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BorhanSystem

2

BORHAN SYSTEM

w w w . b o r h a n s y s . c o m

BorhanSystem

3

Synergy

بـرهــــان
سیـستــم پـاســـارگــاد

گروه برهان سیستم از سال  1386با شناخت کافی از فضای کسب و کار و خأل موجود در نگرش سیستمهای
اطالعاتی کشور ،اقدام به تحقیق و بررسی دانش روز دنیا در این زمینه کرد .گروه برهان با شعار صداقت ،شفافیت
ِ
و آرامش در سازمانها ،از اواخر سال  1388عرضۀ محصوالت خود را در حوزۀ سیستمهای اطالعاتی آغاز کرد ،و در
مدتی کوتاه توانست در صدها بنگاه اقتصادی ،نگرشی نو در عرصۀ تصمیمگیری ایجاد کند.
ارائۀ نرمافزاری ساده و کامل برای کاربران ،ابزاری مناسب برای تصمیمگیری مدیران ،انطباق با کلیۀ فرآیندهای
سازمانی و تمرکز بر گزارشهای درونسازمانی و مدیریتی ،از مهمترین اهداف گروه برهان سیستم تلقی میشود.
اطالعاتی بنگاههای اقتصادی و بهرهمندی همۀ سازمانها،
شرکت برهان سیستم جهت رفع معضالت سیستمهای
ِ
اقدام به عرضۀ محصوالت خود در سطوح متوسط ،بزرگ و هلدینگ در نقاط مختلف کشور کرده است.
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نرمافزارهای برهان
ابزاری برای تصمیمگیری و برنامهریزی در سازمانها
رویکرد برهان در ارائۀ محصوالت در سه گام محقق میشود:
با استفاده از مدلسازیِ خواستههای مشتری ،اولین سطح تطبیق صورت می پذیرد.
تمامی الگوریتمهای محاسباتی و گزارشهای مورد نیاز کاربران در نخستین گام مدلسازی میشود .در این الیه
از تطبیق ،زیرساختهای معماری جدید در سازمان اجرا میشود.
در دومین سطح از مدلسازی ،فیلترهای مورد نیاز بر روی پارامترهای گردش کار اعمال میشود؛ به این معنی
که تطبیق نیاز بر روی گردش کار صورت میگیرد.
در سومین سطح از مدلسازی ،گردش کار بر اساس نقشهای تعریفشده برای افراد اجرا میشود .با اجرای این
مرحله ،تطبیق در باالترین سطح با سازمان مشتری صورت میگیرد.
برهان ضمن بهبود ابزارهای مناسب برای پاسخگویی به مراجع بیرونی ،رسالت خود را ارائۀ ابزاری توانمند برای
تصمیمگیری مدیران ،برنامهریزی و ارائۀ تفکرات جدید در گزارشگیری سازمانها میداند.
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ویژگـیهای عمومـی
محصوالت فرآیندمحور گروه برهان
چند شعبهای؛ چند شرکتی
ساختار مشبک راهکار گروه برهان برای گروه شرکتها و سازمانهایی است که ساختار ماتریسی را در
دستور کار خود قرار دادهاند.
پیکرهبندی و سفارشیسازی
در کنار ویژگیهایی که در نرمافزار برای سفارشیسازی وجود دارد ،امکان تعریف پالگینهای متعدد
خاص هر مشتری ،سازمانها را مستقل از ابزارهای جانبی میکند.
مدلسازی
محاسباتی
تعریف مدل ،تعمیم آن به متغیرهای مرتبط و سهولت اثبات محاسبات در تمامی ماژولهای
ِ
نرمافزارهای برهان سیستم ،ابزاری منعطف و کامل را در اختیار سازمانها قرار میدهد.
موتور طراحی فرآیند
با این امکان ،گردش عملیات و تعیین نقاط کنترلی طبق خواستۀ سازمانها صورت میگیرد.
پوشش گسترة جغرافیایی
استفاده از تکنولوژی وب و ساختار مشبک ،ابزاری مطمئن برای سازمانهایی است که گسترۀ فعالیت
آنها در چندین نقطۀ جغرافیایی کشور است.
چند زبانه
پوشش چند زبان و ارائۀ گزارشهای مرتبط با هر زبان ،راهکار شرکت برهان سیستم برای سازمانهایی
است که فراتر از مرزها حرکت میکنند.
کاربری آسان
طراحی نرمافزار و فرمهای آن بهگونهای است که کاربران در کمتر از یک روز قادر به ارائۀ مستندات و
گزارش به مدیران سازمان خود هستند.
هماهنگ و سازگار با دانش و فناوریهای روز دنیا
اعمال کنترلهای دقیق ،تمرکز بر سرعت محاسبات ،تجمیع و مدیریت جریان اطالعات و استفاده از
کارتابل ،ابزاری مطمئن را برای شکلگیری کانونهای دانش در اختیار سازمانها میگذارد.
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زنجیرة ارزش،
محصوالت فرآیندمحور

موت��ور طراحی فرآیند ،برطرف کردن نیازهای س��ازمانهای چندوجه��ی ،برقراری ارتباطی
پایدار با مجموعۀ نرمافزارهای آفیس ،س��رویس هوش��مند پیامک و امکان اتصال به س��ایر
سیستمها ،بافت اصلی زنجیرۀ ارزش نرمافزارهای گروه برهان سیستم را شکل میدهد.
محصوالت گروه برهان با بهرهگیری از فناوری  .Net Frameworkو استفاده از معماری
پنجالیۀ مایکروسافت ،یکی از پایدارترین و معتبرترین فناوریهای روز دنیا را به همراه دارد.
فناوریهای استفادهشده در تولید محصوالت برهان به شرح زیر است:

Microsoft .NET Framework
Microsoft C# Programming Language
)Windows Communication Foundation (WCF
Microsoft SQL Server Database Management System
)Service Oriented Architecture (SOA
Microsoft SQL Server Reporting Service

w w w . b o r h a n s y s . c o m
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حسـابـداری

پوشش حسابداری تعهدی و نقدی به شکل همزمان ،حسابداری تجمیعی و تلفیقی ،حسابداری ارزی ،گزارشهای
التین و سادگی استفاده از نرمافزار ،در کنار کنترلهای داخلی دقیق را میتوان جزء جداييناپذير راهکار حسابداری
شرکت برهان سیستم دانست.
برخی از مهمترین ویژگیهای راهکار حسابداری برهان به شرح زیر است:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ثبت و نگهداری اطالعات مالی چند شرکت در سیستم حسابداری و ارائۀ گزارشهای تجمیعی به لحظه؛
ثبت و نگهداری اطالعات سنوات مختلف در یک پایگاه داده و امکان دریافت گزارش سنواتی؛
تفصیلی شناور نامحدود؛
دستیابی به فرمهای سند مبنا از تمامی گزارشها و اسناد سیستم حسابداری؛
ارائة گزارشهای تحلیلی و کاربردی برای پاسخگویی به مدیران سازمان؛
اجرای سیاستهای امنیتی سازمان بر روی تک تک حسابهای معین و تا پایینترین سطح تفصیل؛
ثبت اطالعات مالی یک شرکت با چند شعبه در یک نرمافزار؛
اعمال سطوح دسترسی از باال به پایین و از پایین به باال؛
عملیات انتقال اسناد برای شرکتهایی که چند پایگاه دادة متفاوت دارند؛
صدور سند تسعیر ارز به شکل خودکار؛
ثبت برنامههای مدون مدیریت در ابتدای دوره از طریق ثبت سند بودجه و کنترل به لحظة آن طی دوره با ارائۀ
گزارشهای انحراف از بودجه؛
گروهبندی حسابهای تفصیل مطابق نظر کاربر عالوه بر تعیین نوع تفصیل.
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انبــار

محاسبات دقیق ،طراحی فرآیند گردش کاال در انبار مطابق با نیاز سازمانها ،در کنار سهولت کاربری و گزارشهای
کاربردی ،نرمافزار انبار گروه برهان سیستم را به ابزاری پرکاربرد در سازمانها بدل کرده است.
برخی از مهمترین ویژگیهای نرمافزار انبار و حسابداری انبار برهان به شرح زیر است:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موتور طراحی اسناد و تنظیمات مربوط به گردش اسناد طبق خواستۀ مشتری؛
تعریف نامحدود گروهبندی کاالهای موجود در انبار؛
تعریف نقاط بهینۀ سفارش ،مقدار بهینۀ سفارش ،تجدید سفارش ،دورۀ سفارش و  ...به تفکیک انبارها ،شعب و
سازمان و اعمال کنترلهای الزم برای برنامهریزی؛
تعریف کاالهای سازمان از طریق بازخوانی فایل ظرف مدت چند ثانیه؛
تعریف نامحدود فرمولهای ساخت به ازای هر کاال؛
تعریف صفت کاال؛
تعریف نامحدود سطوح تفصیلی در گردش اسناد؛
قیمتگذاری اسناد ورودی بر اساس آخرین نرخ ورودی ،میانگین کاردکس و اعالمیۀ قیمت؛
اعمال کنترلهای متمرکز برای فعالیتهای حسابداری انبار؛
جستجوی پویا بر اساس متغیرهای مختلف؛
مرور اسناد به صورت کام ً
ال داینامیک به منظور نظارت بر کاربران و تراکنشهای رویداده در سازمان انبار؛
ارائۀ گزارشهای تحلیلی و کاربردی برای مدیران عالیرتبه ،مدیران عملیاتی و کاربران؛
افزودن فایل پیوست با فرمتهای مختلف به تمامی سندها و کاالهای سیستم.

w w w . b o r h a n s y s . c o m
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دریـافت و پـرداخت

کارتابلمحور بودن فرآیندهای تنظیمش��ده در نرمافزار ،ردیابی تمامی عملیات انجامش��ده در راهکار خزانهداری و
برقراری ارتباط مستقیم با سایر ماژولهای نرمافزاری شرکت برهان سیستم ،این نرمافزار را به ابزاری کارآمد برای
تسهیل امور مالی سازمانها تبدیل کرده است.
برخی از مهمترین ویژگیهای نرمافزار دریافت و پرداخت برهان به شرح زیر است:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موتور طراحی اسناد و تنظیمات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت طبق خواستۀ مشتری؛
ردیابی تمامی گردشهای انجامشده بر اساس عملیات دریافت و پرداخت و شناسایی وضعیت فعلی آنها؛
کارتابلمح��ور بودن فرآیندهای تنظیمش��ده در نرمافزار ،بهنحوی که هر کاربر مس��ئولیت خ��ود را در کارتابل
مشاهده میکند و پس از انجام دادن مسئولیت خود ،آن را به کارتابل مسئول بعدی ارسال میکند؛
اعالم خودکار و دورهای موجودی حساب بانکی ،صندوق و  ...به مدیران ،از طریق پیامک؛
ارتباط دو طرفه با محیط حسابداری به صورتی که میتوان از سند حسابداری به خزانهداری رسید و بالعکس؛
رأسگیری بر روی اقالم خزانه (دریافتی و پرداختی)؛
ِ
داینامیک تعریفشده در محیط کاربر؛
گزارش فرمی  -تحلیلی مرور اسناد خزانهداری بر اساس فرآیندهای
تهیۀ صورت مغایرت بانکی به شكل خودکار بر اساس فایل بانک و یا دستی؛
مدیریت تسهیالت بانکی؛
گزارش تحلیل درختی منابع و مصارف اسناد خزانهداری؛
ِ
ِ
نقدینگی (منابع و مصارف) خزانهداری در ماههای آتی.
وضعیت
مدیریت
گزارش
ِ

w w w . b o r h a n s y s . c o m
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فـــروش

تعری��ف کاناله��ای متفاوت فروش ،مدلهای متفاوت کنترل اعتبار برای مش��تریان و س��هولت اثبات محاس��بات
نرمافزار ،سیستم فروش برهان را به ابزاری کاربردی برای بخش فروش سازمانها بدل کرده است.
برخی از مهمترین ویژگیهای نرمافزار فروش برهان به شرح زیر است:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موتور طراحی اسناد و تنظیمات مربوط به گردش اسناد فروش طبق خواستۀ سازمانها؛
تعریف مدلهای متفاوت اعتباردهی به مشتریان؛
تعریف سه الیۀ متفاوت برای واسطهای فروش؛
صدور اعالمیۀ قیمت و محدود کردن فروش یک کاال؛
تعریف اطالعات حمل و آدرسهای حمل و ارسال کاال در یک فاکتور به چند آدرس؛
رزرو موجودی و تعیین تاریخ اعتبار برای اسناد فروش؛
گزارش تحلیلی مرور فروش به صورت کام ً
ال داینامیک به منظور کنترل کاربران و تراکنشهای روی دادهش��ده
در سازمان فروش؛
صدور سند حسابداری به صورت خودکار برای اسناد فروش؛
ارائۀ گزارشهای داشبوردی ،مدیریتی و تحلیلی برای سطوح مدیران عالی ،اجرایی و کارکنان عملیاتی؛
برقراری ارتباط بین گردش عملیات فروش با سیستم برنامهریزی تولید؛
ارائۀ گزارش فروش فصلی و ساخت دیسکت مربوطه برای پاسخگویی به مراجع قانونی؛
طراحی انواع مدلهای ترفیعات و تخفیفات و جوایز و غیر اینها.
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دارایـیثـابت

ثبت داراییها به تفکیک شرکتهای عضو هلدینگ در یک پایگاه داده ،اجرای دقیق محاسبات استهالک بر مبنای
س��الهای کبیس��ه ،طراحی فرایندهای گردش اموال در سازمان مطابق با س�لایق مدیر ،اجرای کامل فرایند بیمۀ
اموال ،تجدید ارزیابی اموال و س��هولت اخذ گزارشهای مورد نیاز کاربران باعث ش��ده است که سیستم مدیریت بر
اموال برهان سیستم ابزاری قدرتمند در هر سازمانی قلمداد شود.
برخی از مهمترین ویژگیهای نرمافزار داراییهای ثابت برهان به شرح زیر است:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موتور طراحی اسناد و فرآیند دارایی ،خاص هر مشتری و اختصاصیسازی آن با توجه به سلیقۀ مشتری؛
اعمال الگوهای مورد نظر بابت روشهای پالکگذاری به تفکیک هر طبقه و یا گروه از داراییها؛
محاسبه و صدور سند حسابداری مازاد و کاهش تجدید ارزیابی داراییها؛
ثبت جامع اطالعات بیمۀ اموال ،محاسبات و اسناد حسابداری آنها؛
تعریف روشهای متفاوت صورتبرداری از اموال و صدور اسناد مرتبط بهصورت خودکار؛
اعمال روشهای متفاوت محاسبۀ استهالک به تفکیک هر طبقه یا گروه از داراییها؛
محاس��بۀ اس��تهالک داراییها به تمامی روشهای پذیرفتهشدۀ حس��ابداری به منظور استفاده در سیستمهای
دیگر از جمله نگهداری و تعمیرات؛
صدور اسناد حسابداری تمام عملیات داراییها به صورت خودکار؛
تهیۀ گزارش از سوابق استهالک به تفکیک داراییها ،طبقات و گروهها؛
گزارش فرمی – تحلیلی مرور اسناد به منظور سرعت بخشیدن به تحلیل کاربران و مدیران در سازمانها.
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حقوق و دستمزد

انعطاف بسیار باال در تعاریف ،سرعت باال در محاسبات سیستم ،دقت محاسبات و صدور سند حسابداری به تفکیک
هر شعبه یا شرکت از ویژگیهای خاص نرمافزار حقوق و دستمزد گروه برهان سیستم محسوب میشود.
برخی از مهمترین ویژگیهای نرمافزار حقوق و دستمزد برهان به شرح زیر است:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعریف متغیرهای حقوقی و محاسباتی به صورت نامحدود؛
محاسبۀ حقوق معوقه بر اساس حکم ،کارکرد و ...؛
خروجی دیسکت بیمه بر اساس شعبات مختلف تأمین اجتماعی؛
بهرهمندی از صدور احکام گروهی؛
بهرهمندی از صدور احکام افزایش حقوق از ابتدای سال به صورت خودکار؛
تعریف فرمولهای محاسباتی برای هریک از متغیرهای حکمی و محاسباتی بر اساس نیاز مشتری؛
صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد به تفکیک شعبه ،مرکز هزینه ،پروژه و ...؛
محاسبۀ حقوق کارکنان بر اساس چندین حکم برای یک بازۀ زمانی؛
بهرهمندی از گزارش دیسکت باز ،بیمه و مالیات با فرمت خروجی  DBF، TXTو فرمت چاپی؛
طراحی چندین فیش حقوقی مطابق با نیاز کاربر؛
طراحی فرمتهای چاپی برای انواع فیش حقوقی ،فیش معوقه ،فیش عیدی و ...؛
محاسبۀ خودکار متغیرهای تجمیعی سال تا سال ،سال تا ماه و ...؛
تعریف انواع روشهای محاسبۀ حقوق بنا به دلخواه مشتری؛
بهرهمندی از چندین روش محاسبه برای یک متغیر حقوقی بر اساس تاریخهای اثر متفاوت؛
طراحی انواع گزارشهای دلخواه توسط کاربر و تعیین سطوح دسترسی برای استفاده از آنها.

w w w . b o r h a n s y s . c o m

21

BorhanSystem

P a y r o l l

22

BorhanSystem

تأمیـن

نظم دادن به فرآیند تصمیمگیری خرید در س��ازمانها ،اعمال کنترلهای از باال به پایین ،مدیریت درخواس��تها
و س��فارشگذاری ،کارتابلمحوری و پوشش مدلهای متعدد برای س��لیقههای متعدد در سازمان ،بنیان مفهومی
نرمافزار تأمین برهان سیستم را شکل میدهد.
برخی از مهمترین ویژگیهای نرمافزار تأمین برهان به شرح زیر است:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موتور طراحی اسناد و فرآیند تأمین کاال و خدمات ،متناسب با چرخۀ خرید در سازمان؛
ارسال مستقیم کاالی خریداریشده به مراکز هزینة درونسازمانی ،انبارها و مراکز فروش؛
تعریف اعالمیۀ بدهکار و بستانکار برای کارشناسان خرید ،تنخواهداران و تأمینکنندگان؛
محاسبۀ بهای تمامشدۀکاالی خریداری شده و تخصیص هزینههای مرتبط با خرید؛
تعیین هزینههای مربوط به خرید ،مثل هزینههای سفارش ،هزینههای حمل ،پیشپرداخت ،ارزش افزوده و ...؛
تعریف مدل ارزیابی برای تأمینکنندگان و ارزیابی تأمینکنندگان بر اساس مدل تخصیصدادهشده به آنها؛
پیگیری وضعیت مالی هریک از تأمینکنندگان و ارسال برگ اعالم وضعیت مالی هریک از آنها؛
تعریف کاالی مشابه و جایگزینی کاالی مورد نظر در تمام فرآیند سفارشگذاری خرید؛
تعریف مدلهای متفاوت برای کاالی در راه و اتصال آن به کاالهای متعدد؛
صدور خودکار سند درخواست تأمین کاال بر اساس شارژ انبار و دورۀ سفارش تعریفشده برای آنها؛
امکان ردیابی کاالهای خریداریشده از مرحلۀ درخواست تا تحویل به سایرین و ....
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نوبتدهی ،تش��کیل صف ،مدیریت صندوقهای توزین ،برقراری ارتباط مس��تقیم با سازوکارهای خرید و فروش و
مکانیزاسیون فرآیند توزین ،مزیتهای بیشماری را برای واحد توزین سازمانها به همراه دارد.
برخی از مهمترین ویژگیهای نرم افزار توزین برهان به شرح زیر است:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

موتور طراحی اسناد و تنظیمات مربوط به حالتهای مختلف توزین ،با امکان توزین دو مرحلهای و صف توزین؛
ایجاد فرآیندهای خرید ،فروش و تدارکات یکپارچه با برقراری ارتباط دوطرفه میان اسناد سیستمهای فروش،
انبار ،تأمین؛
تعریف صندوق و دریافت وجه نقد به ازای هر کاربر باسکول؛
امکان شرکت دادن هرکدام از فرآیندهای توزین در مکانیزم نوبتدهی؛
توزین در محیط جغرافیایی نامحدود (توزین توزیعشده)؛
وابسته نبودن عملیات توزین به باسکول خاص؛
رابط کاربری هوشمند ،ساده و کاربرپسند با حداقل ورود اطالعات در هنگام توزین؛
توزین خودرویی برای شرکتهایی که باسکول جادهای دارند و کاالهای آنها به همراه خودرو توزین میشود؛
توزین ظرفی برای سالنهای تولید و انبار سازمانهایی که کاالهای با اندازة کوچک و وزن کم دارند؛
توزین مستقیم کاال برای فروش مستقیم کاال و توزین کاالهای واحد تولید بدون ظرف و ....
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راهکـارهـای طالیـی بـرهـان

راهکارهای طالیی گروه برهان با بهرهگیری از کادری مجرب و درک صحیح خواستهها و نیازهای سازمانها و تجربۀ اجرا در
صنایع متفاوت با رویکرد ارائۀ بهترین راهکار ،طراحی و تدوین شده است.
راهکار صنعت غذا و دارو
اجرای متد  ،FEFOزیرسیستم بارکد و ردیابی با رویکرد پیگیری تا سه الیۀ متفاوت و کنترلهای مرتبط با ضایعات ،از جمله
ویژگیهایی است که در راهکار محصوالت برهان برای صنایع غذایی تدوین شده است.
راهکار تجمیع اطالعات برهان در شرکتهای هلدینگ با استفاده از متد XBRL
ه��دف از ارائۀ این محصول پاس��خگویی کامل به ش��رکتهای هلدینگ ب��رای ارائۀ صورتهای مال��ی تلفیقی و گزارشهای
مدیریتی است .در راهکار گروه برهان نیازی به تغییر نرمافزارهای شرکتهای گروه وجود ندارد.
راهکار دستگاههای دولتی
انعطافپذیری باال ،یکپارچگی سیس��تمها ،امکان ساخت گزارشها توسط کاربران ،امکان ارائۀ گزارشهای داشبوردی برای
مدیران دولت و صدور اس��ناد حس��ابداری به صورت خودكار از تمامی سیس��تمهای دولتی ،راهکار گ��روه برهــان در حوزۀ
دستگاههای دولتي است.
راهکار بیمه
کمک به مدیران با ایجاد امکان به کارگیری مدل مدیریت متمرکز با کنترل آنالین ش��عب ،ارتباط سیس��تمی با نرمافزارهای
فنی بیمه به منظور ثبت خودکار رویدادهای مالی موجود در آن نرمافزارها ،به کارگیری ترفندهــایی برای افزایش س��رعت
نرماف��زار در حجمهای بس��یار باال ،راهکار جامع مغایرتگیری و بس��یاری موارد دیگر حاصل دان��ش و تجربههــای عملی و
موفقیتآمیز برهان در صنعت بیمه است.
راهکار شرکتهای پیمانکاری
مدیریت هر پروژه به شکل مستقل ،مقایسة بین بودجه و هزینههای واقعی بر اساس ساختار شکست به شکل لحظهای ،امکان
برنامهریزی و تصمیمگیری به منظور شناس��ایی گلوگاههای پروژهها و محاس��بۀ بهای تمامش��دۀ هر پروژه جزء جداييناپذير
راهکار گروه برهان برای شرکتهای پیمانکاری است.
راهکار شرکتهای بورسی
سیس��تم س��هام ،گزارشهای XBRLبرای شرکتهای بورسی و ارائۀ گزارشهای اس��تاندارد ،تأثیر بسزایی در تعیین جایگاه
سازمان در مقایسه با سایر نهادها دارد.
راهکار آب و فاضالب
پوشش كامل انبار طرح با در نظر گرفتن مأخذ هزينه (سال جاري و سال قبل) ،كاردكس متناسب با قوانين موجود در انبار
طرح شركتهاي آب و فاضالب پيشنهاد طاليي برهان براي صنعت آب و فاضالب است.
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شعب و نمایندگیها
دفتر مرکزی
آدرس :تهران ،خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،خیابان  ،32شمارة 32
فروش021 - 88 63 34 70 :
ستـاد021 - 88 01 55 91 :
نمـابر021 - 88 33 10 66 :
پیامک1 0 0 0 2 0 5 0 :
شعبة اصفهان
آدرس :اصفهان ،سهراه حكيم نظامي ،اول خيابان ارتش ،بن بست ( 35شهيد عباسپور) ،پالك  ، 117طبقة سوم
تلفـن 72 :و 031 - 36 25 81 62
نمـابر 72 :و 031 - 36 25 81 62
همراه0913 - 126 54 39 :
شعبة تبریز
آدرس :تبریز ،چهارراه بهشتی (منصور) ،ابتدای خیابان منتظری (ماراالن) ،ساختمان باران ،طبقة دوم
تلفـن041 - 33 37 74 14 - 15 :
نمـابر041 - 33 37 74 14 - 15 :
شعبة کاشان
آدرس :کاشان ،خیابان بهشتی ،میدان  12فروردین ،ساختمان سرافرازی ،واحد 1
تلفـن0913 - 163 13 33 :
شعبة كرمان
آدرس :كرمان ،بلوار جهاد ،بين كوچه  10و  ،12ساختمان اليكو ،طبقة سوم
تلفـن034 - 32 46 97 02 - 3 :
شعبة مازندران
آدرس :مازندران ،قائم شهر ،خیابان ساری ،خیابان ظرافت ،نبش ایثار 26
تلفـن011 - 42 07 77 42 - 3 :
011 - 42 03 76 05
نمـابر011 - 42 07 77 43 :
شعبة مشهد
آدرس :مشهد ،زيبا شهر ،آزادي  ،40پالك  ،2واحد 2
تلفـن051 - 36 08 64 23 :
051 - 36 02 25 68 - 9
نمـابر021 - 89 78 33 30 :
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