دوره آموزشي سرمميزي  ISO 45001:2018ثبت در
( IRCA )International Register of Certificated Auditor
به شماره 1966
پس از اتمام موفقيت آميز دوره  ،شرکت کنندگان:
توانايي انجام مميزي هاي موثر براي سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي سازمانها و هدايت تيم مميزي خواهند داشت.

توانايي ارزيابي سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي در شرکتها بر اساس الزامات سري استتانداردهاي ISO 45001:2018
را خواهند داشت .در پايان اين دوره کساني که در امتحان پاياني موفق شتوند ،امکتان ثبتت در IRCA

بته عنتوان سترمميز بتين

المللي خواهندداشت.


مدرس :دکتر علي جاللي  Lead Tutorرستمي از شترکت  IQMSانگلستتان و متورد تاييتد  IRCAو
مدير عامل DASانگلستان.

ساختار دوره :
اين دوره شامل فعاليتهاي درون کالسي جهت ارتقا دانش و مهارت عملي شرکت کنندگان  ،همراه با ترکيبي از دانتش و تجربته متدرس بته
صورت کار گروهي برگزار خواهد گرديد در ايتن دوره تاتاوت هتاي ويترايش  ISO 45001:2018در مقابتل ويترايش لبلتي OHSAS
 18001:2007نيز توضيح داده خواهد شد.

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

برگزار کننده :شرکت ( D.A.Sدانش انطباق سيستم) داراي مجوز آموزش سيستتم هتاي متديريتي از ستازمان استتاندارد بته
شماره  32217و واحد نمونه در سطح ملي توسط سازمان ملي استاندارد ايران مي باشد.

مدت دوره 5 :روز (از تاریخ  55لغایت  51بهمن ماه)17


مخاطبان :مميزان ،مشاوران ،نمايندگان مديريت ،مديران و کارشناسان کيايت ،کارشناسان  ،HSEبهداشت و ايمني



هزينه  29/500/000 :ريال به همراه آمتوزش و صتدور گواهينامته بتا اعتبتار  IRCAو  ،CQIجتزوه ،کتتا  ،ناهتار و
پذيرايي

 با تخايف ويژه مشتريان  2/360/000 :20%تومان


نحوه ثبت نام :لطاا درخواست کتبي ثبت نام در دوره را به شماره نمابر  34195834ارسال فرماييتد ( .لطاتا نتام و نتام
خانوادگي خود را به فارسي و التين بنويسيد).



شماره تماس 33594598- 33491943 :داخلي 81



شماره حسا



شماره شباIR080170000000101531315000 :

 0101531315000 :بانك ملي بنام علي جاللي

 شماره کارت به کارت6037997132447732 :


از آنجايي که اين شرکت مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران و معاونت غتذا و دارو متي باشتد ،ايتن دوره آموزشتي جتز 83
ساعت آموزش هاي ضروري ساليانه مديران کنترل کيايت و  19امتياز بازآموزي مسئولين فني محسو



مي گردد.

گواهينامه اعطايي با درج  3لوگو ( DASانگلستان  IQMS SAIGLOBAL ,انگلستان  )IRCA-CQI ,توسط دفتر انگلستان
صادر مي گردد.

