
خدمات الکترونیکی



• دفتر بیمه اجتماعی
• (CSN) اطالعات بیشتر در مورد وام تحصیلی

• آژانس مالیات

• اداره مھاجرت سوئد

• ھا پیدا کردن شماره تلفن و آدرس شرکت 

• اداره حمل و نقل 

• اینترنترزرو وقت گواھینامه رانندگی از  طریق 

• برای معاینه ماشین از طریق اینترنتوقت رزرو 

• آنالینسوئد پلیس در 

.پست آنالین

کتابخانهدر جستجو 

• کتابخانه مطبوعات نمایش

• خرید کتاب آنالین
• . برای اینترنت Superstartsida

• اینترنت ورود به حساب بانکی شما از طریق 

• رادیو سوئد

• تلویزیون اینترنتی

• اخبا ر آنالین

• خرید آنالین

• آب و ھواآنالین 

• خریدسفرقطار  در شبکه آنالین

• خرید مسافرت با اتوبوس 

• به استکھلم سفر برنامه ریزی 

• آموزش زبان سوئدی آنالین

فروشگاه آنالین در بلوکت

• , بیمارستان, رزرو مالقات در مرکز بھداشت و درمان

• سوال در مورد داروھا و خرید داروآنالین

شارژآنالین موبیل



رادیو ی سوئد به زبان ھای مختلف
http://sverigesradio.se/

http://sverigesradio.se/


تلویزیون سوئد
http://svt.se/

Skriv ortsnamn

http://svt.se/


اخبار آنالین
http://www.cnn.com/ http://www.bbc.co.uk/news/

http://www.cnn.com/
http://www.bbc.co.uk/news/


 .آب و ھوای آنالین
http://www.yr.no/

http://www.smhi.se/

http://www.klart.se/

http://www.yr.no/
http://www.smhi.se/
http://www.klart.se/


خرید سفر در شبکه قطار 
http://www.sj.se/

تاریخ خروج

اضافه کردن 
مسافر جدید

زمان حرکت
سفر بازگشت زمان 
و تاریخ

http://www.sj.se/


نمایش تمام سفرھا 
در وزمان و تاریخ که 
کرده اید صفحه قبلی وارد 
,درجه, و با ھمه تنظیمات

دو و اینکه قابل یک و 
قابل تغییراست استرداد 

.یا نه 

سفر را با جزئیات
کلیک کردن روی سفر 

با ماوس مشاھده 
کنید 

که مناسب ی سفر 
انتخاب شمااست را 

کنید 



را , صحت اطالعات
برای ادامه با رزرو 

ه بازگشت به صفحدھید فشار 
ر قبلی برای تغیی

رزرو خود



ھای برای رزرو سفر ادامه رزرو و پرداخت
دیگر



کارتیکی از گزینه ھای پرداخت 
ای اعتباری و فاکتوریا سایر روشھ

اگر شما. پرداخت را انتخاب کنید
د کنیکارت اعتباری را  انتخاب می 

لطفا در اطالعات کارت اعتباری 
.خود را در زیر وارد کنید



در صورت انتخاب فاکتور 
جزئیات را درخانه ھای  زیر 

پر کنید



خرید سفراتوبوس 
http://www.swebus.se/

http://www.bus4you.se/

http://www.swebus.se/
http://www.bus4you.se/


برنامه سفر به استکھلم
http://sl.se/

http://sl.se/


یادگیری سوئدی
http://lexin2.nada.kth.se/lexin/

http://lexin2.nada.kth.se/lexin


یادگیری سوئدی
http://lexin2.nada.kth.se/lexin/

http://lexin2.nada.kth.se/lexin


یادگیری سوئدی
http://lexin2.nada.kth.se/lexin/

http://lexin2.nada.kth.se/lexin


سطح زبان 
خود را 

دانتخاب کنی

تم ھا را 
انتخاب 
کنید

انتخاب نوع 
تمرینھا

یادگیری سوئدی
http://digitalasparet.se/

http://digitalasparet.se/


یادگیری سوئدی
http://www.skolverket.se

http://www.skolverket.se/


یادگیری سوئدی
http://www.skolverket.se

http://www.skolverket.se/


یادگیری سوئدی
http://www.skolverket.se

http://www.skolverket.se/


یادگیری سوئدی
http://www.skolverket.se

http://www.skolverket.se/


خرید ازفروشگاه بلوکت
http://www.blocket.se/

Välj länt 
du vill 
söka i.

http://www.blocket.se/


از ھمه بخش ھا 
آنچه شما به 

دنبال  می گردید 
را انتخاب کنید



گزینه را با توجه به دسته بندی ھا
.مشخص تر کنید

آگھی با کلیک کردن روی 
.عنوان آبی آگھی باز کنید



و بیمارستان در مرکز بھداشت و درمان رزرو وقت 
http://www.lio.se/

http://www.lio.se/


مرکز پزشکی خود 
را از نقشه یا لیست 

.انتخاب کنید



مرکز پزشکی خود را انتخاب 
کنید





برای رزرو، لغو یا تغییر زمان
رزرو شده در مرکز بھداشت 

و ارسال نظرات به کلینیک 
و یا پزشکان از طریق  

شما باید حساب , اینترنت
برای ارتباط با مراقبین من 

. باز کنید



ورود به سایت با ایمیل 
و یا استفاده از کد 

بکباره



http://www.fass.se http://www.apoteket.se

برای اطالعات در 
مورد مواد 

نام دارویی 
تجاری دارو یا نام 

ماده پایه آن را 
بنویسید

برای اطالعات در مورد استفاده 
وعوارض جانبی مواد دارویی، و 

.غیره

سوال در مورد دارو و خرید دارو از طریق اینترنت

http://www.fass.se/
http://www.apoteket.se/


یاز اینجا وارد شوید با شناسایی الکترونیک





شارژکارت اعتباری تلفن ھمراه شما
http://www.comviq.se/

https://www.comviq.se/


دفتر بیمه اجتماعی
http://www.forsakringskassan.se/

میخواھید  آنچه شما 
در مورد آن بیشتر 

د انتخاب کنیبدانید را 

دفتربیمه  برای باز کردن 
دیگراینجا را در زبان ھای 

کلیک کنید 

ورود به صفحات من با 
شناسایی الکترونیکی

http://www.forsakringskassan.se/


انتخاب زبان



http://www.arbetsformedlingen.se/

شما می توانید 
شغل را بر اساس یا 

جستجو کنید محل

http://www.arbetsformedlingen.se/




یک حساب کاربری 
برای درخواست 
شغل ایجاد کنید





لطفا مشخصات 
خود را وارد  کنید



(csn)مرکز حمایتھای تحصیلی
http://www.csn.se/

ورود به صفحات 
من با شناسایی 
الکترونیکی

http://www.csn.se/


انتخاب زبان



اداره مالیات
http://www.skatteverket.se

شما با .انتخاب سرویس
شناسایی الکترونیکی 

خود را معرفی می کنید 

http://www.skatteverket.se/


انتخاب زبان



اداره مھاجرت سوئد

خدمات مھاجرت انواع خدمات از طریق 
از این طریق کلیک. اینترنت ارائه می دھد

ال کنید برای کسب اطالعات بیشتر و یا ارس
.درخواست خود از طریق اینترنت اقدام کنید

http://www.migrationsverket.se/

http://www.migrationsverket.se/


انتخاب زبان





پیدا کردن یک شخص و یا کسب و کار با شماره تلفن، 
آدرس و یا نام از طریق اینترنت

http://www.hitta.se/

http://www.eniro.se/

http://www.hitta.se/
http://www.eniro.se/


اداره حمل و نقل
http://www.trafikverket.se/

انتخاب زبان



گواھینامه رانندگی و رزرو امتحان رانندگی
www.korkortsportalen.se

http://www.korkortsportalen.se/


رزرو وقت برای تست خودرو
http://www.bilprovningen.se

http://www.bilprovningen.se/


نام شھری که شما یک وقت 
خواھید می برای تست خودرو 

درلیست یا پایین از نقشه 
انتخاب کنید







باال را کادر کاراکتر 
نوشته و روی ادامه 

کلیک کنید



شماره ثبت ماشین خود 
را بنویسید 





گزارش به پلیس ودرخواست گذرنامه

http://www.polisen.se

http://www.polisen.se/


رھگیری بسته و نامه
http://www.posten.se/

شناسه 
و نقل حمل 

فرستنده 
بسته و یا 

اینجا نامه را 
بنویسید

http://www.posten.se/


کتابخانه آنالین جستجوی یک کتاب در صفحه وب کتابخانه

http://www.interbib.se
http://www.bibliotek.se/

جستجو بر اساس عنوان 
یا نام نویسنده از اینجا وارد 

شوید

http://www.gotabiblioteken.se

http://www.interbib.se/
http://www.bibliotek.se/
http://www.gotabibliotek.se/






.خواندن روزنامه از سراسر جھان از طریق صفحه وب کتابخانه
http://www.motala.se/bibliotek

Välj 
tidningen 
från titler 
lista

http://www.motala.se/bibliotek


خرید کتاب
http://www.bokia.se http://www.adlibris.com

http://www.bokfynd.nu
u

مقایسه قیمت کتابھا 

http://www.bokia.sea.s/
http://www.adlibris.com/
http://www.bokfynd.nuu/


شوندنمایش داده می وب برصفحه صفحات پر استفاده ترین 
http://www.superstart.se/

http://www.superstart.se/
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