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 شرکتی/ خصوصی

 برای کارکنان نهاد کتابخانه های کشور ICDLآموزش و آزمون  – ایران

 Njerenjeمرکز آموزشی  – موزامبیک

 Globalfoundriesشرکت قالب گیری  – سنگاپور

 )مدرسه مسیحیان ویکتوری(  VCSبرای کادر آموزشی  ICDLبرنامه آموزش  – آفریقای جنوبی

اجرای موفق با همکاری یک مرکز آزمون مورد تایید  –برای معلمان مدارس در سریالنکا  ICDL – سریالنکا

 در بخش خصوصی

 آموزش بیشتر برای کارمندان پست سوییس – سوییس

 

 دولتی/ عمومی

-eافسر پلیس را با گواهینامه بین المللی  111111نیروی پلیس کشور کلمبیا مهارت های دیجیتال  – کلمبیا

Citizen .مورد تایید قرار می دهد 

 ارتقای کیفیت مدیریت پرونده و دادگاه در دادگاه های بزهکاری – کرواسی

همکاری  ICDL GCCدر سراسر کشور با بنیاد  e-Citizenدولت ابوظبی برای اجرای  – GCCمنطقه 

 می کند

 مجارستان و وزارت فرهنگ و آموزش  ECDLمیان  2111تا  2112قرارداد  – مجارستان

 به عنوان گواهینامه ضمن خدمت و پیش از خدمت مورد تایید دولت ایران قرار گرفت ICDL – ایران

 نیروی دفاع ایرلند به کمک آموزش و آزمون الکترونیکی تمام اتوماتیک ECDLتقویت برنامه  – ایرلند

 چچندر شهر  Gimnazjum 43در شماره  KLASA ECDL – لهستان
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 آموزش سطح باال و دسترسی به مهارت های ضروری برای دانش آموزان محروم – رومانی

 در دانشگاه ملی سنگاپور ICDL – سنگاپور

 (PGWCغربی ) Cape: استانداری CAPEپروژه دسترسی  – آفریقای جنوبی

دانشگاه  –دانشجویان را افزایش می دهد  ICTبه برنامه آموزشی سطح  ICDLافزوده شدن  – کره جنوبی

Anyang 

 

 مشارکت اجتماعی

 برای شاغالن جوان ECDLگواهینامه  –بوسنی و هرزگوین 

 س کنیدیک شرکت تاسی –یک ایده بدهید  –بوسنی و هرزگوین 

 مرکز حمایت اطالعاتی، آموزشی و فنی برای افراد نابینا و کم بینا – کرواسی

 روز 34در  EqualSkillsمشارکت اجتماعی: معرفی  – ایران

 زندگی شهروندان محروم اردن را ارتقا می دهد ICDL – اردن

  Malopolskaمدرن شدن آموزش شغلی در منطقه  – لهستان

 سواد دیجیتال برای افراد مسن – رومانی

 برای کمک به چویندگان کار در سنگاپور EqualSkillsپروژه پایلوت  – سنگاپور

 برای کودکان سرطانی ECDLآموزش  –سوییس 

 (Emerald Hillخانه کودکان تپه زمرد ) – زیمبابوه
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 بازاریابی و روابط عمومی 

 در کشور ECDLکمپین بازاریابی برای معرفی  – آلبانی

 e-Citizen 2111استراتژی ارتباطات و رسانه برای برنامه  – کلمبیا

 کمپین های بازاریابی منطقه ای – کرواسی

 ( تعاملی و آموزشی را عرضه می کندScreensaverمحافظ صفحه ) ICDL GCCبنیاد  – GCCمنطقه 

 ICDLارتقای روابط عمومی از طریق  – ایران

 ECDLروزهای آزاد  – لهستان

 همکاری با مرکز آموزش تجاری برای رسیدن به بازار یکپارچه در سنگاپور – سنگاپور

 بر داوطلبان دارای گواهینامه ICDLتاثیر  –آفریقای جنوبی 

 و آندروید تلفن همراه IOSبرای سیستم عامل های  ICDLآموزش هوشمند  –کره جنوبی 

 سوییس ECDLتبلیغات سینمایی  – سوییس

  ECDLبرای بازاریابی  BCSبسته ابزاری  – بریتانیا

 در زیمبابوه ICDLافزایش آگاهی از  – زیمبابوه

 

 


