
 

 1402  ماه فروردین()یتقویم آموزش
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 توضیحات:سایر 

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

 است.  16:30صبح  و اتمام آن  8:30ساعت حضوري شروع دوره هاي آموزشی  •

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

 هاي آنالین حضور یابند.توانند در دوره( نیز میIOSو  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 نوروزيخانم   3داخلی  88529400و یا تلفن 

ف 
دی

ر
 

 برگزارینوع  عنوان دوره
 مدت دوره

 )ساعت( 

 تاریخ برگزاری

 (ماه فروردین)

 مبلغ دوره

 )ریال(

 30،000،000 19 - 20 روز(2) 16 حضوري مدیریت ریسک در استاندارد هاي سیستم مدیریت  1

 47،000،000 در حال ثبت نام (جلسه6) Online 30 (IMSتشریح الزامات و ممیزي داخلی سیستم  مدیریت یکپارچه ) 2

 76،800،000 19 - 23 روز(5) 40 حضوري  )با گواهی نامه داخلی(  ISO 50001:2018سرممیزي  3

 29،800،000 20 - 21 روز(2) 16 حضوري  کنترل کیفیت عمومی  4

 17،000،000 22 روز(2) 8 حضوري مبارزه با پولشوئی )نکات قانونی و اجرائی( 5

 20،800،000 ثبت نامدر حال  (جلسه3) Online 12 مدیریت خرید و سفارشات خارجی 6

 75،000،000  26 – 30 روز(5) 40 حضوري تربیت کارشناس تضمین کیفیت  7

 30،500،000  21 – 22 روز(2) 16 حضوري APQC`s PCFطرح ریزي فرآیندها بر اساس الگوي  8

 20،000،000 در حال ثبت نام (جلسه3) Online 12 مطالعه و ارزیابی و زمان )زمان و ظرفیت سنجی( 9

 6،500،000 در حال ثبت نام (جلسه1) Online 4 مدیریت زمان  10

 22،500،000 در حال ثبت نام (جلسه3) Online 12 اصول تدوین شایستگی هاي کارکنان 11

 31،300،000  27 – 28 روز(2) 16 حضوري (TPM) نگهداري و تعمیرات بهره ور فراگیر  12

 6،800،000 در حال ثبت نام (جلسه1) Online 4 (Permit to Work)الزامات صدور مجوز انجام کار  13

 31،500،000 30 - 31 روز(2) 16 حضوري  ایمنی برق  14

 25،000،000 در حال ثبت نام  (جلسه4) ISO 14001:2015 Online 16تشریح الزامات و ممیزي داخلی  15

 20،000،000 در حال ثبت نام  (جلسه3) Online  12 روابط عمومی نوین  16

 18،400،000  31 روز(1) 8 حضوري ROI تحلیل بازگشت سرمایه در آموزش  17

 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 اجراي✓

 اطالعات فناوري 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 داراي✓

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

 ایران در EFQM بنیاد لیسانس تحت مشاوره✓
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