
 

 

 

 ICDLمهـارت های هفت گانـه کامپیـوتر     

 

 : هدف دوره        

  :هدف اصلی را دنبال می کند که عبارت است از  3این دوره                 

 IT سطح توانائی افراد در  ء ارتقا -1

 موسسات   سطح کارائی در شرکتها و  ء ارتقا  -2

 ریط کادر محتضمین استفاده بهینه از حداکثر مهارت و توانائی کارمندان   -3

 : دوره  ذیرانتواناییهای مورد انتظار دانشپ                 

 توانایی کار با کامپیوتر کارمندان را تضمین می کند و برای کارمندان، مهارتهای کامپیوتری قابل مالحظه ای ایجاد می کند -1

 .را کاهش می دهد  ITهزینه های پشتیبانی -2

 . میکاهد   ITکاری غیر موثر   وشهایاز وقت تلف شده ناشی از فقدان دانش و ر -3

  .تعریفی استاندارد و مقیاسی دقیق برای مهارتهای کامپیوتری بوده که در سطح بین المللی مورد تایید است -4

  .این گواهینامه بین نیازهای کارفرمایان و مهارتهای کارمندان تعادل ایجاد می کند -5

 : سرفصل دوره           

1-   (IT  آشنائی با مفاهیم پایه )سی فناوری اطالعاتو اسا   

2- (Windowsآشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر و )  مدیریت فایلها   

3- Internet)اطالعات و ارتباطات )   

4- (Word)    پردازشیوه کار با نرم افزار واژه   

5- (Powerpoint  )  ارائه مطلبشیوه کار با نرم افزار   

6- (Excelشیوه کار با صفحه گسترده )   

7- (Accessشیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها )   

   رفع اشکال و مرور  

 کتبی و عملی   آزمون  

     

     

 ید دوره به تشخیص مرکز آموزش پانیذ برای هر دوره تعیین میشود.اسات -

 دریافت مشاوره تخصصی در تمامی دوره های مرکز آموزش پانیذ برای دانش پذیران محترم امکانپذیر می باشد.    -
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 برنامه زمانی کالس پیشنیاز طول دوره)ماه(  کل  عملی نظری مهارت
شهریه کل 

 )تومان( دوره
 شهریه خصوصی 

Icdl1,2 3 77 80   3 000/790 ساعت  3روز در هفته هر جلسه  3 ندارد  ماه 
 000/80ساعتی

office 0 70 70   2 000/690 ساعت  3روز در هفته هر جلسه  3 مقدماتی  ماه 

 موسسه آموزش عالی ویژگــان     

https://sariasan.com/icdl-tutorial/powerpoint/
https://sariasan.com/icdl-tutorial/excel/
https://sariasan.com/icdl-tutorial/access/

