
(1398سال )موسسه بال انديشه سپااهن   مشترک  با  دااگشنه آزاد اسالمي واحد داهاقن  -        تقويم  دوره اهي آموزشي مدرییت  كيفيت      وژیه بخش صنعت، بازرگاني و خصوصي  

عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

International General Certificate in 
Occupational NEBOSH Health and Safety

1042-25

International Technical Certificate in Oil 
and Gas NEBOSH Operational safely

401-111-9

National Certificate in Environment 
Management  NEBOSH

401-91-10

 ISOابزار های مدیریت موثر آموزش بر اساس 

10015: 1999
162-510-141-5

30-1426-1010-167(اصول، کاربرد، ارزیابی و ارائه راهکار)ارگونومی در کار 

OSHA1615-192-5الزامات ایمنی و سالمت 

آشنایی با عوامل زیان آور در محیط کار بر اساس 

O H S A S  18002: 2008
820-226-76-7

. مي باشد14:30 صبح و خانه هاي نارنجي رنگ 8ساعت شروع كالس ها در خانه هاي آبي رنگ، :توجه



(1398سال )موسسه بال انديشه سپااهن   مشترک  با  دااگشنه آزاد اسالمي واحد داهاقن  -        تقويم  دوره اهي آموزشي مدرییت  كيفيت      وژیه بخش صنعت، بازرگاني و خصوصي  

عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری بر اساس 

 ISO 15544:2000استانداردهای 

ISO 13702: 1999و 

161-41-68-12

به روز آوری ممیزان داخلی 

IS O /T S  16949: 2009
811-1215-161-2

به روز آوری ممیزان داخلی 

IS O 9001 : 2008
814-158-913-14

 بر CSMپایش و اندازه گیری رضایت مشتریان 

ISO10004: 2010اساس 
1612-1923-273-7

تحقق منافع مالی و اقتصادی سیستم مدیریت 

کیفیت

 IS O  10014: 2006

1616-192-58-11

تربیت ارزیاب بر اساس مدل 

E F Q M -2010
245-1211-1815-22

تشریح الزامات و مستند سازی حاکمیت فناوری 

ISO 38500 : 2008اطالعات 
1620-2312-16
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عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت 

ISO 27001:2005امنیت اطالعات 
1621-2417-2124-27

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت 

IMSیکپارچه 

1625-296-1017-21

EFQM 2010162-5تشریح معیارهای مدل 

تکنیک ها و ابزار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، 

 Riskجتبه ها و پیامدهای زیست محیطی 

A s s e s s m e n t

2413-199-14

QFD1628-3122-25توسعه عملکرد کیفیت 

EFQM-20102421-26خود ارزیابی بر اساس مدل 

سازماندهی تیم های پاسخگویی به رویدادهای امنیتی 

C E R T  / C S IR T
1625-2811-1412-15

IEMA4811-2215-28 تحت اعتبار ISO14001 :2004سرممیزی 

IRCA4819-30 تحت اعتبار ISO9001 :2008سرممیزی 

 ISOسرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

IRCA تحت اعتبار 2005: 27001

407-1522-3021-30
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عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 

ISO22000: 2005 تحت اعتبار IRCA
405-131-10

 تحت IMSسرممیزی سیستم مدیریت یکپارچه 

IEMA و IRCAاعتبار 
4821-311-10

820-2216-17(New)سمینار اصول ممیزی انرژی 

سمینار اصول ممیزی ایمنی و پرورش ایمن بان در 

سازمان ها
821-2228-2925-26

EFQM- 2010830-3118-1919-20سمینار آشنایی با مدل سرآمدی 

 BS ENسیستم مدیریت انرژی مبتنی بر اساس 

16001:2009
2423-2910-15

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

H S E -M S

2425-3016-21

سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات بر اساس 

IS O  20000-1 :2005
241-81-724-30

 ISOفنون ارزیابی و اندازه گیری بلوغ سازمانی 

10014 :2006
1623-268-1119-22
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عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

کارگاه آموزشی برنامه ریزی و کنترل کیفیت پروژه 

EPCهای 

811-1228-30

 (EPC)کارگاه آموزشی جامع مدیریت و اجرای پروژه های 

(مهندسی، خرید و ساخت)
2424-30

30-3126-3127-1628کارگاه آموزشی مصرف کننده چگونه فکر میکند

کنترل عملیات ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست 

IMS و HSEمحیطی در 

162-513-169-12

مبانی تشریح الزامات و مستند سازی

 IS O  22000 : 2005
1617-21

مبانی تشریح الزامات و مستند سازی

 IS O  9001: 2008
169-1220-2321-24

متدولوژی تهیه مدارک فنی تکوین محصول 

(S Q A -S u rv e y  p la n)
1616-195-825-28

8-253-1220-266-2421ایمنی پروژه-  پیمانکارانHSEمدیریت 

مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات مبتنی بر رویکرد 

C O B IT  4.1 :2007
247-1322-2815-216-12
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عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد

 IS O  10006 : 2003
1628-3123-265-8

مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد

 P M B O K : 2008
2422-2723-307-12

مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون 

IS O  10012 :2003
167-1016-2112-15

مدیریت شکایات مشتریان بر اساس 

IS O  10002 : 2004
1618-2125-2812-15

مدیریت مداومت کسب و کار بر اساس

 B S  25999-2:2007
168-1116-2015-18

COQ1614-1723-265-8مدیریت هزینه های کیفیت 

HAZOP830-3129-3010-12مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم 

ISO 14001 :20042421-2624-316-111-7ممیزی داخلی 

ISO/TS 16949: 2009247-1214-19ممیزی داخلی 

ISO9001 : 20082425-311-9ممیزی داخلی 

OHSAS 18001: 20072421-2725-2817-24ممیزی داخلی 
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عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

ممیزی داخلی در آزمایشگاه تشخیص طبی 

IS O  15189:2007
242-89-1512-17

ممیزی داخلی در آزمایشگاه های تست و 

ISO/ IEC 17025:2005کالیبراسیون 
2417-239-1410-15

ممیزی داخلی در صنایع حمل و نقل ریلی مبتنی بر 

IRISاستاندارد 

2410-1610-173-9

ممیزی داخلی در صنعت تجهیزات پزشکی

 IS O  13485 : 2003
2415-2019-2514-21

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

IS O  27001:2005
2414-1910-16

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 

IS O  22000: 2005
241-711-14

ممیزی داخلی سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی 

S A  8000: 2008
248-1425-30

IMS2423-2924-30ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه 

10-97-165ممیزی و ارزیابی تکنولوژی
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عنوان دوره
مدت 

(ساعت)
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت انرژی

 (IS O  50001)
87-829-307-8

430مدیریت سبز

17-1314-1210-169مدیریت و بهبود فرآیندها

آشنایی با تغییرات پیشنهادی در ویرایش جدید 

2015 در سال ISO9001استاندارد 
814-15

ISO 9001:20152419-2618-233-8تشریح الزامات و ممیزی داخلی 
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