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  برخی از مشتریان ما
  

 ها وزارتخانه
پرورش، وزارت فرهنگ و  و موزشآ علوم،  وزارت وزارت

حراست وزارت  ،، وزارت مسکن و شهرسازيارشاد اسالمی
دادگستري، وزارت ورزش و  ، وزارتشهرسازي  راه و

  جوانان
 

  و پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
تهران،  مدرس تربیت دانشگاه امیرکبیر، صنعتی دانشگاه
 و علم جهاد دانشگاهیبهشتی،  شهید دانشگاه

 دانشگاه ،اهواز چمران تبریز، دانشگاه دانشگاه صنعت، 
 -نفت صنعت دانشگاه تبریز، سهند صنعتی دانشگاه ،ارومیه
 دریانوردي دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس نور،  تهران،
 دانشگاه دانشگاه شیراز، چابهار، المللی بین دانشگاه چابهار،
 دانشگاهبلوچستان،  و سیستان دانشگاه، رفسنجان ولیعصر

 علوم و طبیعی منابع دانشکده یزد، دانشگاه هرمزگان،
 علوم دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی ایالم،  نور، دریایی

 دانشگاه ،لرستان دانشگاه گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي
، قم مفید دانشگاه ایالم، دانشگاه ،سبزوار معلم تربیت

 کرمانشاه، برق و آب صنعت دانشگاه ،مراغه دانشگاه
-دانشوران غیرانتفاعی دانشگاه اهواز، شاپور جندي دانشگاه

ه سراسري دانشگادانشگاه علوم پزشکی ارومیه،  تبریز،
 علوم دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ایالم سراسريیاسوج، 
  شهیدبهشتی پزشکی علوم دانشگاه، تهران پزشکی

، تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده
،  مرکزي واحد تهران آزاد دانشگاه، تهران نفت دانشکده
 پزشکی علوم ، دانشگاهسمنان پزشکی علوم دانشگاه

 علوم مشهد، دانشگاه پزشکی علوم ، دانشگاهرفسنجان
 شاهرود، دانشگاه پزشکی علوم کاشان، دانشگاه پزشکی

بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی سیستان و  پزشکی علوم
بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 

 نور پیام دانشگاه ، کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاهبیرجند، 
زاهدان،  نور پیام ایالم، دانشگاه نور پیام گرگان، دانشگاه

، دانشگاه پیام نور تهران، یزد کاربردي علمی دانشگاه
بیمارستان امام خمینی، دانشگاه سراسري سمنان، 

پژوهشکده سازمان نفت،  پژوهشگاه، بیمارستان قلب تهران

 مرکز اسالمی، علوم کامپیوتري تحقیقات مرکز هوایی، 
 پرورش بلوچستان، کانون و سیستان  کشاورزي تحقیقات

، قم اسالمی علوم تحقیقات مرکز، رضوي خراسان فکري
، پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي، سایپا تحقیقات مرکز

، اصفهان تحقیقاتی و علمی شهركپتروشیمی امیرکبیر، 
، تهران استان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز

البرز، کلینیک ، بنیاد فرهنگی فضایی تحقیقات پژوهشکده
  فوق تخصصی فارابی

  
 و مراکز آموزشیاداره جات  ،سازمانها

اداره کل جهادکشاورزي استان  ،سازمان بهزیستی کشور
تهران،  شهر پرورش و آموزشذوب آهن پاسارگاد، تهران، 
 خراسان پرورش و قزوین، آموزش پرورش و آموزش

 پرورش و آموزش تبریز، سازمان پرورش و رضوي، آموزش
 پرورش و آموزش، تبریز 4 ناحیه پرورش و آموزش اردبیل،

 مرکزي  کتابخانه ،گلستان پرورش و آموزش سازمان، یزد
 مرکزایران،  طبی تشخیص تهران، آزمایشگاه دانشگاه
،  کانون پرورش فکري اهواز شعبه احوال ثبت آموزش

اهواز،  4و  2کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش ناحیه 
 غیر آموزشی مجتمع، بازرگانی وزارت آموزش مرکز

 و آموزشی عالی مجتمع، اصفهان دانشگاه مدارس انتفاعی
، ایران مطبوعاتی فرهنگی موسسه، آذربایجان پژوهشی
 پرورش و آموزش، خوارزمی آزاد عالی آموزش موسسه
 موسسه، مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، دزفول

 اداره، غربی آذربایجان استان وپرورش آموزش ، تحقیقات
، بنیاد بلوچستان و سیستان استان پرورش و آموزش کل

 و آموزش، بیرجند پرورش آموزشچی، علمی آموزشی قلم
، کوثر پرورش و آموزش مدیریت، قزوین شهر پرورش
استان  یعموم يکتابخانه ها  ،بیرجند پرورش آموزش
منطقه  برق تهران، شرکت سازمان آب منطقه اي ،همدان

شرکت مخابرات اداره کل مخابرات ایران، ، اي استان تهران 
 اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان، استان تهران

 بسیج سازمان، تهران سیما و صدا سیاسی ایران، معاونت
سازمان ملی جوانان،  مستضعفین، سازمان جهانگردي،

 خدمات بیمه سازمان مشهد، قانونی پزشکی سازمان
 آذربایجان استان  کشاورزي جهاد سازمان، ایران درمانی

 سازمان، رضوي خراسان قانونی پزشکی شرقی ، سازمان

http://www.arka.ir


 

    از مشتریان آرکا لیست تعدادي           

 
 
 

 
 

   3از 2صفحه                                                                                              www.arka.irشرکت رایان سامانه آرکا                 
 

، تهران شهر بهزیستی،  شرقی آذربایجان طبیعی منابع
 طبیعی منابع کل اداره تهران، استان فرودگاههاي کل اداره

 اداره اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد،شرقی،  آذربایجان
 اجتماعی امور و کار کل گلستان، اداره معادن و صنایع کل

 ترابري و راه کل یزد، اداره استان احوال ثبت گلستان، اداره
 و راه جنوب، ، اداره کشتیرانی و بنادر کل ، ادارهگلستان
 و راه کل اداره، همدان تعاون کل همدان، اداره ترابري
 استان اجتماعی امور و کار کل اداره، بوشهر استان ترابري

، تبریز امداد کمیته اداره، فارس استان تعاون کل اداره، یزد
، اداره کل کرمان استان زیست محیط حفاظت کل اداره

 نوسازي کل ادارهزندانهاي استان کهکیلویه و بویر احمد، 
 استان هواشناسی کل اداره، زنجان استان مدارس تجهیز و

، سمنان استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره، زنجان
 و اوقاف کل ادارهاداره کل راه و شهرسازي استان قزوین، 

 استان هواشناسی کل اداره، ، مازندران خیریه امور
، گلستان ارشاد و فرهنگ کل اداره، بلوچستان و سیستان

 استان هواشناسی کل ادارهاداره بازرگانی استان سمنان، 
  تهران

  
 ها بانک

اداره امور شعب  -بانک کشاورزي  –بانک ملی ایران 
 طرحهاي ارومیه، مجري کشاورزي بانکمرکزي تهران، 

بانک ملی استان ایران،  اسالمی جمهوري مرکزي بانک
 ملی بانک، قوامین بانک، تبریز صادرات بانکخوزستان، 

 کل اداره، بانک اقتصاد نوین، بلوچستان و سیستان
بانک صادرات بانک تجارت، ، صادرات بانک انفورماتیک

 استان خارجه  مهاجرین و اتباع امور کل  اداره، ایران
اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان ، بلوچستان و سیستان

  جنوبی
  

 ها شهرداري
رفسنجان،  یزد، شهرداري شیراز، شهرداري شهرداري
، شهرداري مهردشت شهر، شهرداري خمینی شهرداري

 شهرداري، شهرداري سبزوار، شهرداري خرمشهر، تبریز
، شهرداري بجنورد، شهرداري شوشتر، شهرداري نیشابور

شهرداري  ، شهرداري برزول،گناباد شهرداريبندرعباس، 
 يشهردارشهرداري نهاوند،  ،شمالی خراسان -شیروان

هرداري شهرداري قوچان، شهرداري ملک آباد، ش، يجغتا
  رشتخوار، شهرداري داورزن

    
 ها شرکت

 گروه صنعتی رنا شرکت سرمایه گذاريشرکت صاافتا، 
 شرکت الیاف ترمه اسپاداناشرکت همکاران سیستم، 

 ،)ایران نیروي هاي پروژه مدیریت( مپنا شرکت، اصفهان
 شرکتشرکت ایران ترانسفو، شرکت نفت و گاز پارس، 

 ملی شرکت، نفتی هاي فرآورده پخش و پاالیش ملی
 مهندسی خدمات شرکت، ایران نفت ساختمان و مهندسی

 پتروشیمی ایران، پترو شرکت ایران، کشتیرانی دریایی و
 کشتیرانی شرکت ،ساخت زیر ارتباطات شرکت امیرکبیر،

 ،کشور فرودگاههاي تخصصی مادر شرکت ،جنوب راه
شرکت آب و فاضالب خراسان  ،ایران گاز انتقال شرکت
 شرکت ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تهران، شمالی
 مخابرات و لوله خطوط شرکت یزد، استان معادن و صنایع

بشل ،  موتور ، صنایعفارس منطقه ایران نفت
HOCHTIEF Construction Qatar W.L.L ،

 کارخانجات ،دیزل بهمن ،  گروه )هایدلبرگ(روتاتیو ایران
 زاوه، سیمان ، شرکت اردبیل سیمان ،ایران سازي کابل

 مشهد، کارخانه فرش شرکت و صوفیان، کارخانه سیمان
 گازهاي ایران، شرکت مسعود ، کاشیمشهد سازي خانه

 تجارت و توسعه وحید، شرکت صنعتی ، گروهشرق صنعتی
 ،سمبه آذر شرکتاصفهان،  فجر ، شرکتصبا المللی بین

 صدرا ، شرکتپلیمر صبوران شرکت ،نقشین شرکت
 آب، مکانیک شرکت ،ایران جوش ، شرکتقشم پاسارگاد

 شرکت تبریز، موتوژن شرکت آذربایجان، فوالد شرکت
 شرکت مروارید، بهداشتی ، چینیتبریز سازي بلبرینگ
، سازي بلبرینگ شرکت، خوزستان صنعتی هايشهرك

انجمن حمل و نقل مسافري، شرکت شرکت شادلی تبریز، 
، گلدیران شرکت انبارت ایران فسفات، راك شیمی، شرک

 شعبه جنوب راه کشتیرانی شرکت،  شایان فارمد شرکت
، جهانگردي و ایرانگردي گذاري سرمایه، شرکت عسلویه
 شبکه توسعه شرکت، ساختمان توسعه المللی بین شرکت

 صنایعکت شر، ایران جوش شرکت ،ایران صنعتی هاي
 مس صنایع ملی شرکت، )صانیر(ایران برق و آب تجهیزات

 گازهاي شرکت، هف شیمیایی هاي فراورده شرکت، ایران
، شرکت ایران گاز انتقال شرکت، ، شرق پیشرفته صنعتی
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 شرکت، ایران صنعتی طرحهاي مدیریت شرکتالبرز دارو، 
 فرودگاه شرکت، ایران گاز ملی شرکت، گلدیران صنایع

، شرکت شیمی بافت، رازي پخش شرکت ،کشور هاي
شرکت عطرینه سازیبا، شرکت پتروشیمیایی تخت 

شرکت ، شرکت صنایع استیل البرزجمشید عسلویه، 
 سالمت بیمه کل ادارهشرکت شکوفامنش،  ،داداش برادر

، آستان خمینی امام المللی بین فرودگاه، تهران استان
  و ...قدس رضوي، 
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