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 ساعت 3 -ارشد ویژه مدیران  مدیریت فرایندهای سازمانیآموزشی  سمینار

 

 :سمینارعنوان 

   Business Process Management (BPM)انگلیسی:                                وکار سازمان کسبفارسی: مذیریت فراینذهای 

 

 :سمیناردرباره 

(، سٚیىشد ٔدذیشیی  ٘دٛیٙ  اػدت ودٝ ٞدذفؾ ، ّجدُ، اادشا، بدبیؾ ٚ ثٟجدٛد ٔؼدیٕش           BPMٚوبس ) ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت

 فشایٙذٞبی ػبصٔبٖ دس ثؼیش فٙبٚسی اطالػبت اػت.

ٝ  ،فصجّ  ٚ وبُٔ ثصٛست( BPM)وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ٔفبٞجٓ ،ٕبٔ  آٔٛصؿ  وبسٌبٜ ایٗ دس . ؿدذ  خٛاٞدذ  اسائد

 BPI, BPM , BPR ،فبٚت ٚ ؿذٜ ،ـشیح اطالػبت فٙبٚسی ثؼیش دس فشایٙذٞب ػبصی ثٟجٙٝ ٔىب٘جضٟٔبی ٚ فشایٙذٞب ثّٛؽ ػطٛح

ٝ  سا فشایٙذٞب حجبت چشخٝ اص اثضاسی بـیججب٘  ٚظجفٝ وٝ BPMS ٞبی ػجؼیٓ ػپغ ٌشفت، خٛاٞذ لشاس ثشسػ  ٔٛسد ٜ  ثد  ػٟدذ

 .ؿذ خٛاٞٙذ اسصیبث  حٛصٜ ایٗ دس اٟب٘  ٔؼیجش ٔ صٛالت ٚ ٔؼشف  داس٘ذ

  ،ٟجٝ ؿذٜ اػت. "اطالػبت فٙبٚسی حٛصٜ دس دِٚت وبسوٙبٖ آٔٛصؿ  ٞبی دٚسٜ "ٕٞبًٞٙ ثب ثخـٙبٔٝ  ػٕجٙبسٔ یٛای ایٗ 

 

 :سمیناراهذاف 

 ( آؿٙبی  ثب ػٝ سٚیىشد اصّ  دس ٔجبحث ثٟجٛد ٚ ٔذیشیت فشایٙذBPM, BPR, BPI) 

  ـشیح ٘مؾ سٚیىشد،BPM دس وبسای  ػبصٔبٖ، ثٟجٛد ػّٕىشد ٚ ببیؾ ػّٕىشد 

  ٍ٘بٞ  وٛ،بٜ ثٝ ،جبسة ااشایBPM ٖدس ایشاٖ ٚ اٟب 

 ٌٝٙجشی ٔذیشاٖ اسؿذ اٟت اػیمشاس ٔٛفك ٘ظبْ ٔذیشیت فشایٙذٞبی ػبصٔبٖ ػبصی ثشای ،صٕجٓ صٔج 

 

 :سمینارمخاطبان 

 ٗٞب خب٘ٝ ٚصاست ٔؼبٚ٘ج 

 خصٛص  دِٚی  ٞبی ػبصٔبٖ سیبػت ٚ 

 ٖٞبی ااشای  دػیٍبٜ وُ ٔذیشا 

  ٖفٙبٚسی اطالػبت ٔذیشاٖ ، َٛ ػبصٔب٘ خصٛصب  ٞب ػبصٔبٖ اسؿذٔذیشا ٚ 
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 آضنایی با مذرس:

 ( mahjoorian@ieaf.ir  , mahjoorian@karizsystem.irامیر مهجوریان )

 مذیر عامل ضرکت کاریس سیستم پویاو گرا  مذیر فنی آزمایطگاه مرجع معماری سازمانی سرویس

 ،بصٔبٖ ػشٚیغ ٌشاػ، طشاح  (EAٔؼٕبسی ػبصٔب٘ )، (BPMSٔؼّط ثش ػجؼیٓ ٞبی ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت ٚ وبس)

  ٚ ... ٙذٞبا٘ٛاع اثضاسٞبی طشاح  ٚ بجبدٜ ػبصی فشای ،(EAIیىپبسچٝ ػبصی ػجؼیٓ ٞبی ػبصٔب٘ ) (،SOAٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا)

 

 ثب ػبثمٝ ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿ  ٚ وبسٌبٜ ٞبی ،خصص  اص إّٝ:

 95 -ٔمشسات ،ٙظجٓ ػبصٔبٖ دس ٌشا ػشٚیغ سٚیىشد ثب خذٔت اسائٝ فشایٙذٞبی ثبصٟٔٙذػ  ػٕجٙبس .1

 95 - ایشاٖ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی چبسچٛة اص سٕٚ٘بی  ٕٞبیؾ دس دِٚت خذٔبت ٔشاغ ٔذَ ػٕجٙبس .2

 95 – وبال دیج  ؿشوت ٔذیشٜ ٞجبت ثشای ٌشا ػشٚیغ ػبصٔبٖ ػٕجٙبس .3

 95 – وجؾ ایشاٖ ؿشوت دس ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  دٚسٜ .4

 95 - وجؾ ایشاٖ ؿشوت ٔذیشاٖ ثشای ٌشا ػشٚیغ ػبصٔبٖ ػٕجٙبس .5

 95 – ٘جشٚ بظٚٞـٍبٜ دس ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  دٚسٜ .6

 94 - ،جبست ثب٘ه دس ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی ٚ فشایٙذ ٔؼٕبسی آٔٛصؽ دٚسٜ .7

 94 – ،جبست ثب٘ه دس تاطالػب فٙبٚسی ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  ػٕجٙبس .8

 93 -إٟٛسی سیبػت ساٞجشدی ٘ظبست ٔؼبٚ٘ت دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی دٚسٜ .9

 93 - ایشاٖ آٔبس ٔشوض دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی دٚسٜ .10

 93 -سادیٛی  اس،جبطبت ٚ ٔمشسات ،ٙظجٓ ػبصٔبٖ دس فشایٙذ ٔؼٕبسی دٚسٜ .11

 93 -ایشاٖ اػالٔ  إٟٛسی آٞٗ ساٜ ؿشوت دس ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی ػٕجٙبس .12

 92  – ّٔت ثب٘ه دس( BPA, BPR, BPM) فشایٙذ ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .13

 92  –( e-Government Architecture) اِىیشٚ٘جى  دِٚت ٔؼٕبسی ػٕجٙبس .14

 92  – ػجٙب ثب٘ه دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی ػبػیٝ 20 آٔٛصؿ  دٚسٜ .15

 92  –  ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ٍ٘بٜ ثب ابٔغ ثب٘ىذاسی ٔذیشیی  ػٕجٙبس .16

 92  – ٘فی  ٞبی فشآٚسدٜ بخؾ ّٔ  ؿشوت دس( BPA, BPR, BPM)فشایٙذ ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .17

 92  – وشٔبٖ ثشق ،ٛصیغ ؿشوت دس BizTalk Server ثب ػبصٔب٘  ٞبی ػجؼیٓ ػبصی یىپبسچٝ آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .18

 92  –( اػٙٛا)ا٘یخبة ٌشٜٚ دس( ESB)ػبصٔب٘  ٞبی ػجؼیٓ ػبصی یىپبسچٝ آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .19

 91  –( eGIFػٕجٙبس چبسچٛة ،ؼبُٔ بزیشی دِٚت اِىیشٚ٘جه) .20

 91  – بجـٍبٔبٖ ٌشٜٚ دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ػبػیٝ 32 آٔٛصؿ  دٚسٜ .21
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 91  – ایشاٖ بظٚٞؾ ٚ ،ٛػؼٝ ٌشٜٚ دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ػبػیٝ 20 آٔٛصؿ  دٚسٜ .22

 91  – سیبی د ،بػجؼبت ؿشوت دس( BPMS)فشایٙذ ٔذیشیت ػجؼیٓ آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .23

 90  – ٘فت صٙؼت ٕٞبیؾ دس وبس ٚ وؼت ثب اطالػبت فٙبٚسی ٕٞشاػیبی  ساٞجشدٞبی ػٕجٙبس .24

 90  – آثبداٖ ٘فت ببالیؾ ؿشوت دس SA اثضاس دس ٔذِؼبصی ٚ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی ،خصص  دٚسٜ .25

 90  – لـٓ ٚ ػشخٖٛ ٌبص ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  ،خصص  دٚسٜ .26

 90 –فبسع خّجج إِّّ  ثجٗ ٚ٘مُ حُٕ دسؿشوت ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی ٚ فشایٙذ ٔذیشیت آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .27

 89  – ٔـٟذ ؿٟشداسی صیشٔجٕٛػٝ ٞبی ػبصٔبٖ ثشای ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ،خصص  وبسٌبٜ .28

 89  – ػجبس اس،جبطبت ؿشوت ٔذیشاٖ ثشای( BPM)وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ػٕجٙبس .29

 ثب٘ه اِىیشٚ٘جه ،جبست ؿشوت دس Net. بّیفشْ سٚی ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ػبصی بجبدٜ ٚ طشاح  آٔٛصؿ  دٚسٜ .30

 89  – ببسػجبٖ

 89  –( ایذسٚ)ایشاٖ صٙبیغ ٌؼیشؽ ػبصٔبٖ دس( BPMS) وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ػجؼیٓ آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .31

 Microsoft WCF, ESB, BizTalkػدشٚیغ ٌددشا ) ػدبػیٝ آٔدٛصؽ طشاحد  ٚ بجددبدٜ ػدبصی ٔؼٕدبسی       80دٚسٜ  .32

Server, Rule Engine, BAM)  -  89 

 89  – ایشیؼب ؿشوت دس( BPMS) وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ػجؼیٓ آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .33

 89  – ،شا٘ؼفٛ ایشاٖ ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؽ وبسٌبٜ .34

  اطالػبت فٙبٚسی ٔذیشیت وٙفشا٘غ ٕجٗؿـ دس ٌشای  ػشٚیغ اصَٛ اػبع ثش ٌشا ػشٚیغ ػبصٔبٖ طشاح  ػٕجٙبس .35

 88  –ایشاٖ 

 88  – ،ٟشاٖ ای ٔٙطمٝ ثشق ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .36

 88  – اس،جبطبت ٚ اطالػبت فٙبٚسی ٚصاست دس فشایٙذی ثّٛؽ ػطٛح ٚ  BPM ػٕجٙبس .37

 88  – ػپبػذ ؿشوت دس SA اثضاس دس ٔذِؼبصی ٚ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .38

 88  –،ٟشاٖ ثشق ،ٛصیغ ؿشوت دس وبسٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ػجؼیٓ ٚ ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .39

 88  – خبن ٔىب٘جه ؿشوت دس SA اثضاس دس ٔذِؼبصی ٚ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  دٚسٜ .40

 88  – ػپبػذ ؿشوت دس( BPM) وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .41

 ٔٙطمٝ ثشق/ بیشٚؿجٕ  ّٔ  صٙبیغ: ٞبی ؿشوت اطالػبت فٙبٚسی ٔذیشاٖ ثشای ػشٚیؼٍشا ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .42

 88  – اصفٟبٖ ؿٟشداسی فبٚا ػبصٔبٖ/  آثبداٖ ٘فت صٙؼت/ فبسع ای

 88  – ،ٛا٘جش ؿشوت دس وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ٚ ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .43

 88   –ایشاٖ صٙبیغ ٌؼیشؽ ػبصٔبٖ دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔبٖ طشاح  ٚ ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  وبسٌبٜ .44
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 ٔؼٕبسی وبسثشدی وٙفشا٘غ اِٚجٗ دس ٔپٙب ؿشوت ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی بشٚطٜ ٔ صٛالت ٚ ٔیذِٚٛطی ثشسػ  ػٕجٙبس .45

 88  – ایشاٖ ػبصٔب٘ 

 88  – ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی وبسثشدی وٙفشا٘غ اِٚجٗ دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .46

 88   – ،جبست ثب٘ه دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .47

 87  – ایضایشاٖ ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .48

 87  –( ٍٔفب)ایشاٖ ا٘فٛسٔب،جه ٌؼیشؽ ٔشوض دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی ػٕجٙبس .49

 87  – اصفٟبٖ ؿٟشداسی دس SA اثضاس ٚ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .50

 87  – اداسی ا،ٛٔبػجٖٛ ٘ظبْ وٙفشا٘غ اِٚجٗ دس وبس ٌشدؽ ٔذیشیت ٞبی ػجؼیٓ ػٕجٙبس .51

 87  – وشٔبٖ آثفب ػبصٔبٖ دس فشایٙذ ٔذیشیت ٞبی ػجؼیٓ ٚ ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .52

 86  – ایؼبوٛ ؿشوت دس Oracle SOA Suite اثضاس ٚ ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .53

 86  – ؿٟشاِىیشٚ٘جه وٙفشا٘غ اِٚجٗ دس اِىیشٚ٘جه ؿٟش ٞبی الیٝ ٔؼٕبسی دس SOA ٘مؾ ػٕجٙبس .54

 86  – ثٟـی  دا٘ـٍبٜ دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ػٕجٙبس .55

 86  – حبػت ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .56

 86  – ثٛیّش ٔپٙب ؿشوت دس ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  دٚسٜ .57

 86  –( ٔؼىٗ ثب٘ه)بٛیب ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  دٚسٜ .58

 86  – ایشاٖ ثجٕٝ دس ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی آٔٛصؿ  دٚسٜ .59

 85  – ایشاٖ وبٔپجٛ،ش إِّّ  ثجٗ وٙفشا٘غ أجٗ 12 دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘  ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .60

61. ... ٚ 
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 : سمینارمحتویات 

 اصَٛ ٚ ٔفبٞجٓ ٍ٘بٜ فشآیٙذی       .1

  ٝبسیخچ،BPM 

 چشخٝ حجبت ٔذیشیت فشایٙذٞب 

  فشایٙذٞبػطٛح ثّٛؽ 

 ؿبخص ٞبی ثٟجٛد وبسای  فشایٙذٞب 

  فبٚت،BPI , BPM , BPR 
 

 فشایٙذٌشا ٍ٘شؽ ایجبد ػبصٔب٘  ٚ فشایٙذ ٔذیشیت إٞجت ٚ ضشٚست .2
 

 فشایٙذٞب ثٙذی ،مؼجٓ  .3

  اصّ  فشایٙذ 

   بـیججب٘  فشایٙذ 

   ای ،ٛػؼٝ-ٔذیشیی  فشایٙذ 

 

 چشخٝ حجبت ٔذیشیت فشایٙذٞب .4
 

 ػطٛح ثّٛؽ فشایٙذٞب .5

 

 ؿبخص ٞبی ثٟجٛد وبسای  فشایٙذٞب .6

 

 ٘ ٜٛ بجبدٜ ػبصی فشایٙذٞب ثب اثضاسٞبی فبٚا .7

  ٓااضاء ٚ ٔبطَٚ ٞبی ػجؼیBPMS 

 اػیب٘ذاسدٞب ٚ ٔالحضبت ػجؼیٓ ٞبی فشایٙذ ٔ ٛس 
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 :سمینارضرایط و مطخصات 

 

ٔذسع دس طدَٛ ثدجؾ   ،جبسة ػّٕ /وبسثشدی ٕٞچٙجٗ ٔجبحث ػّٕ  د٘جب ٚ ایٗ وبسٌبٜ آٔٛصؿ  ثشٌشفیٝ اص آخشیٗ  یٛای ٔ

 بشٚطٜ ثضسي ّٔ  اػت.  30/ٔـبٚس/٘بظش دس ثجؾ اص ذیشبشٚطٜٔفؼبِجت ثٝ ػٙٛاٖ ػبَ  14اص 

 

٘یبیج ٚ ٔشاحدُ اػدیمشاس ٘ظدبْ    ػبػیٝ ثشٌضاس ٔ  ٌشدد وٝ ثجـیش بجشأٖٛ  ػٝآٔٛصؿ  ٚیظٜ ٔذیشاٖ ثصٛست یه اّؼٝ  ػٕجٙبس

 ی دس ایٗ حٛصٜ اػت.ػبصٔبٖ ثشای ،صٕجٓ ٌجشاسؿذ ثٛدٜ ٚ ٞذف آٖ ،ٛاجٝ ٔذیشاٖ  ٔٛفك ٔذیشیت فشایٙذی

 

حذاوثش افدشاد  ٔٙ صشا ثصٛست ػبصٔب٘  ثشٌضاس ٔ  ؿٛد ٚ أىبٖ ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آصاد ٚاٛد ٘ذاسد.  ٞب ػٕجٙبسٚ  دٚسٜ ٞب

 اػت.٘فش  25 آٔٛصؿ  ػٕجٙبسدٚسٜ/دس ؿشوت وٙٙذٜ 

 

ٔجبحث ثٟجٛد فشایٙذ ٚ خذٔبت، ٔدذیشیت ػدبصٔبٖ ٚ    بث آؿٙبی آٔٛصؿ ،  ػٕجٙبسبجؾ ٘جبص الصْ ثشای ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ایٗ 

 ٘جض آؿٙبی  ثب فٙبٚسی اطالػبت اػت. 

 

ػدبصٔبٖ  دا٘ـٍبٜ ؿدٟجذ ثٟـدی ( ٚ یدب دس ٔ دُ     )ٌشا  ٔ  ،ٛا٘ذ دس ٔ ُ آصٔبیـٍبٜ ٔؼٕبسی ػبصٔب٘  ػشٚیغآٔٛصؿ  وبسٌبٜ 

 .، ثشٌضاس ٌشددٔیمبض 
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 :سمینار روش درخواست
 

وّجٝ دػیٍبٜ ٞبی دِٚید  ٚ ؿدشوت ٞدبی خصٛصد  ثدشای دسخٛاػدت خدذٔبت آٔٛصؿد  ٚ فشٞٙدً ػدبصی، اص ٞشیده اص            

 ٞبی صیش ٔجیٛا٘ٙذ الذاْ ٕ٘بیٙذ: سٚؽ

 ، 021-29902514 ،ّفٙ  ثب ؿٕبسٜ ،ّفٗ ٕبع 

  ٜ021 -22424572اسػبَ فىغ دسخٛاػت خذٔبت آٔٛصؿ  ثٝ ؿٕبس 

 ٝآدسع  اسػبَ بؼت اِىیشٚ٘جى  دسخٛاػت خذٔبت آٔٛصؿ  ثsoea@sbu.ac.ir 

 وش ٔـخصبت ػبصٔبٖ، ٔٛضٛع دسخٛاػت، ػبثمٝ ٔٛضٛع ٚ ؿٕبسٜ ،ٕبع ٔؼئَٛ ٔشثٛطٝ اِضأ  اػت.دس ٕٞٝ سٚؽ ٞب، ر

بغ اص اسػبَ دسخٛاػت ثٝ ٞش یه اص سٚؽ ٞبی فٛق، ٔؼئِٛجٗ آصٔبیـٍبٜ دسخٛاػت سا ثشسػد  ٕ٘دٛدٜ ٚ  ادٛاة ثشسػد      

سٚص اػالْ خٛاٞذ ٕ٘ٛد. دس صٛس،جىٝ أىبٖ اسائٝ خذٔبت ٚادٛد داؿدیٝ ثبؿدذ، ؿدشایط ٚ ٞضیٙدٝ       7ػت سا ظشف ٔذت دسخٛا

اػالْ خٛاٞذ ؿذ ٚ دسصٛس،جىٝ ثٝ دالیّ  أىبٖ اسائٝ خذٔبت ٚاٛد ٘ذاؿیٝ ثبؿذ، دالیُ ٔشثٛطٝ ثٝ ػبصٔبٖ اػالْ خٛاٞذ ؿذ. 

ٔشثٛطٝ دس ػبصٔبٖ ،ٕبع ٌشفیٝ خٛاٞدذ ؿدذ ،دب اطالػدبت ثجـدیش ثدشای       ٕٞچٙجٗ دس صٛست ٘جبص اص طشف آصٔبیـٍبٜ ثب ٔؼئَٛ 

 ببػخٍٛی  ثذػت آیذ.

الصْ ثٝ روش اػت ببػخ ثٝ دسخٛاػدت دس ٞدش یده اص سٚؽ ٞدبی ٌفیدٝ ؿدذٜ ثدٝ ٕٞدبٖ صدٛست ا٘جدبْ خٛاٞدذ ؿدذ. ببػدخ              

اِىیشٚ٘جى  ٔیمبض  اسػبَ خٛاٞدذ ؿدذ، ثدٝ    ٞبی  وٝ اص طشیك بؼت اِىیشٚ٘جه اسػبَ ؿذٜ ثبؿٙذ ثٝ آدسع بؼت  دسخٛاػت

ْ  ،دسخٛاػت ٞبی فىغ ؿذٜ ثٝ صٛست فىغ ببػخ دادٜ ٔ  ؿٛد ٚ ثشای دسخٛاػدت ٞدبی  ودٝ ثصدٛست      ؿدذٜ   ّفٙد  اػدال

 خٛاٞذ ؿذ. سایٝاببػخ  ٝ صٛست ،ّفٙ ثثبؿٙذ، 

 ِٛجٗ آصٔبیـٍبٜ ،ٕبع ثٍجشیذ.ثب ٔؼئ 021-29902514دس صٛست ٘جبص ثٝ اطالػبت ثجـیش اص طشیك ؿٕبسٜ ،ّفٗ 

http://soea.sbu.ac.ir 
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