تقویم آموزشی فصل زمستان
دورههاي راهکاران
شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

اطالعات دوره

97/10/15

97/11/01

روزهاي زوج 17:30-20:30

97/10/25

97/11/09

یك شنبه و سه شنبه ها 8-13

97/11/04

97/11/11

پنج شنبه و جمعه ها 8-17

97/11/06

97/11/15

روزهاي زوج 8-13

97/11/16

97/12/12

یك شنبه و سه شنبه ها 17:30-20:30

97/11/23

97/12/12

یك شنبه و سه شنبه ها 13-17

97/12/02

97/12/16

پنج شنبه و جمعه ها 13-18

97/12/06

97/12/18

روزهاي زوج 13-17

97/12/11

97/12/27

روزهاي زوج 17:30-20:30

97/12/14

97/12/28

یك شنبه و سه شنبه ها 8-13

97/12/16

97/12/24

پنج شنبه و جمعه ها 8-14

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

97/10/09

97/10/18

یك شنبه و سه شنبه ها 8-13

97/10/20

97/10/28

پنج شنبه و جمعه ها 8-13

97/10/22

97/11/01

روزهاي زوج 13-17

97/11/01

97/11/15

روزهاي زوج 17:30-20:30

97/11/07

97/11/21

یك شنبه و سه شنبه ها 13-17

*مدت دوره 20:ساعت

97/11/18

97/11/25

پنج شنبه و جمعه ها 8-17

*شهریه6.500.000 :ریال

97/11/24

97/12/01

روزهاي زوج 8-13

97/11/30

97/12/21

یك شنبه و سه شنبه ها 17:30-20:30

97/12/07

97/12/19

یك شنبه و سه شنبه ها 8-13

97/12/16

97/12/24

پنج شنبه و جمعه ها 13-18

97/12/18

97/12/27

روزهاي زوج 13-17

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

97/10/11

97/11/07

یك شنبه و سه شنبه ها 17:30-20:30

97/10/16

97/10/30

یك شنبه و سه شنبه ها 13-18

97/10/27

97/11/11

پنج شنبه و جمعه ها 13-18

97/11/01

97/11/13

روزهاي زوج 13-17

97/11/06

97/11/27

روزهاي زوج 17:30-20:30

97/11/14

97/11/28

یك شنبه و سه شنبه ها 8-13

97/11/25

97/12/09

پنج شنبه و جمعه ها 8-13

97/12/01

97/12/11

روزهاي زوج 8-13

97/12/05

97/12/28

یك شنبه و سه شنبه ها 17:30-20:30

97/12/12

97/12/28

یك شنبه و سه شنبه ها 13-17

97/12/16

97/12/23

پنج شنبه و جمعه ها 8-17

97/12/18

97/12/27

روزهاي زوج 13-18

*دفترکل
*مدت دوره 24:ساعت
*شهریه5.500.000 :ریال
*پیش نیاز :مفاهیم مالی

اطالعات دوره

*دریافت و پرداخت

*پیش نیاز :دفترکل

اطالعات دوره

*جبران خدمات
*مدت دوره 24:ساعت
*شهریه6.500.000 :ریال

تقویم آموزشی فصل زمستان
دورههاي راهکاران
شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

97/10/13
97/10/15
97/10/25
97/11/02
97/11/11
97/11/13
97/11/27
97/12/05
97/12/09
97/12/13

97/10/27
97/10/26
97/11/30
97/11/23
97/11/19
97/11/29
97/12/20
97/12/21
97/12/17
97/12/27

پنج شنبه و جمعه ها 8-14
روزهاي زوج 13-18
یك شنبه و سه شنبه ها 17:30-20:30
یك شنبه و سه شنبه ها 13-17:30
پنج شنبه و جمعه ها 8-17
روزهاي زوج 8-13
روزهاي زوج 17:30-20:30
یك شنبه و سه شنبه ها 8-13
پنج شنبه و جمعه ها 8-17
روزهاي زوج 13-17:30

اطالعات دوره

اطالعات دوره

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

*دارایی ثابت

97/10/16

97/10/30

یك شنبه و سه شنبه ها 8-13

* 24ساعت * 7.500.000ریال

97/11/15

97/12/06

روزهاي زوج 17:30-20:30

*پیش نیاز :دفترکل

97/12/11

97/12/22

روزهاي زوج 13-17

اطالعات دوره

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

* تدارکات

97/10/22

97/11/01

روزهاي زوج 8-13

* 24ساعت *7.500.000ریال

97/11/23

97/12/19

یك شنبه و سه شنبه ها 17:30-20:30

*پیش نیاز :دفترکل

97/12/07

97/12/26

یك شنبه و سه شنبه ها 13-17

اطالعات دوره

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

97/10/22

97/10/29

روزهاي زوج 13-17

97/11/15

97/11/29

روزهاي زوج 17:30-20:30

97/12/14

97/12/21

یك شنبه و سه شنبه ها 8-13

اطالعات دوره

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

* فروش

97/10/18

97/11/02

یك شنبه و سه شنبه ها 8-13

* 24ساعت *7.500.000ریال

97/11/16

97/12/12

یك شنبه و سه شنبه ها 17:30-20:30

*پیش نیاز :دفترکل و انبار

97/12/13

97/12/25

روزهاي زوج 13-17

اطالعات دوره

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

*مدیریت تردد

97/11/13

97/11/15

شنبه و دوشنبه 13-18

* انبار و حسابداري انبار
*مدت دوره 32:ساعت
*شهریه7.500.000 :ریال
*پیش نیاز :دفترکل

*کارگزینی
* 16ساعت

*7.000.000ریال

* 10ساعت * 6.100.000ریال

زمان آن متعاقباً اعالم می گردد

یك شنبه و سه شنبه 8-13

اطالعات دوره

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

بهاي تمام شده

97/11/11

97/11/19

پنج شنبه و جمعه ها 8-17

97/12/06

97/12/22

روزهاي زوج 13-17

* 32ساعت * 15.000.000ریال
*پیش نیاز :دفترکل

تقویم آموزشی فصل زمستان
بسته مفاهیم مالی
اطالعات دوره
* 60ساعت

* 8.400.000ریال

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

97/10/15

97/12/04

روزهاي زوج 17:30-20:30

دوره جامع نرم افزار سپیدار
*دوره شامل( قفل آموزشی سپیدار و کتاب کار) می باشد.

اطالعات دوره

شروع

(حسابداري مالی ،دریافت و پرداخت ،انبار
و فروش ،حقوق و دستمزد)
*مدت دوره 70:ساعت *شهریه:
8.900.000ریال *پیش نیاز :مفاهیم مالی

پایان

روز و ساعت برگزاري

97/10/15

97/11/07

روزهاي زوج 8:30-13:30

97/10/15

97/12/11

روزهاي زوج 17:30-20:30

97/10/27

97/12/10

پنجشنبه و جمعه 8-13

کارگاههاي مالی
*اکسل مقدماتی
اطالعات دوره
* 15ساعت

*2.400.000ریال

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

97/10/13

97/10/27

پنجشنبه 8-13

*اکسل پیشرفته
اطالعات دوره
* 30ساعت

*4.400.000ریال

شروع

پایان

روز و ساعت برگزاري

97/10/07

97/11/12

جمعه 8-13

97/10/21

97/11/26

جمعه 13-18

*اظهارنامه
زمان برگزاري
97/11/04

اطالعات دوره
* 6ساعت *1.500.000ریال

روز و ساعت

پنجشنبه 14-20

*مالیات بر ارزش افزوده
اطالعات دوره
* 6ساعت

*1.500.000ریال

زمان برگزاري

روز و ساعت

97/11/05

جمعه 8-14

*خرید و فروش فصلی
اطالعات دوره
* 6ساعت

*1.500.000ریال

زمان برگزاري

روز و ساعت

97/11/25

پنجشنبه 8-14

*کارگاه عملی کار با نرم افزارهاي مالیاتی
اطالعات دوره
* 9ساعت

*2.000.000ریال

زمان برگزاري

روز و ساعت

97/11/26

جمعه 8-17

تقویم دورههای آموزشی موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

خدمات موسسه پژوهش و آموزش همكاران سیستم به صورت حضوری ،الكترونیكی و آموزش در محل مشتریمیباشد ،اطالعات
دورههای حضوری در زمـینه آموزش كاربری نرم افزار به شرح زیر اعالم مـیگردد .جهت دریافت اطالعات هزینه های آموزش در محل و
الكترونیكی با كارشناسان آموزش تماس بگیرید.
جهت پرداخت شهریه می توانید به یکی از سه روش زیر اقدام نمائید:

 پرداخت الكترونیكی:
درصورت پرداخت شهریه به صورت الكترونیكی شامل  %5تخفیف خواهید شد
 مراجعه به بانک:
واریز شهریه به شماره حساب  101238228391بانك اقتصاد نوین ،شعبه غدیر به نام موسسه پژوهش وآموزش
همکاران سیستم (قابل پرداخت در کلیه شعب)
 کارت به کارت:
واریز به شماره کارت بانک سامان به شماره  6219867000008256به نام مؤسسه پژوهش و آموزش همكاران
سیستم.تصویر فیش واریزی به شماره نمابر  02183382599و یا به شماره تلگرام  09210879982ارسال شود.
 مراجعه حضوری به واحد آموزش موسسه و واریز از طریق دستگاه کارتخوان
نکات قابل توجه جهت ثبت نام در دورههای آموزشی:
.1

رعایت پیش نیاز هر دوره طبق جدول آموزشی از سوی شرکت کننده الزامی بوده ودر صورت عدم رعایت پیش نیاز مسئولیت بازدهی
دوره به عهده شرکت کننده می باشد.

.2

در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی در آزمون انتهای دوره ،شهریه آزمون مجدد معادل  900.000ریال میباشد.

.3

حداكثر  48ساعت قبل از شروع دوره ،مدارك ثبت نام به همراه تصویر فیش بانكی (برای فراگیرانی كه از طریق پرداخت الكترونیكی اقدام
نكرده اند) از طریق ایمیل یا نمابر برای موسسه ارسال شود ،در غیر اینصورت ثبت نام قطعی نمی باشد و امكان پذیرفتن فراگیر در
دوره امكان پذیر نمی باشد.

.4

پس از ثبت نام ،امكان تغییر زمان دوره وجود ندارد.

.5

در صورت انصراف از ثبت نام و یا تغییر دوره ثبت نامی ،تا سه روز قبل از شروع دوره  %10کل شهریه دروس ثبت نامی کسر می شود.

.6

در صورت انصراف از ثبت نام و یا تغییر دوره ثبت نامی ،از سه روز تا  24ساعت قبل از شرو ع دوره  %20کل شهریه دروس ثبت نامی
کسر میشود.

.7

در صورت انصراف از ثبت نام و یا تغییر دوره ثبت نامی ،از  24ساعت تا قبل از زمان شروع دوره  %50کل شهریه دروس ثبت نامی کسر
میشود.

.8

در صورتی که از کیفیت کالس راضی نباشید هزینه کالس را پس میدهیم.

.9

به انصراف هایی كه پس از زمان های اعالم شده صورت گیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .10اگر بعد از گرفتن گواهینامه از ما ،جذب مشتری شوید ،هدیه دریافت میکنید .فراگیران سپیدار کارت هدیه اعتبار آموزشی  200هزار
تومانی و فراگیران راهکاران ،کارت هدیه اعتبار آموزشی  300هزار تومانی
 .11مشاهده دموی رایگان آموزشهای الكترونیكی به آدرس  http://sgelearning.systemgroup.netمراجعه فرمایید.
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