
 بنام خدا
 

  

  رایورزشرکت آموزشی و تحقیقاتی  99 زمستانهاي فصل  برنامه آموزش
 ) راه دور غیر حضوري از(

  مدیریت محترم
 با سالم و احترام

  

ها، واحد فناوري اطالعات و  (مدیریتشرکت  الزم در سطح آنرسانی  از مدیریت محترم خواهشمندیم تا دستور فرمایند اطالع 
 انجام پذیرد.  کاربران سیستم)

هاي  منظور رعایت پروتکلبوده و به  رایگان ،سسات طرف قرارداد پشتیبانیؤها و م شرکت برايهاي آموزشی  در دورهثبت نام  
 .برگزار می گردد  بصورت مجازي و از راه دوربهداشتی 

 باشد.  می ساعت 5/2آموزشی، مدت زمان جلسات  

کُد آموزشی مورد نظر و شماره دوره عنوان نام ونام خانوادگی، (از طریق معرفی افراد به همراه اطالعات کلی  نام ثبتنحوه  
 ارسال گردد. رایورز ی و تحقیقاتیآموزش براي شرکت کتبیبایست بصورت  بوده که می  )دوره

ماس ، تو رمز ورود به سایت شرکت براي دریافت نام کاربريبا مرکز آموزش به منظور ثبت نام الزم است پس از ارسال درخواست  
 حاصل شود. 

و لینک  )www.rayvarz.com(سایت رایورز  ، از طریقنام کاربري و رمز ورودبا در دست داشتن کاربران الزم است  
 . دوره مورد نظر را براي نمایش انتخاب نمایندکالسهاي آموزشی، 

دوره از برگزاري  پیشهفته  یکحداکثر تا  )بندي موضوعات آموزشی ریزي و زمان جهت برنامه(نام متقاضیان  زمان ثبت ن پایا 
  .باشد مربوطه می آموزشی

) email Address( آموزشی، شماره فاکس و آدرس پست الکترونیکیهاي  متمنی است براي سهولت در امر اطالع رسانی برنامه 
هاي آموزشی این مرکز همواره قبل از برگزاري در سایت رایورز  الزم به ذکراست برنامه هید.اطالع دبه این مرکز را  خود

)WWW.RAYVARZ.COM( ید.هاي آموزشی ما مطلع گرد گیرد، با مراجعه به این سایت از برنامه قرار می 

 

با  ،نام کاربري و رمز ورودجهت دریافت خواهشمنداست 
  یید.تماس حاصل فرماکارشناس آموزش، سرکار خانم طالبی 

 )021(84363752 :تماس شماره

  84363149 :فکس
 training@rayvarz.comآدرس الکترونیکی: 

  
  

  

 
 
 
 
 

  
  



 

  
 
 
 

 

کُد   عنوان آموزش  سیستم
  زمان  تاریخ برگزاري  دوره

  مالیحسابداري 
 هاي دائم و موقت، شروع سال جدید و سند افتتاحیه بستن حساب

acntrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  11002   12الی  30/9  25/11/99  شنبه  

 بستن سال مالی، آغاز سال مالی و انتقال مانده  (خزانه)وجوه نقد
rayvarz/cashhttps://trn.rayvarz.com/ch/  16010  12الی  30/9  26/11/99  شنبه یک  

 انبارگردانی، عملیات پایان و آغاز سال مالی و نقل مانده  (ریالی/تعدادي)انبار
invrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  13013 12الی  30/9  27/11/99  دوشنبه  

 نحوه محاسبه و پرداخت عیدي و صدور احکام ابتداي سال  حقوق و دستمزد
payrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  12011  12الی  30/9  28/11/99  سه شنبه  

 بستن سال مالی، آغاز سال مالی و انتقال مانده  توزیع و فروش
salerayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  14009  12الی  30/9  29/11/99  چهارشنبه  

طراحی 

  گزارشات

 هاي حوزه مالی (مقدماتی) سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات 
acnt-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  22010  

  02/12/99  شنبه
  12الی  30/9

  حوزه مالی (پیشرفته)* هاي سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات
adv-acant-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  22011  14,3017الی  

ودستمزد  هاي حوزه حقوق سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات 
  pay-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/   22013(مقدماتی)

  03/12/99  یک شنبه
  12الی  30/9

 دستمزد هاي حوزه حقوق و سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات
  17الیadv-pay-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/   22014  14,30(پیشرفته)*

هاي حوزه انبار و  سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات 
  inv-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/   22016  مواد(مقدماتی)

  04/12/99  دو شنبه
  12الی  30/9

مواد هاي حوزه انبار و  سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات 
  17الیadv-inv-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/   22017  14,30* (پیشرفته)

 ها) ** آموزش طراحی فرم سیستم گزارشات (کلیه سیستم
form-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  22020  12الی  30/9  05/12/99  سه شنبه  

 
  
  

  پذیر نیست! امکان» آموزش طراحی گزارشات«مقدماتی و پیشرفته ثبت نام همزمان یک کاربر در دوره  *
   .است» هاي مقدماتی و پیشرفته گزارشات آموزش«و امکانات جدید، گذراندن » آموزش طراحی فرم گزارشات«نیاز شرکت در دوره  * پیش*

گرهاي مرور )،توصیه نمی شود  WiMAXو  GPRSستفاده از اینترنت(ا براي ویدیو  256k براي صدا و  128kاینترنت آموزش در فضاي مجازي پیوند جهت ورود به اتاق نیاز  پیش ***
Chrome 80+  /+39Opera  /Firefox 80+  


