
                                                            

 

 

ضر فراگيري علم کامپيوتر  ا صر حا ست   بر همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي ز آنجا که در ع تأثيرگذار ا

يد              و مار مي آ به شمم با محيط پيرامون  باط  ياز براي برقراري ارت مات مورد ن   ICDL يکي از ملزو

(  International Computer Driving Licence  )             موزشمممي ين دوره آ ل نوان او ع به 

ساير دوره هاي کامپيوتري     (مهارت هفت گانه اي)کامپيوتري شنياز ورو د به  به عنوان دوره مقدماتي پي

شمار مي آيد  ستا  .به  سازي و مهارت آموزي دانش آموختگان  در همين را  توافق طبق به جهت توانمند

آموختگان حوزه هاي علميه    و اداره کل دانش   اسممتان قم  في مابين جهاددانشممگاهي    صممورت گرفته 

اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشممي  اين اداره کلخواهران  جهاددانشممگاهي اسممتان قم با همکاري 

1ICDL  2 وICDL نموده است. 

 نامشرايط ثبت

 ؛2حد اقل اتمام سطح  .1

 )مرحله اول(؛ 2ICDLدر زمان ثبت نام براي آموزش  هزار تومان 100پرداخت مبلغ  .2

؛ افرادي که تاکنون اطالعات خود «ثبت اطالعات فردي دانش آموختگان»ثبت اطالعات در فرم  .3

را در فرم دانش آموختگان ثبت نکرده اند بايد با مراجعه به سايت معاونت فرهنگي 

http://farhangi.whc.ir/ .اطالعات خود را در فرم مذکور ثبت کنند 

 اميتازهاي دوره:

 درصدي براي دانش آموختگان حوزه هاي علميه خواهران 50تخفيف ويژه ◄

در صورت کسب حداقل نمره قابل  ICDL فراگيران پس از شرکت در دوره هاي آموزشي ◄

  .خواهند شد معتبر جهاددانشگاهي  ICDLموفق به دريافت گواهينامه (60)نمرهقبول

ICDL   ثبت نام دوره آموزشیفراخوان  

 

 

 ويژه دانش آموختگان حوزه هاي علميه خواهران سراسر کشور

 

 واحد استان قم

http://farhangi.whc.ir/


 .براي هر دوره )مهارت( گواهينامه جداگانه صادر خواهد شد ◄

 .يک مدرک بين المللي استو  جهاددانشگاهي قابليت ترجمه دارد. ICDLگواهينامه ◄

جهاددانشگاهي مورد تآييد سازمان ها  ارگانهاي دولتي و غير دولتي  مؤسسات و ICDLگواهينامه ◄

 نهادها مي باشد.

 

 نحوه ثبت نام:مراحل و 

 .ir31654www.معاونت آموزشي جهاددانشگاهي استان قم به آدرس    سايت مراجعه به  -1

 تکميل فرم ثبت نام در سايت -2

 ويژه حوزه هاي علميه خواهران ICDLانتخاب دوره آموزشي  -3

 ICDLپرداخت هزينه دوره آموزشي  -4

 هاي علميه خواهران جهت تأييدشدگان به مرکز مديريت حوزهارسال ليست ثبت نام  -5

مرکز آموزش الکترونيکي جهاددانشگاهي کاربري و رمز عبور جهت ورود به سايت  نامتعريف  -6

  http://elir.ir/LMSبه آدرس  

 

 زينه و نحوه پرداخت هزينه دوره:ه

مراحل  تکميل پس از .ir31654www. اينترنتي از طريق سايتپرداخت بصورت آنالين و  -1

 نام مقدور مي باشد. ثبت

 حوزه هاي علميه خواهراندانش آموختگان طالب و درصدي براي  50هزينه دوره با تخفيف  -2

 ريال مي باشد. 1.000.000مبلغ 

 

 رفصل هاي دوره:س

 مرحله اول:

ICDL2  ويندوز   اينترنت و مباني "شامل" 

 

http://www.31654.ir/
http://elir.ir/LMS
http://www.31654.ir/


 مرحله دوم:

ICDL1 شامل" Word   Power point  Excel  Access  " 

 :دوره مرحله اولتقويم آموزشي 

  11/11/1397لغايت  29/10/1397    :فراگيران مهلت ثبت نام

مرکز آموزش الکترونيکي  با مراجعه به سايت 13/12/1397لغايت  13/11/1397 شروع دوره:

  http://elir.ir/LMS جهاددانشگاهي به آدرس 

  http://elir.ir/LMSسايت  15/12/1397   آزمون:برگزاري زمان 

http://elir.ir/LMS

