دوره آموزشی سرممیزی  ISO 22000:2018ثبت در
IRCA-CQI
به شماره 2035
پس از اتمام موفقيت آميز دوره  ،شرکت کنندگان:
توانايي انجام مميزي هاي موثر براي سيستم ايمني مواد عذايي سازمان ها و هدايت تيم مميزي خواهند داشت.

توانايي ارزيابي سيستم ايمني مواد غذايي شرکتها بر اساس الزامات سري استانداردهاي ISO 22000:2018
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  ISO 22000به همراه یکی از مدرسان مورد تائید

 ساختار دوره :
اين دوره شامل فعاليت هاي درون کالسي جهت ارتقا دانش و مهارت عملي شرکت کنندگان  ،همراه با ترکيبي از دانش و تجربه مدرس بهه
صورت کار گروهي و با رويکردي بر تغييرات استاندارد  ISO 22000:2018در مقايسه با  ISO 22000:2005برگزار خواهد گرديد.

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

برگزار کننده :شرکت  D.A.Sداراي مجوز آموزش سيستم ههاي مهديريتي از سهازمان اسهتاندارد بهه شهماره 32217و واحهد
نمونه در سطح ملي توسط سازمان ملي استاندارد ايران مي باشد.

مدت دوره 5 :روز (از تاریخ  82بهمن لغایت  8اسفند )82
 مخاطبان :مميزان ،مشاوران ،نمايندگان مديريت ،مديران و کارشناسان کيفيت
 هزينه 37/000/000 :ريال به همراه آموزش ،جزوه ،کتاب ،ناهار و پذيرايي

 با تخفیف ویژه مشتریان  88/622/222 :%82لایر


نحوه ثبت نام :لطفا درخواست کتبي ثبت نام در دوره را به شماره نمابر  34195834ارسال فرمائيهد .للطفها نهام و نهام
خانوادگي خود را به فارسي و التين بنويسيد).



شماره تماس 33594598- 33491943 :داخلي 81



شماره حساب  0104388657000 :بانك ملي بنام علي جاللي



شماره شباIR510170000000104388657000 :

 شماره کارت به کارت6037991939001271 :


از آنجايي که اين شرکت مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران و معاونت غهذا و دارو مهي باشهد ،ايهن دوره آموزشهي
جزء  83ساعت آموزش هاي ضروري ساليانه مديران کنترل کيفيهت و  19امتيهاز بهازآموزي مسهلولين فنهي محسهوب
ميگردد.



گواهينامه اعطايي با درج  3لوگو ل DASانگلستان IQMS-SAIGLOBAL،انگلستان و  )IRCA-CQIتوسط دفتر
انگلستان صادر مي گردد.

