
 ها و موسسات آموزشی همکاری با آموزشگاه 
 

سیستم آسیا آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه آموزشگاه های  ها، مؤسسات آموزشی و شرکتشرکت سپیدار 
دوره برگزاری  جهت  الزم  شرایط  که  مالی  اعالم  خدمات  دارند،  را  سیستم  همکاران  سپیدار  افزار  نرم  آموزشی  های 

 دارد. می
 

 مزایای همکاری با سپیدار:
 

 رایگان جهت تجهیز سایت کامپیوتری ارائه نرم افزار  ▪
 اعالم در سایت سپیدار به عنوان نماینده رسمی آموزش ▪
 پذیرانهای آموزشی جهت تدریس به دانشارائه سرفصل ▪
 ارائه خدمات پشتیبانی  ▪
 های آموزشی )سامانه آموزشی غیرحضوری بر بستر اینترنت(.دسترسی به فیلم ▪
 کمک آموزشیارائه تخفیف ویژه محصوالت آموزشی و  ▪
 های سپیدار ارائه تخفیف ویژه شرکت آزمون ▪
 پذیران به بازار کارفراهم آوری زمینه جهت معرفی دانش ▪

 
 شرایط همکاری: 

 

حاوی مراحل اجرایی عقد تفاهم نامه و فرم  باشید لطفا فرم شماره یک را که  در صورتی که حداقلی شرایط فوق را دارا می
را اسکن و به آدرس ایمیل    1فرم شماره  تکمیل نمائید، سپس پرینت مهر و امضاء شده    dworدر فضای    اطالعات اولیه است

sepidaredu@systemgroup.net  .ارسال فرمایید 
 

 

 باشد: ط الزم جهت همکاری به شرح زیر میشرای
 

 متری  50داشتن فضای حداقل  -
 سیستم ویژه آموزش نرم افزار  5اختصاص اتاق یا سایت کامپیوتری با حداقل  -
 ای کشور و یا مجوزهای مربوط به ثبت شرکت داشتن مجوز آموزش از سازمان فنی و حرفه -
و داشتن مدرک حداقل لیسانس و مسلط به نرم افزار سپی  - همکاران  مدرس با سابقه سه سال آموزش نرم افزار  دار 

 سیستم 
 
 دار همکاران سیستم یبه جهت نصب نرم افزار سپ  ی سخت افزار یهای ازمندین
 

 روسیستم عامل سالم و بدون ویسستم عامل: یس ✓

https://www.sepidarsystem.com/wp-content/uploads/2022/09/02.docx


 :کار یهاستگاه یشبکه و ا  ،ط تک کاربرهیمح یها برا ستم عاملیفهرست س
 ها در شبکه:ستگاهیط تک کاربره و ایمح .1

, Windows7 Ultimate , XP Sp3 Windows8 Sp1  , Windows 8.1  , Windows 10 
 سرور: .2

 Windows server2003 Sp2. Xp Sp3و انواع ویندوز سرورها 
 

 . باشدبیت را هم دارا می 64های ویندوز سپیدار قابلیت اجرا بر روی سیستم عامل ❖
ها ویندوز و آنتی ویروس  Firewallباید     کاری با سرور  هایبرای نصب سیستم بصورت شبکه و ارتباط ایستگاه  ❖

(  UDP)   1434( و  TCPبانک اطالعاتی )   1433برای قفل و    TCP  9050  خاموش بوده و یا در صورت امکان پورت
SQL   .باز باشد 

 
 :یسخت افزار  یکربندیحداقل پ ✓

 

 سرور یکار  یهاستگاهیتک کاربره/ ا از یمشخصات مورد ن
RAM 1 G 2G 

HARD 1 ( یخال ی)فضاG 4G 

CPU 1.7با سرعت 4وم یپنت GHZ 2با سرعت 4وم یپنت GHZ 

 

 : یشنهادیپ یسخت افزار یکربندیپ ✓
 

 سرور یکار  یهاستگاهیتک کاربره/ ا از یمشخصات مورد ن
RAM G2 ا باالتر ی G2 ا باالتر ی 

HARD 10 ( یخال ی)فضاG 20 G 

CPU 
 ایو   GHZ 2.8با سرعت 4وم یپنت

MB CACHE 2 ا باالتر ی 
 ا باالتری 2.33با سرعت 4وم یپنت

MB CACHE 2 ا باالتر ی 
 


