
 

تابستانتقویم آموزشی فصل   

 آکادمی شیرپوینت ایران
 

:ست در حوزه شیرپوینت با ویژگی های زیر ا و تخصصیهدف ما ارائه آموزش های آکادمیک   
 

  کارگیری روش های تعاملی و عملی در ارائه آموزش به کمک اساتیدی که با بازار کار آشنایی کامل دارند؛به 

 ارائه دوره های کاربردی و متناسب با نیازهای افراد و سازمان ها؛ 

 ر در حوزه های تخصصی و به صورت گام به گام؛ثارائه آموزش های مو 

  آموزشی با دوره های رسمی مایکروسافتبه روز نگه داشتن و انطباق سر فصل های. 
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 گذاری سرمایه مبلغ  کالس وضعیت

 )تومان(
 برگزاری  تاریخ برگزاری زمان

 تعداد

 جلسات

 

 

 عنوان دوره
 کد 

 دوره

 B  (Site Administration)دوره های آموزشی

 490.000 
 پنجشنبه -سه شنبه 
16:00 - 19:00 

 B1 سرپرست سایت 7 تیر 22الی  خرداد 23 

 490.000 در حال ثبت نام
 سه شنبه -شنبه 

10:00 - 13:00 
 B1 سرپرست سایت 7 شهریور 7مرداد الی  17 

 490.000 در حال ثبت نام
 جمعه ها

9:00 - 13:00 
 B1 سرپرست سایت 5 شهریور 24مرداد الی  27 

 490.000 
 هشنبپنج -سه شنبه 

16:00 - 19:00 
 6 ردادم 31 الی مرداد 12

 سرپرست مجموعه

 سایت
B2 

 C (Configuration & Administration)آموزشی  های دوره

 590.000 در حال ثبت نام
 شنبهچهار -شنبه 

16:00 - 19:00 
 7 مهر 15 الیشهریور  22

مدیر ارشد شیرپوینت 

 )مقدماتی(
C1 

 590.000 
 ها شنبهپنج

10:00 - 14:00 
 5 شهریور 9 الی مرداد 12

مدیر ارشد شیرپوینت 

 )پیشرفته(
C2 

 E (Design Form & Workflow)دوره آموزشی 

 590.000 در حال ثبت نام
 شنبهچهار -شنبه 

16:00 - 19:00 
 8 شهریور 11 الیمرداد  18

طراح حرفه ای فرم و 

 گردش کار
E1 

 H (SharePoint Architecture)آموزشی  های دوره

 680.000 در حال ثبت نام
 هاشنبه پنج

10:00 - 14:00 
 5 مهر 13 الیشهریور  16

شیرپوینت  یمعمار

 )مقدماتی(
H1 

 I (Business Intelligence)آموزشی  های دوره

 690.000 
 یکشنبه ها

16:00 - 20:00 
 6 مرداد 29 الیتیر  25

متخصص هوش تجاری 

 )مقدماتی(
I1 

 590.000 در حال ثبت نام
 هاشنبه یک

16:00 - 20:00 
 5 مهر 16 الیشهریور  12

تجاری متخصص هوش 

 )پیشرفته(
I2 

 NW (Nintex Workflow)دوره آموزشی 

 490.000 
 چهارشنبه -شنبه 

16:00 - 19:00 
فرم و فرآیند با  طراحی 6 مرداد 7تیر الی  21

Nintex Workflow 
NW 

http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx?Course=4;
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx?Course=4;
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx?Course=4;
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx?Course=4;
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx?Course=4;
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx?Course=4;
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 کالس وضعیت
 گذاری سرمایه مبلغ

 )تومان(
 برگزاری  تاریخ برگزاری زمان

 تعداد

 جلسات
 عنوان دوره

 کد 

 دوره

 P (Project Server & MSP)دوره های آموزشی 

 990.000 
 دوشنبه ها

16:00 – 20:00 
 9 شهریور 27الی مرداد  2

راهبری مدیریت کنترل 

 پروژه سازمانی 
P2 

 R (Branding SharePoint Sites)دوره آموزشی 

در حال ثبت نام 640.000 
 پنجشنبه ها

15:00 – 19:00 
 8 شهریور 30الی  2

طراحی و دیزاین 

 سایتهای شیرپوینتی
R1 

تا در زمینه خدمات  خرسند خواهند شد "آکادمی شیرپوینت ایران"در  کارشناسیهای  تیم

 .نمایندرا در روال تصمیم گیری یاری  صورت تخصصی شماه ب مرتبط با حوزه های آموزش

 با ما تماس بگیرید. آماده پاسخگویی خواهند بود؛ ره تماس و ایمیل آکادمیشما

http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx?Course=4;
http://www.sharepointacademy.ir/SitePages/A-02.aspx
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کات مهم:   ن 

 .احتمال جابه جایی زمان کالسها بر اساس ظرفیت وجود دارد  

  مراجعه نمایید سایت آکادمی دوره ها بهبرای مشاهده سرفصل و جزئیات. 

 مىباشد پذیر امكان قبلى هماهنگى با و اختصاصى شكل بهها  سازمان محل در دورهها برگزارى. 

 مىباشد پذیر امكان قبلى هماهنگى با و اختصاصى شكل به شهرستان ها در شردهفی دورهها برگزارى. 

 اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر نسبت به ثبت نام مالی اقدام کرده اند.ا توجه به محدودیت ظرفیت دوره ها، ب 

  وجود دارد. ثبت نام آنالینامكان پیش ثبت نام برای دوره های برگزار شده و دوره هایی که در تقویم نیست در صفحه 

 

 

 

 

 

  شیرپوینت و قابلیت های ویژگی ها با شناییسمینارهای آ

 کد دوره عنوان دوره ساعت تعداد برگزاری تاریخ و زمان گذاری سرمایه مبلغ کالس وضعیت

 

 رایگان

 

 تیر 13شنبه سه 

 12:30الی  9:30ساعت 

3 

با   شناییسمینارهای آ

 شیرپونت و 

 مدیریت داده ها

SW  
 مرداد 11 چهارشنبه

 19:00الی  16:00ساعت 

ر حال ثبت نامد
 شهریور 12شنبه یک

 12:30الی  9:30ساعت 

http://www.sharepointacademy.ir/SitePages/T-30.aspx
http://www.sharepointacademy.ir/SitePages/T-30.aspx
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx?Course=11;
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ی )
 
ای درون سازمان ی ف دوره ه 

 
ف
 
خ
 
ن ت ی 

وان 
 
کادمیق   (:در محل آ

 

 10%  آن نمایند. ثبت نام و پرداختتخفیف شامل فراگیرانی که دو هفته قبل از شروع دوره آموزشی اقدام به 

  تخفیف  %10 =نفر(  3ثبت نام گروهی )بیش از 

 ( نفر 8بیش از ثبت نام گروهی) = تخفیف %20 

 40% قدام به ثبت نام در دوره های آموزشی نمایند.تخفیف شامل فراگیران و کارکنانی که از سوی مراکز خیریه معتبر ا 

  در دوره آموزشی بعدی  ثبت نامبرای  %20نفر اوّل هر دوره )دوره های آموزشی که شامل آزمون داخلی می باشند( از تخفیف

 )مدت اعتبار این تخفیف یک سال می باشد.(برخوردار خواهد بود. 

  برای حضور در یک سمینار یا  %40فراگیرانی که در سه دوره آموزشی و یا بیش از آن در آکادمی شرکت کرده باشند، از تخفیف

 گارگاه آموزشی برخوردار خواهند بود.

  ( برگزار می گردد13قبل از ساعت )برای تمامی کالس هایی که صبح  %15تخفیف. 

  استفاده از تخفیف های مناسبتی با قوانین خاص و یا کارت های تخفیف که قوانین مربوط به آن در پشت کارت یادداشت شده

 است.

 

 

م: وی  اد آور می ش   ی 

  .موارد تشویقی و تخفیف قابل جمع با یكدیگر نمی باشند 
  تا قبل از پایان دوره هزینه دوره را تقسیط نمایند.از مبلغ دوره و ارائه چک بانكی  %30فراگیران محترم می توانند با پرداخت 
  شد. نخواهندفراگیرانی که مبادرت به تقسیط می نمایند، شامل موارد تخفیف 

 
 

  آکادمی شیرپوینت ایران اعالم می شود. کانال رسمی تلگرامو  اخبار سایتتخفیف های مناسبتی از طریق 
 

 

 

 

http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx
http://www.sharepointacademy.ir/Training/SitePages/T-Register.aspx
http://www.sharepointacademy.ir/SitePages/Index.aspx
http://www.sharepointacademy.ir/SitePages/Index.aspx
tg://join/?invite=DGrpVD39nyLcxTIpLS5lkw
tg://join/?invite=DGrpVD39nyLcxTIpLS5lkw
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ی )
 
ای ب رون سازمان ی ف دوره ه 

 
ف
 
خ
 
ن ت ی 

وان 
 
ریق ت    (:در محل مش 
 

 :برگزار نمایدآکادمی شیرپوینت ایران این امكان را دارد که دوره های عمومی و تخصصی خود را در محل مشتری 

 
  به بعد شامل  دهمشاغلین و صاحبان کسب و کار در صورت برگزاری دوره ها در محل مشتری، تا نفر نهم به صورت عادی و از نفر

 تخفیف خواهند شد. 40%

 

م : وی  ادآور می ش   ی 

  سایت کامپیوتری مجهز برگزاری این دوره های در محل مشتری، منوط به هماهنگی های الزم با واحدهای آموزش و دارا بودن

 میباشد.

 

 

 

 تجربه شیرپوینت پایه گذاری شده است. اعضای آکادمی شیرپوینت ایران، آکادمی شیرپوینت ایران توسط متخصصین و مدرسین با

 را ساعت آموزش دوره های شیرپوینت 4700ای شیرپوینت آغاز نموده و جمعًا، بیش از فعالیت خود را با اولین نسخه ه

 حرفه ای تا آزمون های رسمی مایكروسافت می باشد. وع این آموزش ها، از آموزش کاربرتن در کارنامه خود دارند.

 کارگیری روش هایخورد و به  به روز نگه داشتن سرفصل ها و روش آموزشی، گرفتن باز تجربه طوالنی،

 .باشد تر این آکادمی موثرتر و متفاوتبخشی آموزش های  در آموزش باعث شده که اثر نوین

 

 

 

 

 


