موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

آموزش کاربردی مهارت های هفتگانه ICDL
مدت دوره  83 :ساعت
مدرس:
سرکار خانم میترا رضایی
روزهای برگزاری دوره  :یکشنبه ها و سه شنبه
تاریخ دوره:
7477/78/78
ساعت برگزاری 70 :لغایت 78
شهریه دوره 7898379777ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی از  %87تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
مفاهیم ابتدایی در فناوری اطالعات
آشنایی با مفهوم  ، Windowsاستفاده و مدیریت فایل ها
آشنایی با مفهوم واژه پردازی (مقدمه ای بر  Wordمایکروسافت)
آشنایی با مفهوم صفحه گسترده ها ( مقدمه ای بر صفحات گسترده  EXCELمایکروسافت)
آشنایی با مفهوم پایگاه داده ( مقدمه ای بر  Accessمایکروسافت)
ارائه مطالب)( Power Point
اطالعات و ارتباطات ( خدمات اطالعاتی شبکه – اینترنت و پست الکترونیک)

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس اپ 78780440703تماس حاصل نمایید.

آموزش کاربردی مهارت های هفتگانه ICDL

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت با زرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777848871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66771188یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس اپ 78780440703تماس حاصل نمایید.

