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 نام مهارت
تاریخ شروع 

 پیش بینی شده

 مدت دوره

 )ساعات آموزشی(
 ساعات برگزاری ایام برگزاری
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 ICDL Pack 

هفت مهارت    

IT , Windows 10,  

Word 2019 , Internet    
   Excel , PowerPoint , Access 2019 

03/30/0031  

000  

03:30 – 03:00 زوج  333/033/11  

00/30/0031 00:33 – 00:33 پنجشنبه   333/033/12  

30/31/0031 33:30 – 00:33 جمعه   333/033/12  

30/31/0031 3300: – 3310: فرد   333/033/12  

ICDL Level 2 
   Excel , PowerPoint , Access 2019 Call 20 33:10 –  33:01 زوج  333/333/00  

0 - 00 یکشنبه و سه شنبه Call 00 آموزش تایپ و تندزنی  333/033/0  
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ها، مجامع  یکی از معتبرترین دوره های آموزشی شناخته شده کامپیوتر، در سطح بین المللی است که توسط دولت ICDL( icenseLriving Domputer Cnternational I)دوره 

 کامپیوتری و شرکتهای خصوصی مورد تایید قرار گرفته است.

و  مپیوتر دارند و میخواهند با گذراندن این دوره معتبر بین المللیاین دوره برای افرادی تدوین گردیده است که با کامپیوتر هیچ آشنایی ندارند و یا اطالعات مختصری از کار با کا

 کسب مدرک آن، دانش و سواد کامپیوتری مورد نیاز جوامع کنونی را کسب نموده و یا دانش خود را ارتقاء بخشند.

ارائه می گردد. در انتهای هر دوره، دانش پژوهان در  ICDL 2در دوره و سه مهارت دیگر آن  ICDL 1شامل هفت مهارت جداگانه می باشد که چهار مهارت آن در دوره  ICDLدوره 

ایران داشته  ICDLک از بنیاد آزمون های آن شرکت می نماید و با کسب حد نصاب قبولی مدرک مجتمع فنی تهران را دریافت می کنند. دانش پژوهانی که تمایل به دریافت مدر

 ایران توسط مجتمع فنی تهران نیز برگزار می گردد. ICDLثبت نام نموده و مدارک آن را نیز دریافت نمایند. آزمونهای بنیاد باشند می توانند برای شرکت در آن آزمون، 

ICDL Level 2 

Excel 2019 – PowerPoint 2019 – Access 2019 

ICDL Level 1 

IT – Windows 10 – Word 2019 - Internet 

به دانش پژوهان آموزش داده  Microsoft Excel 2019در این دوره نرم افزار صفحه گسترده 

می شود. آشنایی با انواع داده ها، نحوه ورود، ویرایش و قالب بندی داده ها، مدیریت کاربرگ 

ها، استفاده از فرمول ها و توابع، ترسیم و ویرایش نمودارها و آماده سازی خروجی چاپ از 

 مطرح شده در این مهارت می باشند.موارد 

به  Access 2019 Microsoftدر مهارت بعد توانایی کار با بانک های اطالعاتی توسط نرم افزار  

دانش پژوهان آموزش داده می شود و نحوه کار با جداول، پرس و جو ها، فرم ها و گزارش ها 

 را می آموزند.

 را  Microsoft Power Point 2019م افزار در آخرین مهارت از این دوره دانش پژوهان نر

فرا خواهند گرفت. در این دوره به دانش پژوهان آموزش داده می شود که چگونه مطالب مورد 

نظر خود را جهت ارائه در سمینارها و ... وارد اسالیدها نموده و با اعمال افکتها و جلوه های 

 ویژه آن را درمعرض دید مخاطبان قرار دهند.

 ICTدوره دانش پژوهان ابتدا با مبانی کامپیوتر آشنا میشوند و مفاهیم  در این

مانند: سخت افزار، نرم افزار، شبکه، کاربردهای روزمره فناوری اطالعات و اصول 

امنیتی را آموزش می بینند. در مهارت دوم دانش پژوهان با سیستم عامل 

Windows10  یت فایلها و پوشه ها، آشنا می شوند در این مهارت، ایجاد و مدیر

استفاده از برنامه های کمکی، ویروس های کامپیوتری و مدیریت چاپ آموزش داده 

دانش  Microsoft Word 2019می شود. مهارت سوم شامل آموزش نرم افزار 

آموزند که چگونه متون خود را تایپ و آنها را قالب بندی  پژوهان در این مهارت می

د در برنامه استفاده نمایند، از قابلیت ادغام پستی نمایند، از موضوعات موجو

استفاده نموده و تنظیمات چاپ را انجام دهند. در مهارت آخر این دوره توانایی کار 

ها  Emailوهم چنین مدیریت   E-mailبا اینترنت، جستجوی وب ساخت و کار با 

 به دانش پژوهان آموزش داده می شود. Outlookتوسط نرم افزار 

 سال به باال 05 یگروه سن ژهیدوره و


