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 معرفی مختصر شرکت دانش بنیان عامر اندیش هوشمند :بخش اول
 

آغاز نمود و در طی سالیان    ۱۳۹۶فعالیت خود را از سال    بنیان عامر اندیش هوشمند دانش شرکت  
های نرم افزاری مبتنی بر های متخصص و با تجربه در عرصه طراحی سامانه اخیر با بکارگیری تیم 

های پردازش و تبدیل  هوش مصنوعی، اقدام به توسعه و ارائه محصوالت هوشمند متنوع در زمینه
 پراتور هوشمند مرکز تماس نموده است.بات هوشمند و اگفتار به متن، چت 

از معاونت علمی و فناوری    بنیانگواهینامه دانشموفق به دریافت    1397عامر اندیش در سال  
های برتر تکنولوژیکی ایرانی در زمینه هوش  ریاست جمهوری گردید و هم اکنون به یکی از شرکت

های  مصنوعی تبدیل شده است. شایان ذکر است این شرکت در حال حاضر افتخار دارد با سازمان 
ی اسالمی ایران، شرکت  نهاد ریاست جمهوری، صدا و سیما جمهور  حساس و بزرگ تراز ملی، مانند

های کلیدی در حوزه  ارتباطات سیار، شرکت ایرانسل و...، طرف قرارداد بوده و مشغول به همکاری
 محصوالت و راهکارهای جامع سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی است. 

 

 های تایید صالحیت اجرایی و فنی گواهینامه

 شناسه ملی و کد اقتصادی رسمی  -1
 بندی شورای عالی انفورماتیک در زمینه ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار گواهینامه رتبه   -2
 ای گواهینامه عضویت در نظام صنفی رایانه  -3
 بنیان با رتبه تولیدی نوع یک گواهینامه دانش  -4
 گواهینامه سمتا  -5
 افزار از وزارت صمت برداری تولید نرم پروانه بهره  -6
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 آوا معرفی محصول فارس  :دومبخش 
است. این سامانه با تکیه بر دانش   تبدیل گفتار به متن در زبان فارسیآوا، موتور هوشمند فارس

های های روز دنیا براساس تکنیک گیری از آخرین فناوری متخصصان هوش مصنوعی ایرانی و با بهره 
موجود در زبان فارسی و تمرکز    ترین دیتاست آوری بزرگماشین توسعه داده شده و با جمع یادگیری 

مندی از تنوع گفتاری بسیار وسیع، موفق شده است تا در مقایسه  ویژه بر روی این زبان، ضمن بهره
ضریب عملکرد بهتری ارائه دهد. از این    گوگلهای پیشرو تکنولوژیکی بین المللی از جمله  با شرکت

های صوتی را با دقت و کیفیت  توان فایل می   آواافزاری هوشمند فارس محصول نرمرو با استفاده از  
 مطلوب و قابل قبول به متن تبدیل نمود.

 

 
 آوا و گوگلافزار تایپ صوتی فارسم ویدیو مقایسه نر

 
 

 

 

 

 

 

https://www.aparat.com/v/Owo2S
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 آوا افزار فارسهای کلیدی نرمویژگی (الف
 افزار در توسعه نرم  هوش مصنوعیگیری از آخرین تکنولوژی بهره  -1
 افزار در تولید نرم  یادگیری عمیقمندی از تکنولوژی  بهره  -2
 ینده غیر وابسته به گو  -3
 های نویزی عملکرد قابل قبول در محیط  -4
 سطح و باالتر از گوگل( در زبان فارسی )هم  دقت باالتبدیل گفتار به متن با  -5
 ای قابلیت تبدیل گفتارها در دو حالت رسمی و محاوره  -6
 های ویدیویی و صوتی پشتیبانی از انواع فرمت  -7
 برخورداری از بزرگترین دایره واژگان در زبان فارسی  -8
 برخورداری از بیشترین ساعت آموزش انجین در زبان فارسی  -9

 هایی اختصاصی نظیر: ( جهت برخورداری از قابلیت  Localقابلیت نصب بر روی سرور مشتری ) -10
 عدم نیاز اتصال به اینترنت  ✔
 عدم محدودیت در حجم و فرمت فایل  ✔
 های سازمانیحفظ محرمانگی داده ✔
 ( مورد نیاز سازمان/کسب و کار Post processingهای )پردازشسازی پسسفارشی ✔

 ای خاص برای یک حیطه حرفه ASRانجین هوش مصنوعی    Acoustic Model)) مدل آواییسازی امکان سفارشی -11
 ای خاص برای یک حیطه حرفه  ASRانجین هوش مصنوعی  Language Model)) مدل زبانیامکان سفارشی سازی   -12

 
فر   :توضیح با  آکلیه  مرتبط  و    توسعهیندهای  افزاری  از    آموزشنرم  استفاده  با  افزار  نرم 

مصنوعی، توسط شرکت ایرانی و دانش بنیان عامر اندیش هوشمند انجام  های هوشتکنولوژی
کلیه   مالکیت  شرکت  این  و  انجین   Source Codeشده  روال و  و  غیر  ها  و  افزاری  نرم  های 

 باشد.افزاری مرتبط را دارا مینرم
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 کاربردهای کلیدی نرم افزار هوشمند فارس آوا (ب
 تبدیل گفتار به متن  -1
 تایپ صوتی و یکپارچه سازی با اتوماسیون اداری  -2
 ERPها در اتوماسیون سازمانی و یا صوتی نمودن تکمیل فرم  -3
 ها صوتی نمودن فرامین اپلیکیشن -4
 تفکیک گوینده  -5
 تشخیص گوینده  -6
 تشخیص جنسیت گوینده  -7
 کلیدی تشخیص کلمات   -8
 دار کردن ویدئوها زیرنویس  -9

 

 
 

 با عامر اندیش هوشمند  ارتباطیهای کانال  :سومبخش 
 14واحد   –طبقه پنجم  –  10پالک   –خیابان بوستان دوم   –خیابان پاسداران  –: تهران آدرس

https://amerandish.com/contact/ 

 021-22847693 :شماره تماس
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tel:+982122847693

