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 لینک مقاله در وبسایت

 

  
 
 

 

 ران  مجله نت 

 نوشین خنجری نویسنده:  
 

 یرانسلا ینترنتا ی نقد و بررس 

ا بزرگیکی  شرکتز  تامینترین  ی کننده های 
ایرانسله که من   خدمات اینترنت در ایران، شرکت

از  رو  کامل  نقد  و  بررسی  یک  نوشتار،  این  در 
ارائه   هایسرویس شما  به  شرکت  این  اینترنت 

اگه میمی روکنم. پس   یدرباره   خواید همه چیز 
 بدونید، تا پایان این مطلب با من اینترنت ایرانسل

 .همراه باشید 

https://netran.net/mag/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84/
https://netran.net/mag/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84/
https://netran.net/mag/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84/
https://netran.net/mag/اینترنت-ایرانسل/
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تبدیل شده، و تقریبا در هر فضا و    های اساسیکنیم که اینترنت به یکی از نیازامروزه ما در دنیایی زندگی می
و پرسرعت همراهمونه. دسترسی به اینترنت پرسرعت و با کیفیت   هر مکانی احساس نیاز به اینترنت با کیفیت

ها اشاره  این خوبی  داشته باشد، که اگه بخوایم به چندتا ازهای خیلی زیادی رو همراه خودش  خوبی  ونهتمی 
صورت اینترنتی انجام دادن خیلی از کارهای روزمره به  روز،کنیم باید بگیم: دسترسی آسان به آموزش رایگان و به

 اینترنتی و   ها و خدمات به شکلخرید کاالباشه به شکل حضوری به جایی مراجعه کنیم،    که نیازو بدون این
های مختلف و کیفیت در فروشگاه  قابلیت مقایسه خدمات و محصوالت با همدیگه از نظر کارایی، قیمت و 

 .های دیگهخیلی از خوبی 

خوبی به   (ISP)شرکت ارائه دهنده اینترنت  ها به اینترنت رو بازاریابان و مدیراناین نیاز روزافزون ما انسان
کل هاش رو به بهترین شکه نیاز مشتری  کرده  ی خودش سعینوبهها بهدرک کردند؛ و هرکدوم از این شرکت

 .به رشد رو به خودش اختصاص بدهاز این بازار پرسود و رو  ترینه سهم بیشپاسخ بده، تا بتو

تون کنه  تونه کمک موجود در ایران، خدمات اینترنت بگیرین، خوندن مطالب زیر می  ISP های اگر قصد دارین از شرکت 

 .تر تصمیم بگیرینراحت 

 اینترنت شاتل  •
 اینترنت مخابرات  •
 اینترنت آسیاتک  •
 انت اینترنت صب •
 اینترنت های وب  •
 اینترنت داتک  •

های  در کیفیت سرویس  انگیزی رشد کرده. این رشد، همایران« هم استفاده از اینترنت به طور شگفت »  در
ها از اینترنت؛ به دنبال این  هم در میزان استفاده کاربر   های اینترنت وتعداد کاربر   هم درگرفته،  اینترنتی شکل 

شکلی که  باال رفته؛ به  ها از اینترنتهای اینترنت هم شکل جدیدی به خودش گرفته و توقع اونکاربر   رشد، نیاز
به روز  هر  اینترنت،  ایرانی  تهیهکاربرهای  سریع   یدنبال  اینترنت  بتخدمات  و  کیفیتر  حال  ا  در  دائما  و  تر 

ارزونکنندهفراهم  های ی شرکتمقایسه تا بهترین و  با هم هستند  اینترنت  برای ترین اونی  استفاده   ها رو 
 .انتخاب کنند

اینترنت در ایران، شرکت ایرانسله که من در این نوشتار،    ی خدماتکننده های تامینترین شرکتیکی از بزرگ 
خواید همه  می  کنم. پس اگههای اینترنت این شرکت به شما ارائه میرو از سرویسکامل    یک بررسی و نقد

 .بدونید، تا پایان این مطلب با من همراه باشید اینترنت ایرانسل یچیز رو درباره

https://netran.net/mag/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://netran.net/mag/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%84/
https://netran.net/mag/mokhaberat-internet/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-adsl-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%aa%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://netran.net/mag/hiweb-internet/
https://netran.net/mag/datak-internet/
https://netran.net/mag/اینترنت-ایرانسل/
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 ؟ از اینترنت ایران چه خبر؟؟

 

نظرم بهتره کمی در مورد سرعت اینترنت ایران  که بخوایم در مورد اینترنت ایرانسل صحبت کنیم، بهاز اینل  قب
 .حرف بزنیم

ه در این آمار به بررسی منتشر کرده؛ ک  2021در ماه ژانویه سال   »Speedtest «سایتطبق آمار و اطالعاتی که وب
مگابیت بر ثانیه    45.69جهانی اینترنت پرداخته، میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه در جهان،    هایشاخص

ها برای اینترنت ثابت به این ثانیه بوده. و این رقم  بیت بر مگا  12.60و میانگین سرعت آپلود با اینترنت همراه،  
  مگابیت بر ثانیه و میانگین سرعت آپلود ثبت شده، 91.96ه، ود ثبت شدسرعت دانل  : میانگینشکل ثبت شده 

 .مگابیت بر ثانیه بوده 49.44

که می منتشر شده،  »ایران« هم  در  ثابت  و  اینترنت همراه  از وضعیت  بررسی اطالعاتی  این  این  در  خوایم 
 .اطالعات رو با هم بررسی کنیم

مگابیت    11.32میانگین سرعت آپلود،    مگابیت بر ثانیه و   25.64ود،  ی اینترنت همراه: میانگین سرعت دانل حوزه   در •
از   84ها بر اساس سرعت اینترنت همراه در رده بندی جهانی کشور رده   ن رو دربر ثانیه، ثبت شده؛ که کشور ایرا

 .دهکشور قرار می   138بین 

https://www.speedtest.net/global-index
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حوزه  • دانلود،در  میانگین سرعت  ثابت:  اینترنت  و   17.84ی  ثانیه  بر  آپل  مگابیت   10.21ود،  میانگین سرعت 
  137رده  ر اساس سرعت اینترنت ثابت درها ببندی جهانی کشور ؛ که ایران رو در رده شده  مگابیت بر ثانیه ثبت

 .دهکشور قرار می  174از بین 

  کشور   46هم، ایران وضعیت مشابهی رو از نظر سرعت اینترنت همراه در مقایسه با    های منطقهدر بین کشور
که در ماه »می«     «OOKLA»ودش داره. بر اساس آخرین گزارش از نتایج تست سرعت در سایتطقه خهم من
تونیم  ها میرو کسب کرده. با دیدن این آمار  23ی  رتبه  کشور منطقه،  46منتشر شد، ایران در بین    2020سال  

 .آل نیست ولی خیلی بد هم نیستاینترنت همراه اگرچه ایده بفهمیم که وضعیت

 ل یی با ایرانسناآش

 

همراه در ایران، از سال    یک شرکت خدمات ارتباطیه که بعد از برنده شدن در مزایده اپراتور دوم تلفن  ایرانسل 
آفریقای جنوبی« و » «MTN» گذاری مشترک گروهسرمایه  کار خودش رو شروع کرد. این شرکت که با  ۱۳۸۴

میلیارد    هزار  4.9با درآمدی نزدیک به    ۱۳۹۲سال مالی    ازی شد، دراندایران« راه  شرکت » گسترش الکترونیک
 .های ایران ایستاد ترین شرکتاز فهرست بزرگ ۳۲تومان، در رتبه 
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بعد از   پیدایش بحران  دلیلصورت رسمی اعالم کرد که بهگذار ایرانسل بهسرمایه MTN شرکت  ۱۳۹۹سال    در
تر کنه و در همین راستا  های خودش رو سادهفعالیت  که برنامه گیری ویروس کرونا، این شرکت قصد دارههمه

اما به این   کنه؛های خودش رو به »آفریقا« محدود می کنه و فعالیتمیانه خارج می خاور  منابع خودش رو از
 .شهقاعده انجام می  مدت و با نظم ونکته هم تاکید کرد که خروجش از خاورمیانه در میان

ترین سرعت باند پهن در کشوره، که در حوزه  با بیش 4Gرنت همراه  سرویس اینتی  کنندههایرانسل اولین ارائ
. این شرکت موفق شده که  اندازی کردهرو راه LTE)-(TD اینترنت نسل چهار ثابت   اینترنت ثابت هم خدمات

  عنوان  هم بهسر  و به دست بیاره و همچنین برای شش سال پشت  یران« ردیتای ا  ورترین اپراتعنوان »بزرگ
 .کننده خدمات ارتباطی سال کشور« دست پیدا کنهبرترین عرضه»

 ل اندازهای ایرانسچشم 

 

 :طوری اعالم کردهشرکت ایرانسل چشم انداز و اهداف راهبردی خودش رو این

https://netran.net/mag/td-lte/
https://netran.net/mag/td-lte/
https://netran.net/mag/td-lte/
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 یجیتالی جدید و جسورانه به مشتریانی دنیایی از خدمات دپیشرو در ارائه :آرمان »

 یشتر بخشیدن به افق زندگی مشتریان روشنایی ب :ماموریت

سهامداران، کارکنان و مردم مطابق با   نفعان؛ ارزش آفرینی پایدار برایآفرینی برای ذیخلق و مدیریت ارزش  .1
 .ها و اصول اخالقی ایرانسلارزش

رانسل برای مشتریان بر اساس ای منحصر به فرد از برند ای لق تجربهای متفاوت برای مشتریان؛ خخلق تجربه .2
 .بندی مشتریانه شناخت و طبق

ها و سایر  های جدید در فضای دیتا، شرکتی فرصتمدیریت رشد پایدار؛ رشد خدمات صدا در عین توسعه .3
 .های جذاب همسو با بلوغ بازارهابخش

بهبود مشتری مداری .۴ عملیاتی؛  به مشتریانهای مقدم خدمات بخش  تحول مدل  ارتقای   رسان  از طریق 
 .هاهای پشتیبانی کننده آن ایی بخشپاسخگویی، دلسوزی و کار 

های مناسب یافتن فرصت  ی امور و سعی درنوآوری و تجارب موفق؛ فعالیت بر اساس اصول نوآوری در همه .۵
 .«برای تسهیم و به کارگیری تجارب موفق دیگران

فهمیم  می  عملکرد شرکت  انداز و اهداف راهبردی شرکت ایرانسل و مقایسه این سند باند چشم  خوندن س  با
شه ایرانسل رو در رسیدن و با کمی ارفاق می  رهدرستی پیش می که این شرکت در راستای اهداف خودش به

 .به اهدافش موفق دونست 

 ل مناطق پوشش دهی اینترنت ایرانس

های ی سرویسارائه دهی خودش رو برایهای پوششقهش زیادی کرده که منطهای اخیر تالدر سال  ایرانسل
 های مختلف ارائه کنه. منطقه گسترش بده، و خدماتش رو برای افراد بیشتری در اینترنت

خوبی دهی اینترنت این شرکت بههای پوششداشته و منطقه   دنبال قبولی رو هم بهها، نتیجه قابلاین تالش
های ی منطقههدهندنشان  های زیر عنوان مثال، شهر تهران رو اگه در نظر بگیریم، تصویر به .نگسترش پیدا کرد

 .هستند اینترنت ایرانسل های مختلفدهی این شهر برای سرویسپوشش
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 ن در شهر تهرا 4.5Gدهی شبکه پوشش

 

 ن در شهر تهرا 4Gدهی شبکه پوشش
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 ن در شهر تهرا 3Gدهی شبکه پوشش

 

 ن در شهر تهرا 2Gهی شبکه دشپوش
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 ن در شهر تهرا (TD-LTE) 4.5و   4دهی شبکه اینترنت ثابت داخل ساختمان نسل پوشش

 

 ن در شهر تهرا (TD-LTE) 4.5و   4شبکه اینترنت ثابت داخل ساختمان نسل  دهیپوشش
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قبولی  نتایج قابل  د به دهی جغرافیایی خدمات خوهای باال مشخصه، ایرانسل در پوششکه در تصویر   طورهمون
ای  ی خدمات اینترنت ثابت هم، پوشش گستردهارائه  ی خدمات اینترنت همراه که دررسیده و نه تنها برای ارائه
محاسبه   ها با دقت نسبیدهی در این تصویر نکته رو هم باید یادآوری کنم که پوشش  رو ایجاد کرده. البته این

 .بینیم، اختالف جزئی داشته باشهمی هی با چیزی که در تصویر دوشششده؛ و ممکنه در بعضی از مناطق، پ

کنید و میمی  جز شهر تهراناگه شما در جایی به استفاده  ایرانسل  اینترنت  از  از پوششخواید  دهی خواید 
از خرید خدمات  اینترنت قبل  که  بهتره  بیارید  اطمینان بدست  به وبسایت   این شرکت در منطقه خودتون 
نظر خودتون رو منطقه و سرویس مورد  ،نید و به بخش »مناطق تحت پوشش« برید و در نقشهسر بز ایرانسل  

 .مند بشید یا نهخدمات بهره شه از اینانتخاب کنید تا بدونید که می 

 ؟ چطور از اینترنت ایرانسل استفاده کنم 

اینترنت ثابت یکی رو انتخاب   ومراه  ی اینترنت هتونید بین دو گزینهاستفاده از اینترنت ایرانسل شما می  برای
کارت ایرانسل رو تهیه کنید که برای اینترنت همراه همون سیم  کارتکنید. در هر دو گزینه، شما باید یک سیم 

تونید تماس می  تونه هم اعتباری باشه و هم دائمی، شماکارت که میی این سیموسیلهکه به  معمولی ایرانسله
خواید از اینترنت ثابت ایرانسل کنید؛ ولی اگه می  اینترنت همراه ایرانسل استفاده  یا ازبگیرید، پیامک بفرستید  

بتونید با    تهیه کنید، تا TD-LTE ایرانسل رو تهیه کنید و هم مودم TD-LTE کارتسیم  استفاده کنید، هم باید
 .کنید  کارت از اینترنت ثابت ایرانسل استفادهاستفاده از این مودم و سیم
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 نترنت از ایرانسل ماین خرید

بتونه با توجه به شرایط   های مختلفی در نظر گرفته شده که هر مشتریهای اینترنتی، راهخرید بسته  برای
ترین زمان ممکن انجام بده، از این سادگی و در سریع  تره، خرید خودش رو بهخودش از هر روشی که راحت

 .اینترنتی ایرانسل اشاره کنیم شگاهفرو من«،  اپلیکیشن »ایرانسل  شه بهها میروش

 
 ه وارد کردن شماره همرا

کنین، رمزی که براتون   موبایل خودتون رو وارد  استفاده از ایرانسل من باید بعد از وارد شدن، شماره  برای
 .بشین  شه رو بزنین تا بتونین وارد ایرانسل منفرستاده می

https://netran.net/mag/?attachment_id=57280
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 نزدن کد تایید برای ورود به ایرانسل م

 ر نتخاب بسته اینترنت موردنظا -1 تصویر

https://netran.net/mag/?attachment_id=57278
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 .تون رو مشخص کنین و بسته موردنظرتون رو بخرینسپس مدت زمان و حجم اینترنت

شرکت، به یکی از این   سایت ایرانسل برید و با دیدن لیست مراکز مجاز فروش و خدمات اینبه وب  تونیدمی 
خرید کنید،    خواید به شکل اینترنتیه میولی اگ بدید.    راحتی انجاممراکز مراجعه کنید و خرید خودتون رو به

خودتون   برید و با انتخاب قسمت خرید و انتخاب نوع اینترنتاینترنت موردنظر خرید  باید به وبسایت ایرانسل 
 .رو انجام بدید

ه  رو هم برحسب نیاز خودتون تهیه کنید؛ اما چند نکته وجود دار  های اینترنتکارت باید بستهبعد از خرید سیم
 :ها توجه کنیدت باید به اونهای اینترنبسته که قبل از خرید

با استفاده    تونید الملل و حجم اینترنت داخلی هستند، شما می که شامل حجم اینترنت بین  هاییبا خرید بسته  •
ل، الملبرای شما دو برابر حجم اینترنت بین   مند بشید که یعنیاز تخفیف بهره   ٪۶۶از اینترنت داخلی تا سقف  

  های روبیکا، فیلیمو و نماوا شامل این البته باید بدونید که سرویس شده. )  هحجم اینترنت داخلی در نظر گرفت
ی اینترنت مصرفی شما  تعرفه   ها استفاده کنید،شن و اگه شما بدون تهیه اشتراک از این سرویس ها نمی تخفیف 

 (.شه بها محاسبه می شکل تمام به 
  ۱۰۰تونید تا حجم  اینترنت، می   یتموم شدن بسته   اشید، بعد ازهای دایمی ایرانسل بکارت شما مشترک سیم   اگه •

 .آزاد استفاده کنید  مگابایت در مدت زمان یک ماه، از اینترنت مصرف

 .سوم کاهش پیدا کردهرسان داخلی، به یک ی اینترنت همراه برای پیام ی مصرف آزاد و بسته تعرفه  •
ایرانسل   ی خودتون رو ازشما بسته   اگه • از این بسته   دید، توجه کنید کهیداری کرمن خر اپلیکیشن  ها  بعضی 

ای ی دیگه صورت خودکار، بسته که بعد از اتمام بسته، به   تونید تعیین کنید قابلیت تمدید خودکار دارند. یعنی می 
 .برای شما فعال بشه  ی قبلیمشابه بسته 

 .شنتمدید می  صورت خودکار به  شدن بسته، تموم  مگابایت، بعد از  ۵۰۰تر از هایی با حجم کم بسته  •
شده اتفاق  ی خریداریتر از یک بسته رو همزمان بخرید، تمدید خودکار برای آخرین بسته در صورتی که بیش  •

 .میفته

 .تونید به سایت ایرانسل مراجعه کنیدها میی دیگه هم هست که برای اطالع از اونو چند نکته
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 ل های اینترنت همراه ایرانسخرید بسته

 

ی  خدمات اینترنت باید بسته  مشترک سرویس خدمات همراه اینترنت ایرانسل باشید، برای استفاده از این   اگه
تره؛ به  صرفهاینترنت همراه برای شما به  هایکنید، که خرید بسته  اینترنت تهیه کنید یا از اینترنت آزاد استفاده

 .دیمها بیشتر توضیح میی خرید بستهینجا دربارههم ا همین دلیل

اینترنت همراه وارد   هایراحتی به سایت ایرانسل و قسمت خرید بستهتونید بهها، شما میبسته  برای خرید
بسته رو انتخاب کنید و بخرید. مشترکان  چند    هایی که به شما پیشنهاد شده، یکی یابشید و از بین بسته
 کنند و هزینه رو به صورتها رو برای فرد دیگری هم خریداریاز این بسته  تونند هرکدومایرانسل همچنین می

 .آنالین بپردازند
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ها شما چند گزینه از این فیلتر   ها کمک بگیرید، و برای استفادهتونید از فیلتر ها میتر بستهانتخاب راحت  برای
گزینه بازهدارید:  انتخاب  اول،  قیمتی  بستهگزینه  هاست.هبست  ی  بین  انتخاب  دوم،  برای  ی  مناسب  های 

 های دائمیه. کارتاعتباری و سیم هایکارتسیم

 ۳۶۵ها استفاده کنید: از ساعتی تا  خواید از بستهزمانیه که میمدت  ها بر اساس ی سوم، انتخاب بستهگزینه
مگابایت شروع  100  تر ازی کمزهه از با ها بر اساس حجم مورد نیاز شماست ک در آخر، انتخاب بسته  روزه؛ و

هایی  کنند که بتونید تعداد گزینهها به شما کمک میفیلتر   محدود. این هایی با حجم ناشه تا برسه به بستهمی 
 .تر انتخاب کنیدکنید تا راحت تر هستند رو محدودنزدیک  که به انتخاب شما
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 لهای اینترنت ثابت ایرانسخرید بسته

 

سایت ایرانسل مراجعه به وب  رو با   های اینترنتتونید بستهرنت ثابت ایرانسل هستید، میمشترک اینت  اگه
ای بسته اینترنت رک دیگهتونید برای مشتاین مورد شما نمی  شکل آنالین بخرید، اما با این تفاوت که دربه

 .انتخاب کنید تر ید تا راحتها استفاده کنتونید از همون فیلتر ها هم میانتخاب این بسته تهیه کنید. برای

انتخاب بسته در  باید  که  نکته  اینترنتیک  نامحدود  این بسته  های  که  اینه  بگیرید  نظر  در  اگرچه  ثابت  ها 
اینترنت   مشی استفاده منصفانه« اگه بیش از »سقف استفاده منصفانه« از حجمخط»   نامحدود هستند اما طبق

کنه که با توجه به شکل کاهش پیدا می  بایتکیلو  ۲۵۶اینترنت به    اکثر سرعتها استفاده بشه، حداین بسته
 .شه از این اینترنت استفاده چندانی کردعمال دیگه نمی سرعت باالی اینترنتنیاز امروز ما به 

 : شکل زیرههای متفاوت بههای نامحدود با سرعتسقف استفاده منصفانه برای بسته

 گیگابایت  ۲۰ین مگابیت بر ثانیه آغاز  ۲بسته تا   –

 گیگابایت ۳۰مگابیت بر ثانیه آغازین  ۴بسته تا  –

 گیگابایت ۴۰یت بر ثانیه ماهانه مگاب ۲بسته تا   –

 گیگابایت ۶۰مگابیت بر ثانیه ماهانه  ۴بسته تا  –
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 گیگابایت  ۸۰مگابیت بر ثانیه ماهانه  ۸بسته تا  –

اینترنت نامحدود با سرعت تا   عنوان مثال شما بسته که، اگه بهها یعنی اینتر بگم این عددخیلی ساده  بخوام
گیگابایت بیشتر بشه، سرعت  ۸۰ماهه حجم استفاده شما از  مدت زمان یکمگابیت رو بخرید، ولی قبل از  ۸

 .شهکم می ۳۲یاد؛ یعنی سرعت اینترنت شما به نسبت یک به کیلوبایت پایین می  ۲۵۶اینترنت شما تا 

محدود هم برای شما  نا  تر از یک بستهزمان بیشجه داشته باشید که امکان خرید همبه این نکته هم تو  بهتره
بایت کاهش کیلو  ۲۵۶باشه و سرعت اینترنت شما به    ود نداره، یعنی اگه مصرف شما از این سقف باالتر وج

ای دیگه  محدودنای قبلی رو تمدید کنید یا بسته  تونید همون بستهزمان بسته نمیمدت  پیدا کنه، شما تا پایان
کیلوبایت   ۲۵۶تا از محدودیت سرعت    نیدهایی که حجم محدود دارند استفاده ک تونید از بستهبخرید، ولی می 

 .زمان بسته نامحدود آزاد بشیدتا آخر مدت

 ا ه مقایسه اینترنت ایرانسل با سایر رقیب

 

ی  خوام با مقایسهادامه می  پرداختم و در  های اینترنت ایرانسلجای این نوشته، به شرح خدمات و بستهینا  تا
به شما کمک کنم که بتونید    -های متفاوتکاربران با نیاز  برای -دهی و کیفیت اینترنت  سرعت، قیمت، پوشش

 .برای استفاده انتخاب کنید بهترین سرویس رو

اربران نبود، اما در های مختلف در دست ک کیفیت اینترنت شرکت  ر دقیقی برای مقایسه، متر و معیا۹۸تا سال  
ایجاد این سامانه    سنج پالس« رونمایی کرد. هدفنام »نت  ای بهوزارت ارتباطات از سامانه ۱۳۹۸  ماه سال بهمن
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ها با همدیگه اپراتوردهی  ی وضعیت سرویس مقایسه  آزمایش کیفیت اینترنت و  -خانهاز زبان خود این وزارت-
ای منطقه  که در چهبا توجه به نیازشون و این-تر  د بهتر و اطالعات بیشبتونن با دی  هستش؛ تا کاربران اینترنت

 .تصمیم بگیرن که کدوم شرکت رو انتخاب کنند -کنندزندگی می

وضعیت  اندازیراه بتونند  که  داده  رو  فرصت  این  اینترنت  کاربران  به  سامانه  اینترنت  رویسس  این  دهی 
هم مقایسه کنند تا بتونند انتخاب بهتری داشته    کنند بادگی میهای مختلف رو در استانی که در اون زنشرکت
 .باشند

پنج دسته بر اساس    کاربران اینترنت رو به پنج دسته تقسیم کرده و کیفیت اینترنت رو از دید این  این سامانه،
 :نبندی شداساس پنج نوع استفاده زیر دسته ربران اینترنت که بر سنجه. پنج دسته کا ها مینیاز اون

 کاربران تجاری  •
 بازی  •
 تماس اینترنتی  •
 دانلود حجیم  •
 گردی وب  •

می  اگه بزنم،  مثال  رو  تهران  شهر  نتبخوام  سامانه  اطالعات  از  استفاده  با  وضعیت   تونم  پالس  سنج 
 .کنم یسهصورت زیر مقاهای اینترنت همراه رو بهدهی اپراتورسرویس

 ههای اینترنت همرادهی اپراتورمقایسه وضعیت پوشش

عنوان یک شاخص   دهی رو هم بههای اینترنت همراه، پوششنت سنج پالس در بررسی وضعیت اپراتور  سامانه
دهی و پوشش رو در  شه وضعیت آنتنسامانه، می گرا در اینی واکنشنظر قرار داده، و در یک نقشهکیفی مد 

 .کرد ط شهر بررسی و آزمایشی نقاهمه

تر از همراه اول و  ی دوم پاییندش یعنی »همراه اول« و »رایتل« در ردهایرانسل در مقایسه با دو رقیب خو
 .گیره باالتر از رایتل قرار می

شهر پوشش ضعیف   درصد مناطق  ۱۱درصد از سطح شهر رو پوشش بده،    ۸۳شهر تهران، ایرانسل تونسته    در
 .مونهدرصد از سطح شهر بدون پوشش باقی می  ۳دارند و فقط 

از سطح شهر تهران رو به  ۸۵  اول تونسته  همراه  بده،  درصد  از سطح   ۱۰خوبی پوشش  شهر پوشش   درصد 
 .درصد از مناطق پوشش ضعیفی دارند ۲متوسطی دارند و فقط 
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مناطق شهر تهران رو  درصد از    ۷های خود نتونسته پوشش خوبی رو ایجاد کنه و  رایتل در مقایسه با رقیب
 .دهپوشش نمی

 ن نگاه کاربرابهترین اینترنت موبایل از 

 

ایرانسل، همراه اول و رایتل؛ برای هر    شده توسط سه اپراتور یعنیی کلی کیفیت اینترنت همراه ارائهمقایسه  با
نت سنج پالس، ایرانسل با کیفیت خوب در رتبه اول و بعد از اون   پنج گروه کاربری تعیین شده در سامانه

با  اول  رتبه  همراه  در  متوسط  راکیفیت  و  دوم  ضعیف  ی  کیفیت  با  رتبهیتل  سوم در  . دارن  قرار   ی 
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های اینترنت همراه قرار بگیرید، ایرانسل بهترین دسته کاربر   ۵کدوم از  معنی این مقایسه اینه که شما در هر 
 .انتخاب شماست

 ه نت همرا بیشترین شکایت از اینتر

ها ثبت کاربران از اپراتور  اییه کههده، تعداد شکایتای که این سامانه اون رو مد نظر قرار می دیگه  شاخص
ازای ها بهگیره و هم از نظر تعداد شکایت مورد بررسی قرار می  هاکنند. این شاخص هم از نظر تعداد شکایت می 

 .مشترک هزار هر صد

ترین اینترنت، کاربران همراه اول بیش  دهی و دسترسی بهر بحث عدم آنتنها داز نظر تعداد کلی شکایت
 .نداترین شکایت رو ثبت کردهدر آخر کاربران رایتل بیش بعد از اون کاربران ایرانسل وشکایت و 

ترین شکایت و بیش  ها از نظر عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، کاربران ایرانسلتعداد شکایت  از نظر
 .اندبت کردهترین شکایت رو ثرایتل بیش از اون کاربران همراه اول و در آخر باز هم کاربران بعد

 از نظر مشکالت تعرفه، همراه اول باز هم بیشترین کاربر شاکی رو داشته و بعد  شدههای ثبت ی شکایتدرباره
 .اندترین شکایت رو ثبت کردهاز اون کاربران ایرانسل و رایتل بیش 

 .کننخیلی فرق می  هزار کاربر درنظر بگیریم، نتایجه تعداد شکایت از هر اپراتور رو به ازای هر صداما اگ
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کاربران اینترنت همراه، رایتل   یشدههای ثبتی دوباره، تعداد شکایتدر نظر گرفتن این فیلتر و مقایسه  با
 .ی کمی از هم، ایرانسل و همراه اول ایستادندبعد از اون با فاصله  ی اوله وهزار مشترک، در رتبهازای هر صدبه

قبولی رو ایرانسل وضعیت قابل  ها، یعنی همراه اول و رایتل،ه با رقیبده که در مقایس موضوع نشون می  این
 .صدهزار مشترک داره  از نظر تعداد کاربران ناراضی به ازای هر 

 س از دید سامانه نت سنج پال TD-LTE بهترین اینترنت

 

های خودشون در  کاربر   نت رو از نظر کیفیت اینترنتی که بهنت سنج پالس دو شرکت ایرانسل و مبین  سامانه
ده ی این بررسی این واقعیت رو نشون میداده و نتیجهقرار  کنند، مورد بررسیی کاربری ارائه میهر پنج زمینه

 .پنج زمینه عملکرد بهتری رو نسبت به رقیب خودش داره که ایرانسل در هر

نت متوسط ارزیابی مبین    وضعیت اینترنت شرکت ایرانسل در هر پنج زمینه کاربری خوب و وضعیت شرکت
 .شده

کاربر   از میبن نتها، بیشنظر شکایت  از  کمترین شکایت  ایرانسل و  از  این   ترین شکایت  ولی  ثبت شده. 
های ثبت شده از هر شرکت بر  آمار تعداد شکایت  جا دیگه خبری ازموضوع رو هم باید در نظر بگیریم که این

شه گفت ازای هر صدهزار مشترک در دسترس نیست؛ و میال بهعنوان مثبه  هاحسب تعداد مشخصی از کاربر 
تری رو هم از طرف کاربرهای  بیش  یشدههای ثبت تری داره، تعداد شکایت که تعداد کاربر بیشایرانسل چون  که

 .خودش داره 
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 لاول و رایتمقایسه تعرفه اینترنت همراه اپراتورهای ایرانسل، همراه 

 

ایرانسل و همراه اول افتاد و منجر به    برای تعرفه اینترنت همراه دو اپراتور   ۹۹  از اتفاقاتی که ابتدای سال   بعد
ماجرا شد، دیگه شاهد اون هیاهو و جنجال که سر    جمهور بهرییس  ورود وزیر ارتباطات و بعد از اون شخص

ها انجام  اپراتوراین    ای رو بین تعرفه اینترنت همراه تونیم مقایسهوجود اومده بود نیستیم و می  ها بهتعرفه
 .بدیم

زمان با هم مشابه هستند رو از دو اپراتور ایرانسل نظر حجم و مدت   ی اینترنت که از به عنوان مثال، چند بسته
 .کنیمها رو با هم مقایسه میکنیم و تعرفه اوناول انتخاب می و همراه 

با همین مشخصات رو    ای ایرانسل بستهگذاری شده و  تومان قیمت  ۱۰۴۰۰گیگابایت همراه اول    ۱ماه   ۱  ی بسته
مگابایت   ۱۰۰همراه یک بسته اینترنت شبانه با حجم    تومان قیمتگذاری کرده. )البته بسته همراه اول به   ۱۰۵۰۰

 ( .شهعرضه می

تومان. )البته   ۲۰۵۰۰ایرانسل    ی مشابه تومان قیمت داره و بسته  20400گیگابایت همراه اول   ۷ماهه   ۱  یبسته
 (.سایت همراه اول خریدبه وب  شه از طریق مراجعهمراه اول رو فقط می ی ه بسته



 نقد و بررسی اینترنت ایرانسل

 
 

23 

 

بایت گیگا  ۲۵ماهه    ۳ده، در حالی که بسته  گذاری شتومان قیمت ۵۸۰۰۰  بایت ایرانسلگیگا  ۲۴ماهه    ۳ی  بسته
 .گذاری شده تومان قیمت ۶۴۰۰۰اول    همراه

 .تومان  ۹۵۰۰۰گیگابایت ایرانسل    ۳۶ی  اره و بستهتومان قیمت د  ۹۹۰۰۰گیگابایت همراه اول    ۳۵ماه    ۶ی  بسته

  ۷۲ایرانسل بسته    تومان و  ۱۵۹۰۰۰گیگابایت خودش رو با قیمت    ۷۰ماهه، همراه اول بسته    ۱۲های  بسته  در
 .کنهتومان عرضه می ۱۵۵۰۰۰اش رو با قیمت گیگابایت

به مقایسه توجه  تعرفهبا  تعرفها میی بستهی  که  بگیریم  نتیجه  اول  هتونیم  ایرانسل و همراه  اپراتور  ی دو 
 .تفاوت چندانی با هم ندارند

ی باال، با در نظر  خواندن مقایسه  رید وی من به شما اینه که با توجه به نوع اینترنتی که الزم دا توصیه  پس
تونه گزینه موارد، ایرانسل میتر  رو انتخاب کنید؛ که البته در بیش  دهی اپراتور اینترنتگرفتن کیفیت و پوشش

 .هاش باشهقبولی در مقایسه با رقیبقابل  مناسب و

 ر حرف آخ

هایی که داره  ها و بدیخوبی  بررسی کنیم،های مختلف  این مطلب سعی کردیم اینترنت ایرانسل رو از جنبه  در
درست تون کنیم که  تون اینترنت بخرین، بتونیم کمکمنزل   رو بگیم تا اگر قصد دارین برای گوشی موبایل یا

 های اینترنت ایرانسل داشتین، حتما در بخش نظرات سوالی در خصوص گرفتن سرویس  انتخاب کنین. اگر 
 .دیمها رو مطرح کنین. ما خیلی زود بهشون پاسخ میاون

 ل سواالت متداو

بفهمیم منطقه  از کجا  بگیریم،  ایرانسل  ثابت  اینترنت  برای خانه  دهی مون پوشش اگر بخواهیم 
  داره؟

مناطق تحت پوشش کلیک کنین.   سایت ایرانسل بشین، از منوی باالی صفحه روی پشتیبانی و بعد رویوارد وب   باید 

 .تون رو بررسی کنینمنطقه  دهی تونین با انتخاب نوع اینترنت، پوشش بعد می 

  چطور بسته اینترنت بخریم؟

افزار  خرید بسته از طریق نرم   ، روش دیگرسایت ایرانسل هستشهای خریدن بسته اینترنت، مراجعه به وب از راه   یکی

 .طریق کدهای دستوری هستش کاربردی ایرانسل من است و روش دیگر هم از
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   بگیریم و سرعت اینترنت رو بفهمیم؟ speedtest چطور باید

 .تون رو بررسی کنینتونین سرعت دانلود و آپلود اینترنت می  speedtest.net هایی مثل سایت از طریق وب 

   تره یا همراه اول؟های اینترنت ایرانسل گرون بسته 

های اینترنت  های این دو شرکت که انجام دادیم، محدوده قیمتی بسته بر اساس نقد و بررسی که برای مقایسه قیمت 

 .تقریبا شبیه به هم است


