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 21/06/98 نسخه 98  تابستان

 
،گواهينامه پايان دوره را با موفقيت به پايان رسانند توضيحات : گروه آموزشي نويد بر اساس مجوز وزارت علوم،تحقيقات و فن آوري به دانشپذيراني كه دوره هاي مشخص شده با عالمت 

جهت كسب مشاوره، تحقيقات و فن آوري )موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس ( و در ساير موارد گواهينامه مجتمع فني ديباگران اعطا مي نمايد.خواهشمند است  مورد تاييد وزارت علوم،

 به واحد خدمات آموزش موسسه مراجعه فرماييد. 13:30ات9و جمعه  20:30تا  9رزرو و يا ثبت نام ،روزهاي شنبه تا پنجشنبه از ساعت 

 )کاربری کامپیوتر(  ICDLمهارت های هفت گانه 

 ، اينترنت(Word، 10كاربري كامپيوتر سطح يك )مفاهيم پايه، ويندوز

مدت 

 )ساعت(
 روزهاي برگزاري

ساعت 

 برگزاري
 شهریه)تومان( كد كالس

 تخفیف( %10)با احتساب 
 توضیحات پیش نیاز دوره

64 

 10009 18-15 یکشنبه و سه شنبه

421.200 
آشنایی با زبان 

 انگليسی
 شنبه و چهارشنبه 

15-18 10138 

 دوره ها به صورت تك مهارتي

 ویندوز ICDL I 183.000 ثبت نام به صورت تك مهارتی در دوره هاي  Windows 10مفاهيم پایه و  25

 25 Microsoft Word 2016  ثبت نام به صورت تك مهارتی در دوره هايICDL I 193.000 ویندوز 

 ویندوز ICDL I 92.000ثبت نام به صورت تك مهارتی در دوره هاي  (Internetاطالعات و ارتباطات ) 14

 (Excel،ssAcce ،Power point) كامپيوتر سطح دوكاربري 

 روزهاي برگزاري مدت )ساعت(
ساعت 

 برگزاري
 شهریه)تومان( كد كالس

 تخفیف( %10)با احتساب 
 توضیحات پیش نیاز دوره

  ویندوز 457.200 10137 18-15 شنبه و چهارشنبه  66

 دوره ها به صورت تك مهارتي

26 Microsoft Excel 2016  ثبت نام به صورت تك مهارتی در دوره هايICDL II 200.000 ویندوز 

 20 Microsoft Access 2016  ثبت نام به صورت تك مهارتی در دوره هايICDL II 154.000 ویندوز 

20 Microsoftr Power point 
2016 

 ویندوز ICDL II 154.000ثبت نام به صورت تك مهارتی در دوره هاي 

  و التين(  اصولي از صفحه كليد )تايپ سريع فارسياستفاده 

 روزهاي برگزاري مدت )ساعت(
ساعت 

 برگزاري
 توضیحات پیش نیاز دوره شهریه)تومان( كد كالس

 ویندوز 110.000 9251 18-16 یکشنبه ) فارسی( 10

 16 
 9474 16-14 پنجشنبه )التين (

 ویندوز 179.000
 8495 18-16 سه شنبه )التين(

 مهارت هاي حرفه اي و اداري كار با رايانه

  ICDL 189.000 9041 14 -17 چهارشنبه -شنبه  22


