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 پیشگفتبر

افشارٞبی  ٔٙذی اس ٘زْ ثذٖٚ ثٟزٜ -ٞبی خبؿ خٛد د ٌغتزدٜ ٚ پیچیذٌیثٝ دِیُ اثؼب-وبرٞبی أزٚسی ٚ  ٔذیزیت وغت

افشار تٛإ٘ٙذ، پبعخی جبٔغ ثٝ  ثٝ ػٙٛاٖ یه ٘زْ «عیغتٓ جبٔغ ٔبِی ٚ اداری تذثیز»اعت ٚ تخققی تمزیجبً ٘بٕٔىٗ 

آٖ، ٞیت تخققی ثٛدٖ افشار ثب تٛجٝ ثٝ ٔب ٘زْ ایٗاس تٕبٔی أىب٘بت  ٌیزی ثٟزٜای ٚ  ایٗ ٘یبس اعت؛ أب وبرثزی حزفٝ

 . ثبؽذ ٔیٞبی آٔٛسؽی ٞذفٕٙذ  ٘یبسٔٙذ ٌذرا٘ذٖ دٚرٜ

دعت  ب اعتفبدٜ اس ٘تبیج ثٝی پبعخٍٛیی ثٝ ایٗ ٘یبس وبرثزاٖ، ثراعتبدر  آٔٛسػ ؽزوت پزداسػ ٔٛاسی عبٔبٖٚاحذ 

ٞبی ٔتٙٛع  دٚرٜ الذاْ ثٝ طزاحی ،خٛدٚ ایجبد تغییزات ثٙیبدیٗ در عیغتٓ آٔٛسؽی  آٔذٜ اس تجزثیبت چٙذیٗ عبِٝ

ا٘ٛاع  ٚ وبرثزدی طزاحی ٌزدیذٜ فٛرت وبٔالً ثٝدر عطٛح ٔختّف، ٞب  ایٗ دٚرٜ. ٕ٘ٛدٜ اعت  آٔٛسؽی در لبِت وبرٌبٜ

 ٌیزد.  ثز ٔی ( را در فزاٌیزاٖ )اس ٔجتذی تب ٔتخقـ

 

 بِ شرح زیر است9ّبی جذیذ  تغییرات دٍرُ هْوتریي

 وبر ٚ  وبرثزدی ٚ ٔطبثك فزآیٙذٞبی وغت ٞب ثٝ ؽیٜٛ وبٔالً تذٚیٗ طزح درط 

  ثز ارسؽیبثی اعبتیذ ٚ ٘حٜٛ ثزٌشاری والعٟبایجبد عیغتٓ ٘ظبرت 

 در  افشار تذثیز ٞبی ٘زْ وٛتبٜ ٔذت ٚ وبٔالً تخققی ٔزتجط ثب ٞز یه اس سیزعیغتٓ ٔتٙٛعٞبی  دٚرٜ طزاحی(

افشار  ی وٝ ٔبیُ ثٝ آٔٛسػ ثخؾی اس ٘زْجٛیی در ٚلت ٚ ٞشیٙٝ فزاٌیزا٘ ٞبی جبٔغ( ثٝ ٔٙظٛر فزفٝ وٙبر دٚرٜ

 )ٔب٘ٙذ خشا٘ٝ داری، ا٘جبر یب ...( ٞغتٙذ.
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 یحسببذار تئَری دٍرُ

 اّذاف دٍر9ُ

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

 ٝٞب ثٙذی حغبة ؽٙبعبیی ٚ طجم 

  ٚاحذ تجبریثجت رٚیذادٞبی ٔبِی 

 ٞبی ٔبِی تٟیٝ ٌشارػ 

  

 دستبٍردّبی دٍر9ُ 

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرتآٔیش ایٗ دٚرٜ پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 تؼزیف ٔفبٞیٓ اِٚیٝ حغبثذاری 

 )ٝآؽٙبیی ثب چزخٝ حغبثذاری )اس فذٚر عٙذ افتتبحیٝ تب ثغتٗ حغبثٟب ٚ فذٚر عٙذ اختتبٔی 

 ٞب ثزرعی ٔبٞیت حغبة 

 ثجت رٚیذادٞبی ٔبِی 

 تأثیز رٚیذادٞبی ٔبِی ثز ٔؼبدِٝ افّی حغبثذاری 

 ثٙذی حغبثٟب ی ٚ ٌزٜٚتؼزیف وذیًٙ حغبثذار 

 آؽٙبیی ثب حغبثذاری ٔٛجٛدی ٔٛاد ٚ وبال ٚ رٚؽٟبی ارسیبثی ٚ ٍٟ٘ذاری وبال 

  ٝٔفٛرت عٛد ٚ سیبٖ(  –تزاس٘بٔٝ  –دفتز حغبة( ٚ تٟیٝ فٛرتٟبی ٔبِی )تزاس آسٔبیؾی  –ثزرعی دفبتز حغبة )دفتز رٚس٘ب 

 

 زهبى برگساری دٍر9ُ

 12:00تب  9:00اس عبػت  ٞز رٚس 29/07/94تب  25/07/94اس تبریخ 

 

 

 عبػت 15 دٍر9ُ هذت

 دیپّٓ دارا ثٛدٖ ٔذرن شرایط ٍرٍد9

 ٞبی آٔٛسؽی تذثیز  فزاٌیزاٖ ثذٖٚ پیؾیٙٝ دا٘ؼ ٔبِی ٚ ػاللٕٙذ ثٝ یبدٌیزی دٚرٜ هخبطبیي دٍر9ُ
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  دٍرُ جبهغ کبربردی تَلیذ

  9اّذاف دٍرُ

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

 ٞبی عبخت ٚ اٍِٛی آٖ ، ٔؼزفی فزَٔٛٚ ا٘جبر ی ٚ وذیًٙ وبالیؽٙبعب 

  ٚ حغبثذاری ثٟبی تٕبْ ؽذٜ ٔحقَٛحغبثذاری ا٘جبر 

  ٔزتجط ٞبی تٟیٝ ٌشارػ 

 

 

 دستبٍردّبی دٍر9ُ 

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی ٗ دٚرٜ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرتآٔیش ای پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 9هؼرفی اطالػبت اٍلیِ سیستن تَلیذ شبهل 

ٞشیٙٝ  ٔؼزفیتؼزیف فزَٔٛ عبخت، اٍِٛٞبی فزَٔٛ عبخت ٚ ػُّ ٘یبس ثٝ آٟ٘ب، ، حغبثذاری ا٘جبر، ٚ ا٘جبر وذیًٙ وبال طزاحی

 ٔحقَٛٞشیٙٝ عزثبر ٚ مبیؼبت ثزحغت  ٚ دعتٕشد

 ل9یذ شبهػولیبت سیستن تَل 

 ٞبی ٔزتجط ثب ثٟبی تٕبْ ؽذٜ ٔحقَٛ ثجت ریبِی( ٚ-ٔقزف ٔٛاد )ٔمذاری ٚ ٔمذاریٚ حٛاِٝ ٔحقَٛ فذٚر رعیذ 

 شبهل9هربَط بِ سیستن تَلیذ  ّبی تْیِ گسارش 

 ٚ ٌشارػ لیٕت تٕبْ ؽذٜ ٔحقٛالتٞبی ٔتفبٚت، در لبِت ٌشارػ وغزى ٔقزف ٔٛاد، (ریبِی-)ٔمذاری ٚ ٔمذاری دفتز تِٛیذ

 وبردوظ وبال

 

 زهبى برگساری دٍر9ُ

  16:30تب  13:30رٚسٞبی سٚج اس عبػت  16/10/94تب  05/10/94خ اِف( اس تبری

 16:30تب  8:30پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  08/08/94تب  07/08/94اس تبریخ ة( 

 عبػت 15 دٍر9ُ هذت

  تذثیز حغبثذاری ٔذرن ثٛدٖ دارا شرایط ٍرٍد9

 ٔبِی ٞبی ٌزایؼ دا٘ؾجٛیبٖ ٚ اِتحقیالٖ فبرؽ ٔبِی، وبرؽٙبعبٖ حغبثذاراٖ، 9دٍرُ هخبطبیي

file:///F:/Program%20Files/Sppc/Tadbir%20SQL%20ar/Account/Help/KH_Kasri.htm
file:///F:/Program%20Files/Sppc/Tadbir%20SQL%20ar/Account/Help/KH_GozaresheGheimatMahsool.htm
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 دٍرُ جبهغ کبربردی اپراتَری تذبیر

 9اّذاف دٍرُ 

  ٞبی: زعیغتٓاعتب٘ذارد در سی ٞبی ثجت رٚیذادٞبی ٔبِی ٚ تٟیٝ ٌشارػ ،وغت ٟٔبرت ٚرٚد اطالػبت اِٚیٝ

 حغبثذاری 

 ٝ٘داری  خشا 

  خزیذٚفزٚػ 

 ا٘جبر 

 

 دستبٍردّبی دٍر9ُ 

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی آٔیش ایٗ دٚرٜ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرت پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 

 زیرسیستن حسببذاری

 9هؼرفی اطالػبت اٍلیِ سیستن حسببذاری شبهل 

 فٛرت عٛد ٚ سیبٖ( -ٞبی ٔبِی )تزاس٘بٔٝ ٞبی ٔزثٛط ثٝ فٛرت بةٔؼزفی ٔجٕٛػٝ حغٞب،  عطٛح ٚ ٔبٞیت حغبةوذیًٙ،  طزاحی

 9ػولیبت سیستن حسببذاری شبهل 

ػّٕیبت ، ثجت رٚیذادٞبی ٔبِی در فزْ عٙذ، ثیز رٚیذادٞب ٚ ٔؼبٔالت ٔبِی ثز ٔؼبدِٝ افّی حغبثذاریأثزرعی چزخٝ حغبثذاری ٚ ت

ٞب، فذٚر عٙذ اختتبٔیٝ ٚ  ا٘جبْ ػّٕیبت ثغتٗ حغبةٚ عٛدٚسیبٖ( ؽبُٔ  ٞبی ٔبِی )تزاس٘بٔٝ پبیبٖ دٚرٜ ٔبِی در راعتبی تٟیٝ ٌشارػ

 عٙذ افتتبحیٝ

 9ّبی هربَط بِ سیستن حسببذاری شبهل تْیِ گسارش 

، تزاس آسٔبیؾی، تزاس٘بٔٝ، ٌشارػ عٛد ٚ ٌشارػ خالفٝ اعٙبد حغبثذاری، ٞب ریش ػّٕیبت حغبةٌشارػ  دفتز رٚس٘بٔٝ، دفتز حغبة،

 سیبٖ

 عبػت 30 دٍر9ُ هذت

 1یب آؽٙبیی ثب افَٛ حغبثذاری  حغبثذاریوبرؽٙبعی دارا ثٛدٖ ٔذرن  شرایط ٍرٍد9

 ٔبِی ٚ فزٚػٞبی  ٌزایؼحغبثذاراٖ، وبرؽٙبعبٖ ٔبِی، فبرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖ  هخبطبیي دٍر9ُ
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 داری ًِزیرسیستن خسا

  داری شبهل9 سیستن خساًِ اطالػبت اٍلیِهؼرفی 

حغبثذاری ٚ ثجت  ٞبی ٔزتجط ثب آٟ٘ب، ٞبی چه در فزآِیٙذٞبی ٔبِی ٚ ثجت داری، چزخٝ تغییز ٚمؼیت وذیًٙ عیغتٓ خشا٘ٝطزاحی 

 ی آٖٞب داری ٚ ٘حٜٛ ِیٙه عزفقُ ٞبی ٔزثٛط ثٝ عیغتٓ خشا٘ٝ ٔؼزفی ٔجٕٛػٝ حغبة، رٚیذادٞبی ٘مذیٍٙی ٚ چه

 ًِ9داری شبهل ػولیبت سیستن خسا 

ٚ ٘حٜٛ اعتفبدٜ اس دعتٝ چه ٚ چبح رعیذ در عیغتٓ تذثیز  ٖا٘جبْ ػّٕیبت دریبفت ٚ پزداخت ثٝ فٛرت ٘مذ یب چه ٚ یب تٛأب

 دریبفت ٚ پزداخت

 9داری شبهل ّبی هربَط بِ سیستن خساًِ تْیِ گسارش 

ٌشارػ چه، ٌشارػ اعٙبد دریبفتٙی/پزداختٙی ثزاعبط  اس جّٕٝ:ی ٞبی ٔتٙٛع ٔذیزیت ٌشارػٚ  ثزرعی دفتز ػّٕیبت ٘مذی

 ... ٚ ٞبی ٔختّف ٚمؼیت

  ُاًجبم پرٍش 

داری در یه چزخٝ حیبتی ٚ ارتجبط آٖ ثب عیغتٓ حغبثذاری، ثب ا٘جبْ  یىپبرچٝ در ٔٛرد وّیٝ ػّٕیبت اعتب٘ذارد خشا٘ٝ ٍ٘زػایجبد 

 .یه پزٚصٜ

 

 خریذ ٍ فرٍشزیرسیستن 

  اٍلیِ هَرد ًیبز سیستن خریذٍفرٍش شبهل9هؼرفی اطالػبت  

 ٔؾتزیبٖ  ٚ عیغتٓ خزیذٚفزٚػٞبی  ا٘جبر، ٔؼزفی ٔجٕٛػٝ حغبة وبال ٚ طزاحی وذیًٙ

 9ػولیبت خریذٍفرٍش شبهل  

ٞبی ارسیبثی،  اعتب٘ذاردٞبی ٔزثٛط ثٝ ٔٛجٛدی ٔٛاد ٚ وبال ٚ رٚػ ،ٞب ثزرعی حغبثذاری ٚ ثجت رٚیذادٞبی خزیذٚفزٚػ ٚ ٔزجٛػی

 ٞب ٚ ثزرعی رٚاَ اجزای آٟ٘ب. ٞب در عیغتٓ تذثیز، ا٘جبْ فزآیٙذٞبی خزیذٚفزٚػ ٚ ٔزجٛػی ْ ػّٕیبت خزیذٚفزٚػ ٚ ٔزجٛػیا٘جب

 9ّبی هربَط بِ سیستن خریذٍفرٍش شبهل تْیِ گسارش 

یزیتی ٔب٘ٙذ ٞبی ٔذ ای، ٌشارػ ٞبی ٔمبیغٝ دفتز خزیذ ٚ فزٚػ، دفتز وبال، فٛرتحغبة ٚ اػتجبر ٔؾتزی، وبردوظ وبال، ٌشارػ

 .ٌشارػ ػّٕیبت خزیذ ٚ فزٚػ، ٌشارػ فقّی خزیذ ٚ فزٚػ، ٌشارػ درختی ػّٕىزد وبال

 

 زیرسیستن اًببر

 9هؼرفی اطالػبت اٍلیِ هَرد ًیبز سیستن اًببر شبهل 

 .ٞبی ارسیبثی ٚ ٍٟ٘ذاری ٔٛجٛدی ٔٛاد ٚ وبال ٔؼزفی اعتب٘ذاردٞبی حغبثذاری ٔزثٛط ثٝ رٚػا٘جبر، وبال ٚ وذیًٙ  ٔزٚر

 9ػولیبت اًببر شبهل 

  ثزرعی حغبثذاری ٚ ثجت رٚیذادٞبی ا٘جبر، ا٘جبْ ػّٕیبت ا٘جبر در عیغتٓ تذثیز، ا٘جبْ فزآیٙذٞبی ا٘جبر ٚ ثزرعی رٚاَ اجزای آٟ٘ب.
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 9ّبی هربَط بِ سیستن اًببر شبهل تْیِ گسارش 

 وبال ٔٛجٛدی ٔب٘ٙذ ٔتٙٛػی ٞبی ٌشارػ ا٘جبر، ِیریب ٚ ٔمذاری –ٔمذاری ٚ ریبِی ا٘جبر، وبردوظ ٔمذاری  -دفتز ػّٕیبت ٔمذاری

  .ٔمذاری ٚ ریبِی، ٌزدػ وبال ٔمذاری ٚ ریبِی، ا٘جبرٌزدا٘ی

 ُاًجبم پرٍش 

در یه چزخٝ حیبتی ٚ ارتجبط آٖ ثب عیغتٓ ، ا٘جبر، خزیذٚفزٚػ داری یىپبرچٝ در ٔٛرد وّیٝ ػّٕیبت اعتب٘ذارد خشا٘ٝ ٍ٘زػایجبد 

 .حغبثذاری ثب ا٘جبْ یه پزٚصٜ

 

 گساری دٍر9ُبرزهبى 

  16:30تب  13:30رٚسٞبی سٚج اس عبػت  18/08/94تب  25/07/94اِف( اس تبریخ 

 16:30تب  8:30پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  22/08/94تب  14/08/94اس تبریخ ة(  



 
   

 
 08 از 01 صفحِ

 

www.sppc.co.ir 

4931ویـژه پایــیز   

 دٍرُ جبهغ کبربردی حقَق ٍ دستوسد

 9اّذاف دٍرُ

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

 ت وبرفزٔب ٚ ػٛأُ وبروزدی ا٘ٛاع ٔشایب، وغٛرات، تؼٟذایؽٙبعب 

 فذٚر احىبْ حمٛلی ٚ اعتخذأی 

 فزَٔٛ ٘ٛیغی ٚ ٔحبعجٝ حمٛق 

 حغبثذاری حمٛق ٚ دعتٕشد ٚ فذٚر عٙذ حمٛق 

 ٔ ٔٛریت پزعُٙ، ٔزخقی، ٚاْ ٚ پظ ا٘ذاسأػّٕیبت 

  ٝٞبی عیغتٓ حمٛق ٚ دعتٕشد ٌشارػتٟی 

  

 دستبٍردّبی دٍر9ُ 

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی یزاٖ ٟٔبرتآٔیش ایٗ دٚرٜ، فزاٌ پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 9هؼرفی اطالػبت اٍلیِ هَرد ًیبز سیستن حقَق ٍ دستوسد شبهل 

اٍِٛٞبی ٔحبعجبتی،  ،ٞبی خذٔت ٚ پزداخت ٞبی عبسٔب٘ی، ٔحُ اطالػبت ٔزثٛط ثٝ پزعُٙ، ٚاحذٞبی عبسٔبٖ، ٔؾبغُ، پغتٔؼزفی 

 ٔؼزفی ٔزاوش ٞشیٙٝٚ  تٙظیٕبت ٔزخقی ،وبرت عبػت، تمٛیٓ وبری، جذَٚ ٔبِیبت

  9شبهلسیستن حقَق ٍ دستوسد ػولیبت 

ٔٛریت، أٞبی ٔحبعجٝ، ٚرٚد وبروزد ٔبٞب٘ٝ، اػٕبَ ٔجٛس ٔزخقی ٚ ثجت ٔ فزَٔٛ ٔؼزفیفذٚر احىبْ اعتخذأی ٚ احىبْ حمٛلی، 

 حغبة تغٛیٝتخقیـ ٚ تؼذیُ ٚاْ ٚ پظ ا٘ذاس، ٔحبعجٝ حمٛق، فذٚر عٙذ ٔبِی حمٛق، پزداخت ػیذی ٚ 

  ّبی سیستن حقَق ٍ دستوسد دسترسیتخصیص 

 9شبهل حقَق ٍ دستوسدّبی هربَط بِ سیستن  تْیِ گسارش 

  ٞبی ٔتٙٛع. ارائٝ فیؼ حمٛق، ارائٝ ِیغت ثیٕٝ، ِیغت ٔبِیبت، ِیغت پزداخت ٚ ٌشارػ

 زهبى برگساری دٍر9ُ

 16:30تب  13:30رٚسٞبی سٚج اس عبػت  02/09/94تب  23/08/94اِف( اس تبریخ 

  16:30تب  8:30پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  29/08/94تب  28/08/94یخ ة( اس تبر

 عبػت 15 دٍر9ُ هذت

  1ی ثب افَٛ حغبثذارییدارا ثٛدٖ ٔذرن وبرؽٙبعی ٔبِی یب آؽٙبشرایط ٍرٍد9 

 ٔبِیٞبی  ٌزایؼحغبثذاراٖ، وبرؽٙبعبٖ ٔبِی، فبرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖ  هخبطبیي دٍر9ُ
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4931ویـژه پایــیز   

 دٍرُ جبهغ هذیریت هبلی تذبیر

 9اّذاف دٍرُ

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

 ٞبی ٔذیزیتی آٖ تحّیُ رٚیذادٞب ٚ وذیًٙ ٔبِی عیغتٓ حغبثذاری ٚ ؽٙبخت ٌشارػ 

 ٝ٘ٞبی چٙذٌب٘ٝ، تٟیٝ  ی، دریبفت/پزداختٞبی چه ٚ ٘مذیٍٙ داری، حغبثذاری تغییز ٚمؼیت ؽٙبخت وذیًٙ عیغتٓ خشا

 ٞبی ٔذیزیتی ایٗ عیغتٓ ٚ فٛرت ٔغبیزت ثب٘ىی ٌشارػ

 ْعبسی در تذثیز فزآیٙذٞبی خزیذٚفزٚػ لبثُ پیبدٜ ا٘جب 

 ٞبی فزٚػ ٚ ثجت رٚیذادٞبی خزیذٚفزٚػ ٚ تغٛیٝ  وذیًٙ وبال، خزیذاراٖ/فزٚؽٙذٌبٖ/ٔؾتزیبٖ ٔتفزلٝ ٚ ٚاعطٝ ٔؼزفی

  عتفبدٜ اس عیغتٓ پیؾٟٙبد لیٕت، تخفیفبت، امبفبت فزٚػ، ارسػ افشٚدٜ ٚ ...فبوتٛرٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ا

 وذیًٙ ا٘جبر ٚ ثجت رٚیذادٞبی ٔمذاری ٚ ریبِی ا٘جبر ٚ ػّٕیبت ا٘جبرٌزدا٘ی ٚ ٕٞچٙیٗ آؽٙبیی فزاٌیزاٖ ثب  طزاحی

 فزآیٙذٞبی ا٘جبر ٚ ٔؾىالت ٘بؽی اس اختالَ در ایٗ فزآیٙذٞب

 

 دستبٍردّبی دٍر9ُ  
 :ٕ٘بیٙذ ٞبی سیز را وغت ٔی آٔیش ایٗ دٚرٜ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرت پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 زیرسیستن حسببذاری

 9هؼرفی اطالػبت اٍلیِ سیستن حسببذاری شبهل 

 ای ثٛدجٝٞب در عیغتٓ تذثیز، اطالػبت  ٚ ٘حٜٛ اعتفبدٜ اس آٖ ٞب عطٛح ٚ ٔبٞیت حغبةٔؼزفی وذیًٙ عطٛح ؽٙبٚر، 

 9ی شبهلػولیبت سیستن حسببذار 

ٞبی ٔبِی ثب اعتفبدٜ اس عطٛح ؽٙبٚر  تب دریبفت دفبتز ٚ ٌشارػثجت رٚیذادٞبی ٔبِی  ٚرٚد اطالػبت ٚاس چزخٝ حغبثذاری  ٔزٚری ثز

 ٞب حغبة

 9ّبی هربَط بِ سیستن حسببذاری شبهل تْیِ گسارش 

ىیه ػٛأُ، ٌشارػ عزریش ثٛدجٝ، ٌشارػ ٞب ثٝ تف ٞب، ػّٕىزد حغبة ٞبی ٚیضٜ ٔذیزیتی ٔب٘ٙذ ٔمبیغٝ ػّٕىزد حغبة تٟیٝ ٌشارػ

 ٞبی پبرأتزیه ٚ ... ٞب، ٌشارػ تحّیّی عطٛح حغبة

 عبػت 30 دٍر9ُ هذت

 دارا ثٛدٖ ٔذرن دٚرٜ اپزاتٛری تذثیز شرایط ٍرٍد9

 ٔبِی ٚ فزٚػ ٞبی ٌزایؼثذاراٖ، وبرؽٙبعبٖ ٔبِی، فبرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖ حغب هخبطبیي دٍر9ُ
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4931ویـژه پایــیز   

 داری زیرسیستن خساًِ

  داری شبهل9 سیستن خساًِ اطالػبت اٍلیِهؼرفی  

 داری عیغتٓ خشا٘ٝوذیًٙ ٚ  ةٔجٕٛػٝ حغب ٔزٚری ثز

 ًِ9داری شبهل ػولیبت سیستن خسا 

ٞبی آٖ در عیغتٓ تذثیز، اعتفبدٜ اس  ٞب ٚ ٔذیزیت ایٗ چزخٝ ٚ ثزرعی ثجت در عبسٔبٖٔزٚری ثز چزخٝ ٌزدػ چه ٚ ٘مذیٍٙی 

  ٔزتجط ثب اعتفبدٜ اس ٔٙبثغ ٚ ٔقبرف ػّٕیبتٞبی چٙذحغبثٝ،  چه

 9داری شبهل ّبی هربَط بِ سیستن خساًِ تْیِ گسارش 

  تٟیٝ فٛرت ٔغبیزت ثب٘ىی، ٌشارػ ػّٕیبت ٘مذی ٔزتجط ثب تغٛیٝ فبوتٛر

 

 ٍ فرٍش یذخر نیرسیستز

 9هؼرفی اطالػبت اٍلیِ سیستن خریذٍفرٍش شبهل 

ٔبِیبت ٚ ػٛارك وبال )ارسػ افشٚدٜ(، ، عیغتٓ خزیذٚفزٚػٞبی  ا٘جبر، ٔؼزفی ٔجٕٛػٝ حغبةوبال ٚ طزاحی وذیًٙ ٔزٚری ثز 

 ٞبی فزٚػ( )خزیذاراٖ، فزٚؽٙذٌبٖ، ٔؾتزیبٖ ٔتفزلٝ، ٚاعطٝ ٔؾتزیبٖاعتفبدٜ اس حغبثٟبی فزٚػ ثٝ تفىیه وبال، 

 ػولیبت خریذٍفرٍش شبهل: 

ػّٕیبت ٔزتجط ثب ٔحبعجبت عٟٓ ٚاعطٝ فزٚػ، در عیغتٓ تذثیز، ٔزتجط ػّٕیبت ٚ  ٞب فزآیٙذٞبی خزیذٚفزٚػ ٚ ٔزجٛػیٔزٚری ثز 

 ٚ ػّٕیبت تغٛیٝ فبوتٛر اعتفبدٜ اس عیغتٓ پیؾٟٙبد لیٕت، تخفیفبت، ارسػ افشٚدٜ

 9ٍش شبهلّبی هربَط بِ سیستن خریذٍفر تْیِ گسارش 

ٚمؼیت تغٛیٝ فبوتٛرٞب، ٌشارػ ٞبی ٔذیزیتی ٔب٘ٙذ ٌشارػ ػّٕیبت خزیذ ٚ فزٚػ، ٌشارػ فقّی خزیذ ٚ فزٚػ، ٌشارػ  ٌشارػ

 عٛدٚسیبٖ ػّٕیبت وبال، ٌشارػ اػتجبر ٔؾتزیبٖ.

 

 زیرسیستن اًببر

 9هؼرفی اطالػبت اٍلیِ سیستن اًببر شبهل 

ٞبی ارسیبثی ٚ ٍٟ٘ذاری ٔٛجٛدی ٔٛاد ٚ  اعتب٘ذاردٞبی حغبثذاری ٔزثٛط ثٝ رٚػ ا٘جبر،وبال ٚ طزاحی وذیًٙ ٔزٚری ثز تئٛری ا٘جبر، 

 وبال.

 ػولیبت اًببر شبهل: 

ٔؾىالت ٘بؽی اس اختالَ در ایٗ ٚ  فزآیٙذٞبی ا٘جبرٔزٚری ثز در عیغتٓ تذثیز،  آٖثجت رٚیذادٞبی ٚ ثزرعی ا٘جبْ ػّٕیبت ا٘جبر 

 رفغ اختالالت، ا٘جبْ ػّٕیبت ا٘جبرٌزدا٘ی.، ػّٕیبت ثبسعبسی وبردوظ ثزای فزآیٙذٞب

 9ّبی هربَط بِ سیستن اًببر شبهل تْیِ گسارش 

  .، ...ا٘جبرٌزدا٘ی ٌشارػٔمذاری ٚ ریبِی ا٘جبر،  -ٔمذاریٞبی عیغتٓ ا٘جبر ؽبُٔ وبردوظ  ٔزٚری ثز ٌشارػ

 

 هبى برگساری دٍر9ُز
  16:30تب  13:30رٚسٞبی سٚج اس عبػت  02/10/94تب  07/09/94اِف( اس تبریخ 

 16:30تب  8:30پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  04/10/94تب  26/09/94اس تبریخ ة(  
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 دٍرُ جبهغ کبربردی اهَال 

 9اّذاف دٍرُ

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

  ٞب ی ٚ تحقیُ دارایییؽٙبعب 

 فذٚر عٙذ اعتٟالن 

 

 دستبٍردّبی دٍر9ُ  

 ٕ٘بیٙذ: سیز را وغت ٔیٞبی  آٔیش ایٗ دٚرٜ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرت پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 9هؼرفی اطالػبت اٍلیِ هَرد ًیبز سیستن اهَال شبهل 

 ٌیز٘ذٌبٖ دارایی، ٔزاوش ٞشیٙٝ ٚ جذاَٚ اعتٟالن ٞب، ٔزاوش اعتمزار، تحٛیُ ثٙذی آٖ ٞبی ثبثت ٚ ٌزٜٚ داراییطزاحی وذیًٙ 

  9ثبت ػولیبت تحصیل دارایی شبهل 

 ا٘جبر دیٍز خزیذ دارایی، ٚرٚد دارایی، ا٘تمبَ دارایی اس

 شبهل9 ثبت اًَاع ػولیبت قببل اًجبم بررٍی دارایی  

 تؼٛیل ٚ ٘ٛعبسی، ٌغتزػ ٚ اِحبق، تؼٕیز ٚ ٍٟ٘ذاری، اٞذا، فزٚػ، ...

 شبهل9 استْالک دارایی 

 ٚ ثجت ػّٕیبت ٔزثٛط ثٝ فذٚر عٙذ اعتٟالن ٞبی اعتٟالن دارایی ٔؼزفی رٚػ

 9ّبی هربَط بِ سیستن اهَال شبهل تْیِ گسارش 

ٞب، ٌشارػ  ٚ وبرت أٛاَ، دفتز ػّٕیبت دارایی، ٌشارػ اعتٟالن ٚ ثٟبی تٕبْ ؽذٜ، ٌشارػ دارایی 1افَٛ حغبثذاری  آؽٙبیی ثب یبفتز د

 ٞب تغییزات ٔزاوش ٞشیٙٝ دارایی

  

 زهبى برگساری دٍر9ُ

  16:30تب  13:30رٚسٞبی سٚج اس عبػت  23/10/94تب  19/10/94اِف( اس تبریخ 

 13:30 تب 8:30پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  18/10/94تب  17/10/94اس تبریخ  ة(

عبػت 10 دٍر9ُ هذت  

  ٔذرن حغبثذاری تذثیزدارا ثٛدٖ  شرایط ٍرٍد9

ٔبِیٞبی  ٌزایؼ حغبثذاراٖ، وبرؽٙبعبٖ ٔبِی، فبرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖهخبطبیي دٍر9ُ   
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4931ویـژه پایــیز   

 دٍرُ جبهغ کبربردی خذهبت پس از فرٍش

 9اّذاف دٍرُ

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

 پظ اس فزٚػ ٔؼزفی اطالػبت ٔٛرد ٘یبس عیغتٓ خذٔبت 

  ٔحبعجٝ لیٕت تٕبْ ؽذٜ خذٔبتثجت رٚیذادٞبی خذٔبت پظ اس فزٚػ ٚ 

 ٞبی ٔٛرد ٘یبس تٟیٝ ٌشارػ 

  

 تبٍردّبی دٍر9ُ دس

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی آٔیش ایٗ دٚرٜ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرت پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 9هؼرفی اطالػبت هَرد ًیبز سیستن خذهبت پس از فرٍش شبهل 

 ای ٞبی دٚرٜ عزٚیظوبراٖ، ٔؾتزیبٖ ٚ ا٘ٛاع  ٞب، اجزتٟب، عزٚیظ ٔؼزفی لطؼبت، دعتٍبٜ

  9شبهلخذهبت پس از فرٍش ػولیبت 

لزاردادٞبی عزٚیظ تٟیٝ  ٚ حغبثذاری ٔحبعجٝ لیٕت تٕبْ ؽذٜ خذٔبتٚ فذٚر فبوتٛر خذٔبت لطؼٝ جذیذ، ٚ  بد درخٛاعت وبرایج

  ای دٚرٜ

 ل9شبه خذهبت پس از فرٍشّبی هربَط بِ سیستن  تْیِ گسارش 

ٌشارػ عٛد ٚ  ٚ دفتز خذٔبتٞبی وبر،  ٚمؼیت درخٛاعتٌشارػ ، ای دفتز عزٚیظ دٚرٜ، در ٘ٛثت ا٘جبْای  دٚرٜٞبی  عزٚیظٌشارػ 

 سیبٖ لطؼبت ٔقزفی

 

 زهبى برگساری دٍر9ُ

  16:30تب  13:30رٚسٞبی سٚج اس عبػت  30/10/94تب  26/10/94اِف( اس تبریخ 

 13:30تب  8:30اس عبػت  جٕؼٝپٙجؾٙجٝ ٚ  25/10/94 تب 24/10/94اس تبریخ ة( 

عبػت 10: دٍرُ هذت  

داری تذثیز ا ثٛدٖ ٔذرن حغبثذاری ٔبِی ٚ خشا٘ٝدارشرایط ٍرٍد9   

ٔبِی ٞبی ٌزایؼ: حغبثذاراٖ، وبرؽٙبعبٖ ٔبِی، فبرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖ هخبطبیي دٍرُ  

 

file:///F:/Program%20Files/Sppc/Tadbir%20SQL%20ar/Account/Help/Khadamat_G_ServiceDarNobat.htm
file:///F:/Program%20Files/Sppc/Tadbir%20SQL%20ar/Account/Help/Khadamat_D_ServiceDoreee.htm
file:///F:/Program%20Files/Sppc/Tadbir%20SQL%20ar/Account/Help/KHadamat_Daftar.htm
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4931ویـژه پایــیز   

 دٍرُ جبهغ کبربردی حسببذاری

 اّذاف دٍر9ُ

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

 ٝٞب ثٙذی حغبة ؽٙبعبیی ٚ طجم 

  ٚاحذ تجبریثجت رٚیذادٞبی ٔبِی 

 ٞبی ٔبِی تٟیٝ ٌشارػ  

 دستبٍردّبی دٍر9ُ 

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی آٔیش ایٗ دٚرٜ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرت پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 ؼرفی اطالػبت اٍلیِ سیستن حسببذاری شبهل9ه 

ثیز رٚیذادٞب ٚ ٔؼبٔالت ٔبِی ثز أت ٚ چزخٝ حغبثذاریثزرعی ، ٞبی ؽٙبٚر تئٛری حغبة ،ٞب عطٛح ٚ ٔبٞیت حغبةطزاحی وذیًٙ، 

 فٛرت عٛد ٚ سیبٖ(-ٞبی ٔبِی )تزاس٘بٔٝ ٞبی ٔزثٛط ثٝ فٛرت ٔؼزفی ٔجٕٛػٝ حغبة ،ٔؼبدِٝ افّی حغبثذاری

 9تن حسببذاری شبهلػولیبت سیس 

ٞبی ٔبِی  پبیبٖ دٚرٜ ٔبِی در راعتبی تٟیٝ ٌشارػػّٕیبت ای، ثجت رٚیذادٞبی ٔبِی در فزْ عٙذ،  ٞب ٚ اطالػبت ثٛدجٝ ٚرٚد عزفقُ

 ٞب ٚ فذٚر عٙذ اختتبٔیٝ ٚ عٙذ افتتبحیٝ ا٘جبْ ػّٕیبت ثغتٗ حغبةؽبُٔ )تزاس٘بٔٝ ٚ عٛدٚسیبٖ( 

 

 ریّب در سیستن حسببذا تخصیص دسترسی 

 

 9ّبی هربَط بِ سیستن حسببذاری شبهل تْیِ گسارش 

ٞبی ٚیضٜ ٔذیزیتی  ، تزاس آسٔبیؾی، تزاس٘بٔٝ، ٌشارػ عٛد ٚ سیبٖ، ٌشارػٞب ریش ػّٕیبت حغبة ، ٌشارػدفتز رٚس٘بٔٝ، دفتز حغبة

ٞبی  ٌشارػ ،ذاریٌشارػ خالفٝ اعٙبد حغبثٞب، ٌشارػ عزریش ثٛدجٝ،  ٞب، ٌزدػ ٔمذاری حغبة ٔب٘ٙذ ٔمبیغٝ ػّٕىزد حغبة

 ٞبی پبرأتزیه ٚ ... ، ٌشارػتحّیّی عطٛح حغبثٟب

 

 زهبى برگساری دٍر9ُ
  16:30تب  13:30اس عبػت  ؽٙجٝ یىؾٙجٝ ٚ عٝرٚسٞبی  10/08/94تب  26/07/94اِف( اس تبریخ 

 16:30تب  8:30پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  02/11/94تب  01/11/94اس تبریخ ة(  

عبػت 15: دٍرُ هذت  

1افَٛ حغبثذاری  آؽٙبیی ثب یبدارا ثٛدٖ ٔذرن حغبثذاری شرایط ٍرٍد9   

ٔبِی ٞبی ٌزایؼرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖ : حغبثذاراٖ، وبرؽٙبعبٖ ٔبِی، فبهخبطبیي دٍرُ  
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4931ویـژه پایــیز   

 داری ساًِدٍرُ جبهغ کبربردی خ

 9اّذاف دٍرُ

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

 حغبثذاری ٘مذیٍٙی ٚ چه 

 ثجت رٚیذادٞبی ٘مذیٍٙی ٚ چه 

 ْٞبی چه فزآیٙذٞبی ٘مذیٍٙی ٚ تغییز ٚمؼیت ا٘جب 

 تٟیٝ فٛرت ٔغبیزت ثب٘ىی 

 

 دستبٍردّبی دٍر9ُ 

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی آٔیش ایٗ دٚرٜ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرت پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 داری شبهل9 سببذاری سیستن خساًِهؼرفی ح 

حغبثذاری  ٞبی ٔزتجط ثب آٟ٘ب، ٞبی چه در فزآِیٙذٞبی ٔبِی ٚ ثجت چزخٝ تغییز ٚمؼیتثزرعی داری،  ٔؼزفی وذیًٙ عیغتٓ خشا٘ٝ

 رٚیذادٞبی ٘مذیٍٙی

 ًِداری شبهل ػولیبت سیستن خسا: 

ٞبی چه در  چزخٝ تغییز ٚمؼیتعبسی  پیبدٜ، غتٓ تذثیزدر عی ٖپزداخت ثٝ فٛرت ٘مذ یب چه ٚ یب تٛأبٚ  ا٘جبْ ػّٕیبت دریبفت

 ٚ ػّٕیبت اعتفبدٜ اس ٔٙبثغ ٚ ٔقبرف ٞبی ٔزتجط ثب آٟ٘ب ثجتثزرعی فزآِیٙذٞبی ٔبِی ٚ 

 ّب ٍ ّشذارّبی سیستن خساًِ داری تٌظیوبت دسترسی

 داری شبهل ّبی هربَط بِ سیستن خساًِ تْیِ گسارش: 

ٔتٙٛع ٔذیزیتی ؽبُٔ ٌشارػ ٚمؼیت ثب٘ىٟب، ٌشارػ چه، ٌشارػ اعٙبد  ٞبی ٌشارػٚ  ثزرعی دفتز ػّٕیبت ٘مذی

 ٚ تٟیٝ فٛرت ٔغبیزت ثب٘ىی ، ...دریبفتٙی/پزداختٙی ثزاعبط ٚمؼیت ٞبی ٔختّف

 زهبى برگساری دٍر9ُ

  16:30تب  13:30اس عبػت  ؽٙجٝ یىؾٙجٝ ٚ عٝرٚسٞبی  24/08/94تب  17/08/94اِف( اس تبریخ 

 13:30تب  8:30 پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت 09/11/94 تب 08/11/94 اس تبریخة( 

 عبػت 10 دٍر9ُ هذت

: دارا ثٛدٖ ٔذرن حغبثذاری ٔبِی تذثیزشرایط ٍرٍد  

 ٞبی ٔبِی ٌزایؼحغبثذاراٖ، وبرؽٙبعبٖ ٔبِی، فبرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖ  هخبطبیي دٍر9ُ
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4931ویـژه پایــیز   

  دٍرُ جبهغ کبربردی خریذ ٍ فرٍش

 9اّذاف دٍرُ

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

 وذیًٙ وبال ٚ ا٘جبر 

 ٞب ٚ تغٛیٝ فبوتٛرٞب ثجت رٚیذادٞبی خزیذٚفزٚػ ٚ ٔزجٛػی 

 ْعبسی در تذثیز فزآیٙذٞبی خزیذٚفزٚػ لبثُ پیبدٜ ا٘جب 

 ٞب ٞبی لبثُ ؽٙبعبیی ثزای آٖ ٞبی فزٚػ ٚ حغبة ٚؽٙذٌبٖ ٚ ٚاعطٝا٘ٛاع خزیذاراٖ ٚ فز تؼزیف 

 ... ٚ ٜاعتفبدٜ اس عیغتٓ پیؾٟٙبد لیٕت، تخفیفبت، امبفبت فزٚػ، ارسػ افشٚد  

 

 دستبٍردّبی دٍر9ُ 
 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی آٔیش ایٗ دٚرٜ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرت پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 سیستن خریذٍفرٍش شبهل9 هؼرفی اطالػبت اٍلیِ هَرد ًیبز 

 ٞبی فزٚػ ، خزیذاراٖ، فزٚؽٙذٌبٖ ٚ ٚاعطٝعیغتٓ خزیذٚفزٚػٞبی  ا٘جبر، ٔؼزفی ٔجٕٛػٝ حغبةوبال ٚ طزاحی وذیًٙ 

 9ػولیبت خریذٍفرٍش شبهل 

بْ ٞب در عیغتٓ تذثیز، ا٘ج ٞب، ا٘جبْ ػّٕیبت خزیذٚفزٚػ ٚ ٔزجٛػی ثزرعی حغبثذاری ٚ ثجت رٚیذادٞبی خزیذٚفزٚػ ٚ ٔزجٛػی

عیغتٓ ٞب ٚ ثزرعی رٚاَ اجزای آٟ٘ب، ا٘جبْ ػّٕیبت تغٛیٝ فبوتٛر ٚ عٟٓ ٚاعطٝ، ا٘جبْ تٙظیٕبت  فزآیٙذٞبی خزیذٚفزٚػ ٚ ٔزجٛػی

 ٚ ... ،تخفیفبت، امبفبت فبوتٛرفزٚػ، ارسػ افشٚدٜپٛرعب٘ت، پیؾٟٙبد لیٕت، 

 خریذٍفرٍشّبی  تخصیص دسترسی 

 9شبهلّبی هربَط بِ سیستن خریذٍفرٍش  تْیِ گسارش 

ٞبی ٔذیزیتی ٔب٘ٙذ  ای، ٌشارػ ٞبی ٔمبیغٝ دفتز خزیذ ٚ فزٚػ، دفتز وبال، فٛرتحغبة ٚ اػتجبر ٔؾتزی، وبردوظ وبال، ٌشارػ

  ...، ٌشارػ عٛدٚسیبٖ ػّٕیبت وبال ٚ ٌشارػ ػّٕیبت خزیذ ٚ فزٚػ، ٌشارػ فقّی خزیذ ٚ فزٚػ، ٌشارػ ٚمؼیت تغٛیٝ فبوتٛرٞب

 

 زهبى برگساری دٍر9ُ
  16:30تب  13:30اس عبػت  ؽٙجٝ یىؾٙجٝ ٚ عٝرٚسٞبی  15/09/94تب  01/09/94س تبریخ اِف( ا

 16:30تب  8:30پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  16/11/94تب  15/11/94اس تبریخ ة( 

عبػت 15: دٍرُ هذت  

  داری تذثیزٝ : دارا ثٛدٖ ٔذرن حغبثذاری ٔبِی ٚ خشا٘شرایط ٍرٍد

ٞبی ٔبِی ٌزایؼ: حغبثذاراٖ، وبرؽٙبعبٖ ٔبِی، فبرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖ هخبطبیي دٍرُ  
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 دٍرُ جبهغ کبربردی اًببر

 9دٍرُ اّذاف

 ٞبی: وغت ٟٔبرت

 وذیًٙ وبال ٚ ا٘جبر طزاحی 

 برثجت رٚیذادٞبی ٔمذاری ٚ ریبِی ا٘ج 

 ْٔؾىالت ٘بؽی اس اختالَ در ایٗ فزآیٙذٞبؽٙبخت فزآیٙذٞبی ا٘جبر ٚ  ا٘جب 

 ْػّٕیبت ا٘جبرٌزدا٘ی ا٘جب 

 

 دستبٍردّبی دٍر9ُ 

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی آٔیش ایٗ دٚرٜ، فزاٌیزاٖ ٟٔبرت پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

 9هؼرفی اطالػبت اٍلیِ هَرد ًیبز سیستن اًببر شبهل 

 ا٘جبر  ٚوبال  طزاحی وذیًٙ

 9ػولیبت اًببر شبهل 

ٚ  ثزرعی حغبثذاری ٚ ثجت رٚیذادٞبی ا٘جبر، ا٘جبْ ػّٕیبت ا٘جبر در عیغتٓ تذثیز، ا٘جبْ فزآیٙذٞبی ا٘جبر ٚ ثزرعی رٚاَ اجزای آٟ٘ب

 ا٘جبْ ػّٕیبت ا٘جبرٌزدا٘ی

 ّبی اًببر تخصیص دسترسی 

 

 9ّبی هربَط بِ سیستن اًببر شبهل تْیِ گسارش 

 وبال ٔٛجٛدی ٔب٘ٙذ ٔتٙٛػی ٞبی ٌشارػ ا٘جبر، ریبِی ٚ ٔمذاری –ٔمذاری ٚ ریبِی ا٘جبر، وبردوظ ٔمذاری  -ریدفتز ػّٕیبت ٔمذا

 ا٘جبرٌزدا٘ی ٌشارػ ٚ ریبِی، ٔمذاری وبال ٌزدػ ریبِی، ٚ ٔمذاری

 

 زهبى برگساری دٍر9ُ

  16:30تب  13:30اس عبػت  ؽٙجٝ یىؾٙجٝ ٚ عٝرٚسٞبی  29/09/94تب  22/09/94اِف( اس تبریخ 

 13:30تب  8:30پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  30/11/94تب  29/11/94اس تبریخ ة( 

 عبػت 10 دٍر9ُ هذت

  1ثب افَٛ حغبثذاری آؽٙبییدارا ثٛدٖ ٔذرن وبرؽٙبعی ٔبِی یب  شرایط ٍرٍد9

 ٞبی ٔبِی زایؼٌحغبثذاراٖ، وبرؽٙبعبٖ ٔبِی، فبرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖ  هخبطبیي دٍر9ُ
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 تذبیر اداری -افسارّبی هبلی اّبری ًرمدٍرُ ر

 9اّذاف دٍرُ

  ٞبی: وغت ٟٔبرت

 ٘قت SQL ای ٞبی دٚرٜ ٌیزی آح ٚ ثه 

 ْافشارٞبی تذثیز ٚ تٙظیٕبت ٔزتجط ٘قت ٚ ارتمبی ٘ز 

 ی آٖ ٚ تٙظیٕبت اِٚیٝ وذیًٙعبخت ؽزوت ٚ ثب٘ىٟبی اطالػبت 

  ا٘جبْ تٙظیٕبت تٟیٝ پؾتیجبٖ ٚ ثبسیبثی اطالػبت 

 ٞب ثٝ وبرثزاٖ  ٔؼزفی ٌزٜٚ ٚ وبرثزاٖ ثٝ عیغتٓ تذثیز ٚ تخقیـ دعتزعیٞبی عیغتٕی،  الي ثزرعی 

  ٝتغییز فزْ ٚ تٟیٝ چبح ٚ فیّتز پیؾزفت 

 

 دستبٍردّبی دٍر9ُ 

 ٕ٘بیٙذ: ٞبی سیز را وغت ٔی ٌیزاٖ ٟٔبرتآٔیش ایٗ دٚرٜ، فزا پظ اس اتٕبْ ٔٛفمیت

  ٘قتSQL ْاداری تذثیز -افشارٞبی ٔبِی ٚ تٙظیٕبت ٔزتجط ثب ٘ز 

  افشارٞبی تذثیز ٚ تٙظیٕبت ٔزتجط ٚ ارتمبی ٘زْ٘قت 

 ٞبی اطالػبتی آٖ ٚ تٙظیٕبت اِٚیٝ وذیًٙ عبخت ؽزوت ٚ ثب٘ه 

 تٙظیٕبت تٟیٝ پؾتیجبٖ ٚ ثبسیبثی اطالػبت 

 ٕیٞبی عیغت ثزرعی الي 

 ٞب ثٝ وبرثزاٖ ٔؼزفی ٌزٜٚ ٚ وبرثزاٖ ثٝ عیغتٓ تذثیز ٚ تخقیـ دعتزعی 

 ٝتغییز فزْ، تٟیٝ چبح ٚ فیّتز پیؾزفت 

 

 زهبى برگساری دٍر9ُ

  16:30تب  13:30اس عبػت  ٞزرٚس 02/10/94تب  30/09/94اِف( اس تبریخ 

 13:30تب  8:30پٙجؾٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  07/12/94تب  06/12/94اس تبریخ ة( 

 

 عبػت 10 دٍر9ُ هذت

وبردا٘ی وبٔپیٛتز ٚ یب ٔؼبدَ آٖ.دارا ثٛدٖ ٔذرن  شرایط ٍرٍد9  

 وبٔپیٛتز.ٞبی  ٌزایؼفبرؽ اِتحقیالٖ ٚ دا٘ؾجٛیبٖ وبرؽٙبعبٖ،  هخبطبیي دٍر9ُ

 


