
 
  

  
  
  

  

  افزار جامع حسابداري كيان  نرمقوانين آموزش
  

  

افـزار    نرمي كاربران     اين كتاب كمك آموزشي ويژه    .  بر اساس كتاب آموزشي تدوين شده است       افزار جامع حسابداري كيان     نرمآموزش  
قطعا كارايي اين كتاب و جلسات آمـوزش      . يار دارند  و آن را در اخت      افزار را خريداري نموده      طراحي شده كه نرم    جامع حسابداري كيان  

  . افزار جامع حسابداري كيان كم خواهد شد بدون در اختيار داشتن نرم
اي صـورت گرفتـه       ي خدمات آموزشي به مشتركين گرامي به شيوه         ها تجربه و ارائه     تاليف اين كتاب و روش تدريس آن بر اساس سال         

  . به هنرآموز منتقل شود) هر جلسه يك ساعت( طي سه جلسه زار جامع حسابداري كياناف نرمترين مفاهيم كار با  كه اصلي
ي آموزشـي بـستگي       در پايان هر گام تمريناتي براي هنرآموز در نظر گرفته شده كه ميزان تسلط و تبحـر هنرآمـوز در پايـان دوره                      

  . مستقيم به انجام اين تكاليف و جديت در تمرين و پشتكار وي خواهد داشت
شود كـه برابـر       افزار جامع حسابداري كيان محسوب مي       ترين منبع و سرفصل آموزشي براي مدرسين نرم         بنابراين كتاب راهنما اصلي   

  .گردد استاندارد آموزشي زير ارائه مي
  . شود تعداد جلسات آموزشي سه جلسه خواهد بود و در صورت نياز يك جلسه براي رفع اشكال گذاشته مي -1
 .ك ساعت استهر جلسه آموزش ي -2
 . تواند باشد گيرنده حداكثر دو نفر ميها، تعداد نفرات آموزش جهت تمركز هنرآموزان و افزايش ميزان يادگيري آن -3

  .باشد  بعدازظهر و جمعه نيز تعطيل ميها شنبه بوده و پنج19 الي 16 و 14 الي 8ساعات جلسات آموزش در روزهاي عادي  -4
 .  روز خواهد بود4 روز و حداكثر 2ي بين جلسات آموزش حداقل ي آموزش، فاصلهها به منظور مفيد واقع شدن كالس -5

از اولين جلسه تـا آخـرين   . ( روز باشد15ي آموزش نبايد بيش از  با توجه به لزوم پيوسته بودن مباحث آموزشي، طول دوره      -6
  )جلسه

دفتر آموزش خدمات مهندسي كيان رايانـه تـا          برگزاري جلسات آموزشي باقيمانده فقط و فقط با هماهنگي قبلي در             :تبصره* 
 .يك ماه پس از عقد قرارداد در محل دفتر مركزي خدمات مهندسي كيان رايانه ممكن خواهد بود

. در هر كالس آموزشي تمركز و سكوت از ملزومات اصلي است، لطفا محيط را براي آموزش مؤثر از اين جهت آماده فرمائيـد              -7
گويي به تلفن و يا مراوده با مشتريان تمركز آمـوزش از دسـت خواهـد رفـت و از وقـت                      پاسخكه در صورت      با توجه به اين   

 .آموزش شما كسر خواهد شد، خواهشمند است از انجام اين امور پرهيز فرمائيد

واهد جا كه پشتكار و تمرين از ديگر ملزومات يادگيري در آموزش است، لطفا تكاليفي را كه در پايان هر جلسه داده خ                     از آن  -8
 .ي بعدي آموزش به طور كامل انجام دهيدشد تا جلسه

ي آموزش انجـام    ي قبل، جلسه  ي بعدي آموزش و انجام نشدن تكاليف مربوط به جلسه          در صورت مراجعه براي جلسه     :تبصره* 
  .گردد شده محاسبه مينخواهد شد و به عنوان جلسات برگزار 



  
  خدمات مهندسي كيان رايانه
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هاي عمومي جبرانـي اسـتفاده      ش با دفتر آموزش در تماس باشيد تا از كالس         ي آموز    شده  براي جبران جلسات حذف    :تبصره* 
 .فرمائيد

هاي متوالي در يك روز كاري در صورت نياز به لغو جلسات آموزش و يـا                نظر به تراكم وظايف آموزشي گروه آموزش و وعده         -9
صورت آن جلسه لغـو و بـه عنـوان            اينتغيير در ساعت برگزاري، حتما يك روز قبل دفتر مركزي را مطلع فرمائيد؛ در غير                

هاي عمومي جبراني     در اين حالت بايد با دفتر آموزش در تماس باشيد تا از كالس            . (ي برگزارشده محسوب خواهد شد    جلسه
 .)در محل شركت استفاده فرمائيد

 با توجه بـه  -ت مقرر شده  دقيقه بعد از ساع20ي همكاران ما و عدم حضور شما در محل آموزش تا        در صورت مراجعه   :تبصره* 
 -هاي ديگري قرار آموزشي گذاشته شده و به منظور جلوگيري از ضايع شدن وقـت ديگـران                كه پس از كالس شما با مشتري      اين

در اين حالت بايد با دفتر آموزش در تماس باشيد تـا از  . (ي برگزارشده محسوب خواهد شدآن جلسه لغو شده و به عنوان جلسه  
 .)ي جبراني در محل شركت استفاده فرمائيدهاي عموم كالس

 دقيقه تاخير داشته باشند، لطفا مراتب را با دفتر مركزي در ميان بگذاريـد تـا يـك                   20چه همكاران ما بيش از         چنان :تبصره* 
 .جلسه جبراني اضافه در محل شما برگزار شود

چنين به ساختار     فزار جامع حسابداري كيان بوده و هم      اي آموزش نرم  كه تخصص افراد گروه آموزش در زمينه         با توجه به اين    -10
شود، تقاضا داريم براي انجام ساير امور فنـي و        ها بها داده مي   سازماني در خدمات مهندسي كيان رايانه و تفكيك مسئوليت        

در تمـاس بـوده و      افزاري خارج از تعهدات قرارداد، با خدمات مهندسي كيـان رايانـه               افزاري و نرم    خدمات تخصصي سخت  
 .گونه فعاليت و يا راهنمايي فني از گروه آموزش و مدرسين خود نداشته باشيدانتظار هيچ

بـا توجـه بـه      . شـود   ام هر ماه در محل دفتر مركـزي برگـزار مـي             هاي دهم، بيستم و سي      هاي رفع اشكال در تاريخ       كالس -11
لطفـا  . ي قبلي در اين جلسات به دفعات شركت نماينـد         توانند با هماهنگ    محدوديت در ظرفيت كالس، مشتركين محترم مي      

اي از اطالعات خود      هاي رفع اشكال، سئواالت خود را به صورت مكتوب آماده نموده و نسخه              مندي بيشتر از كالس     براي بهره 
 . را در قالب فايل پشتيباني به همراه داشته باشيد

خواهـشمند اسـت    . ها را به امضاء شـما برسـانند         ده و بايد آن   هاي مربوط به آموزش بو       مدرسين شما موظف به تكميل فرم      -12
 .همكاري الزم را مبذول فرماييد

هـاي    افزار جامع حسابداري كيان را در ساعات كاري با بخش پشتيباني بـا شـماره               هرگونه سوال و ابهام در كاركردن با نرم        -13
 .موجود در كارت  شركت در ميان بگذاريد

 . ورد مفاد قرارداد را با دفتر مركزي خدمات مهندسي كيان رايانه در ميان بگذاريدهر گونه سوال و ابهام در م -14

افزار باشد بايد طـرف        روز از تاريخ عقد قرارداد نياز به عودت نرم         15چه به هر دليلي برابر مفاد قرارداد قبل از گذشت             چنان -15
نمايد و يا در صورت معرفي شـخص ديگـر بـراي    قرارداد شخصا به محل دفتر مركزي خدمات مهندسي كيان رايانه مراجعه      

 .فسخ قرارداد، وي را كتبا معرفي نمايد



  
  خدمات مهندسي كيان رايانه
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افزار جامع حسابداري كيان بندي جلسات آموزشي نرم جدول زمان  

  مدت زمان  شرح  جلسه

ول
ا

  

  :آموزش تعريف اطالعات اصلي مانند
  آموزش تعريف مشتريان

  ها آموزش تعريف بانك
  آموزش تعريف كاالها

  ها تعريف هزينهآموزش 
  ها آموزش تعريف برداشت
  آموزش تعريف خدمات

  ها آموزش تعريف موجودي چك
  آموزش تعريف اسناد پرداختني

  آموزش تعريف موجودي اوليه صندوق
  

عت
 سا

ك
ي

  

وم
د

  

  مرور تمرينات جلسه قبل
  :آموزش تعريف اطالعات تكميلي مانند

  ...آموزش مسدود كردن حساب مشتريان، كاالها و 
  ش ثبت قيمت خريد و فروش كاالهاآموز

  آموزش تعيين سقف اعتبار و مهلت تسويه مشتريان
  هاي اماني آموزش ثبت چك

  

  : آموزش ثبت عمليات روزانه مانند
  فاكتورها آموزش ثبت پيش

  آموزش ثبت درآمد نامشهود
  آموزش ثبت فاكتور خريد و برگشت از خريد

  آموزش ثبت فاكتور فروش و برگشت از فروش
  زش ثبت انواع سند پرداختآمو

  آموزش ثبت سند دريافت
  

عت
 سا

ك
ي

  



  
  خدمات مهندسي كيان رايانه

  
 

 31؛ طبقه سوم؛ واحد 155؛ ساختمان 41اي و بهشتي  ؛ بين ميدان شهيد كوشه20كوهسنگي : مشهد
  0511– 84 48 111:                دورنگار                                    )   خط4 (0511 – 84 55 888: تلفن 

Email: KRT_Group@yahoo.com                                                        Web Site: www.KeyanAcc.com 

 

4 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 موفق باشيد

  مدت زمان  شرح  جلسه

وم
س

  

  مرور تمرينات جلسه قبل
  : ادامه آموزش ثبت عمليات روزانه مانند

  آموزش ثبت عمليات بانكي
  آموزش ثبت عمليات مربوط به چك

  آموزش ثبت عمليات مربوط به صندوق
  آموزش اصالح انواع فاكتورها

  ها  انواع انتقال حسابآموزش
  آموزش انتقال كاالها به انبارهاي مختلف

  )مناسب مراكز توليدي(آموزش فاكتورهاي خاص 
  :آموزش ستون گزارشات مانند

ــوزش نحــوه ــزارش آم ــري و چــاپ گزارشــات و   ي گ گي
  فاكتورها

اســناد /  و چــاپ صورتحــساب مــشتريان  آمــوزش تهيــه
  ... ترازنامه و صورت سود و زيان و/ دريافتي و پرداختي 

  :آموزش ستون امكانات مانند
  گيري و بازگرداني اطالعات ي پشتيبان آموزش نحوه

  آموزش اجمالي مركز كنترل 
  ي تغيير رمز  آموزش نحوه

  آموزش تغيير سال مالي 
  آموزش انتقال دوره

  

عت
 سا

ك
ي

  

رم
چها

  

  مرور تمرينات جلسه قبل
  پاسخگويي به سئواالت احتمالي هنرآموز

چهارم آموزش در صـورت لـزوم و نيـاز مـشتري            جلسه  
شود هنرآموزان عزيـز هـر        توصيه مي . برگزار خواهد شد  

زمان با سئوالي مواجه شدند آن را يادداشت نموده تا در           
صورت تشكيل جلـسه رفـع اشـكال، بـا آمـادگي قبلـي              
بيشترين بهره را از كالس آموزشي ببرند و پاسخ تمامي          

  .ها را بياموزند پرسش
  

ك س
ي

عت
ا

  


