بنام خدا

مديريت محترم
با سالم و احترام

برنامه آموزشی فصل بهار  79مركز آموزش شركت رايورز
(بصورت حضوری و غیر حضوری از طريق اينترنت )
از مدیریت محترم خواهشمندیم تا دستور فرمایند اطالعرسانی الزم در سطح

آن شطرتت (مطدیریتهطا اادطد فنطاارط اطال طا

ا

تاربران سیستم) انجام پذیرد.
دضور در دارههاط آموزشی براط شرتتها ا مؤسسا
شده دداتثر  2نفر (از هر شرتت) براط جلسا
مد

زمان جلسا

طرف قرارداد پشتیبانی رايگان بوده ا به ازاط هر تُدداره ا الم

دضورط ا یک ثبت نام غیردضورط (درفضاط مجازط) میتواند صور

پذیرد.

آموزشی  2/5سا تمیباشد .جهت برقرارط نظم در زمان برگزارط پیشاپیش از دم پذیرش افرادطته

پس از شراع تالس در محل آموزش دضور یابند پوزش میطلبیم.
نحوه ثبتنام از طریق معرفی افراد به همراه اطالعات کلی (نام ونام خانوادگی ،عنوان دوره آموزشی مورد نظر و شماره کُد دوره)

بوده ته میبایست توسط بصور

تتبی براط شرتت آموزشی ا تحقیقاتی رایورز (فکس به شماره  )94636348ارسال گردد.

آموزش از راه دور به كمک اينترنت  -به منظور ثبت نام براط دارههاط غیر دضورط الزم است پس از ارسال درخواست
براط دریافت نام تاربرط ا رمز اراد به سایت با مرتز آموزش تماس داصل شود( .االویت ثبت نام آموزشهاط غیر
دضورط با مشتریان خارج از تهران می باشد).
پایانزمان ثبتنام متقاضیان (جهت برنامهریزط ا زمانبندط موضو ا

آموزشی) دداتثر تا یک هفته پیش از برگطزارط داره

آموزشی مربوطه میباشد.
متمنی است براط سهولت در امر اطالع رسطانی برنامطههطاط آموزشطی شطماره فطاتس ا آدرس پسطت النترانینطی ( email

 )Addressخودرا به این مرتز اطالع دهید .الزم به ذتراست برنامههاط آموزشطی ایطن مرتطز همطواره قبطل از برگطزارط در
سایت رایورز ( )WWW.RAYVARZ.COMقرار میگیرد با مراجعه به این سایت از برنامههاط آموزشی ما محلع گردید.

خواهشمنديم جهت دريافت اطالعات بيشتر ،با
کارشناس آموزش -سرکار خانم طالبی تماس حاصل
فرماييد.
شماره تماس)123(94636342 :
آدرس الکترونيکیtraining@rayvarz.com :

سيستم

عنوان آموزش

کُد دوره

حسابداری مالی
خزانه داری وجوه

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

00111

شنبه

19/10/01

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

01101

یکشنبه

19/10/11

نقد
حقوق و دستمزد و

تاريخ برگزاري

تنظيمات کدهای کسر و پرداخت ،کسورات قانونی و مالخظات تهيه فایل
01111

دوشنبه

19/10/10

انبار

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

00111

سه شنبه

19/10/11

سهام

مالياتی

پرسنلی

مالحظات و محاسبات سود سهامداران

00111

چهارشنبه

19/10/10

آموزش سيستم طراحی گزارشات – کليه سيستمها (مقدماتی)

11110

یکشنبه

19/10/19

آموزش سيستم طراحی گزارشات – سيستمهای حوزه امورمالی
11100

(پيشرفته) *

دوشنبه

19/10/10

آموزش سيستم طراحی گزارشات – سيستمهای حوزه حقوق و
طراحی گزارشات

11102

دستمزد(پيشرفته)*

سهشنبه

19/10/11

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

11109

چهارشنبه

19/10/01

11111

شنبه

19/12/11

(( زمان برگزاری آموزشها صبحها از ساعت  7/03الی  21می باشد))
توجّه! * ثبت نام همزمان يک كاربر در كالسهای مقدماتی و پیشرفته آموزش طراحی گزارشات امكانپذير
نمیباشد!

