
 

 
 
 
 

 موسسه مرزبان کیفیت دانش

 ISO 9001:2015 1تشریح الزامات  ساعت( 03) , 050,35333

 2  * (IRCAثبت امکان با ) ISO 9001:2015سرممیزي  ساعت( 03) 0 35333,,05

 ISO 19011:2018    3هاي مدیریت بر اساساصول ممیزي سیستم ساعت( 6) 0 050335333

 IATF 16949:2016 4تشریح الزامات   ساعت( 03) , 050335333

 IATF 16949:2016  5تربیت ممیز داخلی  ساعت( 0) 0 050,35333

 ISO 30401:2018 6تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت دانش   ساعت(6) 0 050335333

 ساعت( 0) 0 050335333
 تشریح الزامات و ممیزي داخلی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

 ISO 13485:2016 
7 

 تشریح الزامات و ممیزي داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ساعت( 0) 0 35333,,05

 ISO 22000:2018 
8 

 ISO 31000 9اصول سیستم مدیریت ریسك مبتنی بر استانداردهاي سري  ساعت( 6) 0 35333,,05

 11 مدیریت تغییر مبتنی بر استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت ساعت( 6) 0 050335333

 11 مدیریت برون سپاري ساعت( 6) 0 050635333

 12 کنترل تولیدریزي و برنامه ساعت( 6) 0 050035333

 ISO55000:2014  13مدیریت دارایی فیزیکی مبتنی بر استاندارد  ساعت( 6) 0 056035333

 14 (Benchmarking)الگوبرداري سیستماتیك  ساعت( 0) 0 050035333

 15 (5S)نظام آراستگی محیط کار  ساعت( 0) 0 053,35333

 ISO 45001:2018  16تشریح الزامات و ممیزي داخلی   ساعت( 03) , 050,35333

 17 *( IRCAثبت  امکان با)  ISO 45001:2018سرممیزي  ساعت( 03) 0 35333,,05

 ساعت( 03) , 050,35333
 تشریح الزامات و ممیزي داخلی سیستم مدیریت ایمنی5 

 HSE-MSبهداشت و محیط زیست 
18 

 19 و ایمن سازي صنایعمدیریت بحران  ساعت( 6) 0 05,335333

 21 (Permit to Work)الزامات صدور مجوز انجام کار  ساعت( 0) 0 050635333

 ISO 14001:2015 21تشریح الزامات و ممیزي داخلی  ساعت( 03) , 050,35333

 22 *(  IEMAتحت اعتبار ) ISO 14001:2015سرممیزي  ساعت( 03) 0 35333,,05

 ISO 50001:2018 23تشریح الزامات و ممیزي داخلی سیستم مدیریت انرژي  ساعت( 03) , 050,35333

3از  1صفحه   

کیفیت تضمین آموزش5 منابع انسانی5 مدیریت5 هاي: واحد توجه قابل  



 

 
 
 
 

 موسسه مرزبان کیفیت دانش

 24 اصول مدیریت و سرپرستی ساعت( 0) 0 050335333

 25 مدیریت رفتار و ارتباطات سازمانی ساعت( 6) 0 056335333

 06 هاي مصاحبه استخدامی کارآمدتکنیك ساعت( 0) 0 056335333

 ,0 قانون کار و تامین اجنماعی ساعت( 0) 0 050,35333

 00 اي( هاي کاربردي مسئولین دفاتر مدیران )منشیگري حرفهمهارت ساعت( 0) 0 050035333

 00 ها و مسئولین دفاترخصوصیات شخصی و رفتاري منشی ساعت( 0) 0 050335333

 03 آئین نگارش مکاتبات اداري ساعت( 0) 0 050035333

 00 هاي انتظامات و حراست )حفاظت فیزیکی(مهارت ساعت( 0) 0 050335333

 ساعت( 0) 0 050335333
  ISO 10015آشنایی با تغییرات استاندارد سیستم مدیریت آموزش 

 0300در ویرایش سال 
00 

 مهندسی نظام آموزش و یادگیري سازمانی بر اساس استاندارد ساعت( 0) 0 050335333

 ISO 29993:2017 
00 

 00 هاطراحی و تدوین نظام جامع آموزش در سازمان ساعت( 0) 0 050335333

 ,0 هاي آموزشی و راهکارهاي بهبودیابی علل عدم اثربخشی برنامهریشه ساعت( 0) 0 050335333

 ISO 27001:2013 06تشریح الزامات و ممیزي داخلی   ساعت( 03) , 053335333

 ,IRCA * 0تحت اعتبار  ISO 27001:2013سرممیزي  ساعت( 03) 0 050335333

 00 اینکوترمز  و کاربرد آن در قراردادهاي خرید خارجی ساعت( 0) 0 050035333

 00 مدیریت خرید و سفارشات خارجی ساعت( 0) 0 050035333

 03 ریزي و مدیریت خرید و تدارکاتبرنامه ساعت( 0) 0 050035333

 00 سفارشات کاال و کنترل موجودي انبارسیستم  ساعت( 0) 0 050,35333

 00 انبارداري و انبارگردانی کاربردي ساعت( 0) 0 050,35333

 00 روابط عمومی نوین ساعت( 6) 0 050,35333

 00 فن بیان و سخنوري ساعت( 0) 0 050335333

 ,0 اصول5 فنون و هنر مذاکرات تجاري ساعت( 0) 0 050335333

 06 ايهاي فروش حرفهمهارت ساعت( 0) 0 050335333

 ,0 مهندسی فروش ساعت( 0) 0 050035333

 00 هاي تعامل با مشتري ناراضیشیوه ساعت( 0) 0 050035333

3از  2صفحه   



 

 
 
 
 

 موسسه مرزبان کیفیت دانش

 توضیحات:
  تخفیف ویژهها با اعمال سازمانبراي هاي مورد اشاره و سایر موارد درخواستی بصورت اختصاصی برگزاري تمام دورهامکان 

  بجز سرممیزي( دو ساعت است. مدت زمان هر جلسهعموما( 

  شود.درصد تخفیف می 03نفر شامل  6درصد و بیش از  ,نفر شامل  0ثبت نام گروهی بیش از 

  فرمت( متون آموزشی بصورت الکترونیکیpdfدر اختیار واحد آموزش و شرکت )گیرد.کنندگان قرار می 

  با توجه به استتتفاده از تکنولوژيHTML5افزاري امکان استتتفاده از ک س را نیازهاي نرمکنندگان بدون نیاز به پیش5 شتترکت

 خواهند داشت. )دسترسی از طریق مرورگر(

 هاي موبایلی تاپ با استفاده از اپلیکیشنکاربران ع وه بر کامپیوتر و لپandroid  وios ها حضور یابند.توانند در دورهنیز می 

 اي و یا حضوري انجام خواهند شد.مکاتبهها بصورت الکترونیکی/ حسب ص حدید اساتید5 آزمون دوره 

       سات به همراه گزارش شده جل ضبط  سخه  ضور و غیاب و ارزیابی فراگیران از دوره به آن واحد   پس از اتمام هر دوره ن هاي ح

 گردد.ارسال می

        ی نمایند با درج مدت     با موفقیت ط   ها را نامه افرادي که دوره   هاي مجازي5 گواهی  با توجه به استتتفاده بهینه از زمان در دوره

 شود. معادل )دو برابر ساعت اع م شده( صادر می

 به زبان التین بوده و پس از تسویه حساب نهایی به آن واحد ارسال خواهد شد هانامهفرمت گواهی. 

 پوند به هزینه دوره افزوده خواهد شد. ,0)مربوط به دوره هاي سرممیزي( مبلغ  IRCAدر صورت تمایل به اخذ گواهینامه *

 

 و   3003 -,000360مراجعه نمایید و یا با شماره  همراه www.qmacademy.irجهت کسب اط عات بیشتر و ثبت نام به سایت 

 تماس حاصل فرمائید.  0داخلی  00,00033یا تلفن 

 00 (LOC)هاي وفادارسازي مشتریان روش ساعت( 0) 0 050,35333

 ساعت( 03) , 050,35333
 استانداردهاي مدیریت شکایت و رضایت  مشتریان

10004 ISO 10003 - ISO - ISO 10001- ISO 10002 
,3 

 0, بازاریابی و فروش در فضاي مجازي )دیجیتال مارکنینگ( ساعت( 0) 0 056,35333

 0, (CRM)مدیریت ارتباط با مشتري  ساعت( 0) 0 050,35333

 0, اصول تهیه و تدوین قراردادها و ابعاد حقوقی آنها ساعت( 6) 0 056335333

 0, مبارزه با پولشوئی )نکات قانونی و اجرائی( ساعت( 0) 0 050,35333

 ,, مدیریت ریسك مالی ساعت( 0) 0 050335333

 6, در صنعت دارویی SOPمستندات و روش تهیه  ساعت( 0) 0 050335333

3از  3صفحه   


