
آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

داخليایرانhttp://www.president.ir/80.191.69.241ریاست جمهوری1

داخليایرانhttp://www.saamad.ir80.191.69.14مرکز ارتباطات مردمي2

داخليایرانhttp://dolat.ir/80.191.69.74پایگاه اطالع رساني دولت3

http://ejraeeمعاونت اجرایي ریاست جمهوری4 .gov.ir80.191.69.14داخليایران

داخليایرانhttp://cabinet.gov.ir/80.191.69.14دفتر هیات دولت5

داخليایرانhttp://www.lvp.ir80.191.69.14معاونت حقوقي رئیس جمهور6

http://doticسامانه ملي قوانین و مقراراتمعاونت حقوقي رئیس جمهور7 .ir/80.191.69.154داخليایران

داخليایرانhttp://www.women.gov.ir80.191.69.14معاونت امور زنان و خانواده8

داخليایرانhttp://www.ghanoonasasi.ir/80.191.69.14معاونت اجرای قانون اساسي و هیئت نظارت9

10
دبیرخانه شورای مناطق آزاد تجاری، صنعتي و ویژه 

اقتصادی
http://www.freezones .ir/91.98.97.67داخليایران

http://www.iasفرهنگستان علوم ایران11 .ac .ir46.36.110.82داخليایران

داخليایرانhttp://www.persianacademy.ir/91.98.96.214فرهنگستان زبان و ادب فارسي12

http://www.honar.acفرهنگستان هنر13 .ir/91.98.30.6داخليایران

http://www.amsفرهنگستان علوم پزشكي ایران14 .ac .ir/94.184.190.5داخليایران

داخليایرانhttp://www.dchq.ir/ 46.209.142.195ستاد مبارزه با مواد مخدر15

http://www.epeستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز16 .ir/92..61.182.147داخليایران

http://www.cssمرکز بررسي های استراتژیک17 .ir/ 91.99.102.9داخليایران

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://www.president.ir/
http://www.saamad.ir/
http://www.ias.ac.ir/
http://www.ams.ac.ir/
http://www.css.ir/
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میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://center.nicc(شورای رقابت)مرکز ملي رقابت 18 .ir/94.182.184.185داخليایران

http://www.omoremajlesمعاونت امور مجلس19 .ir 80.191.69.14داخليایران

http://www.cilaمرکز حقوقي بین المللي20 .ir/80.191.69.14داخليایران

http://www.mporgسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور21 .ir 10.31.33.121داخليایران

http://www.impsموسسه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی22 .ac .ir/ 188.75.95.14داخليایران

http://www.nipoسازمان ملي بهره وری ایران23 .gov.ir/217.218.168.6داخليایران

httpsمرکز آمار ایران24 ://www.amar.org .ir/217.218.11.61داخليایران

httpsمرکز آمار ایران25 ://amar.sci.org .ir/10.30.208.29داخليایران

http://www.srtcپژهشكده آمار26 .ac .ir/94.182.208.118داخليایران

http://www.nccسازمان نقشه برداری کشور27 .org .ir95.38.60.117داخليایران

http://www.gtcآموزشكده نقشه برداری28 .ac .ir/91.98.29.146داخليایران

داخليایرانhttp://www.isti.ir/213.147.140.229معاونت  علمي و فناوری29

داخليایرانhttp://bmn.ir/213.147.140.229بنیاد ملي  نخبگان30

http://www.insf.orgصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور31 داخليایران213.147.140.229/

داخليایرانhttp://www.isaar.ir/77.237.95.143بنیاد شهید و امور ایثارگران32

بنیاد شهید و امور ایثارگران

نهاد ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه

سازمان امور اداری و استخدامي

معاونت علمي و فناوری ریاست 

جمهوری

http://www.mporg.ir/
http://www.nipo.gov.ir/
https://amar.sci.org.ir/
http://www.isti.ir/
http://www.isaar.ir/
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میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://navideshahed.com/faپایگاه اطالع رساني فرهنگ ایثار و شهادت33 داخليایران94.182.147.145/

http://zakhireh.co شرکت ذخیره شاهد34 .ir/185.4.28.148داخليایران

داخليایرانhttp://isaarcsi.ir/5.144.130.36موسسه فرهنگي ورزشي ایثار35

http://www.chemical-victimsقربانیان سالحهای شیمیایي36 .com/91.98.100.253داخليایران

http://www.rcsستاد37 .ir/91.98.31.228داخليایران

raroسازمان امداد و نجات38 .ir/185.50.37.31داخليایران

داخليایرانwww.mpo-helal.org94.232.169.133سازمان تدارکات پزشكي39

uast.rcsموسسه آموزش عالي هالل ایران40 .ir91.98.31.228داخليایران

http://www.aeoi.orgستادسازمان انرژی اتمي41 .ir/80.191.32.32داخليایران

doeستاد42 .ir217.218.14.240داخليایران

http://asاداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقيادارات کل حفاظت محیط زیست استان های کشور43 .doe .ir/217.218.14.240داخليایران

http://www.ichtoستاد44 .ir/91.99.102.190داخليایران

داخليایرانhttp://richt.ir46.209.199.108پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگری45

46
مرکز مطالعاتي منطقه ای حفظ میراث فرهنگي ناملموس 

در آسیای میانه و غربي
http://tichct.org91.99.102.190داخليایران

سازمان حفاظت محیط زیست

بنیاد شهید و امور ایثارگران

جمعیت هالل احمر

سازمان میراث فرهنگي،  صنایع 

دستي و گردشگری

http://navideshahed.com/fa/
http://zakhireh.co.ir/
http://isaarcsi.ir/
http://www.chemical-victims.com/
http://www.mpo-helal.org/
http://www.aeoi.org.ir/
http://www.ichto.ir/


آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://www.eachtoاداره کل میراث فرهنگي استان آذربایجان شرقيادارات کل استان های کشور47 .org داخليایران5.61.25.138/

http://www.ilamchtoاداره کل میراث فرهنگي استان ایالم48 .ir/94.232.169.12داخليایران

داخليایرانhttp://www.miraschb.ir/185.129.168.41اداره کل میراث فرهنگي استان چهار محال و بختیاری49

http://kermanshah.ichtoاداره کل میراث فرهنگي استان کرمانشاه50 .ir/91.99.102.190داخليایران

http://www.golestanchtoاداره کل میراث فرهنگي استان گلستان51 .ir/94.232.169.200داخليایران

http://www.urmiachtoاداره کل میراث فرهنگي استان آذربایجان غربي52 .ir91.98.100.253داخليایران

http://www.isاداره کل میراث فرهنگي استان اصفهان53 fahancht.ir91.99.102.180داخليایران

http://www.razavi-chtoاداره کل میراث فرهنگي استان خراسان رضوی54 .ir/95.38.61.249داخليایران

http://zanjan.ichtoاداره کل میراث فرهنگي استان زنجان55 .ir/91.99.102.190داخليایران

http://www.qchtoاداره کل میراث فرهنگي استان قم56 .ir/87.107.68.231داخليایران

http://yasuj.ichtoاداره کل میراث فرهنگي استان یاسوج57 .ir/91.99.102.190داخليایران
سازمان میراث فرهنگي،  صنایع 

دستي و گردشگری

http://www.eachto.org/
http://www.ilamchto.ir/
http://www.miraschb.ir/
http://kermanshah.ichto.ir/
http://www.golestanchto.ir/
http://www.urmiachto.ir/
http://www.isfahancht.ir/
http://www.razavi-chto.ir/
http://zanjan.ichto.ir/
http://www.qchto.ir/
http://yasuj.ichto.ir/
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://lorestan.ichtoاداره کل میراث فرهنگي استان لرستان58 .ir/91.99.102.190داخليایران

http://hamedan.ichtoاداره کل میراث فرهنگي استان همدان59 .ir/91.99.102.190داخليایران

داخليایرانhttp://www.miras-ar.ir/79.175.145.154اداره کل میراث فرهنگي استان اردبیل60

http://www.skchtoاداره کل میراث فرهنگي استان خراسان جنوبي61 .com/fa داخليایران79.127.126.28/

داخليایرانhttp://www.chht-sb.ir/78.111.2.41اداره کل میراث فرهنگي استان سیستان بلوچستان62

http://kurdistan.ichtoاداره کل میراث فرهنگي استان کردستان63 .ir/91.99.102.181داخليایران

http://www.mchtoاداره کل میراث فرهنگي استان مازندران64 .ir/79.175.165.119داخليایران

داخليایرانhttp://www.yazdcity.ir/130.185.76.87اداره کل میراث فرهنگي استان یزد65

داخليایرانhttp://www.tchto-portal.ir/91.99.102.181اداره کل میراث فرهنگي استان تهران66

http://www.nkchtoاداره کل میراث فرهنگي استان خراسان شمالي67 .ir/79.175.167.134داخليایران

داخليایرانhttp://www.mirassemnan.ir92.50.0.250اداره کل میراث فرهنگي استان سمنان68

سازمان میراث فرهنگي،  صنایع 

دستي و گردشگری

http://lorestan.ichto.ir/
http://hamedan.ichto.ir/
http://www.miras-ar.ir/
http://www.skchto.com/fa/
http://www.chht-sb.ir/
http://kurdistan.ichto.ir/
http://www.mchto.ir/
http://www.yazdcity.ir/
http://www.tchto-portal.ir/
http://www.nkchto.ir/
http://www.mirassemnan.ir/


آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://mirasاداره کل میراث فرهنگي استان کرمان69 .kr.ir/185.3.201.194داخليایران

http://www.gilanchtoاداره کل میراث فرهنگي استان گیالن70 .ir/87.107.68.130داخليایران

داخليایرانnlai.ir80.191.10.5کتابخانه ملي ایران71

داخليایرانganjineh.nlai.ir80.191.10.11گنجینه  اسناد ملي  ایران 72

http://isمدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان اصفهان73 fahan.nlai.ir80.191.10.5داخليایران

داخليایرانhttp://bushehr.nlai.ir/80.191.10.5مدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان بوشهر74

داخليایرانhttp:///khorasanrazavi.nlai.ir80.191.10.5مدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان خراسان رضوی75

76
 مدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان سیستان

بلوچستان

http://sistanbaluchestan.nlai.ir

/
داخليایران80.191.10.5

http://shomalegharbمدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان شمال غرب77 .nlai.ir/80.191.10.5داخليایران

http://farsمدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان فارس78 .nlai.ir/80.191.10.5داخليایران

داخليایرانhttp://kerman.nlai.ir/80.191.10.5مدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان کرمان79

سازمان میراث فرهنگي،  صنایع 

دستي و گردشگری

سازمان  اسناد و کتابخانه  ملي  

جمهوری  اسالمي ایران

http://miras.kr.ir/
http://www.gilanchto.ir/
http://isfahan.nlai.ir/
http://bushehr.nlai.ir/
http:///khorasanrazavi.nlai.ir
http://sistanbaluchestan.nlai.ir/
http://sistanbaluchestan.nlai.ir/
http://shomalegharb.nlai.ir/
http://fars.nlai.ir/
http://kerman.nlai.ir/
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میزبانی
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نهاد ریاست جمهوری
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وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانhttp://gilan.nlai.ir/80.191.10.5مدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان گیالن80

داخليایرانhttp://hamedan.nlai.ir80.191.10.5مدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان همدان81

http://yazمدیریت اسناد و کتابخانه ملي استان یزد82 .nlai.ir80.191.10.5داخليایران

داخليایرانhttp://www.hadafmandi.ir/78.158.169.15ستادسازمان هدفمند سازی یارانه ها83

داخليایرانict.gov.ir2.188.2.5وزارت ارتباطاتستاد84

داخليایرانhttps://tabriz.ict.gov.ir/78.38.249.221اداره کل ارتباطات و فناوری اذربایجان شرقيادارات کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان های کشور85

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری اذربایجان غربي86 ://wa .ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری اردبیل87 ://ardebil.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

داخليایرانhttps://esfahan.ict.gov.ir/78.38.249.221اداره کل ارتباطات و فناوری اصفهان88

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری البرز89 ://alborz .ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری ایالم90 ://ilam.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری بوشهر91 ://boushehr.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری چهار محال بختیاری92 ://chb.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری خراسان جنوبي93 ://skh.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری خراسان رضوی94 ://razavi.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری خراسان شمالي95 ://nkh.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری خوزستان96 ://khozestan.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

سازمان  اسناد و کتابخانه  ملي  

جمهوری  اسالمي ایران

http://gilan.nlai.ir/
http://hamedan.nlai.ir/
http://yaz.nlai.ir/
http://www.hadafmandi.ir/
https://tabriz.ict.gov.ir/fa/home
https://wa.ict.gov.ir/
https://ardebil.ict.gov.ir/fa/home
https://esfahan.ict.gov.ir/
https://alborz.ict.gov.ir/fa/home
https://ilam.ict.gov.ir/fa/home
https://boushehr.ict.gov.ir/fa/home
https://chb.ict.gov.ir/fa/home
https://skh.ict.gov.ir/fa/home
https://razavi.ict.gov.ir/fa/home
https://nkh.ict.gov.ir/fa/home
https://khozestan.ict.gov.ir/fa/home


آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری زنجان97 ://zanjan.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری سمنان98 ://semnan.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری سیستان بلوچستان99 ://sb.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری فارس100 ://fars .ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری قزوین101 ://qazvin.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری قم102 ://qom.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری کردستان103 ://kurdestan.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری کرمان104 ://kerman.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری کرمانشاه105 ://kermanshah.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری کهگیلویه و بویر احمد106 ://kb.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری گلستان107 ://golestan.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری گیالن108 ://gilan.ict.gov.ir78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری لرستان109 ://lorestan.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری مازندران110 ://mazandaran.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری مرکزی111 ://markazi.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری هرمزگان112 ://hormozgan.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری همدان113 ://hamedan.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

httpsاداره کل ارتباطات و فناوری یزد114 ://yazd.ict.gov.ir/78.38.249.221داخليایران

داخليایرانhttp://www.scict.ir/5.160.11.162شورای عالي فناوری اطالعات کشور115

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

https://zanjan.ict.gov.ir/fa/home
https://semnan.ict.gov.ir/fa/home
https://sb.ict.gov.ir/fa/home
https://fars.ict.gov.ir/fa/home
https://qazvin.ict.gov.ir/fa/home
https://qom.ict.gov.ir/fa/home
https://kurdestan.ict.gov.ir/fa/home
https://kerman.ict.gov.ir/fa/home
https://kermanshah.ict.gov.ir/fa/home
https://kb.ict.gov.ir/fa/home
https://golestan.ict.gov.ir/fa/home
https://gilan.ict.gov.ir/
https://lorestan.ict.gov.ir/fa/home
https://mazandaran.ict.gov.ir/fa/home
https://markazi.ict.gov.ir/fa/home
https://hormozgan.ict.gov.ir/fa/home
https://hamedan.ict.gov.ir/fa/home
https://yazd.ict.gov.ir/fa/home
http://www.scict.ir/


آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانpost.ir91.207.138.140شرکت ملي پست جمهوری اسالمي ایران116

craسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي117 .ir 195.146.60.104داخليایران

داخليایرانpostbank.ir91.98.31.62شرکت پست بانک ایران118

itoسازمان فناوری اطالعات ایران119 .gov.ir80.191.29.20داخليایران

ticشرکت ارتباطات زیرساخت120 .ir80.191.24.17داخليایران

داخليایرانpayamaviation.ir91.98.100.253شرکت خدمات هواپیمایي پیام121

داخليایرانictfaculty.ir/fa5.61.25.211دانشكده علمي کاربردی پست و مخابرات122

itrcپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران123 .ac .ir185.130.76.134داخليایران

isaسازمان فضایي ایران124 .ir185.88.153.71داخليایران

isrcپژوهشگاه فضایي ایران125 .ac .ir80.253.154.21داخليایران

داخليایرانhttp://medu.ir/217.218.26.200وزارت آموزش و پرورشستاد126

http://eaاداره کل اموزش پرورش استان اذربایجان شرقيادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور127 .medu.ir10.30.170.46داخليایران

http://waاداره کل اموزش پرورش استان اذربایجان غربي128 .medu.ir10.30.170.46داخليایران

http://artaاداره کل اموزش پرورش استان اردبیل129 .medu.ir10.30.170.46داخليایران

http://isاداره کل اموزش پرورش استان اصفهان130 f.medu.ir10.30.170.46داخليایران

http://alborzاداره کل اموزش پرورش استان البرز131 .medu.ir10.30.170.46داخليایران

داخليایرانhttp://ilam.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان ایالم132

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

 وزارت آموزش و پرورش

http://www.ictfaculty.ir/fa
http://medu.ir/
http://ea.medu.ir/
http://wa.medu.ir/
http://arta.medu.ir/
http://isf.medu.ir/
http://alborz.medu.ir/
http://ilam.medu.ir/


آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانhttp://bushehr.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان بوشهر133

داخليایرانhttp://medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان تهران134

http://teoاداره کل اموزش پرورش شهرستانهای استان تهران135 .medu.ir10.30.170.46داخليایران

داخليایرانhttp://chb.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان چهار محال و بختیاری136

داخليایرانhttp://skh.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان خراسان جنوبي137

داخليایرانhttp://razavi.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان خراسان رضوی138

داخليایرانhttp://khn.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان خراسان شمالي139

http://khouzاداره کل اموزش پرورش استان خوزستان140 .medu.ir10.30.170.46داخليایران

داخليایرانhttp://zanjan.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان زنجان141

داخليایرانhttp://semnan.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان سمنان142

داخليایرانhttp://sb.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان سیستان بلوچستان143

http://farsاداره کل اموزش پرورش استان فارس144 .medu.ir10.30.170.46داخليایران

داخليایرانhttp://caspian.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان قزوین145

داخليایرانhttp://qom.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان قم146

داخليایرانhttp://kurd.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان کردستان147

داخليایرانhttp://kerman.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان کرمان148

داخليایرانhttp://kermanshah.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان کرمانشاه149

داخليایرانhttp://kb.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد150

 وزارت آموزش و پرورش

http://bushehr.medu.ir/
http://medu.ir/
http://teo.medu.ir/
http://chb.medu.ir/
http://skh.medu.ir/
http://razavi.medu.ir/
http://khn.medu.ir/
http://khouz.medu.ir/
http://zanjan.medu.ir/
http://semnan.medu.ir/
http://sb.medu.ir/
http://fars.medu.ir/
http://caspian.medu.ir/
http://qom.medu.ir/
http://kurd.medu.ir/
http://kerman.medu.ir/
http://kermanshah.medu.ir/
http://kb.medu.ir/


آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانhttp://golestan.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان گلستان151

داخليایرانhttp://guilan.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان گیالن152

داخليایرانhttp://lorestan.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان لرستان153

داخليایرانhttp://mazand.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان مازندران154

داخليایرانhttp://markazi.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان مرکزی155

داخليایرانhttp://hormozgan.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان هرمزگان156

داخليایرانhttp://hamedan.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان همدان157

داخليایرانhttp://yazd.medu.ir10.30.170.46اداره کل اموزش پرورش استان یزد158

http://www.sceشورای عالي آموزش و پرورششورای عالي آموزش و پرورش159 .ir10.30.170.200داخليایران

داخليایرانhttp://www.srttu.edu80.191.49.136دانشگاه شهید رجایي160

داخليایرانoerp.ir217.218.177.34سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي161

rieپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش162 .ir79.175.145.154داخليایران

cfu.acدانشگاه ویژه فرهنگیان163 .ir109.201.27.141داخليایران

kanoonparvareshکانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان164 .com 164.138.20.83داخليایران

dresسازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور165 .ir178.131.2.89داخليایران

seoسازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایي166 .medu.ir10.30.170.46داخليایران

167
سازمان مدارس غیردولتي و مشارکت های مردمي و 

خانواده
mosharekat.medu.ir10.30.170.46داخليایران

داخليایرانlmoiran.ir80.69.240.205سازمان نهضت سواد آموزی168

 وزارت آموزش و پرورش

http://golestan.medu.ir/
http://guilan.medu.ir/
http://lorestan.medu.ir/
http://mazand.medu.ir/
http://markazi.medu.ir/
http://hormozgan.medu.ir/
http://hamedan.medu.ir/
http://yazd.medu.ir/
http://www.sce.ir/
http://www.srttu.edu/
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میزبانی
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رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

soir.teoسازمان دانش آموزی169 .ir91.98.99.163داخليایران

http://vajaوزارت اطالعاتوزارت اطالعات170 .ir/2.187.252.11داخليایران

http://www.mefaوزارت امور اقصادی و دارایي171 .gov.ir/92.242.209.52داخليایران

داخليایرانhttp://www.investiniran.ir/78.157.60.4سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فني ایران172

http://www.intamediaسازمان امور مالیاتي کشور173 .ir/82.99.209.233داخليایران

http://www.iricaگمرک جمهوری اسالمي ایران174 .gov.ir80.253.136.228داخليایران

http://www.ipoسازمان خصوصي سازی175 .ir/91.99.101.20داخليایران

http://www.seoسازمان بورس و اوراق بهادار176 .ir/185.117.207.10داخليایران

داخليایرانhttp://tamliki.ir/164.138.18.83سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكي177

http://www.audit.orgسازمان حسابرسي178 .ir/77.237.76.222داخليایران

http://www.ificشرکت سرمایه گذاری های خارجي ایران179 .org .ir91.99.96.76داخليایران

داخليایرانhttp://www.spoi.ir/91.98.100.253شرکت سهامي چاپخانه دولتي ایران180

http://www.mfaوزارت امور خارجهستاد181 .gov.ir109.201.11.108داخليایران

www.sir.acدانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه182 .ir109.201.11.108داخليایران

داخليایرانhttp://behdasht.gov.ir/10.2.3.221ستاد183

داخليایرانhttp://salamat.gov.ir/10.2.3.221پایگاه جامع   آموزش و فرهنگ  سازی سالمت ایران184

وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي

 وزارت آموزش و پرورش

وزارت امور اقتصادی و دارایي

http://vaja.ir/
http://www.mefa.gov.ir/
http://www.investiniran.ir/
http://www.intamedia.ir/
http://www.irica.gov.ir/
http://www.ipo.ir/
http://www.seo.ir/
http://tamliki.ir/
http://www.audit.org.ir/
http://www.ific.org.ir/
http://www.spoi.ir/
http://www.mfa.gov.ir/
http://www.sir.ac.ir/
http://behdasht.gov.ir/
http://salamat.gov.ir/
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانhttp://www.sanjeshp.ir/185.123.208.212مرکز سنجش185

http://www.fdaسازمان غذا و دارو186 .gov.ir/46.209.188.82داخليایران

http://irimcسازمان نظام پزشكي187 .org داخليایران77.104.85.162/

داخليایرانhttp://www.hbi.ir185.123.209.69معاون تحقیقات و فناوری188

http://www.pasteur.acانستیتو پاستور ایران189 .ir/194.225.106.19داخليایران

http://www.ibtoسازمان انتقال خون ایران190 .ir/195.191.74.151داخليایران

داخليایرانhttp://www.ibrf.ir/185.83.114.121شرکت مادر تخصصي پاالیش و پژوهش خون191

داخليایرانhttp://srd.ir/164.138.19.2صندوق رفاه دانشجویان192

http://www.mclsستاد193 .gov.ir/ 94.232.169.140داخليایران

داخليایرانhttp://www.mashaghelkhanegi.ir/89.43.6.97وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي194

داخليایرانhttp://bazar-eshteghal.ir/89.43.6.95طرح ساماندهي و حمایت از مشاغل خانگي195

http://www.irantvtoمعاونت توسعه کار آفریني و اشتغال196 .ir/77.104.97.238داخليایران

داخليایرانhttp://www.tamin.ir/188.214.4.150سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور197

داخليایرانhttp://www.behzisti.ir/87.107.121.2سازمان تامین اجتماعي198

وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي

وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعي

http://www.sanjeshp.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://irimc.org/
http://www.hbi.ir/
http://www.pasteur.ac.ir/
http://www.ibto.ir/
http://www.ibrf.ir/
http://srd.ir/
http://www.mashaghelkhanegi.ir/
http://bazar-eshteghal.ir/
http://www.irantvto.ir/
http://www.tamin.ir/
http://www.behzisti.ir/


آدرس ای پی
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میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://ihioسازمان بهزیستي کشور199 .gov.ir/87.247.178.70داخليایران

داخليایرانhttp://www.ttbank.ir/185.129.168.11سازمان بیمه خدمات سالمت200

http://www.lssبانک توسعه تعاون201 i.ir/62.193.12.136داخليایران

http://roostaaموسسسه کار و تامین اجتماعي202 .ir/ 94.232.174.198داخليایران

داخليایرانhttp://www.cspfiran.com/95.38.61.15صندوق بیمه تامین اجتماعي روستائیان و عشایر203

داخليایرانhttp://www.cigf.ir/79.175.145.130صندوق بازنشستگي کشور204

داخليایرانhttp://www.maj.ir/79.175.135.30ستاد205

http://areoسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی206 .ir/89.43.6.131داخليایران

http://ivoسازمان دامپزشكي کشور207 .ir/217.66.209.67داخليایران

http://frw.orgسازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور208 .ir/87.247.176.74داخليایران

داخليایرانhttp://ashayer.ir/79.175.145.130سازمان امور عشایری ایران209

http://ppoسازمان حفظ نباتات کشور210 .ir/91.98.101.82داخليایران

داخليایرانhttp://shilat.com/178.252.155.188سازمان شیالت ایران211

داخليایرانhttp://www.laoi.ir/217.66.218.145سازمان امور اراضي212

http://corcسازمان تعاون روستایي ایران213 .ir95.38.61.9داخليایران

وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعي

وزارت جهاد کشاورزی

http://ihio.gov.ir/
http://www.ttbank.ir/
http://www.lssi.ir/
http://roostaa.ir/
http://www.cspfiran.com/
http://www.cigf.ir/
http://www.maj.ir/
http://areo.ir/
http://ivo.ir/
http://frw.org.ir/
http://ashayer.ir/
http://ppo.ir/
http://shilat.com/
http://www.laoi.ir/
http://corc.ir/
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واحد اصلی
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رديف
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://agriservicesشرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزی214 .ir/87.247.179.35داخليایران

215
شرکت مادر تخصصي صندوق حمایت از توسعه سرمایه 

گذاری
http://sfida .ir/79.175.175.162داخليایران

داخليایرانhttp://apcp.ir/109.201.31.23شرکت  شهرک های کشاورزی216

217
علمي کاربردی وزارت جهاد -مؤسسه آموزش عالي

کشاورزی
http://itvhe .ac .ir46.36.114.66داخليایران

داخليایرانhttp://www.iranslal.com80.253.145.150شرکت  پشتیباني سهامي امور دام کشور218

داخليایرانhttp://www.agri-peri.ir/217.11.22.170مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی219

www.justiceوزارت دادگستریستاد220 .ir62.193.12.10داخليایران

داخليایرانkhrsouth.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان خراسان جنوبيسازمان تعزیرات حكومتي221

داخليایرانkhrnorth.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان خراسان شمالي222

داخليایرانhrm.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان هرمزگان223

داخليایرانyzd.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان یزد224

داخليایرانmrk.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان مرکزی225

داخليایرانmzn.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان مازندران226

lrsاداره کل تعزیرات حكومتي استان لرستان227 .tazirat.gov.ir82.99.216.204داخليایران

glsاداره کل تعزیرات حكومتي استان گلستان228 .tazirat.gov.ir82.99.216.204داخليایران

داخليایرانkvb.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان کهگیلویه و بویراحمد229

krsاداره کل تعزیرات حكومتي استان کرمانشاه230 .tazirat.gov.ir82.99.216.204داخليایران

داخليایرانkrm.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان کرمان231

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت دادگستری

http://agriservices.ir/
http://sfida.ir/
http://apcp.ir/
http://itvhe.ac.ir/
http://www.agri-peri.ir/


آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانqom.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان قم232

qazاداره کل تعزیرات حكومتي استان قزوین233 .tazirat.gov.ir82.99.216.204داخليایران

داخليایرانfar.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان فارس234

داخليایرانsvb.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان سیستان و بلوچستان235

داخليایرانsmn.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان سمنان236

داخليایرانznj.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان زنجان237

khzاداره کل تعزیرات حكومتي استان خوزستان238 .tazirat.gov.ir82.99.216.204داخليایران

داخليایرانkhr.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان خراسان رضوی239

داخليایرانchb.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان چهار محال بختیاری240

داخليایرانteh.tazirat.gov.ir81.91.157.19اداره کل تعزیرات حكومتي استان تهران241

داخليایرانilm.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان ایالم242

داخليایرانbsh.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان بوشهر243

داخليایرانesf.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان اصفهان244

داخليایرانard.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان اردبیل245

داخليایرانagh.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان آذربایجان غربي246

داخليایرانash.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان آذربایجان شرقي247

داخليایرانhmd.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان همدان248

داخليایرانtazirat.gov.ir82.99.216.204سازمان تعزیرات حكومتي249

وزارت دادگستری



آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانgil.tazirat.gov.ir82.99.216.204اداره کل تعزیرات حكومتي استان گیالن250

داخليایرانmod.gov.ir81.28.34.245ستاد251

iranhavafazaشرکت صنایع هوا فضا ایران252 .com 79.175.165.119داخليایران

داخليایرانtridi.ir81.28.34.118موسسه تحقیقات دفاعي253

mut.acدانشگاه صنعتي مالک اشتر254 .ir 213.176.96.7داخليایران

esataسازمان تأمین اجتماعي نیروهای مسلح255 .ir81.28.37.164داخليایران

داخليایرانfatehnet.net81.28.34.248عقیدتي سیاسي وزارت دفاع و سازمان های وابسته256

esdoسازمان توسعه منابع انرژی257 .ir81.28.34.246داخليایران

داخليایرانbtn.ir185.12.101.49بنیاد تعاون258

داخليایرانhttp://www.mrud.ir/81.91.157.103ستاد259

داخليایرانweather.ir185.14.80.171سازمان هواشناسي کشور260

http://www.caoسازمان هواپیمایي کشوری261 .ir/185.74.164.43داخليایران

داخليایرانwww.rai.ir178.252.155.26شرکت راه آهن جمهوری اسالمي ایران262

http://www.cdticشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور263 .ir/164.138.16.30داخليایران

http://udrcشرکت مادرتخصصي عمران و بهسازی شهری ایران264 .ir/185.10.72.131داخليایران

http://www.rmtoسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای265 .ir5.160.195.58داخليایران

www.pmoسازمان بنادر و دریانوردی266 .ir95.38.61.57داخليایران

داخليایرانwww.bonyadmaskan.com91.99.96.76بنیاد مسكن انقالب اسالمي267

وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیباني 

نیروهای مسلح

وزارت دادگستری

http://www.mrud.ir/
http://www.cao.ir/
http://www.rai.ir/
http://www.cdtic.ir/
http://udrc.ir/
http://www.pmo.ir/
http://www.bonyadmaskan.com/


آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://www.nlhoسازمان ملي زمین و مسكن268 .ir/89.221.91.72داخليایران

داخليایرانhttp://cobi.gov.ir/62.193.15.141سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتي و عمومي269

داخليایرانhttp://ntoir.gov.ir/79.175.145.130شرکت عمران شهرهای جدید270

http://www.bhrcمرکز تحقیقات راه و مسكن و شهرسازی271 .ac .ir/82.99.206.99داخليایران

uarcمرکز مطالعاتي و تحقیقاتي شهرسازی ومعماری272 .org .ir79.175.174.98داخليایران

داخليایرانwww.tsml.ir31.47.62.2شرکت آزمایشگاه فني و مكانیک خاک273

داخليایرانwww.iranair.com78.39.179.50شرکت هواپیمایي کشور274

داخليایرانhttp://www.airport.ir/217.218.117.67شرکت فرودگاههای و ناوبری هوایي ایران275

داخليایرانhttp://shahrsazi.mrud.ir81.91.157.103پژوهشكده حمل و نقل276

داخليایرانwww.mimt.gov.ir217.11.21.21وزارت صنعت معدن و تجارتستاد277

isسازمان ملي استاندارد278 iri.org217.218.200.212داخليایران

داخليایرانgsi.ir 79.175.171.186سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني کشور279

isسازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتي ایران280 ipo .ir 5.160.50.33داخليایران

imidroسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدني ایران281 .gov.ir79.175.174.34داخليایران

idroسازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور282 .ir 80.75.4.163داخليایران

وزارت صنعت،معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی

http://www.nlho.ir/
http://cobi.gov.ir/
http://ntoir.gov.ir/
http://www.bhrc.ac.ir/
http://www.tsml.ir/
http://www.iranair.com/
http://www.airport.ir/
http://shahrsazi.mrud.ir/
http://www.mimt.gov.ir/


آدرس ای پی
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میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانbim.ir78.38.219.10بانک صنعت و معدن283

داخليایرانsif-gov.ir79.175.145.154صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک284

داخليایرانgtc-portal.com 79.175.145.154شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ایران285

cppoسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان286 .ir 217.11.21.58داخليایران

ecommerceمرکز توسعه تجارت الكترونیكي287 .gov.ir 212.16.70.19داخليایران

tpoسازمان توسعه تجارت ایران288 .ir 91.239.14.10داخليایران

داخليایرانegfi.org 79.175.145.130صندوق ضمانت صادرات ایران289

irisشرکت کشتیراني جمهوری اسالمي ایران290 l.net 87.107.27.12داخليایران

291
شرکت سهامي نمایشگاه های بین المللي جمهوری اسالمي 

ایران
iran fa ir.com 5.144.132.118داخليایران

irancodeمرکز ملي شماره گذاری کاال و خدمات ایران292 .ir 91.99.99.84داخليایران

inccمرکز ملي فرش ایران293 .ir 94.232.172.244داخليایران

داخليایرانitsr.ir 212.80.16.84موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني294

irشرکت دخانیات ایران295 tobacco.com 109.201.26.12داخليایران

داخليایرانimi.ir77.104.84.239سازمان مدیریت صنعتي296

وزارت صنعت،معدن و تجارت



آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

mscشرکت فوالد مبارکه297 .ir37.255.186.13داخليایران

impascoشرکت تهیه و تولید مواد معدني ایران298 .com 216.40.47.17داخليایران

nicicoشرکت ملي صنایع مس ایران299 .com 5.160.55.120داخليایران

داخليایرانesfahansteel.com195.146.50.16شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان300

kscشرکت فوالد خوزستان301 .ir94.232.175.202داخليایران

داخليایرانniscoir.com 46.32.17.70شرکت ملي فوالد ایران302

pgsezمنطقه ویژه صنایع فلزی خلیج فارس303 .ir91.99.96.91داخليایران

داخليایرانhttp://www.msrt.ir/94.184.236.35ستاد304

http://www.nrisp.acمرکز تحقیقات  سیاست علمي کشور305 .ir/79.175.145.34داخليایران

داخليایرانhttp://www.iecf.ir/78.157.60.116بنیاد دانشنامه نگاری306

http://www.samt.acسازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهي307 .ir79.175.145.154داخليایران

http://www.sanjesh.orgسازمان سنجش آموزش کشور308 داخليایران92.242.195.4/

داخليایرانhttp://www.irost.org62.60.140.34سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ایران309

http://www.saorgسازمان امور دانشجویان310 .ir/213.176.5.13داخليایران

http://www.stpiaمرکز رشد دانشجویان فناوری311 .ir/92.242.223.35داخليایران

داخليایرانhttp://www.swf.ir/46.209.106.137صندوق رفاه دانشجویان312

http://www.iscپایگاه استنادی علوم جهان اسالم313 .gov.ir5.190.58.7داخليایران

داخليایرانhttp://www.atf.gov.ir/78.157.60.15دبیرخانه شورای عالي علوم، تحقیقات و فناوری314

وزارت صنعت،معدن و تجارت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

http://www.msrt.ir/
http://www.nrisp.ac.ir/
http://www.iecf.ir/
http://www.samt.ac.ir/
http://www.sanjesh.org/
http://www.irost.org/
http://www.saorg.ir/
http://www.stpia.ir/
http://www.swf.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.atf.gov.ir/


آدرس ای پی
محل 

میزبانی

وضعیت 

میزبانی

واحد اصلی

نهاد ریاست جمهوری

رديف

وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://www.cisscمرکز همكاریهای علمي بین المللي315 .ir/130.185.74.216داخليایران

داخليایرانhttp://www.mjazb.ir/94.184.236.48دبیرخانه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمي316

http://www.iieesپژوهشكده زمین شناسي317 .ac .ir/fa داخليایران194.225.90.9/

http://www.irpheموسسه پژوهشي و برنامه ریزی آموزش عالي318 .ac .ir185.88.153.172داخليایران

www.farhangوزارت فرهنگ و ارشاد اسالميستاد319 .gov.ir 95.38.60.118داخليایران

ادارات کل استان های کشور320
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان آذربایجان

شرقي
http://azarsh.farhang .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

321
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان آذربایجان

غربي
http://azargh.farhang .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://ardebil.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اردبیل322 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://isاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان323 fahan.farhang .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://alborzاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان البرز324 .farhang .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://ilam.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ایالم325 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://boushehr.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر326 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://tehran.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران327 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://khj.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خراسان جنوبي328 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://khrzاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خراسان رضوی329 .farhang .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

http://www.cissc.ir/
http://www.mjazb.ir/
http://www.iiees.ac.ir/fa/
http://www.irphe.ac.ir/
http://www.farhang.gov.ir/
http://azarsh.farhang.gov.ir/fa/home
http://azargh.farhang.gov.ir/fa/home
http://ardebil.farhang.gov.ir/fa/home
http://isfahan.farhang.gov.ir/fa/home
http://alborz.farhang.gov.ir/fa/home
http://ilam.farhang.gov.ir/fa/home
http://boushehr.farhang.gov.ir/fa/home
http://tehran.farhang.gov.ir/fa/home
http://khj.farhang.gov.ir/fa/home
http://khrz.farhang.gov.ir/fa/home
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://khsh.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خراسان شمالي330 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://khzاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خوزستان331 .farhang .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://zanjan.farhangاره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان زنجان332 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://semnan.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سمنان333 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://sb.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي سیستان و بلوچستان334 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://farsاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس335 .farhang .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://ghazvin.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قزوین336 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://qom.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قم337 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://kordestan.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کردستان338 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://kerman.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمان339 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://jk.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي جنوب کرمان340 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://kermanshah.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمانشاه341 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://kb.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي کهگیلویه و بویراحمد342 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://lorestan.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان لرستان343 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://mazandaran.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مازندران344 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

http://khz.farhang.gov.ir/fa/home
http://zanjan.farhang.gov.ir/fa/home
http://semnan.farhang.gov.ir/fa/home
http://sb.farhang.gov.ir/fa/home
http://fars.farhang.gov.ir/fa/home
http://ghazvin.farhang.gov.ir/fa/home
http://qom.farhang.gov.ir/fa/home
http://kordestan.farhang.gov.ir/fa/home
http://kerman.farhang.gov.ir/fa/home
http://jk.farhang.gov.ir/fa/home
http://kermanshah.farhang.gov.ir/fa/home
http://kb.farhang.gov.ir/fa/home
http://lorestan.farhang.gov.ir/fa/home
http://mazandaran.farhang.gov.ir/fa/home
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وضعیت میزبانی

تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://markazi.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مرکزی345 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://hormozgan.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان هرمزگان346 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://hamedan.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان347 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://yazd.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان یزد348 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://chb.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال و بختیاری349 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://golestan.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان350 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://gilan.farhangاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گیالن351 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

http://qeshm.farhangمدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسالمي منطقه آزاد قشم352 .gov.ir/ 95.38.60.118داخليایران

ricacموسسه پژوهشي فرهنگ، هنر و ارتباطات353 .ac .ir 91.134.164.115داخليایران

irnaسازمان خبرگزاری جمهوری اسالمي ایران354 .ir 178.216.249.71داخليایران

hajnewsسازمان حج و زیارت355 .ir 89.235.65.63داخليایران

داخليایرانoghaf.ir217.218.114.204سازمان اوقاف و امور خیریه356

icroسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي357 .ir217.218.55.114داخليایران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

http://markazi.farhang.gov.ir/fa/home
http://hormozgan.farhang.gov.ir/fa/home
http://hamedan.farhang.gov.ir/fa/home
http://yazd.farhang.gov.ir/fa/home
http://chb.farhang.gov.ir/fa/home
http://golestan.farhang.gov.ir/fa/home
http://gilan.farhang.gov.ir/fa/home
http://qeshm.farhang.gov.ir/fa/home
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

masajed.farhangستاد عالي کانونهای فرهنگي هنری مساجد358 .gov.ir 95.38.60.143داخليایران

داخليایرانsamandehi.ir 95.38.61.105ستاد ساماندهي پایگاه های اینترنتي359

qiaمرکز هماهنگي، توسعه و ترویج فعالیت های قرآني کشور360 .farhang .gov.ir/ 95.38.60.143داخليایران

داخليایرانiranpl.ir 94.232.171.230نهاد کتابخانه های عمومي کشور361

elmikarbordi.farhangعلمي کابردی فرهنگ و هنر- مؤسسه آموزش عالي362 .gov.ir 95.38.60.143داخليایران

http://www.moi.ir/Pوزارت کشوردستگاه363 ortal80.191.0.130داخليایران

داخليایرانsabteahval.ir91.99.99.158سازمان ثبت احوال کشور364

imoسازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور365 .org .ir185.80.199.24داخليایران

ndmoسازمان مدیریت بحران کشور366 .ir80.191.0.250داخليایران

policeنیروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران367 .ir185.12.101.54داخليایران

داخليایرانhttp://golestanp.ir/79.175.163.242استانداری گلستاناستانداری کشور 36831

داخليایرانhttp://www.portal-il.ir79.175.145.34استانداری ایالم369

داخليایرانhttp://www.nkhorasan.ir79.175.176.68استانداری خراسان شمالي370

داخليایرانhttp://ostb.ir185.116.160.118استانداری بوشهر371

داخليایرانhttp://www.ostan-qom.ir79.175.169.170استانداری قم372

وزارت کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

http://golestanp.ir/
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://www.skoاستانداری خراسان جنوبي373 .ir185.116.162.168داخليایران

داخليایرانhttp://www.ostandari-zn.ir89.47.200.8استانداری زنجان374

داخليایرانhttp://www.ostan-sm.ir217.218.242.171استانداری سمنان375

داخليایران http://www.qazvin.gov.ir185.49.84.76استانداری قزوین376

داخليایرانhttp://www.farsp.ir94.74.131.230استانداری فارس377

داخليایرانhttp://gov.kr.ir5.159.50.59استانداری کرمان378

http://www.ostan-yzاستانداری یزد379 .ir85.185.159.109داخليایران

داخليایرانhttp://www.ostan-hm.ir78.38.238.141استانداری همدان380

داخليایرانhttp://hormozgan.ir79.175.145.34استانداری هرمزگان381

داخليایرانhttp://www.ostan-mr.ir185.126.200.23استانداری مرکزی382

http://www.ostan-mzاستانداری مازندران383 .ir130.185.78.104داخليایران

داخليایرانhttp://ostan-lr.ir91.99.97.163استانداری لرستان384

داخليایرانhttp://www.ostan-kb.ir78.157.60.116استانداری کهگیلویه و بویراحمد385

داخليایرانhttp://www.ostan-kd.ir217.219.223.3استانداری کردستان386

داخليایرانhttp://www.sb-ostan.ir94.232.169.148استانداری سیستان و بلوچستان387

وزارت کشور

http://www.qazvin.gov.ir/
http://www.ostan-mr.ir/
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

http://www.ostan-kzاستانداری خوزستان388 .ir94.232.169.221داخليایران

داخليایرانhttp://www.khorasan.ir79.175.164.222استانداری خراسان رضوی389

داخليایرانhttp://www.ostan-cb.ir91.99.97.163استانداری چهارمحال بختیاری390

داخليایرانhttp://www.ostan-th.ir46.209.21.142استانداری تهران391

داخليایرانhttp://www.ostan-ar.ir79.175.145.130استانداری اردبیل392

http://www.ostan-agاستانداری آذربایجان غربي393 .gov.ir217.219.147.197داخليایران

داخليایرانhttp://www.gilan.ir89.144.130.116استانداری گیالن394

http://www.ostan-asاستانداری اذربایجان شرقي395 .gov.ir128.140.29.8داخليایران

داخليایرانhttp://www.mop.ir217.174.16.48ستاد396

niordcشرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده های نفتي ایران397 .ir 91.99.101.26داخليایران

nigcشرکت ملي گاز ایران398 .ir 217.218.111.12داخليایران

nipcشرکت مادر تخصصي ملي صنایع پتروشیمي399 .ir79.175.174.205داخليایران

put.acدانشگاه صنعت نفت400 .ir79.175.173.90داخليایران

niocشرکت ملي نفت ایران401 .ir217.174.16.48داخليایران

وزارت نفت

وزارت کشور

http://www.mop.ir/
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

iiesمؤسسه مطالعات بین المللي انرژی402 .org87.107.43.44داخليایران

http://moeستاد403 .gov.ir/95.38.60.8داخليایران

http://www.tavanir.orgتوانیر- شرکت سهامي مادر  404 .ir91.233.58.27داخليایران

داخليایرانhttp://www.wrm.ir130.185.76.90شرکت سهامي مادر تخصصي مدیریت منابع آب ایران405

406
شرکت سهامي مادر تخصصي مهندسي آب و فاضالب 

کشور
http://www.nww.ir81.90.151.26داخليایران

داخليایرانhttp://www.tpph.ir178.252.147.148شرکت مادرتخصصي تولید نیروی برق حرارتي407

http://www.igmcشرکت مدیریت شبكه برق ایران408 .ir77.104.107.222داخليایران

http://www.nri.acپژوهشگاه نیرو409 .ir/217.218.59.100داخليایران

http://www.suna(سانا)سازمان انرژی های نو ایران 410 .org .ir/94.232.172.230داخليایران

http://www.saba(سابا)سازمان بهره وری انرژی ایران 411 .org .ir94.232.169.149داخليایران

http://www.ipdcسازمان توسعه برق ایران412 .ir178.252.147.148داخليایران

http://www.wri.acمؤسسه تحقیقات آب413 .ir79.175.174.82داخليایران

داخليایرانhttp://www.msy.gov.ir/87.107.116.16ستاد414

داخليایرانhttp://www.tanavar.ir/164.138.17.67 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشي کشور415

وزارت نیرو

وزارت نفت

وزارت ورزش و جوانان

http://moe.gov.ir/
http://www.tavanir.org.ir/
http://www.wrm.ir/
http://www.nww.ir/
http://www.tpph.ir/
http://www.igmc.ir/
http://www.nri.ac.ir/
http://www.suna.org.ir/
http://www.saba.org.ir/
http://www.ipdc.ir/
http://www.wri.ac.ir/
http://www.msy.gov.ir/
http://www.tanavar.ir/
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانhttp://www.ghahremanan.ir/164.138.17.67صندوق حمایت از قهرمانان و پیشكسوتان ورزش416

http://sscشورای عالي وزارت ورزش و جوانان417 .msy.gov.ir87.107.116.16داخليایران

http://www.olympicکمیته ملي المپیک ایران418 .ir/185.8.173.174داخليایران

http://www.paralympicکمیته ملي پارا المپیک419 .ir/87.247.179.130داخليایران

http://www.bornanewsخبرگزاری برنا420 .ir/46.209.99.141داخليایران

داخليایرانwww.cbi.ir/217.218.78.28بانک مرکزی421

httpsبانک ملي ایران422 ://www.bmi.ir/89.235.64.67داخليایران

داخليایرانbank-maskan.ir212.1.193.51بانک مسكن423

داخليایرانwww.banksepah.ir/94.184.120.26بانک سپه424

داخليایرانwww.bki.ir/164.215.57.42بانک کشاورزی425

داخليایرانwww.edbi.ir46.209.3.170بانک توسعه صادرات426

داخليایرانwww.postbank.ir/91.98.31.62پست بانک ایران427

داخليایرانwww.ttbank.ir/79.175.169.114بانک توسعه تعاون428

داخليایرانwww.bim.ir/78.38.219.10بانک صنعت و معدن429

داخليایرانhttp://www.enbank.ir91.99.96.66بانک اقتصاد نوین430

داخليایرانhttp://www.parsian-bank.ir178.21.40.38بانک پارسیان431

داخليایرانhttp://www.bpi.ir/91.99.99.43بانک پاسارگاد432

داخليایرانhttp://www.karafarinbank.ir46.18.248.18بانک کارآفرین433

داخليایرانhttp://www.sb24.com/193.8.139.24بانک سامان434

وزارت ورزش و جوانان

بانک مرکزی

http://www.ghahremanan.ir/
http://ssc.msy.gov.ir/
http://www.olympic.ir/
http://www.paralympic.ir/
http://www.bornanews.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://www.bmi.ir/&prev=search
http://www.enbank.ir/
http://www.parsian-bank.ir/
http://www.karafarinbank.ir/
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانhttp://www.sinabank.ir/91.98.96.10بانک سینا435

داخليایرانhttp://www.sbank.ir/77.237.91.61بانک سرمایه436

داخليایرانhttp://shahr-bank.ir/79.175.161.196بانک شهر437

داخليایرانhttp://www.bank-day.ir/91.99.97.34بانک دی438

httpsبانک صادرات439 ://www.bsi.ir/78.38.201.21داخليایران

داخليایرانwww.bankmellat.ir/176.56.156.137بانک ملت440

www.teبانک تجارت441 jaratbank.ir/82.99.224.164داخليایران

httpsبانک رفاه442 ://www.rb24.ir/91.212.252.100داخليایران

داخليایرانhttp://www.hibank24.ir/home217.218.108.186بانک حكمت ایرانیان443

داخليایرانhttp://www.tourismbank.ir/185.31.124.8بانک گردشگری444

داخليایرانhttp://www.izbank.ir/91.98.100.166بانک ایران زمین445

داخليایرانhttp://www.ghbi.ir/185.30.4.12بانک قوامین446

httpsبانک انصار447 ://www.ansarbank.com77.237.70.151داخليایران

داخليایرانhttp://www.middleeastbank.ir/5.160.245.20بانک خاور میانه448

داخليایرانhttp://www.ivbb.ir/92.242.211.66ونزوئال-بانک مشترک ایران449

httpsبانک آینده450 ://www.ba24.ir/91.98.29.10داخليایران

داخليایرانhttp://www.cid.ir/80.253.136.4موسسه اعتباری توسعه451

بانک مرکزی

http://www.hibank24.ir/home
https://www.ansarbank.com/
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تارنما ادارات کل واحد فرعی، سازمان و شرکت های وابسته

داخليایرانhttp://www.kosarfci.ir/home178.252.151.24موسسه اعتباری کوثر مرکزی452

http://askariyeموسسه اعتباری عسكریه453 .ir/79.175.171.207داخليایران

داخليایرانhttp://caspianci.ir/185.10.72.56موسسه اعتباری کاسپین454

داخليایرانwww.qmb.ir/82.99.228.45بانک قرض الحسنه مهر ایران455

داخليایرانhttp://rqbank.ir/91.98.102.70بانک قرض الحسنه رسالت456

داخليایرانhttp://www.centinsur.ir/77.104.66.12 بیمه مرکزی457

iraninsuranceبیمه ایران458 .ir/80.191.8.14داخليایران

www.bimehasiaبیمه آسیا459 .com31.47.34.172داخليایران

www.alborzinsuranceبیمه البرز460 .ir/62.193.12.228داخليایران

www.dana-insuranceبیمه دانا461 .com217.66.202.200داخليایران

www.micبیمه معلم462 .co .ir185.83.114.74داخليایران

www.parsianinsuranceبیمه پارسیان463 .ir91.99.103.51داخليایران

www.karafarin-insuranceبیمه کار افرین464 .ir79.175.170.123داخليایران

www.sinainsuranceبیمه سینا465 .com91.99.101.50داخليایران

www.tinsبیمه توسعه466 .ir80.253.139.237داخليایران

داخليایرانhttp://www.razi24.ir/87.247.177.60بیمه رازی467

www.samaninsuranceبیمه سامان468 .ir193.35.62.23داخليایران

www.dayinsبیمه دی469 .com89.221.82.24داخليایران
بیمه مرکزی

بانک مرکزی

http://caspianci.ir/
http://www.parsianinsurance.ir/
http://www.sinainsurance.com/
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داخليایرانwww.melat.ir46.34.96.204بیمه ملت470

www.novininsuranceبیمه نوین471 .com79.175.145.34داخليایران

www.pasargadinsuranceبیمه پاسارگاد472 .ir87.247.179.25داخليایران

داخليایرانwww.bimehmihan.ir80.75.2.214بیمه میهن473

www.kowsarinsuranceبیمه کوثر474 .ir217.146.213.118داخليایران

www.bimehmaبیمه ما475 .ir5.160.30.12داخليایران

داخليایرانwww.bimehtaavon.com5.202.178.14بیمه تعاون476

sarmadinsبیمه سرمد477 .ir5.160.216.20داخليایران

www.hafezinsuranceبیمه حافظ478 .ir94.232.174.135داخليایران

www.omid-insuranceبیمه امید479 .ir94.232.172.80داخليایران

www.asmari-insuranceبیمه اسماری480 .com79.174.160.179داخليایران

بیمه مرکزی

http://www.kowsarinsurance.ir/

