صفحه  1از 2

تقویـم آموزشـی (دوره های حضوری) مهـر مـاه 1399

با توجه به شرایط موجود کلیه دوره های حضوری با حفظ پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.
• عضو گروه مرزبان کیفیت ایران ،نمایندگی شرکت گواهی دهنده  IMQایتالیا
• دارای مجوز تایید صالحیت آموزش کارکنان دولت از مرکز آموزش مدیریت دولتی
• دارای پروانه فعالیت در آموزش نظام مدیریت امنیت اطالعات (نما) از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

• دارای گواهی تایید صالحیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با رتبه الف کشوری
• دارای مجوز مرکز آموزش شهرداری تهران جهت فعالیت در شهرداری ها
• برگزاری دوره های سرممیزی تحت اعتبار مرجع بین المللی ثبت ممیزان IRCA

(روز -ساعت)

(مهـر)

(ریال)

1

مهارتهای کلیدی در مراکز تماس Call Center

 1روز( 8ساعت)

1

3,370,000

2

بازاریابی بیمه

 2روز( 16ساعت)

1 -2

7,450,000

 3روز( 24ساعت)

1 -3

9,850,000

 2روز( 16ساعت)

2 -3

7,400,000

5

تکنیکهای مدرن نیازسنجی ،برنامهریزی و اجرای آموزش کارکنان

 2روز( 16ساعت)

5 -6

7,350,000

6

مهارتهای فروش حرفهای

 2روز( 16ساعت)

5 -6

7,420,000

7

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه ()IMS

 5روز( 40ساعت)

6 - 10

16,450,000

8

برنامهریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

 2روز( 16ساعت)

6 -7

7,750,000

 3روز( 24ساعت)

7 -9

9,700,000

10

مدیریت برون سپاری

 2روز( 16ساعت)

9 - 10

7,460,000

11

تکنیکهای مصاحبه استخدامی کارآمد

 2روز( 16ساعت)

9 - 10

6,900,000

12

تحلیل ریشهای خطا ()RCA

 1روز( 8ساعت)

12

3,650,000

13

سرممیزی ( ISO 9001:2015تحت اعتبار * )IRCA

 5روز( 40ساعت)

12 - 16

16.850.000

 2روز( 16ساعت)

13 - 14

7,450,000

15

روابط عمومی نوین

 2روز( 16ساعت)

13 - 14

6,470,000

16

اصول و مبانی معتبرسازی در صنایع دارویی ()Validation

 2روز( 16ساعت)

14 - 15

7,980,000

17

روشهای وفادارسازی مشتریان ()LOC

 1روز( 8ساعت)

15

3,600,000

ردیف

مدت دوره

تاریخ

هزینه

نام دوره

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
ISO 50001:2018
مهندسی نظام آموزش و یادگیری سازمانی بر اساس استاندارد
ISO 29993:2017

3
4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و

9

محیط زیست HSE-MS

14

استانداردهای بینالمللی مدیریت منابع انسانی
ISO 30400 - ISO 30405 - ISO 30408 - ISO 30409
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صفحه  2از 2

تقویـم آموزشـی (دوره های حضوری) مهـر مـاه 1399

با توجه به شرایط موجود کلیه دوره های حضوری با حفظ پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.
18

مدیریت کانالهای توزیع

 1روز( 8ساعت)

19

3,830,000

19

تشریح الزامات استاندارد مسئولیت اجتماعیISO 26000:2010

 2روز( 16ساعت)

19 - 20

6,900,000

20

مدیریت خشم ،استرس و فشارهای عصبی در محیط کار

 2روز( 16ساعت)

20 - 21

6,850,000

 3روز( 24ساعت)

21 - 23

9,800,000

22

برنامهریزی و مدیریت خرید و تدارکات

 2روز( 16ساعت)

22 - 23

6,580,000

23

مهندسی فروش

 1روز( 8ساعت)

27

3,830,000

24

مستندات و روش تهیه  SOPدر صنعت دارویی

 1روز( 8ساعت)

27

4,130,000

25

شیوههای حضور موفق در نمایشگاهها و غرفه داری

 1روز( 8ساعت)

28

3,750,000

26

آینده پژوهی در مدیریت و تدوین سناریوها

 2روز( 16ساعت)

28 - 29

7,450,000

 3روز( 24ساعت)

28 - 30

10,350,000

28

فن بیان و سخنوری

 1روز( 8ساعت)

29

3,540,000

29

خصوصیات شخصی و رفتاری منشیها و مسئولین دفاتر

 1روز( 8ساعت)

30

3,400,000

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

21

تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016

استانداردهای مدیریت شکایت و ردایت مشتریان

27

*

ISO 10001 - ISO 10002 - ISO 10003 - ISO 10004

در صورت تمایل به دریافت گواهینامه بین المللی با ثبت  IRCAمبلغ  85پوند به هزینه دوره سرممیزی افزوده خواهد شد.

• هزینه دوره های فوق شامل جزوات آموزشی ،پذیرایی و گواهینامه معتبر از ( QM Academyمؤسسه مرزبان کیفیت دانش) است .
• با توجه به شـیو بیماری کرونا کلیه دوره های آموز شـی ح ضـوری با رعایت پروتکل های بهدا شـتی (تب سـنجی ،دـدعفونی محل ،الزام
به ا سـتفاده از ما سـک و د سـتکش و  )...و فا صـله گذاری اجتماعی (اعمال محدودیت برای تعداد حا دـرین در هر کالس) برگزار خواهد
شد.
• شرو دوره های آموزشی ساعت  8:30صبح و اتمام آن  16:30است.
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت  www.qmacademy.irمراجعه نمایید و یا با شماره همراه0910 -9810647
و یا تلفن  88529400داخلی  146خانم مریم آرطونیان تماس حاصل فرمائید.
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