دوره ممیزی داخلی ISO17025

براساس آخرین ویرایش 7102
شرکت کنندگان
سرپرستان و مدیران آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ،مدیران و مسئولین کنترل کیفیت ،ممیزان داخلی  ،کارشناسان و مهندسین واحد های
تضمین کیفیت  ،کارشناسان فنی و تکنسینها  ،نماینده مدیریت

محتوای دوره::
آشنایی با نظام اعتباردهی

تعریف ممیزی و آشنایی با الزامات 11011
اصول ممیزی
تشریح انواع ممیزی
چک لیست ممیزی
برنامه ریزی ممیزی و اهداف آن
نحوه اجرای ممیزی و گزارش دهی
عدم انطباقها و تقسیم بندی آنها
اقدام اصالحی و پیشگیرانه
پیگیری ممیزی
آشنایی با اصول ممیزی خارجی (جلسه افتتاحیه –برنامه ریزی – انجام ممیزی)
بررسی الزامات سیستمی (مدیریتی )
استاندارد  12071با دیدگاه ممیزی و عدم انطباقها
بررسی الزامات فنی استاندارد  12071با دیدگاه ممیزی و عدم انطباقها
نتایج مورد انتظار:
شرکت کنندگان پس از گذراندن این دوره با الزامات سیستمی و فنی استاندارد  12071آشنایی کامل پیدا کرده و قادر خواهند بود با توجه به اصول
ممیزی داخلی نسبت به انجام ممیزی اقدام نمایند ..
 مدرس :مورد تایید  DASانگلستان
ساختار دوره :

این دوره شامل فعالیتهای درون کالسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان  ،همراه با ترکیبی از دانش و تجربه مدرس
به صورت کار گروهی و بازدید از کارخانه سیمان برگزار خواهد گردید
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 اداره استاندارد استان تهران می باشد.

تاریخ برگزاری:
 02و  02تیرماه 79
مدت دوره  21 :ساعت


هزینه  4/200/000:ریال شامل هزینه دوره آموزشی ،جزوه ،ناهار،پذیرایی



 % 02تخفیف ویژه مشتریان  3/912/222 :ریال



شماره حساب 22-41573-4 :
شماره شباIR380540121302200041573004:
شماره کارت به کارت6221-0610-7319-8055 :



شماره تماس27341317432-33380849-33088934 :






از آنجایی که این شرکت مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران می باشد ،این دوره آموزشی جزو  16ساعت آموزش های ضرورتی ساالنه



مدیران کنترل کیفی محسوب می گردد.الزم به ذکر است شرکت  DASبه عنوان مرکز آموزشی نمونه در سطح ملی توسط سازمان



ملی استاندارد ایران در سال  70انتخاب گردید.

