دوره آموزشي سرمميزي  ISO 9001:2015ثبت در
( IRCA )International Register of Certificated Auditor
به شماره A17945
پس از اتمام موفقيت آميز دوره  ،شرکت کنندگان:
توانايي انجام مميزي هاي موثر براي سيستم مديريت کيفيت سازمانها و هدايت تيم مميزي خواهند داشت.

توانايي ارزيابي سيستم مديريت کيفيت شرکتها بر اساس الزامات سري استانداردهاي ISO 9001:2015
پايان اين دوره کساني که در امتحان پاياني موفق شوند ،امکان ثبت در IRCA


را خواهند داشت .در

به عنوان سرمميز بين المللي خواهندداشت.

مدرس :دکتر علي جاللي  Lead Tutorرسممي از شمرکت  IQMSانگلسمتان و ممورد تاييمد  IRCAو
مدير عامل DASانگلستان.

ساختار دوره :
اين دوره شامل فعاليتهاي درون کالسي جهت ارتقا دانش و مهارت عملي شرکت کنندگان  ،همراه با ترکيبي از دانمش و تجربمه ممدرس بمه
صورت کار گروهي برگزار خواهد گرديد در اين دوره تفاوت هاي ويرايش  2015در مقابل ويرايش قبلي  2008نيمز توضمي داده خواهمد
شد.

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

برگزار کننده :شرکت  D.A.Sداراي مجوز آموزش سيستم هاي ممديريتي از سمازمان اسمتاندارد بمه شمماره 32217و واحمد
نمونه در سط ملي توسط سازمان ملي استاندارد ايران مي باشد.

مدت دوره 5 :روز (از تاریخ  61لغایت  02بهمن ماه )91
 مخاطبان :مميزان ،مشاوران ،نمايندگان مديريت ،مديران و کارشناسان کيفيت
 هزينه 18/000/000:ريال شامل هزينه دوره آموزشي ،جزوه ،کتاب ،ناهار و پذيرايي

 با تخفیف ویژه مشتریان  60/022/222 :%02ریال


نحوه ثبت نام :لطفا درخواست کتبي ثبت نام در دوره را به شماره نمابر  55945944ارسال فرماييمد .للطفما نمام و نمام
خانوادگي خود را به فارسي و التين بنويسيد).



شماره تماس 55945944- 55445445 :داخلي  41خانم مهندس تهراني



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 ،ايمن دوره آموزشمي جمز
 41ساعت آموزش هاي ضروري ساليانه مديران کنترل کيفيت محسوب مي گردد.
 گواهينامه اعطايي بما در 5لوگمو ل DASانگلسمتانIQMS-SAIGLOBAL،انگلسمتان و )IRCA
توسط دفتر انگلستان صادر مي گردد.

