
 ا   م  د
   

   )شرایط و نحوه شرکت در آزمون مهارتهاي هفتگانه کامپیوتر( 
  ویژه شهرستان شیراز

  :شرایط شرکت در آزمون 
نمایند می توانند بدون شـرکت در کالسـها در آزمـون هـر       کارکنانی که اظهار به دانستن دوره مهارتهاي هفتگانه کامپیوتر می          -1

  .کدام از مهارتها شرکت نمایند 
  .نگردیده اند    کارکنانی که در آموزشگاههاي رایانه اي شرکت نموده و به دلیل غیبت غیر مجاز موفق به دریافت گواهینامه-2
  

  : برگزار کننده آزمون مرکز
Ø تمرکز به نام   بانک ملی  2171133020000 داراي شماره حساب مرکز آزمون دفتر آموزش و پژوهش استانداري فارس

  نرسیده به بابـا بـستنی ،   ، بعد از چهار راه چنچنه ،  گاز ، خیابان جهاد    میدان: آدرس  (   استانداري فارس  درآمد اختصاصی 
  ) 2290763  تلفن ساختمان آموزشی دفتر آموزش و پژوهش استانداري فارس

Ø  روزهاي شنبه تا چهارشنبه : زمان برگزاري آزمون 
Ø  ، 30/18 الی 30/14ساعات برگزاري آزمون  
Ø برگزار خواهد شد2007 و 2003ر دو نرم افزار آزمون د  
  

   : و شرکت در آزموننحوه ثبت نام
ارائـه معرفـی   کارکنان واجد شرایط می توانند با در دست داشتن مدارك ذیل با مراجعه حضوري به واحد آموزش ضمن خـدمت و                    

  . در آزمون این مهارتها شرکت نمایندثبت نام جهت نامه از واحد مربوطه
  

  :الزم جهت ثبت نام مدارك 
   ارائه معرفی نامه از واحد مربوطه جهت شرکت در آزمون هر مهارت - 1
  به مرکز اعالم شده   )به صورت جداگانه (  ریال جهت هزینه آزمون 40000 واریز مبلغ -2

  : آزمون  برگزارينحوه
Ø                   آزمونها به صورت نرم افزاري اجرا می گردد و با برنامه اي که بر روي کامپیوتر نصب شده اسـت از کارکنـان آزمـون بـه

   .آمدعمل خواهد 
در انتهاي آزمون نمره شخص و درصد سواالت صحیح و غلط وي به صورت خودکار محاسبه می گردد و روي صفحه نمـایش داده               

  .می شود 
Ø در صد کل نمره می باشد 60ر آزمون هر یک از مهارتها حد نصاب نمره قبولی د .  

  :مدارك الزم جهت ثبت در کارنامه آموزشی و بازگشت هزینه 
 و بازگـشت هزینـه بـه واحـد     آموزشـی پس از دریافت گواهینامه ، اصل آن را به همراه اصل فیش پرداختی جهت ثبت در کارنامه                  

  .آموزش تحویل فرمایید 
 ) سخه مخصوص پرداخت کننده ن( اصل فیش پرداختی  -1

   . کپی آن را توسط موسسه برابر با اصل نمایید  ، فیش به موسسه اصلدر صورت ارائه:  تذکر        
  اصل گواهینامه آموزشی به همراه داشتن  -2
   و یا تصویر فیش حقوقیبه همراه داشتن شماره حساب -3
  )بود  به کارکنان خواهد مهارتهاي مورد نیازهزینه بر اساس جدول بازگشت ضمناً  (

  
 )آموزش ضمن خدمت  ( مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
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