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 آموزشی مدیریت کیفیت الف( دوره های 

 

 عنوان دوره آموزشی 
مدت 

 دوره
 اسفند  بهمن  دی  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  دین ورفر

مبانی، تشریح الزامات و راهنمای پیاده سازی  سیستم مدیریت کیفیت 

   ISO 9001:2015در سازمان بر اساس استاندارد  
3 23-21 9-7 20-18 10-8 4-2 8-6 8-6 9-8 8-6 12-11 4-2 3-1 

شنایی با مهارت های مورد نیاز  آ  و ISO 9001:2015ممیزی داخلی 

 برای ممیزان داخلی 
3 28-30 30-28 31-29 21-19 25-23 25-23 24-26 27-25 29-27 30-28 25-23 19-17 

( و آشنایی  IRCA)با گواهینامه رسمی  ISO 9001: 2015سر ممیزی 

 با اصول و مهارت های ممیزی درممیزی های شخص سوم 
 گردد. متعاقبا اعالم می  3

( با رویکرد  CAPAم های اقدام اصالحی و رویکرد پیشگیرانه  ) ست سی

 ISO9001:2015مدیریت ریسک در استاندارد 
2  22-21 

online 
      24-23 

online 
   

طراحی ، مدیریت و بهبود فرآیندها در سیستم های مدیریت بر اساس  

 APQC( و راهنمای  Risk Based Thinkingتفکر مبتنی بر ریسک ) 
2    6-5    30-29   28-27  

 مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان بر اساس استاندارد 

9004:2018 ISO  
2     14-13        

مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی سیستم های مدیریت  

 :ISO 29001 2020کیفیت در صنایع نفت و گاز بر اساس استاندارد
3     18-16        

ی مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز بر  ی سیستم هاممیزی داخل

 ISO 29001:2020اساس استاندارد 
3         10-9    

مبانی، تشریح الزامات، طراحی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در  

 ISO 13485صنایع تجهیزات پزشکی  بر اساس استاندارد 
 می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار  2

ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی  

 ISO 13485مبتنی بر استاندارد 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

مدیریت انطباق با نیاز ها و انتظارات ذینفعان در سیستم های مدیریت  

 ISO 19600جدید بر اساس استاندارد  
 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  با 2

اصول و مهارت های مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 

(ISO 9001 Lead Implementer   ) 

40  

 ساعت
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

فنی   گواهینامه سازمانتربیت کارشناس مدیریت )تضمین(کیفیت  )با 

 حرفه ای( 

56  

ساعت  

تئوری  

  98و 

ساعت  

 عملی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

16:30

 تا

20:30 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

 تربیت مدیر )تضمین(کیفیت  )با گواهینامه سازمان فنی حرفه ای(

45  

ساعت  

تئوری  

  66و 

ساعت  

 عملی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

16:30

 تا

20:30 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  ISO 28000 2سیستم مدیریت رنجیره تامین 

سیستم های مدیریت   مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی

 TL 9000اتی و زنجیره تامین کیفیت در صنایع مخابر
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2



 

 

 

 

 

 الف( دوره های آموزشی مدیریت کیفیت 

 در صنایع خودرو و قطعه سازی( دوره های آموزشی ب 

 عنوان دوره 
مدت 

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

  IATF 16949:2016 3    28-26    24-22   7-5مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی 

 IATF 16949:2016 3   6-4    12-10     5-3ممیزی داخلی 

  APQP 2    9-5طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول 

online 
    10-9  

online 
   

    10-11      26-27   2 )جدید( 2019ویرایش   FMEAتجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن 

  MSA 4     18-16 گیری تجزیه و تحلیل سیستم اندازه 

online 
    20-18  

Online 
  

  SPC 4   24-22کنترل فرآیند آماری 

online 
    13-11 

online 
    

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  IATF 16949:2016 2ارزیابی ریسک در 

Core Tools (SPC, MSA, FMEA) 4 می گردد.  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  SQFE 1ممیزی محصول به روش 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  PPAP 1فرآیند تأیید قطعه تولیدی  

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 ممیزی )آدیت( فرایند

 سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن  2 (DFM/DFA)طراحی برای قابلیت ساخت، طراحی برای قابلیت مونتاژ

 

 

 

 

 

 عنوان دوره آموزشی 
مدت 

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

ریلی بر اساس  ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت 

 ISO 22163:2017استاندارد
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  1 فرآیند شاخص گذاری، تعیین و تدوین اهداف در سیستم های مدیریت

 محل آن سازمان برگزار می گردد. ازمان ها در با درخواست س  1 سیستم مدیریت کیفیت برای کارکنان 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  ISO 9001:2015 1آشنایی مدیران با سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 

 گردد.  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می 1 کیفیت کارگاه ارزیابی و مدیریت ریسک سیستم مدیریت 



 

 

 

 

 

 مدیریت انرژی( دوره های آموزشی پ 

 

 

 

 

 

 عنوان دوره 
مدت 

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

   ISO 50001:2018 2     6-5     2-1ی بر  مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتن

 و   ISO 50001:2018ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر 

ISO 19011:2018  
2   23-22       15-14   

   ISO 50001:2018سرممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد
 ( IRCA)با گواهینامه رسمی  

 متعاقبا اعالم می گردد.  5

و مبانی ممیزی و تحلیل مصرف انرژی در صنعت مبتنی بر استاندارد   ولاص

AS/NZS3598,ISO 50002:2014 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

   روش تعیین خط مبنا و شاخص های انرژی براساس استاندارد

ISO 50006:2014 
 د. زار می گردگسازمان بربا درخواست سازمان ها در محل آن  1

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 ( Energy Monitoring & Targetingپایش و هدف گذاری انرژی  )

 روش تعیین خط مبنا و شاخصهای انرژی بر اساس استاندارد  

 ISO 50001:2011 
 برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان  1

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 کاربردانرژی های تجدیدپذیر  ل وواص

اصول طراحی ، پیاده سازی و بهره برداری  از سامانه های تولید همزمان برق و  

 ( CHPحرارت )
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

ق خورشیدی ) مزرعه  ره برداری نیروگاههای برهطراحی ، پیاده سازی و باصول 

 خورشیدی( 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 طرح ریزی انرژی

 سازمان برگزار می گردد.  ان ها در محل آنمبا درخواست ساز WindPro 2اصول طراحی نیروگاه های بادی با استفاده از نرم افزار 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ساختمان هوشمند -BMSطراحی سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 حرارتی روشهای عایقکاری 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ای حرارتی ی اندازه گیری در فرآیندهاکارگاه عملی فنون و روشه

 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با  2 مدیریت انرژی و روشهای کاهش مصرف حاملهای انرژی در صنایع سیمان

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ر صنایع شیشه دمدیریت انرژی و روشهای کاهش مصرف حاملهای انرژی 

مدیریت انرژی و روشهای کاهش مصرف حاملهای انرژی در صنایع کاشی و  

 سرامیک
 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مدیریت انرژی و روشهای کاهش مصرف حاملهای انرژی در صنایع لبنی 

 سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست   2 مدیریت انرژی و روشهای کاهش مصرف حاملهای انرژی در صنایع پتروشیمی 

ارزیابی ، اندازه گیری و صحه گذاری خط مبنا وشاخص های عملکرد انرژی در  

 سازمان
 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  اب 3

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3 صنعتی  و کارخانجات  مدیریت مصرف و تولید هوای فشرده در تاسیسات  

 ر می گردد. ابا درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگز 2 مدیریت و تحلیل مصارف انرژی در ساختمان 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ایستگا های تقویت فشار گاز طبیعی مبانی، ممیزی و مدیریت انرژی مقدماتی در 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3 ممیزی انرِژی در صنعت 



 

 

 

 

 

 مدیریت ایمنی و بهداشت و بهداشت حرفه ای دوره های آموزشی مدیریت محیط زیست، ت( 

 عنوان دوره 
مدت 

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

مبانی، تشریح الزامات و راهنمای پیاده سازی  سیستم مدیریت محیط 

 ISO 14001: 2015دارد  ان زیست در سازمان بر اساس است
3    3-1   19-17   9-7   

و آشنایی با مهارت های مورد  ISO 14001:2015ممیزی داخلی 

 نیاز برای ممیزان داخلی 
3   10-8     6-4    9-7 

( و  IRCA)با گواهینامه رسمی   ISO 14001: 2015سر ممیزی 

 آشنایی با اصول و مهارت های ممیزی درممیزی های شخص سوم 
5             

مدیریت ایمنی مبانی، تشریح الزامات و راهنمای پیاده سازی  سیستم 

 و بهداشت حرفه ای در سازمان بر اساس استاندارد 
  ISO 45001: 2018 

3  20-18    29-27   15-13  20-19  

و آشنایی با مهارت های مورد   ISO45001:2018ممیزی داخلی 

 نیاز برای ممیزان داخلی 
3     21-19  29-27   6-4  15-14 

( و  IRCA)با گواهینامه رسمی   ISO 45001: 2015سر ممیزی 

 آشنایی با اصول و مهارت های ممیزی درممیزی های شخص سوم 
 متعاقبا اعالم می گردد.  5

  IMSمبانی، تشریح الزامات و طراحی سیستم های مدیریت یکپارچه 

و منطبق بر راهنمای  ت بر اساس ساختار یکپارچه سیستم های مدیری

Annex SL 

3      18-16    20-18   

بر اساس ساختار   IMSممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه 

 Annex SLیکپارچه سیستم های مدیریت و منطبق بر راهنمای  
3        17-15     

اصول و مهارت های مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت  محیط  

 ISO45001)هداشت حرفه ای ب زیست ، ایمنی و

(and ISO14001 Lead Implementer 

40  

 ساعت
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

رویکرد و ارزیابی چرخه حیات زیست محیطی در استاندارد  جدید  

 ISO 14044سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد 
 آن سازمان برگزار می گردد. ل  با درخواست سازمان ها در مح 2

شاخص گذاری و ارزیابی عملکرد در سیستم های مدیریت محیط 

 و  ISO 14031زیست  و مدیریت انطباق  بر اساس استاندارد 

19600  ISO  

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1

  ISO 14001: 2015مدیریت ریسک و فرصت در استاندارد های 

 ISO45001:2018و
 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با  1

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  ISO 14062 2طراحی و تولید پایدار 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مهندسی سالمت 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  IMS 1رچه پاآشنایی با  سیستم مدیریت یک

)بر اساس نسخه  IMSسیستم های مدیریتی یکپارچه  مستندسازی 

 نهایی استاندارد های منتشر شده( 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ت و ریسک یسهای آموزشی مدیریت ایمنی، محیط زث( دوره 

 عنوان دوره 
مدت 

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

بر    HSEطراحی ، پیاده سازی و روش های ارزیابی و ممیزی سیستم مدیریت  

 IOGPاساس راهنما های 
3    22-24     1-3    

 رد  دا طراحی و استقرار سیستم مدیریت ریسک بر مبنای استان

ISO 31000:2018 
   11-12 

Online 
   24-25 

Online 
    3-4 

online 

و آشنایی با اصول و مهارت های ممیزی   HSEسر ممیزی سیستم مدیریت 

 IOGPشخص سوم براساس راهنمای ممیزی 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  5

 برای صنایع  HSEتربیت کارشناس 
40  

 تساع
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  COSO 1طراحی مدیریت ریسک کسب و کار بر اساس الگوی 

 . ددبا درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گر  1 مدل های ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک کسب و کار 

بر اساس  طراحی و استقرار سیستم مدیریت شرایط اضطراری درسازمان 

  ISO 22320استاندارد 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  QRA 2ارزیابی کمی ریسک  

     HSEتربیت مدرس حرفه ای در

  (Train the HSE Trainer   ) 
 سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  HSE 2اصول و مهارت های رهبری در 

 مدیریت ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس الزامات استاندارد 

ISO 45001 وISO 17776  
 ن ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. ست سازماوادرخبا  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  ISO31010 3تشریح تکنیک های ارزیابی ریسک بر اساس استاندارد 

  BOW-TIEو نرم افزار  BOW-TIEمدیریت خطرات بر اساس متدولوژی 

PRO 
 سازمان برگزار می گردد.  آن  با درخواست سازمان ها در محل 2

الزامات قانونی سیستم مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای  

HSE-MS 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  OSHA 3مدیریت ایمنی فرآیند بر اساس استاندارد 

 عمومی ایمنی و بهداشت حرفه ای نبوشبین المللی  نامه یاهگو

NEBOSH International General Certificate 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  10

 گواهینامه بین المللی فنی ایمنی در عملیات نفت و گاز نبوش 

NEBOSH International Technical Certificate in Oil and 
Gas Operational Safety 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  5

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  6 آمادگی آزمون گواهینامه عمومی ایمنی و  بهداشت حرفه ای نبوش 

 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با  1 ( رشد آشنایی با مدیریت ریسک و الزامات سیستمی آن)ویژه مدیران ا

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3 دوره ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 قوانین رانندگی تدافعی شامل )تئوری/کارگاه( 

HSE با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3 نفت و گاز   ایعصن 

HSE با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3 تخصصی صنایع اکتشافی نفت 

HSE  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3 تخصصی حفاری نفت و گاز 

HSE با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3 ری انبی و فنی حفات جتخصصی خدما 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 و مونیتورینگ آن  HSE PLANنحوه تدوین 

 د. گردسازمان برگزار می با درخواست سازمان ها در محل آن  HSE 3تجزیه و تحلیل رویدادها در سیستم 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  ISO 39001:2012 2مدیریت ایمنی ترافیک بر اساس استاندارد 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  HSE 2تکنیک های ارزیابی عملکرد 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  ISO 14031 2اساس استاندارد ارزیابی عملکرد زیست محیطی بر  

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مدیریت ریسک فرآیندی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  HSE 2اقتصاد 

 گزار می گردد. در محل آن سازمان بر ابا درخواست سازمان ه HSE 2مدیریت استراتژیک با رویکرد  

 



 

 

 

 

 

 ث( دوره های آموزشی مدیریت ایمنی، محیط زیست و ریسک 

 عنوان دوره 
مدت 

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

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  HSE 2مدیریت تغییر در  

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  HSE 2یریت یکپارچگی سرمایه در د م

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مدیریت ریسک در ارگونومی 

 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز بر اساس استاندارد  

ISO 17776:2002 
 سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   خواستر با د 2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  OSHA 3ایمنی و بهداشت محیط کار بر اساس استانداردهای  

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 پیمانکاران HSEمدیریت 

 واست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. درخ با HSE 2مربیگری در 

 برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان  2 های زیست محیطیهای شناسایی و ارزیابی جنبهها و تکنیکروش

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مدیریت شرایط اضطراری 

( در ایمنی و تعیین ریسک پذیری  LOPAفاظت)ل الیه های حیتجزیه و تحل

 عملکرد آن ها
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  ISO 31010 3ریسک بر مبنای استاندارد  ها و فنون ارزیابی روش

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  Enterprise RM 2های اقتصادی مدیریت ریسک در بنگاه

 سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست   2 مدیریت قابلیت اعتماد و مدیریت ریسک 

HSE  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 عمومی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 ردی ارگونومی کارب

 برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان  HSE 2اصول گزارش نویسی در 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ایمنی کار با مواد شیمیایی 

 ازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. واست س با درخ 1 ایمنی کار در آزمایشگاه 

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  1 ایمنی ماشین افزار

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ایمنی و آتشنشانی عمومی 

 محل آن سازمان برگزار می گردد. ازمان ها در با درخواست س  2 بررسی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار 

 محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در  1 بررسی وضعیت کلی ایمنی و بررسی نقاط حادثه خیز 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  PPE 2تجهیزات حفاظت فردی 

 محل آن سازمان برگزار می گردد. ازمان ها در با درخواست س  HEMP 2مدیریت ریسک  

 برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان  2 ایمنی کار در ارتفاع

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ایمنی عمومی 

 گزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان بر 2 کمک های اولیه و ارگونومی 

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  2 پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 کمک های اولیه

 ازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن س  2 ایمنی کار با ماشین ابزارهای نیمه سنگین و سبک 

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  3 عملیات آتش نشانی 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (Information Security Management System _ ISMS)ج( دوره های آموزشی مدیریت امنیت اطالعات 

 عنوان دوره 
مدت 

 دوره
 فروردین 

اردیبهش 

 ت
 مرداد  تیر  خرداد 

شهریو 

 ر
 اسفند  بهمن  دی  آذر  آبان  ر مه

  یاصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی بر استانداردها

ISO/IEC 27002:2013 و ISO/IEC 27001:2013 
3   3-1      4-2    

  یاهدر اد ناتممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی بر اس 

ISO/IEC 27001:2013 و ISO 19011:2018 
2     11-9      14-12  

 سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی بر استاندارد  

 ISO/IEC 27001:2013   با گواهینامه رسمی(IRCA ) 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  5

 مدیریت مخاطرات در سیستم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی بر استانداردهای

ISO 31000:2009 & ISO/IEC 27005:2011 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 پیاده سازی پیشرفته سیستم امنیت اطالعات مبتنی بر سری استانداردهای  

ISO/IEC 27000 & ISO 31000 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  5

طالعات امنیت امدیریت آشنایی با سیستم مدیریت   با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 

 برنامه آگاه سازی مدیران نسبت به مدیریت امنیت اطالعات 
2  

 ساعت
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

 

 چ( دوره های آموزشی مدیریت خدمات فناوری اطالعات 

 عنوان دوره 
مدت 

 دوره
 اسفند  بهمن  دی  آذر  آبان  مهر  شهریور مرداد  تیر  خرداد  دیبهشترا دین ورفر

بر   یاصول و مبانی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات مبتن

  ISO/IEC20000-2:2012وISO/IEC20001-1:2011  یاستانداردها
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

ی  بر استانداردهات فناوری اطالعات مبتنی یت خدماداخلی سیستم مدیرممیزی 

ISO/IEC 20000-1:2011 وISO 19011:2018 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

سرممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات مبتنی بر استاندارد  

ISO/IEC20000-1:2011 با گواهینامه رسمی(IRCA) 
 ازمان برگزار می گردد. ن ها در محل آن س ت سازمابا درخواس  5

پیاده سازی پیشرفته سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات مبتنی بر سری  

 ISO/IEC 20000استانداردهای 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  5

 گزار می گردد. در محل آن سازمان بر زمان هابا درخواست سا 3 اصول و مبانی کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات 

 آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات مبتنی بر استاندارد 

  ISO/IEC20000-1:2011 
 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با  1

برنامه آگاه سازی مدیران نسبت به مدیریت خدمات فناوری اطالعات مبتنی بر  

 ISO/IEC20000-1:2011  اندارد:است

2  

 ساعت
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

 



 

 

 

 

 

 (Business Continuity Management System _ BCMS)کسب و کارح(دوره های آموزشی مدیریت تداوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان دوره 
مدت 

 دوره
 اسفند  ن بهم دی  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت فروردین 

 اصول ومبانی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استانداردهای  

 ISO 22313:2012& ISO 22301:2012 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

 ممیزی داخلی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استاندارد های

ISO 22301:2012 & ISO 19011:2011 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

   سرممیزی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استاندارد

ISO 22301:2012   با گواهینامه رسمی(IRCA ) 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  5

و کار مبتنی بر سری  م کسب پیاده سازی پیشرفته سیستم مدیریت تداو

 ISO 22300و  ISO 31000استانداردهای 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  5

 آشنایی با سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر استاندارد 

ISO 22301:2012 
 آن سازمان برگزار می گردد.   با درخواست سازمان ها در محل 1

تم مدیریت تداوم کسب و کار مبتنی بر  زی نسبت به سیساه سابرنامه آگ

 ISO 22301:2012استاندارد 

2  

 ساعت
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 



 

 

 

 

 

 خ( دوره های آموزشی تکنیک های کیفیت 

 عنوان دوره 
مدت 

 دوره
 اسفند  بهمن  دی  ر ذآ ان بآ مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین 

 SPC 4   24-22کنترل فرآیند آماری 

online 
    11-13 

online 
    

  APQPطرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول 

 2008ویرایش 
2    9-5 

online 
      10-9 

online 
 

  FMEAتجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن 

 )جدید( 2019ویرایش 
2   27-26      11-10    

 MSA 4     18-16گیری اندازه لیل سیستم تحه و تجزی

online 
    20-18 

online 
  

       DOE 2      2-1ها طراحی آزمایش

 (6бرویکرد حل مسئله با متدولوژی شش سیگما) 30-31      2       

 Minitab       21-20افزار  تحلیل آماری با استفاده از نرم

online 
    14-12 

online 
 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  COQ 2ت ای کیفیهینهزه

GD & T  گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  3 تلرانس های هندسی 

DFMA (DFA&DFM)   طراحی برای ساخت و

 مونتاژ
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 نجیره تلرانسی ارت یا زنس چراتل

 سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن  Green Belt (5+5 )کمربند سبز 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  Black  Belt 6کمربند سیاه 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  QFD 2کیفیت ملکرد گسترش ع

حل مسئله از طریق تجزیه و تحلیل علل ریشه ای 

(PS ) 
 سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست   2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  TRIZ 2آشنایی و کاربرد عملی  



 

 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  SPSS 3افزار لیل آماری با استفاده از نرمتح

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3 ( champion) حامیان پروژه شش سیگما

 رگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان ب 6 (DFSS) سیگما  طراحی برای شش

برداری و ارزیابی کیفی اقالم و قطعات  روش نمونه

 های وصفی و متغیر( بر مبنای  استانداردهای )ویژگی

  ISO 2859 وISO 3951 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

برای کاهش   Poka Yokeی فنون خطاناپذیر

 خطاهای انسانی 
 زمان برگزار می گردد. ها در محل آن سا  با درخواست سازمان 2

آشنایی با شاخص تعداد خطا در هر یک میلیون  

 DPMOفرصت خطا 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1

 است سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخو 1 مبانی سرآمدی سازمانی از مسیر لین شش سیگما 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ( APQCفرآیندها )بهبود   طراحی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ها و مراکز تست و آزمون شگاهیو خدمات آزما یاعتبارده  یآموزش یر( دوره ها

 عنوان دوره 
مدت 

 دوره
 اسفند  بهمن  دی  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  ت اردیبهش  فروردین 

    2   9-8      18-17 ( CMEلیبراسیون عمومی )کا

  ISO 17025:2017 2    12-13    20-19   28-27مبانی و مستندسازی 

 ها ارزیابی  داخلی آزمایشگاه

ISO 17025:2017 
2  9-8    21-20      12-11 

محاسبه عدم قطعیت   تجزیه و تحلیل آماری و

EUM 
2      4-3       

کیفیت در آزمایشگاه با استفاده از نرم   کنترل

 افزارهای آماری 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  3 صحه گذاری روش های آزمون 

 روش کروماتوگرافی اصول اندازه گیری به  

 (G.C .&H.P.L.C ) 
 ت سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواس  1

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر دما

 محل آن سازمان برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها در 2 الکتریکیکالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 خصصی مبتنی بر پارامتر فشار کالیبراسیون ت

 . با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد 1 کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر حجم 

 ان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازم 1 متر جرم کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارا

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر ابعاد 

مبانی و مستندسازی آزمایشگاه های طبی مبتنی بر  

 ISO 15189استاندارد 
 ل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در مح 2

ه های طبی مبتنی بر استاندارد  ارزیابی آزمایشگا

ISO 15189 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 مبانی و تشریح الزامات استاندارد 

 ISO 17020:1998 
 سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست   2

 ریح الزامات استاندارد مبانی و تش

 ISO 17021:2006 
 خواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با در  2

 مبانی و تشریح الزامات استاندارد 

 ISO 17024:2003 
 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  2

 

 



 

 

 

 

 

 یشیو آرا  ییدارو ،یدامپرور ،یکشاورز  ،ییغذا عیصنا یآموزش یژ( دوره ها

 عنوان دوره 
مدت 

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

مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی  

های مدیریت ایمنی مواد غذایی  در صنایع  سیستم

 مرتبط با تولید مواد غذایی مبتنی بر استاندارد 
  ISO 22000:2018  وHACCP 

3    16-14     25-23    

های مدیریت ایمنی مواد  ممیزی داخلی سیستم

 غذایی مبتنی بر استاندارد 

  ISO 22000:2018  وHACCP 

3  6-4      13-11   11-9  

مبانی، ساخت و مستندسازی سیستم ایمنی مواد  

 FSSC 22000:2017غذایی 
3      12-10    15-13   

ایمنی مواد غذایی  سرممیزی سیستم های مدیریت 

   HACCP,ISO 22000:2018مبتنی بر استاندارد  

 (IRCA)با گواهینامه رسمی 

 متعاقباً اعالم می گردد  5

 اصول ممیزی سیستم ایمنی مواد غذایی 
FSSC 22000:2017 

2           14-12  

سرممیزی سیستم های ایمنی مواد غذایی مبتنی بر  

    version4 FSSC 22000استاندارد  

 (IRCA)با گواهینامه رسمی 

 ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان   5

)غذای ایمن تر، کسب و کار   SFBBاصول راهنمای 

 بهتر(
 برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان   1

بهبود کسب و کار صنایع غذایی براساس اصول  

 SFBBراهنمای 

(Safer Food, Better Business) 

 ل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در مح  1

در صنایع غذایی بر مبنای    GMPاصول و مبانی 

 Codexکمیسیون عالی قوانین مواد غذایی 

Alimentarious Commision 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   2

 استاندارد مبانی و اصول برقراری 

  ISO 22716:2011 ( خطوط راهنمایGMP )  

 در محصوالت  آرایشی و بهداشتی 

 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با   2

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد بین  

المللی اتحادیه فروشندگان مواد غذایی  

(BRC:2018 Version:08 ) 

 مان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست ساز  2

در صنایع دارویی، فرآورده    GMPو مبانی اصول 

 های بیولوژیک،آرایشی و بهداشتی 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   2

 ردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گ  2 در صنایع دارویی  GLPاصول و مبانی 

مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی  

 ( IFS6.1:2017ستاندارد بین المللی غذا )ا
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   2

مبانی، تشریح الزامات، ساخت ، مستندسازی و  

 GLOBAL GAPممیزی داخلی استاندارد 
 برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان  3



 

 

لید خوراک دام،  در صنایع تو  GMPاصول و مبانی 

طیور و آبزیان/ کشتارگاه های صنعتی / واحد های  

 فراوری و بسته بندی فراورده های خام دامی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   2

 ازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن س   GVP 2اصول و مبانی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   2 ( Bio Securityی ) اصول و مبانی امنیت زیست

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   GDP 2اصول و مبانی 

مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی  

محصوالت  یت در تولید سیستم های مدیریت کیف

 کشاورزی مبتنی بر استاندارد 

 ISO 9001:2015 استاندارد  وISO 22006  

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   3

( در صنایع  Risk Analysisتجزیه و تحلیل ریسک)

 مرتبط با زنجیره تولید مواد غذایی 
 برگزار می گردد. مان با درخواست سازمان ها در محل آن ساز  2

و مستندسازی   مبانی، تشریح الزامات، ساخت

سیستم های مدیریت ایمنی  مواد غذایی در صنایع  

تولید خوراک دام، طیور و آبزیان/ کشتارگاه های 

صنعتی / واحد های فراوری و بسته بندی فراورده  

 های خام دامی مبتنی بر استاندارد 

  ISO 22000:2018  وHACCP 

 د. درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردبا   3

سیستم رد یابی خوراک دام، طیور و آبزیان و مواد 

 ISO 22005:2007غذایی مبتنی بر استاندارد 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   1

آشنایی با اصول، مبانی و ممیزی تخصصی مواد  

 ISO 22000:2018ندارد استاغذایی مبتنی بر 
 محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ص( دوره های آموزشی تعالی سازمانی

 عنوان دوره 
مدت 

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

ویرایش    EFQMتشریح معیارهای مدل سرآمدی  

2020 
2    15-14       10-9  

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 2020یش اویر EFQMل  خودارزیابی بر اساس مد 

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  4 تربیت ارزیاب و خودارزیابی بین المللی 

 خواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با در  1 تعالی سازمانی ویژه مدیران ارشد

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ریزی نتایج تعالی سازمانی ویژه مدیران تعالی طرح

 سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن  2 تدوین اظهار نامه

با    EFQMاه  تشریح چارچوب فرآیندی از دیدگ

 Philipsاستفاده از متد 
 زمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سا 3

تشریح معیارهای مدل جایزه ملی کیفیت ایران  

 )رویکرد کیفیت محصول( 
 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  2

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 رشناسان آموزش و کا رانیمد یبرا ی آموزش یض( دوره ها

 عنوان دوره 
مدت 

 دوره
 اسفند  بهمن  دی  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  شت اردیبه فروردین 

کارگاه روش های نیازسنجی )تحلیل و تعیین  

نیازهای آموزش(، طراحی، برنامه ریزی، اجرا،ارزیابی  

 اثربخشی آموزش و 

3  27-25       22-20    

ندسازی و ممیزی داخلی  مبانی، تشریح الزامات، مست

10015:2019 ISO  حیت و توسعه  ) مدیریت صال

 ( 10015کارکنان بر اساس استاندارد  

2      15-13    23-21   

 طراحی ، مستند سازی و استقرار سیستم 

 ISO 21001:2018 مدیریت  ی سیستم در راستا

 اثر بخش سازمان های آموزشی 

2     13-12    17-16    

  ISO 21001:2018 2           11-9 ممیزی داخلی

ریزی و سنجش  یازسنجی، برنامههای نوین نشیوه

 اثربخشی آموزشی 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

 استاندارد طراحی ، مستند سازی  و استقرار 

  21001 ISO    در راستای مدیریت اثر بخش

 سازمان های آموزشی 

 سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   با درخواست 2

گاه آشنایی اندازه گیری نسبت بازگشت سرمایه  کار

 ( ROIدر آموزش )
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1

المللی اندازه گیری نسبت بازگشت  کارگاه بین 

 Certified( با مدرک ROIسرمایه در آموزش )

ROI Professional  از موسسهROI   دکتر

 ( NEWفیلیپس )

 سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.   با درخواست 5

مبانی، تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی  

 ISO 29990:2020داخلی مبتنی بر استاندارد 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 ی گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار م IWA2 1آشنایی با استاندارد 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ( TTTآموزش برای آموزش دهندگان )

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ( MTCمحتوای آموزشی تدوین کنیم )چگونه 

 ار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگز 2 نده سازمان های یادگیر

 



 

 

 

 

 

 ی تیریمد  یآموزش  یط( دوره ها

 عنوان دوره 
مدت 

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

مبانی و تشریح الزامات و چگونگی استقرار  

 سیستم مدیریت دانش براساس 

 ISO 30401:2018 

2  12-11     4-3    6-5  

 5S 2  Onlineنظام اراستگی  
2-1 

     Online

19-18 
    

      20- 22        اصول مدیریت و سرپرستی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 تحول مبتنی بر مدیریت ریسک مدیریت تغییر و 

یاز  کارت امت جاری سازی استراتژی براساس 

 BSC متوازن در سازمان
 در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها  2

 سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست   Benchmarking 2الگوبرداری سیستماتیک 

 دد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گر  2 ارزیابی، پایش  و مدیریت عملکرد 

 مان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست ساز 1 مهارت های ارتباطی و رفتاری

 دیجتال مارکتینگ
40  

 ساعت
 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با 

 مدیریت بورس و ارز های دیجیتال 
30  

 ساعت
 دد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گر 

اصول کار آفرینی و ایجاد کسب و کار های  

نتی  به همراه سمینار ، بازدید و بررسی یک  اینتر

 در ایرانکسب و کار اینترنتی موفق 

40  

 ساعت
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. 

استراتژیک  با همکاری آکادمی   مدیریت

DMAN   آلمان  به همراه  تور های صنعتی

 بازدید از شرکت های بین المللی 

 ن ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازما 8

دانش و مهارت های نوین رهبری به سبک  

شرکت های بین المللی به همکاری آکادمی  

DMAN    آلمان به همراه تور بازدید از شرکت

 های بین المللی 

 گزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان بر 8

 ERPحسابداری در   –دوره آموزشی مالی  

Dynamics NAV   مایکروسافت 
 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با  3

کارگاه مدیریت جامع استراتژیک ناب هوشین  

 کانری
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1

چشم انداز، ارزش ها و  کارگاه تدوین مأموریت ،

 اهداف جسورانه 
 برگزار می گردد. سازمان ها در محل آن سازمان با درخواست   1



 

 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 تعیین و بهبود سبک رهبری 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  Belbin 1کار تیمی بر اساس مدل 

کارکنان در   360°آشنایی با تکنیک  ارزیابی 

 هبود رفتار سازمانی جهت ب
 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 سازمان استراتژی محور

 محل آن سازمان برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها در 2 ( CSRمسئولیت اجتماعی سازمان )

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  Quality Tools  1 7 کیفیتابزارهای هفتگانه 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  5S 1سوپر 

ها با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده

 ISO 10017آماری مبتنی بر 
 رگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان ب 3

و تحلیل پوششی داده ها   DMداده کاوی 

DEA )ابزار مدیریت نوین ( 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 مدیریت خشم 

  BPMN2فرایندهای کسب و کار  مدلسازی

 ( NEWدها( ) )مدیریت پیشرفته فرآین 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  BPR 2مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار 

 ازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن س  2 جانشین پروری 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 )مالی وغیر مالی( نظام انگیزش منابع انسانی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  IDP 3مدیریت توسعه فردی

 سازمان برگزار می گردد. ازمان ها در محل آن با درخواست س  1 کارگاه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان مدیری

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مهارتهای مصاحبه استخدامی

 سازمان برگزار می گردد. زمان ها در محل آن با درخواست سا 1 آشنایی با قوانین کار 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 در تجزیه و تحلیل مشاغل Onetه از استفاد

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  PDP 2 توسعه فردی مدیران و مسئولین 

 برگزار می گردد.  درخواست سازمان ها در محل آن سازمانبا  1 کارکنان کارگاه مهارت های مدیریت موثر

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 سطح بندی و شناسایی کارکنان کلیدی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 تعیین و بهبود سبک رهبری 

 برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان Belbin 1ل کار تیمی بر اساس مد 

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع  

 انسانی 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2



 

 

 سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن  3 اصول مدیریت و سرپرستی 

 برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان 1 سازمانی  فرهنگ

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 مهارت های مدیریتی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 کارآفرینی سازمانی 

 ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  با درخواست سازمان 3 مدیریت رفتار سازمانی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  HRM 2نوین در  منابع انسانی  راهکار های

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  1 های سازمانی تدوین شایستگی

 ا در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ه 2 طرح طبقه بندی مشاغل 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 د به نفسافزایش اعتما

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 هوش هیجانی 

 برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان 2 ومدل تصمیم گیریگیری مدیریت تصمیم 

اعی مبتنی  پاسخگویی  و مسئولیت پذیری اجتم

 و   SA8000  بر استاندارد های بین المللی

ISO 26000 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

بینی  بودجه بندی کاربردی و روش های پیش  

 بودجه 
 ی گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار م 2

 در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها  3 مدیریت قراردادها

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مدیریت زمان

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ( ABCرویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت )

تحلیل سیستم ها و روش ها با استفاده   تجزیه و

 ( SSMیستم های نرم )از متدولوژی س 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  2 مدیریت تحول 

 حل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در م 2 گیری ومدل تصمیم گیریمدیریت تصمیم 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  Business Plan 2 تدوین طرح کسب و کار

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  2 تولید ناب 

 ن برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازما ERP 2ریزی منابع سازمانی برنامه

 است سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخو TOC 3ها نظریه محدودیت



 

 

چارچوب های یک سیستم موثر مدیریتی و  

 مستندسازی آن 
 سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن  2

 مان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن ساز 2 های کار تیمی شیوه

 مان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست ساز 1 تفکر سیستمی 

سیستم مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام  

 Suggestionنامه پیشنهادات بر اساس آئین

System 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

، اصول گزارش  آئین نگارش، مکاتبات اداری

 نویسی 
 آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل   2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 ا تاکید بر استراتژیمدیریت هزینه ب

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 برنامه ریزی و کنترل عملیات تولید

 زمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سا  1 کنترل موجودی

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 اصول انبار داری 

سنجش  رضایت مشتری در بخش خدمات   بر  

 SERVQUALاساس مدل 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل   2 زارش نویسی پیشرفته گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 و فروش یابیبازار  یآموزش  یظ( دوره ها

 عنوان دوره 
مدت 

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

 CRM 2      10-9مدیریت ارتباط با مشتری 

online 
   7-6 

online 
  

مشتریان   سیستم مدیریت رضایت و شکایت

 استانداردهای مبتنی بر 

ISO 10002:2018  وISO 10001:2018 

ISO 10003:2018 

3    17-15   22-20     9-7 

مبتنی بر   CSMسنجش  رضایت مشتری 

 ISO 10004:2018استاندارد 
2       18-17 

online 
   20-19 

online 
 

   25-26        15-16   فنون مذاکرات موفق اصول و

مدیریت رضایت و شکایت  بی بلوغ مدل ارزیا

مشتریان بر اساس ویرایش جدید استاندارد های 

 مدیریتی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1

مدیریت استراتژیک بازار یابی با الگوبرداری از  

 شرکت های بین المللی 
 ا درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. ب 3

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مدیریت  بازاریابی و فروش 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 زبان بدن 

بازنگری استراتژی مبتنی بر برنامه ریزی پویا  

System Dynamics 
 می گردد. برگزار با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  IDP 3مدیریت توسعه فردی

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ( Sales  Masterای )فروش حرفه

روشها و تکنیکهای تدوین طرح  

 ( Marketing Planاریابی)باز
 آن سازمان برگزار می گردد.   سازمان ها در محلبا درخواست   2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 اصول تبلیغات و بازاریابی الکترونیکی 



 

 

اصول و مباتی مدیریت برند  و برند سازی  

(Brand Management ) 
 محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در  1

 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  با 2 ویزیتوری حرفه ای

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 فروش و بازاریابی تلفنی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ارتباط موثر

 ان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازم 2 ( NEWبیمه)تری مداری در صنعت بانک و  مش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الملل  نیو تجارت ب یبازرگان  یآموزش  یغ( دوره ها

 عنوان دوره 
مدت 

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

 در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها  2 الملل ی بازرگانی و تجارت بین اصول و مبان

اصول و فنون مذاکرات تجاری بین  

 الملل)دیپلماسی تجاری( 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1

 ر می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزا 1 اعتبارات اسنادی

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مدیریت خرید،تدارکات و قراردادهای داخلی 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 روش های پرداخت و تامین مالی بین الملل 

بازار یابی بین الملل و صادرات کاال)با رویکرد  

 عملیاتی( 
 ردد. ت سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گبا درخواس  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1 حمل و نقل و بیمه در تجارت بین الملل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پروژه  تیریمد ی آموزش  یک( دوره ها

 عنوان دوره 
مدت 

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

 ۀ مبتنی بر کارگاه جامع مدیریت پروژ 

 ® PMBOK 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

مدیریت ریسک در پروژه ها بر مبنای استاندارد  

Practice Standard Project Risk 
Management 

 گزار می گردد. بربا درخواست سازمان ها در محل آن سازمان  3

 آموزش کاربری و راهبری
Project server - EPM 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

ارزیابی اقتصادی و توجیه پذیری پروژه ها با  

 COMFARکمک نرم افزار 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

 PMPآمادگی آزمون 
یم  ن 10

 روز 
 می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3 مدیریت تدارکات پروژه 

کارگاه بررسی محدوده و محتوای پروژه و  

 Projectاستاندارد ایجاد ساختار شکست کار ) 

Scope Management) 

 ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  MSProject 3آموزش نرم افزار کارگاه کاربردی 

 برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان  Primavera 3کارگاه کاربردی آموزش نرم افزار 

 برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان 1 مدیریت پروژه ( در Excelکاربرد اکسل ) 

)مبانی،     آشنایی با مدیریت قرارداد در پروژه ها

 شرایط عمومی و خصوصی پیمان( 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

کارگاه تجزیه و تحلیل کسب و کار بر مبنای 

 BA For Practitionersاستاندارد 

Practice Guide 

 در محل آن سازمان برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها 2

کارگاه آشنایی با اصول مدیریت پروژۀ چابک  

(Agile Project Management ) 
 برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان  2

مدیریت دعاوی پروژه ها )مدیریت ادعا   

Claim ) 
 . با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد 1

کارگاه مبانی کلیت دانش مدیریت پروژۀ مبتنی  

 ISO 21500:2012بر استاندارد راهنمای 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3



 

 

مدیریت حرفه ای منابع انسانی و اصول کار  

 ریت پروژه تیمی بر مبنای استاندارد مدی
 رگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان ب 1

(، متدولوژی،  PMOدفتر مدیریت پروژه )

 استقرار یا عدم استقرار
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

کارگاه آشنایی با مدل بلوغ مدیریت پروژه  

 OPM3سازمانی  
 در محل آن سازمان برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها 1

 Projectد برنامه زمانبندی  سیری در استاندار 

Standard Scheduling 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  1

پروژه مبتنی بر  بررسی مدیریت کیفیت 

 ISO 10006استاندارد راهنمای 
 برگزار می گردد.  با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان 1

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 ( OPMپیاده سازی مدیریت پروژه سازمانی ) 

کنترل مستندات پروژه ها بر مبنای استاندارد  

Practice Standard Project 
Configuration Management 

 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  1

   مدیریت تغییرات در سازمان و پروژه ها بر مبنای

Managing Change In Organizations 
A Practice Guide 

 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با  2

اصول تخمین و محاسبات پروژه ها بر مبنای 

 Practice Standard Projectاستاندارد 

Estimating 

 ست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخوا 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 م( دوره های آموزشی مدیریت دارایی ها

 عنوان دوره 
مدت 

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

مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم  

بتنی بر استاندارد  مدیریت دارایی های فیزیکی م

ISO 55001:2014 

 ن ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازما 3

داخلی سیستم مدیریت دارایی های  ممیزی 

 فیزیکی مبتنی بر استاندارد 

ISO 55001:2014 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

بتنی بر  مدیریت بهینه دارایی های فیزیکی م

 PAS  1-55استاندارد 
 ر محل آن سازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها د 3

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2 مدیرریت دارایی های فیزیکی تعالی در 

 گزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان بر 2 هزینه یابی چرخه عمر دارایی های فیزیکی 

 گردد. سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می با درخواست   RCA 2آنالیز علل ریشه ای 

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  RBI 2بازرسی بر مبنای ریسک 

نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان  

RCM 
 ازمان برگزار می گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن س  2

لکرد در   متدولوژی و شاخص های کلیدی عم

TPM 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  OEE 1اثربخشی جامع تجهیزات  

 گردد. زمان برگزار می با درخواست سازمان ها در محل آن سا  2 مدیریت قطعات یدکی 

 ا درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد. ب 2 مدیریت سرمایه و دارایی ها

 

 اعتماد  تیقابل تیریمد یآموزش ی( دوره هاو

 عنوان دوره 
مدت 

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

اعتماد  قابلیت  آشنایی با سیستم مدیریت

 IEC 60300:2003  د رابراساس استاند 
 درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  با 1

مبانی، تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت  

 IEC 60300:2003اعتماد فنی 
 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  3

جهیزات برای  تشریح الزامات چرخه آزمون ت

محاسبه قابلیت اطمینان بر اساس استاندارد  

IEC 605-2  

 با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می گردد.  2

در واحدهای   RAMSمدیریت پایگاه داده ای 

 ISO 14224صنعتی 
 گردد. با درخواست سازمان ها در محل آن سازمان برگزار می  2

 

 



 

 

 

 

 

 ی فن یبازرس   یآموزش  یدوره ها ی(

 عنوان دوره 
مدت 

 دوره
 اسفند  بهمن  دی  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  اد خرد اردیبهشت  فروردین 

   4-9          6 سطح یک و دو   CWIبازسی جوش 

 بازرسی ساخت ظروف تحت فشار مطابق  

ASEM sec VIII-Div1-2017 
 گردد. متعاقبا اعالم می  5

 س اسا بازرسی ساخت سیستم لوله کشی بر
 ASME B31.3 

 متعاقبا اعالم می گردد.  5

ظروف تحت فشار  در دوره بهره برداری  بازرسی  

 API 510بر اساس کد 
 متعاقبا اعالم می گردد.  5

تعمیرات ظروف تحت فشار، سیستم لوله کشی و  

 ASME PCC2خطوط لوله 

2018   

 متعاقبا اعالم می گردد.  5

رداری بر  بازرسی مخازن ذخیره در دوره بهره ب

 API 653اساس 
 متعاقبا اعالم می گردد.  5

 متعاقبا اعالم می گردد.  API 573 5رسی کوره ها و بویلرها بر اساس باز

بازرسی سیستم لوله کشی در دوره بهره برداری  

 API 570 2018مطابق 
 متعاقبا اعالم می گردد.  5

 متعاقبا اعالم می گردد.  RBI 3بازرسی بر مبنای ریسک 

 نیزمهای تخریب تجهیزات فرایندی بر اساس  مکا
 API 571 

 اقبا اعالم می گردد. متع 5

     19-21        3 1بازرسی جرثقیل سطح  

 11-13            3 2بازرسی جرثقیل سطح  

 ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی  
ASME FFS-1   

 متعاقبا اعالم می گردد.  7

طوط لوله  جوشکاری حین سرویس، تعمیرات خ

  APIو هات تپ بر اساس 

2201  /EEMUA 185 

 ا اعالم می گردد. متعاقب 3

 بازرسی کارخانجات صنعتی 

API Plant Level -1 
 متعاقبا اعالم می گردد.  10

 


