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  استان يزیو برنامه ر تیریسازمان مد

  

بخشنامه شماره  موضوع اطالعات يعمل آموزش کارکنان دولت در حوزه فناور يموضوع: راهنما

 20/11/1393مورخ  145099
  

  باسالم و ا��رام؛ 

ریزي  یریت و برنامهان مدها به سازم مراکز آموزش و پژوهش از استانداري انتقالبا توجه به استعالمات مکرر و همچنین 

 145099بخشنامه شماره موضوع هاي فناوري اطالعات کارکنان دولت  ها، به منظور ایجاد وحدت رویه در برگزاري دوره استان

  گردد: موارد ذیل اعالم می 16/2/1394مورخ  19138و دستورالعمل شماره 20/11/1393مورخ 

موضوع بخشنامه   ICDL)گانه فناوري اطالعات ( هاي هفت د مهارتبا عنایت به آنکه تمامی کارکنان دولت بای -1

نیز داشتن  االستخداماشند و شرط الزم براي افراد جدیدرا در سنوات قبل گذرانده ب 2/11/1381مورخ  203222/1903شماره 

هاي اجرایی وجود نداشته  اهها توسط دستگ لذا نیازي به ادامه برگزاري این دوره ،باشد  گواهی و مهارت الزم در این خصوص می

  هاي مذکور دارند باید از طریق خودآموزي نسبت به فراگیري آن اقدام نمایند. و کارمندانی که نیاز به طی دوره

می توانند نسبت به تعریف و اجراي دوره  20/11/1393مورخ  145099هاي اجرایی بر اساس بخشنامه شماره  دستگاه -2

ICDL  ساعت) به عنوان یکی از  22( اي و اداري کار با رایانه هاي حرفه تحت عنوان مهارت »ج«ند ب 1پیشرفته موضوع کد

تواند توسط مراکز ازمون موجود تایید صالحیت شده  براي کارکنان خود اقدام نمایند. ارزیابی این دوره می ،هاي آموزشی سرفصل

  یا خود موسسه مجري آموزشی انجام شود. 

هاي فناوري  براي برگزاري دورهو انتخاب آنها سسات تایید صالحیت شده ؤفهرست مدرسین و مبراي دسترسی به  -3

 و فایل راهنماي مربوطه اقدام شود.  iranlms.ir.mdhc٢اطالعات از طریق سامانه 
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