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 برگزارینوع  عنوان دوره
 مدت دوره

 )ساعت( 

 تاریخ برگزاری

 (ماهدی )

 مبلغ دوره

 )ریال(

 10،300،000 1 روز(1) 8 حضوری CSM مشتری رضایت گیریاندازه و مدیریت 1

 18،650،000  1 – 2 روز(2) 16 حضوری تشریفات و پذیرایی آداب 2

 9،900،000 3 روز(1) 8 حضوری معدنی و صنعتی جامد زائد مواد مدیریت 3

 19،850،000  3 – 4 روز(2) 16 حضوری اصول مدیریت و سرپرستی 4

 18،900،000  3 – 4 روز(2) 16 حضوری (سنجیظرفیت و زمانسنجی) زمان و کار ارزیابی و مطالعه 5

 18،800،000  3 – 4 روز(2) 16  حضوری (MSAتجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری ) 6

 21،400،000  3 – 4 روز(2) 16 حضوری مالی هایصورت تحلیل و تجزیه 7

 21،500،000  3 – 4 روز(2) 16 حضوری قراردادها حقوقی مسائل و تدوین و تهیه اصول 8

9 
   (ISO 13485 – ISO 15223 – ISO 14971) پزشکی تجهیزات استانداردهای الزامات

 فایل تکنیکال تدوین دستورالعمل و
Online 20 (5)19،900،000 درحال ثبت نام جلسه 

10 
  آموزش مدیریت سیستم داخلی ممیزی و مستندسازی الزامات، تشریح

ISO 10015:2019 
 21،700،000  3 – 4 روز(2) 16  حضوری

 10،650،000  4 روز(1) 8 حضوری المللیبین نقل و حمل مدیریت 11

 19،850،000  4 – 5 روز(2) 16 حضوری (FMEA) آن اثرات و بالقوه خرابی حاالت تحلیل و تجزیه 12

 18،900،000  4 – 5 روز(2) 16 حضوری کارایی و عملکرد ارزیابی و سنجش 13

 19،850،000  5 – 6 روز(2) 16 حضوری گیریتصمیم فنون و فرآیند 14

 3،700،000 در حال ثبت نام جلسهOnline 8 (1) زمان مدیریت 15

 12،500،000 در حال ثبت نام جلسهOnline 12 (3) سازمان در سمی افکار مدیریت 16

 19،800،000 10 - 11 روز(2) 16 حضوری PMBOK:2017 استاندارد براساس پروژه مدیریت 17

 19،800،000 10 - 11 روز(2) 16 حضوری تدارکات و خرید مدیریت و ریزیبرنامه 18

19 
 کالیبراسیون و تست هایآزمایشگاه داخلی ممیزی و الزامات تشریح

 ISO/IEC 17025:2017 

 حضوری
 29،000،000 10 - 11 روز(2) 16

 45،500،000 در حال ثبت نام جلسهIRCA* Online 40 (8) اعتبار تحت ISO 45001:2018 سرممیزی 20

 21،400،000 12 - 13 روز(2) 16 حضوری توزیع هایکانال مدیریت 21

 19،850،000 13- 14 روز(2) 16 حضوری انبارگردانی و انبارداری نوین هایروش 22

 11،850،000 14 روز(1) 8 حضوری آموزش فرآیند مانیتورینگ 23

 19،750،000 14 - 15 روز(2) 16 حضوری اداری مکاتبات نگارش آئین 24

 18،650،000 15 - 16 روز(2) 16 حضوری (فیزیکی حفاظت) حراست و انتظامات هایمهارت 25

 ایتالیا IMQ  دهنده گواهی شرکت نمایندگی ایران، کیفیت مرزبان گروه عضو✓

 اختصاصی و عمومی صورت به مختلف حوزه 34 در آموزشی عنوان 1200 از بیش اجرای✓

 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت از( نما) اطالعات امنیت مدیریت نظام آموزش در فعالیت پروانه اخذ✓

 نفت شرکت آموزش جامع سامانه در شده ثبت) ایران نفت ملی شرکت از آموزشی صالحیت تایید گواهی دارای✓

 صنایع مدیریت حوزه در کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان از آموزشگاه پروانه✓

 ایران در EFQM بنیاد لیسانس تحت مشاوره✓
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3از  2صفحه   
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 نوع برگزاری عنوان دوره
 مدت دوره

 )ساعت( 

ی ارتاریخ برگز

 (دی ماه)

 مبلغ دوره

 )ریال(

 11،400،000 17 روز(1) 8 حضوری ایزنجیره هایفروشگاه در فروشندگی اصول 26

 21،500،000  17 – 18 روز(2) 16 حضوری آن اجرایی هاینامه آئین و مناقصات برگزاری قانون 27

 29،500،000  17 – 19 روز(3) 24 حضوری ISO 27001:2013  داخلی ممیزی و الزامات تشریح 28

 33،400،000 در حال ثبت نام جلسهTIA-942 Online 20 (5) داده مراکز ارتباطات زیرساخت استاندارد الزامات تشریح 29

 11،400،000 18 روز(1) 8 حضوری ثرمؤ فروشگاهی چیدمان اصول 30

 19،850،000  18- 19 روز(2) 16 حضوری حسابداری در Excel افزارنرم کاربرد 31

 4،200،000 در حال ثبت نام جلسهOnline 5 (1) (اجرائی و قانونی نکات) پولشوئی با مبارزه 32

 18،900،000 19 - 20 روز(2) 16 حضوری پیشگیرانه و اصالحی اقدامات اثربخش اجرای رویکرد با هاداده تحلیل و تجزیه 33

 18،700،000 19 - 20 روز(2) 16 حضوری (SPC) فرآیند آماری کنترل 34

 11،000،000 در حال ثبت نام جلسهOnline 12 (3) سازمان مجدد مهندسی 35

 18،700،000 20 - 21 روز(2) 16  حضوری (QFD) کیفیت وظیفه گسترش 36

 27،750،000 20 - 22 روز(3) 24 حضوری EFQM 2020 خودارزیابی و معیارها تشریح 37

 31،800،000 20 -  22 روز(3) 24 حضوری IATF 16949:2016  الزامات تشریح 38

 18،750،000 21 - 22 روز(2) 16 حضوری (PM) پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری اصول 39

 19،750،000 21 - 22 روز(2) 16 حضوری  CRM مشتری با ارتباط مدیریت 40

 18،900،000 24- 25 روز(2) 16 حضوری حوادث نویسیگزارش و تحلیل و تجزیه بررسی، 41

 47،500،000  25 – 29 روز(5) 40 حضوری (IMS)  یکپارچه مدیریت سیستم داخلی ممیزی و الزامات تشریح 42

 19،700،000  25  – 26 روز(2) 16 حضوری انگلیسی زبان به بازرگانی مکاتبات اصول 43

 11،000،000 26 روز(1) 8 حضوری بازاریابی در محصول گذاریقیمت اصول 44

45 
  زیست محیط و بهداشت ایمنی، مدیریت سیستم داخلی ممیزی و الزامات تشریح

HSE-MS 
 29،000،000 27 - 29 روز(3) 24 حضوری 

46 
 اساس بر لوله خطوط و کشیلوله سیستم فشار، تحت ظروف تعمیرات و بازرسی

 *ASME PCC2 استاندارد

حضوری+

online 
 47،600،000 27 - 29 روز(5) 40

 12،500،000 در حال ثبت نام جلسهOnline 12 (3) هاگیربکس انواع تعمیرات و یابیعیب شناخت، 47

 19،850،000 28 - 29 روز(2) 16 حضوری انسانی منابع غیر مدیران برای انسانی منابع مدیریت 48

 8،900،000 در حال ثبت نام جلسهOnline 8 (2) کارکنان در روحیه و انگیزه ایجاد نوین هایروش 49

 15،500،000 در حال ثبت نام جلسهOnline 12 (3) کارآمد استخدامی مصاحبه هایتکنیک 50
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 شد. خواهد سرممیزی افزوده دوره هزینه به پوند 90 مبلغ  IRCA/ IEMA  ثبت با المللی بین گواهینامه دریافت به تمایل صورت در*

 سایر توضیحات:

 است )مؤسسه مرزبان کیفیت دانش(  QM Academyهزینه دوره های فوق شامل جزوات آموزشی، پذیرایی و گواهینامه معتبر از  •

 است.  16:30صبح  و اتمام آن  8:30ساعت حضوری شروع دوره های آموزشی  •

 .امکان پذیر است تخفیف ویژهها با اعمال سایر موارد درخواستی بصورت اختصاصی برای سازمانها و برگزاری تمام دوره  •

 های آنالین حضور یابند.توانند در دورهمی( نیز IOSو  Androidتاپ با استفاده از موبایل)کاربران عالوه بر کامپیوتر و لپ •

 (و بدون نیاز به نصب نرم افزار )دسترسی از طریق مرورگر
 0910 -9810647مراجعه نمایید و یا با شماره  همراه www.qmacademy.irجهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت 

 تماس حاصل فرمائید.  پریسا نوروزیخانم   3داخلی  88529400و یا تلفن 
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