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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 ”کاربردی فناوری اطالعات در محیط کار –ای دانش حرفه“

 
 

 

 

 

 

 
 ساعت 12 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار21افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :برگزاری محل
 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهاداراطالعات  فناوریواحد ؛ مدیر پزمحمدرضا کاشی مدرس:
ها و شرکت تمامیمدیران و کارشناسان  ؛بازار سرمایه کارگزاری و سایر نهادهای مالیهای مدیران و کارشناسان شرکت مخاطبین:

 مندان شرکت در این دوره؛ دانشجویان پرسنل اداری و سایر عالقهموسسات
 ظرفیت دوره:

 

 .نام نمایندنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 12
 باشد*کنندگان مینامحد نصاب رسیدن تعداد ثبت*برگزاری دوره منوط به 

 وابسته به اعضا و کارکنان سایر نهادهای مالی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر اشخاصمبلغ شهریه  شهریه اعضا:
 ریال 222،32،1،معادل 

 ریال 2،032،222مبلغ شهریه داوطلبین آزاد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:
 20/20/70چهارشنبه  تا پایان وقت اداری روز نام:مهلت ثبت

 نام:نحوه ثبت
 مدرک: 

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامتکمیل ثبت

  گردد.می اعطاء کانون گواهینامه شرکت در دوره کنندگان از سویشرکتبه  دوره پایان در

 

موینیا  و کارمنویا  در  وی او م و فتواد    در       ای و ماردن ایحیفوه  وکوار کسو  ابواار و ینیاوا م مطو       توین  مهو   عنواا  بهفناوری اطالعات 

نوان    افاار وای نوی  تتامو  وی بوا اباار وا و     ینطوا  تتصو  و کواران   وی فوید در      کوه ینطوا بوه . باشوی مو  و نهاد وای مت فو      وا شویکم ،  ااایما 

م نااو  بوا     وای ایفصو  بوا   ایدور  شواد مو   احسواه . بوی ااواه   و   رون وید و بیم نوای ن وایی کوه در انو  حوای           نابیم  ن اد فناوری اطالعات

 صوارت بوه مطو   کوار اداری    ماردن وای مت فو    افاار وای نوی  کواربیدی طیاحو  دیدنوی  ااوم کوه طو  م  بوه متیفو  و مموای            صوارت بهمط   کار 

 یااوو داد مطوو   اداری و در  ماردااوو داد   ووایداوو ها تتاموو  بووا  ینطووا ، داوو یه دراووین ، کووارا و   ووایرو ن پارچووه و ا سوو   ، تیفنووی ا و 

 .شادم مت ف  جینانات کاری پیدا  ه   ایاتاماا ا و   ااامانهای  مؤثی

 های دورهسرفصل

 مارداا داد  ای  ای شتص  میت   با فناوریاصال و مهارت 1

 یاانهنرای فناوری و  اس   امدا    کاربیدی میت   با  2

 وننیوی  ی فید بانی بیانی )ن ات  کاربیدی ود  پنها  در وننیوی( عام س   امنچه ای  3

 ا س    و ن پارچه صارتبهافاار ای کاربیدی در مط   کار در مارد نی  فیدمنطصیبهن ات   4

5 
 افاار ا و اباار ای کاربیدی جهم کار با ع س و نا متیف  و ممای  نی 

 مینینم وظان  و... د یی،یما ، تص    ای م یاول مط   کار، مینینم اانی فیمم

  ای اداریاصال کاربیدی کار با ماش   6

  ای تطم وب به   یا  ن ات ع ف ات  و کاربیدیاانم و اامانهاصال و مدا    مینینم وب 7

  ای اایمان  و اداری ای مؤثی و کارا فناورانه در مط  اانی مدا   ، اصال، تیفنی ا و رو  8
 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 12الی  20ساعت  20/20/70 شنبهسه 1

 12الی  20ساعت  12/20/70 شنبه 2

 12الی  20ساعت  10/20/70 شنبهسه 3

 12الی  20ساعت  13/20/70 شنبه 4

 12الی  20ساعت  22/23/70 شنبهسه 5

 12الی  20ساعت  23/70/،2 شنبه 6

 12الی  20ساعت  21/23/70 شنبه 7


