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شرایط الزم جهت شركت در دوره آهوزشي :
حداقل ؾایػتگی ّا ٍ تَاًایی ّایی کِ اش یک کازآهَش دز ٌّگام ٍزٍد تِ دٍزُ آهَشؼ اًتظاز هی زٍد کِ ؾاهل
تَاًایی جػوی ٍ ذٌّی ٍ داؾتي تحصیالت حداقل پایاى دٍزُ هتَغطِ اٍل

اهویت حرفه هورد نظر :
اّویت یادگیسی ٍ کازتسد علَم هْازت ّای ّفت گاًِ  ICDLتِ قدزی ٍاضح ٍ حیاتی اغت کِ تػیازی اش غاشهاى
ّا ٍ حتی کؿَزّا دز طسح ّای آتی ٍ تَغعِ ای خَدیکی اش اغتساتطی ّای اصلی خَد زا تِ آى اختصاـ دادُ اًد.
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هشخصات عووهي شغل :
)(ITآؾٌائی تا هفاّین پایِ ٍ اغاغی فٌاٍزی اطالعات
)(Windowsآؾٌائی تا ؾیَُ اغتفادُ اش کاهپیَتس ٍهدیسیت فایلْا
)(Wordؾیَُ تِ کازگیسی ًسم افصاز ٍاضُ پسداش
)(Excelؾیَُ کاز تا صفحِ گػتسدُ
)(Accessؾیَُ اغتفادُ اش ًسم افصاز پایگاُ دادُ ّا
)(Powerpointؾیَُ کاز تا ًسم افصاز ازائِ هطلة
) Internetاطالعات ٍ ازتثاطات

ههن ترین تجهیسات و هواد هصرفي هورد نیاز جهت اشتغال به این حرفه :
تجْیصات:
زایاًِ ،دیتاپسٍضکتَز،پسدُ دیتاپسٍضکتَز ،هیص زایاًِ  ،صٌدلی گسداى ،چاپگس لیصزی ،تجْیصات اتصال تِ ایٌتسًت
ٍ،ایت تسزد،هحافظ تسق ٍ...

هَاد هصسفی:
هاضیک  ،کاغر  CD ٍDVD،خام ،خَدکاز ،دی ٍی دی ٍیٌدٍش ٍ ًسم افصاز آفیع

هسیر ارتقاء و تکویل ههارت :
کازآهَشاى دٍزُ تا هؿاّدُ فیلن ّای آهَشؾی ،کاز دز هساکص خدهاتی تِ عٌَاى کازٍزش ٍ هطالعِ هی تَاًٌد هْازت
خَد زا ازتقا دٌّد.

وضعیت كنوني و آینذه شغلي و هسایاي اشتغال به این حرفه :
یکی اش هْنتسیي عَاهل جرب ًیسٍ دز تاشاز کاز تَجِ تِ ًیاشّای جاهعِ ٌّگام تستیت کازآهَشاى اغت .دز هَزد
ًیاش فعلی تاشاز کاز ایساى دز حال حاضس تیؽ اش ّس چیص تِ تکٌػیي فٌاٍزی اطالعات ًیاش دازد کِ ایي اهس هػتلصم
تحصیل دز حَشُ کاهپیَتس اغت ،شیسا اهسٍشُ تػیازی اش هساکص ًظیس هدازظ ،تاًکّا ٍ غیسُ تِ غیػتن کاهپیَتس
هجْص ّػتٌد ٍ تِ افسادی ًیاشهٌدًد کِ قادز تِ ًگْدازی ٍ پؿتیثاًی اش آىّا تاؾد ٍ ایي اقدام ًِ تِ هٌْدظ
احتیاج دازد ٍ ًِ فسد دیپلوِ تلکِ تِ فسدی کِ تَاًایی اًجام ایي کاز زا دازد ًیاش دازد.
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