
 

پل ارتباطی شماباما:    

بومی جستجوی موتورهای مهمترین  

 موتور جستجو نام کشور

 Baidu.com چین

 Yandex.ru روسیه

 Guruji.com هند

 goo.ne.jp ژاپن

 Daum.net کره جنوبی

شمالیکره   
Kwangmyong ( اینترنت ملی دارای موتور جستجوی

 (ملی

 Abacho.es اسپانیا

 abacho.de آلمان

 mexicoweb.com.mx مکزیک

جمهوری 

 چک
Seznam.cz 

8931خبرنامه مرداد ماه   

کتابخانه بیمارستان آموزشی 

 درمانی خیریه عسلی

5شماره   

 سال دوم



آفریقای 

 جنوبی
ananzi.co.za 

 

 آشنایی با موتورهای جستجوی ایرانی 

میلیون جستجو توسط  ۰۱۱در کشور ما نیز کاربران بسیاری از موتورهای جستجو استفاده می کنند و طبق آمار روزانه حدود 
کاربران ایرانی در جستجوگرهای مطرح دنیا انجام می شود. این آمار نشان دهنده نیاز کشور به پویشگر بومی می باشد. در همین 

به شما معرفی می کنیم  معروفترین موتورهای جستجوی ایرانی می باشد را که از  موتور جستجوگر بومی4 راستا  

هرچند کاربران ایرانی عالقه زیادی دارند تا به جای موتورهای جستجوی ایرانی از جستجو گرهای بزرگ و معروفی مانند 

googleوyahoo   استفاده نمایند با این وچود هر چند وقت اخباری مبنی بر ساخت یک موتور جستجوی بومی ایرانی منتشر

 میشود.

1-yooz یوز 

تاسیس گردید.در این موتور  0212موتور جستجو گر ایرانی یوز بر گرفته از نام یوز پلنگ ایرانی است که در سال  

 عکس و اخبار نیز بپردازید. –متن به جستجو در میان بالگ ها جستجو عالوه بر 

0-Rismoon.ir : 

سرمایه گذاری خصوصی بدون  0222موتور جستجو گر ریسمون که ادعای اولین جستجو گر متن فارسی را دارد در سال 

 دولتی راه اندازی شددریافت حمایت 

 

 :سالم  جستجو-3

هاستیگ و ایمیل سرویس است راه اندازی گردیده در حال سالم که توسط شرکت بیان که یک شرکت نرم افزاری ارائه دهنده خدمات 

در وب سایت ریسمون 881اطالعات پایگاه تلفن ایران یا 

.گرد آوری شده است  



Salam.irحاضر همچنان یک نسخه آزمایشی محسوب میگردد. 4-

4-  

با  0202به صورت آزمایشی شروع به ار کرده و در سال  0202که در سال  موتور جستجوی فارس استParsijoo.irجوجستجو گر پارسی -4

 میلیارد وب سایت فارسی به صورت نسخه کامل در اختیار کاربران قرار گرفت . 0ثبت بیش از 

 عناوین مختلف جستجو در این موتور :

ز کاربرد در این نیصفحه مشاغل و اخبار  –نقشه  –الین عکس فایلهای دانلودی و اپلیکیشنها را داردو همچنین دیکشنری آن-فیلم-موزیک-متن

 موتورجستجو گر دارد

 

جا دارد توجه بیشتری از جانب مردم و مسئولین نسبت به این موتورهای 

جستجوی بومی انجام شود تا نتایج این حمایت ها در کیفیت و عملکرد این 

.موتورها نمایان شود

 


