نامزدهای دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
گروه  :انقالب اسالمی و دفاع مقدس
وب سایت :
برشها –پایگاه جامع سیره شهدا و خاطرات دفاع مقدس
مرکز اسناد انقالب اسالمی
موزه انقالب اسالمی ودفاع مقدس
یک پالک
انتشارات سوره مهر
اپلیکشن موبایل  :این گروه کاندید اپلیکیشن موبایل ندارد
دین و معارف
راهنمای زائر اربعین rahnamazaer.ir
کتابخانه مجازی الفبا alefbalib.com
معجزه –آلبوم صوتی تالوت و ترجمه قرآن کریم .ir۶۲۳۶
خیمه kheyme.net
کرب و بال؛ وب سایت تخصّصی امام حسین علیه السالم karbobala.com

مفاتیح الجنان سبز (صوتی)
قرآن صوتی باران رحمت ۲
وصال |آوای مذهبی  ،بروز و منظم
راهنمای زائر اربعین
نور امید –استغفار امیرالمؤمنین (ع)

خانواده و کودک
آکادمی ایران اسکرچ iranscratch.ir
نی نی پالس niniplus.com
نی نی وبالگ niniweblog.com
نی نی بان niniban.com
کودکت koodaket.com

سالمت ،بهداشت و زیبایی

دکتر سالم hidoctor.ir
وبسایت و مجله پزشکی محب moheb.com
برنافیت –سالمت و تندرستی bornafit.ir
یک زن yekzan.com
مجله اینترنتی دکتردکتر mag.drdr.ir

سایت های خبری و خبرگزاری ها
موتور جستجوی خبر قطره ghatreh.com

پایگاه خبری وب سایت های ایران webna.ir
خودرو car.ir
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی eghtesadbazargani.ir
مجله اینترنتی برترین ها
نرخ آنالین
فیدیک
اخبار روز

سایت های شهری و محله ای
بندرگردی bandargardi.ir
اصفهان نما isfahannama.com
آژانس عکس تهران tehranpicture.ir
پایگاه اطالع رسانی روستای کهنمو kahnamu.ir
قشم گردی qeshmgardi.com

سبک زندگی )(lifestyle
چطور chetor.com
چگونه |هر کاری را چگونه انجام دهیم chegoone.info
چیدانه chidaneh.com
ایران کوک irancook.ir
یوکن ucan.ir

ساعت خواب (هوشمند)
پِالزو |هشدار و یادآوری فعالیت ها
کوکین :مرجع ویدئویی آموزش آشپزی ملل
آنتی سیگار
کاناپه

سینما و تئاتر و موسقی
موسیجه mosije.com
بییپ تونز beeptunes.com
موسیقی ما musicema.com
فیلمروز filmrooz.com
موسیقی ایرانیان musiceiranian.ir

ادب و فرهنگ و هنر و فلسفه

گالری اینفو galleryinfo.ir
گرافنا –پایگاه خبری گرافیک ایران graphna.ir
پایگاه خبری شیرین طنز shirintanz.ir
تاریخ ما tarikhema.org
دوربین.نت doorbin.net

کتاب و علم و مراجع علمی
مجله علمی بیگ بنگ bigbangpage.com

مجله اینترنتی گاج مگ mag.gaj.ir
نانوسان nanosun.ir
فست دیکشنری fastdic.com
لک laklakbook.com

فست دیکشنری
دیکشنری بیاموز
اپیزود

فروشگاه کتاب دیجیتالی |کتابچین
خالصه |چکیده صوتی کتاب

کامپیوتر و موبایل و تکنولوژی
هفته نامه عصر ارتباط asreertebat.com
بازیاتو baziato.com
کدنویسی به زبان ساده youcode.ir
وبسایت ارزدیجیتال arzdigital.com

گردشگری و سفر
نابرو nabro.ir
سفر به یزد gotoyazd.com
لست سکند (تور لحظه آخری) lastsecond.ir
چابهارگشت chabahargasht.ir
همگردی |اولین و پر بازدیدترین شبکه گردشگری hamgardi.com

همگردی |اولین و پر بازدیدترین شبکه گردشگری
لست سکند (تور لحظه آخری)
ایران مجازی
نشونبده
کجارو

کسب و کار و مدیریت و تجارت و استارتاپ
محتوام mohtavam.com
همیار وردپرس hamyarwp.com
شبکه اطالع رسانی طال ،سکه و ارز tgju.org
شنبه مگ –اولین هفته نامه اختصاصی استارت آپ ها shanbemag.com
اکوموتیو ecomotive.ir

محیط زیست
تاالب انزلی anzaliwetland.com
باغ شیشه ای glassy-garden.com
زمین من myearth.ir
کویر و بیابان irandeserts.com
بازماند |نخستین پلتفرم هوشمند مدیریت پسماند در ایران bazmand.com

ورزش و تندرستی و تناسب اندام
وب سایت باشگاه پرسپولیس fc-perspolis.com
طرفداری |خبرگزاری و شبکه اجتماعی ورزشی tarafdari.com
فیتامین fitamin.ir
مدال medal1.com
ورزش سه varzesh3.com
طرفداری |خبرگزاری و شبکه اجتماعی ورزشی
فیتنسکار آموزش حرفه ای فیتنس و بدنسازی
پاتوپ

اِس فیت
پا به پا

بانک و بیمه
بانک مهر اقتصاد mebank.ir
باشگاه مشتریان بانک ایران زمین club.izbank.ir
پرتال بیمه باران baraninsurance.com
تامین سرمایه بانک ملت mellatib.ir
پرتال بانک پاسارگاد bpi.ir

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ها

لینکپ linkap.net
شبکه ارتباطات لوناپارس lunapars.net
اینترنت پرسرعت وایرلس ipnet.ir
اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش (تله کیش) telekish.ir

دانشگاه ها و موسسات آموزشی
دانشگاه علم و هنر sau.ac.ir
مدرسه موسیقی رنگآهنگ rangahang.ir

دانشگاه فردوسی مشهد um.ac.ir
دانشگاه صنعتی سجاد sadjad.ac.ir

سازمان ها و موسسات دولتی
سلول های بنیادی خون بند ناف رویان rsct.ir
درگاه ملی آمار amar.org.ir
فرودگاه امام خمینی ikac.ir

وب سایت باغ موزه هنر ایرانی iamg.ir
مرکز مدیریت راههای کشور .ir۱۴۱

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی
کارزار karzar.net
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد raad-charity.org
سایه sayeh.ir
خانه ای بی ebhome.ir

کمپین من یک طراحم mantaraham.ir

شرکت ها و موسسات خصوصی (غیر از سهامی عام)
محصوالت تکدانه takdanehco.com
نامی نو namino.ir
فضای کاری مشترک زاویه zavie.co
نان nanavaran.com

وبسایت کاله kalleh.com

شرکت های طراحی سایت
مرکز طراحی اسپیرال spiraldesign.org
نوین novin.com
همیار توسعه hamyar.dev
یوآی سایت uisite.ir
موبوکلیک |طراحی سایت موبوکلیک moboclick.ir

خبری  ،نشریات و مجالت چاپی
روزنامه گسترش تجارت tejaratdaily.com
انتشارات مهرسا mehrsa.org
مجله معمار memarmagazine.com
مجله جًنگ هنر مِس jongmag.com
مجله فرهنگی و هنری آنگاه angahmag.com
وب سایت افراد مشهور

وب سایت رسمی بهنام بانی behnambani.com
وب سایت رسمی علیرضا طلیسچی alirezatalischi.com
وب سایت شخصی سامان احتشامی samanehteshami.com
سایت رسمی استاد محمد شجاعی ostadshojaei.ir
رضا صادقی rezasadeghi.com

وب سایت های شخصی
وبسایت شخصی دکتر علی رمضانی draliramezani.com

دکتر رعنا هاشمی hashemi.doctor
وب سایت رسمی ملیکا تقوایی /عکاس melikaa.com
وب سایت شخصی آریا برفر aria.barfar.com
شیما پیرو ،توسعه دهنده نرم افزار payro.me

حمل و نقل آنالین (شهری و بین شهری)

taraabar.net  بازارگاه اینترنتی حمل و نقل کاال:نت.ترابر
balad.ir نقشه و مسیریاب بلد
) maps.neshan.orgنقشه نشان (نسخه وب
postchi.app پستچی
نقشه و مسیریاب نشان
https://cafebazaar.ir/app/org.rajman.neshan.traffic.tehran.navigator
 |اپلیکیشن رزرو آنالین پارکینگBipark | بی پارک
https://cafebazaar.ir/app/com.mrn.bipark
) https://cafebazaar.ir/app/ftc.com.findtaxisystem (تاکسی آنالین۳۶۰ تاکسی
https://cafebazaar.ir/app/ir.mtyn.routaa روتا –نقشه و مسیریاب فارسی
https://cafebazaar.ir/app/com.metrobus متروباس

سرویس های خدمات شخصی و منزل
pelak.com پالک
a4baz.com آچارباز
varzeman.com ورزمان |پلتفرم خدمات ماساژ در محل

espard.com اسپارد |سرویس آنالین خدمات منزل
achareh.ir آچاره
https://cafebazaar.ir/app/com.espard.customer/ اسپارد |سرویس آنالین خدمات منزل
https://cafebazaar.ir/app/com.sanags.a4f3client آچاره
https://cafebazaar.ir/app/com.pelak.app.enduser پالک
https://cafebazaar.ir/app/com.washlin.drycleaning/ خشکشویی آنالین واش لین
https://cafebazaar.ir/app/pro.sanjagh.client سنجاق

خدمات مربوط به کسب و کار ها
najva.com نجوا
formaloo.com فرمالو
vindad.com  سامانه خدمات حقوقی،وینداد
raychat.io رایچت

pushe.co پوشه –سرویس آنالیتیکس موبایل و ارسال پوش نوتیفیکیشن

https://cafebazaar.ir/app/nobati.co.ecoir نوبتی
https://cafebazaar.ir/app/co.newgates.navatype نواتایپ
https://cafebazaar.ir/app/com.rahbarbazaar.poller.android پولر
https://cafebazaar.ir/app/com.application.karsu کارسو
https://cafebazaar.ir/app/ir.lookingco.android لوکینگ
زیرساخت ابری و هاستینگ
arvancloud.com ابر آروان
blueserver.ir بلوسرور
hostine.net هاستینه
iranserver.com ایران
poshtiban.com پشتیبان
 شبکه اجتماعی و انجمن های آنالین و پیام رسان ها، سرویس های بالگ
plink.ir پیلینک |کوتاه کننده لینک
virgool.io ویرگول
beporsim.com بپرسیم
profile.ir شبکه اجتماعی پروفایل

https://cafebazaar.ir/app/com.dgtteam.beporsim/ بپرسیم
https://cafebazaar.ir/app/com.mnhaami.pasaj شبکه اجتماعی پاتوق
https://cafebazaar.ir/app/com.profile.app/ شبکه اجتماعی پروفایل
https://cafebazaar.ir/app/link.zamin.balonet بالونت –پیامرسان حرفهای
https://cafebazaar.ir/app/com.yashoid.talktome بیان آزاد
آموزش آنالین
eseminar.tv  وبینار شرکت کن،ایسمینار |وبینار برگزار کن
ostadsalam.ir استاد سالم
hamyar.co همیارآکادمی
excelpedia.net گروه تخصصی اکسل پدیا
faranesh.com فرانش –آموزش ویدئویی فارسی
https://cafebazaar.ir/app/edu.ghabouli.examination قبولی
! https://cafebazaar.ir/app/ir.kelasend.studentکالسند |تو میتونی
https://cafebazaar.ir/app/co.dayamooz.teacher دایاموز
https://cafebazaar.ir/app/ir.vidonelearning ویدان
https://cafebazaar.ir/app/com.halyab.halyab حل یاب

اشتراک گذاری محتوای دیجیتال

chakava.com چکاوا
vodio.ir ودیو
telewebion.com تلوبیون
nashrin.com نشرین
rooydad.tv  همایشها و کالسها،پخش زنده اینترنتی رویدادهاRooydad.TV –
https://cafebazaar.ir/app/net.telewebion تلوبیون
https://cafebazaar.ir/app/com.rahpou.irib کلیپ،سریال، فیلم:سیمایهمراه
https://cafebazaar.ir/app/com.radgroupco.televion تلویون؛ رسانه رویدادهای زنده
https://cafebazaar.ir/app/com.avarasa.bookido/ بوکیدو
https://cafebazaar.ir/app/com.liveeto الیویتو
اشتغال و کاریابی
minejobs.co ماین
parscoders.com پارسکدرز –اولین بازار کار آنالین ایران
sootjobs.com۳ سه سوت جابز
typeiran.com تایپایران
iranestekhdam.ir ایران استخدام

) بیمه آنالین و پرداخت (فینتک، بانکی،خدمات مالی

idpay.ir آیدی پی
finto.ir فینتو
iranicard.com ایرانیکارت
payping.ir پی پینگ
tomanpay.net تومن
 سامانه پیام کوتاه، شرکتی، تولیدی، فروشگاهی،نرم افزار حسابداری و مالی پارمیس
https://cafebazaar.ir/app/com.parmisit.parmismobile
https://cafebazaar.ir/app/com.phonepay.android فون
https://cafebazaar.ir/app/org.qbitpay تومن
https://cafebazaar.ir/app/com.payping.invoiceapp پی پینگ
https://cafebazaar.ir/app/com.shopp شاپ
خرید بلیط سینما و تاتر دیگر رویداد ها سامانه برگزاری رویداد
semyar.ir سمیار
cinematicket.org سینماتیکت
faraticket.ir فرابلیط
tik8.com تیکت |مرجع خرید آنالین بلیت تئاتر و کنسرت

bebino.ir ببینو

تبلیغات و بازاریابی دیجیتال
متریکس پلتفرم آنالیز موبایل مارکتینگ metrix.ir
سنجاق sanjagh.com
پلتفرم تبلیغات آنالین مدیااد mediaad.org
نوین هاب |ابزار مدیریت شبکه های اجتماعی novinhub.com
یکتانت yektanet.com
بازار آنالین واسط خرید و فروش
باسالم ،بازار خرید و فروش محصوالت ایرانی basalam.ir

ایسام esam.ir
پاساژ epasazh.com
پینکت pinket.com
ویترین نت vitrinnet.com
پاساژ https://cafebazaar.ir/app/ir.aritec.pasazh/
کنسل :بازارچه کتاب دست دوم https://cafebazaar.ir/app/com.geexer.dev.cansell
باسالم ،بازار خرید و فروش محصوالت ایرانی https://cafebazaar.ir/app/ir.basalam.app
تبلند https://cafebazaar.ir/app/ir.tabland.app.android

بازاریابی شبکه ای بیز https://cafebazaar.ir/app/com.bizmlmco.app

خرید گروهی
تخفیف بازان |سایت تخفیف و خرید گروهی takhfifbazan.com
خرید گروهی کسب و کارهای قزوین qazvin.biz
بیدزیال bidzila.com
تخفیفان –اولین و بزرگترین وب سایت خرید گروهی takhfifan.com
نتبرگ |اولین و بزرگ ترین سایت تخفیف و خرید گروهی در ایران netbarg.com
نتبرگ |اولین و بزرگ ترین سایت تخفیف و خرید گروهی در ایران
https://cafebazaar.ir/app/com.IranModernBusinesses.Netbarg/
تخفیف بازان |سایت تخفیف و خرید گروهی
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takhfifbazan.client
ایران تیکت https://cafebazaar.ir/app/ir.s.s.ardabiltejarat
خودرو و خدمات مرتبط
هایپرتایر hypertire.com
هاب کار hubcar.ir
پیدو pidoapp.ir
پدال pedal.ir

الوپارک ،سامانه آنالین خدمات پارکینگ alopark.com

سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز
اپلیکیشن ساز اَپِتو appeto.ir
پرتال portal.ir
اپلیکیشن سازموبایل پازلی |برنامه ساز و اپ ساز اندروید puzzley.ir
بیدُک ساخت آنالین فروشگاه اینترنتی bdok.ir
فروشگاه ساز سازیتو sazito.com
سفارش آنالین غذا و نوشیدنی
پیتزا وای فای pizzawifi.com

چیلیوری |سفارش آنالین غذا از بهترین رستوران ها chilivery.com
شیرینیا shirinia.com
تله پیتزا telepizza.co.ir
اجاق ojaghfood.ir
سالمت الکترونیک
دکتردکتر drdr.ir
نوبت دات آی آر nobat.ir
شفاجو shafajoo.com

darooyab.ir دارویاب
azmayeshonline.com آزمایش آنالین
https://cafebazaar.ir/app/ir.zinoo.mankan مانکن
https://cafebazaar.ir/app/client.drdr.me دکتردکتر
https://cafebazaar.ir/app/com.kermany.zireh زیره
https://cafebazaar.ir/app/com.paziresh24.paziresh24 ۲۴پذیرش
https://cafebazaar.ir/app/com.mashverat.app مشاوره آنالین روانشناسی مشوِرَپ
فروشگاه آنالین –خرید آنالین

shahrvand.ir فروشگاه اینترنتی شهروند
emalls.ir ایمالز
okala.com فروشگاه اینترنتی اکاال
rostayar.com روستایار
hipermarket.ir هایپرمارکت
https://cafebazaar.ir/app/ir.emalls.app ایمالز
https://cafebazaar.ir/app/ir.darwazeh.app دروازه
https://cafebazaar.ir/app/ir.arvandkala اروندکاال
فروشگاههای تخصصی

کشمون keshmoon.com
لیون کامپیوتر :خرید اینترنتی قطعات کامپیوتر و کاالی دیجیتال lioncomputer.com
فروشگاه جانبی janebi.com
ماهی دریا :فروش آنالین ماهی و میگو تازه جنوب mahidarya.com
فروشگاه اینترنتی مو تن رو mootanroo.com
سبکتو |میکروکتاب روشی نو برای مطالعه مفیدتر
https://cafebazaar.ir/app/com.sabketo.app/
فروشگاه جانبی https://cafebazaar.ir/app/com.websitefa.janebi
طاقچه https://cafebazaar.ir/app/ir.mservices.mybook
فروشگاه اینترنتی آجیل و خشکبار برادران حسینی
https://cafebazaar.ir/app/ir.tmsystem.hosseinibrothers
کاکتی استور |فروشگاه کاکتوس و گیاهان زینتی
https://cafebazaar.ir/app/app.cactistore.ir
مارکت فایل های دیجیتال
اناردونی anardoni.com
فونت ایران (اولین فروشگاه فونت فارسی) fontiran.com

ابزار وردپرس abzarwp.com
ژاکت zhaket.com

نیازمندی ها –عمومی و تخصصی
botick.com بوتیک جستجوگر لباس
vamchi.com وام چی
valimeh.com ولیمه |بانک اطالعات مراسم و ازدواج
sakhtemoon.com ساختمون
dunro.com دانرو –راهنمای شهر
https://cafebazaar.ir/app/ir.peykebartar.android دانرو –راهنمای شهر
داربستان |مرجع داربست ایران |تجربه ای ماندگار و لذت بخش در صنعت داربست ایران برای کلیه ذینفعان
. https://cafebazaar.ir/app/com.darbastan.darbastanداخلی و خارجی
https://cafebazaar.ir/app/com.puladin.pelak اپلیکیشن پالک
https://cafebazaar.ir/app/ir.uneed.app یونید
https://cafebazaar.ir/app/com.ketaabino.app.android کتابینو
نیازمندی ها –مسکن و امالک
homing.ir هومینگ
melkradar.com ملک رادار
kilid.com کیلید

ihome.ir آیهوم
makanchi.com مکانچی
https://cafebazaar.ir/app/com.ihome.ihomeapp آیهوم
https://cafebazaar.ir/app/com.kilid.portal کیلید
https://cafebazaar.ir/app/ir.delta.delta/ دلتا
https://cafebazaar.ir/app/ir.hivatech.batab باتاب
https://cafebazaar.ir/app/com.inpin اینپین
نیازمندی ها –شهر و استان خاص

sohaeshop.com فروشگاه تجهیزات الکترونیکی امنیتی سها
agahikangavar.ir کنگاورآگهی
aroosbook.com عروس بوک
ketabisho.ir کتابیشو
mahaleyaar.ir محله یار
رزرواسیون بلیط هتل و هواپیما
jajiga.com جاجیگا
shab.ir سایت شب
trip.ir تریپ

flightio.com  اتوبوس و رزرو هتل، قطار،فالیتیو خرید بلیط هواپیما
alibaba.ir علی بابا
https://cafebazaar.ir/app/ir.sepehr360.app  |بلیط چارتر هواپیما۳۶۰ سپهر
https://cafebazaar.ir/app/ir.alibaba علی بابا
https://cafebazaar.ir/app/ir.tcharter.tcharter تی چارتر
https://cafebazaar.ir/app/com.tripapp تریپ
 اتوبوس و رزرو هتل، قطار،فالیتیو خرید بلیط هواپیما
https://cafebazaar.ir/app/com.flightio.app

بازی های آموزشی و دانستنی ها
 |بازی حدس کلماتKalamatic کلماتیک
https://cafebazaar.ir/app/com.ordibeheshtstudio.kalamatic
) https://cafebazaar.ir/app/ir.MagicArt.Alephbaziالفبازی (الفبای فارسی و اعداد
https://cafebazaar.ir/app/com.plus9.samavar بازی سماور
https://cafebazaar.ir/app/com.ordibeheshtstudio.wordstour تور کلمات
) https://cafebazaar.ir/app/com.baranagames.wordsالفبابا (بازی کلمات
بازی های استراتژی و نقش آفرینی

https://cafebazaar.ir/app/com.caesars.zclash کلش آف زامبیClash of Zombies
https://cafebazaar.ir/app/com.rafed.bohlool یاران بهلول
https://cafebazaar.ir/app/com.YGD.ostoore اسطوره
https://cafebazaar.ir/app/com.MeshGameStudio.Hados2 ۲ هادُس
Pro FC https://cafebazaar.ir/app/com.NoaGames.ProFC پرو اف سی
بازی های رقابتی
https://cafebazaar.ir/app/com.karvant.adabazi/ ادابازی |پانتومیم
) https://cafebazaar.ir/app/com.zsoft.fosforiumفسفریوم (آنالین
https://cafebazaar.ir/app/ir.hadiware.bricksbreaker آجر شکن
https://cafebazaar.ir/app/com.arna.qbang کیوبنگ
) https://cafebazaar.ir/app/com.medrick.millionaireمیلیونرشو (مسابقه آنالین
بازی های عمومی
https://cafebazaar.ir/app/mbm.esmfamilonline اسم فامیل آنالین
https://cafebazaar.ir/app/com.NoaGames.Vaneti وانتی
https://cafebazaar.ir/app/Hadiware.Mench منچ
https://cafebazaar.ir/app/Hadiware.Dots_Boxes نقطه خط

https://cafebazaar.ir/app/com.blackholestudios.legendofarash افسانه آرش

بازی های مسابقه و سرعت
https://cafebazaar.ir/app/com.NoaGames.HighwayRacer ویراژ
) https://cafebazaar.ir/app/com.NoaGames.ShadowRacerشدو ریسر (آنالین
https://cafebazaar.ir/app/com.spgames.busparking پارکینگ اتوبوس
) https://cafebazaar.ir/app/ir.gamelogic.cutoffکات آف (رانندگی بدون مرز
https://cafebazaar.ir/app/ir.nomogame.ClutchGame کالچ

