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تقویـم آموزشـی (دوره های آنالین) آبان مـاه 1399
• عضو گروه مرزبان کی یت 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

(مدت دوره)

(ریال)

1

مبارزه با پولشوئی (نکات قانونی و اجرائی)

 2جلسه ( 6ساعت)

3,300,000

2

نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر ()TPM

 3جلسه ( 9ساعت)

4,450,000

3

فهرست بها ،متره و برآورد

 4جلسه ( 12ساعت)

6,350,000

4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013

5جلسه ( 15ساعت)

7,100,000

5

تربیت ممیز داخلی IATF 16949:2016

 4جلسه ( 12ساعت)

6,400,000

6

مکانیزمهای تخریب تجهیزات بر اساس استاندارد API 571

 4جلسه ( 12ساعت)

7,900,000

7

مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM

 3جلسه ( 9ساعت)

5,500,000

8

آشنایی با نرمافزار ( Excelمقدماتی)

 4جلسه ( 12ساعت)

4.650.000

9

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 45001:2018

 4جلسه ( 12ساعت)

5,350,000

10

قانون کار و تامین اجنماعی

 4جلسه ( 12ساعت)

6,450,000

11

آئین نگارش مکاتبات اداری و فن گزارشنویسی

 4جلسه ( 12ساعت)

5,300,000

 2جلسه( 6ساعت)

3,850,000

13

اصول مدیریت و سرپرستی

 4جلسه ( 12ساعت)

5,700,000

14

سرممیزی  ISO 14001:2015تحت اعتبار * IEMA

 8جلسه ( 40ساعت)

16,850,000

 2جلسه( 6ساعت)

3,100,000

16

بهینهسازی مصرف سوخت در صنایع

 3جلسه ( 9ساعت)

4,800,000

17

استراتژیهای رقابت

 2جلسه( 6ساعت)

3,700,000

18

مدیریت حمل و نقل بینالمللی

 2جلسه( 6ساعت)

3,400,000

ردیف

تعداد جلسات

هزینه

12

15

نام دوره

نکات کاربردی در روابط حقوقی کارفرما و پیمانکار
(با رویکرد حل اختالف)

اصول سیستم مدیریت ریسك مبتنی بر استانداردهای
سری ISO 31000
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19

تشریح الزامات IATF 16949:2016

 4جلسه ( 12ساعت)

6,450,000

20

برنامهریزی و کنترل تولید

 4جلسه ( 12ساعت)

6,750,000

21

آداب پذیرایی و تشری ات

 3جلسه ( 9ساعت)

3,800,000

22

مدیریت زنجیره تامین و لجستیك

 4جلسه ( 12ساعت)

5,750,000

23

مدیریت کنترل و کاهش ضایعات

 3جلسه ( 9ساعت)

4,700,000

 4جلسه ( 12ساعت)

5,400,000

 8جلسه ( 40ساعت)

16,850,000

 4جلسه ( 12ساعت)

3,000,000

27

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 9001:2015

 4جلسه ( 12ساعت)

5,700,000

28

مطالعه و ارزیابی کار و زمان (زمانسنجی و ظرفیتسنجی)

 4جلسه ( 12ساعت)

6,650,000

29

بودجهبندی عملیاتی

 4جلسه ( 12ساعت)

6,700,000

24
25
26

*

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
ISO 22000:2018
سرممیزی ISO 45001:2018

با ثبت * IRCA

آشنایی با تغییرات استاندارد سیستم مدیریت آموزش ISO 10015
در ویرایش سال 2019

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

❖ امکان برگزاری تمام دوره های مورد اشاره و سایر موارد درخواستی بصورت اختصاصی برای سازمانها با اعمال تخ یف ویژه
❖ عموما مدت زمان هر جلسه (بجز سرممیزی) سه ساعت است.
❖ متون آموزشی بصورت الکترونیکی (فرمت  )pdfدر اختیار واحد آموزش و شرکتکنندگان قرار میگیرد.
❖ با توجه به ا ستتت اده از تکنولو ی  ،HTML5شتترکتکنندگان بدون نیاز به پیشنیازهای نرمافزاری امکان ا ستتت اده از کالس را
خواهند داشت( .دسترسی از طریق مرورگر)
❖ کاربران عالوه بر کامپیوتر و لپتاپ با است اده از موبایل( Androidو  )IOSنیز میتوانند در دورهها حضور یابند.
❖ حسب صالحدید اساتید ،آزمون دورهها بصورت الکترونیکی /مکاتبهای و یا حضوری انجام خواهند شد.
❖ پس از اتمام هر دوره نسخه ضبط شده جلسات به آن واحد ارسال میگردد.
❖ با توجه به است اده بهینه از زمان در دورههای مجازی ،گواهینامه افرادی که دورهها را با موفقیت طی نمایند با درج مدت معادل
(دو برابر ساعت اعالم شده) صادر میشود.

❖ فرمت گواهینامهها به زبان التین بوده و پس از تسویه حساب نهایی به آن واحد ارسال خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت  www.qmacademy.irمراجعه نمایید و یا با شماره همراه 0910 -9810647و
یا تل ن  88529400داخلی  3تماس حاصل فرمائید.
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