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 بسمه تعالی
   شرکتیانعقاد قرارداد برای سرفصل دروس آزمون صالحیت عمومی 

 عنوان درس

 زبان انگلیسی

 هوش و استعداد تحصیلی

 ICDL 1&2هاي مهارت

 آئین نگارش و مکاتبات اداريمبانی نظري 

 آشنایی با آئین نامه استخدامی اعضاي غیرهیئت علمی دانشگاه

  یاجتماع يریپذ تیو مسؤول ياخالق حرفه ا

 آشنایی با مبانی دانشگاه سبز 
 

 زبان انگليسي -1
ا همکاران محترم ب طراحی گردیده است و  ارشناسیک می برای مقطعوبه صورت عم انگلیسی، سواالت درس زبان

 قادر به پاسخگویی سواالت خواهند بود. ارشناسیکمطالعهی کتب زبان عمومی مقطع 

 هوش و استعداد تحصيلي  -2
 مشتمل بر موارد زیر است: سواالت این درس 

 درک مطلب .1

 سواالت تحلیلی .2

 سواالت کمیتی  .3

 هوش و بازی با اعداد .4

 هندسه و حل مسائل .5

 سواالت تجسمی .6

موجود در الزم به ذکر است هوش و استعداد دارای منبع مطالعاتی نیست: ولی سواالت این درس از کتاب های 

 گردیده است. بازار طراحی
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 ICDLهاي مهارت -3
سوال پرسیده خواهد  تستیاز مبانی نظری آن به صورت  ،آزموناین که در  مشتمل بر موارد زیر استها این مهارت

 : شد

ICDL 1  

 ، مبانی کامپیوتر، ویندوزاطالعات یدر فناور ییابتدا میمفاه .1

 یجتماعا یهارسانه ،یکیمرورگرها، کار در وب، پست الکترون یمعرف نترنت،یا میو مفاه اتیبا کل ییآشنا .2

ICDL 2  

3. WORD  
4. EXCEL  
5. ACCESS  
6.  POWER POINT  
  کیو پست الکترون نترنتیا -شبکه  یخدمات اطالعات .7

 مطالب موجود در های موجود در بازار و همچنینتوانید از جزوات و فیلمی این درس میبرای مطالعه

 استفاده نمائید.اینترنتی  هایسایت

 

 مباني نظري آئين نگارش و مكاتبات اداري -4
 زیر است: منابع مشتمل بر  آئین نگارش و مکاتبات اداریآشنایی با 

 ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.ینیاممولف: سید کاظم  کتاب آیین نگارش و مکاتبات اداری، .1

  )درقسمت کتابخانه سامانه آموزش های ضمن خدمت بارگذاری خواهد شد( پاورپوینت کمک آموزشی .2

 

 

 

 دانشگاه يعلم ئتيرهيغ ياعضا ينامه استخدام نيبا آئ یيآشنا -5
متن آئین نامه استخدامی دانشگاه که در قسمت کتابخانه سایت موجود است، به عنوان منبع این درس 

 می باشد.
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 اي و مسئوليت پذیري اجتماعياخالق حرفه -6

 مشتمل بر موارد زیر است:  آشنایی با مبانی دانشگاه سبز جزوه ی 

 اداری اخالق حرفه ای و اخالق  ،اخالق  .1

 المجایگاه کار در اس .2

 مدیران و کارمندان اجتماعی و اخالقی ارزش ها و مسئولیتهای .3

 کارمندان  اخالقیصفات  .4

 حرفه ای در نظام اداری و ارتباط آن با بهره وری اخالقرعایت  .5

 
 

  آشنایي با مباني دانشگاه سبز -7
 زیر است:  هایسرفصلمشتمل بر  آشنایی با مبانی دانشگاه سبز یجزوه

 ت سبز در استقرار دانشگاه سبزیریگاه مدیجا .1

 در حوزه دانشگاه سبز یجهان اتیتجرب .2

 در دانشگاه سبز یسازضرورت آموزش و فرهنگ .3

 سبز آن در دانشگاه تیریآب و مد تیاهم .4

 ساختمان سبز .5

 یانرژ نهیبه تیریمد .6

 سبز پسماند در دانشگاه تیریمد .7

ها، مراکز پژوهشی و )مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست( در دانشگاه سبز تیریدستورالعمل مد .8

 ، مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های علم و فناوریپارک

 ی این درس در قسمت کتابخانه سامانه آموزش های ضمن خدمت بارگذاری خواهد شد() جزوه

 
 
 
 
 
 
 

 باشد. قابل دسترسی می ut.ac.ir tc.Sمنابع در سایت مرکز آموزش هاي ضمن خدمت به نشانی کلیه 


