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تقویم آموزشی سال 1401
موسـسـه مـرزبان 
کیـفیـت دانـــش
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)Qm academy( دپارتمان آموزش

)Qm academy( چکیده سوابق و آشنایی با موسسه مرزبان کیفیت دانش

)Qm academy( دپارتمان چاپ و نشر

• آغاز فعالیت از سال 1381
35 حوزه مختلف      به صورت  1200 عنوان آموزشی در  از  • برگزاری بیش 

عمومی و اختصاصی
واحدهای  تولیدی  و  نفر شاغلین سازمان ها  114 هزار  از  بیش  • آموزش 

و خدماتی کشور
ثبت  با  مدیریت  سیستم های  سرممیزی  گواهینامه   2455 صدور   •

IRCA بین المللی
• همکاری با 1100 نفر از متخصصین صنعت و اساتید دانشگاه

در  و خدماتی  تولیدی  2200 سازمان  از  بیش  به  • ارائه خدمت 
بخش های دولتی، خصوصی, عمومی و تعاونی 

در سراسر  و سازمان  541 شرکت  در  اختصاصی  • برگزاری آموزش های 
کشور

پتروشیمی،  گاز،  )نفت،  فنی تخصصی صنایع مختلف  دوره های  • برگزاری 
صنایع فلزی، خودرو، سیمان، آرایشی و بهداشتی، غذایی و...(

• امکان برگزاری دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی )وبینار و آفالین(
• قابلیت ردیابی گواهینامه های آموزشی صادره

• آغاز فعالیت از سال 1394
استانداردهای  و کاربردی  روزآمد  نسخ  انتشار  و  تخصصی  ترجمه  در  پیشرو   •

بین المللی
• چاپ هشت عنوان کتاب در حوزه استانداردهای مدیریت

)Qm academy( اعتبارها و مجوزها

)Qm academy( دپارتمان مشاوره
• آغاز فعالیت از سال 1384

• اجرای 292 پروژه مشاوره، پژوهش و بهبود سازمانی در حیطه های مختلف
• ارائه خدمت به 122 شرکت، سازمان و واحد صنعتی در سراسر کشور

• راه اندازی کلینیک مشاوره در حوزه استانداردهای مدیریت
• عضو انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران

• مشاوره تحت لیسانس بنیاد EFQM در ایران

• نمایندگی انحصاری مؤسسه Iqms انگلستان در برگزاری دوره های سرممیزی 
IRCA تحت اعتبار

• مجوز آموزش امنیت اطالعات از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )نما(
حوزه  در  کشور  حرفه ای  و  فنی  سازمان  از  آموزشی  صالحیت  تایید  گواهی   •

مدیریت صنایع
• ثبت صالحیت در سامانه جامع آموزش شرکت ملی نفت ایران

• مجوز آموزش کارکنان شهرداری از دفتر تشکیالت شهرداری تهران
• عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران

مـقــدمـــه و آشـنـایــی
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مهمترین مزایای دوره های آکادمی
• معافیـت از مالیـات بر ارزش افـزوده                                                                                 • صدور گواهینامه های آموزشی با اعتبار ملی و بین المللی

• همکاری با اساتید کارآزموده و مجرب                                                                                • برگــزاری دوره هــا بصــورت حضــوری و مــجازی
• برگزاری دوره ها با رویکرد کارگاهی و کیفی جهت ارتقاء                                                                          • ارائه متون و بسته های آموزشی کارا و روزآمد

 میزان اثربخشی آموزش                                                                                                           • قرار گرفتن در نقطه مناسبی از شهر به لحاظ دسترسی       
                       IMQ قرارگرفتن در نقطه مناسبی از شهر به لحاظ دسترسی  و تردد                                                    • ثبت نام گروهی و تخفیف ویژه مشتیان ممیزی شرکت •

QM Academy تعداد 176 عنوان دوره آموزشی را به صورت عمومی و طبق تقویم زمان بندی شده پیش رو در دو 
قالب حضوری و آنالین برگزار می نماید.

در صورت تمایل به ثبت نام می توانید از طریق سایت    www.qmacademy.ir   و یا تماس با شماره 
88529400-021 )داخلی3( و 9810647-0910 اقدام نمایید.

آمــوزشهــای عمــومــی
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تقویــم آموزشــی 1401

 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 90 پوند انگلستان به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.
جهت آگاهی از مدت و هزینه دوره های Online  به صفحات ... و ... مراجعه شود.

 مدیریت کیفیت  
17-20 23-26 online 20-23 online 28-31 38,800,000 4 ISO 9001:2015 تشریح الزامات و ممیزي داخلي 1

7-11 online 26-30 online 23-27 25-29 48,800,000 5 *IRCA با ثبت ISO 9001:2015 سرممیزي 2

online 25-29 24-28 9-13 1-5 online 47,500,000 5 )IMS(  تشریح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مدیریت یکپارچه 3

2-3 online online 25-26 18,700,000 2 ISO 19011:2018 اصول ممیزی سیستم های مدیریت بر اساس 4

online 15 9,750,000 1 مدیریت تغییر در استانداردهای سیستم مدیریت  5

23-24 online 24-25 18,800,000 2 مدیریت ریسک در استانداردهای سیستم مدیریت  6

29-30 online 7-8 19,850,000 2 ISO 30401:2018  تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت دانش 7

8-10 22-24 online 22-24 4-6 online 5-7 31,800,000 3 IATF 16949:2016  تشریح الزامات 8

13-14 21-22 online 16-17 3-4 30-31 online 21,800,000 2 IATF  16949:2016 تربیت ممیز داخلی 9

4-6 online 6-8 18,750,000 3
تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و 

ISO/TS 29001 پتروشیمي 10

20-21 online 18,700,000 2 )QFD( گسترش وظیفه کیفیت 11

3-4 online 1-2 21-22 18,700,000 2 اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی در کنترل کیفیت 12

مهندسی صنایع و رویکردهای بهبود
online 24-25 18,700,000 2 تکنیک های ارتقاء و بهبود بهره وری در کسب و کار 13

online 10-11 19,750,000 2 مهندسی مجدد سازمان 14

5-6 online 21-22 19,800,000 2 ISO 31010:2019 تکنیک های ارزیابی ریسک بر اساس استاندارد 15

online 9-10 24,600,000 2 BPMN مدلسازی فرآیندهای کسب و کار به وسیله ابزار 16

online 27-28 18,900,000 2 APQC's PCF طرح ریزی فرآیندها بر اساس الگوی 17

online 27-28 18,700,000 2 )SPC( کنترل آماري فرآیند 18

19-20 online 22-23 17-18 18,900,000 2 تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد اجراي اثربخش اقدامات اصالحي و پیشگیرانه 19

29-30 18,750,000 2 5S تربیت مجری و ارزیاب 20

25-26 2-3 7-8 online 18,900,000 2 )Problem Solving( تکنیک های حل مسئله 21

18-19 1-2 online 18,900,000 2 )ERP( برنامه ریزی منابع سازمانی 22

3-4 28-27 18,900,000 2 اصول و روش هاي ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان  23

تعدادروز              هزینه )ریال(      فروردین                   اردیبهشت       خرداد     تیر          مرداد            شهریور                 مهر                    آبان                    آذر                    دی                    بهمن                    اسفند           عنوان دوره ردیف
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 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 90 پوند انگلستان به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.
جهت آگاهی از مدت و هزینه دوره های Online  به صفحات ... و ... مراجعه شود.

3-4 21-22 online 18,900,000 2 24  مطالعه و ارزیابی کار و زمان )زمانسنجی و ظرفیت سنجی(

28-29 online 9-10 21,300,000 2 برنامه ریزي و کنترل تولید 25

online 5-6 21,300,000 2 )Line Balancing( متعادل سازی خط تولید 26

26-27 online 1-2 18-19 20,600,000 2 )MRP( برنامه ریزی احتیاجات مواد 27

online 12 9,800,000 1 )POKA YOKE( تکنیک خطا ناپذیر سازی 28

14-15 6-7 19-20 19,850,000 2 )DOE( طراحي آزمایش ها 29

4-5 24-25 16-17 online 19,850,000 2 )FMEA( تجزیه و تحلیل حاالت خرابي بالقوه و اثرات آن 30

2-3 20-21 19,850,000 2 )DFMEA( شناسایی خرابی های احتمالی در طراحی محصول 31

6-7 online 20-21 18,750,000 2 )APQP( طرح ریزي پیشاپیش کیفیت محصول 32

نگهداری و تعمیرات
21-22 online 24-25 18,750,000 2 )PM( اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 33

24-25 15-16 online 18,750,000 2 )RCM II( نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان 34

17-18 online 9,800,000 1 )OEE( اثربخشی کلی تجهیزات 35

1-2 online 10-11 18,750,000 2 36  ممیزی وضعیت نگهداری، تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
online 6-8 1-3 6-8 28,500,000 3 ISO  45001:2018 تشریح الزامات و ممیزی داخلی 37

11-15 online 19-23 22-21 48,800,000 5 *IRCA تحت اعتبار  ISO 45001:2018 سرممیزي 38

27-29 online 3-5 29,000,000 3 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمني، بهداشت و 
HSE-MS  محیط زیست 39

1-2 online 21-22 19,700,000 2 آمادگي واکنش در شرایط اضطراري )مدیریت بحران(  40

24 online 9,900,000 1 )Permit to Work( الزامات صدور مجوز انجام کار 41

online 8-9 online 18,900,000 2 نقش سرپرستان در کاهش حوادث شغلی 42

online 29 1 9,900,000 1 مهندسي فاکتورهاي انساني )ارگونومي(  43

29-30 4-5 18,900,000 2 امداد و نجات و کمک های اولیه در حوادث 44

24-25 2-3 online 18,900,000 2 بررسي، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی حوادث 45

25-26 8-9 19,850,000 2 ایمنی آسانسور )با کارگاه( 46

تعدادروز              هزینه )ریال(      فروردین                   اردیبهشت       خرداد     تیر          مرداد            شهریور                 مهر                    آبان                    آذر                    دی                    بهمن                    اسفند           عنوان دوره ردیف

تقویــم آموزشــی 1401
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  19-20 30-31 18,750,000 2 ایمني کار با لیفتراک و وسایل باالبر 47

9-10 online 28-29 18,750,000 2 ایمني برق 48

27 11 online 18,750,000 1 MSDS فرم اطالعات ایمني مواد 49

مدیریت محیط زیست و انرژی
4-6 1-3 online 28,500,000 3 ISO 1400:2015  تشریح الزامات و ممیزی داخلی 50

online 8-12 5-9 48,800,000 5 *IEMA تحت اعتبار ISO  1400:2015 سرممیزي 51

3 7 9,900,000 1 مدیریت مواد زائد جامد صنعتي و معدني 52

11-13 online 4-6 24-26 28,800,000 3
تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژي بر اساس 

ISO  50001:2018 53

online 27-31 48,000,000 5 سرممیزی داخلی  ISO 50001:2018   )با گواهی نامه داخلی( 54

online 31 9,900,000 1 )M&V( اندازه گیری و صحه گذاری در سیستم مدیریت انرژی 55

مدیریت پروژه
online 9-10 10-11 19,750,000 2 فهرست بها، متره و برآورد پروژه 56

10-11 29-30 online 18,900,000 2 PMBOK: 2017مدیریت پروژه براساس استاندارد 57

online 4-5 19,750,000 2 EVM مدیریت عملکرد پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده 58

7-9 online 25-27 29,450,000 3 MSP برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 59

فناوری و امنیت اطالعات
17-19 online 29-31 29,500,000 3 ISO 27001:2013  تشریح الزامات و ممیزي داخلي 60

online 17-21 8-12 52,500,000 5 *IRCA تحت اعتبار ISO 27001:2013 سرممیزي 61

online 21-23 37,500,000 3 TIA -942 تشریح الزامات استاندارد زیرساخت ارتباطات مراکز داده 62

16-17 online 19,750,000 2 ISO 27005:2018  مدیریت ریسک در امنیت اطالعات بر اساس 63

تعالی سازمانی و دانش مدیریت
20-22 online 24-26 27,750,000 3 EFQM  2020  تشریح معیارها و خودارزیابی 64

26-27 5-6 online 18,800,000 2 هدف گذاری استراتژیک و عملیاتی 65

2-3 14-15 online 18,900,000 2 BSC مدیریت و جاری سازی استراتژی ها بر اساس مدل 66

4-5 online 28-29 18,900,000 2 سنجش و ارزیابی عملکرد و کارایی 67

تعدادروز              هزینه )ریال(      فروردین                   اردیبهشت       خرداد     تیر          مرداد            شهریور                 مهر                    آبان                    آذر                    دی                    بهمن                    اسفند           عنوان دوره ردیف

 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 90 پوند انگلستان به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.
جهت آگاهی از مدت و هزینه دوره های Online  به صفحات ... و ... مراجعه شود.

تقویــم آموزشــی 1401
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 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 90 پوند انگلستان به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.
جهت آگاهی از مدت و هزینه دوره های Online  به صفحات ... و ... مراجعه شود.

online 13-15 28,900,000 3 تکنیک های برنامه ریزی 68

5-6 online 17-18 19,750,000 2 فرآیند و فنون تصمیم گیری 69

18-19 online 11-12 19,750,000 2 مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها  70

online 28-29 18,900,000 2 هوش هیجاني )EI-EQ( و کاربرد آن در مدیریت سازمان 71

15 9 28 13,000,000 1 جلوه مدیریت )کالم، رفتار، پوشش، معاشرت( 72

27 10 online 11,000,000 1 توسعه مهارت های رهبری 73

online 1 online 9,900,000 1 مدیریت زمان 74

online 9-10 online 19,600,000 2 مدیریت افکار سمی در سازمان 75

online 26 online 10,300,000 1 آیین گفتار موثر ویژه مدیران 76

 online 20-21  online 29-30 7-8 19,850,000 2 اصول مدیریت و سرپرستی      77 

مدیریت منابع انسانی و روانشناسی
10-11 25-26 4-5 online 21,300,000 2 اصول تدوین شایستگی های کارکنان 78

18-19 22-23 online 21,300,000 2 تشریح مدل تعالی منابع انسانی 34000 79

25-26 online 3-4 19-20 19,750,000 2 طرح طبقه بندی مشاغل با تاکید بر آخرین اصالحیه نظام طبقه بندی 80

online  16-17  29-30 2-3  19,850,000  2 طراحي مسیر رشد شغلي کارکنان– کارراهه شغلي 81

28-29 18-19 online 19,850,000 2 مدیریت منابع انساني برای مدیران غیر منابع انسانی 82

1 26 11 9,750,000 1 Team Working  روش های نوین تیم سازی و کار تیمي 83

online 27-28 15-16 19,750,000 2 مدیریت جبران خدمت کارکنان 84

online 5 online 9,900,000 1 روش های نوین ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان 85

online 7-8 online 21,200,000 2 نظام جانشین پروری و جایگزیني کارکنان 86

online 26-27 1-2 online 21,300,000 2 تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد 87

11 online 9,900,000 1 مدیریت تعارض 88

2-3 online 8-9 19,800,000 2 مدیریت رفتار و ارتباطات سازماني 89

1 online 10,300,000 1 علت یابی ناسازگاری کارکنان 90

تعدادروز              هزینه )ریال(      فروردین                   اردیبهشت       خرداد     تیر          مرداد            شهریور                 مهر                    آبان                    آذر                    دی                    بهمن                    اسفند           عنوان دوره ردیف

تقویــم آموزشــی 1401
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مدیریت آموزشی
online 18-20 24-26 online 5-7 31,800,000 3 تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش 

ISO 10015:2019 91
online 17-18 online 24-25 21,700,000 2 ISO 29993:2017 مهندسی   نظام آموزش و  یا دگیری  سازما نی بر ا سا س  استا ندارد 92

8-9  
online تکنیک های مدرن  نیازسنجي، برنامه ریزي و اجراي آموزش کارکنان     2       21,700,000  27-28      93

14 22 11,500,000 1 مانیتورینگ فرآیند آموزش 94

12 online 4 11,500,000 1 ROE الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش 95

11 online 11,500,000 1 ROI تحلیل بازگشت سرمایه در آموزش 96
online 15-16 10-11 21,700,000 2 )Train The Trainer( تربیت مدرسان سازمانی 97

امور اداری و سازمانی
19-20 28-29 online 19,850,000 2 مدیریت امور اداری و کارگزیني 98

4  online 7 9,900,000 1 طرح تکریم ارباب رجوع 99
online 16-17 23-24 18-19 online 18,800,000 2 مهارت هاي کاربردي مسئولین دفاتر مدیران )منشیگری حرفه ای( 100

25 15 9,800,000 1 خصوصیات شخصی و رفتاری منشی ها و مسئولین دفاتر 101

24-25 8-9 26-27  online 19,750,000 2 مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی 102

14-15 26-27 online 7-8 19,750,000 2 آئین نگارش مکاتبات اداري 103

online 28 10 10,300,000 1 گزارش نویسی کاربردی 104

23-24 13-14 19,500,000 2 کاربرد نرم افزار Excel در امور اداري 105

1-2 24-25 8-9 18,650,000 2 آداب پذیرایی و تشریفات 106

15-16 21-22 2-3 18,650,000 2 مهارت های انتظامات و حراست )حفاظت فیزیکی( 107

ارتباطات و روابط عمومی
27 1 10,300,000 1 کاربرد زبان بدن در ارتباطات 108

30 10 online 9,800,000 1 Call Center مهارت های کلیدی در مراکز تماس 109

15-16 12-13 online 19,600,000 2 روابط عمومي نوین 110

8 online 5 10,300,000 1 شیوه های حضور موفق در نمایشگاه ها و غرفه داری 111

تعدادروز              هزینه )ریال(      فروردین                   اردیبهشت       خرداد     تیر          مرداد            شهریور                 مهر                    آبان                    آذر                    دی                    بهمن                    اسفند           عنوان دوره ردیف

 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 90 پوند انگلستان به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.
جهت آگاهی از مدت و هزینه دوره های Online  به صفحات ... و ... مراجعه شود.

تقویــم آموزشــی 1401
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 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 90 پوند انگلستان به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.
جهت آگاهی از مدت و هزینه دوره های Online  به صفحات ... و ... مراجعه شود.

مدیریت بازاریابی، فروش و مشتریان
26 online 11,000,000 1 اصول قیمت گذاری محصول در بازاریابی 112

9-10 24-23 21,000,000 2 بازاریابی بیمه 113

online online 5-6 19,600,000 2 بازاریابی دیجیتال 114

online online 31 10,300,000 1 اتیکت شناسي و آداب معاشرت در بازاریابی و فروش 115
online 27-28 20-21 21,400,000 2 توسعه مهارت های فروش حرفه ای 116

17 online 21 17 11,400,000 1 اصول فروشندگی در فروشگاه های زنجیره ای  117

18 online 22 11,400,000 1 اصول چیدمان فروشگاهی موثر 118

12-13 25-26 21,400,000 2 مدیریت کانال هاي توزیع 119

12 online 17 11,000,000 1 مهارت های کلیدی ماموران توزیع و پخش 120

online 8-9    27-26 21,500,000 2 مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی و فروش در شرکت های پخش 121

11-12 online 12-13 4-5 21,400,000 2 اصول، فنون و هنر مذاکرات تجاري 122

online 1 11,000,000 1 تکنیک های متقاعدسازی در بازاریابی و فروش 123

21-22 online 14-15 24-25 19,750,000 2 CRM مدیریت ارتباط با مشتري 124

online 19 10,300,000 1 مهارت های رفتاری تعامل با مشتری ناراضی 125

4-6 online 11-13 3-5 29,400,000 3
 "استانداردهای مدیریت شکایت و رضایت  مشتریان

"  ISO 10001 - ISO 10002 -  ISO 10003 - ISO 10004  126

1 online 1 10,300,000 1 CSM مدیریت و اندازه گیری رضایت مشتری 127

تدارکات، انبارداری و امورتجاری
10-11 online 26-27 9-10 19,800,000 2 برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات 128

14-15 11-12 online 19,800,000 2 مدیریت خرید و سفارشات خارجی 129

25-26 7-8 online 19,700,000 2 اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 130

online 30 7 10,500,000 1 اینکوترمز 2020 و کاربرد آن در مبادالت خارجی 131

8-9 online 29-30 20,500,000 2 امور گمرکی و ترخیص کاال )با تاکید بر قوانین و رویه های جدید( 132

4 online 10,650,000 1 مدیریت حمل و نقل بین المللی 133 

3-4 23-24 online 20,450,000 2 مدیریت لجستیک 134 

تعدادروز              هزینه )ریال(      فروردین                   اردیبهشت       خرداد     تیر          مرداد            شهریور                 مهر                    آبان                    آذر                    دی                    بهمن                    اسفند           عنوان دوره ردیف

تقویــم آموزشــی 1401
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online 22-23 12-13 20,450,000 2  SCM مدیریت زنجیره تامین 135
online 15-16 6-7 19,800,000 2 سیستم نوین سفارشات کاال و کنترل موجودی انبار 136

10-11 2-3 online 23-24 19,850,000 2 اصول مدیریت انبارها 137
13-14 online 21-22 19,850,000 2 روش های نوین انبارداري و انبارگرداني 138

online 8 10,500,000 1 سیستم کنترل و بازرسي انبار 139

17 online 10,600,000 1 انبارداری در صنایع دارویی 140

مدیریت مالی و اقتصادی
1-2 online 10-11 21,300,000 2 مدیریت مالي براي مدیران غیرمالي 141

2-3 online 1-2 21,300,000 2 صورت جریان وجوه نقد 142

21-22 10-11 online 21,300,000 2 مدیریت اموال و دارایی های ثابت )جمع داری اموال( 143

9-10 online 21,300,000 2 برنامه ریزي و مدیریت هزینه 144

18-19 online 1-2 19,850,000 2 کاربرد نرم افزار Excel در حسابداري 145

online 21 1 11,500,000 1 آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن )مطابق آخرین تغییرات( 146
  onlinee 31 11,500,000 1 مبارزه با پولشوئی )نکات قانونی و اجرائی( 147

25-26 22-23 21,800,000 2 حسابداري پیمانکاري 148

3-4 13-14 online 21,400,000 2 تجزیه و تحلیل صورت های مالی 149

حقوق
13-14 5-6 online 22,800,000 2 آشنایی با قانون معامالت دولتی 150

17-18 25-26 online 21,500,000 2 قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی آن 151

3-4 online 21-22 online 21,500,000 2 اصول تهیه و تدوین و مسائل حقوقي قراردادها 152

14-15 8-9 online 21,500,000 2 ابعاد حقوقی پیمان 153

1-2 online 25-26 21,500,000 2 قانون کار و تامین اجتماعی 154

غذا، دارو، بهداشت، درمان و تجهیزات پزشکی

24-26 7-9 online 28,000,000 3 ISO     22000:2018     تشریح  ا لزامات  و ممیزی  داخلی  سیستم  مدیریت ایمنی  مواد  غذایی 155

1-2 16-17 online 21,500,000 2 BRC الزامات استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی 156

تعدادروز              هزینه )ریال(      فروردین                   اردیبهشت       خرداد     تیر          مرداد            شهریور                 مهر                    آبان                    آذر                    دی                    بهمن                    اسفند           عنوان دوره ردیف

 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 90 پوند انگلستان به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.
جهت آگاهی از مدت و هزینه دوره های Online  به صفحات ... و ... مراجعه شود.

تقویــم آموزشــی 1401
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 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 90 پوند انگلستان به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.
جهت آگاهی از مدت و هزینه دوره های Online  به صفحات ... و ... مراجعه شود.

online 3-5 17-19 28,000,000 3
تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی 

ISO 13485:2016 157
online 23-25 14-16 28,000,000 3

  ) ISO 16223    –  ISO 15223 –  ISO 13485( الزامات استانداردهای تجهیزات پزشکی
و دستورالعمل تدوین تکنیکال فایل 158

8-9 1-2 online 19,800,000 2 تکنیک هاي بازاریابي و فروش تجهیزات پزشکي 159

22 online 10,400,000 1 مستندات و روش تهیه SOP در صنعت دارو 160

7 online 11,500,000 1 تعیین کارایی مواد نگهدارنده در فراورده های آرایشی و بهداشتی 161

اندازه گیری و آزمایشگاه
online 5-7 12-14 online 29,000,000 3

تشریح الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
ISO/IEC  17025:2017 162

online 16-17 5-6 19,850,000 2 ISO 17025:2017 مدیریت و ارزیابی ریسک در آزمایشگاه مبتنی بر 163

28 7 online 10,500,000 1 تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاري روش هاي آزمون کالیبراسیون 164

9-10 7-8 19,800,000 2 E.U.M ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری 165

13-14 15-16 online 18,800,000 2 MSA( 166( تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیري

فنی مهندسی
online 17-18 12-13 21,400,000 2 رله و حفاظت 167

7-8 21,400,000 2 تعمیر و نگهداري ترانس هاي قدرت 168

15-16 8-9 21,400,000 2 اصول تصفیه فاضالب هاي صنعتي 169

5-6 online 15-16 11-12 20,500,000 2 GD & T تلراننس ها و انطباق ها 170

14-15 25-26 19,750,000 2 تعمیر و نگهداری شیرهای صنعتی 171
online 18,900,000 2 شناخت، عیب یابی و تعمیرات انواع گیربکس ها 172

12-13 24-25 11-12 21,300,000 2 کاتالیست های صنعتی 173

 27-29+ 20-22+ 47,600,000 5 بازرسی و تعمیرات ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط لوله بر اساس 
*ASME PCC2 استاندارد 174

14-16+ 
online

47,600,000 5 API Plant Inspection )مقدماتی(* 175

 17-19+ 47,600,000 5 API Plant Inspection )تکمیلی(* 176

تعدادروز              هزینه )ریال(      فروردین                   اردیبهشت       خرداد     تیر          مرداد            شهریور                 مهر                    آبان                    آذر                    دی                    بهمن                    اسفند           عنوان دوره ردیف

تقویــم آموزشــی 1401
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افزایش نیاز به ایجاد تحول در مدل فعالیت، بازمهندسی منابع انسانی، تخصص گرایی، چابــک سازی، مدیریـت زمان و هزینـه  در کسب  و کارهـای 
امروزی به خصوص پس از تغییرات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کنار توسعه روش ها و ابزارهای انتقال اطالعات در بستر فناوری، اهمیت بهره گیری 
از شیوه های نوین آموزش را اجتناب ناپذیر می کنـد. از همیـن رو موسسه مرزبان کیفیـت دانـش )QM Academy( با استـفاده از الگوهــای کاربردی 
و فـراگیـر، چنانــکه در جداول صفحات قبل هم مشخص شده بود بخش عمده ای از دوره هـای تقویـمی خود را در قالب آموزش آنالین  نیز برگزار 

می نمایـد که ویژگــی ها، عناوین، مدت و هزینه آنها به شرح ادامه است.

آموزش های آنالین

)Qm academy( ویژگی های آموزش های آنالین
• رویکرد کاربردی و استفاده از اساتید مجرب                                                         • عدم نیاز به واسط های نرم افزاری و دسترسی از طریق مرورگر در عین تنوع پلتفرم

• هزینه مقرون به صرفه                                                                                  • قابل دسترسی در انواع دستگاه ها و سیستم عامل ها
• سهولت استفاده حتی در صورت پایین بودن سرعت اینترنت                                    • زمان شروع و پایان تعاملی و متنوع

• قابلیت اجرای اختصاصی دوره ها و پشتیبانی از هر تعداد کاربر                                   • ارائه گزارش های مدیریتی از عملکرد کاربران دوره به سازمان متبوع
• ارائه گواهینامه معتبر

ن 1401
تقو یم آموزشی دوره های آنالی
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• رویکرد کاربردی و استفاده از اساتید مجرب                                                         • عدم نیاز به واسط های نرم افزاری و دسترسی از طریق مرورگر در عین تنوع پلتفرم
• هزینه مقرون به صرفه                                                                                  • قابل دسترسی در انواع دستگاه ها و سیستم عامل ها

• سهولت استفاده حتی در صورت پایین بودن سرعت اینترنت                                    • زمان شروع و پایان تعاملی و متنوع
• قابلیت اجرای اختصاصی دوره ها و پشتیبانی از هر تعداد کاربر                                   • ارائه گزارش های مدیریتی از عملکرد کاربران دوره به سازمان متبوع

• ارائه گواهینامه معتبر

ن 1401
تقو یم آموزشی دوره های آنالی

مدیریت کیفیت
18,000,000 16 )4 جلسه( ISO 9001:2015 تشریح الزامات و ممیزي داخلي 1

45,500,000 40 )8 جلسه( *IRCA با ثبت ISO 9001:2015  سرممیزي 2

25,000,000 30 )6 جلسه( )IMS(  تشریح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مدیریت یکپارچه 3

7,200,000 8 )2 جلسه( ISO 19011:2018 اصول ممیزی سیستم های مدیریت بر اساس 4

3,750,000 4 )1 جلسه( مدیریت تغییر در استانداردهای سیستم مدیریت  5

10,500,000 12 )3 جلسه( مدیریت ریسک در استانداردهای سیستم مدیریت  6

7,700,000 8 )2 جلسه( ISO 30401:2018  تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت دانش 7

21,800,000 16 )4 جلسه( IATF 16949:2016  تشریح الزامات 8

17,000,000 12 )3 جلسه(  IATF 16949:2016 تربیت ممیز داخلی 9

9,800,000 12 )3 جلسه(
 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز

ISO/TS 29001 و پتروشیمي 10

6,800,000 8 )2 جلسه( )QFD( گسترش وظیفه کیفیت 11

9,800,000 12 )3 جلسه( اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی در کنترل کیفیت 12

مهندسی صنایع و رویکردهای بهبود 
9,700,000 12 )3 جلسه( تکنیک های ارتقاء و بهبود بهره وری در کسب و کار 13

11,000,000 12 )3 جلسه( مهندسیی مجدد سازمان 14

11,500,000 12 )3 جلسه( ISO 31010:2019 تکنیک های ارزیابی ریسک بر اساس استاندارد 15

16,800,000 12 )3 جلسه( BPMN مدلسازی فرآیندهای کسب و کار به وسیله ابزار 16

10,500,000 12 )3 جلسه( APQC's PCF طرح ریزی فرآیندها بر اساس الگوی 17

10,500,000 12 )3 جلسه( )SPC( کنترل آماري فرآیند 18

10,500,000 12 )3 جلسه( تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد اجراي اثربخش اقدامات اصالحي و پیشگیرانه 19

6,800,000 8 )2 جلسه( 5S نظام آراستگی سازمان 20

10,500,000 12 )3 جلسه( )Problem Solving( تکنیک های حل مسئله 21

10,500,000 12 )3 جلسه( )ERP( برنامه ریزی منابع سازمانی 22

7,500,000 8 )2 جلسه( اصول و روش هاي ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان  23

10,500,000 12 )3 جلسه( مطالعه و ارزیابی کار و زمان )زمانسنجی و ظرفیت سنجی( 24

12,500,000 12 )3 جلسه( برنامه ریزي و کنترل تولید 25

12,500,000 12 )3 جلسه( )Line Balancing( متعادل سازی خط تولید 26

11,700,000 12 )3 جلسه( )MRP( برنامه ریزی احتیاجات مواد 27

6,700,000 8 )2 جلسه( )POKA YOKE( تکنیک خطا ناپذیر سازی 28

12,000,000 12 )3 جلسه( )FMEA( تجزیه و تحلیل حاالت خرابي بالقوه و اثرات آن 29

7,600,000 8 )2 جلسه( )APQP( طرح ریزي پیشاپیش کیفیت محصول 30

نگهداری و تعمیرات  
9,900,000 12 )3 جلسه( )PM( اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 31

9,900,000 12 )3 جلسه( )RCM II( نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان 32

6,900,000 8 )2 جلسه(  )OEE( اثربخشی کلی تجهیزات 33

9,900,000 12 )3 جلسه( 34 ممیزی وضعیت نگهداری، تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 
18,000,000 16 )4 جلسه( ISO  45001:2018 تشریح الزامات و ممیزی داخلی 35

45,500,000 40 )8 جلسه( *IRCA 45001:2018 تحت اعتبار ISO سرممیزي 36

15,000,000 16 )4 جلسه( تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمني، بهداشت و محیط زیست  
HSE-MS

37

7,500,000 8 )2 جلسه( آمادگي و واکنش در شرایط اضطراري )مدیریت بحران(  38

3,700,000 4 )1 جلسه( )Permit to Work( الزامات صدور مجوز انجام کار 39

10,500,000 12 )3 جلسه( نقش سرپرستان در کاهش حوادث شغلی 40

6,800,000 8 )2 جلسه( مهندسي فاکتورهاي انساني )ارگونومي( 41

10,500,000 12 )3 جلسه( بررسي، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی حوادث 42

6,800,000 8 )2 جلسه( ایمنی برق 43

7,500,000 8 )2 جلسه( MSDS فرم اطالعات ایمني مواد 44

عنوان دوره         مدت )ساعت(          هزینه )ریال( عنوان دوره         مدت )ساعت(          هزینه )ریال(ردیف ردیف

 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 90 پوند انگلستان  به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.
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مدیریت محیط زیست و انرژی 
18,000,000 16 )4 جلسه( ISO 14001:2015  تشریح الزامات و ممیزی داخلی 45

45,500,000 40 )8 جلسه( *IEMA تحت اعتبار ISO 14001:2015 سرممیزي 46

18,000,000 16 )4 جلسه( ISO  50001:2018 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژي بر اساس 47

43,500,000 40 )8 جلسه( سرمیزی داخلی  ISO 50001:2018  )با گواهی نامه داخلی( 48

7,500,000 8 )2 جلسه( )M&V( اندازه گیری و صحه گذاری در سیستم مدیریت انرژی 49

مدیریت پروژه 
10,500,000 12 )3 جلسه( فهرست بها، متره و برآورد پروژه 50
10,500,000 12 )3 جلسه( PMBOK: 2017 مدیریت پروژه براساس استاندارد 51
13,800,000 16 )4 جلسه( MSP برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 52

فناوری و امنیت اطالعات
17,500,000 16 )4 جلسه( ISO 27001:2013  تشریح الزامات و ممیزي داخلي 53

47,000,000 40 )8 جلسه( *IRCA تحت اعتبار ISO 27001:2013 سرممیزي 54

33,400,000 20 )5 جلسه( TIA - 942 تشریح الزامات استاندارد زیرساخت ارتباطات مراکز داده 55

7,700,000 8 )2 جلسه( ISO  27005:2018  مدیریت ریسک در امنیت اطالعات بر اساس 56

تعالی سازمانی و دانش مدیریت 
13,500,000 16 )4 جلسه( EFQM 2020 تشریح معیارها و خودارزیابی 57

10,500,000 12 )3 جلسه( هدف گذاری استراتژیک و عملیاتی 58

11,000,000 12 )3 جلسه( BSC مدیریت و جاری سازی استراتژی ها بر اساس مدل 59

9,800,000 12 )3 جلسه( سنجش و ارزیابی عملکرد و کارایی 60

13,700,000 16 )4 جلسه( تکنیک های برنامه ریزی 61

11,500,000 12 )3 جلسه( فرآیند و فنون تصمیم گیری 62

7,500,000 8 )2 جلسه( مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها  63

6,800,000 8 )2 جلسه( هوش هیجاني )EI-EQ( و کاربرد آن در مدیریت و سازمان 64

7,800,000 8 )2 جلسه( توسعه مهارت های رهبری 65

3,700,000 4 )1 جلسه( مدیریت زمان 66

9,800,000 12 )3 جلسه( مدیریت افکار سمی در سازمان 67

7,650,000 8 )2 جلسه( آیین گفتار موثر ویژه مدیران 68

13,500,000 12 )3 جلسه( اصول مدیریت و سرپرستی 69

مدیریت منابع انسانی ، روانشناسی و آموزشی  
12,500,000 12 )3 جلسه( اصول تدوین شایستگی های کارکنان 70

11,500,000 12 )3 جلسه( تشریح مدل تعالی منابع انسانی 34000 71

11,500,000 12 )3 جلسه( طرح طبقه بندی مشاغل با تاکید بر آخرین اصالحیه نظام طبقه بندی 72

11,500,000 12 )3 جلسه( طراحي مسیر رشد شغلي کارکنان– کارراهه شغلي 73

12,300,000 12 )3 جلسه( مدیریت منابع انساني برای مدیران غیر منابع انسانی 74

11,500,000 12 )3 جلسه( مدیریت جبران خدمت کارکنان 75

6,900,000 8 )2 جلسه( روش های نوین ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان 76

11,500,000 12 )3 جلسه( نظام جانشین پروری و جایگزیني کارکنان 77

11,600,000 12 )3 جلسه( تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد 78

3,800,000 4 )1 جلسه( مدیریت تعارض 79

11,500,000 12 )3 جلسه( مدیریت رفتار و ارتباطات سازماني 80

7,600,000 8 )2 جلسه( علت یابی ناسازگاری کارکنان 81

مدیریت آموزشی  
17,600,000 16 )4 جلسه(

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش 
ISO 10015:2019 82

12,600,000 12 )3 جلسه( مهندسی نظام آموزش و یادگیری سازمانی بر اساس استاندارد 
ISO 29993:2017 83

12,600,000 12 )3 جلسه( تکنیک های مدرن  نیازسنجي، برنامه ریزي و اجراي آموزش کارکنان 84

8,600,000 8 )2 جلسه( ROE الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش 85

8,600,000 8 2 جلسه( ROI تحلیل بازگشت سرمایه در آموزش 86

12,600,000 12 31 جلسه( )Train The Trainer( تربیت مدرسان سازمانی 87

عنوان دوره         مدت )ساعت(          هزینه )ریال( عنوان دوره         مدت )ساعت(          هزینه )ریال(ردیف ردیف

 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 93 پوند انگلستان  به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.

ن 1401
تقو یم آموزشی دوره های آنالی
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امور اداری و سازمانی 

11,500,000 12 )3 جلسه( مدیریت امور اداری و کارگزیني 88

7,000,000 8 )2 جلسه( طرح تکریم ارباب رجوع 89

9,800,000 12 3 جلسه( مهارت هاي کاربردي مسئولین دفاتر مدیران )منشیگری حرفه ای( 90

10,500,000 12 )3 جلسه( مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی 91

11,000,000 12 )3 جلسه( آئین نگارش مکاتبات اداري 92

7,000,000 8 )2 جلسه( گزارش نویسی کاربردی 93

9,800,000 12 )3 جلسه( کاربرد نرم افزار Excel در امور اداري 94

ارتباطات و روابط عمومی  
6,800,000 8 )2 جلسه( Call Center مهارت های کلیدی در مراکز تماس 95

10,500,000 12 )3 جلسه( روابط عمومي نوین 96

8,500,000 8 )2 جلسه( شیوه های حضور موفق در نمایشگاه ها و غرفه داری 97

مدیریت بازاریابی، فروش و مشتریان 
8,800,000 8 )2 جلسه( اصول قیمت گذاری محصول در بازاریابی 98

9,700,000 12 )3 جلسه( بازاریابی دیجیتال 99

7,800,000 8 )2 جلسه( اتیکت شناسي و آداب معاشرت در بازاریابی و فروش 100

9,800,000 12 32 جلسه( توسعه مهارت های فروش حرفه ای 101

4,600,000 4 )1 جلسه( 102 اصول فروشندگی در فروشگاه های زنجیره ای

9,000,000 8 )2 جلسه( اصول چیدمان فروشگاهی موثر 103

9,000,000 8 )2 جلسه( مهارت های کلیدی ماموران توزیع و پخش 104

12,800,000 12 )3 جلسه( مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی و فروش در شرکت های پخش 105

11,500,000 12 )3 جلسه( اصول، فنون و هنر مذاکرات تجاري 106

41,500,000 4 )1 جلسه( تکنیک های متقاعدسازی در بازاریابی و فروش 107

11,500,000 12 )3 جلسه( CRM مدیریت ارتباط با مشتري 108

41,500,000 4 )1 جلسه( مهارت های رفتاری تعامل با مشتری ناراضی 109

18,700,000 20 )5 جلسه(  "استانداردهای مدیریت شکایت و رضایت  مشتریان
 " ISO 10001 - ISO 10002 -  ISO 10003 - ISO 10004  110

7,300,000 8 )2 جلسه( CSM مدیریت و اندازه گیری رضایت مشتری 111

تدارکات، انبارداری و امورتجاری 
12,000,000 12 )3 جلسه( برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات 112

12,000,000 12 )3 جلسه( مدیریت خرید و سفارشات خارجی 113

11,600,000 12 )3 جلسه( اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 114

4,500,000 5 )1 جلسه( اینکوترمز 2020 و کاربرد آن در مبادالت خارجی 115

12,000,000 12 )3 جلسه( امور گمرکی و ترخیص کاال )با تاکید بر قوانین و رویه های جدید( 116

8,500,000 8 )2 جلسه( مدیریت حمل و نقل بین المللی 117

12,500,000 12 )3 جلسه( مدیریت لجستیک 118

12,500,000 12 )3 جلسه(   SCM  119 مدیریت زنجیره تامین

12,500,000 12 )3 جلسه( سیستم نوین سفارشات کاال و کنترل موجودی انبار 120

12,500,000 )12 )3 جلسه اصول مدیریت انبارها 121

12,500,000 12 )3 جلسه( روش های نوین انبارداري و انبارگرداني 122

4,100,000 4 )1 جلسه( سیستم کنترل و بازرسي انبار 123

7,900,000 8 )2 جلسه( انبارداری در صنایع دارویی 124

مدیریت مالی و اقتصادی 
12,500,000 12 )3 جلسه( مدیریت مالي براي مدیران غیرمالي 125

12,500,000 12 )3 جلسه( صورت جریان وجوه نقد 126

12,500,000 12 )3 جلسه( مدیریت اموال و دارایی های ثابت )جمع داری اموال( 127

12,500,000 12 )3 جلسه( برنامه ریزي و مدیریت هزینه 128

10,500,000 12 )3 جلسه( کاربرد نرم افزار Excel در حسابداري 129

8,000,000 8 )2 جلسه( آشنا یی  با  قو ا نین  ما لیا ت  های مستقیم و  معا فیت  ها ی آن  )مطابق آخرین تغییرات( 130

4,200,000 5 )1 جلسه( مبارزه با پولشوئی )نکات قانونی و اجرائی( 131

12,500,000 12 )3 جلسه( تجزیه و تحلیل صورت های مالی 132

عنوان دوره         مدت )ساعت(          هزینه )ریال( عنوان دوره         مدت )ساعت(          هزینه )ریال(ردیف ردیف

 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 93 پوند انگلستان  به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.

ن 1401
تقو یم آموزشی دوره های آنالی
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حقوق  
12,500,000 12 )3 جلسه( آشنایی با قانون معامالت دولتی 133
12,000,000 12 )3 جلسه( قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی آن 134
12,000,000 12 )3 جلسه( اصول تهیه و تدوین و مسائل حقوقي قراردادها 135

12,000,000 12 )3 جلسه( ابعاد حقوقی پیمان 136

12,000,000 12 )3 جلسه( قانون کار و تامین اجتماعی 137

غذا، دارو، بهداشت، درمان و تجهیزات پزشکی  
14,500,000 16 )4 جلسه( ISO 22000:2018  تشریح الزاما  ت و ممیزی  داخلی  سیستم مدیریت ا  یمنی مو اد غذا یی 138

11,500,000 12 )3 جلسه( BRC الزامات استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی 139

17,000,000 16 )4 جلسه( تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی 
ISO 13485:2016

140

19,900,000 20 )5 جلسه(   )ISO 14971 -  ISO  15223 –  ISO 13485(     الزاما ت  استا نداردهای تجهیزات پزشکی
و دســتورالعمل تدوین تکنیکال فایل 141

9,750,000 12 )3 جلسه( تکنیک هاي بازاریابي و فروش تجهیزات پزشکي 142

7,000,000 8 )2 جلسه( مستندات و روش تهیه SOP در صنعت دارو 143

9,600,000 8 )2 جلسه( تعیین کارایی مواد نگهدارنده در فراورده های آرایشی و بهداشتی 144

اندازه گیری و آزمایشگاه 
17,000,000 16 )4 جلسه( تشریح الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون 

ISO/IEC 17025:2017 145

12,500,000 12 )3 جلسه( ISO 17025:2017 مدیریت و ارزیابی ریسک در آزمایشگاه مبتنی بر 146

8,700,000 8 )2 جلسه( تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاري روش هاي آزمون کالیبراسیون 147

11,800,000 12 )3 جلسه(  )MSA( تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیري 148

فنی مهندسی  
11,500,000 12 )3 جلسه( رله و حفاظت 149

11,500,000 12 )3 جلسه( GD & T تلراننس ها و انطباق ها 150

9,800,000 12 )3 جلسه( شناخت، عیب یابی و تعمیرات انواع گیربکس ها 151

11,800,000 12 )3 جلسه( کاتالیست های صنعتی 152

* 12 )3 جلسه( بازرسی  و تعمیرات  ظروف تحت فشار،  سیستم  لوله کشی و خطوط لوله بر اساس استاندارد  
ASME PCC2

153

عنوان دوره         مدت )ساعت(          هزینه )ریال( ردیف

 *در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه بین المللی با ثبت IRCA، مبلغ 93 پوند انگلستان  به هزینه این دوره ها افزوده خواهد شد.

* 12 )3 جلسه(  API Plant Inspection 154

عنوان دوره         مدت )ساعت(          هزینه )ریال( ردیف
ن 1401

تقو یم آموزشی دوره های آنالی
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

نظر به گستردگی دامنه عناوین دوره ها و سمینارهـای آموزشی قابل اجرا توسـط این موسسه و از طرفـی مقرون به صرفه بودن نسبی هزینـه برگـزاری 
دوره ها در محل سازمان های متقاضی و فراتر از آن بهره برداری هدفمند از حضور اساتید با تمرکز بر نیازهای اختصاصی هر واحد، موسسه مرزبان کیفیت 
دانش )QM Academy( در راستای ماموریت حل مسائل سازمانی از طریق آموزش و مشاوره، آمادگی خود را جهت اجرای کلیه برنامه های آموزشی 

مورد نیاز سازمان ها و صنایع در تمام سطوح و نقاط کشور اعالم می دارد.
بهره مندی از بانک غنی و ارزشمندی شامل اطالعات نزدیک به 1100 نفر از اساتید و متخصصین حوزه های مختلف موجب توسعه کیفی و کمی اجرای 
اختصاصی دوره های آموزشی توسط این موسسه گردیده است. در ادامه ضمن معرفی مشتریانی که تاکنون از این خدمت استفاده کرده اند، به منظور 

تسهیل نیازسنجی آموزشی و خلق ایده به عناوین برخی از دوره های اجرا شده در محل سازمان ها و صنایع در 35 حیطه مختلف اشاره می شود.

آموزشهای اختصاصی
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
سازمان ها و صنایعی که به صورت اختصاصی از خدمات آموزشی  QM Academy استفاده کرده اند

شرکت نفت و گاز پارس
شرکت نفت و گاز اروندان

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

شرکت نفت خزر
شرکت نفت بهران
شرکت نفت پارس

شرکت نفت پاسارگاد
شرکت نفت سپاهان

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان تهران

شرکت پاالیش نفت اصفهان
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

شرکت پاالیش نفت پارس
شرکت پاالیش نفت الوان

شرکت زیر ساخت پاالیشگاه سیراف
شرکت ملی گاز ایران

شرکت انتقال گاز ایران
شرکت عملیات انتقال گاز )مناطق مختلف(
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی )تمامی پاالیشگاه ها(
شرکت پاالیش گاز ایالم

شرکت پاالیش گاز فجر جم
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد )خانگیران(

شرکت گاز استان اصفهان
شرکت گاز استان گیالن

شرکت گاز استان مرکزی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
شرکت صنایع شیمی و پتروشیمی ایران

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
شرکت ره آوران   پتروشیمی

شرکت پتروشیمی اروند
شرکت پتروشیمی ایالم

شرکت پتروشیمی بندر امام
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

شرکت پتروشیمی بیستون
شرکت پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی پردیس
شرکت پتروشیمی تبریز

شرکت پتروشیمی تخت جمشید
شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی خوزستان
شرکت پتروشیمی رازی

شرکت پتروشیمی شازند
شرکت پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی فجر

شرکت پتروشیمی قائد بصیر
شرکت پتروشیمی کرمانشاه

شرکت پتروشیمی الله
شرکت پتروشیمی ماروفن

شرکت پتروشیمی مروارید
شرکت پتروشیمی مهر

مجتمع پترو صنعت گامرون
شرکت پتروکیمیای ابن سینا

شرکت سیسارون شیمی
شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
شرکت توربو کمپرسور نفت

شرکت گاما
شرکت مهندسی سیلند

شرکت کنترل گاز اکباتان
شرکت تولیدی گاز لوله

شرکت نیرپارس
شرکت پترو کاران شفق کیش

شرکت بازرگانی فراکاران تجهیز کاال
گروه رامپکو

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
شرکت آب و فاضالب استان تهران

شرکت آب و فاضالب استان قم
شرکت آب و فاضالب اهواز
شرکت آب و فاضالب شیراز
شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری شمال خوزستان
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت توسعه منابع آب و انرژی
شرکت میراب

شرکت مهندسین مشاور ری آب

مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(
شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران )صانیر(

شرکت مهندسی متانیر
شرکت مشانیر

شرکت ریخته گری دقیق پارس
شرکت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا )پرتو(
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا )توسعه1(

شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز
شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم

شرکت توزیع نیروی برق کردستان
شرکت توزیع نیروی برق قزوین

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
شرکت توزیع نیروی برق مشهد
شرکت توزیع نیروی برق تهران

شرکت توزیع نیروی برق نواحی تهران
شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای سمنان
شرکت برق منطقه ای فارس
شرکت برق منطقه ای غرب

شرکت مدیریت تولید برق شازند
شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

شرکت نصب نیرو
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شرکت فن نیرو
شرکت هیربد نیرو

شرکت انرژی سازان تکین
شرکت صنعتی گـام اراک
شرکت کنتور سازی ایران

شرکت مهندسی موادکاران جاهد نوآور
سازمان منطقه ویژه اقتصادی، معدنی و فلزی خلیج فارس

شرکت تالشگران صنعتی معدنی المرد و پارسیان
شرکت صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(
شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه )ممرادکو(

شرکت معیار صنعت خاورمیانه
شرکت راهسازی و معدنی مبین

مجتمع معادن سنگ آهن فالت مرکزی ایران
شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

شرکت مهندسی فکور صنعت
پیشتازان کانی کاران غرب
شرکت معدنکاران نسوز

شرکت زغال سنگ پروده طبس
مجتمع طالی موته

مجتمع معدنی پویازرگان آقدره
شرکت سیمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان ارومیه

شرکت سیمان بهبهان
شرکت سیمان پیوند گلستان

شرکت سیمان تهران
شرکت سیمان خاش
شرکت سیمان داراب
شرکت سیمان درود

شرکت سیمان سفید نی ریز
شرکت سیمان شاهرود
شرکت سیمان صوفیان
شرکت سیمان کرمان

شرکت سیمان فیروزکوه
شرکت سیمان مازندران

شرکت سیمان ممتازان کرمان
شرکت سیمان نی ریز

شرکت سیمان هرمزگان
شرکت سیمان هگمتان
شرکت سیمان یاسوج

شرکت ایران گچ
شرکت سپید گچ ساوه

شرکت کاشی و سرامیک الوند
شرکت گسترش پایا صنعت سینا

شرکت چینی مقصود
گروه صنعتی شیشه کاوه

شرکت آسا فلوت
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 شرکت آلومینای ایران
شرکت آلومینیوم هزار

شرکت صنایع سنگشیر پارس
شرکت کالسیمین

گروه ملی فوالد ایران
شرکت فوالد خوزستان

شرکت صنایع فوالد توان آور آسیا
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

شرکت فوالد کرمان
مجتمع جهان فوالد سیرجان

مجتمع فوالد زرند
مجتمع فوالد میانه

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران
شرکت فوالد پرشین امیر 
شرکت فوالدین ذوب آمل

شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک
شرکت بابک مس ایرانیان

شرکت فرآورده های نسوز پارس
شرکت دوده صنعتی پارس

شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه
شرکت توربین هاي گازي صنعتي خاورمیانه

شرکت ارتعاشات صنعتی ایران 
شرکت ایران اسپیرال

گروه صنعتی سدید
گروه صنعتی هوایار

شرکت کمباین سازی ایران
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران

شرکت توران تو
شرکت تام لوکوموتیو آریا

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا
شرکت سمند ریل

شرکت ریل پرداز سیر
شرکت ریل پرداز نوآفرین
گروه صنعتی ایران خودرو

ایران خودرو خراسان
ایران خودرو مازندران

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو )ساپکو(
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو )ایسیکو(

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایساکو(
شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام

شرکت تام ایران خودرو
شرکت ایران خودرو دیزل

مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل )اپکو(
شرکت سهامی گواه )خدمات پس از فروش ایران خودرو دیزل(

شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو
گروه خودروسازی سایپا
شرکت سایپا سیتروئن

شرکت فرهنگی ورزشی سایپا
شرکت سایپا کاشان

شرکت سازه گستر سایپا
شرکت سایپا یدک

شرکت پالسکو کار سایپا
شرکت سایپا شیشه

شرکت لیزینگ رایان سایپا
شرکت مگاموتور

گروه صنعتی بهمن
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شرکت بهمن دیزل
شرکت کرمان موتور

شرکت قوای محرکه کرمان خودرو
شرکت آرمان موتور ارگ

صنایع خودروسازی مدیران
مجتمع صنعتی ماموت

شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان
شرکت آسان خودرو
شرکت مدیا موتورز

شرکت رامک خودرو
شرکت آرین موتور پویا

شرکت ساره خودرو اطمینان
شرکت آذین خودرو

گروه صنعتی اتحاد موتور
شرکت سیبا موتور

شرکت شاسی ساز ایران
شرکت مهرکام پارس

گروه صنعتی خورو قالب
شرکت تولیدی یدکی موتور ایران

شرکت شتاب کار
شرکت اورند پیشرو

شرکت اتحاد پالست البرز
شرکت تولیدی بالین تک

شرکت فرنیا آذین پارس )فورسیا(
گروه صنعتی برنز

شرکت خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک
شرکت قطعات محوری خراسان

شرکت اگزوز خودرو خراسان
شرکت تینا صنعت مبدل

شرکت کابل خودرو سبزوار
شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت

شرکت صنایع موتور بشل
شرکت فنرسازی خاور

شرکت فنرسازی زر
شرکت کیمیا فوالد آریا

شرکت روئین صافی
شرکت تولیدی شیشه های ایمنی بهنور

شرکت ونوس شیشه
شرکت صنعتکده فوالد صدر

شرکت مهندسی اندیشه ورزان خودرو )شامخ(
شرکت تشگاز

شرکت یوژه پارت آریا
شرکت پاژقطعات خودرو آمیتیس

شرکت سازه سیم پویش
شرکت پیشرو پلیمر طبرستان

شرکت آداک پلیمر صنعت
شرکت متالوژی پودر ماد صنعت

گروه بازرگانی دینا پارت
شرکت توسعه منابع انرژی توان

شرکت آذر باتری
مجتمع صنعتی سپاهان باتری

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد
شرکت صنایع الستیکی پارمیدا

شرکت ایران تایر

گروه صنعتی بارز
شرکت الستیک پارس

شرکت کیمیاداران کویر
شرکت تولیدی شیمیایی کلران

شرکت صنایع شیمیایی آریاسوالر
شرکت صنعتی و شیمیایی نگین زره پارس

شرکت صنایع شیمیایی آذین بسپار سپاهان
شرکت تولیدی پالستیران

شرکت پالستونیک
شرکت تولیدی و صنعتی خزر پالستیک
گروه صنعتی بازرگانی هوراند پالستیک

شرکت کیمیا رنگدانه بسپار یاس
شرکت صنایع چسب سینا

صنایع شیمیایی غفاری
صنایع رنگ و رزین پارس اشن

شرکت رنگ و رزین خوش
شرکت مواد مهندسی مکرر

شرکت شیمیایی آذرآسا
شرکت پاد الوان پاک
شرکت اطلس فیلم

شرکت صنایع زرین سلولز
صنایع چوب و کاغذ مازندران
شرکت صنعت چوب شمال

شرکت تخته فشرده پاک چوب
شرکت صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا

شرکت تولیدی پارس حیات
شرکت زرین رویا

شرکت وطن زرین
انستیتو پاستور ایران

شرکت البراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده )سینره(
شرکت البرز دارو

شرکت سبحان دارو
شرکت داروسازی امین

شرکت داروسازی باریج اسانس
شرکت داروسازی بهوزان

شرکت دارو سازی تولید دارو
شرکت داروسازی تهران شیمی

شرکت داروسازی جابر ابن حیان
شرکت شیمی دارویی داروپخش

شرکت داروسازی فاران شیمی
شرکت آریوژن فارمد

شرکت سیناژن
شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران

شرکت پارس آمپول
شرکت تولیدی و صنعتی آوا پزشک

شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب
شرکت پخش دارویی اکسیر

شرکت توزیع و پخش سراسری دارو گستر نخبگان
شـرکت یونیلیور ایران

شرکت پاکسان
شرکت هنکل پاک وش
شرکت پخش هجرت

شرکت پخش فردوس
شرکت پخش کارن
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شرکت به پخش
شرکت گلپخش اول

شرکت ستاره طالیی سینا )سورنا(
شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان

شرکت کشت و صنعت روژین تاک
شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران

گروه صنعتی مینو
شرکت صنعتی بهشهر

شرکت روغن نباتی مارگارین
کارخانه روغن شماره 2 ورامین
شرکت فرآورده های لبنی کاله

شرکت سولیکو کاله
شرکت فراورده های لبنی تین )دامداران(

شرکت دنون لبنی پارس
شرکت بازار گستر پگاه )منطقه یک(

صنایع غذایی مهیا پروتئین
شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

صنایع غذایی مانا
صنایع عوجان ایرانیان )رانی(

شرکت عالیفرد )سن ایچ(
شرکت دانژه آریا

شرکت خوشگوار ایران
شرکت مکمل سازی چینه چین

شرکت نان آوران
شرکت دنون سحر

شرکت حلوا شکری عقاب
گروه صنایع غذایی شیرین عسل

شرکت شکالت پرند )فرمند(
شرکت رضوان شکالت

شرکت پخش سراسری باراکا
شرکت توتون صنعت پارسیان قشم

شرکت جی تی آی پارسیان
شرکت نوین چرم

شرکت طنین پیک سبالن
شرکت دنیای تحریر آدرین

شرکت چاپ و نشر هودیس پارس
شرکت ایده گزین ارتباطات روماک )اسنپ(

شرکت نوآوران فن آوازه )دیجی کاال(
گروه خدمات عمومی پارت )تیپاکس(

گروه رسانه های پیک برتر
شرکت صنایع روشنایی مازی نور

شرکت صنایع الکترونیک زعیم
شرکت الکتروکویر

صنایع برق و الکترونیک بال صبا
صنایع الکترونیک برتر

شرکت الکتروپیک
شرکت مادیران
شرکت گلدیران

شرکت شهاب الکتریک
گروه صنعتی انتخاب

شرکت بازرگانی پارس شید
شرکت تولیدی بازرگانی نیلپر

انجمن مدیران کیفیت استان قزوین
موسسه علوم و فنون کیش

و...
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فهرست نمونه ای از دوره های آموزشی قابل اجرا در محل سازمان ها )بیش از 1200 عنوان(
 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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روز     تعداد  عنوان دوره روز     تعداد ردیف عنوان دوره ردیف

4 ISO  9001:2015 1 تشریح الزامات و ممیزی داخلی

5  IRCA با ثبت ISO  9001:2015  2 سرممیزي

1 3 مدیریت تغییر در استانداردهای  سیستم مدیریت

2 4 مدیریت ریسک در استانداردهای سیستم مدیریت 

2 ISO 30401:2018  تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت دانش 5

2 ISO/TR 10013 6 تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات

1 CB و کسب موفقیت در ممیزی  ISO 9001:2015 7 راهکارهای استقرار بهینه

5 IMS 8 تشریح الزامات و ممیزي داخلي سیستم مدیریت یکپارچه

2 ISO19011:2018 9 اصول ممیزي سیستم هاي مدیریت

2 ISO 9004:2018  10 مدیریت موفقیت پایدار سازمان

2 11 کنترل های عملیاتی سیستم های مدیریت

3  IATF 16949:2016 12 تشریح الزامات

2 IATF 16949:2016 13 ممیزی داخلی

1 IATF 16949:2016 مبتنی بر الزامات خاص پژو-سیتروئن و )Standardized Work(  14 کار استاندارد

3 )QIP( 15 آشنایی با الزامات چهارده گانه پژو-سیتروئن

3 ISO/TS 29001 16 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمي

5 )5Sو  ISO 10004  , ISO 10002  , ISO 9001 17 تضمین کیفیت ویژه کارگزاری های بورس)مبتنی بر استانداردهای

4 IRIS 18 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت در صنایع حمل و نقل ریلی

3 ISO 26000:2010  19 تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعي

3 SA 8000:2014  20 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی

3 TL 9000  تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مخابرات 21

3 AS/EN  9100 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت هوا و فضا 22

2 IWA1 راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های بهداشتی و درمانی 23

2   IWA4 24 راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی

1 CE 25 آشنایي با استاندارد تایید کیفیت محصول

2 )Lean Quality( 26 کیفیت ناب با حلقه های خودگردان کیفیت

1 27 تدوین نظامنامه کیفیت

3 28 دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت

5 29 دوره جامع تربیت کارشناس تضمین کیفیت

2 )COQ( 30 مدیریت هزینه هاي کیفیت

1 )TQM( 31 مدیریت کیفیت جامع

2 )QFD( 32 گسترش وظیفه کیفیت

2 33 کنترل کیفیت عمومی

2 )SQC( 34 کنترل کیفیت آماري

2 )QCC( 35 دوایر کنترل کیفیت

1 36 کنترل کیفیت فراگیر )TQC( به شیوه ژاپنی
1 37 مدیریت کیفیت به روش تاگوچي
1 )Zero Defect( 38 سطح کیفی نقص صفر

2 39 اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی در کنترل کیفیت

1 40 ارزیابی انطباق

گروه مدیریت کیفیت

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

گروه مهندسی صنایع  و رویکردهای بهبود  

11 )D&R( 1 مدیریت تحقیق و توسعه

4 BABOK 2 تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد

1 ISO 31000 3 مدیریت ریسک مبتنی بر استانداردهای سری

2 ISO 31010:2019 4 تکنیک های ارزیابی ریسک بر اساس استاندارد

2 COSO 5 طراحی مدیریت ریسک کسب  و کار بر اساس الگوی

2 6 مهندسی مجدد سازمان

2 )BPR( 7 مهندسی مجدد فرایندها

2 BPM 8 مدیریت و بهبود فرایندها و اندازه گیری اثر بخشی و کارایی

2 BPMN 9 مدلسازی فرآیندهای کسب و کار به وسیله ابزار

2 APQC's PCF 10 طرح ریزی فرآیندها بر اساس الگوی

2 11 تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد اجراي اثربخش اقدامات اصالحي و پیشگیرانه

2 ISO/TR 10017 12 فنون آماری و تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد

2 )CIP( 13 بهبود مستمر فرآیند

2 )SPC( 14 کنترل آماري فرآیند

1 15 بهبود مستمر )کایزن(

1 5S 16 نظام آراستگی محیط کار

2 5S 17 تربیت ارزیاب

1 )Concurrent Engineering( 18 مهندسی همزمان

2 )Six Sigma( 19 انحراف معیار ششگانه

2 20 تکنیک های ارتقاء و بهبود بهره وری در کسب و کار

2 )Problem Solving( تکنیک های حل مسئله 21
2 هرکدام مدیریت و مهندسي ارزش )VE(- )سطح 1و 2و 3( 22

1 )Benchmarking( الگو برداری سیستماتیک 23

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 )ERP( برنامه ریزی منابع سازمانی 24

2   )Out Sourcing( مدیریت برون سپاري 25

2 اصول و روش هاي ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان  26

2 مدیریت کاهش هزینه و ضایعات از طریق بهبود فرایند تولید و ارائه خدمت 27

2 مدیریت کنترل و کاهش ضایعات 28

2 مطالعه و ارزیابی کار و زمان )زمانسنجی و ظرفیت سنجی( 29

2 مدیریت تولید و عملیات 30

2 برنامه ریزي و کنترل تولید 31

2 )Line Balancing( متعادل سازی خط تولید 32

2 رویکردهای برنامه ریزی تولید در فضای عدم قطعیت 33

1  )JIT( تولید به هنگام 34

2 )Lean Production( تولید ناب 35

2  )Agile Manufacturing( تولید چابک 36

2 )MRP( برنامه ریزی احتیاجات مواد 37

2 )DOE( طراحي آزمایش ها 38

2 )FMEA( تجزیه و تحلیل حاالت خرابي بالقوه و اثرات آن 39

2 )DFMEA( شناسایی خرابی های احتمالی در طراحی محصول 40

1 )RCA( تحلیل ریشه ای خطا 41

1 )POKA YOKE( تکنیک خطا ناپذیر سازی 42

1 )SMED( تکنیک های تعویض سریع قالب 43

3 طراحی و توسعه محصوالت 44

2 )DFA & DFM( طراحی برای مونتاژ و ساخت 45

2 )APQP( طرح ریزي پیشاپیش کیفیت محصول 46

دوره هایی که با رنگ آبی نوشته شده اند به صورت عمومی )تقویمی( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

گروه نگهداری و تعمیرات  گروه مهندسی صنایع  و رویکردهای بهبود  
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 ISO 10007:2017  مدیریت پیکر بندی مبتنی بر استاندارد 47

2 مدیریت تکنولوژی 48

2 ممیزي و ارزیابي تکنولوژي 49

2 مدل های انتقال تکنولوژی  50

2 ارزش گذاری و تجاری سازی تکنولوژی 51

2 تشریح معیارها و مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 52

2 آمار و کاربرد آن در مدیریت/ مهندسی 53

3 آمار توصیفی و استنباطی 54
 هرکدام

2 نرم افزار Minitab )مقدماتي و پیشرفته( 55
 هرکدام
3 نرم افزار SPSS )مقدماتي و پیشرفته( 56

 هرکدام
2 نرم افزار MATLAB )مقدماتي و پیشرفته( 57

Industrial Engineering and
Improvement   Approaches

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 ISO 55001:2014 مبتنی بر استاندارد )PAM(مدیریت دارایی های فیزیکی 1

2 Uptime ارزیابی و تدوین نقشه راه تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس مدل 2

2 )LCC( هزینه چرخه عمر دارایی های فیزیکی 3

2 )OEE( اثربخشی جامع تجهیزات 4

2 ISO 14224:2016 مدیریت اطالعات تجهیزات بر اساس استاندارد 5

2 ممیزی وضعیت نگهداری، تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی 6
 هرکدام

2 اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه )PM(- مقدماتی و پیشرفته 7

2 )TPM( نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر 8

2 )PMO( بهینه سازی نگهداري و تعمیرات 9

2 برنامه ریزی هوشمند نگهداری و تعمیرات 10

2 )RCFA( تکنیک های تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی ماشین آالت وتجهیزات 11

2 )RCM II( نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان 12

3 PDM/CBM رویکردهای نوین نگهداری و تعمیرات مبتني بر وضعیت 13

1 آنالیز بحرانی و اولویت بندی تجهیزات، دستگاه ها و فعالیت های نگهداری و تعمیرات 14

2 انتخاب، محاسبه و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد در نگهداری و تعمیرات 15

2 مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات 16

3 بهینه سازی انبار و مدیریت قطعات یدکی در نگهداری و تعمیرات 17

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

گروه ایمنی و بهداشت حرفه ای

10 NEBOSH )IGC( ایمنی و بهداشت حرفه ای 1

3 ISO  45001:2018 تشریح الزامات و ممیزی داخلی 2

5 IRCA تحت اعتبار  ISO 45001:2018  سرممیزي 3

1 CB و کسب موفقیت در ممیزی ISO 45001:2018  راهکارهای استقرار بهینه 4

3 HSE-MS  تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمني، بهداشت و محیط زیست 5

5 ISO 19011:2018 بر اساس HSE سرممیزی 6

5 IOSH مدیریت ایمنی 7
2 ISO 13702:2015 و ISO 15544:2009 آمادگي و واکنش در شرایط اضطراري براساس 8
2 مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع 9
2 EOC طراحی اتاق مدیریت بحران 10
2 ALOHA/ PHAST شبیه سازی پیامد با نرم افزار 11

2 پدافند غیرعامل در صنایع و معادن 12

1 HSE قوانین و مقررات ملي و تعهدات بین المللي زیست محیطي، ایمني و بهداشت حرفه اي 13

1 )Permit to Work( الزامات صدور مجوز انجام کار 14

1 آشنایي با آئین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار )الزامات وزارت کار( 15

2 آشنایي با مفاهیم و مدیریت سیستم ایمني )بررسي نقاط شکست در سیستم ایمني( 16

2 HSE-MS مدیریت استراتژیک 17

2 IMS و HSE کنترل عملیات ایمني، بهداشت و زیست محیطي در 18

1 HSE اقتصاد 19

2 HSE برنامه ریزی 20

2 CAP بر اساس مدل  HSE آسیب شناسی 21

2 مدیریت HSE پیمانکاران و ایمني پروژه 22

1 فرهنگ ایمني و راهکارهاي ارتقاء آن 23

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 نقش سرپرستان در کاهش حوادث شغلي 24

2 مهندسي فاکتورهاي انساني )ارگونومي( در محیط صنعتی/ اداری 25

3 ارگونومي کالن Macro Ergonomics و تکنیک هاي ارگونومي مشارکتي 26

2 ارزیابی ارگونومیک محیط کار 27

2 آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار 28

1 ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار 29

1 روش های حفاظت شنوایی 30

1 ایمني و حفظ سالمت در محیط اداري 31

1 توسعه سالمت جسمانی در محیط کار از طریق انجام حرکات ورزشی 32

2 بیماری های شغلی و طب کار 33

1 اصول بهداشت فردي و آشنایي با بیماري هاي شایع 34

1 پیشگیری از بیماری های قلبی و کنترل فاکتورهای خطر زمینه ای 35

2 امداد و نجات و کمک های اولیه در حوادث 36

2 3071-OSHA براساس JSA آنالیز ایمنی شغل 37

2 مدیریت ایمنی در صنایع فرآیندی 38

2 PSM Audit ممیزی مدیریت ایمنی فرآیند 39

2 آنالیز مخاطرات فرآیند 40

2 HAZOP & HAZID  مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم با روش 41

2 PHA تجزیه و تحلیل خطر به روش 42

2 FTA /ETA تجزیه و تحلیل درخت خطا/ واقعه 43

2 مدیریت و فرماندهی حوادث 44

2 بررسي، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی حوادث 45

1 هزینه یابی حوادث 46

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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گروه ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 ارزیابی ریسک حوادث 47

2 ISO 31000 مدیریت ریسک ایمنی مبتنی بر استاندارد 48

2 Model Bow Tieمدیریت ریسک بر اساس مدل پاپیون شل  با نرم افزار 49

2 ISO 17776:2016 تکنیک هاي شناسایي خطر و ارزیابي ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس 50

2 طراحی سیستم های ایمنی 51

1 PPE وسایل حفاظت فردي 52

2 انواع دستگاه هاي تنفسي و نحوه کار با آنها 53

2 ایمني تخصصي گازها 54

2 ایمني مصرف گاز طبیعي در صنایع 55

1 ایمنی تخصصی شبکه ها و ایستگاه گاز متان و اکسیژن 56

2 ایمني شبکه هاي گازرساني 57

1 CNG ایمني کار با تجهیزات 58

2 ایمني کار با مواد شیمیایي 59

1 MSDS فرم اطالعات ایمني مواد 60

2 HAZMAT مدیریت مواد خطرناک 61

1 ایمني در حمل و نقل و نگهداری مواد خطرناک و قابل اشتعال 62

2 شیمي مواد قابل احتراق 63

1 ایمني آزمایشگاه ها 64

1 ایمني در برابر پرتوها و اشعه 65

2 ایمني در پروژه هاي عمراني
66

1 ایمني تونل 67

1 ایمنی عملیات گودبرداري و خاک برداري 68

1 ایمني در پروژه هاي ساختمان سازي 69

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 ایمني قالب و آرماتوربندي 70

1 ایمنی زلزله و راهکارهای کاهش خسارت 71

2 ایمني ماشین آالت 72

2 ایمني کار در ارتفاع 73

2 ایمنی آسانسور 74

2 ایمني کار با لیفتراک و وسایل باالبر 75

2 ایمنی تخصصی جرثقیل ها 76

2 ایمني در حمل و نقل درون کارگاهي 77

2 ایمنی در فضای محصور، محدود و بسته 78

2 ایمني در انبارها 79

2 ایمني برق 80

1 ایمني مخازن تحت فشار 81

2 ایمنی تانکرها )بارگیری و تخلیه( 82

1 ایمني در جوشکاري 83

1 شناخت انواع انفجارات 84

2 ایمني معادن روباز 85

2 ایمني در اسکله ها و بنادر 86

1 ایمنی در عملیات سند بالست و شات بالست 87

1 )Wise Driving( رانندگي تدافعي 88

2 ISO 39001 مدیریت ایمنی ترافیک 89

2 آشنایي با سازمان ها و استانداردهاي بین المللي ایمني و آتش نشاني 90

2 شناخت سیستم های اعالم و اطفاء حریق اتوماتیک و دستی 91

2 طراحی و جانمائی سیستم اطفاء و خاموش کننده های دستی 92

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

روز    تعداد  عنوان دوره ردیف

2 VESDA سیستم اعالم حریق با حساسیت باال 93

2 آتش نشاني و اطفاء حریق 94

2 فرماندهي عملیات آتش نشاني 95

2 آتش نشاني در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 96

2 علت یابي حریق 97

2 آمادگي جسماني آتش نشانان 98

2 کنترل تاثیرات روحی و روانی سوانح بر آتش نشانان 99
1 بهداشت مواد غذایي و آشپزخانه  100
1 IPM مدیریت تلفیقی آفات 101
1 سم شناسی آفت کش ها و ایمنی آنها 102
2 آشنایی با حشرات و جانوران موذی و روش های مبارزه با آنها 103

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

گروه مدیریت محیط زیستگروه ایمنی و بهداشت حرفه ای
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 آشنایي با مدیریت سبز )دولت سبز( 1

3 ISO 14001:2015  تشریح الزامات و ممیزی داخلی 2

5 IEMA تحت اعتبار ISO 14001:2015 سرممیزي 3

2 ISO 14031 ارزیابی عملکرد زیست محیطی 4

1 روش هاي نوین مدیریت محیط زیست 5

2 )EIA( ارزیابي اثرات زیست محیطي طرح ها و پروژه ها 6

2 Risk Assessment  تکنیک ها و ابزارهای شناسایي خطرات و ارزیابي ریسک، جنبه ها و پیامدهاي زیست محیطي 7

2 چرخه عمر  )LCA( در ارزیابی های زیست محیطی 8

2 ارزیابی و کنترل آالینده های زیست محیطی 9

1 تغییرات اقلیمی و روش های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 10

2 حقوق محیط زیست براساس کنوانسیون هاي ملي،  منطقه اي و بین المللي 11

1 جرائم زیست محیطي 12

2 سیستم مدیریت جامع ضایعات، پساب ها و پسماندها 13

2 کنترل و مدیریت پسماند و ضایعات خطرناک 14

1 مدیریت مواد زائد جامد صنعتي و معدني 15

2 پایش و کنترل آالینده هاي صنعتي 16

2 روش هاي کنترل و مقابله با آلودگي هاي صوتي 17

1 آلودگي هاي بیولوژیک و روش هاي کنترل آنها 18

1 مدیریت پسماندهای بیمارستانی 19
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

گروه مدیریت انرژی
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

3 ISO 50001:2018 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژي بر اساس 1

5 ISO 50001:2018 سرممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی براستاندارد 2

2 ISO 50002:2014 ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد 3

2 ISO 50006:2014 اندازه گیری عملکرد انرژی و تعیین خط مبنای انرژی مبتنی بر استاندارد 4

2 AS/NZS 3598 ممیزي انرژي و تحلیل مصارف مبتني بر استاندارد 5

2 ممیزي فني مصرف انرژي و روش هاي مدیریت و کاهش آن  6

1 اقتصاد سنجی انرژی 7

2 اصول خرید در سیستم مدیریت انرژی 8

1 ارزیابی اقتصادی پروژه های بهبود مصرف انرژی 9

2 سیستم های مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژي 10

2 مجموعه قوانین ملی و بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی 11

1 اصول مدل سازی انرژی 12

1 محاسبات جرم و انرژي 13

1 تحلیل جریان انرژی در واحدهای صنعتی 14

1 مدیریت مصرف انرژي در صنایع کوچک و متوسط 15

1 آشنایی با استانداردهای مصرف انرژی در صنایع مختلف 16

1 )M&V( اندازه گیری و صحه گذاری در سیستم مدیریت انرژی 17

1 پایش و هدف گذاری انرژی 18

2 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان 19

2 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع معدنی 20

2 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع  فلزی 21

2 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت خودرو 22

2 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 23

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع غذایی 24

2 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستان ها و مراکز درمانی 25

2 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان 26

2 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و نرم افزار چک لیست انرژی 27

1 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان هاي اداري و مسکوني 28

1 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت 29

1 بهره وری انرژی در الکتروموتورها و درایوها 30

2 بهینه سازي مصرف سوخت در صنایع 31

1 بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در موتورخانه ها 32

1 عایق کاري تاسیسات و بهره وري سوخت 33

2 راهکارهای کاهش مصرف انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی 34

1 بهینه سازی مصرف انرژی در بویلرها 35

2 بهینه سازی مصرف انرژی در کمپرسورها و پمپ ها و فن ها 36

1 بهینه سازی مصرف انرژی در توربین های بخار و گاز 37

2 مدیریت و کنترل عملکرد انرژی در فرآیندهای احتراق 38

2 بهینه سازی مصرف انرژی در کوره ها 39

2 بهینه سازی مصرف انرژی در مبدل های حرارتی و برج های خنک کننده 40

2 اصول طراحی و نگهداری سیستم تولید و توزیع بخار با رویکرد کاهش مصرف انرژی 41

2 بازیافت مواد و انرژي و تبدیل آنها در صنایع 42

1 تراز و ترازنامه انرژی 43

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

گروه مدیریت پروژه

5 PMP دوره جامع آمادگی آزمون 1

2 آشنایی با مدل ملي تعالی پروژه )جایزه ملی مدیریت پروژه( 2

3 UNIDO و براساس روش Comfar امکان سنجي پروژه هاي صنعتي با استفاده از نرم افزار 3

3 UNIDO و براساس روش  Excel امکان سنجي پروژه هاي صنعتي با استفاده از نرم افزار 4

2 PEM ارزیابي پروژ ها بر اساس مدل تعالي پروژه 5

1 ارزیابي فني و اقتصادي و توجیه پذیری پروژه 6

2 فهرست بها، متره و برآورد پروژه 7
1 ارزیابي پیمانکاران و تامین کنندگان پروژه 8
2 برنامه ریزي و کنترل پروژه 9
3 PMBOK :2017 مدیریت پروژه براساس استاندارد 10
2 ISO 21500:2021 مباني، تشریح الزامات و مستندسازي سیستم مدیریت پروژه 11

1 الگوهای شایستگی مدیریت پروژه 12

2 2 Prince مدیریت پروژه ها به روش 13

2 EPC مدیریت و اجرای پروژه های مهندسی، تدارک و ساخت 14

2 EVM مدیریت عملکرد پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده 15

1 EVPM تکنیک ارزیابی ارزش حاصله در مدیریت پروژه 16

1 PMIS سیستم  هاي اطالعات مدیریت پروژه 17

1 مدیریت زمان پروژه 18

1 مدیریت مهندسی پروژه 19

1 مدیریت منابع انسانی پروژه 20

1 مدیریت ذینفعان و ارتباطات پروژه 21

1 اخالق حرفه ای در مدیریت پروژه 22

2 ISO 10006:2017 مدیریت کیفیت در پروژه بر اساس 23

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1  Portfolio Management مدیریت سبد پروژه 24

3 مدیریت مالی پروژه ها )بودجه بندی، هزینه، سود و وصول مطالبات( 25

2 مدیریت و کنترل هزینه در پروژه 26

1 مدیریت تغییر در پروژه 27

1 مدیریت ریسک پروژه 28

1 مدیریت تدارکات پروژه 29

2 مدیریت HSE پروژه 30

2 WBS تدوین ساختار شکست کار پروژه 31

1 ثبت دانش، تجارب و مستندسازی آموخته های پروژه )مدیریت دانش پروژه( 32

2 PMO ایجاد دفتر مدیریت پروژه 33

1 روش هاي انتخاب بهینه تجهیزات و ماشین آالت در پروژه 34

2 نحوه رسیدگي به صورت وضعیت حقوقي پروژه ها 35

2 Claim Management مدیریت ادعا و اختالفات پروژه 36
 هرکدام
3 برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP  مقدماتی- پیشرفته 37

 هرکدام

3 نرم افزارPrimavera P6   مقدماتی- پیشرفته 38

2 Primavera Enterprise Expert Choice نرم افزار 39

2 Pert Master نرم افزار مدیریت ریسک پروژه 40

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

فـنـاوری  اطـالعــات
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

3 TIA - 942 تشریح الزامات استاندارد زیرساخت ارتباطات مراکز داده 1

1 ITSMS آشنایي با سیستم مدیریت خدمات فناوري اطالعات 2

2 ISO 38500 تشریح الزامات و مستندسازي حاکمیت فناوري اطالعات 3

2  ITIL Foundation V.3  اصول و مفاهیم کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات 4

2 OTRS به کمک نرم افزار ITIL پیاده سازی 5

1 MIS سیستم های اطالعات مدیریت 6

2 ITSP معماری سازمانی بر اساس فناوری اطالعات 7

2 برنامه ریزي منابع سازمان بر پایه فناوری اطالعات  8

3 COBIT مدیریت استراتژیک فناوري اطالعات مبتني بر رویکرد 9

2 برنامه ریزی فناوری اطالعات و ارتباطات 10

1 اصول ارزیابي سطح فناوري اطالعات در سازمان ها 11

1 ارزیابی سرمایه گذاری در فناوری اطالعات 12

1 تأثیر فناوری اطالعات بر مدیریت منابع انسانی 13

2 ISO 20000 - 2:2019 و ISO 20000- 1:2018  تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت خدمات فناوري اطالعات 14

5 ISO  20000 - 1:2018 سرممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوري اطالعات 15

2 ISO 22301:2019 تشریح الزامات، مستند سازي و ممیزی داخلی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار 16

5 ISO 22301:2019 سرممیزی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار 17

2 مهندسی مجدد کسب و کار بر پایه فناوری اطالعات و ارتباطات 18

1 استراتژی کسب و کار الکترونیکی 19

1 چالش های مدیریت دیجیتال 20

1 بکارگیری اتوماسیون اداری و نقش آن در بهره وری کارکنان 21

1 ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک 22

1 ) E-trust,E-Satisfaction,E-Loyalty (    وفاداري، رضایت و اعتماد الکترونیکي 23

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2  E-Citizen شهروند الکترونیک 24

2 E-Commerce تجارت الکترونیک 25

1 BI هوش تجاری 26

3 Power BI طراحی داشبوردهای هوش تجاری با نرم افزار 27

2   PCI )Payment Card Industry (   28

2 آشنایی با مفاهیم پایگاه داده ها 29

3 SQL Server طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ها با 30
1 ترفندهای جستجوی حرفه ای در اینترنت 31

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

3 ISO 27001:2013 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطالعات 1

5 IRCA تحت اعتبار  ISO 27001:2013  سرممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات 2

2 ISO 27005:2018  مدیریت ریسک در امنیت اطالعات بر اساس 3

2 ISO 27035 مدیریت رخدادها در امنیت اطالعات بر اساس 4

3 )ISMS Implementation(  ISO 27003  اصول استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات 5

1 ISO 27004 ارزیابی اثربخشي سیستم مدیریت امنیت اطالعات 6

2 آشنایی با الگوهای تهیه خط مشی ها، چک لیست ها و رویه های امنیت اطالعات 7
1 آشنایي با امنیت فضاي تبادل اطالعات )افتا( 8
3 مدیریت کنترل دسترسی- اصول امنیت شبکه 9
2 Penetration Test  تست نفوذ پذیری 10
2 امنیت اطالعات در سامانه های کنترل صنعتی )تهدیدات، چالش ها و راهکار ها( 11

2 مدیریت حوادث امنیت اطالعات 12

2 CERT/CSIRT سازماندهي تیم هاي پاسخگویي به رویدادهاي امنیتي 13

2 آشنایی با روش های ارزیابی ریسک و مدیریت مخاطرات فناوری اطالعات و ارتباطات  14

1 نقش فناوری اطالعات در مدیریت ریسک سازمان 15

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

گروه تعالـی سـازمانـیگـروه امـنیــت اطالعــات
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2  EFQM- INQA تشریح معیارهای مدل 1

2  EFQM- INQA خودارزیابی بر اساس مدل 2

3 EFQM- INQA تربیت ارزیاب بر اساس مدل 3

2  EFQM- INQA تدوین اظهارنامه بر اساس مدل 4

1 EFQM طرح ریزي مسیر سرآمدي مبتنی بر مدل 5

1 متدولوژی های اولویت بندی و مدیریت پروژه هاي بهبود 6

2 EFQM سبک های رهبري در مدل 7

2 درس آموخته های EFQM و راهکارهای افزایش اثربخشی مدل های تعالی )ویژه مدیران و کارشناسان تعالی( 8

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

گروه دانـش مدیـریـت 
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 سازمان هاي کالس جهاني 1

2 BUSINESS PLAN  اصول و مباني تدوین اثر بخش طرح تجاري 2

2 Canvas Business Model مدل سازی کسب و کار بر پایه مدل کانواس 3

1 حاکمیت شرکتی )ویژه اعضای هیئت مدیره( 4

2 هدف گذاری استراتژیک و عملیاتی 5

3 مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک 6

1 تفکر استراتژیک 7

2 آینده پژوهی در مدیریت و تدوین سناریوها 8

2 ارزیابی بلوغ سازمانی و کاربرد آن در انتخاب استراتژی 9

2 BSC مدیریت و جاری سازی استراتژی ها بر اساس مدل 10

2 تدوین برنامه عملیاتی در راستای استراتژی های سازمان 11

3 تکنیک هاي برنامه ریزي 12

1 داده کاوي )Data Mining( و کاربرد آن در برنامه ریزي استراتژیک 13

2 سنجش و ارزیابی عملکرد و کارایی 14

1 نظام هوشین کانري 15

1 مدیریت بحران 16

1 مدیریت تغییر و تحول 17

2 )OCM( مدیریت تغییر سازمانی 18

2 )ORM( مدیریت ریسک سازمانی 19

2 کالن نگری و تفکر سیستمی 20

1 )CSR( مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان 21

2 مدیریت و سازماندهی شرکت های هولدینگ 22

3 معماري سازماني 23

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 )CEO( مهندسي مداوم سازماني 24

1 )OD( توسعه و بهبود سازماني 25

2 طراحي مدل شایستگي سازماني )شایسته ساالري( 26

2 عارضه یابي سازماني 27

2 مهارت ها و تکنیک های حل مسائل مدیریتی 28

2 فرآیند و فنون تصمیم گیري 29

2 مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها 30

2 هوش هیجاني )EI-EQ( و کاربرد آن در مدیریت و سازمان 31

1 هوش فرهنگي، نیاز مدیران در قرن حاضر 32

1 )MBO( مدیریت بر مبناي هدف 33

1 KM مدیریت دانش 34

1 عوامل موثر در بالندگي سازمان 35

1 شاخصه های مدیر حرفه ای 36

1 اندیشه هاي نو در مدیریت 37

2 تجزیه و تحلیل مسائل مدیریت 38

1 آسیب هاي شغلي در مدیریت 39

1 مدیریت بومي و چالش هاي فراروي مدیریت در ایران 40

2 تکنیک ها و ابزارهاي اثربخش در مدیریت 41

1 راهکارهای تقویت قاطعیت و صراحت در مدیران 42

1 جلوه مدیریت )کالم، رفتار، پوشش، معاشرت( 43

2 خودارزیابي مدیران 44

2 توسعه مهارت های رهبری 45

1 مدیریت و رهبري بر مبناي ارزش ها 46

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

گروه دانـش مدیـریـت 

1 مدیریت فرهنگ سازمانی 47

2 مدیریت افکار سمی در سازمان 48

1 مدیریت نیازهای تکاملی سازمان 49

1 مدیریت اقتضایی 50

1 مدیریت ناب 51

2 مدیریت در سازمان هاي پیچیده 52

2 مدیریت در سازمان هاي چابک 53
2 مدیریت در سازمان هاي فني 54
1 مدیریت در سازمان های دانش بنیان 55
2 بهبود مهارت های مدیران با رویکرد بازی های مدیریتی 56
1 مدیریت خالقیت و نوآوری 57

1 TRIZ مهندسی نوآوری نظام یافته 58

1 تفکر خالق و تکنیک های خالقیت 59

2 ISO 56002:2019 سیستم مدیریت نوآوری بر اساس 60

1 اصول کارآفریني و ایجاد کسب و کار جدید 61

1 اتاق فکر و ایده پردازی، از تئوری تا اجرا 62

1 فن مدیریت جلسات 63

1 آداب برگزاری جلسات مجازی 64

1 مدیریت زمان و الگوهایی برای تنظیم وقت مدیران 65

1 اصول و مباني سازماندهي 66

1 اصول و مباني نظارت و کنترل 67

3 توسعه مهارت های مدیریت و سرپرستی 68

2 اصول مدیریت و سرپرستی 69

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 مهارت های مربیگری )Coaching( در کالس جهانی 70

1 آیین گفتار موثر ویژه مدیران 71

1 فنون سخنرانی حرفه ای ویژه مدیران  72

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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گروه مدیریت منابع انسانی و روانشناسی

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 اصول تدوین شایستگی های کارکنان 1

2 ISO 30400 - ISO 30405 - ISO 30408 - ISO 30409   استانداردهای بین المللی مدیریت منابع انسانی 2

2 تشریح مدل تعالی منابع انسانی 34000 3

2 تجزیه و تحلیل، استانداردسازي و شرح وظیفه نویسی مشاغل 4

2 طرح طبقه بندی مشاغل با تاکید بر آخرین اصالحیه نظام طبقه بندی 5

2 رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انساني 6

2 HRM مدیریت منابع انساني 7

2 برنامه ریزی منابع انسانی 8

2 آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود آن 9

3 IDP مدیریت و برنامه ریزی توسعه فردی 10

2 طراحي مسیر رشد شغلي کارکنان– کار راهه شغلي 11

2 )Job Rotation( برنامه ریزي و جابجایي شغل 12

2 مدیریت منابع انساني برای مدیران غیر منابع انسانی 13

2 مدیریت منابع انساني در سازمان هاي پروژه محور 14

1 مدیریت منابع انساني در سازمان هاي یادگیرنده 15

2 توانمندسازی کارکنان 16

1 ترغیب کارکنان به خالقیت با الگوی ژاپنی 17

2 روش های صحیح تعامل و کار با مدیران مافوق 18

1 Team Working  روش های نوین تیم سازی و کار تیمي 19

2 ارزیابي عملکرد کارکنان مبتنی بر متدولوژی ارزیابی 360 درجه )با قابلیت ترسیم جداول پایش و اندازه گیري عملکرد( 20

2 مدیریت جبران خدمت کارکنان 21

2 مدیریت حقوق و دستمزد 22

1 روش های نوین ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان 23

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 مدیریت رضایت کارکنان 24

2 سیستم هاي نوین پرداخت پاداش انگیزشe  مدل توزیع پاداش بهره وري 25

2 نظام جانشین پروری و جایگزیني کارکنان 26

2 مدیریت، ارزیابي و پرورش استعدادها )شناسایي نبوغ و برنامه ریزي رشد( 27

2 طراحي و ایجاد بانک استعداد ها در سازمان 28

2 جذب، استخدام و شایسته گزیني 29

2 تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد 30

2 روانشناسی صنعتی و سازمانی 31

2 شخصیت شناسي کارمندان براي مدیران 32

2 کاربرد روانشناسی در حل مشکالت منابع انساني 33

2 تکنیک های روانشناسی در مدیریت و سرپرستی 34

2 مهارت های ایفای نقش فردی و سازمانی 35

1 خودآگاهی و شناخت توانمندی ها 36

1 مدیریت تعارض 37

2 مهارت هاي زندگي شغلي 38

1 اصول اجتماع پذیری کارکنان 39

2 مدیریت رفتار و ارتباطات سازماني 40

1 مثبت گرایی در رفتار سازمانی 41

1 مهارت های گوش دادن 42

1 آیین گفتار موثر در سازمان 43

2 بهداشت روانی در محیط کار 44

2 مدیریت استرس و فشارهای عصبی در محیط کار 45

2 پیشگیری و غلبه بر فرسودگی و آسیب های شغلی 46

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 علت یابی ناسازگاری کارکنان 47

1 مدیریت خشم و نارضایتی 48

1 مدیریت بر ناشناخته ها 49

1 مدیریت باور 50

1 تفکر نقاد و توانایی نقد 51

2 توسعه ظرفیت های ذهنی 52

1 مهارت هاي رشد و دگرگوني 53
1 تکنولوژي فکر و مثبت اندیشي 54
1 برنامه ریزی برای موفقیت فردی در سازمان 55
2 مهارت هاي رفتاري در دوران بازنشستگي 56
2 مهارت هاي زندگي 57

2 مهارت های تحکیم بنیان خانواده و فرزند پروری 58

گروه مدیریت آموزشیگروه مدیریت منابع انسانی و روانشناسی
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

3 ISO 10015:2019 تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش 1

2 ISO 29993:2017 مهندسی نظام آموزش و یادگیری سازمانی بر اساس استاندارد 2

2 ISO 21001:2018  سیستم مدیریت مراکز آموزش های رسمی بر اساس استاندارد 3

2 طراحی و تدوین نظام جامع آموزش در سازمان ها 4

1 سازمان های یادگیرنده 5

2 برنامه ریزي استراتژیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی 6

1 روانشناسی یادگیری و آموزش 7

1 الزامات مدیریت آموزشي در طراحي مدل شایستگي 8

2 تکنیک های مدرن  نیازسنجي، برنامه ریزي و اجراي آموزش کارکنان 9

2 DACUM نیاز سنجی آموزشی بر اساس مدل 10

2 MTC تدوین محتوای آموزشی 11

1 مانیتورینگ فرآیند آموزش 12

1 آسیب شناسی فرآیند آموزش و اقدامات اصالحیی 13

2 تکنیک های بهبود فرآیند آموزش با تاکید بر تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش 14

1 ریشه یابی علل عدم اثربخشی برنامه های آموزشی و راهکارهای بهبود 15

1 ROE الگوهای ارزیابی سنجش اثربخشی آموزش 16

1 ROI تحلیل بازگشت سرمایه در آموزش 17

2 ISO 10017 تجزیه و تحلیل داده ها در آموزش براساس استاندارد 18

1 ISO 10015:2019 ابزارهاي مدیریت مؤثر آموزش بر اساس استاندارد 19

1 E-Learning مباني آموزش الکترونیکي 20

2 )Train The Trainer( تربیت مدرسان سازمانی 21

1 مهارت های ارتباطی مدرسان 22

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

Training management
دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

گروه امور اداری و سازمانی
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 تبیین طرح تحول نظام اداري 1

2 مدیریت امور اداری و کارگزیني 2

1 اخالق کار و ارزش هاي سازماني 3

1 وجدان کاري و سالمت اداري 4

1 طرح تکریم ارباب رجوع 5

2 مهارت هاي کاربردي مسئولین دفاتر مدیران )منشیگری حرفه ای( 6

1 خصوصیات شخصی و رفتاری منشی ها و مسئولین دفاتر 7

2 مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی 8

3 آئین نگارش مکاتبات اداري و فن گزارش نویسي 9

1 گزارش نویسی کاربردی 10

2 گزارش نویسی فنی 11

1 اصول نگارش نامه هاي الکترونیکي موثر 12

2 کاربرد نرم افزار Excel در امور اداري 13

2 اتوماسیون اداري و دستاوردهاي آن در سازمان 14

2 دبیرخانه الکترونیکي 15

2 آداب پذیرایی و تشریفات 16

1 سیاست هاي انظباطي در محیط کار 17

1 حفاظت اطالعات 18

2 مهارت های انتظامات و حراست )حفاظت فیزیکی( 19

2 قوانین و اصول استفاده از وسایل انتظامی در مواقع بحرانی )باتوم، تونفا، گاز اشک آور، شوکر و...( 20

1 بهداشت روانی کارکنان انتظامات 21

2 حفاظت و صیانت از مجموعه ها 22

1 کمپ پاس )وظایف و مسئولیت های نگهبان کمپ( 23

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 عکاسی صنعتی 24

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 شیوه های برقراری ارتباط موثر در سازمان 1

2 مهارت های ارتباط کالمی و غیرکالمی در سازمان 2

2 )NLP( ارتباط موثر با استفاده از دانش تأثیر کالم بر رفتار 3

1 فن بیان و آئین سخنوری موثر 4

1 کاربرد زبان بدن در ارتباطات 5

1 مهارت هاي ارائه موثر مطالب در نشست ها 6

1 مهارت های کاربردي و موثر در مذاکرات تلفني 7

1 Call Center مهارت های کلیدی در مراکز تماس 8

2 روابط عمومي نوین 9

1 فناوری های نوین در روابط عمومی 10

1 تبلیغات در روابط عمومي 11

1 اصول و مباني اطالع رساني 12

1 شیوه هاي کاربردي تولید پیام براي وسائل ارتباط جمعي 13

2 فنون مصاحبه با رسانه هاي نوشتاري، صوتي و تصویري 14

1 مدیریت برگزاری همایش ها و مجامع 15

1 شیوه های حضور موفق در نمایشگاه ها و غرفه داری 16

2 17 افکارسنجي و طراحی پرسشنامه

1 نقش و جایگاه تشریفات در روابط عمومي 18

2 روابط اجتماعي و تشریفات بین المللي 19

1 روابط عمومی موثر ویژه کارکناِن در تعامل با مشتری 20

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 Brand Management مدیریت و خلق نام تجاری 1

2 تحقیق و توسعه و نقش آن در رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي 2

2 NPD توسعه محصول جدید و فرآیند تجاري سازي ایده ها 3

1 اصول قیمت گذاری محصول 4

2 مدیریت استراتژیک بازاریابي 5

2 برنامه ریزي استراتژیک بازاریابي 6

2 )Marketing plan(  روش های تدوین طرح بازاریابی 7

2 استراتژی اقیانوس آبی و کشف بازارهای ناشناخته 8

2 استراتژی های رقابت 9

2 مدیریت بازاریابی و فروش 10

2 تکنیک های بازاریابی و فروش با رویکرد صادرات  11

1 تکنیک های بازاریابی مدرن 12

2 مدل های نوین بازاریابی و فروش خدمات 13

1 بازاریابی خدمات 14

1 بازاریابی خدمات بانکی 15

2 بازاریابی بیمه 16

1 بازاریابی دیجیتال 17

1 اتیکت شناسي و آداب معاشرت در بازاریابی و فروش 18

2 برنامه ریزي و مدیریت تبلیغات اثربخش 19

1 نقش نیروهای میز پذیرش در ارتقاء فروش و خوشنامی سازمان 20

1 مهندسی فروش  21

2 تکنیک های افزایش فروش در دوره هاي رکود، تورم و کاهش تقاضا 22

2 توسعه مهارت های فروش حرفه ای 23

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

گروه مدیریت بازاریابی و فروشگروه ارتباطات و روابط عمومی
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

گروه مدیریت بازاریابی و فروش
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 مهارت های فروش حضوری 24

2 آشنایی با روش های نوین پیش بینی فروش و عوامل موثر بر آن 25

2 مدیریت و برنامه ریزی فروش و توزیع 26

2 مدیریت کانال هاي توزیع 27

1 مهارت های کلیدی ماموران توزیع و پخش 28

2 عارضه یابي و آسیب شناسي فروش 29

1 مدیریت خدمات پس از فروش 30

2 مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی و فروش در شرکت های پخش 31

2 مهارت های کلیدی ماموران توزیع و پخش 32

1 اصول فروشندگی در فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی 33

1 اصول چیدمان فروشگاهی موثر 34

2 اصول، فنون و هنر مذاکرات تجاري 35

1 کاربرد زبان بدن در مذاکره و بازاریابی 36

2 فن بیان و اثرگذاری موثر بر مخاطب 37

2 تکنیک های متقاعدسازی در بازاریابی و فروش 38

2 روانشناسي فروش و تأثیرگذاري بر مشتري 39

2 روانشناسي رفتار مشتري 40

1 مدیریت موثر جلسات فروش 41

1 Presentation اصول ارائه مطالب و معرفی محصول 42

1 مهارت های فروش تلفنی موفق 43

2 مدیریت ارتباط با مشتري CRM  )آموزش تخصصی در صنایع و صنوف مختلف( 44

1 مهارت های رفتاریتعامل با مشتری ناراضی 45

2 مدیریت باشگاه مشتریان Customers Club  )آموزش تخصصی در صنایع و صنوف مختلف( 46

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

3 استانداردهای مدیریت شکایت و رضایت  مشتریان
ISO 10001 - ISO 10002 - ISO 10003 -  ISO 10004 47

1 CSM مدیریت و اندازه گیری رضایت مشتری 48

1 LOC روش های وفادارسازي مشتریان 49

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

گروه تدارکات، انبارداری و امور تجاری 

2 آشنایی با کمیسیون معامالت 1

2 RFP اصول طراحی و تهیه درخواست پیشنهاد 2

2 Vendor List ارزیابی فنی پیمانکاران و تهیه 3

2 مهندسی خرید 4

2 اصول کارپردازی عمومی و تخصصی 5

2 برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات 6
 هرکدام

2 مدیریت خرید و سفارشات داخلي/ خارجی 7
1 خریدهاي خارجي از طریق استعالم و مناقصه 8
2 L/C اعتبارات اسنادي 9
2 اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 10
2 مقررات و اطالعات مورد نیاز ثبت سفارش کاال 11

1 )EPL( سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد بازرگانی خارجی 12

1 عوامل موثر بر قیمت تمام شده کاالهای وارداتی 13

2 بررسی هزینه و ریسک در واردات 14

2 قوانین و مقررات صادرات و واردات 15

1 اینکوترمز 2020 و کاربرد آن در مبادالت خارجی 16

2 امور گمرکی و ترخیص کاال )با تاکید بر قوانین و رویه های جدید( 17

1 حقوق صاحبان کاال در گمرک 18

1 طبقه بندی کاال در جدول تعرفه گمرکی 19

1 ارزش گذاری کاالهای وارداتی در گمرک و مرجع رسیدگی به اختالفات گمرکی 20

2 تجارت خارجي، بیمه و بازرسي 21

2 مقررات و نکات کاربردی حمل و نقل تجاری)زمینی، ریلی، دریایی، هوایی، چند وجهی(  22

1 مدیریت حمل و نقل بین المللی 23

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 مدیریت لجستیک 24

2  SCM  مدیریت زنجیره تامین 25

2 ISO  28001 تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین بر اساس 26

2 استراتژی زنجیره تامین 27

2 معماری زنجیره تامین 28

2 سیستم نوین سفارشات کاال و کنترل موجودی انبار 29

2 روش های نوین انبارداري و انبارگرداني 30

2 مدیریت انبارها )انبارداری پیشرفته( 31

1 برنامه ریزی سالیانه و تدوین دستورالعمل های انبار 32

2 انبارداري صنعتي 33

1 انبارداری مکانیزه )انبارهای هوشمند( 34

2 طراحی و مهندسي انبارها 35

2 تکنولوژی Voice در انبار  36

2 اصول انبارداری و بهینه سازی فضا و چیدمان موجودی ها 37

2 آشنائی با اصول و روش های نوین کدگذاری و طبقه بندی کاال در انبار 38

2 روش ها و تکنیک های نگهداری، حمل و نقل و جابجایی کاال در انبار 39

2 مدیریت کاهش ضایعات و هزینه در انبارها 40

1 سیستم کنترل و بازرسي انبار 41

1 سیستم های اطالعاتی و مستند سازی عملیات انبار 42

2 کاربرد اصول کیفیت و استاندارد های بین المللی در عملیات انبار 43

1 اصول 5S در عملیات انبارداری 44

2 انبارداری کاالهای خاص 45
هرکدام

 2 انبارداری در صنایع غذایی/ مراکز درمانی/ صنایع دارویی/ صنایع تجهیزات پزشکی/ مواد شیمیایی 46

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

گروه تدارکات، انبارداری و امور تجاری 

گروه مدیریت اقتصادی و مالی

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف
 هرکدام

2 اصول و روش های انبارداری در صنعت نفت 47

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 اقتصاد مقاومتی و نقش آن در توانمندسازی سازمان 1

1 آشنایي با سند چشم انداز 20 ساله 2

1 آشنایي با برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور 3

1 مفاهیم و رویکردهای جهاد اقتصادی در سازمان 4

1 شناخت اثرات طرح تحول اقتصادي و هدفمندی یارانه ها 5

1 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن 6

2 خصوصي سازي و پذیرش در بورس 7

1 توانمندسازي مدیران در فرآیند خصوصي سازي 8

2 آشنایی با بورس اوراق بهادار و بازارسرمایه 9

2 سرمایه گذاري و مدیریت اوراق بهادار 10

2 ارزیابي اقتصادي طرح هاي سرمایه گذاري 11

1 استراتژی های سرمایه گذاری در بازارهای مسکن و بورس 12

2 سرمایه گذاري و تأمین مالي پروژه هاي صنعتي 13

1 مدیریت ریسک مالي 14

2 آشنایي با مزایای اقتصادی مناطق آزاد تجاري- صنعتي 15

2 حسابداری بین المللی )مبادالت ارزی و تبدیل صورت های مالی خارجی( 16

2 مدیریت بحران های بانکی 17

2 حسابداري و مدیریت مالي براي مدیران غیرمالي 18

2 حسابداری و تحلیل عوامل موثر بر بهای تمام شده 19

گروه مدیریت اقتصادی و مالی
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 )ABC( آشنایي با سیستم هزینه یابي بر مبناي فعالیت 20

1 آنالیز قیمت 21

2 ارزیابي عملکرد مالي و اقتصادي شرکت ها 22

2 مدیریت اموال و دارایی های ثابت )جمع داری اموال( 23
 هرکدام

2 بودجه بندي عملیاتي/ بودجه بندی دولتی 24

2 مدیریت نقدینگي در شرکت ها 25

2 صورت جریان وجوه نقد 26

2 برنامه ریزي و مدیریت هزینه 27

2 کاربرد نرم افزار Excel در حسابداري 28
 هرکدام

2 حسابداري مالي/ اسناد خزانه/ صنعتی/ بازرگانی/ شرکت ها 29

2 حسابداري مالیاتي 30

1 آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن )مطابق آخرین تغییرات( 31

1 آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معامالت فصلی 32

1 تجزیه و تحلیل و چگونگي تنظیم اظهارنامه هاي مالیاتي 33

1 شمول و چگونگی تنظیم الیحه دفاع سازمان ها در دادرسی مالیاتی 34

1 مبارزه با پولشوئی )نکات قانونی و اجرائی( 35

2 ISO 37001:2016 تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری 36

2 حسابداري پیمانکاري 37

2 حسابداري دارائي هاي بلندمدت 38

2 حسابداری انبار و اموال 39

2 MVA, EVA حسابداري سنجش مسئولیت با معیارهاي اقتصادي ارزیابي عملکرد 40

2 حسابداري و بودجه بندي نگهداري و تعمیرات 41

2 استانداردهاي حسابداري 42

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 نحوه تهیه و ارائه صورت هاي مالي 43
 هرکدام

2 صورت هاي مالي تلفیقي/ صورت های مالی نمونه 44

1 تجزیه و تحلیل صورت های مالی 45

1 حسابرسی داخلی و عملیاتی 46

1 COSO سیستم کنترل داخلی با رویکرد 47

2 آشنایی با نکات مهم حسابرسی تامین اجتماعی 48

1 اصول و کلیات بیمه 49

1 مدیریت ریسک بیمه 50

گروه مدیریت اقتصادی و مالی

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 آشنایی با قانون مجازات اسالمی )فصل تعدیات ماموران دولت( 1

2 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 2

1 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 3

2 آشنای با قانون معامالت دولتی 4

2 قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی آن 5

1 حقوق و قانون تجارت 6

2 اصول تهیه و تدوین و مسائل حقوقي قراردادها 7

2 دستورالعمل تعدیل آحاد بها 8

2 ابعاد حقوقي پیمان 9

2 نکات کاربردی در تنظیم قراردادها و نظارت بر پیمان ها 10

1 تعیین بیمه و مالیات قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری 11

2 قوانین کار و بیمه در پیمان 12

1 نکات کاربردی در روابط حقوقی کارفرما و پیمانکار )با رویکرد حل اختالف( 13

2 حقوق بیمه 14

2 اصول و چارچوب حقوقي قراردادهاي بین المللي 15

3 EPC, EPCF, BOT, BOU  مسائل حقوقي قراردادهاي بین المللي 16

2 EPC/Turnkey ابعاد فنی و حقوقی قراردادهای 17

2 )Joint Venture( قراردادهاي سرمایه گذاري مشترک 18

2 قراردادهاي توزیع 19

2 قراردادهاي نمایندگي 20

2 قراردادهاي کنسرسیوم 21

2 حقوق قراردادهاي واگذاري دانش و انتقال تکنولوژي 22

1 Claim Management  مدیریت ادعا 23

گــروه حـقــوق
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گــروه حـقــوق

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 آشنایي با قانون مدیریت خدمات کشوری 24

2 قانون کار با تاکید بر آخرین اصالحات آن 25

1 آیین دادرسی در مراجع تشخیص و حل اختالف روابط کار 26

1 مسائل کیفري در قانون کار 27

2 آئین نامه های حفاظتی و بهداشت کار در قانون )ضوابط قانونی مشاغل سخت و زیا ن آور( 28

1 قوانین و مقررات تامین اجتماعی 29

2 مدیریت بیمه و بازنشستگي براساس آخرین تغییرات قانون 30

2 روش های وصول مطالبات و حقوق اسناد تجاری 31

1 آشنایی با قوانین جدید صدور چک صیاد 32

2 آئین نگارش مکاتبات حقوقي 33

1 آشنایی با قانون مسئولیت مدنی 34

2 نکات کلیدي در پیگیري دعاوي حقوقی- کیفري 35

1 آگاه سازی جرائم اجتماعی 36

2 قوانین و مقررات ساخت و ساز 37

2 حقوق معامالت امالک 38

1 قوانین و مقررات گردشگری و هتلداری 39

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

گروه صنایـع غذایـی

گروه دارو و تجهیزات پزشکی

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

3 ISO 22000:2018  تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 1

5 IRCA تحت اعتبار  ISO 22000:2018  سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 2

2 HACCP تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی 3

2 SFBB تشریح الزامات و مستندسازي سیستم مدیریت عرضه مواد غذایي ایمن بر اساس 4

2 BRC الزامات استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی 5

2 تکنولوژی کاربرد مواد نگهدارنده و آنتی اکسیدان 6

2 اصول CIP در صنایع غذایی 7

2 اصول GMP در صنایع غذایي 8

1 الزامات و چگونگی اخذ نشان حالل در صنایع غذایی 9

3 آشپزی صنعتی/ سازمانی 10

2 تهیه و سرو نوشیدنی های سرد و گرم 11

روز    تعداد  عنوان دوره ردیف

3 SO 13485:2016 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکي 1

3 الزامات استانداردهای تجهیزات پزشکی )ISO 13485  -ISO  15223  - ISO 14971 (  و دستورالعمل تدوین تکنیکال فای 2

1 ISO  14971 مدیریت ریسک تجهیزات پزشکی بر مبناي 3

1 آشنایي با الزامات GMP اداره کل تجهیزات پزشکي 4

2 MDD93/42/EEC و محتوای تکنیکال فایل براساس الزامات CE Marking آشنایی با 5

1 Technical File تدوین شناسنامه فنی تجهیزات پزشکی 6

1 آشنایي با استاندارد تایید کیفیت محصول  CE در تجهیزات پزشکی 7

2 تکنیک هاي بازاریابي و فروش در صنایع دارویي 8

2 تکنیک هاي بازاریابي و فروش تجهیزات پزشکي 9

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

2 جلوگیري از آلودگي هاي شیمیایي و میکروبي در صنایع داروئي 10

2 کنترل و پایش میکروبي محیط 11

2 کنترل کیفی مواد ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک 12

2 سیستم هاي هواساز در صنایع داروئي 13

2 HPLC & GC کروماتوگرافی مایع و گاز 14

2 GMP  تخصصي صنایع داروئی 15

2 سیستم تضمین کیفیت )PA( در صنایع داروئي 16

2 انتخاب و کاربرد مواد اولیه در صنعت داروسازي 17

1 ارزیابي و تعیین کالس اتاق هاي استریل 18

2  Clean Room اصول طراحی، ساخت، تست و بهره برداری فضاهای تمیز 19

2 Validation اصول و مباني معتبرسازي در صنایع داروئي 20

1 مستندات و روش تهیه SOP در صنعت دارو 21

1 CTD تهیه پرونده دارویي طبق 22

1 )GSP & GDP( عملیات خوب انبار و توزیع در صنایع دارویی 23

1 روش های بهینه تولید )GMP( در صنایع بیولوژیک، آرایشی و بهداشتی 24

1 تعیین کارایی مواد نگهدارنده در فراورده های آرایشی و بهداشتی 25

1 GCP- Good Clinic Practice  آشنایی با 26

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

گروه دارو و تجهیزات پزشکی
روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

1 خط مشی و روش نویسی در سیستم های بهداشتی و درمانی 1

1 مدیریت بحران در بیمارستان ها و مراکز درمانی 2

1 شاخص های سیستم های بهداشتی و درمانی 3

2 مدیریت فرآیند در سیستم های بهداشتی و درمانی 4

1 ممیزی سیستم های بهداشتی و درمانی 5

1 مدیریت کیفیت در سیستم های بهداشتی ودرمانی 6

2 مدیریت منابع انسانی در حوزه پرستاری 7

1 مدیریت خطر در سیستم های بهداشتی و درمانی 8

2 محاسبات دارویی، مایع درمانی و تفسیر آزمایشات در پرستاری 9

1 ایمنی بیمار 10

1 شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی 11

2 امنیت و ایمنی )HVAC( در بیمارستان ها و مراکز درمانی 12

گروه بهداشت و درمان و اعتباربخشی  )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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گروه اندازه گیری و آزمایشگاه 

روز     تعداد  عنوان دوره ردیف

3 ISO/IEC 17025:2017 تشریح الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون 1

2 ISO 17025:2017  مدیریت و ارزیابی ریسک در آزمایشگاه مبتنی بر 2

1 تضمین کیفیت نتایج و صحه گذاري روش هاي آزمون کالیبراسیون 3

3 Minitab اطمینان از اعتبار نتایج آزمون و تصدیق با نرم افزار 4

2 E.U.M ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری 5

2  )MSA( تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیري 6

2 مدیریت سیستم هاي اندازه گیري و کالیبراسیون عمومی 7

2 ISO 10012 اندازه گیري و کالیبراسیون بر اساس 8
 هرکدام

2 کالیبراسیون )ابعاد، جرم، حجم، دما، سرعت و فشار( 9

2 کالیبراسیون کولیس و میکرومتر 10

3 ISO 15189 تشریح الزامات، مستند سازي و ممیزی داخلی استاندارد کیفیت آزمایشگاه های تشخیص طبی 11

1 ISO 15190 الزامات ایمنی در آزمایشگاه های تشخیص طبی مبتنی بر استاندارد 12

1 اصول صحه گذاری محیط کشت 13

1 GLP - Good Laboratories Practice آشنایی با 14

2 محلول سازی در آزمایشگاه ها و صنایع 15

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

    www.qmacademy.ir

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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گروه فنی و مهندسی  )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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برق، الکترونیک و مخابرات

عنوان دوره عنوان دورهردیف ردیف

برق صنعتي 1

نقشه خواني برق 2

اصول طراحي روشنایي 3

سیستم هاي کنترل هوشمند روشنایي 4

      FM& Light طراحي و بهینه سازي روشنایي با نرم افزار 5

 IEC آشنایی با استانداردهای برق 6

بررسي قابلیت اطمینان در شبکه هاي توزیع برق 7

جبران سازي توان راکتیو و استانداردهاي خازن گذاري 8

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات مهم الکتریکی 9

یابي و نگهداري تابلوهاي توزیع انرژي الکتریکي اصول عیب 10

آشنائي با کلیدهاي فشار ضعیف و نحوه تعمیر و نگهداري آنها 11

آشنائي با کلیدهاي فشار قوی و نحوه تعمیر و نگهداري آنها 12

انتخاب، کاربرد و تست کلیدهای مینیاتوری 13

IEC -56کلیدهاي فشار قوي و تست هاي مورد نیاز آنها بر اساس استاندارد 14

رله و حفاظت 15

حفاظت الکتریکی ژنراتور 16

  P.T&C.T  آشنائـي بــا انواع ترانسفورماتورهاي اندازه گیري 17

تعمیر و نگهداري ترانس هاي قدرت 18

تعمیر و نگهداري موتورهاي الکتریکي 19

آشنایی با استپ موتورهای الکتریکی 20

DC& AC کنترل دور موتورهای 21

AC & DC  عیب یابي و نت ماشین هاي الکتریکي فشار قوي و ضعیف 22

23  موتورهاي القائي )حفاظت، سرویس، عیب یابي و نگهداري(

موتور، سافت استارتر و درایو 24

LV& MV الکتروموتور و درایوهاي 25

ABB شــناخت، تعمیر و نگهداری درایوهای 26

VACON شــناخت، تعمیر و نگهداری درایوهای 27

مونتــاژ و دمونتــاژ و عیب یابی مدارات فرمان و قدرت الکتریکی 28

آشــنائي، سرویس و نگهداري انواع باتري و شارژر 29

)UPS( منابــع تغذیه غیر قابل وقفه 30

استانداردهاي کابل 31

IEC 60502 آشنائي بـــا طراحي کابل مطابق استانداردهاي 32

کابل، کابل کشی و مفصل بندی   33

34 الکترونیک صنعتي

اصول اساسی سیستم کنترل 35

شــناخت و کاربرد میکرو کنترل ها 36

ETAP طراحی و تحلیل شــبکه با نرم افزار 37

wincc مانیتورینگ صنعتی 38

اتوماســیون صنعتی و PLC )مقدماتي- متوسط- پیشرفته( 39

دستگاه هاي اندازه گیري الکتریکي 40

تکنولوژي هاي مدرن مخابرات 41

آشنایي با سوئیچینگ دیجیتال 42

اصول مهندســي ترافیک در شبکه 43

Access -ZTE نگهداري و بهره  برداري 44

آشنائي با شبکه هوشمند وکاربردهاي آن 45

Wireless Dect آشنایي با تکنولوژي 46

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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برق، الکترونیک و مخابرات

تکنولوژی آب و پسآب های صنعتی

عنوان دوره ردیف

SDH اصول طراحی و مهندسی شبکه های 47

Access 5.2 V کنترل، مدیریت و نگهداري شبکه 48

PHD مهندسی رادیو ماکس 49 

تکنولوژی فیبر نوري 50

عنوان دوره ردیف

آشنائي با مباني طراحي و کارکرد سیستم هاي تصفیه آب و پساب 1

طراحی، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضالب 2

تعمیر و نگهداري تصفیه خانه هاي آب و فاضالب 3

تکنولوژي آب در صنعت 4
تصفیه آب شرب/ صنعتی 5

اصول تصفیه فاضالب هاي صنعتي 6

اصول تصفیه پسآب های بهداشتی و صنعتی با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز 7

روش هاي آزمایشگاهي کنترل کیفیت آب 8

اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و فاضالب 9

بهره برداري از سختي گیر و بي یون کننده آب صنایع 10

آنالیز شیمیائي پسآب های صنعتي 11

کنترل کیفیت آب هاي صنعتي/ آشامیدنی 12

آشنایی با گاز کلر و نحوه کار با آن 13
دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

تاسیسات صنعتی و ساختمانی
عنوان دوره ردیف

تعمیر و نگهداری مشعل های گازی، گازوئیلی و چندگانه سوز 1

سیستم سوخت رسانی و گرمکن مازوت 2

تعمیر و نگهداری تاسیسات موتورخانه ها 3

طراحي سیستم هاي حرارتي و برودتي 4

تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی 5

بازرسي، نگهداري و تعمیرات دستگاه هاي تهویه مطبوع 6

چیلرهاي تراکمی/ جذبی 7

سیستم هاي تهویه مطبوع و تبرید تراکمي 8

آشنایي با کولرها و اسکرابرها و تعمیرات آنها 9

جلوگیري از بروز خوردگي و رسوب گذاري سیستم هاي خنک کننده 10

نگهداری و تعمیرات هواسازها 11

Air condition تعمیرات انواع 12

تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمانی 13

محاسبات طراحی آسانسورها 14

اصول اجرای عملیات راه اندازی الکتریکال آسانسورهای کششی 15

نگهداری، سرویس و تعمیرات آسانسور 16

بازرسي فني آسانسورها مطابق استانداردهای ملی 17

استانداردهای ملی آسانسور و پله برقی 18

اصول نظارت بر اجرای آسانسور و پله برقی 19

بازرسی و ایمنی در صنعت پله برقی 20

تعمیرات پیشگیرانه آسانسورها 21

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

مکانیک و مهندسی شیمی
عنوان دوره عنوان دورهردیف ردیف

قطعه شناسی و کار با کتاب قطعات 1

ابزار شناسي و ماشینکاری 2

 Fitting اصول منطبق سازی 3

GD&T تلرانس ها و انطباق ها 4

اصول محاسبات در سایزینگ تجهیزات 5

 CNC برنامه نویسي ماشین های 6

CNC اپراتوری ماشین های 7

CNC نگهداري وتعمیرات ماشین های 8

ترسیمات فني و نقشه خواني مکانیک 9

CATIA طراحي صنعتي با نرم افزار 10

Auto Form نرم افزار طراحی و شبیه ساز 11

نقشه خواني و نقشه کشي مدارهاي هیدرولیک و پنیوماتیک 12

تعمیر و نگهداري سیستم هاي هیدرولیک و  پنیوماتیک 13

Oil-CM مراقبت از وضعیت تجهیزات مکانیکي از طریق آنالیز روغن 14

 )CM( مراقبت وضعیت ویژه ماشین آالت مکانیکی 15

آنالیز ارتعاشات و باالنسینگ تجهیزات مکانیکی 16

تجهیزات ثابت در عملیات 17

تجهیزات متحرک در عملیات 18

شناخت، انتخاب، کاربرد، تعمیر و نگهداري انواع پمپ ها 19

اصول طراحی، کنترل ظرفیت و تست عملکرد انواع پمپ ها 20

شناخت، انتخاب، کاربرد، تعمیر و نگهداري انواع کمپرسورها 21

تعمیر و نگهداری شیرهای صنعتی 22

شناخت و کاربرد شیرهای تناسبی و سرو 23

شناخت و کاربرد فیشر ولوها  24

آب بندهای مکانیکی 25

آشــنائي با بیرینگ ها )یاتاقان ها( و کاربرد آنها 26

شــناخت، انتخاب و عیب یابی انواع بلبرینگ ها 27

تنظیم یاتاقان هاي بابیتي 28

نت یاتاقان های غلتشــی و لغزشی 29

شــناخت، عیب یابی و تعمیرات انواع گیربکس ها 30

کاسه نمدها و اورینگ ها 31

شــناخت انواع کوپلینگ ها و تعمیر و نگهداری آنها 32

کوپلینگ ها هم محوری  33

تعمیرات جک، بوش و اسلیوها 34

شناخت و رفع عیوب غلطک ها 35

اصول روانکاري و خواص روغن ها 36

طراحــي پمپ و خطوط لوله در صنعت 37

شــناخت استاندارد های لوله و اتصاالت 38

39 فلکسیبل ها و اتصاالت

Gambit &Flunet آشــنائی و کار با نرم افزار طراحی و لوله کشــی صنعتی 40

PIPING لوله کشی صنعتی 41

)Pipeline Pigging( توپــک رانی در خطوط لوله 42

آنالیز تنش خطوط لوله 43
MEG متریال های مختلف و کاربرد آنها در فرایند بهره برداری در واحدهای الفین و 44

)FAN( مهندسي فن 45

انتخاب، خرید و تست توربین های گازي 46

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند



 50 

w
w

w
.q

m
ac

ad
em

y.
ir

 0
2

1
-8

8
5

2
9

4
0

0

مکانیک و مهندسی شیمی
عنوان دوره ردیف

شناخت توربین بخار 47

طراحي مبدل هاي حرارتي 48

شستشوی شیمیایی تجهیزات و مبدل های حرارتی 49

جلوگیري از بروز خوردگي و رسوب گذاري دیگ هاي بخار 50

طراحی سیستم های بخار 51

کنترل خوردگی تجهیزات 52

تمیز کاری فیزیکی و شیمیائی تجهیزات صنعتی 53

CHEMICAL LODING & CLEANING تمیزکاری و بارگیری شیمیایی 54

فرآیند تقطیر و تفکیک 55

برج های خنک کننده 56

اصول برج ها و جداکننده ها 57

راکتورهای شیمیایی 58

کاتالیست های صنعتی 59

نم زدایی از خطوط انتقال گاز 60

مهندسی مخازن 61

اصول بازرسی، تعمیر و نگهداری مخازن ذخیره و تحت فشار 62

موازنه جرم و انرژي 63

احتراق و کوره ها 64

سیستم سوخت رساني در کوره ها و تاسیسات 65

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

بازرسـي فنــي
عنوان دوره ردیف

ISO/IEC 17020:2012 تتشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد تایید صالحیت شرکت های بازرسی کننده 1

بازرسی فنی کاال 2

بازرسي و نظارت بر نگهداری و تعمیرات تجهیزات مکانیکی 3

ISO, ILO SAE, SI بازرسي فني مطابق با استانداردهاي 4

   )RBI( بازرسی مبتنی بر ریسک 5

API Plant Inspection 6

API  581  و API  580 متدلوژي بازرسي مبتي بر خطر بر اساس استانداردهاي 7

 API  510  / API 570  / API 653   بر اساس استانداردهای  )API PLANT( بازرسی کارخانجات صنعتی 8

API 571  مکانیزمهای تخریب تجهیزات بر اساس استاندارد 9

ASME SEC VIII بازرسی ظروف در زمان ساخت بر اساس استاندارد 10

API  510  و  API 572  بازرسی ظروف در دوره بهرهبرداری بر اساس استانداردهای 11

ASME b31.3 بازرسی لوله در زمان ساخت بر اساس استاندارد 12

API  574  / API 570  / ASME PCC2    بازرسی سیستم لوله کشی حین سرویس مطابق استانداردهای 13

   ASME PCC - 2-2018 بازرسی و تعمیرات ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و خطوط بر اساس استاندارد 14

 API 573 بازرسیف بویلرها و کوره ها مطابق استاندارد 15

API 2201 بازرسی جوشکاری حین سرویس و هات تپ مطابق استاندارد 16

API 1104 بازرسی جوشکاری خطوط لوله مطابق استاندارد 17

ISO 3834 بازرسي و کنترل کیفیت دستگاه ها، تجهیزات و مواد مصرفي در جوشکاري براساس استاندارد 18

بازرسي فني آسانسور و پله برقی مطابق استانداردهای ملی 19 

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

عنوان دوره ردیف

عنوان دوره ردیف

مدیریت و بهره وری ماشین آالت 1

اپراتوري، سرویس و نگهداري ماشین آالت سنگین 2

تعمیر و نگهداری ماشین آالت راهسازی 3

هیدرولیک ماشین آالت صنعتي و راهسازي 4

5 اپراتوری جرثقیل و لیفتراک

تعمیر و نگهداری جرثقیل و لیفتراک 6

بازرسي فني جرثقیل ها 7

PPM A300 نت سیستم هاي هیدرولیک و پنوماتیک جرثقیل 8

آشنایي با موتورهاي احتراق داخلي 9

آشنایی با مکانیک موتورهای دیزل و بنزینی 10

کنترل مصرف سوخت در خودرو و ماشین آالت 11

CNG الزامات ایمنی و قانونی مخازن 12

برق و الکترونیک خودرو 13

سیستمهای پیشرفته ضد سرقت خودرو 14

عیوب رنگ ها و پوششهای خودرویی و راهکارهای رفع آن 15

اصول Repair و زیرسازی در فرآیند رنگ خودرو 16

آشــنایي با تحوالت جهانی صنعت فوالد 1

نانوتکنولــوژي و کاربرد آن در صنایع فلزي 2

آشــنایی با کاربرد عناصر میکرو آلیاژی در صنعت فوالد 3

عیوب محصوالت نوردي 4

فرایند نورد گرم 5

متالوژي عمومي و روش هاي تولید 6

متالوژی تولید فوالد تمیز 7

استانداردهای ورق فوالدی 8

انتخــاب مواد کار با کلید فوالد 9

متالوژی تولید فوالد قلع اندود 10

شناســائي و انتخاب فوالدهاي مهندسي 11

انجام آزمایشــات خواص مکانیکی و شکل پذیری فلزات 12

مکانیک شکست فلزات 13

آنالیز شکست فلزات آلیاژی 14

عملیــات حرارتــي و نقش آن در بهبود کیفیت قطعات صنعتي 15

آزمایشــگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی 16

متالوژي ریخته گري مداوم 17

بررســی مراحل احیاء در کوره های میدرکس 18

نسوز و نسوزکاری 19

روش هــاي مهار خوردگي و حفاظت کاتدي 20

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

خودرو و ماشین آالت

صنایع فلزی و مهندسی متالوژی
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی
مـهندسـی جـوش

عنوان دوره عنوان دورهردیف ردیف

استانداردهاي جوشکاري 1

اصول محاسبه و طراحي در جوشکاري 2

اصول انتخاب و روش جوشکاری 3

WPS آشنایي با دستورالعمل جوشکاري 4

RTI  بازرسی جوش به روش رادیوگرافی 5

بازرسی جوش از طریق امواج مافوق صوت 6

شناخت عیوب جوش و راه هاي برطرف کردن آن 7

NDT تست هاي غیرمخرب 8

تکنیک های نوین تست های غیرمخرب آلتراسونیک 9

متالوژي جوشکاري 10

عملیات حرارتي در جوش 11

تعیین مقدار پیشگرم در جوشکاري 12

MIG/MAG جوشکاري 13

جوشکاري با قوس الکتریکی  14

جوشکاري با گاز آرگون 15

جوشکاري تخصصي )مس- مس و مس- فوالد( 16

جوشکاري آلومینیوم 17

روش هاي جوشکاري و عملیات حرارتي فوالدهاي کربني ساده 18

آشنایي با فوالدهاي استنلس استیل و جوشکاري آنها 19

جوشکاري فوالدهاي ابزار و جوشکاري تعمیري 20

جوشکاري فلزات غیرآهني و رنگین 21

جوشکاری ورق های روکش شده 22

شناخت انواع چدن و جوشکاري آنها 23

جوشــکاري لوله هاي گاز و استانداردهاي آن 24

طراحی جوش در سازه های فلزی 25

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند
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 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

عنوان دوره عنوان دورهردیف ردیف

)GC( کروماتوگرافي گازي 1

 )HPLC( کروماتوگرافي مایع با کارایي باال 2

شناسایی و اندازه گیری به روش طیف سنجی مادون قرمز 3

 AAS اصول تئوري و کاربردي اسپکتومتري جذب اتمي 4

تجزیه کمی و کیفی مواد و عناصر )شیمی تجزیه( 5

اصول تهیه و نگهداری مواد محلول و شیمیایی 6

شیمي و تکنولوژي صنایع پلیمري 7

مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی راکتورهای پلیمریزاسیون 8

اصول شناخت کاتالیزورهای زیگلر ناتا 9

آشنایی با االستومر 10

تکنولوژي الستیک 11

شناخت مواد افزودني و طراحي فرموالسیون در صنعت الستیک 12

اختالل و فرایندهای شکل دهی در صنعت الستیک 13

آزمون و سنجش خواص در الستیک 14

اختالل و فرایند های شکل دهی در صنعت الستیک 15

آزمون و سنجش خواص در الستیک 16

آشنائي با خواص و کاربردهاي مواد پالستیکي 17

تکنولوژی رنگ 18

رزین و پوشش های صنعتی 19

بازرسی رنگ 20

آنالیــز بها، متره و برآورد پروژه هاي عمراني  1

مصالح شناسي ساختماني 2

تکنولوژی بتن پیشرفته  3

تکنولوژي بتن سبک 4

اجرای بتن 5

نقش انواع ســیمان در ساخت و اجرای نسل جدید بتن 6

بتن های مصرفی در ســازه های مدرن 7

بتــن و اجرای آن در نواحی جنوبی و گرم 8

بتن آسفالتي و آزمایشات راه سازي 9

مقاوم ســازی قالبهای بتنی با بادبند فلزی 10

آشــنایي با روش هاي تعمیر بتن 11

روشــهاي جلوگیري از خوردگي ســازه هاي بتني مسلح و غیر مسلح 12

آرماتور بندی 13

نرم افزارهاي محاسبات ساختماني 14

تحلیل سازه 15

نکات کلیدي در طراحي و محاســبه سازه هاي فوالدي/ بتنی 16

نظارت بر اجرای ســازه های بتنی و فوالدی 17

ETABS &SAFE طراحی ســازه های فوالدي و بتني با نرم افزارهای 18

آنالیز ارتعاشات سازه 19

ANSYS محاســبه تنش در سازه هاي فوالدي با نرم افزار 20

مقاوم سازی سازه ها و مهندسی زلزله 21

دینامیک سازه و مهندسي زلزله 22

)GC عملیات خاکي )هسته 23

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

شیمـی و پلیمـر

Chemistry and polymers

عمران و ساختمان



 54 

w
w

w
.q

m
ac

ad
em

y.
ir

 0
2

1
-8

8
5

2
9

4
0

0

عنوان دوره ردیف

بررسی مسائل ژئوتکنیکی پروژه های خاص 24

مهندسي ژئوتکنیک لرزه اي 25

پی سازی پیشرفته 26

محوطه سازي و خاک برداري 27

آشنایی با آزمایشات مکانیک خاک 28

ARCGIS 9.3 آشنایي با نرم افزار 29

عمران و ساختمان

صنعت سیمان
عنوان دوره ردیف

تکنولوژي سیمان 1

کنترل کیفي در صنایع سیمان 2

آزمایش هاي فیزیکي و شیمیائي سیمان 3

X-Ray  و تنظیم مواد اولیه سیمان 4

روش هاي اختالط مقدماتي مواد اولیه در کارخانجات سیمان 5

بهره برداري از آسیاب هاي مواد خام و سیمان 6

بهره برداري از سپراتورها 7

روش محاسبه سایش گلوله هاي فوالدي و شارژ تکمیلي 8

تکنولوژی پخت کلینکر 9

پارامترهای مهم در بهره برداری از کوره های سیمان 10

رینگ و کوتینگ و چگونگی رفع آن در سیستم پخت 11

موازنه انرژي و مواد در کوره هاي پخت 12

نسوزها و کاربرد آن در صنعت سیمان 13

دوره ها یی که با رنگ آبی نو شته شد ه  اند به صورت عمومی ) تقو یمی ( در محل QM Academy  و یا آنالین نیز برگزار می شوند

 )In-House(  آموزشهای اختصاصی

عنوان دوره ردیف

ســاختمان و اصول کار الکتروفیلتر در صنعت سیمان 14

ایمنی تخصصی سیکلون ها 15

صنعت سیمان
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دپارتمان مشاوره و پروژه

دپارتمان مشاوره و پروژه

  )QM Academy(دپارتمان مشــاوره و پروژه موسســه مرزبــان کیفیت دانش
بــا بهره منــدی از دانش و تجربه ارزنده گروه هـــای مختلف آموزش و ممیـــزی 
همــکار، مجمـــوعه ای غنــی از متخصصین و کفارشناســان مجرب را به منظـــور 
ارائه خدمـــات مشــاوره ای به ســازمان ها و صنایع متشکل ساخته که 18 ســـال 
تجربــه موفــق و اجرای 292 پروژه در حوزه هــای مختلف با رویکرد حل مســئله 
و ملمــوس بــودن نتایــج، اقبال مشــتریان به این بخش را در پی داشــته ومنجر 

به توســعه و بهبود مســتمر آن گردیده است.
در ادامـــه برای آشنایـــی بیشتر به حیطه پروژه هـــای اجـــرا شده و نیز فهرست 

مشــتریان این دپارتمان اشــاره می شود.

حیطه های فعالیت دپارتمان مشاوره و پروژه
استراتژی

نظام سرآمدی و تعالی سازمانی
تداوم و بهبود کسب و کار

سیستم های مدیریت
مدیریت فرآیندها
 مدیریت ریسک 

مدیریت و نگهداري دارایي ها
زنجیره تامین، لجستیک و انبارش

مدیریت پروژه
مدیریت منابع انسانی

مدیریت آموزشی
مدیریت و امور سازمانی

بازاریابی، فروش و روابط مشتری
HSE ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مدیریت انرژی
اعتبارسنجی و آزمایشگاه



 56 

w
w

w
.q

m
ac

ad
em

y.
ir

 0
2

1
-8

8
5

2
9

4
0

0

دپارتمان مشاوره و پروژه
سازمان ها و شرکت هایی که از خدمات مشاوره ای QM Academy استفاده نموده اند

شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه
شرکت توزیع نیروي برق شهرستان مشهد

شرکت مدیریت تولید برق استان قم
شرکت مدیریت تولید برق ري

شرکت تعمیرات نیروگاهي ایران
شرکت معدنی کالسیمین

مجتمع معدنی پویا زرکان آق دره
شرکت زغال سنگ پروده طبس

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
شرکت فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان

شرکت مجتمع مس سرچشمه
شرکت مجتمع مس سنگون
شرکت مجتمع مس میدوک

شرکت تولیدی دنیای مس کاشان
شرکت لوله سازي اهواز

شرکت سیمان ارومیه
شرکت سیمان خاش
شرکت سیمان دورود

شرکت سیمان صوفیان
شرکت صنایع کاشي و سرامیک الوند

گروه خودروسازي سایپا
شرکت مالیبل سایپا
شرکت سایپا شیشه

شرکت امداد خودرو سایپا
شرکت مگا موتور

شرکت تام ایران خودرو
شرکت بیمه ایران خودرو

شرکت بازرسی کیفیت ایرانیان
شرکت آریا دیزل 

شرکت تراکتور سازي کردستان
شرکت اورند پیشرو

شرکت قطعات محوري خراسان
شرکت ایمن خودرو شرق

شرکت الکتریک خودرو شرق
شرکت کابل خودرو سبزوار

شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران
شرکت رینگ سازی مشهد

شرکت آذین خودرو
شرکت گاما )اروند( خودرو

شرکت ماهان صنعت کاسپین
صنعتکده فوالد

شرکت نخ تایر صبا
شرکت دینا پارت

شرکت دنا صنعت یاسوج
شرکت رنگ و رزین خوش

شرکت کلر پارس تبریز
شرکت سیناژن

شرکت داروسازی جابر بن حیان 
شرکت داروسازی اوزان

کارخانه شیر پاستوریزه پگاه فارس
کارخانه شیر پاستوریزه پگاه همدان

صنایع غذایي بهنوش ایران
شرکت کیسون

شرکت آسه تجارت آسیا
شرکت صنایع سرما آفرین

شرکت شهاب الکترونیک
صنایع شهید کلهر

شرکت فرابوم
گمرک آبادان
گمرک شهریار

و ...

شرکت پاالیش نفت شازند اراک
شرکت پاالیش نفت کرمانشاه

شرکت پاالیش نفت الوان
شرکت پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمي بیستون
شرکت پتروشیمي بوعلي سینا

شرکت پتروشیمی پردیس
شرکت پتروشیمي تندگویان

شرکت پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی شیراز
شرکت پتروشیمی فارابی

شرکت پتروشیمی مروارید
شرکت صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی تأمین

شرکت آب منطقه اي استان فارس
شرکت آب منطقه ای استان قزوین

شرکت آب و فاضالب استان ایالم
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبي
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضالب استان سمنان
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شرکت آب و فاضالب کاشان
شرکت آب و فاضالب تهران- منطقه 6

شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي
شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان شمالي

شرکت آب و فاضالب روستایي استان قزوین
شرکت آب و فاضالب روستای استان مرکزی

شرکت خدمات الیروبی و ماشین آالتی عمران نیرو خوزستان صبا
شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

شرکت برق منطقه اي فارس
شرکت برق منطقه ای هرمزگان

شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي

بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان تامین اجتماعي تهران

شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل تامین
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سازمان انتقال خون ایران
پژوهشگاه رویان

بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه
سازمان بنادر و دریانوردی ایران

شرکت تایدواتر خاورمیانه
سازمان فناوری اطالعات ایران
شرکت ارتباطات زیر ساخت

شرکت مخابرات استان سمنان
شرکت صنایع الکترونیک شیراز

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

شرکت شهر صنعتی کاوه
سازمان منطقه ویژه اقتصادی المرد

سازمان منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
پاالیشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

پاالیشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
پاالیشگاه هفتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

مرکز آموزش شهید بهشتی جم
شرکت عملیات غیر صنعتي پازارگاد

شرکت عملیات انتقال گاز- منطقه 9 
شرکت مدیریت اکتشاف نفت ایران

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران )6 منطقه(
شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

شرکت نفت و گاز سپانیر)تسکو(
شرکت پاالیش نفت تبریز
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QM Academy دپارتمان چاپ و نشر

همکاری با مدرسان جدید

موسسه مرزبان کیفیت دانش به پشتوانه دانش و تجربه تیم های ممیزی و اساتید همکار این مجموعه در بخش دیگری از فعالیت های خود اقدام به 
نشر منابع علمی قابل اطمینان، روزآمد و با ترجمه تخصصی و دقیق کرده است که آخرین موارد چاپ شده آن عبارتند از: 

با توجه به تنوع دوره های آموزشی قابل ارائه QM Academy و همچنین تعدد درخواست برگزاری دوره ها از سوی سازمان ها و صنایع، فرصت مناسبی 
برای همکاری با مدرسین مجرب و متخصص فراهم گردیده است که به همین منظور از کلیه عزیزانی که دارای سابقه اجرایی، علمی و آموزشی مناسبی 

هستند دعوت می شود تا رزومه به روزآوری شده خود را به آدرس info@qmacademy.ir ارسال نمایند.
بدیهی است با توجه به مکانیزم ارزیابی و اعتبارسنجی مدرسان این موسسه، در صورت احراز شرایط و تایید اولیه کمیته ارزیابی، مراحل همکاری آغاز و 

مشخصات و سوابق ایشان در فهرست اساتید همکار قرار خواهد گرفت.

تمامی کتاب های معرفی شده در سایز پالتویی و دارای متن فارسی و انگلیسی استانداردها در مقابل یکدیگر هستند.
برای اطالع از چاپ کتاب های جدید و یا سفارش خرید با شماره 021-88529400 )داخلی 145( تماس حاصل فرمایید. 

IMS سیستم مدیریت یکپارچه
ISO 9000:2015 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

 ISO 9001:2015  استاندارد بین المللی راهنمای بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت  ISO/TS 9002:2016   

ISO 45001:2018 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018 )الزامات و راهنمای  استفاده(

ISO 27001:2013 سیستم مدیریت امنیت اطالعات
مدیریت ریسک سازمانی

ت
ســایــر خــدمـــا
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ثبت گواهی  نامه های آموزشی با قابلیت ردیابی

ساالنه بالغ بر 6500 نفر در دوره های آموزشی QM Academy حضور یافته و گواهی نامه دریافت می کنند.
از آنجائیکه گواهی نامه های این موسسه از اعتبار مطلوب ملی و بین المللی برخوردار هستند و می توانند مبنای ارتقاء شغلی کارکنان سازمان ها قرار گیرند، 
 WWW.QMACADEMY.IR  امکان استفاده از مکانیزم شناسایی و ردیابی آنها فراهم بوده و متقاضیان این امکان را دارند تا با مراجعه به وب سایت

صحت گواهی نامه خود را استعالم نمایند.

ت
ســایــر خــدمـــا



No. 15, 6th Alley, Arabali St. khorashahr 
S t . S o h r e v a r d i  A v e .  t e h r a n  -  I r a n
 Tel: +98 21 88529400  Fax: +98 21 88768063

www.qmacademy.ir
info@qmacademy.ir

 تهـران، سهـروردی شمــالی، خیابــان خرمشــهر)آپادانا(، خیابان 
شـهـیـــد عربـعـــلی )نوبـخــت(، کـــوچــه ششـــم، پــالک15


