دوره آموزشی سرممیزی  ISO 22000:2005ثبت در
( IRCA )International Register of Certificated Auditor
به شماره A17362
پس از اتمام موفقيت آميز دوره  ،شرکت کنندگان:
توانايي انجام مميزي هاي موثر براي سيستم ايمني مواد عذايي سازمانها و هدايت تيم مميزي خواهند داشت.

توانايي ارزيابي سيستم ايمني مواد غذايي شرکتها بر اساس الزامات سري استانداردهاي ISO 22000:2005
در پايان اين دوره کساني که در امتحان پاياني موفق شوند ،امکان ثبت در IRCA

را خواهند داشت.

به عنوان سرمميز بين المللي خواهندداشت.

مدرس :دکتر علی جاللی اولین و تنها سرممیز ثبت شده ایرانی توسط  IRCAو جزوه نخستین مدرسان ثبت
شده در جهان برای استاندارد  ISO22000به همراه یکی از مدرسان مورد تائید

 ساختار دوره :
اين دوره شامل فعاليتهاي درون کالسي جهت ارتقا دانش و مهارت عملي شرکت کنندگان  ،همراه با ترکيبي از دانشش و تجربشه مشدرس بشه
صورت کار گروهي برگزار خواهد گرديد.

زبان برگزاري :فارسي ،بخش عمده جزوه به زبان انگليسي خواهد بود.

برگزار کننده :شرکت  D.A.Sداراي مجوز آموزش سيستم هاي مشديريتي از سشازمان اسشتاندارد بشه ششماره 32217و واحشد
نمونه در سطح ملي توسط سازمان ملي استاندارد ايران مي باشد.

مدت دوره 5 :روز (از تاریخ  22لغایت  26مرداد ماه )79
 مخاطبان :مميزان ،مشاوران ،نمايندگان مديريت ،مديران و کارشناسان کيفيت
 هزينه 22/000/000:ريال شامل هزينه دوره آموزشي ،جزوه ،کتاب ،ناهار و پذيرايي

 با تخفیف ویژه مشتریان  19/622/222 :%22لایر


نحوه ثبت نام :لطفا درخواست کتبي ثبت نام در دوره را به شماره نمابر  55945944ارسال فرمائيشد .للطفشا نشام و نشام
خانوادگي خود را به فارسي و التين بنويسيد).



شماره تماس 55945944- 55445445 :داخلي 41



شماره حساب  0200345895001 :بانك ملي بنام علي جاللي



شماره شباIR510170000000200345895001 :

 شماره کارت به کارت6037997309228238 :

 از آنجايي که اين شرکت مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران مي باشد ،ايشن دوره آموزششي جشز
 41ساعت آموزش هاي ضروري ساليانه مديران کنترل کيفيت محسوب مي گردد.
 گواهينامه اعطايي بشا در 5لوگشو ل DASانگلسشتانIQMS-SAIGLOBAL،انگلسشتان و )IRCA
توسط دفتر انگلستان صادر مي گردد.

