تقویم دوره های آموزشی

شرکتDQS

با سالم
شرکت  DQSآمادگی برگزاری تمامی دورههای آموزشی به صورت حضوری در محل سازمان شما و
همچنین به صورت آنالین را دارد.
زمان برگزاری دوره ها از طریق ایمیل ،واتساپ ،لینکدین و  ...اطالع رسانی خواهد شد و در صورت به حد
نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان تشکیل خواهد گردید.
متقاضیان محترم در صورت شرکت در کالسهای آنالین ،پس از ثبت نام در دوره ی مورد نظر ،طی
هماهنگی انجام گرفته ،در روز و ساعت ذکر شده از طریق بستر اینترنتی که معرفی خواهد شد ،به صورت
آنالین در کالسها شرکت خواهند کرد.
شرکت کنندگان در پایان دوره با توجه به عملکرد خود و با کسب نمرهی قبولی در آزمون پایانی،
گواهینامه  DQSرا دریافت خواهند نمود.
الزم به ذکر است جهت برگزاری هریک از دوره ها بصورت اختصاصی ،در محل سازمان شما و یا بصورت
آنالین ،نیازمند نامه درخواست از سوی آن سازمان میباشد.
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر درباره تاریخ و ساعت برگزاری دوره ها با واحد آموزش در ارتباط باشید.
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دوره های مدیریت کیفیت
➢
➢
➢
➢
➢

2

آشنایی با تاریخچه
مفاهیم و واژگان
تغییرات ویرایش جدید الزامات استاندارد
نحوه طراحی و مستند سازی هر یک از الزامات
نکات مهم ممیزی در هر بند

دوره های مدیریت کیفیت
هزینه دوره

ردیف

نام دوره

آنالین (به ریال)
---------------------------------------------

مدرس دوره

مدت زمان دوره

3

1

تشریح الزامات و ممیزی داخلی
ISO 9001:2015

15.000.000
 12ساعت

آقای مهندس ار شدی /اقای امینیان/اقای خانعلی....

2

تشریح الزامات و ممیزی داخلی
ISO 14001:2015

15.000.000
 12ساعت

آقای مهندس ار شدی /اقای امینیان/اقای خانعلی....

3

تشریح الزامات و ممیزی داخلی
ISO 45001:2018

15.000.000
 12ساعت

آقای مهندس ار شدی /اقای امینیان/اقای خانعلی....

4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی
IATF 16949:2016

25.000.000
 16ساعت

خانم مهندس یاوند

5

تشریح الزامات و ممیزی داخلی
ISO 50001:2018

22.000.000
 16ساعت

آقای مهندس عرب احمدی

6

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن
( FMEAویرایش جدید)

25.000.000
 8ساعت

آقای مهندس درستی

دوره های مدیریت کیفیت
هزینه دوره

ردیف

نام دوره

آنالین (به ریال)
---------------------------------------------

مدرس دوره

مدت زمان دوره

8

سر ممیزی*
ISO 9001:2015

24.000.000
 12ساعت

آقای مهندس ار شدی /اقای
امینیان/اقای خانعلی....

9

سر ممیزی*
ISO 14001:2015

24.000.000
 12ساعت

آقای مهندس ار شدی /اقای
امینیان/اقای خانعلی....

10

سر ممیزی*
ISO 45001:2018

24.000.000
 12ساعت

آقای مهندس ار شدی /اقای
امینیان/اقای خانعلی....

➢ پیش نیاز دوره های فوق گذراندن دوره های تشریح الزامات و ممیزی داخلی آن استاندارد میباشد.

4

دوره های مدیریت کیفیت
هزینه دوره

ردیف

نام دوره

آنالین (به ریال)
---------------------------------------------

مدرس دوره

مدت زمان دوره

11

تشریح الزامات
ISO 10015:2019

12.000.000
 8ساعت

آقای مهندس شریفی

12

تشریح الزامات
ISO 10002:2018 & ISO 10004:2018

12.500.000
 8ساعت

آقای مهندس شریفی

13

*HSE-MS

14.000.000
 8ساعت

آقای مهندس ارشدی

➢ پیش نیاز دوره های فوق گذراندن دوره های تشریح الزامات و ممیزی داخلی  ISO14001و ISO45001میباشد.
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دوره های مدیریتی
➢ تاریخچه مدیریت ها

➢ کاربرد های مدیریت ها
➢ مدل های مدیریت و تعاریف
➢ اصول و چارچوب

➢ فرآیند
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دوره های مدیریتی
هزینه دوره

ردیف

نام دوره

آنالین (به ریال)
---------------------------------------------

مدرس دوره

مدت زمان دوره
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1

مدیریت ریسک
ISO 31000

24.000.000
 12ساعت

آقای مهندس ارشدی/اقای مهندس یزدانی

2

مدیریت بحران

24.000.000
 12ساعت

آقای مهندس ارشدی

3

مدیریت زنجیره تامین کنندگان
ISO28001

24.000.000
 12ساعت

خانم مهندس یاوند

دوره های صنایع غذایی

➢ هدف دوره:
➢ آشنایی با تاریخچه استانداردهای صنایع غذایی
➢ معرفی سازمان GFSI

➢ اهداف و منافع استاندارد ها
➢ آشنایی با الزامات صنایع غذایی
➢ آشنایی با نحوه ممیزی
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دوره های صنایع غذایی
هزینه دوره

ردیف

نام دوره

آنالین (به ریال)
--------------------------------------------

مدرس دوره

مدت زمان دوره

1

*تشریح الزامات و ممیزی داخلی
FSSC 22000 V5.1

25.000.000
 16ساعت

خانم مهندس وزیری

2

تشریح الزامات و ممیزی داخلی
ISO 22000:2018

15.000.000
 16ساعت

خانم مهندس وزیری

3

HACCP

12.000.000
 8ساعت

خانم مهندس وزیری

4

Food Defense

13.000.000
 8ساعت

خانم مهندس وزیری

5

تشریح الزامات
IFS Global Market

20.000.000
 12ساعت

خانم مهندس وزیری

6

تشریح الزامات
Food fraud

13.000.000
 8ساعت

خانم مهندس وزیری

➢ پیش نیاز دوره های  FSSC , IFSگذراندن دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی  ISO22000میباشد.

9

دوره های کنترل کیفیت در آزمایشگاه ها

➢ تاریخچه مختصری از شکل گیری استاندارد
➢ نکات مهم استاندارد
➢ بررسی ردیابی اعتبار دهی جهانی و آشنایی با مرکز ملی تایید صالحیت ایران

➢ بررسی اصطالحات و تعاریف
➢ بررسی الزامات استاندارد
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دوره های کنترل کیفیت در آزمایشگاه ها
هزینه دوره

ردیف

نام دوره

آنالین (به ریال)
---------------------------------------------

مدرس دوره

مدت زمان دوره
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1

تشریح الزامات
ISO 17025

18.000.000
 12ساعت

آقای مهندس زینال

2

ممیزی داخلی
ISO 17025

20.000.000
 12ساعت

آقای مهندس زینال

3

عدم قطعیت

14.000.000
 8ساعت

آقای مهندس زینال

دوره های مسئولیت اجتماعی
➢ مفهوم و تاریخچه CSRو پایداری نظریه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها
➢ مزایای مسئولیت اجتماعی برای سازمان ها در تجارت بین الملل
➢ مدل ها و استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکت در زنجیره تامین ،مروری بر اصول ،الزامات و مسائل کلیدی
➢ مفهوم گزارش پایداری و آشنایی با سازمان  GRIو اصول گزارش دهی
➢ آشنایی با اصول تعامل با ذینفعان
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دوره های مسئولیت اجتماعی
هزینه دوره

ردیف

نام دوره

آنالین (به ریال)
---------------------------------------------

مدرس دوره

مدت زمان دوره

13

1

SEDEX
آشنایی با الزامات مسئولیت اجتماعی

48.000.000
 16ساعت

آقای مهندس شریفی/اقای مهندس امینیان

2

GRI
آشنایی با الزامات مسئولیت اجتماعی

68.000.000
 16ساعت

آقای مهندس شریفی
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