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مديريتمحترم 
باسالمواحترام 

برنامه آموزشهای فصل زمستان  69شرکت آموزشی و تحقیقاتی رايورز
(برای اولین بار همزمان بصورت حضوری و غیر حضوری از طريق اينترنت )
از مدیریت محترم خواهشمندیم تا دستور فرمایند اطالعرسانی الزم در سطح آن شرکت (مدیریتها ،واحد فناوری اطالعات و کاربران سیستم) انجام پذیرد.
حضور در دورههای آموزشی برای شرکتها و مؤسسات طرف قرارداد پشتیبانی ،رايگان بوده و به ازای هر کُددوره اعالم شده ،حداکثر 2نفر(از هر شرکت) برای جلسات
حضوری و یک ثبت نام غیرحضوری (درفضای مجازی) میتوانند داشتهباشند.
مدت زمان جلسات آموزشی 2/5 ،ساعتمیباشد .جهت برقراری نظم در زمان برگزاری ،پیشاپیش از عدم پذیرش افرادیکه پس از شروع کالس ،در محل آموزش حضور یابند ،پوزش میطلبیم.

نحوه ثبتنام از طریق معرفی افراد به همراه اطالعاتکلی(نامونامخانوادگی،عنواندورهآموزشیموردنظروشمارهکُددوره) بوده که میبایست توسط بصورت کتبی برای
شرکت آموزشی و تحقیقاتی رایورز (فکسبهشماره)94636348ارسالگردد.
آموزش از راه دور به کمک اينترنت  -به منظور ثبت نام برای دورههای غیر حضوری ،الزم است پس از ارسال درخواست برای دریافت نام کاربری و رمز ورود به سایت ،با
مرکز آموزش تماس حاصل شود( .اولویت ثبت نام آموزشهای غیر حضوری ،با مشتریان خارج از تهران می باشد).
پایانزمان ثبتنام متقاضیان (جهت برنامهریزی و زمانبندی موضوعات آموزشی) حداکثر تا یک هفته پیش از برگزاری دوره آموزشی مربوطه میباشد.
نامکنندگان،اطالعدادهخواهدشد.
ثبت 
چنانچهدورهايبهحدنصابنرسيدهوبرگزارنگردد،به 

دورهها مطابق جدول اعالم شده در زمان مقرر تشكیل خواهد گردید.
متمنی است جهت سهولت در امر اطالعرسانی برنامههای آموزشی ،شماره فاکس و آدرس الكترونیكی ( )Email Addressخود را در اختیار این مرکز قرار دهید .شایان ذکر است که برنامههای
آموزشی این مرکز (پیش از برگزاری) در وبسایت رایورز به آدرس  WWW.RAYVARZ.COMقرار داده خواهد شد.

خواهشمنديمجهتدريافتاطالعاتبيشتر،باکارشناسآموزش-سرکارخانمطالبیتماسحاصلفرماييد .
شمارهتماس)123(94636342:آدرسالکترونيکیtraining@rayvarz.com:

دورههای آموزشي مرتبط با عمليات پايان سال ،بستن حسابها و انبارگرداني
سیستم

عنوان آموزش

حسابداری مالی بستن حسابهای دائم و موقت ،شروع سال جدید و سند افتتاحیه
وجوه نقد
انبار

بستن سال مالی ،آغاز سال مالی و انتقال مانده
انبارگردانی ،عملیات پایان و آغاز سال مالی و نقل مانده

حقوق و دستمزد نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و صدور احکام ابتدای سال
توزيع و فروش

طراحی
گزارشات

بستن سال مالی  ،آغاز سال مالی و انتقال مانده

کُد دوره
00111
09101
02116
01100
02116

آموزش سیستم طراحی گزارشات – سیستمهای حوزه امورمالی (مقدماتی)

11101

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

11100

آموزش سیستم طراحی گزارشات – سیستمهای حوزه حقوق ودستمزد (مقدماتی)

11102

آموزش سیستم طراحی گزارشات – سیستمهای حوزه حقوق ودستمزد(پیشرفته)*

11102

آموزش سیستم طراحی گزارشات – سیستمهای حوزه انبار و مواد(مقدماتی)

11109

آموزش سیستم طراحی گزارشات – سیستمهای حوزه انبار و مواد (پیشرفته) *

11100

آموزش طراحی فرم سیستم گزارشات (کلیه سیستمها) **

11111

زمان

تاريخ برگزاری
دوشنبه

69/00/12

 6/21الی 01

سه شنبه

69/00/12

 6/21الی 01

چهارشنبه 69/00/12

 6/21الی 01

69/00/12

 6/21الی 01

چهارشنبه 69/01/11

 6/21الی 01

یکشنبه

69/00/16

 6/21الی 01

دو شنبه

69/00/21

 6/21الی 01

شنبه

69/01/12

 6/21الی 01

یکشنبه

69/01/19

 6/21الی 01

دوشنبه

69/01/10

 6/21الی 01

سه شنبه

 6/21 69/01/12الی 01

شنبه

چهارشنبه 69/01/16

 6/21الی 01

* ثبت نام همزمان يک کاربر در دوره مقدماتی و پیشرفته «آموزش طراحی گزارشات» امكانپذير نیست!

** پیشنیاز شرکت در دوره «آموزش طراحی فرم گزارشات» ،گذراندن «آموزشهای مقدماتی و پیشرفته گزارشات» است.
*** پیشنیاز پیوند جهت ورود به اتاق آموزش در فضای مجازی اينترنت  k 821برای صدا و  k 259برای ويديو (استفاده از اينترنت  GPRSو  WiMAXتوصیه نمی شود) ،مرورگرهای Chrome 52+

Opera 96+ /

Firefox 74+/

برگزاری آنالین دورههای آموزش فصلی رایورز
مرکز آموزش رایورز در نظر دارد جهت رفاه حال مشتریان گرانقدر ،این دوره از آموزشهای فصلی خود را به
صورت غیرحضوری نیز برگزار نماید.
نظر به اینکه حضور فیزیکی شرکتکنندگان در دورههای آموزشی فصلی ،هزینههای مستقیم و غیرمستقیم زیادی را به
شرکتکنندگان این کالسها و نیز برگزارکنندگان تحمیل می نمود ،برآن شدیم با بکارگیری ابزارهای نوین و تخصصی در
این زمینه ،این دورهها را به صورت غیرحضوری نیز برگزار نماییم.
با توجه به اینکه معموالً پرسنل مشتریان (دارای قرارداد) در ساعات اداری در جلسات دورهها حضور مییابند ،انتظار
می رود (با توجه به عدم نیاز به حضور در رایورز و امکان حضور و پیگیری کالسها از محل شرکت متبوع) مشتریان
محترم استقبال ویژهای از آن به عمل آورند.
شرکتهایی که تمایل به حضور در دورههای آنالین دارند ،به منظور ثبت نام ،الزم است پس از ارسال درخواست برای
دریافت نام کاربری و رمز ورود به سایت ،با مرکز آموزش تماس حاصل نمایند( .اولویت ثبت نام آموزشهای غیر حضوری،
با مشتریان خارج از تهران می باشد)
کاربران محترم پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز ارسالی ،با کلیک روی لینکهای قرارداد شده در سایت رایورز
( )WWW.rayvarz.comبخش آموزش ،قادر خواهند بود در کالسهای آنالین شرکت نمایند.
شرایط موردنیاز جهت شرکت در دورههای آنالین


استفاده از اینترنت با پهنای باند k 033به ازاء هر کاربر با شرایط زیر:
 تمامی پورتها می بایست برای کاربر باز باشد؛ لذا استفاده از پراکسیسرور پیشنهاد نمیشود .در
صورت استفاده از اینترنتهای اشتراکی داخل شبکههای محلی ،اینترنت کاربر بدون محدودیت
باشد
 استفاده از اینترنتهای  GPRSو  WiMAXتوصیه نمیشود و برای دریافت کیفیت مناسب
صدا و تصویر ،خطوط  ADSLپیشنهاد میگردد




استفاده از  Chromeنسخه  25به باال به عنوان مرورگر
استفاده از هدفون یا اسپیکر برای شنیدن صدای کالس

شرکتکنندگان محترم میتوانند یک روز پیش از برگزاری دورهها ،در تاریخ  69/11/50با مراجعه به لینک ذیل و ورود به
برنامه مربوطه ،نسبت به تست آن و اطمینان از کیفیت صدا و تصویر اقدام نمایند.
https://trn.rayvarz.com/ch/test

