
 

 بنام خدا
 

 

 رایورزشرکت آموزشی و تحقیقاتی  1401 پاییزهای فصل برنامه آموزش
 

 (غیر حضوری از راه دور )

 

 مدیریت محترم
 با سالم و احترام

 

ها، واحد فناوری اطالعات و )مدیریتشرکت  رسانی الزم در سطح آناطالعاز مدیریت محترم خواهشمندیم تا دستور فرمایند  

 انجام پذیرد.  کاربران سیستم(

  بصورت مجازی و از راه دوربوده و  رايگان ،طرف قرارداد پشتیبانیسسات ؤها و مشرکت برایهای آموزشی در دورهثبت نام  

 برگزار می گردد.

 باشد. می ساعت 5/2 الی 5/1آموزشی، حدوداً مدت زمان جلسات  

  شود. تماس حاصل، به سایت رمز ورودشرکت و  دریافت نام کاربریبه منظور ثبت نام الزم است با مرکز آموزش برای  

و یا لینک ( www.rayvarz.com) نام کاربری و رمز ورود، از طریق سایت رایورزکاربران با در دست داشتن  

 . انتخاب نمایند)در روز و ساعت اعالم شده( دوره مورد نظر را برای نمایش کالسهای آموزشی، 

دوره از برگزاری  پیشیک هفته حداکثر تا  (بندی موضوعات آموزشیریزی و زمانجهت برنامه)نام متقاضیان زمان ثبتن پایا 

  .باشدمربوطه می آموزشی

قرار ( WWW.RAYVARZ.COM)های آموزشی این مرکز همواره قبل از برگزاری در سایت رایورز برنامهالزم به ذکراست  

 ید.های آموزشی ما مطلع گردگیرد، با مراجعه به این سایت از برنامهمی

 

 

با  ،نام کاربری و رمز ورودجهت دریافت خواهشمنداست 

 یيد.تماس حاصل فرما خانم طالبیکارشناس آموزش، سرکار 
 (021)84363752 :تماس شماره

 84363149 :فکس

 training@rayvarz.comآدرس الکترونيکی: 
 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.rayvarz.com/
http://www.rayvarz.com/
mailto:training@rayvarz.com


 مرکز آموزش  شرکت رایورز  1401 پاییزفصل  یبرنامه آموزش
 
 

 

 

 زمان تاریخ برگزاری کُد دوره عنوان آموزش سيستم

 مالی حسابداری
 سیستم و پاسخ به سؤاالت کاربرانتوضیح امکانات 

https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/acnt 11005 12الی  30/9 15/09/1401 سه شنبه 

 وجوه نقد
 توضیح امکانات سیستم و پاسخ به سؤاالت کاربران

https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/cash 16010 
چهار 

 شنبه

 12الی  30/9 16/09/1401

 ثابت یهایدارائ
 )اموال(

 توضیح امکانات سیستم و پاسخ به سؤاالت کاربران

asthttps://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/ 15005 12الی  30/9 19/09/1401 شنبه 

و دستمزد  حقوق
 وپرسنلی  

 توضیح امکانات سیستم و پاسخ به سؤاالت کاربران

https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/pay 12009 12الی  30/9 20/09/1401 یک شنبه 

 توزیع و فروش
 توضیح امکانات سیستم و پاسخ به سؤاالت کاربران

https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/sale 14007 12الی  30/9 21/09/1401 دو شنبه 

و انبار تعدادی
   یالیر

 توضیح امکانات سیستم و پاسخ به سؤاالت کاربران

https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/inv 13015 12الی  30/9 22/09/1401 سه شنبه 

داخلی تدارکات 
 وخارجی

 کاربران توضیح امکانات سیستم و پاسخ به سؤاالت

buyhttps://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/ 19005 12الی  30/9 23/09/1401 شنبهچهار 

 سهام
 کاربران توضیح امکانات سیستم و پاسخ به سؤاالت

sharehttps://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/ 18008 

 26/09/1401 شنبه
 12الی  30/9

 اتوماسيون اداری
 توضیح امکانات سیستم و پاسخ به سؤاالت کاربران

eofficehttps://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/ 

 

 17الی  30/14 20001

طراحی 

 گزارشات

 )مقدماتی(مالی  های حوزه امورسیستم-آموزش سیستم طراحی گزارشات

acnt-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 22010 

 27/09/1401 یک شنبه
 12الی  30/9

 )پیشرفته(*مالی  های حوزه امورسیستم-آموزش سیستم طراحی گزارشات

adv-acnt-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 22011 30/14  17الی 

 )مقدماتی(های حوزه حقوق و دستمزدسیستم -تطراحی گزارشاآموزش سیستم 

pay-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 22013 
 28/09/1401 دو شنبه

 12الی  30/9

 )پیشرفته(*د های حوزه حقوق و دستمزسیستم-آموزش سیستم طراحی گزارشات

adv-pay-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 22014 30/14  17الی 

 )مقدماتی( های حوزه انبار و موادسیستم –آموزش سیستم طراحی گزارشات

inv-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 22016 

 29/09/1401 سه شنبه
 12الی  30/9

 )پیشرفته(*موادو انبار  های حوزهسیستم –طراحی گزارشاتآموزش سیستم 

adv-inv-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 22017 30/14  17الی 

 ها(    آموزش طراحی فرم سیستم گزارشات )کلیه سیستم

form-https://www.skyroom.online/ch/rayvarz_training/arpg 
 12الی  30/9 30/09/1401 چهارشنبه 22020


