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 ساعت 3 - ارشد سازمانویژه مدیران  گرا رویسس سازمانآموزشی  سمینار

 

 :سمینارعنوان 

 Service Oriented Enterprise (SOE)انگلیسی:                                 سرویس گرا                    سازمانفارسی:  

 

 :سمیناردرباره 

ٜ  تؼخیش سا فٙبٚسی فضبی تٟٙب ٘ٝ ٔیبثذ ٌؼتشؽ ػشػت ثب سٚصٞب ایٗ وٝ پبسادایٕی ػٙٛاٖ ثٝ ییٌشا ػشٚیغ ٝ  ورشد ٓ  ثّىر  ٔفربٞی

 . اػت ؿذٜ ٟٕٔی تحٛالت ٔٙـب ٘یض وبس ٚ وؼت دس آٖ

ٓ  ٌرشا،  ػرشٚیغ ( خذٔبت)فشآیٙذٞب ٌشا، ػشٚیغ ػبصٔبٖ ٕٞچٖٛ ٔختّفی ٞبی الیٝ دس ٌشایی ػشٚیغ پبسادایٓ  ٞربی  ػیؼرت

 ٌرشا  ػشٚیغ ٍ٘بٜ ثب ػبصٔبٖ( ٔؼٕبسی)ثبصٟٔٙذػی إٞیت. وٙذ ٔی پیذا ٔصذاق ٌشا ػشٚیغ صیشػبخت ٟ٘بیتب ٚ ٌشا ػشٚیغ

 ثّٛؽ اص دسجبتی ثٝ سػیذٖ ػبصٔبٖ ٞش ا٘ذاص چـٓ ٌفت ٔیتٛاٖ أشٚص، ٔحٛس ػشٚیغ ٚ سلبثتی د٘یبی دس وٝ اػت ٟٔٓ آ٘چٙبٖ

 .اػت ٔختّف ٞبی الیٝ دس ٌشایی ػشٚیغ

ٚ  ٌرشا  ٔحٛس( ثٝ ػربصٔبٖ ػرشٚیغ   اص ػبصٔبٖ ػٙتی)ٚظیفٝ ٌزاسٌشایی ٚ ٘حٜٛ  اصَٛ ٚ ٔجب٘ی ػشٚیغ ،دس ایٗ ػٕیٙبس ٔذیشیتی

 تـشیح ٔی ٌشدد.  چبثه

 

 :سمیناراهذاف 

  ٌٓشایی ػشٚیغآؿٙبئی ثب ٔفبٞی 

  ریٙفؼبٖ ثٟجٛد ػّٕىشد ٚ سضبیتٌشایی دس چبثىی ػبصٔبٖ،  پبسادایٓ ػشٚیغتـشیح ٘مؾ 

  ٕٝ٘ٛ٘ ٌٝشایی ٞب ثٝ ػشٚیغ ٌشایی ٚ ٌزاس ػبصٔبٖ ٔثبَ اص ػشٚیغاسائ 

 ٌٝٙشایی ػشٚیغ ٌیشی ٔذیشاٖ اسؿذ جٟت حشوت ٌبْ ثٝ ٌبْ ثشای ػبصی ثشای تصٕیٓ صٔی 

 

 :سمینارمخاطبان 

 ٗٞب خب٘ٝ ٚصاست ٔؼبٚ٘ی 

 خصٛصی دِٚتی ٞبی ػبصٔبٖ سیبػت ٚ 

 ٖٞبی اجشایی دػتٍبٜ وُ ٔذیشا 

  ٖفٙبٚسی اطالػبت تحَٛ ػبصٔب٘ی ٔذیشاٖ خصٛصب  ٞب ػبصٔبٖ اسؿذٔذیشا ٚ 



 

  

 

 
 http://soea.sbu.ac.ir :گرا آزمایطگاه مرجع معماری سازمانی سرویس

 http://karizsystem.ir :ضرکت دانص بنیان طراحی و معماری کاریس سیستم پویا
 7از    2صفحه  

 آضنایی با مذرس:

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

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

َ    ( ، طشاحی ػبصٔبٖ ػشٚیغSOAٌشا ) ٔؼٕبسی ػشٚیغٔؼّط ثش  ٞربی ٔشجرغ ّٔری     ٌشا ، ٔؼٕبسی دِٚرت اِىتشٚ٘یىری ٚ ٔرذ

ٝ ، (BPMSػیؼتٓ ٞبی ٔذیشیت فشایٙذٞبی وؼت ٚ وبس) ،ٔؼٕبسی ٓ  ػربصی  یىپبسچر ٔؼٕربسی  ، ( ESB) اطالػربتی  ٞربی  ػیؼرت

  ٚ ...ٌشا  تحّیُ ٚ طشاحی ػشٚیغ ٞبی ٔتذِٚٛطی، (EAػبصٔب٘ی)

 

 ثب ػبثمٝ ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٚ وبسٌبٜ ٞبی تخصصی اص جّٕٝ:

 95 – وبال دیجی ؿشوت ٔذیشٜ ٞیبت ثشای ٌشا ػشٚیغ ػبصٔبٖ ػٕیٙبس .1

 95 - ویؾ ایشاٖ ؿشوت ٔذیشاٖ ثشای ٌشا ػشٚیغ ػبصٔبٖ ػٕیٙبس .2

 95 - ایشاٖ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی چبسچٛة اص سٕٚ٘بیی ٕٞبیؾ دس دِٚت خذٔبت ٔشجغ ٔذَ ػٕیٙبس .3

 95 -ٔمشسات تٙظیٓ ػبصٔبٖ دس ٌشا ػشٚیغ سٚیىشد ثب خذٔت اسائٝ فشایٙذٞبی ثبصٟٔٙذػی ػٕیٙبس .4

 95 – ویؾ ایشاٖ ؿشوت دس ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی آٔٛصؿی دٚسٜ .5

 95 – ٘یشٚ پظٚٞـٍبٜ دس ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی آٔٛصؿی دٚسٜ .6

 94 - تجبست ثب٘ه دس ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی ٚ فشایٙذ ٔؼٕبسی آٔٛصؽ دٚسٜ .7

 94 – تجبست ثب٘ه دس اطالػبت فٙبٚسی ٔؼٕبسی آٔٛصؿی ػٕیٙبس .8

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

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

 93 -سادیٛیی استجبطبت ٚ ٔمشسات تٙظیٓ ػبصٔبٖ دس فشایٙذ ٔؼٕبسی دٚسٜ .11

 93 -ایشاٖ اػالٔی جٕٟٛسی آٞٗ ساٜ ؿشوت دس ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی ػٕیٙبس .12

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

 92  –( e-Government Architecture) اِىتشٚ٘یىی دِٚت ٔؼٕبسی ػٕیٙبس .14

 92  – ػیٙب ثب٘ه دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی ػبػتٝ 20 آٔٛصؿی دٚسٜ .15

 92  –  ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ٍ٘بٜ ثب جبٔغ ٘ىذاسیثب ٔذیشیتی ػٕیٙبس .16

 92  – ٘فتی ٞبی فشآٚسدٜ پخؾ ّٔی ؿشوت دس( BPA, BPR, BPM)فشایٙذ ٔؼٕبسی آٔٛصؿی وبسٌبٜ .17

 92  – وشٔبٖ ثشق تٛصیغ ؿشوت دس BizTalk Server ثب ػبصٔب٘ی ٞبی ػیؼتٓ ػبصی یىپبسچٝ آٔٛصؿی وبسٌبٜ .18

 92  –( اػٙٛا)ا٘تخبة ٌشٜٚ دس( ESB)ػبصٔب٘ی ٞبی ػیؼتٓ ػبصی یىپبسچٝ آٔٛصؿی وبسٌبٜ .19

 91  –( eGIFػٕیٙبس چبسچٛة تؼبُٔ پزیشی دِٚت اِىتشٚ٘یه) .20
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 91  – پیـٍبٔبٖ ٌشٜٚ دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ػبػتٝ 32 آٔٛصؿی دٚسٜ .21

 91  – ایشاٖ پظٚٞؾ ٚ تٛػؼٝ ٌشٜٚ دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ػبػتٝ 20 آٔٛصؿی دٚسٜ .22

 91  – دسیبیی تبػیؼبت ؿشوت دس( BPMS)فشایٙذ ٔذیشیت ػیؼتٓ آٔٛصؿی وبسٌبٜ .23

 90  – ٘فت صٙؼت ٕٞبیؾ دس وبس ٚ وؼت ثب اطالػبت فٙبٚسی ٕٞشاػتبیی ساٞجشدٞبی ػٕیٙبس .24

 90  – آثبداٖ ٘فت پبالیؾ ؿشوت دس SA اثضاس دس ٔذِؼبصی ٚ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی تخصصی دٚسٜ .25

 90  – لـٓ ٚ ػشخٖٛ ٌبص ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی آٔٛصؿی تخصصی دٚسٜ .26

 90 –فبسع خّیج إِّّی ثیٗ ٚ٘مُ حُٕ دسؿشوت ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی ٚ فشایٙذ ٔذیشیت آٔٛصؿی وبسٌبٜ .27

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

 89  – ػیبس استجبطبت ؿشوت ٔذیشاٖ ثشای( BPM)وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ػٕیٙبس .29

 ثب٘ره  اِىتشٚ٘یه تجبست ؿشوت دس Net. پّتفشْ سٚی ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ػبصی پیبدٜ ٚ طشاحی آٔٛصؿی دٚسٜ .30

 89  – پبسػیبٖ

 89  –( ایذسٚ)ایشاٖ صٙبیغ ٌؼتشؽ ػبصٔبٖ دس( BPMS) وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ػیؼتٓ آٔٛصؿی وبسٌبٜ .31

 Microsoft WCF, ESB, BizTalkػرشٚیغ ٌررشا ) ػربػتٝ آٔرٛصؽ طشاحری ٚ پیرربدٜ ػربصی ٔؼٕربسی       80دٚسٜ  .32

Server, Rule Engine, BAM)  -  89 

 89  – ایشیؼب ؿشوت دس( BPMS) وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ػیؼتٓ آٔٛصؿی وبسٌبٜ .33

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

  اطالػربت  فٙبٚسی ٔذیشیت وٙفشا٘غ ؿـٕیٗ دس ٌشایی ػشٚیغ اصَٛ اػبع ثش ٌشا ػشٚیغ ػبصٔبٖ طشاحی ػٕیٙبس .35

 88  –ایشاٖ 

 88  – تٟشاٖ ای ٔٙطمٝ ثشق ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿی وبسٌبٜ .36

 88  – استجبطبت ٚ اطالػبت فٙبٚسی ٚصاست دس فشایٙذی ثّٛؽ ػطٛح ٚ  BPM ػٕیٙبس .37

 88  – ػپبػذ ؿشوت دس SA اثضاس دس ٔذِؼبصی ٚ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی آٔٛصؿی وبسٌبٜ .38

 88  –تٟشاٖ ثشق تٛصیغ ؿشوت دس ٚوبس وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ػیؼتٓ ٚ ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿی وبسٌبٜ .39

 88  – خبن ٔىب٘یه ؿشوت دس SA اثضاس دس ٔذِؼبصی ٚ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی آٔٛصؿی دٚسٜ .40

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

 ٔٙطمٝ ثشق/ پتشٚؿیٕی ّٔی صٙبیغ: ٞبی ؿشوت اطالػبت فٙبٚسی ٔذیشاٖ ثشای ػشٚیؼٍشا ٔؼٕبسی آٔٛصؿی وبسٌبٜ .42

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

 88  – تٛا٘یش ؿشوت دس وبس ٚ وؼت فشایٙذٞبی ٔذیشیت ٚ ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿی وبسٌبٜ .43
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 88   –ایشاٖ صٙبیغ ٌؼتشؽ ػبصٔبٖ دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔبٖ طشاحی ٚ ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿی وبسٌبٜ .44

 ٔؼٕربسی  وربسثشدی  وٙفرشا٘غ  اِٚیٗ دس ٔپٙب ؿشوت ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی پشٚطٜ ٔحصٛالت ٚ ٔتذِٚٛطی ثشسػی ػٕیٙبس .45

 88  – ایشاٖ ػبصٔب٘ی

 88  – ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی وبسثشدی وٙفشا٘غ اِٚیٗ دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .46

 88   – تجبست ثب٘ه دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .47

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

 87  –( ٍٔفب)ایشاٖ ا٘فٛسٔبتیه ٌؼتشؽ ٔشوض دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی ػٕیٙبس .49

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

 87  – اداسی اتٛٔبػیٖٛ ٘ظبْ وٙفشا٘غ اِٚیٗ دس وبس ٌشدؽ ٔذیشیت ٞبی ػیؼتٓ ػٕیٙبس .51

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

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

 86  – ؿٟشاِىتشٚ٘یه وٙفشا٘غ اِٚیٗ دس اِىتشٚ٘یه ؿٟش ٞبی الیٝ ٔؼٕبسی دس SOA ٘مؾ ػٕیٙبس .54

 86  – ثٟـتی دا٘ـٍبٜ دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی ػٕیٙبس .55

 86  – حبػت ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .56

 86  – ثٛیّش ٔپٙب ؿشوت دس ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی آٔٛصؿی دٚسٜ .57

 86  –( ٔؼىٗ ثب٘ه)پٛیب ؿشوت دس ٌشا ػشٚیغ ٔؼٕبسی آٔٛصؿی دٚسٜ .58

 86  – ایشاٖ ثیٕٝ دس ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی آٔٛصؿی دٚسٜ .59

 85  – ایشاٖ وبٔپیٛتش إِّّی ثیٗ وٙفشا٘غ أیٗ 12 دس ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی وبسٌبٜ .60

61. ... ٚ 
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 : سمینارمحتویات 

 ٌشایی ػشٚیغٔفبٞیٓ ٚ تؼبسیف  .1

 غ ٌشایػشٚ یف ٔؼٕبسیتؼش (SOA) 

 تفبٚت فشایٙذ ثب ػشٚیغ 

 یٞٓ ٘ٛائ (Orchestration) ٞب ػشٚیغ 

 

 (ٔحٛس خذٔت)ٌشا ػشٚیغ ػبصٔب٘ی ٔؼٕبسی .2

 ٞبی آیٙذٜ ٌشایی دس ػبصٔبٖ افك ػشٚیغ 

 ٌٝشایی دس ػبصٔبٖ ٞبی ػشٚیغ اصَٛ ٚ ِٔٛف 

 غ ٌشایػشٚ ی( اػتفبدٜ اص ٔؼٕبسی)تجبسیضشٚست ٞب 

 

 پیبدٜ ػبصی ٔؼٕبسی ػشٚیغ ٌشا دس .3

 فٝ ٔحٛسیٚظ یػبصٔبٟ٘ب 

 ٙذ ٔحٛسیفشا یػبصٔبٟ٘ب 

 غ ٌشایػشٚ یػبصٔبٟ٘ب 

 ٞب دس ػبصٔبٖ ٌشایی ػشٚیغإٞیت ٚ ضشٚست  .4

  اص دیذٌبٖ ریٙفؼبٖ ػبصٔب٘ی ٌشایی ػشٚیغدػتبٚسدٞبی 

  ٔخبطجبٖ، ؿشوبء، ٔـتشیبٖ، ..اص دیذٌبٜ  ٌشایی ػشٚیغدػتبٚسدٞبی 

 یٞبی دِٚت اِىتشٚ٘یى ثب ثش٘بٔٝ ٌشایی ػشٚیغساثطٝ  .5
 

 

 ٌشا ٞبی ػٙتی ثٝ پبسادایٓ ػشٚیغ ٔشاحُ ٌزاس ػبصٔبٖ .6

 ٌٜشایی تؼییٗ ثّٛؽ ػشٚیغػبصی ٚ  آٔبد 

 َٛتؼییٗ دأٙٝ ٚ ٔحذٚدٜ ػبصٔب٘ی ثشای تح 

 ٝٔٞبی الصْ ثشای تحَٛ الذأبت ٚ ثش٘ب 
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 :سمینارضرایط و مطخصات 

 

ٔحتٛای ایٗ ػٕیٙبس آٔٛصؿی ثشٌشفتٝ اص آخشیٗ ٔجبحث ػّٕی د٘یب ٚ ٕٞچٙیٗ تجبسة ػّٕی/وبسثشدی ٔرذسع دس طرَٛ ثریؾ    

 پشٚطٜ ثضسي ّٔی اػت.  30ػبَ فؼبِیت ثٝ ػٙٛاٖ ٔذیشپشٚطٜ/ٔـبٚس/٘بظش دس ثیؾ اص  14اص 

 

ٚ ٘حرٜٛ تیییرش   ػبػتٝ ثشٌضاس ٔی ٌرشدد ورٝ ثیـرتش پیشأرٖٛ ٘تربیج       ػٝثصٛست یه جّؼٝ  اسؿذ آٔٛصؿی ٚیظٜ ٔذیشاٖ ػٕیٙبس

ػربصٔبٖ ثرشای تصرٕیٓ ٌیرشی دس ایرٗ حرٛصٜ       اسؿرذ  ثٛدٜ ٚ ٞذف آٖ تٛجیٝ ٔذیشاٖ  ٌشایی پبسادایٓ ػبصٔبٖ ثٝ ػٕت ػشٚیغ

 اػت.

 

حذاوثش افرشاد  ذاسد. ٔٙحصشا ثصٛست ػبصٔب٘ی ثشٌضاس ٔی ؿٛد ٚ أىبٖ ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آصاد ٚجٛد ٘ ٞب ػٕیٙبسٚ  دٚسٜ ٞب

 اػت.٘فش  25 آٔٛصؿی ػٕیٙبسدٚسٜ/دس ؿشوت وٙٙذٜ 

 

ٔجبحث ثٟجٛد فشایٙذ ٚ خذٔبت، ٔرذیشیت ػربصٔبٖ ٚ    بث آؿٙبییآٔٛصؿی،  ػٕیٙبسپیؾ ٘یبص الصْ ثشای ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ایٗ 

 ٘یض آؿٙبیی ثب فٙبٚسی اطالػبت اػت. 

 

دا٘ـٍبٜ ؿرٟیذ ثٟـرتی( ٚ یرب دس ٔحرُ ػربصٔبٖ      )ٌشا  ػبصٔب٘ی ػشٚیغٔی تٛا٘ذ دس ٔحُ آصٔبیـٍبٜ ٔؼٕبسی وبسٌبٜ آٔٛصؿی 

 .، ثشٌضاس ٌشددٔتمبضی
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وّیٝ دػتٍبٜ ٞبی دِٚتری ٚ ؿرشوت ٞربی خصٛصری ثرشای دسخٛاػرت خرذٔبت آٔٛصؿری ٚ فشٞٙرً ػربصی، اص ٞشیره اص            

 ٞبی صیش ٔیتٛا٘ٙذ الذاْ ٕ٘بیٙذ: سٚؽ

  ٗ021-29902514 تٕبع تّفٙی ثب ؿٕبسٜ تّف 

  ٜ021 -22424572اسػبَ فىغ دسخٛاػت خذٔبت آٔٛصؿی ثٝ ؿٕبس 

  اسػبَ پؼت اِىتشٚ٘یىی دسخٛاػت خذٔبت آٔٛصؿی ثٝ آدسعsoea@sbu.ac.ir 

 ٚ ؿٕبسٜ تٕبع ٔؼئَٛ ٔشثٛطٝ اِضأی اػت. دس ٕٞٝ سٚؽ ٞب، روش ٔـخصبت ػبصٔبٖ، ٔٛضٛع دسخٛاػت، ػبثمٝ ٔٛضٛع

پغ اص اسػبَ دسخٛاػت ثٝ ٞش یه اص سٚؽ ٞبی فٛق، ٔؼئِٛیٗ آصٔبیـٍبٜ دسخٛاػت سا ثشسػری ٕ٘رٛدٜ ٚ  جرٛاة ثشسػری     

سٚص اػالْ خٛاٞذ ٕ٘ٛد. دس صٛستیىٝ أىبٖ اسائٝ خذٔبت ٚجرٛد داؿرتٝ ثبؿرذ، ؿرشایط ٚ ٞضیٙرٝ       7دسخٛاػت سا ظشف ٔذت 

ٚ دسصٛستیىٝ ثٝ دالیّی أىبٖ اسائٝ خذٔبت ٚجٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ، دالیُ ٔشثٛطٝ ثٝ ػبصٔبٖ اػالْ خٛاٞذ ؿذ.  اػالْ خٛاٞذ ؿذ

ٕٞچٙیٗ دس صٛست ٘یبص اص طشف آصٔبیـٍبٜ ثب ٔؼئَٛ ٔشثٛطٝ دس ػبصٔبٖ تٕبع ٌشفتٝ خٛاٞرذ ؿرذ ترب اطالػربت ثیـرتش ثرشای       

 پبػخٍٛیی ثذػت آیذ.

ٞرش یره اص سٚؽ ٞربی ٌفترٝ ؿرذٜ ثرٝ ٕٞربٖ صرٛست ا٘جربْ خٛاٞرذ ؿرذ. پبػرخ              الصْ ثٝ روش اػت پبػخ ثٝ دسخٛاػرت دس 

ٞبیی وٝ اص طشیك پؼت اِىتشٚ٘یه اسػبَ ؿذٜ ثبؿٙذ ثٝ آدسع پؼت اِىتشٚ٘یىی ٔتمبضی اسػبَ خٛاٞرذ ؿرذ، ثرٝ     دسخٛاػت

ْ  دسخٛاػت ٞبی فىغ ؿذٜ ثٝ صٛست فىغ پبػخ دادٜ ٔی ؿٛد ٚ ثشای دسخٛاػرت ٞربیی ورٝ ثصرٛست      ٜ ؿرذ  تّفٙری اػرال

 خٛاٞذ ؿذ. اسایٝپبػخ  ثٝ صٛست تّفٙیثبؿٙذ، 

 ثب ٔؼئِٛیٗ آصٔبیـٍبٜ تٕبع ثٍیشیذ. 021-29902514دس صٛست ٘یبص ثٝ اطالػبت ثیـتش اص طشیك ؿٕبسٜ تّفٗ 

http://soea.sbu.ac.ir 
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