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2-1UCMS ست؟یچ 

UCMS  یک سیستم مدیریت محتوای حرفه ای با همه امکانات مورد نیاز یک
معتبر به منظور اطالع رسانی فعالیتها و برنامه های خود است که بصورت سازمان 

کامل توسط شرکت معماران عصر ارتباط طراحی و تولید شده است و در آن از 
 .دیگر استفاده نشده است یهیچ سیستم داخلی و خارج

 

هییای سیسییتم مییدیریت محتییوای ویژگییی .1
UCMS 

های معتبر و بززر،، سایت برای تولید و به روزآوری وب
های مدیریت محتزوا  استفاده از نرم افزار ها یا سیستم

(CMS )سیسزتم مزدیریت . امری اجتناب ناپذیر است
تزوان اطالعزات  یمحتوا، ابزاری است که از طریق آن م

سایت را بزدون داشزتد دانزش  های مختلف وب بخش
امکان مزدیریت شزکل . فنی و برنامه نویسی، به روزکرد
سایت و همچنید تعریزف  ظاهری، آیتمها و ساختار وب

سزایت از  سطوح دسترسی مختلزف بزرای راهبزران وب
های  اسززت کززه در اسلززب سیسززتمهززایی  جملززه ویژگی

 . خورد یمدیریت محتوا به چشم م
های مزززدیریت محتزززوای مختلزززف  البتزززه سیسزززتم

دهند و هزر یزک تزالش  یهای متفاوتی ارائه م قابلیت
سزایت را بزه  اند تا مزدیریت محتزوای درون وب نموده

ها و  سزایت ساده تزرید شزکل در اختیزار راهبزران وب
 .پرتالها قرار دهند
 11ران عصر ارتباط نیز با تکیزه بزر بزیش از شرکت معما

های تحزت  سال سابقه خود در حوزه طراحزی سیسزتم
سازی یزک  وب، تالش نموده است تا با طراحی و پیاده
های سازمانها و  سیستم مدیریت محتوای حرفه ای نیاز

 .موسسات معتبر را در اید حوزه برآورده نماید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ؟ UCMSسایت موسسه با  سازی وب چرا پیاده 1-1
  ساله شرکت معماران عصزر ارتبزاط در  11تجربه

های متعزدد   سازی نزرم افزارهزا و سزامانه پیاده
 تحت وب

  وجززود تززیم فنززی حرفززه ای و بززا دانززش روز در
 شرکت

 هززای تولیززد   اسززتفاده از جدیززدترید تکنولوژی
 های تحت وب  سامانه

 استفاده از متداول تزرید سازی نرم افزار با  پیاده
 -چززارچوب و متززدولوژی تولیززد نززرم افزززار 

SCRAM 
 های نزرم   سزازی سزامانه تجربه طراحزی و پیاده

افزاری متعدد در دهها سازمان و موسسه بززر، 
 و معتبر

 قابلیت توسعه زیرساخت و نرم افزار در آینده 
  تجربزززه شزززرکت معمزززاران عصزززر ارتبزززاط در

ازمانی در هزززای سززز سزززازی نزززرم افزار پیاده
 66بززیش از )هززای علمززی و پژوهشززی   محیط

 (دانشگاه و موسسه پژوهشی در کشور
 هزای  سازی نزرم افزار های متعدد در پیاده  تجربه

های سزازمان و تبزادل   یکپارچه با سایر سزامانه
 اطالعات با آنها
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 UCMSیهای کل  یژگیو 1-2-1
سزازی سیسزتم مزدیریت محتزوای  هایی که در طراحزی و پیاده ویژگی 

UCMS در نظر گرفته شده، به شرح زیر است: 

 سزایت  های وب امکان مدیریت و به روز کردن اطالعات همه بخش
 توسط راهبران آموزش دیده 

  امکان تعریف سطوح دسترسی متفاوت بزرای راهبزران متعزدد بزه
 سایت  های گوناگون وب منظور به روز کردن اطالعات بخش

 سزایت  هزای وب هزا و بخش امکان تعریف و تغییزر سزاختار آیزتم
 توسط راهبران 

  امکان تغییر و مدیریت شکل ظاهری توسط راهبران 
 سازی همه فرم ها و صزفحات بصزورت  پیادهResponsive ( قابزل

و اسززتفاده از چززارچوب اسززتاندارد ( تطبیززق در موبایززل و تبلززت
Bootstrap  برای تمامی صفحات خروجی 

  امکان تغییر نحوه فراخوانی و آدرس دهی بزه صزفحات، آیتمهزا و
 موسسهتغییر هسته نرم افزار بر اساس نیاز 

 ت كاربرانیریو مد یر یت عضوگیدارا بودن قابل 
 های متنززوع  متززداز  امکززان اسززتفادهCache  بززرای صززفحات و

 های مختلف به فراخور نیاز بخش
 های  رعایززت اسززتانداردSEO  در سززاختار فنززی و برنامززه نویسززی و

 .همچنید نحوه نمایش اطالعات
 هزای  صفر بودن میزان خطاHTML  وCSS  در صزفحات خروجزی

 .تولید شده
  امکان تعریف و تغییر ساختار بانک اطالعاتی نرم افززار بزه فراخزور

 سازماننیاز 
  رعایت کامل برنامه نویسیMVC در ساختار نرم افزار 
 های امنیتی در زیرساخت و نرم افزار اعمال استاندارد 
  امکان بکارگیری گراف دیتابیس ها مانندNeo4J 
 انزدازی  ب و راهامکان پشزتیبانی و توسزعه نزرم افززار پزس از نصز

 های اولیه  نسخه
 سایت به سیر از فارسزی  های مختلف به وب امکان اضافه کردن زبان

 و انگلیسی
   تقریبا مشابه محزیط )استفاده از یک ادیتور متد با امکاناتی کامل

WordMicrosoft ) 
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 UCMSهای  امکانات و ماژول 2-2-1
 :به شرح ذیل استکه در اید پروژه به کار گرفته خواهد شد UCMSابزارها و امکانات موجود در 

 توضیحات عنوان ÷
  مدیریت منوها، آیتم ها و پنجره ها   .2
 مدیریت قالبها و تصاویر مدیریت شکل ظاهری   .1
 سطوح دسترسی راهبران مدیریت سطوح دسترسی  .3
 های سیستم امکان به روز کردن آنالید ماژولبا  ها و امکانات  مدیریت ماژول  .4
 های مختلف سازمان های مختلف و نمایش در سایت  با دسته بندی اخبار و رویدادها  .5
 با امکان ایجاد فرم الکترونیک به تعداد نامحدود توسط راهبران فرم ساز الکترونیک پیشرفته   .6
 سازمان و هر یک از زیرمجموعه ها ساختار سازمانی   .7
  Excelهای  کردن فایل Importبا امکان ایجاد جداول متعدد از طریق  ساز جدول  .8
  ها قوانین، مقررات، آیین نامه  .9
  بانک اطالعات کارکنان  .21
  مدیریت افزونه ها  .22
 های نامحدود  با امکان ساختد ساختار درختی با زیرشاخه صفحات متنی   .21
  پایگاه دانش  .23
  ها تقویم مناسبت  .24
  ها و اعالنات اطالعیه تابلوی  .25
  سردبیری و مدیریت اطالعات   .26
  دسترسی سریع  .27
  گزارش عملکرد راهبران  .28
  گزارش بازدید کاربران  .29
 های مختلف سازمان های مختلف و نمایش در سایت  با دسته بندی آلبوم تصاویر  .11
  جستجو   .12
  پرسش و پاسخ متداول   .11
  پیوندها   .13
  تماس با ما  .14
 درگاه یکپارچه پرداخت  الکترونیکپرداخت   .15
16.  RSS  
  راهبران IPمحدود کردن   .17
  بنرها و تبلیغات  .18
  نقشه سایت اتوماتیک  .19
  دستاوردها  .31
  دانلود  .32
  ها سایت تنظیمات سامانه و وب  .31
  ادیتور پیشرفته متن  .33
  از اطالعات( Backup)تهیه نسخه پشتیبان   .34
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 تکنولوژی تولید و برنامه نویسی 3-1
 :های مورد استفاده در زیرساخت نرم افزار به شرح ذیل است  تکنولوژی

 Language: PHP 
 Database Engine: MySQL – MongoDB – Neo4j 
 Framework: YII2 
 Methodology: SCRUM 
 UI: HTML5 , CSS3, Bootstrap 
 Server OS: UBUNTU  

 

1-3-1  :Scrum متدولوژی توسعه نرم افزار 
 کنترل برای افزایشیر و تکرارپذی چارچوب یک اسکراممتدولوژی  یا چارچوب
 افزارنرم تولید فرایند مدل شاخه زیر در که است( افزارنرم مدیریت) پروژه
نرم تولید مدل نوع یک Scrum. شود یتعریف م (Agile) سریع و چابک
 .رودمی بحساب افزارنرم مهندسی در افزار
دوره نیز اسکرام در Iterative و Incremental هایمتدولوژی تمام مثل
 پروژه هایی ن محصول آنها طی در که داریم iteration یا زمانی های

 sprint اصطالحا   اسکرام در زمانی هایدوره اید. دشومی تکمیل بتدریج
 .شوندمی نامیده
 دوره طول) است هفته چهار تا سه دوره یک معموال   کهاسپرینت  یک طی در
 استفاده قابل و ارائه قابل بالقوه محصول یک اعضاء( کندمی مشخص تیم را
 .دکننمی تولید تدریجا   را

سال است که برای مدیریت و کنترل  2شرکت معماران عصر ارتباط بیش از 
نماید و در اید  یهای نرم افزاری خود از اید متدولوژی استفاده م  پروژه

 .نماید یپروژه نیز استفاده از آنرا را توصیه م
 

2-3-1YII2 :چارچوب نرم افزار 

YII به که است پرقدرت و پذیرانعطاف وب تحت افزارینرم چهارچوب یک 
 وب تحت کاربردی های افزارنرم ساختد در و شده نوشته پیاچپی زبان

 .است شده نوشته 5 پیاچپی با و است شیءگرا YII.شودمی استفاده
تولید شده و از همان سال در شرکت  2614از سال ( YII2)آن  2نسخه شماره 

های نرم افزاری مورد استفاده   سازی سامانه معماران عصر ارتباط برای پیاده
 .است
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 سازی پیادهمراحل  .2
 سایت وب( Template)سازی گرافیک  تحلیل، طراحی و پیاده 2-1

سایت  های فنی و محتوایی وب گرافیکی منطبق با ویژگی( Template)مجری در اید مرحله اقدام به طراحی قالب 
تایید شدن گرافیک اولیه، پس از مشخص و . دهد تا نسبت به ارزیابی اقدام نماید ینموده و آنرا در اختیار کافرما قرار م

 .های گرافیکی صفحات داخلی نیز طراحی خواهند شد تا در برنامه نویسی و ساختد صفحات از آنها استفاده شود  نمونه
 

 سازی و بکارگیری سیستم مدیریت محتوا پیاده 1-1
 .های کلی سیستم مدیریت محتوا در ابتدای پیشنهاد ذکر شده است ویژگی

 

 زیرمجموعه یها سایت جاد وبیامكان اراه اندازی  3-1
 .رمجموعه را راه اندازی نمایدیز یتهایجاد وب سایمجری موظف است امكان ا

 .ها یک قالب گرافیکی جداگانه طراحی خواهد شد سایت برای اید وب
ت نمونه جزء شرح یك وب سای یهمچنید تعریف ساختار اولیه وب سایت و تعریف سطوح دسترسی راهبران برا

 .خدمات مجری خواهد بود
سایت اصلی بوده و در عید اینکه بر بستری واحد  های وب های زیرمجموعه دارای همه امکانات و ماژول وب سایت

 .پیاده سازی خواهند شد دارای هویت مستقل با راهبران مستقل می باشند
وب سایت  تعداد نامحدودسیستم به کارفرما در آینده و پس از آموزش راهبری قادر خواهد بود تا با استفاده از 

 .سایت اصلی راه اندازی نماید زیرمجموعه وب
 

 اندازی نصب و راه 4-1
 :اندازی نماید مجری موظف است موضوع قرارداد را بر روی یک سرور مطابق ذیل نصب و راه

 نصب نسخه آزمایشی1-4-2

 .گردد یکارفرما بر روی سرور بطور آزمایشی نصب م سایت برای بررسی و ارزیابی در اید مرحله نسخه اولیه فاز اول وب
 

 نصب نسخه نهایی 2-4-2
هایی بر  های آن بطور کامل آماده و تست شده است و لذا بصورت ن سایت با همه قابلیتها و ویژگی در اید مرحله وب

 .گردد یهایی دوره نگهداری فنی آساز م بعد از نصب نسخه ن. اندازی خواهد شد روی سرور نصب و راه
 باشد یتامید سخت افزار، شبکه و پهنای باند مورد نیاز برای سرور به عهده کارفرما م . 
 باشد تامید امنیت نرم افزاری سیستم به عهده شرکت و امنیت سخت افزاری و شبکه به عهده کارفرما می. 
  تهیه نسخه پشتیبان(Back up )و همکاری شرکت و  از اطالعات سیستم بر روی یک سرور دیگر با هماهنگی

 .کارفرما انجام خواهد شد ITکارشناسان واحد 
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 آموزش راهبری 5-1
در اید مرحله . سایت انجام خواهد شد های چگونگی راهبری وب طریق برگزاری کالسسایت از  آموزش راهبران وب

نماید و مجری  یسایت واحد در نظر گرفته است به مجری معرفی م نفر از افرادی که برای راهبری وب 2کارفرما حداکثر 
ساعته برگزار  2اید کالسها احتماال در سه جلسه . نماید یبا ارائه برنامه زمانبندی برگزاری جلسات، برنامه آموزش را آساز م

 .خواهد شد
بایست آشنایی کافی با سیستم عامل ویندوز، محیط  یگردند م یسایت معرفی م افرادی که به عنوان راهبران وب

 .های تحت وب داشته باشند اینترنت و نرم افزار
 .اختیار کارفرما قرار دهد ها را در سایت مجری موظف است مستند چگونگی راهبری وب

سایت را  همانگونه که در بخش نگهداری و پشتیبانی فنی ذکر شده است، مجری در دوره نگهداری فنی راهبران وب
 .نماید یکمک و راهنمایی م

 

 پرتال یبانیو پشت نگهداری فنی 6-1
 Technical)و پشتیبانی فنیماه نگهداری  6هایی، سیستم را به مدت  اندازی نسخه ن مجری بعد از نصب و راه

Maintenance )نماید یم. 
 :شرح موارد نگهداری و پشتیبانی فنی بدید شرح است

  رفع ایرادات و اشکاالت احتمالی 
د مجری یمشاهده گرد یرادیا ایسایت یا سیستم مدیریت محتوا اشكال  وب یها ك از بخشیكه در هر یدر صورت

 .دیبه رفع اشكال مزبور اقدام نموده و مراتب را به كافرما اعالم نماد زمان ممكد نسبت یموظف است در كمتر
 ها بر روی سرورها  سایت نگهداری از وب 

مواجه شود،  یا اشكالیزبان با اختالل یم یسرور و فضا یها بر رو سایت ل هر یک از وبیكه به هر دلیدر صورت
 .کارفرما نماید تا مشکالت مرتفع گرددرا با کارشناسان انفورماتیک  یهایت همكار  مجری موظف است ن

  راهنمایی و برطرف کردن مشکالت راهبران 
ا یزسزتم دچزار مشزكل شزوند یس یر یكه راهبران در استفاده و نحوه بكزارگیدر طول دوره استقرار نگهداری فنی درصورت

 .باشد یبه آنها م ییجاد شود مجری موظف به پاسخگویشان ایا یبرا یسواالت و موارد
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 معرفی شرکت معماران عصر ارتباط .3
 یآور  و با هدف گسترش موثر استفاده از ابزار فد 0179شركت معماران عصر ارتباط در سال 

اطالعات،  یآور  فدد یاز متخصص یتوسط جمع یو خصوص یدولت یها اطالعات در سازمان
د و از آن زمان تا كنون یل گردیتشك یك و كارشناسان مجرب علوم انسانیعلوم انفورمات

 .د حوزه به انجام رسانده استیرا در ا یار یبس یها تیفعال
اید شرکت از همان ابتدای فعالیت رسمی عضو شورایعالی انفورماتیک کشور بوده و هم 

 . های سفارش مشتری است اکنون دارای رتبه چهار در تولید نرم افزار
 

 تیفعال یها نهیزم  2-3

 مختلف  یها ها و زبان یبا تكنولوژ ) یكاربرد یها نرم افزار ید و نگهدار ی، تولیطراح
 (یسیبرنامه نو

  بر وب  یمبتن یها راه حل یو طراح یمعمار 
 و مشاوره  یت فنیریمدIT 
 صفحات وب ید و نگهدار ی، تولیطراح 
 تالیجیك و هنر دیگراف 
 

 شركت یمحصوالت نرم افزار   1-3
o نرم افزار هوشمند اخبار و اطالع رسانی 

o (ستمیر سیز 01) یقاتیو تحق ی، پژوهشیكپارچه موسسات علمی یها ستمیس 
o  سیستم مدیریت محتوای دانشگاهی(UCMS) 
o نرم افزار مدیریت پروژه زرافه 

o سایت  سیستم ایجاد و مدیریت رایگان وب(epage) 
o بزر، یها و پروژ یمل یها ت طرحیرینرم افزار مد 
 

http://www.aca.ir/Intelligent-System.php
http://www.aca.ir/Intelligent-System.php
http://www.aca.ir/Research-Systems.php
http://www.aca.ir/UCMS.php
https://zarafe.ir/
https://zarafe.ir/
http://www.epage.ir/
http://www.aca.ir/Bproject.php
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 UCMSسازی شده  های پیادهبرخی از نمونه 4-3
  یقات و فناور یعلوم، تحقپرتال وزارت (www.msrt.ir) 
  دانشگاه تهران(www.ut.ac.ir) 
  دانشگاه تبریز(www.tabrizu.ac.ir) 
 یكاربرد-یدانشگاه جامع علم (www.uast.ac.ir) 
  دانشگاه کاشان(www.kashanu.ac.ir) 
  دانشگاه علوم پزشکی تهران( نسخه انگلیسی:http://en.tums.ac.ir) 
 ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ(www.ihcs.ac.ir) 
  سازمان زمید شناسی و اکتشافات معدنی کشور(www.gsi.ir) 
 ت شركت رنو پارس یسا وب(www.renault.co.ir) 
 یرانیا یپلماسیت دیسا وب (www.irdiplomacy.ir) 
  مدارس  یسازمان نوساز(www.dres.ir) 
  جهاد دانشگاهی(www.acecr.ac.ir) 
 یپرتال جامع علوم انسان (www.ensani.ir) 
  دانشگاه عالمه طباطبایی( www.atu.ac.ir) 
 رنگ و پوشش  یعلوم و فناور  یموسسه پژوهش(www.icrc.ac.ir) 
 ها  سازمان مطالعه و تدوید کتب علوم انسانی دانشگاه(www.samt.ac.ir) 
  پایگاه استنادی جهان اسالم(www.isc.gov.ir) 
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل(www.arums.ac.ir) 
  دانشگاه علوم پزشکی زابل(www.zbmu.ac.ir) 
  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود(www.shmu.ac.ir) 
 اراك  یدانشگاه علوم پزشك(www.arakmu.ac.ir) 
 خلخال  یدانشگاه علوم پزشك(www.khalums.ac.ir) 
 سایت خبری تحلیلی تاریخ ایرانی  وب(www.tarikhirani.ir) 
 سایت اقتصاد ایرانی  وب(www.ireconomy.ir) 
  دانشگاه هنر(www.art.ac.ir) 
 ت از پژوهشگران و فناوران كشور یصندوق حما(www.insf.org ) 
  دانشگاه بیرجند(www.birjand.ac.ir) 
 ید مطهر یدانشگاه شه (www.motahary.ac.ir ) 
  موزه ملی ملک کتابخانه و(www.malekmuseum.org) 
  مرکز قلب و عروق شهید رجایی(www.rhc.ac.ir) 
 یاد سعدیبن (www.saadifoundation.org) 
  ایرانشهر دانشگاه والیت(www.velayat.ac.ir) 
  دانشگاه علوم و فنون خرمشهر(www.kmsu.ac.ir) 
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی(irwww.ssrc.ac. ) 
  دانشگاه جهرم(www.jahromu.ac.ir) 
 یدانشگاه دفاع مل ( www.sndu.ac.ir) 
 ست یط زیپژوهشكده مح(www.rcesd.ac.ir) 

 

 

 

http://www.msrt.ir/
http://www.ut.ac.ir/
http://www.tabrizu.ac.ir/
http://www.uast.ac.ir/
http://www.kashanu.ac.ir/
http://en.tums.ac.ir/
http://www.ihcs.ac.ir/
http://www.gsi.ir/
http://www.renault.co.ir/
http://www.irdiplomacy.ir/
http://www.dres.ir/
http://www.acecr.ac.ir/
http://www.ensani.ir/
http://www.atu.ac.ir/
http://www.atu.ac.ir/
http://www.icrc.ac.ir/
http://www.samt.ac.ir/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.arums.ac.ir/
http://www.zbmu.ac.ir/
http://www.shmu.ac.ir/
http://www.arakmu.ac.ir/
http://www.khalums.ac.ir/
http://www.tarikhirani.ir/
http://www.ireconomy.ir/
http://www.art.ac.ir/
http://www.insf.org/
http://www.birjand.ac.ir/
http://www.motahary.ac.ir/
http://www.malekmuseum.org/
http://www.rhc.ac.ir/
http://www.saadifoundation.org/
http://www.velayat.ac.ir/
http://www.kmsu.ac.ir/
http://www.ssrc.ac.ir/
http://www.jahromu.ac.ir/
http://www.sndu.ac.ir/
http://www.sndu.ac.ir/
http://www.rcesd.ac.ir/
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 واحدهای دانشگاه آزاد 
  سازمان مرکزی(www.iau.ir) 
  واحد علوم و تحقیقات(www.srbiau.ac.ir) 
  واحد تهران مرکزی (www.iauctb.ac.ir) 
  واحد شهر ری(www.iausr.ac.ir ) 
  واحد تهران شمال(tnb.ac.ir-www.iau) 
  واحد کرج(www.kiau.ac.ir) 
  واحد تهران جنوب(www.azad.ac.ir) 
  اراک واحد(arak.ac.ir-www.iau) 
  واحد رودهد(www.riau.ac.ir) 
 یواحد علوم پزشك (www.iautmu.ac.ir) 
  واحد تهران شرق(www.iauet.ac.ir) 
  تهران سرب(www.wtiau.ac.ir) 
  واحد رشت(www.iaurasht.ac.ir) 
  واحد هشتگرد(www.hiau.ac.ir) 
  پیشوا  –واحد ورامید(www.iauvaramin.ac.ir) 
  واحد فیروزکوه(www.iaufb.ac.ir) 
  واحد ساوه(saveh.ac.ir-www.iau) 
  واحد آیت اهلل آملی(www.iauamol.ac.ir) 
  واحد اهواز(www.ahvaziau.ac.ir) 
  دانشگاه آزاد بندرانزلی(www.iaubanz.ac.ir) 
  واحد دماوند(rwww.damavandiau.ac.i) 
  واحد اسالمشهر(www.iiau.ac.ir) 
  واحد بروجد(www.iauboroujen.ac.ir) 
  واحد بویید زهرا(www.buiniau.ac.ir  ) 
  واحد کرمان(www.iauk.ac.ir) 
 مان یمسجدسل(www.iaumis.ac.ir) 
  واحد شوشتر(shoushtar.ac.ir-www.iau ) 
 د الملل فرشتگاه یواحد ب(www.iaufib.ac.ir) 
  واحد ماكو(www.iaumaku.ac.ir) 
 ز یر یواحد ن(www.iauneyriz.ac.ir) 
  مرکز سما اهواز(samaschools.ir-www.ahvaz) 
  مرکز سما کرج(samacollege.ir-www.karaj) 
  مرکز سما دزفول(samacollege.ir-www.dezfoul) 

  موسسه آموزش عالی آیندگان(www.aihe.ac.ir) 
  پردیس خواهران  –دانشگاه امام صادق (www.isuw.ac.ir) 
  دانشگاه تفرش(reshu.ac.irwww.taf) 
  دانشکده پست و مخابرات(www.ictfaculty.ac.ir) 
  دانشگاه استاد فرشچیان(http://fiiau.iau.ac.ir) 
  موسسه آموزش عالی آل طه(www.aletaha.ac.ir) 
  دانشکده دکتر شریعتی(www.shariaty.ac.ir) 
 د یان قزویپارس یموسسه آموزش عال(www.parsian.ac.ir) 
 دانشگاه علوم پزشکی ساوه (ww.savehums.ac.irw) 
  دانشگاه فسا(www.fasau.ac.ir) 
 کازرون  یدانشگاه سلمان فارس(www.kazerunsfu.ac.ir) 
  دانشگاه صنعتی قوچان(www.qiet.ac.ir) 
  دانشکده علوم پزشکی تربت جام(www.trjums.ac.ir) 

 

http://www.iau.ir/
http://www.srbiau.ac.ir/
http://www.iauctb.ac.ir/
http://www.iausr.ac.ir/
http://www.iau-tnb.ac.ir/
http://www.kiau.ac.ir/
http://www.azad.ac.ir/
http://www.iau-arak.ac.ir/
http://www.riau.ac.ir/
http://www.iautmu.ac.ir/
http://www.iauet.ac.ir/
http://www.wtiau.ac.ir/
http://www.iaurasht.ac.ir/
http://www.hiau.ac.ir/
http://www.iauvaramin.ac.ir/
http://www.iaufb.ac.ir/
http://www.iau-saveh.ac.ir/
http://www.iauamol.ac.ir/
http://www.ahvaziau.ac.ir/
http://www.iaubanz.ac.ir/
http://www.damavandiau.ac.ir/
http://www.iiau.ac.ir/
http://www.iauboroujen.ac.ir/
http://www.buiniau.ac.ir/
http://www.iauk.ac.ir/
http://www.iaumis.ac.ir/
http://www.iau-shoushtar.ac.ir/
http://www.iaufib.ac.ir/
http://www.iaumaku.ac.ir/
http://www.iauneyriz.ac.ir/
file://192.168.0.30/public/Mohsen/www.ahvaz-samaschools.ir
http://www.karaj-samacollege.ir/
http://www.dezfoul-samacollege.ir/
http://www.aihe.ac.ir/
http://www.isuw.ac.ir/
http://www.tafreshu.ac.ir/
http://www.ictfaculty.ac.ir/
http://fiiau.iau.ac.ir/
http://www.aletaha.ac.ir/
http://www.shariaty.ac.ir/
http://www.parsian.ac.ir/
http://www.savehums.ac.ir/
http://www.fasau.ac.ir/
http://www.kazerunsfu.ac.ir/
http://www.qiet.ac.ir/
http://www.trjums.ac.ir/


 

 

 


