
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC MICROSOFT OFFICE SPECIALIST (MOS) 

Đặc biệt ưu đãi học phí khóa đầu tiên: 650.000đ/khóa 

Chương trình học: do IIG Việt Nam thiết kế cho học sinh, sinh viên của trường. Giảng viên đang giảng dạy tại IIG. 

 MOS Word MOS Excel 

Nội dung bài thi 

1. Chia sẻ và duy trì tài liệu. 
2. Định dạng nội dung. 
3. Áp dụng các cách bố trí trang và tái sử dụng nội dung 
4. Sử dụng minh họa và đồ họa một tài liệu. 
5. Duyệt tài liệu. 
6. Áp dụng các tài liệu tham khảo và siêu liên kết. 
7. Thao tác trộn thư. 

1. Quản lý môi trường Worksheet. 
2. Tạo ô dữ liệu. 
3. Định dạng các ô dữ liệu và các bảng tính. 
4. Quản lý Worksheet và Workbook. 
5. Các hàm và công thức. 
6. Trình bày dữ liệu trực quan. 
7. Chia sẻ dữ liệu Worksheet với người dùng khác 
8. Phân tích và tổ chức dữ liệu. 

Nội dung ôn thi Ôn tập trọng tâm các kiến thức, cách thức thi, thực hành trên Gmetrix, thi thử. 

Thời gian học Khai giảng: thứ ba ngày 15/08/2017, học 4 buổi – (18h00 : 21h00 tối thứ 3, thứ 5). 

Học phí 750.000đ/ khóa (có ôn tập miễn phí cho những học viên không đạt vào khóa sau). 

Ngoài ra, Trung tâm có tổ chức các khóa học IELTS, TOEIC,… Đặc biệt, chương trình du học định hướng nghề nghiệp tại Singapore 

▪ Khởi hành ngày 20/08/2017, Thời gian: 1 tuần (20/08/2017- 26/08/2017). 
▪ Chương trình học: học tiếng Anh + học môn chuyên ngành + du lịch trải nghiệm. 

Đăng ký khóa học, vui lòng liên hệ:  Phòng 304 (Lầu 3) - 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM. 

Trung Tâm Đào Tạo Ngắn Hạn & Ngoại Ngữ - Tin Học - Trường Đại học Mở TPHCM 

Facebook: https://www.facebook.com/csc.ou.edu  - Website: https://csc.ou.edu.vn 

Điện thoại: 028 3930 8339, Email: info.csc.ou@gmail.com/ duc.hm@ou.edu.vn  
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