
 بنام خدا
 
 

شرکت  1401 بهارهای فصل برنامه آموزش

 رايورزآموزشی و تحقیقاتی 
 ( راه دور غیر حضوری از)

 مديريت محترم
 با سالم و احترام

 

ها، واحد فناوری اطالعات و )مدیریتشرکت  الزم در سطح آنرسانی از مدیریت محترم خواهشمندیم تا دستور فرمایند اطالع 

 انجام پذیرد.  کاربران سیستم(

بوده و به منظور رعایت  رايگان ،طرف قرارداد پشتیبانیسسات ؤها و مشرکت برایهای آموزشی در دورهثبت نام  

 برگزار می گردد.  بصورت مجازی و از راه دورهای بهداشتی پروتکل

 باشد. میساعت 5/2آموزشی، حدوداً  مدت زمان جلسات  

 ارسال گردد. رایورز ی و تحقیقاتیآموزش برای شرکت کتبیبایست بصورت بوده که می  دورهکُد شماره اعالم،  نامثبتنحوه  

، تماس به سایت رودرمز وشرکت و  دریافت نام کاربریبه منظور ثبت نام الزم است پس از ارسال درخواست با مرکز آموزش برای  

 حاصل شود. 

و یا لینک کالسهای  (www.rayvarz.com)نام کاربری و رمز ورود، از طریق سایت رایورز کاربران با در دست داشتن  

 . دوره مورد نظر را برای نمایش انتخاب نمایندآموزشی، 

دوره از برگزاری  پیشهفته  یکحداکثر تا  (بندی موضوعات آموزشیریزی و زمانجهت برنامه)نام متقاضیان زمان ثبتن پایا 

  .باشدمربوطه می آموزشی

قرار  (WWW.RAYVARZ.COM)های آموزشی این مرکز همواره قبل از برگزاری در سایت رایورز الزم به ذکراست برنامه 

 ید.های آموزشی ما مطلع گردگیرد، با مراجعه به این سایت از برنامهمی

 

کارشناس با  ،نام کاربری و رمز ورودجهت دریافت خواهشمنداست 

 یید.تماس حاصل فرما سرکار خانم طالبیآموزش، 
 (021)84363752 :تماس شماره

 84363149 :فکس

 training@rayvarz.comآدرس الکترونیکی: 
 

 

 

 

برای  k 256برای صدا و  k 128اينترنت آموزش در فضای مجازی پیوند جهت ورود به اتاق نیاز *** پیش

  ويديو

 +Chrome80+  /+39Opera  / Firefox80 گرهای مرور

( توصیه نمی شود WiMAX و GPRS ستفاده از اينترنت)ا

http://www.rayvarz.com/
http://www.rayvarz.com/
mailto:training@rayvarz.com


 

 

مركز آموزش    1401بهار فصل  یبرنامه آموزش

 شرکت رايورز
 
 

 

 

 

برای  k 256برای صدا و  k 128اينترنت آموزش در فضای مجازی پیوند جهت ورود به اتاق نیاز *** پیش

/  Chrome80+  /+39Opera گرهای (، مرورتوصیه نمی شود WiMAX و GPRS ستفاده از اينترنت)ا ويديو

 Firefox80+ 

 

 

کد  عنوان آموزش سیستم

 دوره
 تاريخ برگزاري

 حسابداري

 مالی

 مالحظات بستن حسابهای موقت و دائم، شروع سال جدید و سند افتتاحیه

https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/acnt 
11002 

22/03/1401 

 شنبهیک 
 12الی  30/9

خزانه 

داری وجوه 

 نقد

 تنظیمات سیستم، سند نقدینگی،مغایرت بانکی و عملیات پایان سال

https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/cash 
16010 

23/03/1401 

 شنبه دو
 12الی  30/9

و  حقوق

دستمزد 

 پرسنلي

 ظات تهیه فایل مالیاتی حنظیمات کدهای کسر و پرداخت، کسورات قانونی و مالت

https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/pay 
12009 

24/03/1401 

 سه شنبه
 12الی  30/9

 انبار
 مالحظات ریالی عملیات پایان سال و آغاز سال مالی و گزارشات کنترلی

https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/inv 
13009 

25/03/1401 

 شنبه چهار
 12الی  30/9

 سهام
 مالحظات و محاسبات سود سهامداران

sharehttps://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/ 
18002 

28/03/1401 

 شنبه
 12الی  30/9

طراحی 

 گزارشات

 ها  )مقدماتی(کلیه سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات 

arpghttps://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/ 
22021 

29/03/1401 

 شنبهیک 

 12الی  30/9

 * های حوزه امورمالی )پیشرفته(سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات 

adv-acnt-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 
 17الی14.30 22011

 های حوزه حقوق و دستمزد)پیشرفته(*سیستم –گزارشاتآموزش سیستم طراحی

adv-pay-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 
22014 

30/03/1401 

 شنبه دو

 12الی  30/9

 * سیستمهای حوزه انبارو مواد )پیشرفته( -سیستم طراحی گزارشات آموزش 

adv-inv-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 
 17الی14.30 22017

 آموزش طراحی فرم سیستم گزارشات

form-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 
22020 

31/03/1401 

 سه شنبه
 12 یال 30/9


