
 

 

  
  
  
  
  
 
 

  معماران عصر ارتباطآشنايي با شركت 
ARCHITECTS OF COMMUNICATION AGE CO. 

  ارائه دهنده خدمات و نرم افزارهاي تحت وب
 
  
  
  
www.ACA.ir 

 

  
  
 
 

 



 آشنايي با معماران عصر ارتباط 

 

                      WWW.ACA.IR   2صفحه

  
  فهرست

  
  
 

  3  ...............................................................................................................  شركت با ييآشنا  .1

  4  ..................................................................................................  شركت تيفعال يها نهيزم  .2

  4  ...........................................................................................  شركت يافزار نرم محصوالت  .3

  UCMS  ..................................................................................  5 شده يساز ادهيپ يها نمونه  .4

  6  ......................................................................................................  ها پروژه و سوابق ريسا  .5

  6  ............................................................  وب تحت يافزارها نرم حوزه در شركت فعاليتهاي و سوابق از يبرخ  5-1

  7  ....................................................  پرتال و تيسا وب يساز ادهيپ و يطراح حوزه در شركت سوابق از يبرخ  5-2

    



 آشنايي با معماران عصر ارتباط 

 

                      WWW.ACA.IR   3صفحه

  
  يبسمه تعال

  
  
 

  آشنايي با شركت .1
 فروش كاربردي، هاي افزار نرم سازي پياده و طراحي هدف با 1379 سال در ارتباط عصر معماران شركت

 وب صفحات طراحي ايراني، موسسات و ها سازمان در خارجي هاي افزار نرم سازي بومي افزاري، نرم محصوالت
 عرصه به پا كشور مراكز و ها سازمان در اطالعات فناوري ارتقاي هدف با مجموع در و رساني اطالع هاي پايگاه و

IT اين مديران و گذاران پايه عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوري متخصصين و كارشناسان. گذارد كشور 
 فناوري مديريت و مشاوره و افزاري نرم سامانه سازي پياده حوزه در نوآوري با تا اند نموده تالش همواره مجموعه
  . باشند خصوصي و دولتي موسسات و ها سازمان در IT بكارگيري در جديد حلهاي راه گشاينده اطالعات،
 با را خود كارفرمايان و مشتريان تا است نموده تالش همواره افزاري نرم شركت يك عنوان به ارتباط عصر معماران

 عالي شوراي در عضويت. نمايد جلب اطالعات فناوري هاي پروژه قالب در افزاري نرم خدمات بهترين ارائه
 در اطالعات فناوري متوليان ساير و رساني اطالع شورايعالي اطالعات، فناوري شورايعالي با همكاري و انفورماتيك

  . است كشور در IT توسعه و بسط حوزه در ما كاري سوابق جمله از نيز كشور
 سازي پياده زمينه در پيشرو هاي مجموعه جمله از شركت اين شك بدون فعاليت،سال  17بيش از  گذشت از پس

  . است كشور در محتوا مديريت و هوشمندهاي  سامانه رساني، اطالع جامعهاي  سيستم
 

   

 
  آوري  و با هدف گسترش موثر استفاده از ابزار فن 1379سال شركت معماران عصر ارتباط در

اطالعات در سازمانهاي دولتي و خصوصي توسط جمعي از متخصصين فن آوري اطالعات، علوم 
انفورماتيك و كارشناسان مجرب علوم انساني تشكيل گرديد و از آن زمان تا كنون فعاليتهاي بسياري 

  را در اين حوزه به انجام رسانده است.
 كشور بوده و هم  عضو شورايعالي انفورماتيكخود كت از همان ابتداي فعاليت رسمي اين شر

  در توليد نرم افزارهاي سفارش مشتري است.  رتبه چهارداراي نيز اكنون 
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  زمينه هاي فعاليت شركت .2
 (با تكنولوژي ها و زبانهاي مختلف برنامه نويسي) طراحي، توليد و نگهداري نرم افزارهاي كاربردي 

  معماري و طراحي راه حلهاي مبتني بر وب 

  مديريت فني و مشاورهIT 

 طراحي، توليد و نگهداري صفحات وب 

 مشتري سفارش هاي افزار نرم توليد و طراحي  
 سازماني هاي پورتال و سايت وب طراحي  
 وب بر مبتني افزاري نرم جامع هاي حل راه سازي پياده  
 اطالعات فناوري هاي پروژه مديريت و مشاوره  
 پژوهشي و دانشگاهي افزارهاي نرم و ها سامانه سازي پياده  
 جستجو موتورهاي براي ها سايت وب سازي بهينه)SEO( 

  
  

 محصوالت نرم افزاري شركت .3

 ) سيستم مديريت محتواي دانشگاهيUCMS( 

 ژه كلكنرم افزار مديريت پرو 

 نرم افزار هوشمند اخبار و اطالع رساني 

 پرتال جامع معماران 

 سيستم مديريت پروژه آنالين زرافه 

  مديريت رايگان وب سايت (سيستم ايجاد وepage( 
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 UCMSنمونه هاي پياده سازي شده  .4

 ) پرتال وزارت علوم، تحقيقات و فناوريwww.msrt.ir( 

 تهران  دانشگاه)www.ut.ac.ir( 

 زيتبر دانشگاه )www.tabrizu.ac.ir( 

 شانكا دانشگاه )www.kashanu.ac.ir ( 

 در حال پياده سازي(جامع علمي كاربردي  دانشگاه(   

 ) دانشگاه علوم پزشكي اردبيلs.ac.irwww.arum( 

 ) دانشگاه هنرwww.art.ac.ir( 

 (در حال پياده سازي) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

 ) دانشگاه علوم پزشكي زابلwww.zbmu.ac.ir( 

 ) دانشگاه علوم پزشكي شاهرودwww.shmu.ac.ir( 

  ( ييرجا ديشه ققلب و عرو )و درماني ي، تحقيقاتيآموزش مركز(بيمارستانwww.rhc.ac.ir( 

 ) بيمارستان بقيه اهللاwww.baq.ir( 

 آمار ( پژوهشكدهsrtc.ac.irwww.( 

 ) بنياد سعدي.saadifoundation.orgwww ( 

 آزاد دانشگاه يواحدها 

 ) واحد علوم و تحقيقاتwww.srbiau.ac.ir( 

  واحد تهران مركزي)www.iauctb.ac.ir( 

 ) واحد شهر ريwww.iausr.ac.ir( 

  تهران شمال (واحدtnb.ac.ir-www.iau( 

  واحد كرج)www.kiau.ac.ir( 

 ) واحد تهران جنوبwww.azad.ac.ir( 

  واحد اراك)arak.ac.ir-www.iau( 

 ) واحد رودهنwww.riau.ac.ir( 

 ) واحد تهران شرقac.irwww.iauet.( 

  تهران غرب (واحدwww.wtiau.ac.ir( 

 ) واحد رشتwww.iaurasht.ac.ir( 

  واحد هشتگرد)www.hiau.ac.ir( 

  پيشوا ( –واحد ورامينwww.iauvaramin.ac.ir( 
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 ) واحد فيروزكوهhttp://www.iaufb.ac.ir( 

 ) واحد ساوهsaveh.ac.ir-www.iau( 

 ) واحد آيت اهللا آمليwww.iauamol.ac.ir( 

  اهوازواحد )www.ahvaziau.ac.ir( 

 ) واحد دماوندwww.damavandiau.ac.ir( 

 ) واحد اسالمشهرu.ac.irwww.iia( 

 ) واحد بروجنwww.iauboroujen.ac.ir( 

 ) واحد بويين زهراwww.buiniau.ac.ir(  

 ) واحد كرمانwww.iauk.ac.ir( 

  مسجدسليمان (واحدwww.iaumis.ac.ir( 

 ) واحد شوشترshoushtar.ac.ir-www.iau( 

 ) واحد ني ريزwww.iauneyriz.ac.ir( 

 ) مركز سما اهوازsamaschools.ir-www.ahvaz( 

  مركز سما كرج)samacollege.ir-www.karaj( 

  مركز سما دزفول)samacollege.ir-www.dezfoul( 

 خواهران  سيپرد –امام صادق  دانشگاه)www.isuw.ac.ir( 

 تفرش ( دانشگاهwww.tafreshu.ac.ir( 

 ) دانشگاه الشترwww.aleshtaru.ac.ir( 

 ) موسسه آموزش عالي پارسيان قزوينwww.parsian.ac.ir( 

 

 ساير سوابق و پروژه ها  .5

 تحت وب يفزارهانرم ا هشركت در حوز فعاليتهاياز سوابق و  يبرخ 1- 5
 

  پياده سازي نرم افزار مديريت پروژه هاي بين المللي وزارت صنايع و معادن 

  پياده سازي نرم افزار مديريت پروژه هاي استاني سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور 

 ) زيرسيستم) موسسات علمي ـ پژوهشي و تحقيقاتي  18طراحي و توليد سيستمهاي يكپارچه 

  پياده سازي نرم افزار مديريت و كنترل پروژه بانك سپه 

  پياده سازي نرم افزار مديريت مصوبات استاني وزارت صنايع و معادن 

  پياده سازي و استقرار نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت آب و فاضالب تهران 
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  صدا و سيما طراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري مديريت خدمات رسانه اي سازمان 

  طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند اخبار و اطالع رساني 

  طراحي و پياده سازي نرم افزارReinsurance  (بيمه اتكايي) با همكاري شركت مارليك كامپيوتر و شركت
Brown  آمريكا 

 زي طراحي و پياده سازي نرم افزار و بانك اطالعات طرح مقاوم سازي سازمان مديريت و برنامه ري 

  طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي كاربردي مختلف تحت وب براي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني
 كشور 

  همكاري با شركت خدمات مديريت ايرانيان، مدير طرح پروژهICT   وزارت امور خارجه 

  توليد نرم افزار هاي متنوع تحت وب براي شركت رنو پارس 

  همكاري مشترك با شركتFAVORIA  فرانسه جهت شناسايي بازار ايران و امكان سنجي برون سپاري پروژه
 هاي شركت هاي فرانسوي به شركت هاي ايراني

  طراحي وپياده سازي سيستم متمركز خدمات كنسوليOnline   سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ پاريس 

  تهيه چهارRFP هاي پژوهشي، سيستم متمركز سياست  سيستم هاي نرم افزاري وزارت امور خارجه شامل: سيستم
 خارجي، سيستم جامع خبر و سيستم حوزه وزارتي 

  همكاري با شوراي فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت امور خارجه  
  50كه تاكنون در بيش از  "شهرآرا"همكاري با شركت مارليك كامپيوتر در طراحي و توليد نرم افزار شهرسازي 

 ور نصب و راه اندازي گرديده است. شهرداري مختلف در سطح كش

  مجري برگزاري اولين سمينار استفاده از فناوري اطالعات در فرآيندهاي شهرسازي 

  خدمات مشاورهIT  به سازمان زمين شناسي 

  طراحي و تهيه سيستم نرم افزاري  دفتر وزير امور خارجه و معاونت آموزش و پژوهش آن وزارتخانه 

  

  رتالو پ تيوب سا يساز ادهيپ و يحوزه طراح از سوابق شركت در يبرخ 2- 5
 ) پرتال سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشورwww.gsi.ir( 

 ) وب سايت ديپلماسي ايرانيwww.irdiplomacy.ir( 

 ) وب سايت شركت رنو پارسwww.renault.co.ir( 

 ) وب سايت خبري عصر خودروwww.asrekhodro.com( 

 ) وب سايت خبري تحليلي تاريخ ايرانيwww.tarikhirani.ir( 

 يراني (وب سايت اقتصاد اwww.ireconomy.ir( 

 ) پايگاه خبري اعتبارwww.etebarnews.com( 
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 ) وب سايت ستاد نو آوري و شكوفايي صنايع و معادنwww.icmim.ir( 

  وب سايت زير مجموعه آن (  10آزاد قشم به همراه پرتال منطقهwww.qeshm.ir( 

  انجام فازInception   در سيستم پرتال جامع وزارت امور خارجه)www.mfa.gov.ir( 

 ) نسخه قبلي پرتال خبرگزاري جمهوري اسالمي ايرانwww.irna.ir( 

  پرتال طرح مقاوم سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي)www.retrofit.ir( 

 ) وب سايت بنياد گفتگوي تمدنها در ژنوtion.orgwww.dialoguefounda( 

 ) وب سايت مركز ايرانشناسي دانشگاه سنت اندروز انگلستان-www.st

andrews.ac.uk/history/iranian( 

  ايستگاه (و ب سايتwww.istgah.com(  

 ) وب سايت آي تي ايرانwww.itiran.com( 

 ) پرتال اطالع رساني و مديريت پروژه هاي بين المللي وزارت صنايع و معادنwww.mimproject.com( 

 وب سايت شخصي دكتر علي اكبر واليتي )www.velayati.ir( 

 ) وب سايت شخصي دكتر متكيwww.mottaki.ir( 

 ) وب سايت شخصي دكتر صادق خرازيwww.kharazi.ir( 

 ) وب سايت تحصيالت تكميلي دانشگاه تهرانttp://gaa.ut.ac.irh( 

 )  وب سايت سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ پاريسiran.fr-www.amb(  
  وب سايت سفارت جمهوري اسالمي ايران ـ مادريد)www.embajadairan.es(  
  پارس (وب سايت خبرنگاران شركت رنوwww.renault.co.ir/Media( 

 ) وب سايت دانشنامه اسالم معاصرwww.encyclo.ir( 

  پرتوتايپ پرتال استانداري تهران 

 ) وب سايت پژوهشكده مطالعات علوم شناختيwww.iricss.org( 

 وب سايت پژوهشكده مطالعات علوم زمين )www.ries.ac.ir( 

  وب سايت مركز تحقيقات سيمان دانشگاه علم وصنعت)www.cementrc.ir( 

 وب سايت شركت سرافرازان وطن)www.sarafrazanvatan.com( 

 )  وب سايت ديپلماسي ديجيتالwww.digitaldiplomacy.com( 

  وب سايت داخليICT  (اينترانت) و سيستمCMS  خارجه امور وزارت مربوط به آن براي 

 نفرانس استراتژي ها و تكنيك هاي حل مساله وب سايت ك)http://psst.iiits.org ( 

 وب سايت كنفرانس كسب و كار اينترنتي   )www.iiits.org/ebc2004( 

  ساپكو قشم  «وب سايت شركت«  )www.sapcoqeshm.ir( 
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 وب سايت شوراي تعالي توليدكنندگان قطعات خودرو  )www.apmec.ir( 

  فرش ستاره كوير يزد « وب سايت فروشگاه آنالين«  )erehkavir.comwww.khat( 

  شهر كتاب نياوران « وب سايت فروشگاه آنالين«  )www.niavaranbookcity.com( 

  وب سايت معاونت آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه  
 

 

 


