
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؛و احترام با سالم
به  ، گذشتهضمن عرض تشکر از حسن نظر جنابعالی و سایر همکاران محترم آن شرکت در خصوص استفاده از خدمات آموزشی خانه کیفیت کرمان در سال 

 به آن سازمان محترم اعالم می به صورت حضوری و مجازی ذیل برگزاری دوره های آموزشیاستحضار می رساند این موسسه آمادگی خود را نسبت به ارائه 

 دارد. نیز آمادگی برگزاری دوره های مذکور و مشابه را به صورت درون سازمانی همچنین این موسسه ؛دارد

را کتباً خود خواهشمند است در صورت صالحدید دوره های مورد نیاز سازمان  می گردد؛دوره ها متعاقباً اعالم زمانبندی و نحوه برگزاری  الزم به ذکر است

 اعالم فرمایید.

 ایران نژاد                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ریمدیر آموزش و نوآو 
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 )روز( مدت دوره عنوان دوره آموزشی

 2   آئین نگارش و مکاتبات اداری 1

 1 آشنایی با قانون مالیات های مستقیم 2

 1 (مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذاییویژه ) حلیت و طهارت 3

 1 فروش آنالین 4

 ISO/IEC17025:2017 2تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه  5

 1 هفت ابزار کیفیت 6

 1 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 7

 ISO9001:2015 1( با رویکرد ریسک در CAPAپیشگیرانه )و سیستم اقدام اصالحی  8

 2 انبارداری نوین 9

 1 ایمنی در کار 10

 1 غذایی مواد کیفیت کنترل 11

 ISO9001:2015 2 کیفیت مدیریت سیستم مستندسازی و الزامات تشریح 12

 1 غذایی مواد تقلبات 13

 MRO 2 یدکی قطعات مدیریت و نت های شاخص 14

 ISIRI10013 1 استاندارد براساس کیفیت مدیریت سیستم مستندات تهیه روش و نحوه با آشنایی 15

 2 آزمایشگاهی بین مقایسات 16

 HSE-MS 2 زیست محیط و بهداشت ایمنی، مدیریت سیستم مستندسازی و الزامات تشریح 17

 1 اجتماعی تأمین بیمه و کار قانون با آشنایی 18

 2 تضمین کیفیت نتایج آزمون 19

 2 (SPC) آماری کیفیت کنترل 20

 APQP 1طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول 21

 2 مقررات صادرات و واردات کاال )ثبت سفارش و ترخیص کاال( 22

 ISO/IEC17025:2017 2بازآموزی تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه  23

 1 روشهای تبلیغات هدفمند 24

 2 جمعداری اموال 25

 ساعت MSP 18مدیریت کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار  26

 1 حسابداری صنعتی 27
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 عنوان دوره آموزشی
 مدت دوره

 )روز(

 ISO9001:2015 2بازآموزی تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت  28

 ISO/IEC17025 2صحه گذاری روش های آزمون مطابق با الزامات استاندارد  29

 PM 2نگهداری و تعمیرات  30

 ISIRI14123 2براساس  ISO22000راهنمای کاربرد استاندارد  -سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی 31

 QFD 1گسترش عملکرد کیفیت  32

 2 کالیبراسیون عمومی 33

 2 فرآیند(تکنیکهای نگهداری، حمل و نقل و جابجایی کاال در انبار )با نگرشی بر جنبه های ایمنی و ارگونومی در این  34

 1 قوانین و مقررات بازنشستگی کشور -حقوق تأمین اجتماعی 35

 ISO45001:2018 2بازآموزی تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  36

 1 آشنایی با آالینده ها و سم شناسی 37

 1 ی آموزشی در حوزه پلی اتیلندوره 38

 1 شیوه نگارش استاندارد ملیآشنایی با  39

 2 اصول و روش های نمونه برداری 40

 1 مهندسی توسعه 41

 2 ارزیابی و مدیریت عملکرد 42

 1 مهارتهای ارتباطی پرسنل با ارباب رجوع 43

 2 اسناد و مدارک و اطالعات اصول حفاظت گفتار،  44

 2 واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران 45

 1 مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 46

 2 )بازاریابی و اعتباربخشی سازمانهای ارائه دهنده خدمات بازرسی( ISO17020:2012مبانی و تشریح الزامات استاندارد  47

 2 اصول بسته بندی موادغذایی 48

 ISO 14001 2 زیست محیط مدیریت سیستم سازی مستند و الزامات تشریح 49

 2 مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی 50

 2 مدیریت دانش خوردگی 51

 1 کارگاه کاهش مخاطرات ناشی از عوامل فردی و ارتقاء فرهنگ ایمنی 52

هایمتقاضیان محترم، خواهشمند است جهت کسب اطالعات بیشتر و شرایط ثبت نام با شماره  

واحد آموزش و نوآوری تماس ،  09138406573شماره و یا از طریق واتساپ و تلگرام با  32438638 – 32444551 -32460804  

د.حاصل فرمایی  


