بنام خدا

مديريت محترم
با سالم و احترام

برنامه آموزشی فصل بهار  69مركز آموزش شركت رايورز
 از آن مدیریت محترم خواهشمند است دستور فرمایند اطالع رسانی الزم در سطح شرکت (مدیریتها ،واحد فنآوری اطالعات و کاربران سیستم) به انجام رسد.
 حضور در دورههای آموزشی جهت شرکتها و مؤسسات طرف قرارداد پشتیبانی رايگان بوده و به ازای هر کُد اعالم شده از هرشرکت ،حداکثر  2نفر میتوانند شرکت نمایند.
 مدت زمان جلسات  2/5ساعتمیباشد .به منظور نظم آموزش ،پیشاپیش از عدم پذیرفتن افرادیکه بعد از شروع کالس در محل آموزش حضور یابند ،پوزش میطلبیم.
 نحوه ثبت نام از طریق معرفی افراد به همراه مشخصات کامل (نام ونام خانوادگی و عنوان آموزشی مورد نظر و شماره ک د دوره) از طریقق مااببقات اداری سقازمان
مربوطه با شرکت آموزشی و بحقیقابی رایورز (با شماره فکس ) 83313634صورت خواهد پذیرفت( .خواهشمند است با بوجه به بجربیات قبلی ،تنه ا اسقامی افقرادی اعقالم
گردد که مطمئناً در جلسات حضور می یابند) .مرکز آموزش از پذیرفتن غایبین دورههای قبلی ثبت نام شده ،معذور میباشد.
 پایانزمان ثبتنام متقاضیان جهت برنامه ریزی و زمان بندی موضوعات آموزشی حداکثر با یک هفته قبل از برگزاری موضوع آموزشی میباشد.
 دورهها طبق جدول اعالم شده در زمان مقرر بشایل خواهد شد ،چنانچه دوره اي به علت به حد نصاب نرسيدن برگزارنگردد ،پيشاپيش ب ه بت ت ن ام کنن دگان آن
دوره  ،اطالع داده خواهد شد.
 متمنی است برای سهولت در امر اطالع رسانی برنامههای آموزشی ،شماره فاکس و آدرس پست الاترونیای ( )email Addressخقودرا بقه ایقن مرکقز اطقالع دهیقد .الزم بقه
ذکراست برنامه های آموزشی این مرکز همواره قبل از برگزاری در سایت رایورز ( )WWW.RAYVARZ.COMقرار میگیرد ،با مراجعه به این سایت از برنامههای آموزشقی
ما مطلع گردید.

خواهشمنديم جهت دريافت اطالعات بيشتر ،با کارشناس آموزش -سرکار خانم ملکآرا تماس
حاصل فرماييد.
شماره تماس)126(83313342 :

آدرس الکترونيکیtraining@rayvarz.com :

عنوان آموزش

سيستم

کد دوره

تاريخ برگزاري

زمان

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

00111

شنبه

69/10/11

 6/01الی 01

تنظيمات سيستم ،سند نقدینگی،مغایرت بانكی و عمليات پایان سال

09101

یکشنبه

69/10/10

 6/01الی 01

تنظيمات کدهای کسر و پرداخت ،کسورات قانونی و مالخظات تهيه فایل مالياتی

01116

دوشنبه

69/10/11

 6/01الی 01

انبار

مالحظات ریالی عمليات پایان سال و آغاز سال مالی و گزارشات کنترلی

00116

سه شنبه

69/10/10

 6/01الی 01

سهام

مالحظات و محاسبات سود سهامداران

00111

سهشنبه

69/10/12

 6/01الی 01

پرسش و پاسخ و رفع اشكال کاربران

11110

چهارشنبه

69/10/12

 02/01الی 01

آموزش سيستم طراحی گزارشات – کليه سيستمها (مقدماتی)

11110

شنبه

69/10/11

 6/01الی 01

آموزش سيستم طراحی گزارشات – سيستمهای حوزه امورمالی (پيشرفته) *

11100

یکشنبه

69/10/10

 6/01الی 01

آموزش سيستم طراحی گزارشات – سيستمهای حوزه حقوق و دستمزد(پيشرفته)*

11102

دوشنبه

69/10/16

 6/01الی 01

آموزش سيستم طراحی گزارشات  -سيستمهای حوزه انبار و مواد (پيشرفته) *

11101

سه شنبه

69/10/01

 6/01الی 01

آموزش طراحی فرم سيستم گزارشات

11111

چهارشنبه

69/10/00

 6/01الی 01

حسابداري مالی
خزانه داري وجوه نقد
حقوق و دستمزد و پرسنلی

اتوماسیون اداري

طراحی گزارشات

توجّه! * ثبت نام همزمان يک كاربر در كالسهاي مقدماتی و پیشرفته آموزش طراحی گزارشات امكانپذير نمیباشد!

