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1موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

معرفیموسسهپژوهشوآموزش
همکارانسیستم

ماموریتماچیست؟

آموزش  تخصصی  مجری  سيستم،  همكاران  آموزش  و  پژوهش  موسسه 

محصوالت گروه شركت های همكاران سيستم، از سال 1381 و با هدف توسعه 

آموزش های كاربردی ويژه مشتريان همكاران سيستم و نيز فارغ التحصيالن 

از  بیش  ساالنه  آموزش  با  نیز  هم اكنون  كرد.  كار  به  آغاز  كار  جويای  افراد  و 

45000 فراگير در بخش  های فناوری اطالعات، مالی، بازرگانی، اداری، حسابداری 

مديريت، اتوماسيون و مديريت كارخانه ويژه سازمان های خصوصی و دولتی 

فعاليت می كند. 

در  سيستم  همكاران  مشتری  هزار   85 از  بیش  وسيع  طيف  به  توجه  با 

صنايع و كسب وكارهای مختلف و نياز آن ها به جذب كاربران آشنا با نحوه كار 

سيستم ها، موسسه فرصتی را برای فراگيران فراهم كرده تا به موقعیت های 

شغلی متنوع و مناسبی در بخش های حسابداری و فناوری اطالعات از جمله 

كارشناس حسابدار، سرپرست مالی، مدير مالی،  به عنوان كمک حسابدار، 

كارشناس منابع انسانی و حقوق و دستمزد، كارشناس خزانه داری، كارشناس 

انبار، كارشناس بهای تمام شده، كارشناس علم داده، كارشناس هوشمندی 

تجاری و ده ها عنوان شغلی دیگر دسترسی داشته باشند. 

در همین راستا فراگیران دوره ها، پس از اتمام موفقیت آمیز دوره و ثبت رزومه  

انجام  برای  به مشتریان شركت همكاران سیستم  در سایت موسسه  خود 

مصاحبه شغلی معرفی می شوند. 
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موسسهازنگاهآماری

فضای آموزشی
10 كالس مجهز به سیستم برای كاربران 

+ سالن كنفرانس

1۵00
مترمربع مساحت

نفر دوره در سالعنوان دوره آموزشی

+۷۴۰+۴۵۰۰۰
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گزیدهایازاسامیشرکتهایمشتری
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انواعروشهایبرگزاریآموزش

حضوری
دوره های حضوری در محل موسسه مطابق با تقویم آموزشی برگزار می شود. 

در دوره های سیستمی كاربران می توانند عالوه بر دریافت آموزش ها به شكل 

حضوری، بر روی سیستم هایی كه در اختیار هر فرد قرار داده شده نیز تمرین 

كرده و در كالس مشاركت كنند. 

آنالین
فراگیران می توانند با استفاده از لینک دوره ها، در روز و ساعت تعیین شده، 

و  پاسخ  و  پرسش  امكان  دوره ها  این  در  یابند.  حضور  آنالین  كالس های  در 

تمرین  برای  سیستمی  دوره های  در  نرم افزار  لینک  به  دسترسی  همچنین 

فراگیران فراهم است.

الکترونیکی
تدریس  با  شده  ضبط  آموزشی  فیلم های  شامل  الكترونیكی  دوره های 

آزمون  و  تعاملی  آموزش  با  كه  بوده  مطلوب  باكیفیت  و  خبره  مدرسین 

همچنین  است.  شده  تهیه  آموزش ها  شدن  كاربردی تر  هدف  با  سیستمی 

نیز  الزم  دسترسی  امكان  دوره،  هر  با  مرتبط  تمرین های  جهت  كاربران  برای 

فراهم شده است. 

آن بوده كه به  با  هر محتوا شامل فیلم های آموزشی و تمرین های مرتبط 

دوره  خود،  مكانی  و  زمانی  شرایط  براساس  تا  می دهد  را  امكان  این  فراگیر 

كند.  كسب  را  الزم  آمادگی  دوره،  انتهای  گواهینامه  آزمون  برای  و  فراگرفته  را 

به  و  دوره  انتهای  آزمون های  در  در صورت شركت  فراگیر می تواند  هم چنین 

آزمون  در  برای شركت  را  درخواست خود  ادامه  در  قبولی،  نمره   آوردن   دست  

عملی نرم افزار جهت دریافت گواهینامه همكاران سیستم به موسسه  اعالم 

كند.
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انواعخدماتآموزشی

نرم افزار ERP راهکاران

پوشش  با  كه  است  دنیا  روز  تعاریف  با  منطبق  و  جامع   ERP یک  راهكاران، 

وجوه مختلف كسب وكار و ارائه اطالعات درست و به  موقع، سازمان ها را در 

سودآوری  نتیجه  در  و  كارایی  بهره وری،  بردن  باال  برای  صحیح  تصمیم گیری 

یاری می كند. راهكاران تصویر شفافی از عملیات كسب وكار را پیش روی شما 

قرار داده و به كاربران این توانایی را می دهد كه روی موارد مهم متمركز شده، 

ریسک های كسب وكار را به  دقت ارزیابی كرده و سریع تر تصمیم بگیرند.

دورههاینرمافزارهمکارانسیستم
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دوره های آموزشی نرم افزار راهکاران شامل موارد زیر است:

تسهیالت مالی دریافت و پرداخت دفتركل

مدیریت وصول مطالبات دارایی ثابت صورت های مالی

پذیرش و توزین تداركات انبار و حسابداری انبار

MESC

فروش صادراتی فروش بورسی فروش داخلی

خدمات الكترونیكی فروش موبایل سرویس فروش و پخش مویرگی فروش و پخش

پورسانت فروش GIS مدیریت ظروف امانی

مدیریت تردد جبران خدمات كارگزینی

آموزش

بهای تمام شده حسابداری مدیریت

نگهداری و تعمیرات كنترل كیفیت كنترل تولید مدیریت تولید

گردش ساز قواعدساز فرم ساز مدیریت فرایند 
کسب وکار )فرایار(

اسناد تجاری در تداركات

خدمات الكترونیكی كارمند

سرمایه انسانی

تدارکات و لجستیک

مدیریت مالی

* دوره های آموزشی نرم افزار راهكاران به سه روش حضوری، آنالین و الكترونیكی برگزار می شود.
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ســپیدار همــكاران سیســتم نرم افــزاری یكپارچــه ویــژه  كســب و كار های كوچــک 

ــی،  ــی، بازرگان ــای خدمات ــركت ها در بخش ه ــاز ش ــه نی ــه ب ــا توج ــه ب ــوده ك ب

تولیــدی و پیمانــكاری تولیــد شــده اســت. 

نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار سپیدار همکاران سیستم شامل موارد زیر است:

دارایی ثابتدریافت و پرداختحسابداریمدیریت مالی

تدارکات و لجستیک

فروش

سرمایه انسانی

انبار و حسابداری انبار

فروش 

حقوق و دستمزد

* دوره  آموزشی نرم افزار سپیدار به سه روش حضوری، آنالین و الكترونیكی برگزار می شود.
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عناوین سمینارها و کارگاه های سیستمی 

خرید و فروش فصلی در راهكاران مالی
پایان سال مالی راهكاران)حسابداری مالیاتی(

تدارکات و لجستیک

فروش

سرمایه انسانی

حسابداری مدیریت

انبارگردانی و گزارشات انبار راهكاران

بررسی سیاست های فروش در نرم افزار فروش راهكاران

پایان سال و ابتدای سال جبران خدمات راهكاران

عملیات پایان سال بهای تمام شده راهكاران

موسســه پژوهــش و آمــوزش همــكاران سیســتم، بــا اســتفاده از شــبكه ای 

شــامل متخصصیــن داخلــی و اســاتید مجــرب و خبــره، در راســتای تكميــل 

مباحــث دوره هــای سيســتمی، كارگاه هــا و ســمینارهای تخصصــی بــا تمركــز 

ــد. ــزار می كن ــی برگ ــای مال ــر بخش ه ب

سمینارهاوکارگاههایتخصصی
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عناوین سمینارها و کارگاه های غیرسیستمی

 تجزیه و تحلیل صورت هایتهیه صورت های مالیمفاهیم مالی
مالی

خرید و فروش فصلیIFRS صورت های مالیصورت های مالی تلفیقی

 قانون كار و حسابداریاستانداردهای حسابداریتكمیل اظهارنامه مالیاتی
حقوق و دستمزد

 آیین دادرسی و مرور
بخشنامه های مالیاتی

 حسابرسی بیمه ای و
مالیات بر ارزش افزودهداخلی

 آشنایی با قوانین
 مالیات های مستقیم و

معافیت های آن

 تهیه صورت جریان وجوه
بودجه ریزی شركت هانقد

اكسل مقدماتیعمومی

سرمایه انسانی

حسابداری مدیریت

مالی

اكسل پیشرفته

مفاهیم حقوق و دستمزد

حسابداری مدیریت و ارزیابی عملكرد
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دوره هــای هوشــمندی تجــاری شــامل آمــوزش یكپارچــه مفاهیــم اولیــه 

هوشــمندی كســب و كار تــا تحلیل هــای پیشــرفته بــر پایــه علــم داده اســت 

كــه در ایــن راســتا دو بســته جامــع ورود بــه بــازاركار بــا عنوان هــای كارشــناس 

هوشــمندی تجــاری و كارشــناس علــم داده نیــز طراحــی شــده اســت.

دوره های تخصصی هوشمندی کسب وکار )BI( شامل
موارد زیر است:

• مفاهیم BI و شاخص های كلیدی عملكرد

 SQL دوره پیش نیاز و مقدماتی •

• دوره SQL پیشرفته

• دوره انبار داده مقدماتی و پیشرفته

)Power BI همكاران سیستم و BI( دوره گردآوری، مدل سازی و بصری سازی داده •

• دوره برنامه نويسی مقدماتی در پايتون

• دوره علم داده و يادگيری ماشينی در پايتون

Big Data مفاهیم و ابزارهای •

R دوره داده كاوی در •

• دوره داشبوردهای عملكردی كسب و كار

دورههایتخصصیهوشمندی
کسبوکار)BI(وعلمداده

* دوره های تخصصی هوشمندی كسب و كار )BI( و علم داده به شكل آنالین
    برگزار می شود.



دورههایتخصصیهوشمندی
کسبوکار)BI(وعلمداده
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* دوره های جامع ویژه ورود به بازاركار به سه روش حضوری، آنالین و الكترونیكی برگزار می شود.

دوره جامع پرورش کارشناس علم دادهدوره جامع پرورش کارشناس هوشمندی تجاری

عنوان دوره ها

دوره مفاهیم BI و شاخص های كلیدی عملكرد
دوره پیش نیاز و مقدماتی sql server و پروژه

)Data Warehouse( دوره انبار داده مقدماتی و پیشرفته
)Power BI( دوره گردآوری مدل سازی بصری سازی داده

دوره مفاهیم BI و شاخص های كلیدی عملكرد
دوره پیش نیاز، مقدماتی و پیشرفته sql server و پروژه

)Data Warehouse( دوره انبار داده مقدماتی و پیشرفته
 )Power BI( دوره گردآوری مدل سازی بصری سازی داده

دوره برنامه نویسی مقدماتی در پایتون
 Machine( دوره علم داده و يادگيری ماشينی در پايتون

)Learning
Big Data دوره

آمــوزش همــكاران  و  پژوهــش  اصلــی موسســه  از ماموریت هــای  یكــی 

ــا هــدف تقویــت  سیســتم، ارائــه خدمــات آموزشــی كیفــی بــه فراگیــران آزاد ب

مهارت هــا و ایجــاد فرصت هــای بیشــتر جهــت ورود بــه بــازار كار اســت. 

بــرای پاســخگویی بــه ایــن نیــاز در حــال حاضــر بســته های ویــژه بــازار كار بــا 

عناویــن دوره جامــع پــرورش كمــک حســابدار، دوره جامــع پــرورش كارشــناس 

حســابدار، دوره جامــع پــرورش كارشــناس حقــوق و دســتمزد و دوره جامــع 

پــرورش  جامــع  دوره  تمام شــده،  بهــای  حســابدار  كارشــناس  پــرورش 

كارشــناس هوشــمندی تجــاری و دوره جامــع پــرورش كارشــناس علــم داده 

طراحــی شــده اند. 

دورههایجامعویژهورود
بهبازارکار

عنوان 
دوره ها

دوره جامع پرورش
کمک حسابدار

دوره جامع پرورش 
کارشناس حسابدار

دوره جامع پرورش 
کارشناس حقوق و دستمزد

دوره جامع پرورش 
کارشناس بهای تمام شده

سر فصل ها

مفاهیم مالی 
دوره جامع نرم افزار سپیدار

اكسل مقدماتی و پیشرفته 
در حسابداری

كارگاه های مالی )اظهارنامه 
مالیاتی؛ مالیات بر ارزش 

افزوده، خرید و فروش 
فصلی(

مفاهیم مالی 
نرم افزارهای راهكاران 

)دفتركل، دریافت و پرداخت، 
جبران خدمات(

اكسل مقدماتی و پیشرفته 
در حسابداری

كارگاه های مالی )اظهارنامه 
مالیاتی؛ مالیات بر ارزش 

افزوده، خرید و فروش 
فصلی(

مفاهیم حقوق و دستمزد
نرم افزارهای راهكاران )جبران 

خدمات، كارگزینی(
اكسل مقدماتی و پیشرفته در 

حسابداری
قانون كار و حسابداری حقوق 

دستمزد

مفاهیم بهای تمام شده
 نرم افزارهای راهكاران )دفتركل، 

انبار و حسابداری انبار، بهای 
تمام شده(

كارگاه عملیات پایان سال 
سیستم بهای تمام شده 

راهكاران



فراگیــران بســته های ویــژه بــازاركار، پــس از اتمــام 

موفقیت آمیــز دوره و ثبــت رزومــه  خــود بــر روی 

ســایت موسســه به مشــتریان شــركت همــكاران 

سیســتم بــرای انجــام مصاحبــه شــغلی معرفــی 

می شــوند.
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ــی هســتند كــه هــم دارای  ــال متقاضیان ــه دنب ــران اســتخدام معمــوال ب مدی

مهارت  هــای  باشــند.  نــرم  مهارت هــای  دارای  هــم  و  ســخت  مهارت  هــای 

ســخت شــامل مهارت  هــای شــغلی و دانشــی اســت كــه بــرای انجــام شــغل و 

حرفــه بــه آن نیــاز اســت.

از طــرف دیگــر مهارت  هــای نــرم، مهارت  هــای درون فــردی و گروهــی اســت كــه 

شــامل مهارت  هــای ارتباطــی، مهارت هــای شــنیداری و مهــارت درک متقابــل 

در میــان بقیــه افــراد اســت.

عنــوان دوره هــای مهارتــی برگــزار شــده شــامل مــوارد زیــر 
ــت: اس

• دوره جامع مهارتی ویژه كارجویان و كارشناسان شامل: رزومه نویسی، مصاحبه

   شغلی، آداب و معاشرت كاری، فنون مذاكره و حل مسئله

• دوره جامع مهارتی ویژه سرپرستان و مدیران شامل: مصاحبه و استخدام،

   مهارت های ارتباطی مدیریتی، انگیزه بخشی، تیم سازی و تفویض اختیار و

    ارزیابی عملكرد كاركنان

• مدیریت ارتباط با مشتری

• اصول مذاكره و فن بیان

• ارتباطات اثربخش

• فروش و تكنیک های فروشندگی حرفه ای

• خودفریبی

• مدیریت هیجانات

• تفكر و حل مساله

• تیم سازی و كارتیمی موثر

• مشتری مداری و مذاكره حرفه ای ویژه پرسنل مركز تماس

دورههایمهارتی

* دوره های مهارتی به دو روش حضوری و آنالین برگزار می شود.
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• فیزیکی
• الکترونیکی

ــی   ــه فعالیت های ــردی، از جمل ــی و كارب ــع آموزشــی كیف ــد و طراحــی مناب تولی

اســت كــه موسســه طــی ســال های اخیــر بــا تمركــز بــاال دنبــال كــرده اســت. 

ــكاران  ــای هم ــا نرم افزاره ــوه كار ب ــورد نح ــكاران در م ــی راه ــای آموزش كتاب ه

سیســتم هســتند. 

ایــن كتاب هــا تحــت عنــوان راهنمــای كاربــری و در مرجعــی كاربــردی، بــه 

تشــریح آموزش هــای گام بــه گام نرم افزارهــا پرداخته انــد كــه حــاوی مجموعــه 

ــا اســتفاده از آنهــا  تمرین هــا و ســواالتی هســتند كــه فراگیــران می تواننــد ب

در بخــش عملــی دوره، مهارت هــای خــود را در كار بــا نرم افــزار افزایــش دهنــد 

و بــه دو روش فیزیكــی و الكترونیكــی در دســترس هســتند.

کتابهایآموزشی

ــی و  ــاب دوره  الكترونیك ــه ای از كت ــامل مجموع ــكاران، ش ــوز راه دوره  خودآم

دسترســی تمریــن اســت كــه بــه كاربــر ایــن امــكان را می دهــد تــا بــه مــدت 

ســه مــاه از آموزش هــا اســتفاده كــرده و بــا تمریــن در سیســتم مهــارت الزم 

را كســب كنــد. 

دورههایخودآموز
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شــبكه  گســترده آمــوزش موسســه كــه 

ــت،  ــور اس ــطح كش ــز در س ــامل 20 مرك ش

وظیفــه ی ارائــه  خدمــات آموزشــی یكپارچــه 

ــر عهــده  ــدان را ب ــه عالقه من و اســتاندارد ب

ــت و  ــا كیفی ــی ب ــات آموزش ــه  خدم دارد. ارائ

آمــوزش نرم افزارهــای  كاربــردی در حــوزه  

آزمون هــا  برگــزاری  سیســتم،  همــكاران 

دانشــگاه ها  بــا  همــكاری  توســعه ی  و 

فعالیت هــای  از  علمــی  معتبــر  مراكــز  و 

اصلــی شــعب موسســه اســت.

شبکهآموزش
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مجوز از سازمان فنی وحرفه ای کشور

مجوز صالحیت اجرای آموزش کارکنان دولت

مجوزها

بــه  نرم افزار هــای همــكاران سیســتم،  از  و موسســات سراســر كشــور  اســتقبال شــركت ها  بــا 

ــل  ــتم ها تمای ــن سیس ــه ای ــنا ب ــص و آش ــردی متخص ــرورش ف ــه پ ــبت ب ــركت ها نس ــن ش ــج ای تدری

پیــدا كردنــد. موسســه بــا درک ایــن نیــاز بــه دنبــال تدبیــری بــوده تــا بــرای تشــخیص مهــارت چنیــن 

افــرادی، معیــاری را تعییــن و تعریــف كنــد. از همیــن رو آزمون هایــی را بــرای صــدور گواهینامــه 

ــه  ــدگان گواهینام ــه پذیرفته ش ــا، ب ــن آزمون ه ــت. در ای ــده اس ــدارک دی ــود ت ــی خ ــای آموزش دوره ه

سیســتم مربوطــه اعطــا می شــود.

گواهینامــه موسســه پژوهــش و آمــوزش همــكاران سیســتم از یــک ســو بــرای ســازمان ها معیــاری 

ــن  ــرای متخصصی ــر ب ــوی دیگ ــر و از س ــورد نظ ــرد م ــدی ف ــخیص توانمن ــش در تش ــان بخ اطمین

ــود. ــوب می ش ــود محس ــر خ ــغل موردنظ ــه ش ــتیابی ب ــرای دس ــاری ب ــم اعتب ــه در حك كم تجرب

گواهینامه
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