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Microsoft Dynamics 365 (V9) 

 مقدماتی راهبری  مجازی  دوره آموزش

 

 شرح دوره: 

بهره برداری صحیح  آموزش    با هدف  ستم،یس  یراهبر   سطح  در  ـدیبر   تیر یمد  یهاشركت توسعه سامانه  یخدمات آموزش

شرفته  یو پ  یمقدمات  یبه دو بخش راهبر   ستمیس  نیبه عالقه مندان ا  Microsoft Dynamics 365  افزار  نرم  توسعه  و

كه ضمن    صورت گرفته است  ی اونهگبه  هادوره  نیا  در  برنامه ریزی   نیهمچن  و   شدهارائه  یهاسرفصل.  گرددیم میتقس

   وجود داشته باشد. یرگذار یزان تأثی ن میباالتر  از طریق تعریف انواع مثال ها و تمرین های آموزشی مطالب، یوستگیپ

در بخش های مختلف، این دوره به منظور پاسخ به نیاز    Microsoft Dynamics 365با توجه به گستردگی نرم افزار  

در قالب  دارند،    ، فروش و خدماتبازاریابی  های  تمایل به یادگیری قابلیت های این نرم افزار در بخشعالقمندانی که  

  ژول شرکت کنندگان در این دوره با موجودیت های مربوط به این ما  و  تعریف شده استدوره راهبری مقدماتی نرم افزار  

ارتباط با   تعریف  از   بازاریابیروال  آشنا خواهند شد.    ها لیست های بازاریابی هدف، بخش بندی بازار، انتخاب روش 

، روال فروش از تعریف ساختار محصوالت و لیست  جامعه هدف تا تعریف کمپین ها، کمپین های سریع و ثبت سرنخ ها

خدمات  قیمت ها تا ثبت فرصت فروش، ارسال پیش فاکتور، سفارش گذاری و نگهداری اطالعات فاکتور، روال مدیریت 

  ها و تقویم های ارائه خدمات  SLAمشتریان از تعریف موضوعات و کاتالوگ خدمات، ثبت مورد و پیگیری آن تا مدیریت  

در این دوره آموزش داده خواهد شد. عالوه بر این، نحوه تعریف و تخصیص دسترسی ها به همراه چگونگی تعریف  

روش ها، با  عالوه بر استفاده از بهشد. مدیران قادر خواهند بود کاربران و تیم های کاری به صورت کامل تشریح خواهد  

خود    دستیابی به اهداف شخصی و سازمانی  تعریف اهداف و سنجه های دستیابی به هدف، در هر لحظه از وضعیت

 شد. آموزش داده خواهد به تفصیل داشبوردهای مدیریتی و کاربری  ایجاد نحوهمطلع شوند. همچنین در این دوره 

 

 مخاطبین دوره:   

 و ارائه خدمات مشتریان فروش بی، بازاریامدیران عامل شرکت های فعال در حوزه  ➢

 بخش های بازاریابی، فروش و خدمات سرپرستان و مدیران  ➢



 

   سازمانراهبران و کاربران ارشد  ➢

 به روش مایکروسافت  مشتریان ، فروش و خدمات بازاریابیعالقمندان به فراگیری استانداردهای  ➢

 دوره:  یاهداف كل

 آموزش مفاهیم پایه نرم افزار  ➢

 آموزش ابزارهای مقدماتی جهت توسعه اولیه نرم افزار ➢

 خود  سازمان یندی رات فراییآموزش ابزارهای مورد نیاز راهبران شرکت کننده از سازمان ها در تغ  ➢

 :شرایط برگزاری دوره 

دوره قابلیت طرح سوال    طولاین دوره به صورت مجازی و با حضور مدرس برگزار می شود. شرکت کنندگان در   ➢

 و دریافت پاسخ خود را به صورت متنی یا صوتی خواهند داشت.

دوره، دسترسی به محیط آموزش نرم افزار از طریق اینترنت )بدون نیاز به نصب( برای کاربران    زمان برگزاریدر   ➢

خواهد شد. پس از تکمیل اطالعات و ثبت نام قطعی در دوره، لینک دوره به همراه سایر جزییات پیامک  فراهم  

 و ایمیل می شود. 

 این دوره توسط مدیران پروژه مجرب شرکت سامانه های مدیریت برگزار می شود.  ➢

ضبط دوره    ا ی و    ی بردار   ی محفوظ بوده و کپ   ت ی ر ی مد   یشرکت سامانه ها   ی برا  ی آموزش   ی دوره ها   ی حقوق محتوا  ه ی کل 
 . باشد   ی مجاز نم 

 

 شرایط ثبت نام در دوره: 

 تماس حاصل فرمایید.  1داخلی  43919000جهت ثبت نام در دوره با شماره  ➢

  



 

 گواهینامه دوره: 

در انتهای دوره گواهی نامه حضور و احراز رتبه راهبری در صورت شرکت در آزمون و یا گواهی نامه حضور در   ➢

  رانپذی پس از اتمام دوره، دانشدوره در صورت عدم شرکت در آزمون، به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.  

خود    از یمدرک خود و اطالعات نمره و امت  تیوضع  ،تیر یمد  ی با مراجعه به پورتال شرکت سامانه ها  توانندیم

 را مشاهده کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 برنامه ریزی زمانی دوره 

ساعته آزمون مطابق جدول زمانی    3ساعته + یک جلسه    3جلسه    6ساعت است که در    21ن دوره  یزمان امدت ➢

 گردد. زیر برگزار می

   دوره راهبری مقدماتی عمومی

 17الی   14ساعت  1400 آبان     15 شنبه جلسه اول 

 17الی   14ساعت  1400 آبان  17 دوشنبه  جلسه دوم

 17الی   14ساعت  1400 آبان    19        شنبهچهار جلسه سوم

 17الی   14ساعت  1400 آبان     22 شنبه جلسه چهارم 

 17الی   14ساعت  1400   آبان   24 شنبه دو جلسه پنجم

 17الی   14ساعت  1400 آبان  26 شنبهچهار جلسه ششم

 17الی   14ساعت  1400 آبان    29  شنبه جلسه آزمون 

 

 پیشنهادات:  

 را مرور نمایید.   Customer Relationship Managementپیشنهاد می گردد پیش از حضور در این دوره مفاهیم   ➢

در دوره های راهبری    با هدف یادگیری سفارشی سازی های خاص منظوره،  گردد پس از این دوره،پیشنهاد می   ➢

  م افزار شرکت نمایید.این نرپیشرفته 

 

  



 

 سرفصل های آموزشی: 

نرم افزار می باشد. سرفصل های آموزشی    on-premiseآموزش ها منطبق بر قابلیت های موجود در نسخه   ➢

 این دوره به شرح زیر خواهد بود:

 

Microsoft Dynamics 365  

• Introduction  
• Dynamics 365 Modules  
• Customers (Account – Contact) 
• Hierarchal Customers 
• Activity Management 
• Connections 
• Manage Marketing Lists (Dynamic-Static) 
• Manage Quick Campaigns 
• Manage Campaigns 

- Campaign Activities 
- Planning Activities 
- Target Lists 

• Campaign Responses 
- Convert to lead, Opportunity, Quote, Order 

• Manage Leads 
- Create and search for leads 
- Convert activities to leads 
- Perform lead qualification 
- Configure status reasons 

• Manage Opportunities  



 

- Create and search for opportunities 
- Close opportunity as won or lost 
- Add product line items to opportunities 
- Configure status reasons 

• Manage Quotes  
- Add quotes to opportunities 
- Edit quotes in various stages 
- Send quotes to customers 
- Convert quotes to orders 

• Manage Orders 
• Manage Invoices  
• Manage Competitors 
• Product Catalog 

- Introduction 
- Unit Groups & Units 
- Product Life Cycle 
- Families and Properties 
- Products & Product Bundles 
- Product Relationships / Suggestions 
- Price Lists & Price List Items 
- Pricing Methods 
- Discount Lists 

• Sales literature 
• Subjects 
• Case Management 

- Create a New Case Record 
- Convert Activities to Cases 



 

- Perform Case Resolution Processes 
- Implement Case Routing Rules 
- Setup and Configure Case Creation and Update Rules 
- Implement Parent/Child Cases 

• Knowledge Base 
- Create, Manage and Maintain Article Templates 
- Create, Modify and Publish Articles 
- Associate an Article with a Case 

• Queues 
- Create and Maintain Queues 
- Queue Types 
- Queue Items 

• Customer Service Schedule 
• Holiday Schedule 
• SLA Management 

- Create SLAs 
- Implement SLA Actions and Details 
- Manage Cases with SLAs 

• Entitlements 
- Define and Create Entitlements & Entitlement Items 
- Apply Entitlements to Cases 
- Products, Channels, an SLA in Entitlement 

• Resources & Resource Groups  
• Views 
• Charts 
• Dashboards 
• Business Units 



 

• Users 
• Teams  
• Security Roles 
• Manage Goals 

- Goals 
- Goal Metrics 
- Rollup Queries 

• Word/Excel Template 
• Sales Process and Business Process Flows  
• Data Management 

- Bulk Delete 
- Duplicate Detection Rules 
- Import/Export Data 

• Auditing 
• System Setting  



 

 به شرح ذیل می باشد: به زبان فارسی یها آموزش سرفصلهمچنین  ➢

 
 Microsoft Dynamics 365 یمقدمات یراهبر  یهای دوره آموزشسرفصل -1جدول

 عنوان  شرح 
 های اصلی زیرسیستم اصلی( و رابط کاربریهای های اصلی )ماژولبررسی کلی زیرسیستم

 فرایند بازاریابی و فروش  بررسی و تشریح کامل ساختار و فرایندهای بازاریابی و فروش 
 فرایند خدمات بررسی و تشریح کامل ساختار و فرایندهای بخش خدمات

لیست ایجاد محصوالت، خانواده محصوالت، گروه های واحد محصول، لیست قیمت ها و 
 تخفیف ها

 ساختار محصوالت

 كاربران  رفعال كردن كاربران یاضافه كردن، اصالح و غ
 BU ی كار  یواحدها ( Business Unitمختلف )  یكار  یرفعال كردن واحدهایجاد، اصالح و غیا
 هامیت م یدهنده هر تت افراد تشکیلیر ین مدیها و همچنمیجاد و اصالح انواع تیا

 یتیامن  یهانقش ی تیمختلف امن یهاا حذف نقشی یت، كپیر ید، مدیجد  یتیامن یهاجاد انواع نقشیا

 شده حفاظت یلدها یها به فمیكاربران و ت یزان دسترسی ص و مدیریت می تخص
  یتیامن یهالی پروفا

 لدهایف
ات یو استفاده در محصوالت، مقاالت و ادب یموضوعات كار   یت ساختار سلسله مراتبیر یمد

 فروش 
 یموضوعات كار 

و   Word Templateها و مستندات شامل  لیمیمقاالت، ا یهات انواع قالبیر ی جاد و مدیا
Excel Template 

 فرض پیش یهاقالب

تنظیم پسوندهای قابل پیوست کردن به عنوان یادداشت ها، تنظیمات جستجوی پیشرفته در 
و  Outlookسطح کل سیستم، تنظیمات زبان و تقویم شمسی، تنظیمات دوره سینک با 

 تنظیمات مکانیزم ارسال و دریافت ایمیل 
 ستم یمات سیتنظ

ت  یر یجاد و مدیانبوه ركوردها، اجاد، حذف ی ، ایش موارد تكرار یافتن و نمایم قواعد  یتنظ
 واردشده یهاداده

 ها ت دادهیر یمد

-جاد، اصالح و حذف اطالعات مربوط به كارتابلی ن ایمختلف و همچن ی كار  یهاجاد كارتابلیا
 ها

 هاكارتابل

 ی ارتباط  یهانقش هاها، اشخاص و فرصت ن شركتیب یاستاندارد ارتباط  یهات برچسبیر یمد
 منابع یهاگروه های منابع گروه  یها و اضافه و حذف اعضااصالح گروهجاد و  یا

 الت یزات و تسهی تجه الت ی زات و تسهیجاد، اصالح و حذف انواع تجه یا
 هاخدمت ت انواع خدماتیر یها و مدآن یبندارائه همراه با زمانف انواع خدمات قابلی تعر 

ارائه موارد، بازه زمانی پوشش خدمات، تعداد  مدیریت تعهدات خدماتی شامل مدیریت نحوه  
 های ارتباطی ممکن برای پشتیبانی موارد ارائه و راهموارد قابل

 ( Entitlementتعهدات )

و ...( و مدیریت روزهای   7*24ایجاد و مدیریت انواع تقویم های ارائه خدمات )مانند تقویم 
 خارج از سرویس 

 تقویم خدمات



 

 

های مدیریت برید محفوظ بوده و هرگونه  های آموزشی برای شرکت توسعه سامانهکلیه حقوق محتوای دوره :تبصره
 باشد. برداری و یا ضبط دوره مجاز نمیکپی

 

ها شامل تعریف توافقنامه خدمات، شرایط موفقیت، شرایط اخطار و شرایط    SLAمدیریت 
 و عملیات مرتبط با هر کدام از شرایط  SLAشکست 

توافقنامه سطوح خدمات  
(SLA) 

 ستمیس یدادهایرو ستمیس  یدادهایت رویر ی جاد و مدیا
 ی دادنگار یرو ی دادنگار ی مات مربوط به رویت تنظیر یمد

 اهداف  های مختلفاهداف سازمانی بر اساس موجودیتتعیین و تعریف  
 های هدفشاخص  هاهای اهداف و سنجهتعریف شاخص 

 وجوها پرس وجوها برای محاسبه میزان دستیابی به اهدافو اصالح انواع پرستعریف 
 ها نماها و چارت هاگذاری انواع نماهای شخصی و چارتایجاد، اصالح و اشتراک

 اصالح و اشتراک گذاری انواع داشبوردها کاربری و مدیریتیایجاد، 
داشبوردهای کاربری و  

 مدیریتی 
 مقاالت ایجاد، ویرایش و منتشر نمودن انواع مقاالت


