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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
مهارتهای فناوری اطالعات در محیطکار
فناوری اطالعات به عنوان مهمترین ابزار و زیرساخت محیط کسبوکار حرفهای موردنیاز مدیران و کارمندان در هر سمت و فعالیتی در
سازمانها ،شرکتها و نهادهای مختلف میباشد .بهنحوی که تخصص و کارایی هر فرد در نحوه تعامل وی با ابزارها و نرمافزارهای نوین فناوری
اطالعات نمود مییابد .براساس همین رویکرد و بر مبنای نیازی که در این حوزه احساس میشود دورهای با سرفصلهای متناسب با محیط کار به
صورت کاربردی طراحی گردیده است که طی آن به معرفی و آموزش نرم افزارهای مختلف موردنیاز محیط کار اداری به صورت یکپارچه و
سیستمی ،ترفندها و روشهای سریع ،کارا و در دسترس ،نحوه تعامل با دستگاههای مورد استفاده در محیط اداری و استفادهی موثر از سامانهها و
اتوماسیونهای مختلف جریانات کاری پرداخته میشود.
سرفصلها
1

ترفندهای کاربردی در Windows

2

ترفندهای کاربردی در آفیس ( Wordو )Excel

3

کار با محتوای مولتیمدیای مورد استفاده در محیط کار

4

تکنیکهای جستوجو در ویندوز ،اینترنت و برنامههای مختلف

5

تکنیکهای کار با ماشینآالت اداری

6

ترفندهای کار با سامانههای تحت وب و برنامههای سازمانی

7

ترفندهای انجام امور فناورانه محیط کار با ترکیب ابزارهای مختلف

8

سایر ترفندها و نکات آموزشی مورد استفاده هر کاربر در محیطکار

ردیف

روز

تاریخ

1

سهشنبه

74/01/04

2

یکشنبه

74/01/02

3

سهشنبه

74/01/01

4

یکشنبه

74/01/30

مدت:
محل:
مدرس:
مخاطبان دوره:

زمان کالس

ساعت  08الی 30

 03ساعت
تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
آقای محمدرضا کاشیپز؛ مدیر واحد فناوری اطالعات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی بازار سرمایه؛
مدیران و کارشناسان تمامی شرکتها و موسسات؛
دانشجویان ،پرسنل اداری و سایر عالقهمندان شرکت در این دوره

ظرفیت دوره:

 30نفر؛ *برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،130،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  0،470،000ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 74/01/03

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دوره اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :

sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

