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 عنوان دوره های آموزشی
مدت 

 دوره)روز(

هزینه ثبت 

         هرفرد  نام

 ) ریال (

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 تشریح الزامات سیستم مدیریت

  ISO 9001 : 2015  کیفیت
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 سیستم مدیریتالزامات  تشریح

 ISOزیست محیطی

14001:2015 

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

سیستم مدیریت  تشریح الزامات

کیفیت در صنعت نفت ، گاز ، 

 ISOTS:  2010پتروشیمی 

29001 

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 سیستم مدیریت تشریح الزامات

رسیدگی به شکایات مشتریان 

2018:ISO 10002 

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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 سیستم مدیریت تشریح الزامات

مشتریان  سنجش رضایت

2018:ISO 10004 

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 تشریح الزامات سیستم مدیریت

بهداشت حرفه ای ایمنی و 
ISO 45001:2018 

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

سیستم مدیریت  الزاماتتشریح 

:  2017کیفیت آزمایشگاهها 
ISO / IEC 17025 

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

سیستم مدیریت  تشریح الزامات

 ISOامنیت اطالعات 

27001: 2013 

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

سیستم مدیریت  تشریح الزامات

 کیفیت در قطعات خودرو

IATF 16949:2016   

3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

بر  ISO 9001 ممیزی داخلی

 ISO 19011:2011 مبنای
3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

فرآیند موثر  تشریح الزامات

 ISO 10015:1999 آموزش
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2  برنامه ریزی  استراتژیک

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5S 1نظام آراستگی محیط کار 

تجزیه و تحلیل تجهیزات اندازه 

 MSA گیری
3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

ن تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آ
FMEA  

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- SPC  3کنترل فرآیند آماری 

 ISOمستند سازی الزامات 

9001:2015 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

تشریح معیارهای مدل تعالی 
EFQM  

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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تجزیه و تحلیل داده ها و کاربرد 

ابزارهای آماری در سیستم های 

 مدیریت

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

تکنیک های ارزیابی و مدیریت 

  HSEریسک 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 تضمین کیفیت در نرم افزار

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 مدیریت دانش

 Team دوره کارگروهی )

Work) 
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

دوره حل مسئله و ریشه یابی با 

 چرا 5تکنیک 
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 مدیریتتشریح الزامات سیستم 

 مواد غذایی  و بهداشت ایمنی

ISO 22000&HACCP 

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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ساختار سازمانی، مسئولیت ها و 

 اختیارات
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 بازاریابی و مدیریت بازار

برند سازی و ایجاد وفاداری در 

 مشتری
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

مدیریت ارتباط با مشتری 

(CRM) 
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

             --- 1 روانشناسی نفوذ در مشتری

             --- 1 شخصیت شناسی مشتری

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 اصول و فنون مذاکره
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آشنایی با تکنیک های متقاعد 

 سازی مشتری
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 جادوی کلمات در فروش

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 کنترل کیفیت مبانیآشنایی با 

آشنایی با روش های بازرسی و 

 (Samplingنمونه برداری )
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 برنامه ریزی و مدیریت انبارها

مدیریت ارتباطات داخلی 

سازمان و پیشگیری از تداخل 

 وظایف واحد ها

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

آشنایی با تجزیه و تحلیل داده 

 ها)تهیه و تحلیل گراف ها(
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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آشنایی با مدیریت ریسک در 

ISO 9001  بر اساس استاندارد
ISO 31000 

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

آشنایی با هزینه های کیفیت 

(COQ) 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 برنامه ریزی و کنترل تولید

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 مدیریت منابع انسانی 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 مدیریت رفتار سازمانی 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 مدیریت تعارض

ریزی منابع سازمان  برنامه

(ERP) 
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 (EQهوش هیجانی )

مدیریت رفتارهای سیاسی در 

 داخل سازمان ها
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 مستمربهبود 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 تولید ناب

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 مدیریت خرید و تامین کنندگان

 360ارزیابی عملکرد با رویکرد 

 درجه
1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

فرآیند جوشکاری با الکترود 

 SMAW دستی

8 

4 
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فرآیند جوشکاری با قوس 
 الکتریکی تحت گازمحافظ

(MAG/MIG (GMAW 

8 

4 

             

-فرآیند جوشکاری با قوس
 الکترود تنگستن تحت گازمحافظ

(TIG (GTAW  

8 

4 

             

فرآیند جوشکاری با قوس 
  SAW زیرپودری

8 

4 

             

نگارش و تهیه دستورالعمل 
  PQR / WPS جوشکاری

6              

آزمون و تایید صالحیت 
  WQT جوشکاران

6              

کنترل کیفیت سازه های فلزی و 
 – ITP نگارش مستندات کیفیت

QCP  
6              

              CWI 24 بازرسی جوش
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 کارفرمان محترم برگزار می گردد. یاحضوری و مجازی در دفتر کیفیت پژوهان آریا  دوره ها به صورت

 

بازرسی جوش به روش مایعات 
 PT نافذ

16              

بازرسی جوش به روش 
 MT مغناطیسی

16              

 بازرسی جوش به روش چشمی
VTساعت 

16              

              8 کنترل ابعادی سازه های فلزی

 3834مات استاندارد تشریح الزا
ISO  و نحوه پیاده سازی 

8              



                                                            

                                                                                       ، آموزش و پیاده سازی سیستم های مدیریت              هشاورم                                                                                                             آریا     پژوهان کیفیت شرکت            

 
 

 



                                                            

                                                                                       ، آموزش و پیاده سازی سیستم های مدیریت              هشاورم                                                                                                             آریا     پژوهان کیفیت شرکت            

 
 

تقویم آموزشی سال  

1401 
 

10احد و-ساختمان کیان-21 پالک-هارده هم مرکزیچ-ازمان برنامه شمالیس-تهرانآدرس:   

44136605 تلفن:  

44130936: تلفکس  

  keyfiyat.pajoohan@yahoo.com      info@kpairan.com ایمیل:

 
 همکاری با شما افتخار ماست

 

 

 زبی

mailto:keyfiyat.pajoohan@yahoo.com
mailto:info@kpairan.com

