کارگاه آموزشی معماری سرویسگرا ویژه مدیران فاوا ( 6ساعت)

عنوان کارگاه:
فارسی :معماری سرویس گرا

انگلیسیService Oriented Architecture (SOA) :

درباره کارگاه:
ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا ػجىی اص ٔؼٕبسی ثشای ػبخت ٘شْ افضاسٞبیی اػت و ٝاص ػشٚیغ ٞبی ٔٙتـش ؿذ ٜدس یه ؿجىٔ ٝب٘ٙدذ
ٚة اػتفبدٔ ٜی وٙٙذ .ػشٚیغ دس ایٗ ٔؼٕبسی ثٔ ٝؼٙبی پیبد ٜػبصی یده ودبسوشد وؼدت  ٚودبس خدٛؽ ؼشیدک اػدت ودٝ
ٔی ٛا٘ذ دس فشآیٙذٞب یب ٘شْ افضاسٞبی ٔختّک ٔٛسد اػتفبد ٚ ٜفشاخٛا٘ی لشاس ثٍیشد.
دس ایٗ وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔفبٞیٓ ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا ،اػتب٘ذاسدٞبی ػشٚیغ ٞدبی ٚة ٔ ٚتدذِٛٚطی ٞدبی ٔحدشر دس صٔیٙدٝ
ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا ٔٛسد ثشسػی لشاس خٛاٞذ ٌشفتٕٞ .چٙیٗ ٘ح ٜٛحّیُ ،طشاحی  ٚاثضاسٞبی پیدبدٜػدبصی ٔؼشفدی ؿدذٚ ٜ
دس ا٘تٟب ٘یض ٔؼیشسا ٜاػتمشاس ٔٛفك  SOAدس ػبصٔبٖ شػیٓ خٛاٞذ ؿذ.
اهذاف کارگاه:
 ؿٙبخت فصیّی  ٚوبُٔ ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا


ؼّط ثش اػتب٘ذاسدٞب  ٚپش ٚىُ ٞبی ػشٚیغٞبی ٚة

 آؿٙبیی ثب ٔتذِٛٚطی ٞب  ٚاثضاسٞبی ٛػؼ ٝػیؼتٓٞبی ػشٚیغٌشا


صٔیٝٙػبصی ثشای صٕیٌٓیشی ٔذیشاٖ فبٚا جٟت اػتمشاس SOA

مخاطبان کارگاه:
ٔ ذیشاٖ  ٚصٕیٌٓیشاٖ فبٚا دس ػبصٔبٖ
ٔ ذیشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ فٙی پشٚطٞ ٜبی ٛػؼ ٝػیؼتٓ ٞبی اطالػب ی


حّیُ ٌشاٖ ،طشاحبٖ  ٚپیبد ٜػبصاٖ ػیؼتٓ ٞبی والٖ اطالػب ی
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مذیر فنی آزمایطگاه مرجع معماری سازمانی سرویسگرا و مذیر عامل ضرکت کاریس سیستم پویا

ٔؼّط ثش ٔؼٕبسی ػشٚیغٌشا ( ، )SOAطشاحی ػبصٔبٖ ػشٚیغٌشا ٔ ،ؼٕبسی دِٚدت اِىتش٘ٚیىدی ٔ ٚدذَٞدبی ٔشجدغ ّٔدی
ٔؼٕبسی ،ػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت  ٚوبس( ،)BPMSیىپبسچدٝػدبصی ػیؼدتٓ ٞدبی اطالػدب ی (ٔ ، )ESBؼٕدبسی
ػبصٔب٘ی(ٔ ،)EAتذِٛٚطیٞبی حّیُ  ٚطشاحی ػشٚیغٌشا ... ٚ
ثب ػبثم ٝثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی  ٚوبسٌبٞ ٜبی خصصی اص جّٕ:ٝ
 .1ػٕیٙبس ػبصٔبٖ ػشٚیغٌشا ثشای ٞیبت ٔذیش ٜؿشوت دیجیوبال – 95
 .2ػٕیٙبس ػبصٔبٖ ػشٚیغٌشا ثشای ٔذیشاٖ ؿشوت ایشاٖ ویؾ 95 -
 .3ػٕیٙبس ثبصٟٔٙذػی فشایٙذٞبی اسائ ٝخذٔت ثب سٚیىشد ػشٚیغٌشا دس ػبصٔبٖ ٙظیٓ ٔمشسات95 -
 .4ػٕیٙبس ٔذَ ٔشجغ خذٔبت دِٚت دس ٕٞبیؾ سٕ٘ٚبیی اص چبسچٛة ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی ایشاٖ 95 -
 .5دٚس ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی دس ؿشوت ایشاٖ ویؾ – 95
 .6دٚس ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی دس پظٞٚـٍب٘ ٜیش95 – ٚ
 .7دٚس ٜآٔٛصؽ ٔؼٕبسی فشایٙذ ٔ ٚؼٕبسی ػبصٔب٘ی دس ثب٘ه جبست 94 -
 .8ػٕیٙبس آٔٛصؿی ٔؼٕبسی فٙبٚسی اطالػبت دس ثب٘ه جبست – 94
 .9دٚسٔ ٜؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس ٔؼب٘ٚت ٘ظبست ساٞجشدی سیبػت جٕٟٛسی93 -
 .10دٚسٔ ٜؼٕبسی ػبصٔب٘ی ػشٚیغ ٌشا دس ٔشوض آٔبس ایشاٖ 93 -
 .11دٚسٔ ٜؼٕبسی فشایٙذ دس ػبصٔبٖ ٙظیٓ ٔمشسات  ٚاس جبطبت سادیٛیی93 -
 .12ػٕیٙبس ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی دس ؿشوت سا ٜآ ٗٞجٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ93 -
 .13وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی فشایٙذ ( )BPA, BPR, BPMدس ثب٘ه ّٔت – 92
 .14ػٕیٙبس ٔؼٕبسی دِٚت اِىتش٘ٚیىی (92 – )e-Government Architecture
 .15دٚس ٜآٔٛصؿی  20ػبػتٔ ٝؼٕبسی ػبصٔب٘ی ػشٚیغٌشا دس ثب٘ه ػیٙب – 92
 .16ػٕیٙبس ٔذیشیتی ثب٘ىذاسی جبٔغ ثب ٍ٘بٔ ٜؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا – 92
 .17وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی فشایٙذ( )BPA, BPR, BPMدس ؿشوت ّٔی پخؾ فشآٚسدٞ ٜبی ٘فتی – 92
 .18وبسٌب ٜآٔٛصؿی یىپبسچٝػبصی ػیؼتٓٞبی ػبصٔب٘ی ثب  BizTalk Serverدس ؿشوت ٛصیغ ثشق وشٔبٖ – 92
 .19وبسٌب ٜآٔٛصؿی یىپبسچ ٝػبصی ػیؼتٓ ٞبی ػبصٔب٘ی( )ESBدس ٌش ٜٚا٘تخبة(اػٛٙا) – 92
 .20ػٕیٙبس چبسچٛة ؼبُٔ پزیشی دِٚت اِىتش٘ٚیه(91 – )eGIF
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 .21دٚس ٜآٔٛصؿی  32ػبػتٔ ٝؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس ٌش ٜٚپیـٍبٔبٖ – 91
 .22دٚس ٜآٔٛصؿی  20ػبػتٔ ٝؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس ٌشٛ ٜٚػؼ ٚ ٝپظٞٚؾ ایشاٖ – 91
 .23وبسٌب ٜآٔٛصؿی ػیؼتٓ ٔذیشیت فشایٙذ( )BPMSدس ؿشوت بػیؼبت دسیبیی – 91
 .24ػٕیٙبس ساٞجشدٞبی ٕٞشاػتبیی فٙبٚسی اطالػبت ثب وؼت  ٚوبس دس ٕٞبیؾ صٙؼت ٘فت – 90
 .25دٚس ٜخصصی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی ٔ ٚذِؼبصی دس اثضاس  SAدس ؿشوت پبالیؾ ٘فت آثبداٖ – 90
 .26دٚس ٜخصصی آٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی ػشٚیغ ٌشا دس ؿشوت ٌبص ػشخ ٚ ٖٛلـٓ – 90
 .27وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔذیشیت فشایٙذ ٔ ٚؼٕبسی ػبصٔب٘ی دسؿشوت حُٕ ٘ٚمُ ثیٗإِّّی خّیج فبسع– 90
 .28وبسٌب ٜخصصی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا ثشای ػبصٔبٖ ٞبی صیشٔجٕٛػ ٝؿٟشداسی ٔـٟذ – 89
 .29ػٕیٙبس ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت  ٚوبس( )BPMثشای ٔذیشاٖ ؿشوت اس جبطبت ػیبس – 89
 .30دٚس ٜآٔٛصؿی طشاحی  ٚپیبد ٜػبصی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا سٚی پّتفشْ  Net.دس ؿشوت جبست اِىتش٘ٚیه ثب٘ده
پبسػیبٖ – 89
 .31وبسٌب ٜآٔٛصؿی ػیؼتٓ ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت  ٚوبس ( )BPMSدس ػبصٔبٖ ٌؼتشؽ صٙبیغ ایشاٖ(ایذس89 – )ٚ
 .32دٚس 80 ٜػدبػت ٝآٔدٛصؽ طشاحدی  ٚپیددبد ٜػدبصی ٔؼٕدبسی ػدشٚیغ ٌددشا ( Microsoft WCF, ESB, BizTalk

89 - )Server, Rule Engine, BAM
 .33وبسٌب ٜآٔٛصؿی ػیؼتٓ ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت  ٚوبس ( )BPMSدس ؿشوت ایشیؼب – 89
 .34وبسٌب ٜآٔٛصؽ ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس ؿشوت ایشاٖ شا٘ؼف89 – ٛ
 .35ػٕیٙبس طشاحی ػبصٔبٖ ػشٚیغ ٌشا ثش اػبع اص َٛػشٚیغ ٌشایی دس ؿـٕیٗ وٙفشا٘غ ٔذیشیت فٙبٚسی اطالػدبت
ایشاٖ – 88
 .36وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس ؿشوت ثشق ٔٙحم ٝای ٟشاٖ – 88
 .37ػٕیٙبس  ٚ BPMػحٛر ثّٛؽ فشایٙذی دس ٚصاست فٙبٚسی اطالػبت  ٚاس جبطبت – 88
 .38وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی ٔ ٚذِؼبصی دس اثضاس  SAدس ؿشوت ػپبػذ – 88
 .39وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػشٚیغٌشا  ٚػیؼتٓ ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼتٚوبس دس ؿشوت ٛصیغ ثشق ٟشاٖ– 88
 .40دٚس ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی ٔ ٚذِؼبصی دس اثضاس  SAدس ؿشوت ٔىب٘یه خبن – 88
 .41وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت  ٚوبس(  )BPMدس ؿشوت ػپبػذ – 88
 .42وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػشٚیؼٍشا ثشای ٔذیشاٖ فٙبٚسی اطالػبت ؿشوت ٞبی :صٙبیغ ّٔی پتشٚؿیٕی /ثشق ٔٙحمٝ
ای فبسع /صٙؼت ٘فت آثبداٖ  /ػبصٔبٖ فبٚا ؿٟشداسی اصفٟبٖ – 88
 .43وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا ٔ ٚذیشیت فشایٙذٞبی وؼت  ٚوبس دس ؿشوت ٛا٘یش – 88
آزمایطگاه مرجع معماری سازمانی سرویسگراhttp://soea.sbu.ac.ir :
ضرکت دانص بنیان طراحی و معماری کاریس سیستم پویاhttp://karizsystem.ir :

صفحه  3از 7

 .44وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا  ٚطشاحی ػبصٔبٖ ػشٚیغ ٌشا دس ػبصٔبٖ ٌؼتشؽ صٙبیغ ایشاٖ– 88
 .45ػٕیٙبس ثشسػی ٔتذِٛٚطی ٔ ٚحصٛالت پشٚطٔ ٜؼٕبسی ػبصٔب٘ی ؿشوت ٔپٙب دس اِٚیٗ وٙفدشا٘غ ودبسثشدی ٔؼٕدبسی
ػبصٔب٘ی ایشاٖ – 88
 .46وبسٌبٔ ٜؼٕبسی ػبصٔب٘ی ػشٚیغ ٌشا دس اِٚیٗ وٙفشا٘غ وبسثشدی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی – 88
 .47وبسٌبٔ ٜؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس ثب٘ه جبست – 88
 .48وبسٌبٔ ٜؼٕبسی ػبصٔب٘ی ػشٚیغ ٌشا دس ؿشوت ایضایشاٖ – 87
 .49ػٕیٙبس ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی ػشٚیغ ٌشا دس ٔشوض ٌؼتشؽ ا٘فٛسٔب یه ایشاٖ(ٍٔفب) – 87
 .50وبسٌبٔ ٜؼٕبسی ػبصٔب٘ی  ٚاثضاس  SAدس ؿٟشداسی اصفٟبٖ – 87
 .51ػٕیٙبس ػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت ٌشدؽ وبس دس اِٚیٗ وٙفشا٘غ ٘ظبْ ا ٔٛبػی ٖٛاداسی – 87
 .52وبسٌبٔ ٜؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا  ٚػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت فشایٙذ دس ػبصٔبٖ آثفب وشٔبٖ – 87
 .53وبسٌبٔ ٜؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا  ٚاثضاس  Oracle SOA Suiteدس ؿشوت ایؼبو86 – ٛ
 .54ػٕیٙبس ٘مؾ  SOAدس ٔؼٕبسی الیٞ ٝبی ؿٟش اِىتش٘ٚیه دس اِٚیٗ وٙفشا٘غ ؿٟشاِىتش٘ٚیه – 86
 .55ػٕیٙبس ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس دا٘ـٍب ٜثٟـتی – 86
 .56وبسٌبٔ ٜؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس ؿشوت حبػت – 86
 .57دٚس ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی دس ؿشوت ٔپٙب ثٛیّش – 86
 .58دٚس ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس ؿشوت پٛیب(ثب٘ه ٔؼىٗ) – 86
 .59دٚس ٜآٔٛصؿی ٔؼٕبسی ػبصٔب٘ی دس ثیٕ ٝایشاٖ – 86
 .60وبسٌبٔ ٜؼٕبسی ػبصٔب٘ی ػشٚیغ ٌشا دس  12أیٗ وٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی وبٔپی ٛش ایشاٖ – 85
... ٚ .61
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محتویات کارگاه :

ٔ .1فبٞیٓ  ٚؼبسیک ػشٚیغٌشایی


ؼشیک ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا



فبٚت فشایٙذ ثب ػشٚیغ



ٛ٘ ٓٞائی ( )Orchestrationػشٚیغٞب

 .2وبسثشدٞبی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا
 وبسثشد ٞبی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس:
 oیىپبسچ ٝػبصی ػیؼتٓ ٞبی اطالػب ی ث ٝوٕه ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا
 oػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت  ٚوبس ث ٝوٕه ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا
ٔ oؼٕبسی ػبصٔب٘ی ػشٚیغ ٌشا (ػشاػشی  ٚیىپبسچ)ٝ


وبسثشد  SOAدس ػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت  ٚوبس )(BPMS

 حبوٕیت ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا ()SOA Governance
 ػحٛر ثّٛؽ ػشٚیغ ٌشا
 صیشػبخت ػشٚیغ ٌشا

 .3پیبد ٜػبصی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس


ػبصٔبٟ٘بی ٚظیفٔ ٝحٛس



ػبصٔبٟ٘بی فشایٙذ ٔحٛس



ػبصٔبٟ٘بی ػشٚیغ ٌشا

ٔ .4ؼشفی اثضاسٞبی ٛػؼ ٝػیؼتٓٞبی ػشٚیغٌشا




Oracle SOA Suite
IBM SOA Foundation Suite
Microsoft SOA Platform

ٔ .5شاحُ ٌزاس اص ػیؼتٓٞبی ٔٛجٛد ث ٝػشٚیغٌشا
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ضرایط و مطخصات کارگاه:
ٔحتٛای ایٗ وبسٌب ٜآٔٛصؿی ثشٌشفت ٝاص آخشیٗ ٔجبحث ػّٕی د٘یب ٕٞ ٚچٙیٗ جبسة ػّٕی/وبسثشدی ٔذسع دس طد َٛثدیؾ
اص  14ػبَ فؼبِیت ث ٝػٛٙاٖ ٔذیشپشٚطٔ/ٜـبٚس٘/بظش دس ثیؾ اص  30پشٚط ٜثضسي ّٔی اػت.
وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٚیظٔ ٜذیشاٖ فبٚا ثصٛست یه جّؼ ٝؿؾ ػبػت ٝثشٌضاس ٔی ٌشدد و ٝثیـتش پیشأدٔ ٖٛفدبیٔ ،ٟٓتدذِٛٚطی ٚ
٘حٌ ٜٛزاس ػبصٔبٖ ث ٝػٕت ٔؼٕبسی ػشٚیغٌشا ثٛدٞ ٚ ٜذف آٖ ٛجیٔ ٝذیشاٖ فبٚا ثشای صٕیٓ ٌیشی دس ایٗ حٛص ٜاػت.
دٚسٞ ٜب  ٚوبسٌبٞ ٜب ٔٙحصشا ثصٛست ػبصٔب٘ی ثشٌضاس ٔی ؿٛد  ٚأىبٖ ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی آصاد ٚجٛد ٘ذاسد .حذاوثش افشاد
ؿشوت وٙٙذ ٜدس دٚس/ٜوبسٌب ٜآٔٛصؿی ٘ 25فش اػت.
پیؾ ٘یبص الصْ ثشای ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ایٗ وبسٌب ٜآٔٛصؿی ،آؿٙبیی ثب ٔجبحث ثٟجٛد فشایٙذ  ٚخذٔبتٔ ،ذیشیت ػدبصٔبٖ ٚ
٘یض آؿٙبیی ثب فٙبٚسی اطالػبت اػت.
وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔی ٛا٘ذ دس ٔحُ آصٔبیـٍبٔ ٜؼٕبسی ػبصٔب٘ی ػشٚیغٌشا (دا٘ـٍب ٜؿدٟیذ ثٟـدتی)  ٚیدب دس ٔحدُ ػدبصٔبٖ
ٔتمبضی ،ثشٌضاس ٌشدد.
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روش درخواست کارگاه:
وّی ٝدػتٍبٞ ٜبی دِٚتدی  ٚؿدشوت ٞدبی خصٛصدی ثدشای دسخٛاػدت خدذٔبت آٔٛصؿدی  ٚفشٙٞدً ػدبصی ،اص ٞشیده اص
سٚؽٞبی صیش ٔیتٛا٘ٙذ الذاْ ٕ٘بیٙذ:


ٕبع ّفٙی ثب ؿٕبسّ ٜفٗ 021-29902514

 اسػبَ فىغ دسخٛاػت خذٔبت آٔٛصؿی ث ٝؿٕبس021 -22424572 ٜ
 اسػبَ پؼت اِىتش٘ٚیىی دسخٛاػت خذٔبت آٔٛصؿی ث ٝآدسع soea@sbu.ac.ir
دس  ٕٝٞسٚؽ ٞب ،روش ٔـخصبت ػبصٔبٖٛٔ ،ضٛع دسخٛاػت ،ػبثمٛٔ ٝضٛع  ٚؿٕبسٕ ٜبع ٔؼئٔ َٛشثٛط ٝاِضأی اػت.
پغ اص اسػبَ دسخٛاػت ثٞ ٝش یه اص سٚؽ ٞبی فٛقٔ ،ؼئِٛیٗ آصٔبیـٍب ٜدسخٛاػت سا ثشسػدی ٕ٘دٛد ٚ ٜجدٛاة ثشسػدی
دسخٛاػت سا ظشف ٔذت  7سٚص اػالْ خٛاٞذ ٕ٘ٛد .دس صٛس یى ٝأىبٖ اسائ ٝخذٔبت ٚجدٛد داؿدت ٝثبؿدذ ،ؿدشایط ٞ ٚضیٙدٝ
اػالْ خٛاٞذ ؿذ  ٚدسصٛس یى ٝث ٝدالیّی أىبٖ اسائ ٝخذٔبت ٚجٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ ،دالیُ ٔشثٛط ٝث ٝػبصٔبٖ اػالْ خٛاٞذ ؿذ.
ٕٞچٙیٗ دس صٛست ٘یبص اص طشف آصٔبیـٍب ٜثب ٔؼئٔ َٛشثٛط ٝدس ػبصٔبٖ ٕبع ٌشفت ٝخٛاٞدذ ؿدذ دب اطالػدبت ثیـدتش ثدشای
پبػخٍٛیی ثذػت آیذ.
الصْ ث ٝروش اػت پبػخ ث ٝدسخٛاػدت دس ٞدش یده اص سٚؽ ٞدبی ٌفتد ٝؿدذ ٜثدٕٞ ٝدبٖ صدٛست ا٘جدبْ خٛاٞدذ ؿدذ .پبػدخ
دسخٛاػت ٞبیی و ٝاص طشیك پؼت اِىتش٘ٚیه اسػبَ ؿذ ٜثبؿٙذ ث ٝآدسع پؼت اِىتش٘ٚیىی ٔتمبضی اسػبَ خٛاٞدذ ؿدذ ،ثدٝ
دسخٛاػت ٞبی فىغ ؿذ ٜث ٝصٛست فىغ پبػخ دادٔ ٜی ؿٛد  ٚثشای دسخٛاػدت ٞدبیی ود ٝثصدٛست ّفٙدی اػدالْ ؿدذٜ
ثبؿٙذ ،ث ٝصٛست ّفٙی پبػخ اسای ٝخٛاٞذ ؿذ.
دس صٛست ٘یبص ث ٝاطالػبت ثیـتش اص طشیك ؿٕبسّ ٜفٗ  021-29902514ثب ٔؼئِٛیٗ آصٔبیـٍبٕ ٜبع ثٍیشیذ.

http://soea.sbu.ac.ir
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