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 دانلود موزیک سایت برتر ایرانی 01معرفی 

 

 

 تموم هیچوقت این و هستند ان دنبال کاربرها از خیلی که چیزیه موسیقی دانلودرایگان

 هزار ها01 شامل هرکدام که آمدند وجود به زیادی بسیار های سایت دلیل همین به. نمیشه

 لیستی مقاله  دراین ما.میکشند خود سمت به را زیادی کاربران که هستند وموزیک آهنگ

 ریباالت ترافیک از هم و دارند باالیی دانلود سرعت هم موزیک دانلود های سایت بهترین از

 به اغلب ها سایت وب این که داشت توجه نیز این به  ایم آورده شما برای را دارند برخورد

 .دباشن می روز به و جدید های اهنک کلیه از لیستی شامل شود می روز

 

 هنگیآ دنبال که آمده پیش هم شما برای حتما!!  کرد اعتماد گوگل به شود نمی ها وقت بعضی

 تپس این در.  است استفاده بی گوگل توسط شده معرفی های سایت تمام و گردید می خاص

 های آهنگ که آنجایی از ولی داریم را ایرانی های آهنگ دانلود های سایت معرفی قصد

 های آهنگ دانلود برای مفید های سایت دیگر پستی در دارند زیادی های رطرفدا نیز خارجی

 . کنیم می معرفی را خارجی

 

 YouTubeیوتیوب   (0

 

 کارمندان از سه هر که شد گذاریپایه کریم جاوید و چن استیو هرلی، چاد توسط وتیوب

 حالی رد خواندمی طراحی درس پنسیلوانیا در ایندیانا دانشگاه در هرلی .بودند پلپی شرکت

 .گرفتندمی فرا را کامپیوتر دانش اوربانا در نویایلی دانشگاه در کریم و چن که
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 برای گاهیوب گرفتند تصمیم عکس، بارگذاری برای فلیکر وبگاه موفقیت از پس هاآن

 انیمیهم فرانسیسکوسان در چن آپارتمان در منظور، همین به و کنند ایجاد ویدئو بارگذاری

 [.کردند بحث بارهاین در و کردند برگزار مشا

 

 وحشباغ در را کریم جاوید وحشباغ در من نام به یوتیوب در شدهبارگذاری ویدئوی اولین

 شد ارسال یوتیوب وبگاه به ۳11۲ آوریل ۳۲ تاریخ در ویدئو این دهدمی نشان دیگو سن

 .کرد تماشا را آن توانمی هم هنوز و

که مطمئنا کاربر میتواند بهترین نتایج را برای  بار تمام های سایت بو بهترین از یکی این

 دانلود موزیک مورد نظر خود پیدا کند.

 

 .ها آهنگ تمام شامل است عالی سایت وب بزرگ پایگاه •

 8.9 است فعلی رتبه و را دارد امتیاز باالترین  کاربران توسط سایت وب •

 

 بررسی سئو سایت یوتیوب:

است.اکثر بازدیدکنندگان این سایت از کشور ایاالت متحده آمریکا می  ۳ایت رتبه جهانی س

 باشد.

 

 وانرادیو جسایت  (2

 در ایرانی جوانان از گروهی توسط ۳11۲ اکتبر در جوان رادیو. است فارسی اینترنتی رادیو

 رسراس ایرانیان برای ایرانی موسیقی آوردن فراهم هدف با. سی.دی واشینگتن، و آتالنتا

 .کندمی پخش را جدید و قدیمی آهنگهای از متنوعی گزیده رادیو این. کرد کار به شروع انجه
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 ی سات رادیو جوان: هاویژگی

 آنالین صورت به موسیقی شنیدن

 اپ در سینک گزینه توسط مستقیم صورت به خوانندگان موسیقی دریافت

 خوانندگان با مصاحبه و کلیپ ویدئو دیدن

 آهنگ متن مشاهده

 رادیو نیدنش

 خوانندگان هایعکس مشاهده

 

 ت رادیو جوانیسئو سابررسی 

 ایالت متحده می باشد ۲،۲۳8جهان و رتبه  0۲،۲۳۳رادیو جوان در رتبه سایت 

 

 سایت نکس وان (3

 خدمات ارائه فقط هدف.  کرد کار به شروع 0۲8۳ اسفند ۳2 تاریخ در موزیک وان نکس

 . باشد می کشور موسیقی پیشرفت به کمک و بهتر

 برسی سئو سات نکس وان

 لینک بک ۲،8۳8 سایت وب به ها لینک تعداد

 9۳ران رتبه در ای ۳19،2  رتبه جهانی
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 سایت پرشین موزیک .4

 استودیو.مسترینگ و میکس.نوازندگی خوانندگی.آهنگسازی آموزش مرجع.موزیک رشینپ

 .. سایت کاربران توسط شده ساخته های آهنگ درباره گفتگو و دانلود معرفی،. ... خانگی

 

 موزیک پرشین سی سئوربر

 !!کند می استفاده خطی درون استایل از شما سایت. نیست خوب

JavaScript files استفاده اسکریپت جاوا های فایل کمترین از شما سایت وب..است خوب 

 .کند می

CSS files های فایل از حد از بیش سایت وب این نیست خوب css از بیش. کند می استفاده 

 بار ۲

 ت.اس شده مشخص UTF-8 با سایت این زبان نوع کدگذاری

 

 ۳،98۲ ورتبه درایران 8۲،0۲۳رتبه جهانی 

 

 پ موزیکسایت پا .5

 حاصل که باشد می آهنگ دانلود های سایت وب به متفاوت دید و نو ایده یک ”موزیک پاپ“

 .است شده ایرانی مجاز آهنگ دانلود تخصصی مرجع اولین ایجاد آن

 

 می جشن را خود تولد ماه مرداد ۳0 در سال هر و شده ایجاد 0۲80 سال در سایت وب این

 از بخش لذت ای تجربه» خود کاربران برای دارد سعی رکا به شروع ابتدا همان از و گیرد

 کیفیت، باالترین با دانلود. کند تداعی را «ایرانی موسیقی به سپاردن گوش و دانلود

 که است مواردی صمیمی محیطی در البته و دردسر بی و راحت دانلودی سریع، بروزرسانی

 .آورده ارمغان به خود کاربران برای ”موزیک پاپ“
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 موزیکپاپ سایت  سئوبررسی 

 .کند نمی استفاده تو در تو جداول از شما سایت وب خوب، سیارب

 !!کند می استفاده خطی درون استایل از شما سایت. نیست خوب

JavaScript files می استفاده اسکریپت جاوا از حد از بیش سایت وب این نیست خوب 

 .بار 2 از بیش. کند

CSS files های فایل از حد از بیش سایت وب این نیست خوب css از بیش. کند می استفاده 

 بار ۲

 !!کند می استفاده خطی درون استایل از شما سایت. نیست خوب

JavaScript files می استفاده اسکریپت جاوا از حد از بیش سایت وب این نیست خوب 

 .بار 2 از بیش. کند

CSS files های فایل از حد از بیش سایت وب این نیست خوب css از بیش. کند می استفاده 

 بار ۲

 

 ۳19ورتبه درایران8،00۲رتبه جهانی 

 

 سایت بیر صدا .6

 .است نشده شناسایی صفحه این در فلش محتوای آل، یدها

 کند نمی استفادهHTTPS (SSL ) از شما سایت ب

 .کند نمی استفاده تو در تو جداول از شما سایت وب خوب، بسیار

 !!کند می استفاده خطی درون استایل از شما سایت. نیست خوب
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JavaScript files می استفاده اسکریپت جاوا از حد از بیش سایت وب این نیست خوب 

 .بار 2 از بیش. کند

CSS files های فایل از حد از بیش سایت وب این. خوب بسیار css کند نمی استفاده 

 0،۳91 درایران رتبه۲5،۲۲8  جهانی رتبه

 

 سایت نایس موزیک .7

 .است فعال GZIP این! الیع

Gzip enable کدهای HTML اند شده سازی فشرده شما 

 .است نشده شناسایی صفحه این در فلش محتوای آل، ایده

 Fa-IR شما سایت زبان و نگارش ☘ خوب بسیار

 خود بفرد منحصر آپی: سرور پی آی

 !!کند می استفاده خطی درون استایل از شما سایت. نیست خوب

JavaScript files استفاده اسکریپت جاوا های فایل کمترین از شما سایت وب..است خوب 

 .کند می

CSS files های فایل از حد از بیش سایت وب این. خوب بسیار css کند نمی استفاده 

 ۳92 ایران در رتبه 0۲،50۲ جهانی رتبه
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 سایت رز موزیک .8

 است نروش شما هاست مشخصات و سرور مضایا

 .است نشده شناسایی صفحه این در Iframe محتوای خوب، بسیار

 .کند نمی استفاده تو در تو جداول از شما سایت وب خوب، بسیار

 !!کند می استفاده خطی درون استایل از شما سایت. نیست خوب

JavaScript files می استفاده اسکریپت جاوا از حد از بیش سایت وب این نیست خوب 

 .بار 2 از یشب. کند

CSS files های فایل از حد از بیش سایت وب این نیست خوب css از بیش. کند می استفاده 

 بار ۲

 ۲00 ایران در رتبه 0۲،0۲1 جهانی رتبه

 

 سایت باران موزیک .9

 .است فعال GZIP این! الیع

Gzip enable کدهای HTML یساز فشرده از قبل کدها حجم..اند شده سازی فشرده شما 

90.۲8 KB 0۳.۲5 سازی فشرده از بعد KB  

 (سایت بارگذاری و منابع در جوئی صرفه % 9۲.2۲)

 .است شده مشخص UTF-8 با سایت این زبان نوع کدگذاری.  است خوب

 212 ایران در رتبه   ۲۲،۳۲۲ جهانی رتبه
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 نوارسانه  .01

 مجوز شماره با 0۲8۲ زمستان روزهای واپسین در موسیقی، متفاوت یرسانه عنوان به «نوا»

 رسانه. شد تاسیس اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت رسانیاطالع و مطبوعات امور از 222۲۲

 به توجه با. است کرده آغاز را خود فعالیت موسیقی توسعه و فرهنگ ترویج هدف با «نوا»

 ار،اخب متنی پوشش بر عالوه رسانه این بصری، ارتباطات ایجاد برای جامعه افزون روز نیاز

 و تیننخس عنوان به و برداشته مثبتی هایگام ویدیویی سازی برنامه حوزه در بار اولین برای

 در «نوا فروشگاه» بخش. شودمی شناخته ایران در موسیقی ویدیویی یرسانه ترین ایحرفه

 ابلیتق بر عالوه تا شده اندازه راه رایت کپی قوانین رعایت و مولفین حقوق از حمایت راستای

( رایت کپی حق دارای) هایپادکست و قطعه تک آلبوم، بتوانند مخاطبان موسیقی، استریمینگ

 .کنند خریداری را خود نظر مورد

 که...  و نماهنگ ویدیویی، گزارش قطعه، تک شامل نوا هایسرویس دیگر است ذکر شایان

 ستفادها قابل رایگان کامالً نیز پس زین گرفته، قرار شما اختیار در رایگان صورت به کنون تا

 .هستند

 سئو سایت نوای بررس

 .است شده شناسایی صفحه این در Iframe محتوای بد، خیلی

 .کند نمی استفاده تو در تو جداول از شما سایت وب خوب، بسیار

 !!کند می استفاده خطی درون استایل از شما سایت. نیست خوب

JavaScript files می استفاده اسکریپت جاوا از حد از بیش سایت وب این نیست خوب 

 .بار 2 از بیش. کند

CSS files های فایل از حد از بیش سایت وب این نیست خوب css از بیش. کند می استفاده 

 بار ۲

 ایران می باشد. 58۳ جهانی و رتبه ۲۳،182رسانه در رتبه نوا 


