:

دوره آموزشی تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2015
شرکت کنندگان. :
کسانی که مایل به مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها هستند.
کسانی که مایل به اجرای سیستم مدیریت کیفیت سازمان خود هستند.

فواید شرکت در دوره:
پس از اتمام موفقیت آمیز  9روز دوره ،شرکت کنندگان:
توانایی انجام مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت و هدایت تیم راهبری سازمانها را خواهند داشت.
توانایی ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت شرکتها بر اساس الزامات سری استانداردهای  ISO 9000را خواهند داشت.
در پایان این دوره برای کسانی که در امتحان پایانی موفق شوند ،گواهینامه معتبر توسط شرکت  D.A.Sصادر خواهد گردید.
آشنایی بانحوه ممیزی اصلی و مراقبتی
مدرس Lead Auditor :رسمی مورد تایید از  D.A.Sانگلستان

ساختار دوره:
این دوره شامل فعالیتهای درون کالسی جهت ارتقاء دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان  ،همراه با ترکیبی از دانش وتجربه مدرس
به صورت کار گروهی برگزار می گردد.

ارزیابی شرکت کنندگان:
کارایی شرکت کنندگان در کسب اهداف آموزشی بصورت مستمر با بازخوردهای روزانه آنها ارزیابی می شود.
همچنین شرکت  D.A.Sدارای مجوز آموزش سیستم های مدیریتی از سازمان استاندارد به شماره 32217و همچنین مجوز آموزش
کارکنان دولت در زمینه سیستم های مدیریتی از سازمان برنامه ریزی کشور ( استانداری تهران) به شماره /692الف 166/می باشد.


مدت دوره 9 :روز



هزینه 5,300,000 :ریال شامل هزینه دوره آموزشی ،جزوه ،کتاب ،ناهار و پذیرایی



با تخفیف ویژه مشتریان 6،000،000:%60ریال



نحوه ثبت نام :لطفاً درخواست کتبی ثبت نام در دوره را به شماره فاکس  55246240ارسال فرمائید.
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شماره حساب  0900654824006 :بانك ملی بنام علی جاللی



شماره شباIR510170000000200345895001 :



شماره کارت به کارت1060220602998968 :
شماره تماس واحدآموزش 55048405 :



داخلی  69خانم مهندس تهرانی

از آنجایی که این شرکت مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران می باشد ،این دوره آموزشی جزو  61ساعت آموزش های ضرورتی ماهیانه مدیران کنترل کیفیت
محسوب می گردد.الزم به ذکر است شرکت  DASبه عنوان مرکز آموزشی نمونه در سطح ملی توسط سازمان ملی استاندارد ایران در سال  29انتخاب گردید.

