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 تاریخچه بنیاد جهانیICDLوECDL

بنیادICDL در دوبلین ایرلند با هدف مشخص کردن 1997ژانویه 8در

یس و استاندارد نمودن حد اقل سواد الکترونیک برای شههروندان تاسه

ا تقاضای بعد از دوسال فعالیت با جذب بیش از یک میلیون داوطلب ب.شد

1399انبوهی در خارج از قاره اروپا رو به رو شدکه این استقبال در سال 

در سهایر کشهورهای خهارج از اروپها بها ECDLمنجر به گسهتر  

.گردیدICDLعنوان



بنیادICDLو حمایت یک سازمان غیر انتفاعی است که از پشتیبانی

و سازمانهای بهین ( CEPIS)انجمن متخصصان انفورماتیک اروپا 

.المللی در سراسر دنیا برخوردار می باشد



 بنیادECDLجهانی با همکاری نمایندگان تعیین شهده ی خهود در

کشورهای دیگر سعی دارد تا دامنه ی برنامه های خهود را از طریه 

150مرکز آزمهون در 24000یک شبکه بین المللی متشکل از حدودا 

میلیون داوطلب موف  به 11بیش از 2011در سال . کشور توسعه دهد

واهینامه اخذ گواهینامه این بنیاد شدند که در تمام کشورهای عضو ، گ

.های صادر شده دارای اعتبار بین المللی یکسان می باشند



تاریخچه بنیادICDLجمهوری اسالمی ایران

 رئیس که توسط مرحوم مهندس عالقمندان معاون وزیر ومکاتباتی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انجام گرفهت ، مقهدما 

فهراه  گشهت و وزار  ECDLانعقاد قرار داد با بنیاد جههانی 

آمههوز  و پههرور  بههه عنههوان متههولی برنامههه هههای بنیههاد 

ICDL/ECDLه به موجب این قرار داد منعقد شهد. برگزیده شد

در اختیهار ICDL/ECDLتمام حقوق و امتیازا  بنیاد جههانی 

. جمهوری اسالمی ایران می باشدICDLبنیاد 



این حقوق عبارتند از:

صدور مجوز برگزاری آزمون . 1ICDLبا استانداردهای بین المللی

صدور مجوز آموز  . 2ICDLبا استانداردهای بین المللی.

صدور گواهینامه برای کلیه دوره های مورد تایید بنیاد جهانی . 3ICDL/ECDL.

ارزشیابی محصوال  و ابزار آموزشی . 4ICDLو بررسی استانداردها.

صدور تاییدیه جهت چاپ، نشر، تکثیر کتب، نرم افزار، وب سایت ههای تخص. صهی و 5

ICDLهرگونه رسانه آموزشی با موضوع 

هرموضوعی که در برگیرنده ی حقوق مربوط به بنیاد جهانی . 6ICDL/ECDL باشد.



آموز  در بیشتر کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه از جمله ایران

می علوم کامپیوتر جزو برنامه های اصلی مدارس و دانشگاه ها به شمار

مخفف  ICDLیکی از دوره های استاندارد آموز  کامیپوتر . رود

International Computer Driving Licence 150می باشد که در بیش از

گواهینامه بین المللی ICDL. کشور جهان از جمله ایران در حال اجراست

ری ، است که توانایی دارندگان این گواهی نامه را در مهارتهای کامپیوت

.  تایید می کند



ICDL دارای هفت مهار  می باشد:

1- مبانی کامپیوتر و آموزIT

Windowsعامل استفاده و مدیریت در سیست  -2

3-نرم افزار واژه پرداز نرم افزارآشنایی باMicrosoft Word

4-صفحا  گسترده نرم افزارآشنایی باMicrosoft Excel

5- آشنایی با نرم افزار پایگاههای دادهMicrosoft Access

آشنایی با نرم افزار ارائه مطلب -٦Microsoft Power Point

7- آشنایی با شبکه جهانیInternet و نحوه ی دستیابی به آن



 سطوحICDL
کودکان  . 1E- Kids

افراد مبتدی   . 2Equal Skills

شهروندان. 3E – citizen  

معلمان . 4CTP

افراد حرفه ای. 5ICDL ADVANCED  

مدیریت پروژه    . 6ICDL Project Planning

ویرایش عکسهای دیجیتالی  . 7Image Editing

امنیت اطالعا    . 8IT Security



کودکان  :E-KIDS





ازمهبرنافوقصحیحبرنامهیکارائهمنظوربهایراندر
وICDLبنیادهماهنگیباشش پایهتادبستانیپیش

بهنیادبسویازوتالیفمتناسبکتابهایپژوهشسازمان
:ازعبارتندکهاستشدهپیشنهادمدارس



پایه پنجم
درحال چاپ

پایه ششم 
در حال چاپ



نمونه گواهینامه های کودکان

پیش دبستانی

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم



معرفی ساده، جذاب و غیر رسمی  برای افراد مبتدی





مخصوص افرادی است که الزم است برای کار با کامپیوتر
.و اینترنت دانش خود را بروز کنند

شهروندان سالمند. 1.

شاغلین بخش خداما  عمومی. 2.

افراد آماده به کار و کسانی که مدتی طوالنی بی. کار 3
.بوده اند

افرادی که بیرون از خانه کار نمی کنند. 4.

مشاغل غیر اداری و آزاد. 5.

کارگران ساده و مهاجران. 6

متخصصین مشاغلی که استفاده کمی از اینتر. .نت دارند7





CTP
گواهینامه بین المللی در زمیه تدریس 

ITاست





ICDL  ADVANCED
یت یک برنامه سطح پیشرفته است و برای افرادی طراحی شده است که با موفق

/را کسب نموده اندو می خواهند مهارتهای خود را ارتقا دهندICDLمهارتهای 





ICDLآموزشیبرنامه Project Planningقادرراداوطلبان
سازیآمادهبرایپروژهمدیریتافزارهاینرمازسازدمی

ریتمدیوریزیبرنامهها،مانندآنکنترلوپروژههایبرنامه
.کننداستفادهمنابعووظایفها،هزینهتعیین،زمان





معرفی شده، گواهینامه ای است ECDLاین برنامه که توسط بنیاد 
تالی که مهار  های اساسی برای استفاده و ویرایش عکس های دیجی

.را به کاربران می دهد





IT Security
ربرانکااستفادهبرایکهاستامنیتمفاهیمموضوعبابرنامهیکماژولاین
.استشدهطراحیکارمحیطیامنزلدر

:بودخواهدقادرداوطلب

مفاهیم. رامرهروززندگیدرICTازایمناستفادهبهمربوطمهم1

.گیردکاربهوشناخته
از. هرهبایمنایشبکهارتباطیکداشتنبرایمرتبطهایبرنامهوفنون2

.ببرد
از. .کنداستفادهصحیحوامنطوربهاینترنت3
دادها. نمایدمدیریتمناسبیشیوهبهرااطالعاتو4





انه نمونه منابع مهارتهای هفتگ

ICDL









در باره ما





 اداره کل آموز  و پرور

 معاونت نهضت آموز  و پرور

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه  پیام نور

دانشگاه  فرهنگیان

دانشگاه زاگرس

دانشگاه مدیریت صنعتی

دانشگاه علمی کاربردی

اداره کل فنی و حرفه ای

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه رازی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی



نمونه گواهینامه
CERTIFICATE

این گواهینامه با هولهوگرام ، مههر
بهار برجسته و متن التین دارای اعت

ICDLکشور عضهو بنیهاد 150در 
بههوده و نیههازی بههه ترجمههه 

ام مناسب متقاضهیان اسهتخد.ندارد
دولتی و بخش خصوصی در داخهل 

ومتقاضیان کار در خارج از کشور



ه این مرکز در راستا و تقویت مدرسه آموز  از راه دور که بهه شهیو
، و حضهوری( آنالیهن و آفالیهن)های، نیمه حضوری، الکترونیکی 
توضیحا  بیشتر در. برگزار می گردد فعالیت می نماید

http://www.Lms-mehr.ir

icdlmehrksh@gmail.com



http://www.lms-mehr.ir/
mailto:icdlmehrksh@gmail.com



