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 مقذمه

ثب ّوىبسی دفتش آهَصؽ ٍ  تیفیوٌتشل و شاىیهذاًدبم ؿذُ ثشای  ًیبصػٌدی آهَصؿیعشح پظٍّـی 

تشٍیح اػتبًذاسد ٍ پظٍّـگبُ اػتبًذاسد اًدبم ؿذُ ٍ ًیض پیـٌْبدات ٍ ًظشات دسیبفتی اص هؼبًٍت ًظبست 

دٍسُ ّب یب ًیبص ثِ اضبفِ ثش اخشای اػتبًذاسد دس آى لحبػ ؿذُ اػت ثب ایي حبل دس كَست وبفی ًجَدى 

ت ثشای هذیشاى وٌتشل ویفیت، ؿبیؼتِ اػت ًوَدى دٍسُ ّبی تخللی یب ّش دٍسُ پیـٌْبدی هٌبػ

اسائِ پیـٌْبد هَسد ًظش ثب دالیل هٌغمی دس صهیٌِ افضایؾ ػٌبٍیي دٍسُ ّبی آهَصؿی خذیذ اص عشف 

اداسات ول / ٍاحذّبی تَلیذی ٍ/یب هذیشاى وٌتشل ویفیت ثلَست وتجی ثِ ایي دفتش اػالم تب تَػظ 

تْیِ هٌبثغ ٍ ػشفلل ّبی هٌبػت دٍسُ دسخَاػت  ّوىبساى ثشسػی ٍ پغ اص تبییذ، ّوبٌّگی ثشای

 ؿذُ اًدبم، ٍ دس ثشًبهِ آهَصؿی آتی لحبػ ؿَد.

 

 هذف 

ثش اػبع ًیبصػٌدی  ؿذُ یيؼیهَصؿی تآدٍسُ ّبی ػٌبٍیي  اػالمایي ساٌّوب تذٍیي ّذف اص       

ایي  ثبؿذ. هیاػتبًذاسد تَػظ دفتش آهَصؽ ٍ تشٍیح  تیفیوٌتشل و شاىیهذاًدبم ؿذُ ثشای  آهَصؿی

 حذالل ثشای تیفیوٌتشل و شاىیهذاٍلَیت ّبی آهَصؿی ٍ ثشًبهِ آهَصؿی ثلٌذ هذت  دٍسُ ّب ؿبهل

خْت ّوبٌّگی ٍ یىؼبى ػبصی آهَصؽ  تیفیوٌتشل و شاىیهذؿشح ٍظبیف ػبل وبسی ثش اػبع  25

 . هی ثبؿذّبی ایي افشاد دس ػغح هلی ٍ اػتبًی 

 ،95هلَة ػبل  تیفیوٌتشل و شاىیهذتبییذ كالحیت ػلوی ٍ فٌی  عجك آییي ًبهِثب تَخِ ثِ ایٌىِ 

هٌَط ثِ گزساًذى دٍسُ ّبی آهَصؿی هشثَط )ثِ  تیفیوٌتشل و شاىیهذ توذیذ پشٍاًِ تبییذ كالحیت

وٌتشل  شاىیهذثب تَخِ ثِ ًمؾ ٍ اّویت  ًیضٍ  هی ثبؿذ (ػبػت 16ػبالًِ حذالل عَس هتَػظ 

ثْجَد  ،لبًًَی ٍظبیفدس ساػتبی اًدبم كحیح هزوَس  آییي ًبهِ دس لشحه تىبلیف لبًًَیٍ  تیفیو

دس فؼبلیت ّب، استمبی ػغح ویفی هحلَالت تَلیذی ٍ خذهبتی اسائِ ؿذُ دس  اًؼدبمفشآیٌذّب، 

 ٍ ثیي الوللی ٍ/ اػتبًذاسدّبی هلی تذٍیيٍاحذّبی كٌؼتی ٍ خذهبتی ٍ ّوچٌیي هـبسوت دس 

اّویت آهَصؽ ّبی هجتٌی ثش تحمك ایي  ،تیفیوٌتشل و شاىیهذت ػشپشػتی حت پشػٌلآهَصؽ 

 ؿذُ اػت.تؼشیف دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍیظُ ثب ػٌبیت ثِ ٍظبیف ٍ اختیبسات ایي افشاد  هٌدش ثِ اّذاف،

 

 دامنه كاربرد  

ػغَح  ثِوِ ى وٌتشل ویفیت هی ثبؿذ، هذیشاایي هدوَػِ ساٌّوبی ثشًبهِ سیضی ٍ اًدبم آهَصؽ 

ّوچٌیي ثشای آى دػتِ اص دػت ٍ عجمِ ثٌذی ؿذُ  تخللی ٍ پیـشفتِ ،همذهبتی، هتَػغِ

هَػؼبت ٍ هشاوض آهَصؿی ّوىبس وِ دس صهیٌِ اخشای   اداسات ول اػتبًی،ّوىبساى اًذسوبساى ػتبد، 

 وٌتشل ویفیت ّوىبسی هی ًوبیٌذ وبسثشد داسد.  هذیشاىآهَصؽ 

 

  



 

   كليات

 
 سطوح آموزشي 

 :  وٌتشل ویفیت هٌذسج دس ایي هدوَػِ ؿبهل هَاسد صیش هی ثبؿذ هذیشاىػغَح آهَصؿی 

 آهَصؽ همذهبتی ؛ -1ػغح 

 آهَصؽ هتَػغِ ؛ -2ػغح 

 آهَصؽ پیـشفتِ ؛ -3ػغح 

 ؛ آهَصؽ تخللی -4ػغح 

 تدشثی ٍ آصهَى اٍلیِ تؼییي  وٌتشل ویفیت ثب تَخِ ثِ هیضاى ػبثمِ وبس هذیشاىػغح آهَصؿی 

دٍسُ ّبی آهَصؿی  تدشثی دس صهیٌِ وبسی سا ًذاسًذ افشادی وِ ػبثمِ وبسهی گشدد. دس ایي خلَف 

( آغبص 2ٍ  1گزساًذى دٍسُ ّبی تؼییي ؿذُ ثب اٍلَیت ّبی  ٍ)آهَصؽ همذهبتی  11 اص ػغح خَد سا

اسائِ ( هی ثبؿٌذ 1ػغح ٍ یب  2ٍ  1اٍلَیت ّبی ؿشایغی وِ افشاد داسای اعالػبت اٍلیِ )  ًوَدُ ٍ دس

 -اداسُ ول هی ،هی ثبؿذ 2ٍگزساًذى دٍسُ ّبی ػغح هالن تؼییي ػغح آهَصؿی  2هؼتجشگَاّیٌبهِ 

 . آصهَى ثشگضاس وٌذ ػغح،تَاًذ دس كَست كالحذیذ اص هتمبضی ثشای تؼییي 
 

 آموزش مقذماتي -1سطح 

اكَل ٍ سٍؽ ّبی وٌتشل ویفیت ثب لَاًیي هشتجظ،  اىهذیشایي ػغح اص آهَصؽ ثِ هٌظَس آؿٌبیی 

آؿٌبیی ثب ػبهبًِ ًظبست  ،وٌتشل ویفیت ػوَهی ،ثشداسی، اكَل ٍ هفبّین وبلیجشاػیَى ػوَهیًوًَِ 

. وِ گزساًذى آًْب الضاهی اػتویفیت  وٌتشلػبیش هَاسد هْن ٍ ضشٍسی دس صهیٌِ ٍ ثش اخشای اػتبًذاسد 

جذاول "دس ًذ( )اثتذا ثبیذگزساًذُ ؿَ 2ٍ  1اٍلَیت دس دٍ سدیف تْیِ ٍ اّن آًْب  28دس ایي آهَصؽ ّب 

ثِ ٍ ثشًبهِ سیضی  "طرح نيازسنجي آموزشي -عناوین دوره های آموزشي مورد نياز مذیران كنترل كيفيت

 ؿذُ اػت : ذٍیي تؿشح صیش 

 طرح ویازسىجی آمًزشی -)سطح مقذماتی( جذيل عىايیه ديرٌ َای آمًزشی مًرد ویاز مذیران کىترل کیفیت

 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

 الضاهی ISIRI9000 8 1ػیؼتن ّبی هذیشیت ویفیت   هجبًی ٍ ٍاطگبىآؿٌبیی ثب  1

                                                 
ی آهَصؿی ه 1الضاهی ثَدُ ٍ ؿشط ٍسٍد ثِ ػغح  زساًذى دٍسُ ّبی وبسآهَصی ثؼذ اص تبییذ كالحیت ثشای ولیِ هذیشاى وٌتشل ویفیتگ - 1

 ثبؿذ.

گَاّیٌبهِ ّبی اخز ؿذُ اص هشاوضآهَصؿی ّوىبس تبییذ كالحیت ؿذُ تَػظ ػبصهبى هلی اػتبًذاسد ایشاى ٍ یب/ اداسات ول گَاّیٌبهِ هؼتجش:  - 2

هغبثك ثب فْشػت ًیبصػٌدی پیَػت ثبؿذ. )تبسیخ ثبیذ وِ ػٌبٍیي ٍ ػبػت آهَصؿی آى  اػت اػتبًذاسد اػتبًی ٍ یب/ پظٍّـگبُ اػتبًذاسد

 حذاوثش هشثَط ثِ ػِ ػبل لجل ثبؿذ(.ثبیذ ٍ صهبى گزساًذى دٍسُ گَاّیٌبهِ 
 

 



 

 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت ویفیت ثش اػبع اػتبًذاسد هجبًی 2
ISIRI/ISO 9001 

 الضاهی 1 16

 الضاهی 8 1 (PPEحفبظت فشدی)تدْیضات آؿٌبیی ثب اًتخبة ٍ وبسثشد  3

، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثش اػبع ًیهجب 4

 ISIRI/ISO 14001 اػتبًذاسد 

 الضاهی 1 16

 الضاهی 1 16 كحِ گزاسی سٍؽ ّبی آصهَى 5

 الضاهی 1 8 (1)اٍلَیت اكَل ٍ سٍؽ ّبی ًوًَِ ثشداسی  6

 الضاهی 5S 16 1اكَل ٍ هجبًی ًظبم آساػتگی  7

 ثش اػبع اػتبًذاسد اًذاصُ ؿٌبػی هفبّین پبیِ ػوَهی ٍ اكغالحبت هشثَط 8
 ISIRI 4723 

 الضاهی 1 8

 الضاهی 1 16 (1)اٍلَیت اكَل ٍ هفبّین وبلیجشاػیَى ػوَهی 9

 الضاهی 1 16 (1)اٍلَیت وٌتشل ویفیت ػوَهی 10

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت وٌتشل ویفیت آهبسی 11

 الضاهی ISIRI-ISO 50001 16 1هجبًی ٍ تـشیح الضاهبت ػیؼتن هذیشیت اًشطی ثش اػبع  12

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت  HSE، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی هجبًی 13

 الضاهی GHP 8 1آؿٌبیی ثب اكَل  14

 الضاهی GLP 16 1آؿٌبیی ثب اكَل  15

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت  GMPآؿٌبیی ثب اكَل  16

 الضاهی 1 8 هَاد آصهبیـگبّیوبس ثب ایوٌی  17

 الضاهی 1 8 هحلَل ػبصی دس آصهبیـگبُ 18

 الضاهی 1 12 ایوٌی ٍ ثْذاؿت حشفِ ای  19

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت  گضاسؽ ًَیؼی 20

 الضاهی 1 8 (1)اٍلَیت  هذیشیت صهبى 21

 الضاهی 1 8 (2)اٍلَیت ثب لَاًیي وبس ٍ خذهبت اختوبػیآؿٌبیی  22

 الضاهی 1 8 (1)اٍلَیت همشسات كبدسات ٍ ٍاسدات وبال )ثجت ػفبسؽ ٍ تشخیق وبال( 23

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت ووه ّبی اٍلیِ 24

 الضاهی 1 8 (2)اٍلَیت اعفبء حشیك ٍ ساُ ّبی پیـگیشی 25

 الضاهی 1 8 (1)اٍلَیت اخشای اػتبًذاسدآؿٌبیی ثب ػبهبًِ ًظبست ثش  26

 الضاهی 1 16 وبلیجشاػیَى ٍ اًذاصُ گیشی ػوَهی 27

 الضاهی 1 16 دٍسُ آهَصؿی حلیت ٍ عْبست 28

 

 آموزش متوسطه -2سطح 

وٌتشل ویفیت ثب اكَل ٍ هفبّین هذیشیت ویفیت، اثضاس  اىهذیشایي ػغح اص آهَصؽ ثِ هٌظَس آؿٌبیی 

اؿشاف ثِ هؼئلِ هذیشیت ویفیت ٍ ٍ ٍ فٌَى ویفیت، تَلیذ ٍ وٌتشل ویفیت دس ساػتبی دػتیبثی 

ثىبسگیشی فٌَى الصم ثب دس ًظشگشفتي هحذٍدیت ّب ٍ اٍلَیت ّبی ٍاحذ تَلیذی ٍ خذهبتی دسخْت 



 

ثشًبهِ سیضی ٍ  یآهَصؿدٍسُ ّبی ایي  ػٌبٍیي هی ثبؿذ. خذهت ثب ویفیت هغلَة یب/ تَلیذ هحلَل ٍ

 : تذٍیي ؿذُ اػتثِ ؿشح صیش 

 طرح ویازسىجی آمًزشی -)سطح متًسطٍ( جذيل عىايیه ديرٌ َای آمًزشی مًرد ویاز مذیران کىترل کیفیت

 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

 الضاهی ISIRI/ISO 9001 16 2هویضی داخلی ثش اػبع اػتبًذاسد  1

  اػتبًذاسد ثش اػبع تْیِ هؼتٌذات ػیؼتن هذیشیت ویفیت آؿٌبیی ثب ًحَُ ٍ سٍؽ 2
 ISIRI 10013 

 الضاهی 2 16

 ISIRI/ISO هویضی داخلی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثش اػبع اػتبًذاسد  3

14001 

 الضاهی 2 16

 ثش اػبع اػتبًذاسد 17000اػتبًذاسدّبی ػشی  -اسصیبثی اًغجبق آؿٌبیی ثب  4
 ISIRI-ISO-IEC 17000 

 الضاهی 2 8

ثش  ثبصسػی ی اًدبم دٌّذُّبالضاهبت ثشای وبسوشد اًَاع هختلف ًْبد-اسصیبثی اًغجبق  5

 INSO-ISO-IEC 17020 ٍISIRI 9133  اػتبًذاسدّبی اػبع

 الضاهی 2 16

ثشای احشاص كالحیت آصهبیـگبُ ّبی آصهَى ٍ ، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی  هجبًی 6

 ISIRI-ISO-IEC 17025 اػتبًذاسد ثش اػبع وبلیجشاػیَى

 الضاهی 2 16

 الضاهی 2 16 تخویي ػذم لغؼیت دس اًذاصُ گیشی )همذهبتی( 7

 الضاهی IMS 16 2دٍسُ تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ  8

 الضاهی IMS 16 2هویضی داخلی هذیشیت یىپبسچِ  9

 الضاهی TQM  16 2ػیؼتن هذیشیت ویفیت خبهغ  10

 الضاهی EFQM  16 2ی تؼبلی ػبصهبً آؿٌبیی ثب هذل 11

 الضاهی 16 2 (MSAتدضیِ ٍ تحلیل ػیؼتن ّبی اًذاصُ گیشی ) 12

 الضاهی 2 16 ّضیٌِ ّبی ویفیت 13

ّبی آصهَى ٍ  ًوَداسّبی وٌتشلی دس تضویي ویفیت ٍ كحِ گزاسی سٍؽوبسثشد  14

 وبلیجشاػیَى

 الضاهی 2 16

 الضاهی 2 16 ّبی حل هؼئلِ آؿٌبیی ثب تىٌیه 15

 الضاهی ISIRI-ISO 50001 16 2هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت اًشطی ثش اػبع  16

 الضاهی HSE 16 2هویضی داخلی  17

آؿٌبیی ثب هجبًی ، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت ایوٌی ٍ ثْذاؿت  18

 )ؿٌبػبیی خغشات هحیظ وبس( ) (OHSAS18001ؿغلی 

 الضاهی 2 16

 اػتبًذاسد ثش اػبع الضاهبت ػوَهی آصهَى هْبست -اسصیبثی اًغجبق آؿٌبیی ثب  19
INSO-ISO-IEC-17043 

 الضاهی 2 16

 الضاهی 2 16 ( دس وٌتشل ویفیت ًتبیحCRMهَاد هشخغ )تْیِ ٍ اػتفبدُ اص  20

تحلیل دادُ ّبی ووی، ًیوِ ووی ٍ ویفی دس آصهَى هْبست )همبیؼبت ثیي  21

 آصهبیـگبّی(

 الضاهی 2 16

 ػٌدؾ ثش اػبعپبیؾ ٍ ساٌّوبیی ّبیی ثشای  – سضبیت هـتشی -هذیشیت ویفیت  22
ISIRI10004 

 الضاهی 2 16

 الضاهی ISIRI 17465 16 2 ب ثش اػبعساٌّو –هذیشیت پشٍطُ  23



 

 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

 ثش اػبع ٌذگبىوٌ خغَط ساٌّوب ثشای تبهیي -فشاخَاى هحلَل اص هلشف وٌٌذُ  24
ISIRI17721   

 الضاهی 2 8

  ساٌّوب -اعالػبت خشیذ -وبالّب ٍ خذهبت هَسد ًظش ثشای هلشف وٌٌذگبى 25
 ISIRI 13242 

 الضاهی 2 8

 ثش اػبع اكَل ولی -1لؼوت -خٌجِ ّبی آهبسی ًوًَِ گیشی اص هَاد فلِ  26

 ISIRI 21136-1  اػتبًذاسد 

 الضاهی 2 16

ساٌّوبیی ّبیی ثشای ثْجَد فشایٌذّب دس ػبصهبى  -ػیؼتن ّبی هذیشیت ویفیت  27

 ISIRI14266  ثش اػبع خذهبت ثْذاؿتی ّبی

 الضاهی 2 8

 الضاهی 2 16 )تؼبسیف ٍ الضاهبت(ؿؾ ػیگوبآؿٌبیی ثب  28

 الضاهی 2 16 ّب وٌتشل ویفیت داخلی دس اصهبیـگبُ 29

 الضاهی 2 16 وٌتشل هیبًی تدْیضات آصهبیـگبّی 30

 ّبی هٌتخت هشثَط ثِ هغبلؼبت ؿبخق تىشاسپزیشی ٍ تدذیذپزیشیتـشیح هثبل  31

 ISIRI 22155 ثش اػبع

 الضاهی 2 16

 الضاهی ISO 26000 16 2  ثش اػبع َلیت اختوبػیئهؼ 32

 الضاهی 2 16 هلی ّبیتذٍیي اػتبًذاسداخشایی آؿٌبیی ثب سٍؽ  33

 الضاهی 2 8 ی تذٍیي اػتبًذاسدلثیي الولهلی ٍ ّبی  آؿٌبیی ثب ػبصهبى 34

 الضاهی 2 16 5ؿوبسُ ایشاى اػتبًذاسد هلی  ػبختبس ٍ ؿیَُ ًگبسؽآؿٌبیی ثب  35

 الضاهی 2 8 آؿٌبیی ثب ػبختبس ٍ چبسچَة ػبصهبى ثیي الوللی ایضٍ ٍ وویتِ ّبی آى 36

 الضاهی 2 16 ٍ هذیشیت اػتشاتظیه هجبًی ثشًبهِ سیضی 37

ثش اػبع SPC ػٌبكش -لؼوت اٍل SPC ساٌّوبی ثىبسگیشی وٌتشل فشآیٌذ آهبسی 38

 ISIRI 8483-1   اػتبًذاسد 

 الضاهی 2 16

 الضاهی 2 8 فشآیٌذ ٍ فٌَى تلوین گیشی 39

 الضاهی 2 8 هذیشیت داًؾ 40

 الضاهی 2 8 خاللیت ٍ ًَآٍسی 41

 الضاهی 2 8 ثیَتشٍسیؼن 42

 الضاهی 2 8 اخالق حشفِ ای 43

 الضاهی 2 16 تحمیك  سٍؽ 44

 الضاهی 2 16 آؿٌبیی ثب لَاًیي تدبست خْبًی 45

 الضاهی 2 8 تین ػبصی ٍ ؿیَُ وبس گشٍّی 46

 الضاهی 2 16 تىٌیه ّب ٍ فٌَى ثْجَد ػیؼتن ّب ٍ سٍؽ ّب 47

 الضاهی 2 16 تفىش خالق 48

 الضاهی 2 8 هٌـَس حمَق ؿْشًٍذی 49

 الضاهی 2 8 هذیشیت ثحشاى 50

 الضاهی 2 16 تفىش ػیؼتوی 51

 تىٌیه ّب ٍ سٍؽ ّبی استمب ٍ اًذاصُ گیشی ثْشُ ٍسی 52

 

 الضاهی 2 16



 

 مذت دوره دورهعنوان  ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

ثشای هتغیشّب  ًوَداسّبی وٌتشل -1لؼوت  - ّبی وٌتشل ویفیت آهبسی دس حیي تَلیذ سٍؽ 53

 941اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  -

 الضاهی 2 16

هتغیشّبی ٍكفی  ًوَداسّبی وٌتشل -2 لؼوت - سٍؽ وٌتشل ویفیت آهبسی دس حیي تَلیذ 54

 942اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  -ؿوبسؽ تؼذاد ًمقٍ 

 الضاهی 2 16

 الضاهی 2 16 آؿٌبیی ثب ًظشیِ ّبی هذیشیت ویفیت 55

 الضاهی APQP 16 2عشح سیضی پیـشفت ویفیت هحلَل  56

 الضاهی 2 16 ّفت اثضاس وٌتشل ویفیت آهبسی ٍ وبسثشد آى دس كٌؼت 57

 اختیبسی FMEA 16 2تدضیِ ٍ تحلیل ًمق ٍ آثبس آى  58

 الضاهی SPC 16 2وٌتشل فشآیٌذ حیي تَلیذ  59

 اخشای اػتبًذاسد دس صهیٌِ یثشٍى ػبصهبً ی/ دػتَسالؼول ّبییاخشا یسٍؽ ّب 60

 ّوبٌّگ ثب هؼبًٍت ًظبست ثش اخشای اػتبًذاسد

 الضاهی 2 16

 
 آموزش پيشرفته  -3سطح 
ثِ عَس وبهل آهَصؽ دیذُ ٍ  2ٍ  1وٌتشل ویفیت ثب گزساًذى دٍسُ ّبی آهَصؿی ػغح ّبی  هذیشاى

الضاهی ٍ اختیبسی ایي ػغح دشثِ وبفی ٍ لبثل هالحظِ ثب ؿشوت دس ػویٌبسّب ٍ دٍسُ ّبی ثب وؼت ت

تَاًبیی اسصیبثی ٍ ػٌدؾ ّبی ٍاحذ تَلیذی / خذهبتی خَد سا ثب اػتبًذاسدّبی هشثَعِ وؼت آهَصؽ 

ایي ػغح اص سا وؼت ًوبیٌذ. ی ًوبیٌذ ٍ آهبدگی سلبثت دس ػغح هلی، هٌغمِ ای ٍ ثیي الوللی ه

آهَصؽ ّب تٌْب هحذٍد ثِ دٍسُ ّبی روش ؿذُ دس ایي ساٌّوب ًجَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ داًؾ ٍ تىٌَلَطی سٍص 

تَػظ تغییش ثَدُ ٍ عی ًوَدى دٍسُ ّبی آهَصؿی ثِ سٍص،  دس صهیٌِ ّبی ویفیت ٍ هذیشیت لبثل

لزا ًوًَِ ّبیی اص آهَصؽ ّبی پیؾ ثیٌی ؿذُ دس ایي هی ثبؿذ.  1وٌتشل ویفیت ثالهبًغ هذیشاى

 هشحلِ ؿبهل هَاسد صیش هی ثبؿذ : 

 طرح ویازسىجی آمًزشی -)سطح پیشرفتٍ(جذيل عىايیه ديرٌ َای آمًزشی مًرد ویاز مذیران کىترل کیفیت

 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

 اختیبسی ISIRI/ISO 9001 16 3ػشهویضی ػیؼتن هذیشیت ویفیت ثش اػبع اػتبًذاسد   1

 ػشهویضی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثش اػبع اػتبًذاسد 2
  ISIRI/ISO 14001 

 اختیبسی 3 16

 اػتبًذاسد ثش اػبع  آصهبیـگبُ ّبی آصهَى ٍ وبلیجشاػیَىاسصیبثی ػیؼتن  3
ISIRI-ISO-IEC 17025 

 الضاهی 3 16

 اختیبسی 3 8 تخویي ػذم لغؼیت دس اًذاصُ گیشی )پیـشفتِ( 4

 الضاهی 3 16 اًذاصُ ؿٌبػی لبًًَی ٍ ػلوی 5

الضاهبت فشایٌذّبی اًذاصُ گیشی ٍ وبلیجشاػیَى ٍ اًذاصُ گیشی  هذیشیت ػیؼتن 6

 تدْیضات اًذاصُ گیشی

 الضاهی 3 16
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 دوره مذت عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

  Excel , Minitab, SASوٌتشل ویفیت داخلی آصهبیـگبُ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس) 7

 (ٍ هبًٌذ آى

 اختیبسی 3 16

 اختیبسی ISIRI-ISO 50001 16 3ثش اػبع  آؿٌبیی ثب اكَل ٍ هجبًی هویضی داخلی 8

ٍ  ISO149711تىٌیه ّبی اسصیبثی ٍ هذیشیت سیؼه )هذیشیت سیؼه ثش اػبع  9
ISIRI 7421 

 الضاهی 3 16

 ISIRI 13245  ٍ13246 ع اػتبًذاسدّبیثش اػب اكَل ٍ سٌّوَدّب -هذیشیت سیؼه 10

ISIRI  ٍISIRI 19476 

 الضاهی 3 16

 اختیبسی HSE 32 3ػشهویضی  11

  ّب ساٌّوبیی ّبیی ثشای هذیشیت ویفیت دس پشٍطُ -ػیؼتن ّبی هذیشیت ویفیت  12

 ISIRI 10006 ثش اػبع 

 اختیبسی 3 16

 اختیبسی MSP 16 3ثشًبهِ سیضی ٍ وٌتشل پشٍطُ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  13

 عشح ّبی یىجبس -1لؼوت  -سٍیِ ّبی ًوًَِ گیشی ثشای ثبصسػی اص عشیك هتغیشّب 14

ثِ هٌظَس ثبصسػی ثْش ثِ ثْش  (AQL) پزیشؽ اػبع حذ ویفی لبثل ًوًَِ گیشی ثش

 ISIRI 11496-1 ٍISIRI  ٍیظگی –تىی  AQL هـخلِ ویفی تىی ٍ یه ثشای یه

11496-2 

 الضاهی 3 16

عشح ّبی خفت ًوًَِ گیشی ثب هـخلِ ّبی ویفی ٍكفی ثب ووتشیي اًذاصُ ًوًَِ  15

ویفیت ٍ ؿبخق (PRQ)  ًظش داؿتي ؿبخق ویفیت سیؼه تَلیذ وٌٌذُ ثب دس

 ISIRI 16709 اػتبًذاسد ثش اػبع (CRQ) سیؼه هلشف وٌٌذُ

 اختیبسی 3 16

 الضاهی ISIRI 16445  16 3 اػتبًذاسد ثش اػبع هذیشیت اسصؽ 16

 اػتبًذاسد ثش اػبعب ساٌّو–اسصیبثی ّبی همذهبتی ٍ هذیشیت گبصّبی گلخبًِ ای 17

ISIRI 16447  
 الضاهی 3 16

 اػتبًذاسد ثش اػبع ّبی اسصیبثی لبثلیت اعویٌبى سٍؽ - لبثلیت اعویٌبى تدْیضات 18

ISIRI-IEC 62308  
 الضاهی 3 16

 اختیبسی 3 16 آؿٌبیی ثب دػتگبُ ّبی آًبلیض ؿیویبیی پیـشفتِ 19

 اختیبسی HPLC 16 3 -آؿٌبیی ثب دػتگبُ ّبی پیـشفتِ آصهبیـگبّی  20

 اختیبسی GC 16 3 -آؿٌبیی ثب دػتگبُ ّبی پیـشفتِ آصهبیـگبّی 21

 اختیبسی LC MAS 16 3ثب دػتگبُ ّبی پیـشفتِ آصهبیـگبّی آؿٌبیی 22

 اختیبسی AA 16 3  آؿٌبیی ثب دػتگبُ ّبی پیـشفتِ آصهبیـگبّی 23

 الضاهی 3 16 تدضیِ ٍ تحلیل سیـِ ای ػذم اًغجبق ّب دس آصهبیـگبُ ّب 24

 اختیبسی 3 16 ًحَُ هـبسوت دس تذٍیي اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی  25

 الضاهی 3 8 لَاًیي ٍ همشسات ثبصًـؼتگی وـَس -حمَق تبهیي اختوبػی 26

 اختیبسی 8 3 (RSMعشاحی آصهبیؾ ثِ سٍؽ ػغح پبػخ ) 27

 اختیبسی 3 16 ٍ هبًٌذ آى( SAS, Minitab, SPSS آؿٌبیی ثب ًشم افضاسّبی وبسثشدی ) 28

 
 
 



 

 آموزش تخصصي  -4سطح 
دس صهیٌِ آهَصؽ، تدشثِ  3ٍ  2ٍ  1هذیشاى وٌتشل ویفیت ثب گزساًذى دٍسُ ّبی آهَصؿی ػغح ّبی 

وبفی ٍ لبثل هالحظِ ای سا وؼت وشدُ اًذ ٍ دس ایي ػغح آهَصؿی، ثب ؿشوت دس دٍسُ ّبی تخللی 

 خذهبتی خَد سا ثب اػتبًذاسدّبی ٍاحذ تَلیذی/تخللی دس صهیٌِ ّش كٌؼت تَاًبیی اسصیبثی ّبی 

پیـٌْبد اداسُ اخشای ثشای ثؼضی سؿتِ ّب عجك ایي ػغح اص آهَصؽ ّب  .وؼت هی ًوبیٌذ هشثَعِ

ساٌّوب ًجَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ  ثٌذ ٌْب هحذٍد ثِ دٍسُ ّبی روش ؿذُ دس ایيتتؼییي ؿذُ اػت اػتبًذاسد 

ّبی  داًؾ ٍ تىٌَلَطی سٍص دس صهیٌِ ّبی ویفیت ٍ هذیشیت لبثل تغییش ثَدُ ٍ عی ًوَدى دٍسُ

لزا ًوًَِ ّبیی اص آهَصؽ ّبی پیؾ  هی ثبؿذ 1ثالهبًغآهَصؿی ثِ سٍص، تَػظ هذیشاى وٌتشل ویفیت 

 ثیٌی ؿذُ دس ایي هشحلِ ؿبهل هَاسد صیش هی ثبؿذ : 

 طرح ویازسىجی آمًزشی - )سطح تخصصی(جذيل عىايیه ديرٌ َای آمًزشی مًرد ویاز مذیران کىترل کیفیت

 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

دػتَسالؼول كذٍس، تدذیذ ًظش، تؼلیك، سفغ تؼلیك ٍ اثغبل پشٍاًِ وبسثشد آهَصؽ  1

 وـبٍسصی تًـبى حذ هدبص آالیٌذُ ّب دس هحلَال

تخللی  16

 غزایی

 الضاهی

  ساٌّوبی وبسثشد اػتبًذاسد ایشاى ایضٍ -ػیؼتن ّبی هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی  2

 ISIRI 14123ثش اػبع   22000

تخللی  16

 غزایی

 الضاهی

 اكَل ولی ٍ الضاهبت پبیِ ثشای -هَادغزایی لبثلیت سدیبثی دس صًدیشُ خَسان دام ٍ 3

   ISIRI 13810 ن ثش اػبععشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ػیؼت

تخللی  16

 غزایی

 الضاهی

 ٍ گَاّیالضاهبت ًْبدی هویضی وٌٌذُ  -ػیؼتن ّبی هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی  4

  ISIRI 13811 ع ثش اػب وٌٌذُ ػیؼتن ّبی هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی

تخللی  16

 غزایی

 الضاهی

تخللی  GAP 8آؿٌبیی ثب اكَل  5

 غزایی

 الضاهی

تخللی  8 ّب GMOآؿٌبیی ثب  6

 غزایی

 الضاهی

گبًِ  34ػٌبٍیي اػتبًذاسدّب ٍ دٍسُ ّبی تخللی/وبسآهَصی ّش كٌؼت ثش اػبع  7

 ( 1اٍلَیت ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت ًظبست ثش اخشای اػتبًذاسد )وویتِ هلی 

 

تخللی ّش  16

 سؿتِ

 الضاهی 

تخللی  16 وٌتشل ویفیت آة كٌؼتی ٍ آؿبهیذًی 8

 غزایی

 الضاهی 

ی ٍ ػوَه یساٌّوب -حالل  یغزا - 12000ؿوبسُ  شاىیا یثب اػتبًذاسد هل ییآؿٌب 9

 فشایٌذ تَلیذ غزای حالل

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

 -ساٌّوب ثشای ًْبد تبئیذ كالحیت  - 19116آؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  10

 تبئیذ وٌٌذُ كالحیت ًْبدّبی گَاّی وٌٌذُ حالل

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی
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 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

تخللی  16 گَاّی وٌٌذُ حالل ساٌّوب ثشای ًْبدّبی - 19529هلی ایشاى ؿوبسُ آؿٌبیی ثب اػتبًذاسد  11

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

تخللی  16 الضاهبت -گشدؿگشی حالل  - 19933آؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  12

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

 ؼتنیػ یػبص بدُیالضاهبت پ -حالل  یغزا 15692ؿوبسُ  شاىیا یثب اػتبًذاسد هل ییآؿٌب 13

 وٌتشل حالل دس وـتبسگبُ دام ًمبط

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

 ؼتنیػ یػبص بدُیالضاهبت پ -حالل  یغزا 15693ؿوبسُ  شاىیا یثب اػتبًذاسد هل ییآؿٌب 14

 َسیًمبط وٌتشل حالل دس وـتبسگبُ ع

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

الضاهبت پیبدُ ػبصی ػیؼتن  -غزای حالل  15694ؿوبسُ آؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى  15

 حالل دس  هحلَالت وـبٍسصی ثب هٌـبء گیبّی وٌتشل ًمبط

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

تخللی  16 ػوَهیالضاهبت  -حالل  هحلَالت ثْذاؿتی، آسایـیآؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى  16

 حالل
 

 الضاهی

تخللی  16 ػوَهیالضاهبت  -حالل  افضٍدًی ّبیآؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى  17

 حالل

 الضاهی

 

  زمان آموزش 

، آییي ًبهِ تبییذ كالحیت ػلوی ٍ فٌی هذیشاى وٌتشل ویفیت، 5، هبدُ 1ثش اػبع تجلشُ 

توذیذ یب تدذیذ پشٍاًِ تبییذ كالحیت هذیشاى وٌتشل ویفیت هٌَط ثِ گزساًذى دٍسُ ّبی 

ػبػت دس ػبل( هی ثبؿذ لزا هذیشاى وٌتشل ویفیت وِ دس ٍاحذ  ؿبًضدُآهَصؿی هشثَط )حذالل 

ٌذ دٍسُ ّبی آهَصؿی همذهبتی، ّؼت ی هـغَل ثِ وبس هی ؿًَذ هَظفّبی تَلیذی/خذهبت

ّبی  هتَػغِ ٍ پیـشفتِ سا دس حیي وبس گزساًذُ ٍ یب گَاّی هشثَعِ سا ثب ؿشوت دس آصهَى

هشتجظ ثب ّش ػغح آهَصؿی سا دسیبفت ًوبیٌذ. ثب تَخِ ثِ حذالل ػبػبت آهَصؿی ػبالًِ وِ 

شیغ دس سًٍذ ػپشی ًوَدى ّش یه اص ػغَح آهَصؿی ثِ گشدد، ٍ ًیض تؼ تَػظ ػبصهبى اػالم هی

حذاكثر هٌظَس استمبء ػلوی ٍ ثْشُ ٍسی ایي هتخللبى دس كٌبیغ ٍ حَصُ ّبی خذهبتی وـَس، 

 :  خْت آهَصؽ ّش یه اص ػغَح ثِ ؿشح صیش تؼییي هی گشدد زمان الزم

 

 



 

 مذت زمان آموزش های مقذماتي:  .1

 ػبل ثگزساًٌذ.  5 عَل همذهبتی سا هی تَاًٌذ حذاوثش دسهذیشاى وٌتشل ویفیت دٍسُ ّبی آهَصؽ 

 مذت زمان آموزش های متوسطه :  .2

 ػبل ثگزساًٌذ.  10عَل دسوٌتشل ویفیت دٍسُ ّبی آهَصؽ هتَػغِ سا هی تَاًٌذ حذاوثش  هذیشاى

 مذت زمان آموزش های پيشرفته  .3

دس ػغح تىویلی ٍ  ح،َدٍسُ ّبی هشتجظ ثب ایي ػغثب تَخِ ثِ عی ػغَح همذهبتی ٍ هتَػغِ، 

ح هَظف ثِ عی ًوَدى َتبویذ هی گشدد وِ هذیش وٌتشل ویفیت دس ایي ػغ پیـشفتِ هی ثبؿذ ٍ

 هی ثبؿذ .ػبل  25 حذالل ػبل تب 15 ثب ػبثمِ وبسحذالل هتَػظ ػبلیبًِ آهَصؽ 

 مذت زمان آموزش های تخصصي  .4

ثب تَخِ ثِ تخللی ثَدى دٍسُ ّبی هشتجظ ثب ایي ػغَح، تبویذ هی گشدد وِ هذیش وٌتشل ویفیت 

  . هی ثبؿذ ثشحؼت ًیبصدس ایي ػغَح هَظف ثِ عی ًوَدى حذالل هتَػظ ػبلیبًِ آهَصؽ 

 

     : یادآوری 

، عَل هذت تؼییي ؿذُ خْت عی 2ٍ  1ًظش ثِ تؼشیغ دس سًٍذ عی دٍسُ ّبی آهَصؿی دس ػغَح 

ػغَح همذهبتی ٍ هتَػغِ، هتٌبػت ثب حذالل هتَػظ ػبلیبًِ آهَصؽ هذیشاى وٌتشل ویفیت پیؾ 

گشدد ثب تَخِ ثِ ایٌىِ گزساًذى دٍ ػغح هزوَس دس تؼییي ػغح ثیٌی گشدیذُ اػت لزا هتزوش هی

آهَصؿی هذیش وٌتشل ویفیت تأثیشگزاس هی ثبؿذ، تَكیِ هی ؿَد وِ دس كَست ػذم ًیبص ثِ عی دٍسُ 

ػغح ثبالتش، آهَصؽ ّبی الصم سا وؼت ًوبیذ.  ثتَاًذ دس اسائِ گَاّیٌبهِ هؼتجش، ثب، فشد هزوَس ّب

ی سا وبفّوچٌیي دسكَست ًیبص ثِ عی ًوَدى دٍسُ ّبی ّش ػغح همتضی اػت ثب ثشًبهِ سیضی، صهبى 

 ًؼجت ثِ ػشاًِ تؼییي ؿذُ دس یه ػبل ثشای عی دٍسُ ّب كشف ًوبیذ . 

ِ ّبی دٍسُ ّبی آهَصؿی هذیشاى وٌتشل ویفیت وِ هٌغجك ثب ایي فْشػت ثذیْی اػت گَاّیٌبه

 خَاّذ ثَد . ایشاى ًیبصػٌدی ثبؿذ هَسد پزیشؽ ػبصهبى هلی اػتبًذاسد 

 

  مكان آموزش 

، اداسات ول اػتبًذاسد اػتبًذاسد هذیشاى وٌتشل ویفیت هی تَاًٌذ دٍسُ ّبی آهَصؿی سا دس ػبصهبى

ّب ٍ هَػؼبتی وِ  ٍ ًیض هشاوض، ػبصهبى ػبصهبى تبییذ كالحیت ؿذُاػتبًی، هشاوض آهَصؿی ّوىبس

 .  آهَصؿی ثب ػبصهبى هی ثبؿٌذ، گزساًذُ ٍ گَاّیٌبهِ هشثَعِ سا دسیبفت ًوبیٌذهؼتجش  داسای تفبّن ًبهِ

 

 

 



 

  دوره های آموزشيكليه عناوین 

ي دٍسُ ّبی آهَصؿی هَسد ًیبص هذیشاى وٌتشل ویفیت ثب تؼییي هذت صهبى دٍسُ ٍ الضاهی خذٍل ػٌبٍی

 اختیبسی ثَدى ثشای ػغَح هختلف عجك خذاٍل صیش تؼییي ؿذُ اػت :  /

 طرح ویازسىجی آمًزشی -ديرٌ َای آمًزشی مًرد ویاز مذیران کىترل کیفیتکلیٍ جذيل عىايیه                    

 مذت دوره دورهعنوان  ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

   ثش اػبع اػتبًذاسد ػیؼتن ّبی هذیشیت ویفیت هجبًی ٍ ٍاطگبىآؿٌبیی ثب  1
ISIRI9000 

 الضاهی 1 8

، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی  ػیؼتن هذیشیت ویفیت ثش اػبع اػتبًذاسد هجبًی 2
ISIRI/ISO 9001 

 الضاهی 1 16

 الضاهی ISIRI/ISO 9001 16 2هویضی داخلی ثش اػبع اػتبًذاسد  3

ثش اػبع اػتبًذاسد  تْیِ هؼتٌذات ػیؼتن هذیشیت ویفیت آؿٌبیی ثب ًحَُ ٍ سٍؽ 4
ISIRI 10013 

 الضاهی 2 16

 اختیبسی ISIRI/ISO 9001 16 3ػشهویضی ػیؼتن هذیشیت ویفیت ثش اػبع اػتبًذاسد   5

 الضاهی 8 1 (PPEحفبظت فشدی)تدْیضات آؿٌبیی ثب اًتخبة ٍ وبسثشد  6

، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثش اػبع هجبًی 7

 ISIRI/ISO 14001 اػتبًذاسد 

 الضاهی 1 16

 ISIRI/ISO هویضی داخلی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثش اػبع اػتبًذاسد  8

14001 

 الضاهی 2 16

 ISIRI/ISO 14001ػشهویضی ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ثش اػبع اػتبًذاسد 9

 

 اختیبسی 3 16

 ثش اػبع اػتبًذاسد 17000اػتبًذاسدّبی ػشی  -آؿٌبیی ثب اسصیبثی اًغجبق  10
 ISIRI-ISO-IEC 17000 

 الضاهی 2 8

ثش  ثبصسػی ی اًدبم دٌّذُّبالضاهبت ثشای وبسوشد اًَاع هختلف ًْبد-اسصیبثی اًغجبق  11

 INSO-ISO-IEC 17020ٍ ISIRI 9133 اػتبًذاسدّبی  اػبع

 الضاهی 2 16

ثشای احشاص كالحیت آصهبیـگبُ ّبی آصهَى ٍ ، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی  هجبًی 12

 ISIRI-ISO-IEC 17025 اػتبًذاسد ثش اػبع وبلیجشاػیَى

 الضاهی 2 16

 اػتبًذاسد ثش اػبع وبلیجشاػیَىآصهبیـگبُ ّبی آصهَى ٍ اسصیبثی ػیؼتن  13
 ISIRI-ISO-IEC 17025 

 الضاهی 3 16

 الضاهی 1 16 كحِ گزاسی سٍؽ ّبی آصهَى 14

 الضاهی 2 16 تخویي ػذم لغؼیت دس اًذاصُ گیشی )همذهبتی( 15

 اختیبسی 3 8 تخویي ػذم لغؼیت دس اًذاصُ گیشی )پیـشفتِ( 16

 الضاهی 1 8 (1)اٍلَیت اكَل ٍ سٍؽ ّبی ًوًَِ ثشداسی   17

 الضاهی IMS 16 2دٍسُ تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت یىپبسچِ  18

 الضاهی IMS 16 2هویضی داخلی هذیشیت یىپبسچِ  19

 الضاهی 2 16 (2)اٍلَیت  (TQMػیؼتن هذیشیت ویفیت خبهغ ) 20

 الضاهی EFQM 16 2 آؿٌبیی ثب هذل تؼبلی ػبصهبًی 21

 الضاهی 16 2 (MSAٍ تحلیل ػیؼتن ّبی اًذاصُ گیشی ) تدضیِ 22

 الضاهی 5S 16 1اكَل ٍ هجبًی ًظبم آساػتگی  23



 

 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

 ثش اػبع اػتبًذاسد  اًذاصُ ؿٌبػی هفبّین پبیِ ػوَهی ٍ اكغالحبت هشثَط 24
ISIRI 4723 

 الضاهی 1 8

 الضاهی 3 16 ؿٌبػی لبًًَی ٍ ػلوی اًذاصُ 25

 الضاهی 1 16 (1)اٍلَیت اكَل ٍ هفبّین وبلیجشاػیَى ػوَهی 26

الضاهبت فشایٌذّبی اًذاصُ گیشی ٍ هذیشیت ػیؼتن وبلیجشاػیَى ٍ اًذاصُ گیشی  27

 تدْیضات اًذاصُ گیشی

 الضاهی 3 16

 الضاهی 1 16 (1)اٍلَیت وٌتشل ویفیت ػوَهی 28

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت ویفیت آهبسیوٌتشل  29

 الضاهی 2 16 ّضیٌِ ّبی ویفیت 30

وبسثشد ًوَداسّبی وٌتشلی دس تضویي ویفیت ٍ كحِ گزاسی سٍؽ ّبی آصهَى ٍ  31

 وبلیجشاػیَى

 الضاهی 2 16

  Excel , Minitab, SASوٌتشل ویفیت داخلی آصهبیـگبُ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس) 32

 (ٍ هبًٌذ آى

 اختیبسی 3 16

 الضاهی 2 16 آؿٌبیی ثب تىٌیه ّبی حل هؼئلِ 33

 الضاهی ISIRI-ISO 50001 16 1هجبًی ٍ تـشیح الضاهبت ػیؼتن هذیشیت اًشطی ثش اػبع  34

 الضاهی ISIRI-ISO 50001 16 2هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت اًشطی ثش اػبع  35

 اختیبسی ISIRI-ISO 50001 16 3ثش اػبع  آؿٌبیی ثب اكَل ٍ هجبًی هویضی داخلی 36

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت HSE ، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصیهجبًی 37

 الضاهی HSE 16 2هویضی داخلی  38

ٍ  ISO149711ع اػبتىٌیه ّبی اسصیبثی ٍ هذیشیت سیؼه )هذیشیت سیؼه ثش  39

ISIRI 7421) 

 الضاهی 3 16

ٍ  ISIRI 13245  ٍ13246 ISIRI بعثش اػ اكَل ٍ سٌّوَدّب -هذیشیت سیؼه 40
ISIRI 19476 

 الضاهی 3 16

آؿٌبیی ثب هجبًی ، تـشیح الضاهبت ٍ هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت ایوٌی ٍ ثْذاؿت  41

 )ؿٌبػبیی خغشات هحیظ وبس( ) (OHSAS18001ؿغلی 

 الضاهی 2 16

 اختیبسی HSE 32 3ػشهویضی  42

 اػتبًذاسد ثش اػبع ػوَهی آصهَى هْبستالضاهبت  -اسصیبثی اًغجبق آؿٌبیی ثب  43
INSO-ISO-IEC-17043 

 الضاهی 2 16

 الضاهی 2 16 ( دس وٌتشل ویفیت ًتبیحCRMتْیِ ٍ اػتفبدُ اص هَاد هشخغ ) 44

تحلیل دادُ ّبی ووی، ًیوِ ووی ٍ ویفی دس آصهَى هْبست )همبیؼبت ثیي  45

 آصهبیـگبّی(

 الضاهی 2 16

ػٌدؾ ثش اػبع پبیؾ ٍ ساٌّوبیی ّبیی ثشای  – هـتشیسضبیت  -ویفیت هذیشیت  46
ISIRI10004 

 الضاهی 2 16

ثش  ّب ساٌّوبیی ّبیی ثشای هذیشیت ویفیت دس پشٍطُ -ػیؼتن ّبی هذیشیت ویفیت  47

 ISIRI 10006   ػبعا

 اختیبسی 3 16

 الضاهی ISIRI 17465 16 2 عاػبثش  ساٌّوب –هذیشیت پشٍطُ  48

 اختیبسی MSP 16 3ثشًبهِ سیضی ٍ وٌتشل پشٍطُ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  49



 

 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

 ثش اػبع ٌذگبىوٌ خغَط ساٌّوب ثشای تبهیي -فشاخَاى هحلَل اص هلشف وٌٌذُ 50
ISIRI17721  

 الضاهی 2 8

ًظش، تؼلیك، سفغ تؼلیك ٍ اثغبل پشٍاًِ وبسثشد دػتَسالؼول كذٍس، تدذیذ آهَصؽ  51

 وـبٍسصی تًـبى حذ هدبص آالیٌذُ ّب دس هحلَال

تخللی  16

 غزایی

 الضاهی

  ساٌّوبی وبسثشد اػتبًذاسد ایشاى ایضٍ -ػیؼتن ّبی هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی 52

 ISIRI 14123ثش اػبع   22000

تخللی  16

 غزایی

 الضاهی

 اكَل ولی ٍ الضاهبت پبیِ ثشای -هَادغزایی صًدیشُ خَسان دام ٍلبثلیت سدیبثی دس  53

  ISIRI 13810 ن ثش اػبععشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ػیؼت

تخللی  16

 غزایی

 الضاهی

 الضاهبت ًْبدی هویضی وٌٌذُ ٍ گَاّی -ػیؼتن ّبی هذیشیت ایوٌی هَاد غزایی  54

 ISIRI 13811 ع ػبای ثش وٌٌذُ ػیؼتن ّبی هذیشیت ایوٌی هَاد غزای

تخللی  16

 غزایی

 الضاهی

 عػباثش  ساٌّوب -اعالػبت خشیذ -وبالّب ٍ خذهبت هَسد ًظش ثشای هلشف وٌٌذگبى  55
 ISIRI 13242 

 الضاهی 2 8

 عاػبثش  اكَل ولی -1لؼوت -خٌجِ ّبی آهبسی ًوًَِ گیشی اص هَاد فلِ  56

 ISIRI 21136-1  اػتبًذاسد 

 الضاهی 2 16

 عشح ّبی یىجبس -1لؼوت  -گیشی ثشای ثبصسػی اص عشیك هتغیشّبسٍیِ ّبی ًوًَِ  57

ثِ هٌظَس ثبصسػی ثْش ثِ ثْش  (AQL) اػبع حذ ویفی لبثل پزیشؽ ًوًَِ گیشی ثش

   ثش اػبع اػتبًذاسدّبی ٍیظگی –تىی  AQL هـخلِ ویفی تىی ٍ یه ثشای یه

ISIRI 11496-1  ٍISIRI 11496-2 

 الضاهی 3 16

ًوًَِ گیشی ثب هـخلِ ّبی ویفی ٍكفی ثب ووتشیي اًذاصُ ًوًَِ عشح ّبی خفت  58

ٍ ؿبخق ویفیت (PRQ)  ًظش داؿتي ؿبخق ویفیت سیؼه تَلیذ وٌٌذُ ثب دس

 ISIRI 16709 اػبعثش  (CRQ) سیؼه هلشف وٌٌذُ

 اختیبسی 3 16

ساٌّوبیی ّبیی ثشای ثْجَد فشایٌذّب دس ػبصهبى  -ػیؼتن ّبی هذیشیت ویفیت  59

 ISIRI14266  اػبعثش  خذهبت ثْذاؿتی ّبی

 الضاهی 2 8

 الضاهی ISIRI 16445  16 3 ثش اػبع هذیشیت اسصؽ 60

 اػتبًذاسد ثش اػبع ساٌّوب–اسصیبثی ّبی همذهبتی ٍ هذیشیت گبصّبی گلخبًِ ای  61

ISIRI 16447  
 الضاهی 3 16

 الضاهی 2 16 )تؼبسیف ٍ الضاهبت( ؿؾ ػیگوبآؿٌبیی ثب  62

 اػتبًذاسد ثش اػبع ّبی اسصیبثی لبثلیت اعویٌبى سٍؽ -لبثلیت اعویٌبى تدْیضات  63

ISIRI-IEC 62308  
 الضاهی 3 16

تخللی  GAP 8آؿٌبیی ثب اكَل  64

 غزایی

 الضاهی

 الضاهی GHP 8 1آؿٌبیی ثب اكَل  65

 الضاهی GLP 16 1آؿٌبیی ثب اكَل  66

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت  GMPآؿٌبیی ثب اكَل  67

 الضاهی 1 8 آصهبیـگبّی هَاد وبس ثب ایوٌی 68

 الضاهی 1 8 هحلَل ػبصی دس آصهبیـگبُ 69

 اختیبسی 3 16 آؿٌبیی ثب دػتگبُ ّبی آًبلیض ؿیویبیی پیـشفتِ 70



 

 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

 اختیبسی HPLC 16 3 -آؿٌبیی ثب دػتگبُ ّبی پیـشفتِ آصهبیـگبّی  71

 اختیبسی GC 16 3 -آؿٌبیی ثب دػتگبُ ّبی پیـشفتِ آصهبیـگبّی 72

 اختیبسی LC MAS 16 3 -ثب دػتگبُ ّبی پیـشفتِ آصهبیـگبّی آؿٌبیی 73

 اختیبسی AA 16 3  -آؿٌبیی ثب دػتگبُ ّبی پیـشفتِ آصهبیـگبّی 74

 الضاهی 3 16 آصهبیـگبُ ّبتدضیِ ٍ تحلیل سیـِ ای ػذم اًغجبق ّب دس  75

 الضاهی 2 16 وٌتشل ویفیت داخلی دس اصهبیـگبُ ّب 76

 الضاهی 2 16 وٌتشل هیبًی تدْیضات آصهبیـگبّی 77

 تىشاسپزیشی ٍ تدذیذپزیشی ّبی هٌتخت هشثَط ثِ هغبلؼبت ؿبخقتـشیح هثبل  78

 ISIRI 22155  ثش اػبع

 الضاهی 2 16

 الضاهی ISO 26000 16 2  ثش اػبع هؼٍَلیت اختوبػی 79

 الضاهی 2 16 آؿٌبیی ثب سٍؽ اخشایی تذٍیي اػتبًذاسدّبی هلی 80

 اختیبسی 3 16 ًحَُ هـبسوت دس تذٍیي اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی  81

 الضاهی 2 8 ثیي الوللی تذٍیي اػتبًذاسدهلی ٍ آؿٌبیی ثب ػبصهبى ّبی  82

 الضاهی 2 16 5 ؿوبسُایشاى اػتبًذاسد هلی  ػبختبس ٍ ؿیَُ ًگبسؽآؿٌبیی ثب  83

 الضاهی 1 12 ایوٌی ٍ ثْذاؿت حشفِ ای  84

 الضاهی 2 8 آؿٌبیی ثب ػبختبس ٍ چبسچَة ػبصهبى ثیي الوللی ایضٍ ٍ وویتِ ّبی آى 85

 الضاهی 2 16 هجبًی ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت اػتشاتظیه 86

 ثش اػبع SPC ػٌبكش -لؼوت اٍل SPC ساٌّوبی ثىبسگیشی وٌتشل فشآیٌذ آهبسی 87

 ISIRI 8483-1 اػتبًذاسد 

 الضاهی 2 16

 الضاهی 2 8 فشآیٌذ ٍ فٌَى تلوین گیشی 88

 الضاهی 2 8 هذیشیت داًؾ 89

 الضاهی 2 8 خاللیت ٍ ًَآٍسی 90

 الضاهی 2 8 ثیَتشٍسیؼن 91

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت گضاسؽ ًَیؼی 92

 الضاهی 1 8 (1)اٍلَیت هذیشیت صهبى 93

 الضاهی 1 8 (2)اٍلَیت آؿٌبیی ثب لَاًیي وبس ٍ خذهبت اختوبػی 94

 الضاهی 2 8 اخالق حشفِ ای 95

 الضاهی 2 16 سٍؽ تحمیك  96

 الضاهی 2 16 آؿٌبیی ثب لَاًیي تدبست خْبًی 97

 الضاهی 1 8 (1)اٍلَیت همشسات كبدسات ٍ ٍاسدات وبال )ثجت ػفبسؽ ٍ تشخیق وبال( 98

تخللی  8 ّب GMOآؿٌبیی ثب  99

 غزایی

 الضاهی

 الضاهی 1 16 (2)اٍلَیت ووه ّبی اٍلیِ 100
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 مذت دوره عنوان دوره ردیف

 )ساعت(

 السامي/ سطح دوره

 اختياری 

 الضاهی 3 8 لَاًیي ٍ همشسات ثبصًـؼتگی وـَس -حمَق تبهیي اختوبػی 104

 الضاهی 2 8 هٌـَس حمَق ؿْشًٍذی 105

 الضاهی 2 8 هذیشیت ثحشاى 106

 الضاهی 1 8 (2)اٍلَیت اعفبء حشیك ٍ ساُ ّبی پیـگیشی 107

 الضاهی 2 16 تفىش ػیؼتوی 108

 الضاهی 2 16 اًذاصُ گیشی ثْشُ ٍسیتىٌیه ّب ٍ سٍؽ ّبی استمب ٍ  109

ثشای هتغیشّب  ًوَداسّبی وٌتشل -1لؼوت  - ّبی وٌتشل ویفیت آهبسی دس حیي تَلیذ سٍؽ 110

 941اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  -

 الضاهی 2 16

هتغیشّبی ٍكفی  ًوَداسّبی وٌتشل -2 لؼوت - سٍؽ وٌتشل ویفیت آهبسی دس حیي تَلیذ 111

 942اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  -ًمقٍ ؿوبسؽ تؼذاد 

 الضاهی 2 16

 اختیبسی 8 3 (RSMعشاحی آصهبیؾ ثِ سٍؽ ػغح پبػخ ) 112

 الضاهی 1 8 (1)اٍلَیت آؿٌبیی ثب ػبهبًِ ًظبست ثش اخشای اػتبًذاسد 113

 اختیبسی 3 16 ٍ هبًٌذ آى( SAS, Minitab, SPSSآؿٌبیی ثب ًشم افضاسّبی وبسثشدی ) 114

گبًِ  34اػتبًذاسدّب ٍ ػٌبٍیي دٍسُ ّبی تخللی/وبسآهَصی ّش كٌؼت ثش اػبع  115

 ( 1اٍلَیت ًظبست ثش اخشای اػتبًذاسد ) ثب ّوبٌّگی هؼبًٍتوویتِ هلی 

تخللی ّش  16

 سؿتِ

 الضاهی 

 الضاهی 1 16 وبلیجشاػیَى ٍ اًذاصُ گیشی ػوَهی 116

 الضاهی 2 16 آؿٌبیی ثب ًظشیِ ّبی هذیشیت ویفیت 117

 الضاهی APQP 16 2عشح سیضی پیـشفت ویفیت هحلَل  118

 الضاهی 2 16 ّفت اثضاس وٌتشل ویفیت آهبسی ٍ وبسثشد آى دس كٌؼت 119

 اختیبسی FMEA 16 2تدضیِ ٍ تحلیل ًمق ٍ آثبس آى  120

 الضاهی SPC 16 2وٌتشل فشآیٌذ حیي تَلیذ  121

تخللی  16 وٌتشل ویفیت آة كٌؼتی ٍ آؿبهیذًی 122

 غزایی

 الضاهی 

 اخشای اػتبًذاسد دس صهیٌِ ی ثشٍى ػبصهبً ی/ دػتَسالؼول ّبییاخشا یسٍؽ ّب 123

 ّوبٌّگ ثب هؼبًٍت ًظبست ثش اخشای اػتبًذاسد

 الضاهی 2 16

 دٍسُ آهَصؿی حلیت ٍ عْبست 124
 

 الضاهی 1 16

ی ٍ ػوَه یساٌّوب -حالل  یغزا - 12000ؿوبسُ  شاىیا یثب اػتبًذاسد هل ییآؿٌب 125

 فشایٌذ تَلیذ غزای حالل

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

 -ساٌّوب ثشای ًْبد تبئیذ كالحیت  - 19116آؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  126

 تبئیذ وٌٌذُ كالحیت ًْبدّبی گَاّی وٌٌذُ حالل

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

تخللی  16 ساٌّوب ثشای ًْبدّبی گَاّی وٌٌذُ حالل - 19529ایشاى ؿوبسُ  آؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی 127

 غزایی/

 حالل

 الضاهی
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 اختياری 

تخللی  16 الضاهبت -گشدؿگشی حالل  - 19933آؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى ؿوبسُ  128

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

 ؼتنیػ یػبص بدُیالضاهبت پ -حالل  یغزا 15692ؿوبسُ  شاىیا یثب اػتبًذاسد هل ییآؿٌب 129

 وٌتشل حالل دس وـتبسگبُ دام ًمبط

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

 ؼتنیػ یػبص بدُیالضاهبت پ -حالل  یغزا 15693ؿوبسُ  شاىیا یثب اػتبًذاسد هل ییآؿٌب 130

 َسیًمبط وٌتشل حالل دس وـتبسگبُ ع

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

الضاهبت پیبدُ ػبصی ػیؼتن  -غزای حالل  15694ؿوبسُ آؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى  131

 حالل دس  هحلَالت وـبٍسصی ثب هٌـبء گیبّی وٌتشل ًمبط

تخللی  16

 غزایی/

 حالل

 الضاهی

تخللی  16 ػوَهیالضاهبت  -حالل  هحلَالت ثْذاؿتی، آسایـیآؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى  132

 حالل

 الضاهی

تخللی  16 ػوَهیالضاهبت  -حالل  افضٍدًی ّبیآؿٌبیی ثب اػتبًذاسد هلی ایشاى  133

 حالل

 الضاهی

 

  گواهينامه آموزشي 

 ٍ ، پظٍّـگبُ اػتتبًذاسد اداسات ول اػتبًی ،اػتبًذاسد دٍسُ ّبی آهَصؿی وِ دس ػبصهبىگَاّیٌبهِ 

آى عجتك سٍؽ ّتبی   ثبیتذ فتشم گَاّیٌبهتِ    هتفبٍت ثَدُ ٍ د ؿَثشگضاس هی هشاوض آهَصؿی ّوىبس 

 . اخشایی هشثَط كبدس گشدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


