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 تعالیباسمه
 «اطالعیه»

کتابهای مهارت؛ آزمونکارتی هاهزینه» گواهینامه در ها؛  سال  اولماه  6ها و 
9314» 

 های مهارتکارت
 باشدها بر اساس ریال میقیمت

کارت ردیف کل مهارتنوع   مبلغ 
9 EqualSkills 062.222 
0 e-Kids 906.222 
3 e-Citizen 092.222 
 902.222 اعتباری 4
5 EUCIP Core 162.222 
کارت 6  922.222 مهارت اعتباریشارژ دوم و سوم 

کارت که  کور  کتاب می EqualSkillsمهارت الزم به ذکر استتتتت  باشتتتتد و مبلغ م رد به همراه 
کتاب ص رت پذیر ته است.  محاسبه نیز با احتساب قیمت 

 هاآزمون
 باشدها بر اساس ریال میقیمت

کل پکوژه آزمون ردیف  مبلغ 
9 e-Kids 30.222 
0 e-Citizen 925.222 
3 ICDL v.5-2007 932.222 
4 Online Essentials 942.222 
5 Computer Essentials 942.222 
6 Online Collaboration 942.222 
7 Office 2013 942.222 
0 CAD 972.222 
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1 Web editing 942.222 
92 Image editing 942.222 
99 Advanced 942.222 
90 EUCIP Core 452.222 
93 IT Security 932.222 
94 Project Planning 932.222 
 e-Kids 92.222آزمون آزمایشی  95

شتتامل اهار  Office 2013همان هفت مهارت ستتابو و  ICDL v.5-2007ی آزمونی پکوژه
 باشند.می 0293مهارت برنامه آ یس 

 هاکتاب
 باشدریال میها بر اساس قیمت

کتاب ردیف کاربر عنوان   خکید 
9 ICT-62.222 مبانی 
0 Windows-52.222 هاکامپیوتر و مدیکیت  ایل 
3 Word-12.222 پردازواژه 
4 Spreadsheet-02.222 گستردهصفحه 
5 Database-07.222 دادهپایگاه 
6 Presentation-12.222 مطلبارائه 
7 Internet & email-05.222 الکتکونیکیو پست اینترنت 
 ICT 92.222همراه  0
 Windows 92.222همراه  1
92 Advanced Word 02.222 
99 Advanced Presentation 65.222 
90 Word 2013 05.222 
93 Spreadsheet 2013 02.222 
94 Presentation 2013 922.222 
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95 IT Security 55.222 
کتاب کاربران در قیمت  کتاب مراجعه نمایند در هر بار ااپ این قیمت ها  باید به پشت جلد 

ک  کور قیمت پشت می کرد و مال  باشد.تغییر خواهد 
گواهینامههزینه  ی 

 باشدها بر اساس ریال میقیمت
گواهینامه ردیف کل نوع   مبلغ 

 922.222 گواهینامه دوم به بعد 9
 922.222 ی المثنیگواهینامه 0

گر  الزم به ذکر استتتتت گواهینامه برای هر تعداد مهارت نمایند ا کاربران در هر زمان درخواستتتتت  که 
گواهینامه برای اولین بار اعالم شده باشد هزی گواهینامه ندارد. نهدرخواست    ای برای صدور 




