
  بنام خدا 

  مدیریت محترم 
  با سالم و احترام

  رایورزشرکت آموزشی و تحقیقاتی  98 هاي فصل زمستان برنامه آموزش
  )بصورت حضوري و غیر حضوري از طریق اینترنت (

  

 ها، واحد فناوري اطالعات و کاربران سیستم) (مدیریتشرکت  رسانی الزم در سطح آن فرمایند اطالعاز مدیریت محترم خواهشمندیم تا دستور  
  انجام پذیرد.

براي جلسات بوده و به ازاي هر کُددوره  اعالم شده،  رایگان ،سسات طرف قرارداد پشتیبانیؤها و م شرکت برايهاي آموزشی  حضور در دوره 
 تواند صورت پذیرد. می (درفضاي مجازي)(از هر شرکت) و یک ثبت نام غیرحضوري  نفر 2حداکثر حضوري 

که پس از شروع کالس  باشد. جهت برقراري نظم در زمان برگزاري، پیشاپیش از عدم پذیرش افرادي می ساعت 5/2آموزشی، مدت زمان جلسات  
 طلبیم. در محل آموزش حضور یابند، پوزش می

بوده که   )دورهکُد آموزشی مورد نظر و شماره دوره عنوان (نام ونام خانوادگی، از طریق معرفی افراد به همراه اطالعات کلی  نام ثبتنحوه  
فکس شماره و یا  training@rayvarz.comبه آدرس ایمیل ( رایورز ی و تحقیقاتیآموزش بایست بصورت کتبی براي شرکت می

 ارسال گردد. )84363149

هاي غیر حضوري، الزم است پس از ارسال درخواست براي دریافت نام  به منظور ثبت نام براي دوره -  آموزش از راه دور به کمک اینترنت 
خارج از تهران می  کاربري و رمز ورود به سایت،  با مرکز آموزش تماس حاصل شود. (اولویت ثبت نام آموزشهاي غیر حضوري، با مشتریان

و لینک کالسهاي  )www.rayvarz.com(باشد). با در دست داشتن نام کاربري و رمز ورود، کاربران می بایستی از طریق سایت رایورز 
 آموزشی، دوره مورد نظر را انتخاب نمایند. 

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

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

 ید.هاي آموزشی ما مطلع گرد گیرد، با مراجعه به این سایت از برنامه قرار می

 

کارشناس با  ،بیشتر جهت دریافت اطالعاتخواهشمنداست 
  یید.تماس حاصل فرماآموزش، سرکار خانم طالبی 

 )021(84363752تماس:  شماره
  )84363149فکس شماره 

 training@rayvarz.comآدرس الکترونیکی: 
  
  

باالتر از خیابان ولی عصر،  افزار رایورز، دفتر مرکزي شرکت مهندسی نرم  محل برگزاري:
  (سالن همایشها) ،30ساعی، خیابان هجدهم، پالك  كپار نروبروي پمپ بنزیتقاطع بهشتی، 

  



  
 

کُد   عنوان آموزش  سیستم
  زمان  تاریخ برگزاري  دوره

 هاي دائم و موقت، شروع سال جدید و سند افتتاحیه حساببستن   حسابداري مالی
acntrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  11002  12الی  30/9  20/11/98  شنبهیک  

 بستن سال مالی، آغاز سال مالی و انتقال مانده  (خزانه)وجوه نقد
rayvarz/cashhttps://trn.rayvarz.com/ch/  16010  12 الی 30/9  21/11/98  شنبهدو  

 انبارگردانی، عملیات پایان و آغاز سال مالی و نقل مانده  (ریالی/تعدادي)انبار
invrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  13013 

  12الی  30/9  26/11/98  شنبه

 نحوه محاسبه و پرداخت عیدي و صدور احکام ابتداي سال  حقوق و دستمزد
payrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  12011  12الی  30/9  27/11/98  یکشنبه  

 ، آغاز سال مالی و انتقال ماندهبستن سال مالی  توزیع و فروش
salerayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  14009  12الی  30/9  28/11/98  دوشنبه  

 تهیه گزارشات معامالت فصلی در سیستم حسابداري  حسابداري مالی
acnt.rayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  11013  12الی  30/9  29/11/98  سه شنبه  

حضور مدیریت سامانه

فیش حقوقی و کارکنان  

  و پاسخ  توضیح امکانات موجود، پرسش
 )بنر، اسالیدر و .... (کارتابل، تعیین جانشین، اخبار،

pay.rayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  
  12الی  30/9  30/11/98  چهارشنبه  29001

مدیران فناوري 
 اطالعات

امکانات جدید نصب (نصب براي همه کاربران، نصب اتوماتیک جدید)، 
 TLS و ویژگیهاي آن، الزامات افتا و پیاده سازي Log اندازي دیتابیس راه
ithttps://trn.rayvarz.com/ch/rayvarz/  500077   12الی  30/9  03/12/98  شنبه  

طراحی 

  گزارشات

 هاي حوزه مالی (مقدماتی) سیستم –گزارشات آموزش سیستم طراحی 
acnt-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  22010  04/12/98  شنبهیک  

  12الی  30/9

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

هاي حوزه حقوق ودستمزد  سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات 
  05/12/98  دوشنبه  pay-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/   22013(مقدماتی)

  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 مواد(مقدماتی) سیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات 
  inv-arpgrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/  22016  06/12/98  سه شنبه  

  12الی  30/9

هاي حوزه انبار و مواد  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  07/12/98  چهارشنبه  

  12الی  30/9

 ARPGامکانات جدید اضافه شده در طراحی گزارشات 
ARPGrayvarz/https://trn.rayvarz.com/ch/ 22022  14,3017الی  

 
  

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

گرهاي مرور )،توصیه نمی شود  WiMAXو  GPRSستفاده از اینترنت(ا براي ویدیو  256kبراي صدا و   128kاینترنت آموزش در فضاي مجازي پیوند جهت ورود به اتاق نیاز  پیش ***
+52Chrome   /+39Opera  /+47Firefox   


