
تاریخ پایان تاریخ شروع تعداد ثبت نام عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان ردیف

1398/07/09 1398/07/06 12
اجرا و پیاده سازی پروژه با بورد  )آردینو 

مقدماتی- (های آردینو 
ITC-EL-939/0 الکترونیک 1

1398/07/09 1398/07/06 9 2شناخت آسانسور و پله برقی  ITC-PE-208/3 برق 2

1398/07/09 1398/07/06 15
طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی 

برق صنعتی
ITC-PE-403/1 برق 3

1398/07/09 1398/07/06 15 ورکشاپ گردشگری و هتلداری ITC-FL-554 زبانهای خارجی 4

1398/07/09 1398/07/06 17 (1)طراحی و چاپ پارچه  ITC-SE-113
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
5

1398/07/09 1398/07/06 8
 )کاربرد نرم افزارکامپیوتر درطراحی لباس

1 )
ITC-SE-129

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
6

1398/07/09 1398/07/06 20 مانتو صنعتی ITC-SE-336
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
7

1398/07/09 1398/07/06 12 مبانی و مفاهیم صنایع دستی ITC-WO-086
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
8

1398/07/08 1398/07/06 8
 Totalنقشه برداری با دوربین های 

Station
ITC-UB-407/1 صنایع ساختمان 9

1398/07/10 1398/07/06 12

اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله 

مختص مربیان خراسان رضوی )نویسی

(اجرا در آن استان

ITC-PD-111
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
10

1398/07/10 1398/07/06 12
مختص )بهداشت روانی در محیط کار

(مربیان استان تهران اجرا در آن استان
ITC-PD-125

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
11

1398/07/09 1398/07/06 8
مختص )تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان

(مربیان کارآفرینی دارای کد
ITC-PD-926

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
12

1398/07/09 1398/07/06 18 روانشناسی مهارتهای ارتباطی ITC-PD-113
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
13

1398/07/09 1398/07/06 11 مدیریت آموزشی ITC-PD-130
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
14

1398/07/09 1398/07/06 10 مدیریت ارتباط با مشتری ITC-PD-327
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
15

1398/07/10 1398/07/06 14
Photo Shop( مختص مربیان استان

(کرمان اجرا در آن استان
ITC-IT-600/1 ITفناوری اطالعات  16

1398/07/09 1398/07/06 12 روشهای ارائه مطلب ITC-AV-204 فناوری آموزشی 17

1398/07/09 1398/07/06 8 3تراش تخصصی  ITC-MA-090 CNCماشین ابزار  18

1398/07/09 1398/07/06 10
پیش نیاز )حفاظت از محیط زیست عمومی

(برای کلیه رشته ها و مشاغل
ITC-HS-003

 HSE( سالمت ایمنی

(و محیط زیست
19

(1398مهر ماه )دوره های تایید شده و قابل اجرا 



1398/07/10 1398/07/07 15
اصول، طراحی و کاربرد منابع تغذیه 

(غیرحضوری –مجازی )سوئیچینگ 
ITC-EL-925/0 الکترونیک 20

1398/07/10 1398/07/07 16 (مجازی- غیر حضوری )ارگونومی و مبلمان ITC-WO-071
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
21

1398/07/10 1398/07/07 11
غیر )تزیینات داخلی و چیدمان منازل

(مجازی- حضوری
ITC-WO-522

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
22

1398/07/10 1398/07/07 8
- مجازی)تلرانسها و انطباقات در صنعت

(غیر حضوری
ITC-DR-641/1 صنایع ساختمان 23

1398/07/10 1398/07/07 20
غیر )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی

(مجازی- حضوری
ITC-IT-23 ITفناوری اطالعات  24

1398/07/10 1398/07/07 13
- غیرحضوری  )مقدماتی بر فیلمسازی

(مجازی
ITC-AV-363 فناوری آموزشی 25

1398/07/16 1398/07/13 13 LOGO ITC-PE-023 برق 26

1398/07/17 1398/07/13 13
مختص  )MATLABآشنائی با نرم افزار 

(مربیان استان گیالن اجرا در آن استان
ITC-PE-025 برق 27

1398/07/16 1398/07/13 15 مبانی ماشینهای الکتریکی ITC-PE-011 برق 28

1398/07/16 1398/07/13 8
روف )پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع

(تاپ
ITC-IN-206

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
29

1398/07/16 1398/07/13 12 ITC-FL-571 انگلیسی1مکالمه شغلی  زبانهای خارجی 30

1398/07/16 1398/07/13 9 (پیشرفته )پلیوار دوز بلوچ ITC-SE-334
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
31

1398/07/16 1398/07/13 15 سکه دوز ITC-SE-171
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
32

1398/07/16 1398/07/13 10 (مقدماتی)طراحی نقشه قالی با کامپیوتر ITC-SE-266
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
33

1398/07/16 1398/07/13 9 معرق کاشی ITC-WO-047
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
34

1398/07/16 1398/07/13 9 نقاشی با آبرنگ ITC-WO-066
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
35

1398/07/17 1398/07/13 12 اجرای دیوار جدا کننده کناف و پوششی ITC-UB-451 صنایع ساختمان 36

1398/07/16 1398/07/13 10 فرآوری خشکبار ITC-FI-007 صنایع غذایی 37

1398/07/17 1398/07/13 17
مختص مربیان استان )فرآوری خشکبار

(فارس اجرا در آن استان
ITC-FI-007 صنایع غذایی 38

1398/07/16 1398/07/13 18 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی ITC-PD-111
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
39

1398/07/24 1398/07/13 14

 )(ویژه مربیان جدیداالستخدام)پداگوژی

مختص مربیان استان مرکزی اجرا در آن 

(استان

ITC-PD-159
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
40

1398/07/16 1398/07/13 8

MCSAInstalling and 

Configuring Windows Server 

2012-

ITC-IT-315 ITفناوری اطالعات  41



1398/07/16 1398/07/13 9 2انتقال قدرت معمولی  ITC-AT-343
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
42

1398/07/17 1398/07/13 18
مختص )(گوشتی و تخمگذار)پرورش مرغ

(مربیان اتسان مازندران اجرا در آن استان
ITC-FO-113 کشاورزی 43

1398/07/16 1398/07/13 13 پرورش و تکثیر زالو طبی ITC-FO-207 کشاورزی 44

1398/07/16 1398/07/13 13 Vertex)شناخت تخصصی ابزار برشی ITC-MA-123/2 CNCماشین ابزار  45

1398/07/16 1398/07/13 8
 سیستم کنترل 2/1فرز سی ان سی سطح

(اپراتوری و برنامه نویسی)فانوک
ITC-MA-100 CNCماشین ابزار  46

1398/07/17 1398/07/13 14
مختص مربیان استان  )مدیریت بوم خانه

(همدان اجرا در آن استان
ITC-HT-019 هتلداری و گردشگری 47

1398/07/16 1398/07/13 8 مدیریت واحد های اقامتی ITC-HT-018 هتلداری و گردشگری 48

1398/07/17 1398/07/14 14
-غیر حضوری )سبکهای دکوراسیون داخلی

( مجازی
ITC-WO-562

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
49

1398/07/17 1398/07/14 20
- غیر حضوری)تحلیل و طراحی سیستم

(مجازی
ITC-IT-16 ITفناوری اطالعات  50

1398/07/17 1398/07/14 25
- غیر حضوری)سرویس و نگهداری خودرو

(مجازی
ITC-AT-658

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
51

1398/07/23 1398/07/20 11
نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی 

(مقدماتی)
ITC-EL-801/1 الکترونیک 52

1398/07/23 1398/07/20 10 PLCمقدماتی دلتا ITC-PE-425 برق 53

1398/07/23 1398/07/20 11 آسانسور هیدرولیک و پله برقی ITC-PE-216 برق 54

1398/07/23 1398/07/20 8
 (پکیج حرارتی  )پکیج شوفاژ دیواری 

1سطح 
ITC-IN-047

تاسیسات حرارتی و 

برودتی
55

1398/07/24 1398/07/20 11

تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری 

قوس 

از نوع )(GMAW)و(SMAW)الکتریکی

(Conventionalمتعارف

ITC-WE-082 جوشکاری 56

1398/07/23 1398/07/20 17 بافنده ترکیبی قالی و گلیم /ITC-SE-262
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
57

1398/07/23 1398/07/20 16 ژورنال شناسی ITC-SE-191/1
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
58

1398/07/23 1398/07/20 10
روش )ایجاد طرح روی چوب با برق

(لیختنبرگ
ITC-WO-129

صنایع چوب و 

هنرهای دستی
59

1398/07/23 1398/07/20 13 خالقیت در صنایع دستی ITC-WO-083
صنایع چوب و 

هنرهای دستی
60

1398/07/22 1398/07/20 12 اجرای دکوراتیو کناف ITC-UB-461 صنایع ساختمان 61

1398/07/23 1398/07/20 13 اخالق حرفه ای ITC-PD-122
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
62



1398/07/24 1398/07/20 20

مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

مختص مربیان استان خراسان رضوی ) (

(اجرا در آن استان

ITC-PD-209
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
63

1398/07/24 1398/07/20 20

مقدماتی  )ایمنی و بهداشت در محیط کار 

مختص مربیان استان کرمان اجرا در آن )(

(استان

ITC-PD-209
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
64

1398/07/23 1398/07/20 16 آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی ITC-PD-311
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
65

1398/07/23 1398/07/20 13
مختص )تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان

(مربیان کارآفرینی دارای کد
ITC-PD-926

علوم تربیتی و 

کارآفرینی
66

1398/07/22 1398/07/20 10
 )آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور

( دی9اجرا در مرکز 
ITC-AT-572 67 دی9فناوری خودرو 

1398/07/23 1398/07/20 19

بهداشت و سالمت عمومی در محیط 

پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )کار

(مشاغل

ITC-HS-002
 HSE( سالمت ایمنی

(و محیط زیست
68

1398/07/24 1398/07/20 19

حفاظت و ایمنی عمومی در محیط 

پیش نیاز برای کلیه رشته ها و )کار

مختص مربیان استان فارس اجرا )(مشاغل

(در آن استان

ITC-HS-001
 HSE( سالمت ایمنی

(و محیط زیست
69

1398/07/24 1398/07/21 15

آشنائی ) مقدمه ای بر شبکه های صنعتی

با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و 

غیر )(کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل

(مجازی- حضوری 

ITC-EL-924/0 الکترونیک 70

1398/07/24 1398/07/21 21
آشنایی با اصطالحات طراحی و دوخت 

(غیر حضوری- مجاری )مقدماتی
ITC-SE-363

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
71

1398/07/24 1398/07/21 10
شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای 

(غیرحضوری- مجازی )-مقدماتی
ITC-UB-413 صنایع ساختمان 72

1398/07/24 1398/07/21 11
غیر )طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ

(مجازی- حضوری
ITC-UB-430 صنایع ساختمان 73

1398/07/23 1398/07/21 21
غیر )مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی

(مجازی-حضوری
ITC-IT-23 ITفناوری اطالعات  74

1398/07/24 1398/07/21 14 (مجازی- غیر حضوری) علم مواد  ITC-MA-018/1 CNCماشین ابزار  75

1398/08/01 1398/07/28 12 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال ITC-EL-806/2 الکترونیک 76

1398/08/01 1398/07/28 15
خانه هوشمند بر اساس 

(مقدماتی)KNXپروتکل
ITC-PE-225 برق 77

1398/08/02 1398/07/28 11

تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری 

قوس 

از نوع )(GMAW)و(SMAW)الکتریکی

(Conventionalمتعارف

ITC-WE-082 جوشکاری 78

1398/08/01 1398/07/28 8
آموزش نرم افزار صنعتی طراحی الگوی 

(Optitex)لباس شرکت جک
ITC-SE-383

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
79

1398/08/01 1398/07/28 16 رفوگر پارچه ITC-SE-387
صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
80

1398/08/01 1398/07/28 17
گوهر تراشی مقدماتی سنگ های نیمه 

(تراش دامله)قیمتی 
ITC-SE-384

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی
81



1398/08/01 1398/07/28 15 بهداشت روانی در محیط کار ITC-PD-125
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
82

1398/08/01 1398/07/28 15 تکنولوژی آموزشی ITC-PD-802
علوم تربیتی و 

کارآفرینی
83

1398/07/29 1398/07/28 29
آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های 

(مجازی- غیر حضوری )آموزش الکترونیکی
ITC-IT-1005 ITفناوری اطالعات  84

1398/07/30 1398/07/28 16 (مجازی- غیر حضوری)دولت الکترونیکی ITC-IT-10 ITفناوری اطالعات  85

1398/08/01 1398/07/28 11
-کاربر مدیریت آموزش مجازی هوشمند

SVT (smart virtual training)
ITC-IT-1006 ITفناوری اطالعات  86

1398/08/01 1398/07/28 8 ( دی9اجرا در مرکز )2برق خودرو  ITC-AT-329 87 دی9فناوری خودرو 

1398/08/01 1398/07/28 25 (مجازی- غیر حضوری )الکترونیک خودرو ITC-AT-659
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
88

1398/08/01 1398/07/28 11
داشت و برداشت گیاهان , اصول کاشت 

دارویی
ITC-FO-201/1 کشاورزی 89

1398/08/01 1398/07/28 19
 )آشنای با طرح کسب و کار در کشاورزی

(غیر حضوری- مجازی 
ITC-FO-136 کشاورزی 90

1398/08/01 1398/07/28 9
فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد 

کودهای شیمیایی
ITC-FO-069 کشاورزی 91

1398/08/01 1398/07/28 8 ITC-MA-012 صفحه تراشکاری CNCماشین ابزار  92

1398/08/01 1398/07/28 15
غیر )شناخت و کاربرد تخصصی بیرینگها

(مجازی- حضوری 
ITC-MA-147/1 CNCماشین ابزار  93

تاریخ شروع عنوان دوره کد دوره نام دپارتمان

1398/07/06 بازرس مکانیکی آسانسورهای الکتریکی ITC-IN-195
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1398/07/06
ماشین )1-8لوازم خانگی گردنده

(لباسشویی تمام اتوماتیک
ITC-IN-117

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1398/07/06 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم ITC-WE-085 جوشکاری

1398/07/06
 Levelبازرسی جوش بروش التراسونیک 

II
ITC-WE-056/1 جوشکاری

1398/07/06
جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فوالد 

( Module E4-2/1)ساده کربنی
ITC-WE-009/1 جوشکاری

1398/07/06
راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه 

فرآیندجوشکاری
ITC-WE-077 جوشکاری

1398/07/06 ITC-FL-780 آلمانی1مکالمه روزمره و درک و فیلم  زبانهای خارجی

1398/07/06 بنای سفت کار ITC-UB-323 صنایع ساختمان

 به علت به حد نصاب 1398الزم به ذکر است دوره های اعالم شده بشرح جدول ذیل در مهر ماه 

نرسیدن تشکیل نمی شود

تاریخ پایان

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/16

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/09



1398/07/06 تکنولوژی بتن ITC-UB-220 صنایع ساختمان

1398/07/06 نور پردازی و کنترل نور صحنه ITC-AV-108 فناوری آموزشی

1398/07/06 سیستم انژکتوری بنزینی مقدماتی ITC-AT-306
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1398/07/06 1مدیریت موتور مقدماتی  ITC-AT-598/1
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1398/07/06 3مولد قدرت تخصصی مزدا ITC-AT-497
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز
1398/07/06 آفات و بیماریهای درختان میوه ITC-FO-035 کشاورزی

1398/07/06 (مقدماتی)طب سنتی ITC-FO-203 کشاورزی

1398/07/06 چرخ دنده تراش تخصصی با ماشین هاب ITC-MA-072 CNCماشین ابزار 

1398/07/13 استیشن تست –مکاترونیک کاربردی  ITC-EL-817/2 الکترونیک

1398/07/13 ARMمیکرو کنترلر  ITC-EL-523 الکترونیک

1398/07/13
جوشکاری برروی فوالد ساده کربنی به 

(Module M4-2 )روش مگ 
ITC-WE-025/2 جوشکاری

1398/07/13
جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فوالد 

( Module E3-1/1)ساده کربنی
ITC-WE-006/1 جوشکاری

1398/07/13
لحیم کاری سخت بر روی آلیاژهای آهنی 

WEBR1و غیرآهنی
ITC-WE-081 جوشکاری

1398/07/13 B-1آزمایشگاه زبان انگلیسی  ITC-FL-000/2 زبانهای خارجی

1398/07/13
 Arc 10.4(Map Gisآموزش نرم افزار 

(مقدماتی
ITC-UB-427 صنایع ساختمان

1398/07/13 متره و برآورد ITC-UB-327 صنایع ساختمان

1398/07/13 برنامه ریزی درسی ITC-PD-112
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1398/07/13
مختص مربیان )کارآفرینی اجتماعی

(کارآفرینی دارای کد
ITC-PD-921

علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1398/07/13 (5s)نظام آراستگی محیط  ITC-PD-202
علوم تربیتی و 

کارآفرینی

1398/07/13 ( دی9اجرا در مرکز  )1برق خودرو ITC-AT-328-  دی9فناوری خودرو 

1398/07/13
اجرا در )1مبانی برق و الکترونیک خودرو 

( دی9مرکز 
ITC-AT-201/1  دی9فناوری خودرو 

1398/07/13
 9اجرا در مرکز )1مدیریت موتور مقدماتی 

(دی
ITC-AT-598/1  دی9فناوری خودرو 

1398/07/13 (90تندر ) 3مولد قدرت تخصصی  ITC-AT-423
فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1398/07/13
مختص  )1طراحی فضای سبز مقدماتی

(مربیان استان تهران اجرا در آن استان
ITC-FO-099 کشاورزی

1398/07/20 PLC-S7-1200مقدماتی ITC-PE-431 برق

1398/07/20 (ماشین ظرفشویی )9تعمیر لوازم خانگی  ITC-IN-119
تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1398/07/20 A-1دستور زبان انگلیسی  ITC-FL-410/1 زبانهای خارجی

1398/07/20 مکالمه شغلی آلمانی مقدماتی ITC-FL-785 زبانهای خارجی

1398/07/20 تذهیب ITC-WO-057
صنایع چوب و 

هنرهای دستی

1398/07/20
ساخت انواع سکوهای محوطه های باز با 

مصالح بنایی
ITC-UB-446 صنایع ساختمان

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/09

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/16

1398/07/17

1398/07/23

1398/07/23

1398/07/23

1398/07/23

1398/07/23

1398/07/23



1398/07/20
طراحی و مدلسازی مقدماتی با 

Autodesk Inventor
ITC-DR-602 صنایع ساختمان

1398/07/20 زبان برنامه نویسی جاوا ITC-IT-760/1 ITفناوری اطالعات 

1398/07/20 برنامه ریزی و ضبط فیلم استودیویی ITC-AV-366 فناوری آموزشی

1398/07/20
تولید محتوای الکترونیک با نرم افزار 

استوری الین
ITC-AV-369 فناوری آموزشی

1398/07/20
اجرا در )مبانی هیدرولیک و پنوماتیک

( دی9مرکز 
ITC-AT-603  دی9فناوری خودرو 

1398/07/20
سیستم ضد سرقت هوشمند درخودروهای 

کیاوهیوندا
ITC-AT-427-

فناوری خودروهای 

تجاری دیزل مرکز

1398/07/20 پرورش اسب ITC-FO-129 کشاورزی

1398/07/20
طراحی قطعات دو بعدی و سه بعدی نرم 

Catiaافزار 
ITC-MA-131 CNCماشین ابزار 

1398/07/28 ایستگاه جابجائی –مکاترونیک کاربردی  ITC-EL-817/1 الکترونیک

1398/07/28 PLC Fatekمقدماتی ITC-PE-427 برق

1398/07/28
 Liftطراحی آسانسور با نرم افزار 

Desing
ITC-PE-223 برق

1398/07/28
روی  (Brazing)لحیم کاری سخت نقره

لوله های مسی
ITC-IN-207

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1398/07/28
طراحی )نرم افزار کریر کاربردی

( با کریرHVACسیستمهای
ITC-IN-160

تاسیسات حرارتی و 

برودتی

1398/07/28
جوشکاری تیگ برروی فوالد ساده کربنی 

(- Module T5-1)-
ITC-WE-019/1 جوشکاری

1398/07/28
شناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید 

فوالدها
ITC-WE-051 جوشکاری

1398/07/28 1مکالمه کاربردی زبان انگلیسی  ITC-FL-561 زبانهای خارجی

1398/07/28
مختص )(برزیلی)گلدوزی سه بعدی 

(مربیان استان گیالن اجرا در آن استان
ITC-SE-332

صنایع پوشاک و 

هنرهای سنتی

1398/07/28
مختص )1طراحی فضای سبز مقدماتی

(مربیان استان گیالن اجرا در آن استان
ITC-FO-099 کشاورزی

اداره آموزش مرکز تربیت مربی

1398/07/23

1398/07/23

1398/07/23

1398/07/24

1398/07/23

1398/07/23

1398/07/23

1398/07/23

1398/08/01

1398/08/01

1398/08/01

1398/08/01

1398/08/01

1398/08/01

1398/08/01

1398/08/01

1398/08/01

1398/08/01


