رديف

واحد اصلی

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

تارنما

ادارات کل

1

ریاست جمهوری

http://www.pres ident.ir/

2

مرکز ارتباطات مردمی

http://www.s aamad.ir

2

پایگاه اطالع رسانی دولت

http://dolat.ir/

3

معاونت اجرایی ریاست جمهوری

http://ejraee.gov.ir

3

دفتر هیات دولت

http://cabinet.gov.ir/

4

معاونت حقوقی رئیس جمهور

http://www.lvp.ir

4

معاونت حقوقی رئیس جمهور

5

معاونت امور زنان و خانواده

http://www.women.gov.ir

5

معاونت اجرای قانون اساسی و هیئت نظارت

http://www.ghanoonas as i.ir/

دبیرخانه شورای مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه

http://www.freezones .ir/

فرهنگستان علوم ایران

http://www.ias .ac.ir

7

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

http://www.pers ianacademy.ir/

7

فرهنگستان هنر

http://www.honar.ac.ir/

8

فرهنگستان علوم پزشكی ایران

http://www.ams .ac.ir/

8

ستاد مبارزه با مواد مخدر

http://www.dchq.ir/

9

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

http://www.epe.ir/

9

مرکز بررسی های استراتژیک

http://www.cs s .ir/

10

مرکز ملی رقابت (شورای رقابت)

http://center.nicc.ir/

6
6

نهاد ریاست جمهوری

اقتصادی

سامانه ملی قوانین و مقرارات

http://dotic.ir/

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

10

معاونت امور مجلس

http://www.omoremajles .ir

11

مرکز حقوقی بین المللی

http://www.cila.ir/

11

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

http://www.mporg.ir

12

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

http://www.imps .ac.ir/

سازمان ملی بهرهوری ایران

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

13

مرکز آمار ایران

https ://www.amar.org.ir/

13

مرکز آمار ایران

https ://amar.s ci.org.ir/

14

پژهشكده آمار

http://www.s rtc.ac.ir/

12

14
15
15

سازمان برنامه و بودجه

سازمان امور اداری و استخدامی سازمان نقشه برداری کشور
نهاد ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

http://www.ncc.org.ir

آموزشكده نقشه برداری

http://www.gtc.ac.ir/

معاونت علمی و فناوری

http://www.is ti.ir/

بنیاد ملی نخبگان

http://bmn.ir/

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

http://www.ins f.org/

17

بنیاد شهید و امور ایثارگران

http://www.is aar.ir/

17

پایگاه اطالع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت

http://navides hahed.com/fa/

شرکت ذخیره شاهد

http://zakhireh.co.ir/

موسسه فرهنگی ورزشی ایثار

http://is aarcs i.ir/

16
16

18
18

جمهوری

بنیاد شهید و امور ایثارگران

19

قربانیان سالحهای شیمیایی

19

ستاد
جمعیت هالل احمر

http://www.chemicalvictims .com/

http://www.rcs .ir/

رديف
20
20

واحد اصلی
جمعیت هالل احمر

21
21
22
22

سازمان انرژی اتمی
سازمان حفاظت محیط زیست

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

تارنما

ادارات کل

سازمان امداد و نجات

raro.ir/

سازمان تدارکات پزشكی

www.mpo-helal.org

موسسه آموزش عالی هالل ایران

uas t.rcs .ir

ستاد

http://www.aeoi.org.ir/

ستاد

doe.ir

ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های کشور

اداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی

http://as .doe.ir/

23

ستاد

http://www.ichto.ir/

23

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

http://richt.ir

مرکز مطالعاتی منطقهای حفظ میراث فرهنگی ناملموس

http://tichct.org

24

نهاد ریاست جمهوری

در آسیای میانه و غربی
اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی

http://www.eachto.org/

25

اداره کل میراث فرهنگی استان ایالم

http://www.ilamchto.ir/

25

اداره کل میراث فرهنگی استان چهار محال و بختیاری http://www.miras chb.ir/

24

ادارات کل استان های کشور

26

اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه

http://kermans hah.ichto.ir/

26

اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان

http://www.goles tanchto.ir/

رديف

واحد اصلی

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

ادارات کل

تارنما

27

اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی

http://www.urmiachto.ir

27

اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان

http://www.is fahancht.ir

28

اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی

http://www.razavi-chto.ir/

28

اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان

http://zanjan.ichto.ir/

29

اداره کل میراث فرهنگی استان قم

http://www.qchto.ir/

اداره کل میراث فرهنگی استان یاسوج

http://yas uj.ichto.ir/

اداره کل میراث فرهنگی استان لرستان

http://lores tan.ichto.ir/

30

اداره کل میراث فرهنگی استان همدان

http://hamedan.ichto.ir/

31

اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل

http://www.miras -ar.ir/

31

اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی

http://www.s kchto.com/fa/

32

اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان بلوچستان

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

29
30

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری
نهاد ریاست جمهوری

رديف

واحد اصلی

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

تارنما

ادارات کل

32

اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان

http://kurdis tan.ichto.ir/

33

اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران

http://www.mchto.ir/

33

اداره کل میراث فرهنگی استان یزد

http://www.yazdcity.ir/

34

اداره کل میراث فرهنگی استان تهران

http://www.tchto-portal.ir/

34

اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان شمالی

http://www.nkchto.ir/

35

اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان

http://www.miras s emnan.ir

اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان

http://miras .kr.ir/

اداره کل میراث فرهنگی استان گیالن

http://www.gilanchto.ir/

35

نهاد ریاست جمهوری

36
36

کتابخانه ملی ایران

nlai.ir

37

گنجینه اسناد ملی ایران

ganjineh.nlai.ir

37

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان اصفهان

http://is fahan.nlai.ir

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

38

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهر

http://bus hehr.nlai.ir/

38

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان خراسان رضوی

http:///khoras anrazavi.nlai.ir

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان سیستان

http://s is tanbaluches tan.nlai.ir/

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان شمال غرب

http://s homalegharb.nlai.ir/

40

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان فارس

http://fars .nlai.ir/

40

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان کرمان

http://kerman.nlai.ir/

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان گیالن

http://gilan.nlai.ir/

41

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان همدان

http://hamedan.nlai.ir

42

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان یزد

http://yaz.nlai.ir

ستاد

http://www.hadafmandi.ir/

43

ستاد

وزارت ارتباطات

ict.gov.ir

43

ادارات کل ارتباطات و فناوری اطالعات استانهای کشور

اداره کل ارتباطات و فناوری اذربایجان شرقی

https://tabriz.ict.gov.ir/

39
39

41

42

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

بلوچستان

جمهوری اسالمی ایران

نهاد ریاست جمهوری

سازمان هدفمند سازی یارانه ها

واحد اصلی

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

ادارات کل

تارنما

44

اداره کل ارتباطات و فناوری اذربایجان غربی

https ://wa.ict.gov.ir/

44

اداره کل ارتباطات و فناوری اردبیل

https ://ardebil.ict.gov.ir/

45

اداره کل ارتباطات و فناوری اصفهان

https://esfahan.ict.gov.ir/

45

اداره کل ارتباطات و فناوری البرز

https ://alborz.ict.gov.ir/

46

اداره کل ارتباطات و فناوری ایالم

https ://ilam.ict.gov.ir/

46

اداره کل ارتباطات و فناوری بوشهر

https ://bous hehr.ict.gov.ir/

47

اداره کل ارتباطات و فناوری چهار محال بختیاری

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

47

اداره کل ارتباطات و فناوری خراسان جنوبی

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

48

اداره کل ارتباطات و فناوری خراسان رضوی

https ://razavi.ict.gov.ir/

48

اداره کل ارتباطات و فناوری خراسان شمالی

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

اداره کل ارتباطات و فناوری خوزستان

https ://khozes tan.ict.gov.ir/

اداره کل ارتباطات و فناوری زنجان

https ://zanjan.ict.gov.ir/

50

اداره کل ارتباطات و فناوری سمنان

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

50

اداره کل ارتباطات و فناوری سیستان بلوچستان

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

51

اداره کل ارتباطات و فناوری فارس

https ://fars .ict.gov.ir/

51

اداره کل ارتباطات و فناوری قزوین

https ://qazvin.ict.gov.ir/

52

اداره کل ارتباطات و فناوری قم

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

52

اداره کل ارتباطات و فناوری کردستان

https ://kurdes tan.ict.gov.ir/

53

وزارت ارتباطات و فناوری

اداره کل ارتباطات و فناوری کرمان

https ://kerman.ict.gov.ir/

53

اطالعات

اداره کل ارتباطات و فناوری کرمانشاه

https ://kermans hah.ict.gov.ir/

49
49

نهاد ریاست جمهوری

وزارت ارتباطات و فناوری
واحد اصلی
رديف
اطالعات

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

تارنما

ادارات کل

54

اداره کل ارتباطات و فناوری کهگیلویه و بویر احمد

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

54

اداره کل ارتباطات و فناوری گلستان

https ://goles tan.ict.gov.ir/

55

اداره کل ارتباطات و فناوری گیالن

https ://gilan.ict.gov.ir

55

اداره کل ارتباطات و فناوری لرستان

https ://lores tan.ict.gov.ir/

56

اداره کل ارتباطات و فناوری مازندران

https ://mazandaran.ict.gov.ir/

56

اداره کل ارتباطات و فناوری مرکزی

https ://markazi.ict.gov.ir/

57

اداره کل ارتباطات و فناوری هرمزگان

https ://hormozgan.ict.gov.ir/

57

اداره کل ارتباطات و فناوری همدان

https ://hamedan.ict.gov.ir/

58

اداره کل ارتباطات و فناوری یزد

https ://yazd.ict.gov.ir/

شورای عالی فناوری اطالعات کشور

http://www.s cict.ir/

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران

pos t.ir

59

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

cra.ir

60

شرکت پست بانک ایران

pos tbank.ir

60

سازمان فناوری اطالعات ایران

ito.gov.ir

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

tic.ir

61

شرکت خدمات هواپیمایی پیام

payamaviation.ir

62

دانشكده علمی کاربردی پست و مخابرات

ictfaculty.ir/fa

62

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران

itrc.ac.ir

63

سازمان فضایی ایران

is a.ir

63

پژوهشگاه فضایی ایران

is rc.ac.ir

58
59

نهاد ریاست جمهوری

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

64

ستاد

وزارت آموزش و پرورش

http://medu.ir/

64

ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور

اداره کل اموزش پرورش استان اذربایجان شرقی

http://ea.medu.ir

65

اداره کل اموزش پرورش استان اذربایجان غربی

http://wa.medu.ir

65

اداره کل اموزش پرورش استان اردبیل

http://arta.medu.ir

66

اداره کل اموزش پرورش استان اصفهان

http://is f.medu.ir

66

اداره کل اموزش پرورش استان البرز

http://alborz.medu.ir

67

اداره کل اموزش پرورش استان ایالم

http://ilam.medu.ir

67

اداره کل اموزش پرورش استان بوشهر

http://bus hehr.medu.ir

68

اداره کل اموزش پرورش استان تهران

http://medu.ir

68

اداره کل اموزش پرورش شهرستانهای استان تهران

http://teo.medu.ir

69

نهاد ریاست جمهوری

اداره کل اموزش پرورش استان چهار محال و بختیاری http://chb.medu.ir

69

اداره کل اموزش پرورش استان خراسان جنوبی

http://s kh.medu.ir

70

اداره کل اموزش پرورش استان خراسان رضوی

http://razavi.medu.ir

70

اداره کل اموزش پرورش استان خراسان شمالی

http://khn.medu.ir

71

اداره کل اموزش پرورش استان خوزستان

http://khouz.medu.ir

71

اداره کل اموزش پرورش استان زنجان

http://zanjan.medu.ir

72

اداره کل اموزش پرورش استان سمنان

http://s emnan.medu.ir

72

اداره کل اموزش پرورش استان سیستان بلوچستان

http://s b.medu.ir

رديف

واحد اصلی

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

تارنما

ادارات کل

73

اداره کل اموزش پرورش استان فارس

http://fars .medu.ir

73

اداره کل اموزش پرورش استان قزوین

http://cas pian.medu.ir

74

اداره کل اموزش پرورش استان قم

http://qom.medu.ir

اداره کل اموزش پرورش استان کردستان

http://kurd.medu.ir

75

اداره کل اموزش پرورش استان کرمان

http://kerman.medu.ir

75

اداره کل اموزش پرورش استان کرمانشاه

http://kermans hah.medu.ir

76

اداره کل اموزش پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد http://kb.medu.ir

74

وزارت آموزش و پرورش

76

اداره کل اموزش پرورش استان گلستان

http://goles tan.medu.ir

77

اداره کل اموزش پرورش استان گیالن

http://guilan.medu.ir

77

اداره کل اموزش پرورش استان لرستان

http://lores tan.medu.ir

اداره کل اموزش پرورش استان مازندران

http://mazand.medu.ir

78

اداره کل اموزش پرورش استان مرکزی

http://markazi.medu.ir

79

اداره کل اموزش پرورش استان هرمزگان

http://hormozgan.medu.ir

79

اداره کل اموزش پرورش استان همدان

http://hamedan.medu.ir

80

اداره کل اموزش پرورش استان یزد

http://yazd.medu.ir

شورای عالی آموزش و پرورش

http://www.s ce.ir

78

نهاد ریاست جمهوری

80

شورای عالی آموزش و پرورش

81

دانشگاه شهید رجایی

http://www.s rttu.edu

81

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

oerp.ir

82

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

rie.ir

82

دانشگاه ویژه فرهنگیان

cfu.ac.ir

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

83

کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان

kanoonparvares h.com

83

سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور

dres .ir

84

سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی

s eo.medu.ir

سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و

mos harekat.medu.ir

85

سازمان نهضت سواد آموزی

lmoiran.ir

85

سازمان دانش آموزی

s oir.teo.ir

وزارت اطالعات

http://vaja.ir/

86

وزارت امور اقصادی و دارایی

http://www.mefa.gov.ir/

87

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

http://www.inves tiniran.ir/

سازمان امور مالیاتی کشور

http://www.intamedia.ir/

گمرک جمهوری اسالمی ایران

http://www.irica.gov.ir

سازمان خصوصی سازی

http://www.ipo.ir/

89

سازمان بورس و اوراق بهادار

http://www.s eo.ir/

89

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی

http://tamliki.ir/

90

سازمان حسابرسی

http://www.audit.org.ir/

90

شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

http://www.ific.org.ir

91

شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

http://www.s poi.ir/

84

86

87

خانواده

وزارت اطالعات

نهاد ریاست جمهوری

88
88

91
92

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه

ستاد
دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

http://www.mfa.gov.ir
www.s ir.ac.ir

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

92

ستاد

http://behdas ht.gov.ir/

93

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سالمت ایران

http://s alamat.gov.ir/

93

مرکز سنجش

http://www.s anjes hp.ir/

94

سازمان غذا و دارو

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

سازمان نظام پزشكی

http://irimc.org/

معاون تحقیقات و فناوری

http://www.hbi.ir

95

انستیتو پاستور ایران

http://www.pas teur.ac.ir/

96

سازمان انتقال خون ایران

http://www.ibto.ir/

96

شرکت مادر تخصصی پاالیش و پژوهش خون

http://www.ibrf.ir/

97

صندوق رفاه دانشجویان

http://s rd.ir/

ستاد

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

94

وزارت بهداشت ،درمان و

95

آموزش پزشكی

97

نهاد ریاست جمهوری

http://www.mas haghelkhanegi.ir

98

وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی

98

طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

http://bazar-es hteghal.ir/

99

معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال

http://www.irantvto.ir/

99

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

http://www.tamin.ir/

/

http://www.behzis ti.ir/

100

وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی

100

سازمان بهزیستی کشور

http://ihio.gov.ir/

101

سازمان بیمه خدمات سالمت

http://www.ttbank.ir/

101

بانک توسعه تعاون

http://www.ls s i.ir/

102

موسسسه کار و تامین اجتماعی

http://roos taa.ir/

وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

102

صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر

http://www.cs pfiran.com/

103

صندوق بازنشستگی کشور

http://www.cigf.ir/

103

ستاد

http://www.maj.ir/

104

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

http://areo.ir/

104

سازمان دامپزشكی کشور

http://ivo.ir/

105

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

http://frw.org.ir/

105

سازمان امور عشایری ایران

http://as hayer.ir/

106

سازمان حفظ نباتات کشور

http://ppo.ir/

106

سازمان شیالت ایران

http://s hilat.com/

107

سازمان امور اراضی

http://www.laoi.ir/

سازمان تعاون روستایی ایران

http://corc.ir

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

http://agris ervices .ir/

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

http://s fida.ir/

شرکت شهرک های کشاورزی

http://apcp.ir/

مؤسسه آموزش عالی-علمی کاربردی وزارت جهاد

http://itvhe.ac.ir

110

شرکت پشتیبانی سهامی امور دام کشور

http://www.irans lal.com

110

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

http://www.agri-peri.ir/

107
108
108
109
109

وزارت جهاد کشاورزی
نهاد ریاست جمهوری

گذاری

کشاورزی

111

ستاد

وزارت دادگستری

www.jus tice.ir

111

سازمان تعزیرات حكومتی

اداره کل تعزیرات حكومتی استان خراسان جنوبی

khrs outh.tazirat.gov.ir

رديف

واحد اصلی

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

ادارات کل

تارنما

112

اداره کل تعزیرات حكومتی استان خراسان شمالی

khrnorth.tazirat.gov.ir

112

اداره کل تعزیرات حكومتی استان هرمزگان

hrm.tazirat.gov.ir

113

اداره کل تعزیرات حكومتی استان یزد

yzd.tazirat.gov.ir

113

اداره کل تعزیرات حكومتی استان مرکزی

mrk.tazirat.gov.ir

114

اداره کل تعزیرات حكومتی استان مازندران

mzn.tazirat.gov.ir

114

اداره کل تعزیرات حكومتی استان لرستان

lrs .tazirat.gov.ir

115

اداره کل تعزیرات حكومتی استان گلستان

gls .tazirat.gov.ir

115

اداره کل تعزیرات حكومتی استان کهگیلویه و بویراحمد kvb.tazirat.gov.ir

116

اداره کل تعزیرات حكومتی استان کرمانشاه

krs .tazirat.gov.ir

116

اداره کل تعزیرات حكومتی استان کرمان

krm.tazirat.gov.ir

اداره کل تعزیرات حكومتی استان قم

qom.tazirat.gov.ir

117

اداره کل تعزیرات حكومتی استان قزوین

qaz.tazirat.gov.ir

118

اداره کل تعزیرات حكومتی استان فارس

far.tazirat.gov.ir

118

اداره کل تعزیرات حكومتی استان سیستان و بلوچستان s vb.tazirat.gov.ir

117

نهاد ریاست جمهوری

وزارت دادگستری

اداره کل تعزیرات حكومتی استان سمنان

s mn.tazirat.gov.ir

119

اداره کل تعزیرات حكومتی استان زنجان

znj.tazirat.gov.ir

120

اداره کل تعزیرات حكومتی استان خوزستان

khz.tazirat.gov.ir

120

اداره کل تعزیرات حكومتی استان خراسان رضوی

khr.tazirat.gov.ir

119

وزارت دادگستری

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

121

اداره کل تعزیرات حكومتی استان چهار محال بختیاری chb.tazirat.gov.ir

121

اداره کل تعزیرات حكومتی استان تهران

teh.tazirat.gov.ir

122

اداره کل تعزیرات حكومتی استان ایالم

ilm.tazirat.gov.ir

122

اداره کل تعزیرات حكومتی استان بوشهر

bs h.tazirat.gov.ir

123

اداره کل تعزیرات حكومتی استان اصفهان

es f.tazirat.gov.ir

123

اداره کل تعزیرات حكومتی استان اردبیل

ard.tazirat.gov.ir

124

اداره کل تعزیرات حكومتی استان آذربایجان غربی

agh.tazirat.gov.ir

124

اداره کل تعزیرات حكومتی استان آذربایجان شرقی

as h.tazirat.gov.ir

اداره کل تعزیرات حكومتی استان همدان

hmd.tazirat.gov.ir

125

سازمان تعزیرات حكومتی

tazirat.gov.ir

126

اداره کل تعزیرات حكومتی استان گیالن

gil.tazirat.gov.ir

125

نهاد ریاست جمهوری

126

ستاد

mod.gov.ir

127

شرکت صنایع هوا فضا ایران

iranhavafaza.com

127

موسسه تحقیقات دفاعی

tridi.ir

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mut.ac.ir

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

es ata.ir

129

عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان های وابسته

fatehnet.net

129

سازمان توسعه منابع انرژی

es do.ir

128

وزارت دفاع و پشتیبانی

128

نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح
رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

130

بنیاد تعاون

btn.ir

130

ستاد

http://www.mrud.ir/

131

سازمان هواشناسی کشور

weather.ir

131

سازمان هواپیمایی کشوری

http://www.cao.ir/

132

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

www.rai.ir

132

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

http://www.cdtic.ir/

133

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

http://udrc.ir/

133

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای

http://www.rmto.ir

134

سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir

134

بنیاد مسكن انقالب اسالمی

www.bonyadmas kan.com

سازمان ملی زمین و مسكن

http://www.nlho.ir/

135

سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

http://cobi.gov.ir/

136

شرکت عمران شهرهای جدید

http://ntoir.gov.ir/

136

مرکز تحقیقات راه و مسكن و شهرسازی

http://www.bhrc.ac.ir/

137

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی ومعماری

uarc.org.ir

137

شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیک خاک

www.ts ml.ir

138

شرکت هواپیمایی کشور

www.iranair.com

138

شرکت فرودگاههای و ناوبری هوایی ایران

http://www.airport.ir/

139

پژوهشكده حمل و نقل

http://s hahrs azi.mrud.ir

139

ستاد

135

وزارت راه و شهرسازی
نهاد ریاست جمهوری

وزارت صنعت معدن و تجارت

www.mimt.gov.ir

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

140

سازمان ملی استاندارد

is iri.org

140

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

gs i.ir

141

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

is ipo.ir

141

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

imidro.gov.ir

142

سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور

idro.ir

142

بانک صنعت و معدن

bim.ir

143

صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک

s if-gov.ir

143

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

gtc-portal.com

144

سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

cppo.ir

144

مرکز توسعه تجارت الكترونیكی

ecommerce.gov.ir

سازمان توسعه تجارت ایران

tpo.ir

صندوق ضمانت صادرات ایران

egfi.org

145
145
146

نهاد ریاست جمهوری

وزارت صنعت،معدن و تجارت شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

iris l.net

شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی

ira nfair.com

147

مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران

ira ncode.ir

147

مرکز ملی فرش ایران

incc.ir

148

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

its r.ir

148

شرکت دخانیات ایران

irtoba cco.com

149

سازمان مدیریت صنعتی

imi.ir

146

ایران

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

149

شرکت فوالد مبارکه

ms c.ir

150

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

impas co.com

150

شرکت ملی صنایع مس ایران

nicico.com

151

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

es fahans teel.com

151

شرکت فوالد خوزستان

ks c.ir

152

شرکت ملی فوالد ایران

nis coir.com

152

منطقه ویژه صنایع فلزی خلیج فارس

pgs ez.ir

153

ستاد

http://www.ms rt.ir/

153

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

http://www.nris p.ac.ir/

154

بنیاد دانشنامه نگاری

http://www.iecf.ir/

سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی

http://www.s amt.ac.ir

154

نهاد ریاست جمهوری

سازمان سنجش آموزش کشور

http://www.s anjes h.org/

155

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

http://www.iros t.org

156

سازمان امور دانشجویان

http://www.s aorg.ir/

155

156

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مرکز رشد دانشجویان فناوری

http://www.s tpia.ir/

157

صندوق رفاه دانشجویان

http://www.s wf.ir/

157

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.is c.gov.ir

158

دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

http://www.atf.gov.ir/

158

مرکز همكاریهای علمی بین المللی

http://www.cis s c.ir/

159

دبیرخانه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی

http://www.mjazb.ir/

159

پژوهشكده زمین شناسی

http://www.iiees .ac.ir/fa/

رديف

واحد اصلی

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

160

موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی

160

ستاد

161

ادارات کل استان های کشور

ادارات کل

تارنما
http://www.irphe.ac.ir

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

www.farhang.gov.ir

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان

http://azars h.farhang.gov.ir/

شرقی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان

http://azargh.farhang.gov.ir/

162

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل

http://ardebil.farhang.gov.ir/

162

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

http://is fahan.farhang.gov.ir/

163

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

http://alborz.farhang.gov.ir/

163

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

http://ilam.farhang.gov.ir/

164

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر

http://bous hehr.farhang.gov.ir/

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران

http://tehran.farhang.gov.ir/

161

164

غربی

نهاد ریاست جمهوری

165

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی http://khj.farhang.gov.ir/

165

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی http://khrz.farhang.gov.ir/

166

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان شمالی http://khs h.farhang.gov.ir/

166

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

http://khz.farhang.gov.ir/

167

اره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان

http://zanjan.farhang.gov.ir/

167

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان

http://s emnan.farhang.gov.ir/

رديف

واحد اصلی

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

تارنما

ادارات کل

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان http://s b.farhang.gov.ir/

168
168

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس

http://fars .farhang.gov.ir/

169

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین

http://ghazvin.farhang.gov.ir/

169

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم

http://qom.farhang.gov.ir/

170

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان

http://kordes tan.farhang.gov.ir/

170

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

http://kerman.farhang.gov.ir/

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان

http://jk.farhang.gov.ir/

171

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

171
172

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه
نهاد ریاست جمهوری

http://kermans hah.farhang.gov.ir
/

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد http://kb.farhang.gov.ir/
http://lores tan.farhang.gov.ir/

172

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان

173

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران

r/

173

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی

http://markazi.farhang.gov.ir/

174

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان

http://hormozgan.farhang.gov.ir/

174

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

http://hamedan.farhang.gov.ir/

175

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد

http://yazd.farhang.gov.ir/

http://mazandaran.farhang.gov.i

رديف

واحد اصلی

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

تارنما

ادارات کل

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری http://chb.farhang.gov.ir/

175
176

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان

http://goles tan.farhang.gov.ir/

176

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن

http://gilan.farhang.gov.ir/

177

مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم http://qes hm.farhang.gov.ir/

177

موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و ارتباطات

ricac.ac.ir

178

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

irna.ir

178

سازمان حج و زیارت

hajnews .ir

179

سازمان اوقاف و امور خیریه

oghaf.ir

179

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

icro.ir

ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد

mas ajed.farhang.gov.ir

180

ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

s amandehi.ir

181

مرکز هماهنگی ،توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور

qia.farhang.gov.ir/

181

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

iranpl.ir

182

مؤسسه آموزش عالی -علمی کابردی فرهنگ و هنر

elmikarbordi.farhang.gov.ir

182

دستگاه

183

سازمان ثبت احوال کشور

s abteahval.ir

183

سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور

imo.org.ir

184

سازمان مدیریت بحران کشور

ndmo.ir

180

نهاد ریاست جمهوری

وزارت کشور

http://www.moi.ir/P ortal

رديف

واحد اصلی

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

184

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

185

استانداری کشور 31

تارنما

ادارات کل
police.ir
استانداری گلستان

http://goles tanp.ir/

185

استانداری ایالم

http://www.portal-il.ir

186

استانداری خراسان شمالی

http://www.nkhoras an.ir

186

استانداری بوشهر

http://os tb.ir

187

استانداری قم

http://www.os tan-qom.ir

187

استانداری خراسان جنوبی

http://www.s ko.ir

188

استانداری زنجان

http://www.os tandari-zn.ir

188

استانداری سمنان

http://www.os tan-s m.ir

189

استانداری قزوین

http://www.qazvin.gov.ir

استانداری فارس

http://www.fars p.ir

189

نهاد ریاست جمهوری

استانداری کرمان

http://gov.kr.ir

استانداری یزد

http://www.os tan-yz.ir

191

استانداری همدان

http://www.os tan-hm.ir

191

استانداری هرمزگان

http://hormozgan.ir

192

استانداری مرکزی

http://www.os tan-mr.ir

192

استانداری مازندران

http://www.os tan-mz.ir

193

استانداری لرستان

http://os tan-lr.ir

193

استانداری کهگیلویه و بویراحمد

http://www.os tan-kb.ir

194

استانداری کردستان

http://www.os tan-kd.ir

194

استانداری سیستان و بلوچستان

http://www.s b-os tan.ir

190
190

وزارت کشور

رديف

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

واحد اصلی

تارنما

ادارات کل

195

استانداری خوزستان

http://www.os tan-kz.ir

195

استانداری خراسان رضوی

http://www.khoras an.ir

196

استانداری چهارمحال بختیاری

http://www.os tan-cb.ir

196

استانداری تهران

http://www.os tan-th.ir

197

استانداری اردبیل

http://www.os tan-ar.ir

197

استانداری آذربایجان غربی

http://www.os tan-ag.gov.ir

198

استانداری گیالن

http://www.gilan.ir

198

استانداری اذربایجان شرقی

http://www.os tan-as .gov.ir

199

ستاد

http://www.mop.ir

199

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

niordc.ir

شرکت ملی گاز ایران

nigc.ir

200

نهاد ریاست جمهوری
وزارت نفت

شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی

nipc.ir

201

دانشگاه صنعت نفت

put.ac.ir

201

شرکت ملی نفت ایران

nioc.ir

202

مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

iies .org

202

ستاد

http://moe.gov.ir/

203

شرکت سهامی مادر  -توانیر

http://www.tavanir.org.ir

203

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

http://www.wrm.ir

شرکت سهامی مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب

http://www.nww.ir

200

204

کشور
وزارت نیرو

رديف

واحد اصلی

204

وزارت نیرو

واحد فرعی ،سازمان و شرکتهای وابسته

تارنما

ادارات کل

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

http://www.tpph.ir

205

شرکت مدیریت شبكه برق ایران

http://www.igmc.ir

205

پژوهشگاه نیرو

http://www.nri.ac.ir/

206

سازمان انرژی های نو ایران (سانا)

http://www.s una.org.ir/

206

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

http://www.s aba.org.ir

207

سازمان توسعه برق ایران

http://www.ipdc.ir

207

مؤسسه تحقیقات آب

http://www.wri.ac.ir

208

ستاد

http://www.ms y.gov.ir/

208

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

http://www.tanavar.ir/

209

صندوق حمایت از قهرمانان و پیشكسوتان ورزش

http://www.ghahremanan.ir/

شورای عالی وزارت ورزش و جوانان

http://s s c.ms y.gov.ir

کمیته ملی المپیک ایران

http://www.olympic.ir/

210

کمیته ملی پارا المپیک

http://www.paralympic.ir/

211

خبرگزاری برنا

http://www.bornanews .ir/

211

بانک مرکزی

/www.cbi.ir

212

بانک ملی ایران

https ://www.bmi.ir/

212

بانک مسكن

bank-mas kan.ir

213

بانک سپه

/www.banks epah.ir

213

بانک کشاورزی

/www.bki.ir

214

بانک توسعه صادرات

www.edbi.ir

209
210

وزارت ورزش و جوانان
نهاد ریاست جمهوری

تارنما

ادارات کل

 سازمان و شرکتهای وابسته،واحد فرعی

واحد اصلی

رديف

www.pos t/bank.ir

پست بانک ایران

214

www.tt/bank.ir

بانک توسعه تعاون

215

/www.bim.ir

بانک صنعت و معدن

215

http://www.enbank.ir

بانک اقتصاد نوین

216

http://www.pars ian-bank.ir

بانک پارسیان

216

http://www.bpi.ir/

بانک پاسارگاد

217

http://www.karafarinbank.ir

بانک کارآفرین

217

http://www.s b24.com/

بانک سامان

218

http://www.s inabank.ir/

بانک سینا

218

http://www.s bank.ir/

بانک سرمایه

219

http://s hahr-bank.ir/

بانک شهر

http://www.bank-day.ir/

بانک دی

https ://www.bs i.ir/

بانک صادرات

/www.bankmellat.ir

بانک ملت

221

/www.tejaratbank.ir

بانک تجارت

221

https ://www.rb24.ir/

بانک رفاه

222

http://www.hibank24.ir/home

بانک حكمت ایرانیان

222

http://www.touris mbank.ir/

بانک گردشگری

223

http://www.izbank.ir/

بانک ایران زمین

223

http://www.ghbi.ir/

بانک قوامین

224

نهاد ریاست جمهوری
بانک مرکزی

219
220
220

تارنما

ادارات کل

 سازمان و شرکتهای وابسته،واحد فرعی

واحد اصلی

رديف

https ://www.ans arbank.com

بانک انصار

224

http://www.middleeas tbank.ir/

بانک خاور میانه

225

http://www.ivbb.ir/

ونزوئال-بانک مشترک ایران

225

https ://www.ba24.ir/

بانک آینده

226

http://www.cid.ir/

موسسه اعتباری توسعه

226

http://www.kos arfci.ir/home

موسسه اعتباری کوثر مرکزی

227

http://as kariye.ir/

موسسه اعتباری عسكریه

227

http://cas pianci.ir/

موسسه اعتباری کاسپین

228

/www.qmb.ir

بانک قرضالحسنه مهر ایران

228

http://rqbank.ir/

بانک قرضالحسنه رسالت

229

http://www.centins ur.ir/

بیمه مرکزی

/iranins urance.ir

www.bimehas ia.com

/www.alborzins urance.ir

www.dana-ins urance.com

www.mic.co.ir
www.pars ianins urance.ir
www.karafarin-ins urance.ir
www.s inains urance.com
www.tins .ir

http://www.razi24.ir/

www.s amanins urance.ir

بیمه ایران

نهاد ریاست جمهوری

229
230

بیمه آسیا

230

بیمه البرز

231

بیمه دانا

231

بیمه معلم

232

بیمه پارسیان

232

بیمه کار افرین

233

بیمه سینا

233

بیمه توسعه

234

بیمه رازی

234

بیمه سامان

بیمه مرکزی

235

تارنما

ادارات کل

www.dayins .com

www.melat.ir

www.novinins urance.com
www.pas argadins urance.ir
www.bimehmihan.ir
www.kows arins urance.ir
www.bimehma.ir
www.bimehtaavon.com
s armadins .ir

www.hafezins urance.ir
www.omid-ins urance.ir
www.as mari-ins urance.com

 سازمان و شرکتهای وابسته،واحد فرعی
بیمه دی

واحد اصلی
بیمه مرکزی

رديف
235

بیمه ملت

236

بیمه نوین

236

بیمه پاسارگاد

237

بیمه میهن

237

بیمه کوثر

238

بیمه ما

238

بیمه تعاون

239

بیمه سرمد

239

بیمه حافظ

240

بیمه امید

240

بیمه اسماری

241
نهاد ریاست جمهوری

