شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران
ليست دوره هاي آموزشي قابل ارائه در سال 9317
رديف

نام دوره آموزشي

مدت دوره
(روز)

مخاطب دوره

هدف دوره

1

آشنايي بانحوه ارائه خدمت

2

مديران و سرپرستان و
کارشناسان

2

سيستم فيزيکي انبار

2

مسئولين انبار

3

ايمني انبار

2

مسئولين انبار

4

انبارداری صنعتي

2

مسئولين انبار

5

آراستگي محيط کار 5S

2

سرپرستان و کارشناسان
مسئولين انبار

6

مديريت ارتباط با مشتری CRM

2

مديران و سرپرستان

7

کارگروهي Team Work

2

سرپرستان و کارشناسان و
کارشناسان

8

مديريت عملکرد

2

مديران و سرپرستان

9

ارزيابي عملکرد

2

مديران و سرپرستان

11

مديريت منابع انساني

2

مديران و سرپرستان

11

رهبری سازماني

2

مديران

آشنايي با چگونگي ارائه
خدمات
آشنايي با سيستم فيزيکي
انبار
آشنايي با مسائل ايمني
مربوط به محيط انبار
آشنايي با انبارداری صنعتي
آشنايي با اجزای ( )5Sو
مزايای بکارگيری آنها در
جهت آراستگي محيط کار
آشنايِي بانحوه مديريت
مرتبط با مشتری در راستای
موفقيت سازمان
آشنايي با مفهوم و مزايای
کارگروهي و توانايي تشکيل
تيم های کاری و بهره گيری
از قابليتهای کارتيمي در
انجام امور محوله سازمان
آشنايي فراگيران با روشهای
استقرار و هدايت عملکرد در
سطوح فرد  ،برنامه و
سازمان
آشنايي فراگيران با روشهای
مديريت  ،ارزيابي و پايش
عملکرد در سطوح فرد ،
برنامه و سازمان
توانمندسازی مديران در
راستای استفاده بهينه از
منابع انساني
آشنايي با رهبری سازماني
و رفتارها و نيازمنديهای آن
همچنين شناخت زمينه های
قابل اعمال رهبری سازماني
و نتايجي که رهبری ميتواند
کسب نمايد
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رديف

نام دوره آموزشي

مدت دوره
(روز)

مخاطب دوره

12

مهارت هدايت کارکنان

2

مديران و سرپرستان

13

تصميم گيری اجرايي

2

مديران و سرپرستان

14

ابزار مديريتي حل مسئله

2

مديران

15

مديريت ارتباطات سازماني

2

مديران

16

مديريت بازاريابي مارکتينگ

2

مديران و مسئولين فروش

17

مديريت استراتژيک

2

مديران

18

مديريت فرآيند

2

مديران و سرپرستان

19

فناوری اطالعات  ITو سيستمهای اطالعاتي IS

2

مديران و سرپرستان و
کارشناسان

21

هزينه های کيفيت COQ

2

مديران و سرپرستان

21

کاليبراسيون عمومي

2

کارشناسان فني

22

آشنايي با الزامات استاندارد ISO9111-2115

سرپرستان و کارشناسان
2
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هدف دوره
افزايش سطح قابليت
مربيگری مديران
آشنايي کارشناسان ،
سرپرستان و کارکنان با
روشهای تصميم گيری در
سطوح اجرايي و عملياتي
آشنايي با روشهای
شناسايي مسائل موجود
درسازمان و شناخت
ابزارهايي جهت رفع آنها
آشنايي با اصول و مباني
ارتباطات سازماني و کسب
مهارتهای الزم برای
ارتباطات موثر
آشنايي و فراگيری نسبت به
بازاريابي و شناسايي زمينه
های متنوع و پر اهميت آن
ايجاد دانش و آگاهي کافي
برای شناخت دورني و
بيروني سازمان و
برخورداری از ديدگاه کالن
نگر جهت تشخيص افقهای
دوردست سازمان و تبديل
آن به برنامه های اجرايي
جهت رشد و بهبود مداوم
سازمان
آشنايي با نقش فرآيند محوری
در مديريت کيفيت و تاثير
اثربخش و کارآيي فرآيندها در
بهبود کيفيت و عملکرد سازمان

معرفي فناوری اطالعات و
ويژگيهای آن و تعريف
سيستم اطالعات و
کاربردهای آن
شناخت و بهينه يابي و بهينه
سازی هزينه های کيفيت
آشنايي با نظام کاليبراسيون
جهت ايجاد سيستمي مناسب
برای کنترل وسايل تست و
بازرسي و آزمون
آشنايي با تغييرات ايجاد
شده استاندارد نسبت به
ويرايش ISO9111-2118

رديف

نام دوره آموزشي

مدت دوره
(روز)

مخاطب دوره

23

مديريت محصول

2

مديران و سرپرستان

24

کنترل فرآيند آماری مقدماتي SPC1

2

کارشناسان

25

کنترل فرآيند آماری پيشرفته SPC2

2

کارشناسان

26

گسترش عملکرد کيفي QFD

2

کارشناسان

27

تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيری MSA

2

کارشناسان

28

تجزيه و تحليل خطا و اثرات ناشي از آن
FMEA

2

کارشناسان

29

کارت امتيازی متوازن (سنجش عملکرد) BSC

2

مديران و سرپرستان و
کارشناسان

31

آشنايي با مفاهيم و تشريح اجزاء مدل تعالي
سازماني EFQM

2

کارشناسان

31

خودارزيابي برمبنای مدل EFQM

3

کارشناسان

32

تربيت ارزياب برمبنای مدل EFQM

5

کارشناسان

33

اصول تدوين اظهارنامه مدل سرآمدی EFQM

1

کارشناسان

34

مديريت خدمات پس از فروش

2

مديران
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هدف دوره
آشنايي فراگيران با اصول
مديريت محصول به عنوان
روشي برای ايجاد انعطاف
پذيری  ،چابکي  ،هماهنگي و
ايجاد ارزش دو طرفه
مشتريان و سازمان
آشنايي با انواع نمودارها
جهت کنترل فرآيند آماری
در راستای ارتقاء کيفيت و
کاهش هزينه ها
آشنايي با نحوه کنترل
فرآيند آماری جهت کنترل
کيفيت و تضمين کيفيت
ارزيابي
َآشنايي با فن  QFDبرای
طرح ريزی محصول يا
خدمات جديد براساس نيازها
و انتظارات مشتريان
آشنايي با شاخصهای
آماری و تحليل سيستمهای
اندازه گيری
آشنايي با فن  FMEAبرای
پيشگيری از خطاهای بالقوه
از فرآيند و طراحي
توانمندسازی مديران و
کارشناسان در استفاده
موثر و کارآمد از کارت
امتيازی متوازن
يادگيری مفاهيم و تشريح
اجزاء EFQM
آشنايي با مکانيزم و مفاهيم
نظام خودارزيابي و نظام
امتيازدهي در چهارچوب
مدل EFQM
تربيت ارزياب بر مبنای مدل
EFQM
آشنايي با چگونگي تهيه
اظهارنامه براساس مدل
سرآمدی EFQM
توانمندسازی مديران برای
مديريت بر خدمات پس از
فروش

مخاطب دوره

35

کارگاه آموزشي(عارضه يابي براساس
الگوی)TABS

2

مديران و کارشناسان

36

نيازسنجي آموزشي

4

مديران و روسا وکارشناسان
اموزش

37

آشنايي با الزامات سيستم مديريت ايمني؛
بهداشت حرفه ای و زيست محيطي بر اساس
HSE-MS

2

مديران و کارشناسان

38

مديريت انرژی Energy Management

2

مديران و کارشناسان

39

کنترل کيفيت ديگهای بخار و آبداغ

6

سازندگان ديگ بخار و آب داغ

41

تشريح الزامات مديريت ارائه خدمات

1

مديران و کارشناسان

41

حل مسئله و تجزيه و تحليل داده ها با رويكرد
BPR

2

مديران و کارشناسان

رديف

نام دوره آموزشي

مدت
دوره
(روز)

هدف دوره
شناسايي و تحليل مسايل و
فرصتهای موجود در
فرآيندهای کسب و کار و
تعيين اقدامات اجرايي
مناسب
ايجاد زمينه برای بهره
گيری از اهرم آموزش برای
آماده سازی؛ اصالح
وبهبود رفتاروعملکرد
کارکنان
آشنايي با الزامات سيستم
مديريت ايمني؛بهداشت
حرفه ای و زيست محيطي
آشنايي با مديريت انرژی و
مزايای اقتصادی و زيست
محيطي جهت سازماندهي
و مديريت مقابله با تلفات و
مصرف انرژی در سازمان
و استقرار سيستم مديريت
انرژی
آشنايی با فرآيند کنترل
کيفی ديگهای بخار و آبداغ
بر مبنای استاندارد ملی
ISRI 1324
آشنايي با نحوه ارزيابي
خدمات پس از فروش
شناسايي دغدغه ها و
مسائل مجموعه و يادگيری
از طريق عوامل و شناسائي
ريشه ها برای تصميم
سازی و اتخاذ اقدامات
اصالحي و پيشگيرانه
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رديف

42

مدت
دوره
(روز)

نام دوره آموزشي

مديران مراکز مکانيزه معاينه فني

1

مخاطب دوره

دستورالعملهای
انجام معاينه فنی و
حد مجاز قبوليها و
مردوديها

مديران

43

کارشناسان مراکز مکانيزه

1

44

آشنايي با بازرسي باالبرها و جرثقيلها

3

45

 -AHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي

1

کارشناسان

46

CNGبراساس استاندارد ملي 9426

مديران ارشد ؛ مشاوران و
تصميم گيران سازمانها

افراد مرتبط

بازرسي ادواری خودروهای گاز سوز  CNGبر

47

اساس استاندارد ملي 9747

1

افراد مرتبط

48

آشنايي تخصصي با مخزن وشير مخزن

1

افراد مرتبط

1

افراد مرتبط

1

افراد مرتبط

49

51

آشنايي تخصصي با تجهيزات نصب در جايگاه
های CNG

بازرسي ادواری تجهيزات نصب در جايگاه های
سوخت CNG
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آشنائی با قوانين
ومسئوليتهای کارشناسان
فنی درمراکز مكانيزه معاينه
فنی کشورهای پيشرفته

آشنايی

بازسنجي کيفي والزامات نصب مخازن
1

هدف دوره

آشنايي با روش تجزيه
مسائل تصميم گيری
پيچيده و تبديل آنها به
مسائلي ساده تر
در اين دوره روش و
الزامات باز سنجي کيفي
مخازن  CNGتشريح مي
گردد.
در اين دوره الزامات
بازرسي ادواری وابزار
وتجهيزات بازرسي تشريح
ميگردد.
در اين دوره انواع مخزن
وروشهای ساخت
آنهاوآزمونهای حين ساخت
مخزن وتمامي بخشهای
شير مخزن تشريح مي
شود.
در اين دوره تجهيزات
مربوطه وومستند سازی
مدارك آموزشي بر اساس
استاندارد ملي 7829-1-2
تشريح ميگردد.
در اين دوره بازرسي کليه
تجهيزات نصب در
جايگاهها بر اساس
استانداردهای مرتبط
تشريح ميگردد.

رديف

نام دوره آموزشي

مدت دوره
(روز)

مخاطب دوره

هدف دوره

51

مباني ايمني ،بهداشت و محيط زيست

1

مديران و کارشناسان محيط
زيست

52

آلودگيهای زيست محيطي
(علل ،اثرات ،پيشگيری و کنترل)

1

مديران و کارشناسان محيط
زيست

53

معاينه فني خودرو ها و تاثيرات آن در کاهش
آاليندگي محيط زيست

1

مراکز معاينه فني و سايرين

آشنايي با الزامات ايمني
،بهداشت و محيط زيست
آشنايي با علل  ،اثرات
،پيشگيری و نحوه کنترل
آلودگي های زيست محيطي
آشنايي با تاثيرات معاينه
فني خودرو ها در کاهش
آاليندگي محيط زيست

54

آشنايي با معاينه فني موتورخانه های ساختمان
و اثرات آن در کاهش آاليندگي

1

مسئوالن تاسيسات و
کارشناسان محيط زيست
سازمانها

55

آاليندگي خودروها و قوانين زيست محيطي

1

مديران و کارشناسان مرتبط

56

آزمون های آاليندگي و مقايسه استانداردهای
مصوب

1

مديران و کارشناسان مرتبط

1

مديران و کارشناسان مرتبط

57

58

59

آشنايي با تجهيزات تست و روشهای انجام
آزمون های آاليندگي
بازرسي تجهيزات زمين با زی بر اساس
استاندارد ملي  6436و 6437
آشنايي با الزامات استاندارد ملي ايران به شماره
( 11389سازه های بادی)

1

 5ساعت

سازندگان تجهيزات زمين
بازی و بازرسان تجهيزات
زمين بازی و مسئوالن
کنترل کيفيت
سازندگان تجهيزات زمين
بازی و بازرسان تجهيزات
زمين بازی

آشنايي با فرايند معاينه فني
موتورخانه های ساختمان
تشريح آاليندگي خودرو ها
و قوانين زيست محيطي
آشنايي با آزمون های
آاليندگي و مقايسه آن با
استانداردهای مصوب
آشنايي با تجهيزات تست و
روشهای انجام آزمون های
آاليندگي
آشنايي با استاندارد ملي
 6436و 6437
آشنايي با الزامات
استاندارد 11389

61

استاندارد سازی انبار (کنترل موجودی )

1

مديران و کارشناسان مرتبط

آشنايي با پارامترهای مهم
در کنترل موجودی انبار

61

آشنايي با استاندارد ملي ايران به شماره8987

1

ناظران فني شهر بازيها

آشنايي با الزامات اين
استاندارد

62

آشنايي با الزامات وسيله تفريحي ترامپولين

 3ساعت

ناظران فني شهر بازيها

آشنايي با الزامات اين
استانداردAS4989

 3ساعت

ناظران فني شهر بازيها

آشنايي با اين الزامات

ناظران فني پارکهای آبي

آشنايي با الزامات اين
استاندارد

ناظران فني پارکهای آبي

آشنايي با اين الزامات

63
64
65

آشنايي با مهارت های الزم در خصوص
اپراتوری وسايل تفريحي در شهر بازيها
آشنايي با الزامات استاندارد(14238پارك آبي)
آشنايي با مهارت های الزم در خصوص
اپراتوری وسايل تفريحي در پارك آبي
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 3ساعت

آشنايي با الزامات بازرسي تجهيزات هيدروليک

2روز
( 16ساعت)

ناظران فني ومسئوالن کنترل
کيفي شهر بازيها

آشنايي با الزامات
استاندارد های مربوطه

آشنايي با بازرسي جوش وآزمون های غير

2روز
( 16ساعت)

ناظران فني ومسئوالن کنترل
کيفي شهر بازيها

آشنايي با الزامات
استاندارد های مربوطه

68

آشنايي با برق عمومي در تجهيزات شهر بازيها

1روز
(  8ساعت)

ناظران فني ومسئوالن کنترل
کيفي شهر بازيها

آشنايي با الزامات
استاندارد های مربوطه

69

اصول ايمني وبهداشت

1روز
(  8ساعت)

مسئوالن مر بوطه در
شرکتها وسازمانها

آشنايي با الزامات ايمني
وبهداشت در سازمانها

تجزيه تحليل آماری جهت اثر بخشي پايش

1روز
(  8ساعت)

مسئوالن تضمين کيفيت در
سازمانها

آشنايي با نحوه تجزيه
وتحليل با استفاده از
نمودارهای آماری

71

اصول وفنون مذاکره

1روز
(  8ساعت)

مسئوالن crm

آشنايي با اصول وفنون
مذاکره

72

سيستم های سفارش گذاری وموجودی انبار

1روز
(  8ساعت)

مسئوالن انبار

آشنايي با الزامات سفارش
گذاری وکنترل موجودی

73

گزارش نويسي

1روز
(  8ساعت)

کارشناسان

آشنايي با اصول گزارش
نويسي

74

مديريت اسناد

1روز
(  8ساعت)

کارشناسان مديريت کيفيت

آشنايي بانحوه مديريت
اسناد ومدارك

75

آشنايي با ازامات استاندارد ايزو 11114-11112

1روز
(  8ساعت)

کارشناسان ومسئوالن

آشنايي با الزامات اين
استاندارد

1روز
(  8ساعت

کارشناسان ومسئوالن کبفي

66
67

71

شهر بازيها
مخرب در تجهيزات تفريحي

فرآيندها

کارگاه شناسايي ريسک های مرتبط با
76

فرآيندهای سيستم مديريت کيفيت منطبق با
استاندارد ايزو2115-9111

FR-CT-00/00

آشنايي با نحوه شناسايي
ريسک

