www.rb24.ir/

بانک رفاه

91.212.252.100

http://www.hiba nk24.ir/home

بانک حکمت ایرانیان

217.218.108.186

http://www.tourismba nk.ir/

بانک گردشگری

185.31.124.8

972

http://www.izba nk.ir/

بانک ایران زمین

91.98.100.166

973

http://www.ghbi.ir/

بانک قوامین

185.30.4.12

بانک انصار

77.237.70.151

http://www.middle e a stba nk.ir/

بانک خاور میانه

5.160.245.20

976

http://www.ivbb.ir/

ونزوئال-بانک مشترک ایران

92.242.211.66

977

https ://www.ba 24.ir/

بانک آینده

91.98.29.10

978

http://www.cid.ir/

موسسه اعتباری توسعه

80.253.136.4

http://www.kosa rfci.ir/home

موسسه اعتباری کوثر مرکزی

178.252.151.24

970
971

974
975

979

https ://www.a nsa rba nk.com

980

http://a ska riye .ir/

موسسه اعتباری عسکریه

79.175.171.207

981

http://ca spia nci.ir/

موسسه اعتباری کاسپین

185.10.72.56

982

/www.qmb.ir

بانک قرضالحسنه مهر ایران

82.99.228.45

983

http://rqba nk.ir/

بانک قرضالحسنه رسالت

91.98.102.70

http://www.ce ntinsur.ir/

بیمه مرکزی

77.104.66.12

985

/ira ninsura nce .ir

بیمه ایران

80.191.8.14

986

www.bime ha sia .com

بیمه آسیا

31.47.34.172

987

/www.a lborzinsura nce .ir

بیمه البرز

62.193.12.228

988

www.da na -insura nce .com

بیمه دانا

217.66.202.200

984

989

www.mic.co.ir

بیمه معلم

185.83.114.74

990

www.pa rsia ninsura nce .ir

بیمه پارسیان

91.99.103.51

ردیف

نام سایت

آدرس

IP

991

www.ka ra fa rin-insura nce .ir

بیمه کار افرین

79.175.170.123

بیمه سینا

91.99.101.50

992

www.sina insura nce .com

993

www.tins .ir

بیمه توسعه

80.253.139.237

994

http://www.ra zi24.ir/

بیمه رازی

87.247.177.60

www.sa ma ninsura nce .ir

بیمه سامان

193.35.62.23

www.da yins .com

بیمه دی

89.221.82.24

بیمه ملت

46.34.96.204

www.novininsura nce .com

بیمه نوین

79.175.145.34

www.pa sa rga dinsura nce .ir

بیمه پاسارگاد

87.247.179.25

www.bime hmiha n.ir

بیمه میهن

80.75.2.214

www.kowsa rinsura nce .ir

بیمه کوثر

217.146.213.118

1002

www.bime hma .ir

بیمه ما

5.160.30.12

1003

www.bime hta a von.com

بیمه تعاون

5.202.178.14

بیمه سرمد

5.160.216.20

www.ha fe zinsura nce .ir

بیمه حافظ

94.232.174.135

www.omid-insura nce .ir

بیمه امید

94.232.172.80

بیمه اسماری

79.174.160.179

995
996
997
998
999
1000
1001

1004
1005
1006
1007

www.me la t.ir

sa rma dins .ir

www.a sma ri-insura nce .com

1008

da dgosta ri-kh.ir

دادگستری استان خراسان

94.232.171.137

1009

da dgosta ri-yz.ir

دادگستری استان یزد

94.232.171.137

1010

da dgosta ri-mz.ir

دادگستری استان مازندران

94.232.171.137

1011

da dgosta ri-bs.ir

دادگستری استان بوشهر

94.232.171.137

1012

da dgosta ri-e s .ir

دادگستری استان اصفهان

94.232.171.137

1013

da dgosta ri-th.ir

دادگستری استان تهران

94.232.171.137

1014

da dgosta ri-gl.ir

دادگستری استان گیالن

94.232.171.137

1015

da dgosta ri-a s .ir

دادگستری استان آذربایجان شرقی

94.232.171.137

1016

da dgosta ri-a g.ir

دادگستری استان آذربایجان غربی

94.232.171.137

1017

da dgosta ri-a l.ir

دادگستری استان البرز

94.232.171.137

1018

da dgosta ri-fr.ir

دادگستری استان فارس

94.232.171.137

IP

آدرس

نام سایت

ردیف

94.232.171.137

دادگستری استان همدان

da dgosta ri-hm.ir

1019

94.232.171.137

دادگستری استان گلستان

da dgosta ri-gs .ir

1020

94.232.171.137

دادگستری استان مرکزی

da dgosta ri-mr.ir

1021

94.232.171.137

دادگستری استان هرمزگان

da dgosta ri-hr.ir

1022

94.232.171.137

دادگستری استان کرمان

da dgosta ri-kr.ir

1023

94.232.171.137

دادگستری استان چهار محال و بختیاری

da dgosta ri-cb.ir

1024

94.232.171.137

دادگستری استان ایالم

da dgosta ri-il.ir

1025

94.232.171.137

دادگستری استان قم

da dgosta ri-qm.ir

1026

94.232.171.137

دادگستری استان خراسان شمالی

da dgosta ri-kl.ir

1027

94.232.171.137

دادگستری استان لرستان

da dgosta ri-lr.ir

1028

94.232.171.137

دادگستری استان خوزستان

da dgosta ri-khz.ir

1029

94.232.171.137

دادگستری استان سمنان

da dgosta ri-s m.ir

1030

مجلس شورای اسالمی

http://www.pa rlira n.ir/

2.188.15.11

http://www.ica na .ir/F a /

2.188.15.31

خبرگزاری مجلس

2.188.15.17

کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای

5.144.130.34

اسالمی
مرکز تحقیقات اسالمی

http://cmir.ir/

کانون بازنشستگان

http://ka non.pa rlira n.ir/

ستاد خبری

http://132.pa rlira n.ir/

2.188.15.11

2.188.15.11
217.218.143.74

شورای نگهبان

http://www.ica l.ir/

http://www.shora -gc.ir

1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037

