
 

 
 

 

 
 
 

 (8931)یک مرداد سمیىار یک ريزٌ 

 یسیتٍ زتان اوگل یفیتک یریتمذ یمثاو یرایصي یهمرير آخر

 وماتر فرماییذ 11952388خًاَطمىذ است ضُریٍ ديرٌ را تٍ َمراٌ فرم ثثت وام پیًست تٍ ضمارٌ 
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 یارتقا" یقاز طر "یمىاتع اوساو یساز یتظرف"کسة ي کار تا َذف  یسیخذمات آمًزش اوگلاوجمه مذیریت کیفیت ایران در وظر دارد 

دستٍ از  یه. اومایذ یٍاراقالة سمیىار آمًزضی یک ريزٌ را در  "ي معايوت سازمان َا یرانکارکىان، مذ یسیي اوگل یارتثاط یَا یتقاتل

حضًر َرچٍ مًفق تر در "ي  "یالملل یهتُثًد سطح ارتثاط مًثر ت"، "افراد سازمان یضخص ییتًاوا یصسااف"خذمات تٍ مىظًر

تا  یف،ريزٌ ضرکت کىىذگان تا مرير تعار یک یىارسم یهدر ااست.  ضذٌ یفتعر "یالملل یهي ت یمىطقٍ ا یسَا، مجامع ي جًا یطگاٌوما

 گردوذ. یتُثًد آن اصًل صًرت داد، آضىا م یتًان در راستا یکٍ م یآوُا ي اقذامات یاصل یذفًا ی،مثاو یهمىطق َر کذام از ا

 اَذاف ديرٌ

آهَسش اصَل ایجاد ارتثاط هَفق تیي الوللی اس عزیق رساًِ ّای هتفاٍت اس جولِ جلسات کاری، هکالوات تلفٌی ٍ ٍیذیَیی، 

راجع تِ  یسیدارًذ قادر تاضٌذ تِ ستاى اًگل یلکِ توا یزاًیذه یتزا یٌارسو یياایویل ٍ ارایِ پزسًتیطي تِ ستاى اًگلیسی؛ 

 تاضذ. یکسة کٌٌذ ٍ صحثت کٌٌذ هٌاسة ه یطتزهغالعِ کٌٌذ، اعالعات ت یفیتک یزیتهثاحث هزتثظ تا هذ

 مخاطثیه ديرٌ
 یزاىٍ تَسعِ تاسار، هذ یاتیفزٍش ٍ تاسار یزاىهذ ی،هال یزاىهذ ی،ٍ تاسرگاً یحساتذار یزاىهذ ی،هٌاتع اًساً یزاىهذهعاًٍت ّا ٍ 

 یفیتٍ ک یعصٌا یهٌْذس ی،ساسهاً یّا ٍ تعال یستنٍ س یشیتزًاهِ ر یزاىّا، هذ یستنٍ س یشیتزًاهِ ر یزاىهذ عوَهی، رٍاتظ

 عىايیه

• Statement: Description of the principle یّز کذام اس هثاً یفتَص   

• Rationale: Explanation of why the principle is important for the organization ّز  یتهٌغق ٍ اّو 

یکذام اس هثاً  

• Key benefits: Examples of benefits associated with the principle یهزتثظ تا ّز کذام اس هثاً یاصل یذفَا   

• Actions you can take: Examples of typical actions to improve the organization’s 

performance when applying the principle ّز کذام  یزیتِ کارگ یيعولکزد ساسهاى ح یارتقا یتَاى تزا یکِ ه یاقذاهات 

صَرت داد یهثاً یياس ا  

تاضٌذ.  یه یاستاًذاردساس یساسهاى جْاً یزایصٍ یيهغاتق آخز یتحت تزرس اصَل  

International Organization for Standardizatio استاًذارد یساسهاى جْاً   

seven quality management principles (QMPs یفیتک یزیتاصَل ّفت گاًِ هذ )  

QMP 1 – Customer focus یتوزکش تز هطتز   

QMP 2 – Leadership یرّثز   

QMP 3 – Engagement of people جذب افزاد   

QMP 4 – Process approach هحَر-یٌذفزآ یکزدرٍ   

QMP 5 – Improvement تْثَد   

QMP 6 – Evidence-based decision making تز ضَاّذ یهثتٌ یزیگ ینتصو   

 مذرس

 مُىذس خطایار عطایی

 کارضٌاس تَسعِ تاسار تیي الوللی ٍ فعال در سهیٌِ پزٍصُ ّای تَسعِ ی تیي الولل  .1

 تزلیي HTWکطَر تزکیِ ٍ هذرک کسة ٍکار تیي الولل اس داًطگاُ  BAUاس داًطگاُ  MBAدارای هذرک  .2

 اس داًطگاُ کوثزیج اًگلستاى CELTAهذرس حزفِ ای ستاى اًگلیسی تا هذرک  .3

 IELTS  ٍGRE  ٍTKT  ٍISO IMSدارای گَاّیٌاهِ  .4

 تجزتِ در سهیٌِ هطاٍرُ هذیزیت ٍ آضٌایی گستزدُ تا سیستن ّای استاًذارد هذیزیت .5

 1331هزداد  1سِ ضٌثِ  ریزمان ترگسا

 َسیىٍ َا ي پرداخت
 درصذ هالیات( 3تَهاى)تِ ّوزاُ  000/300ّشیٌِ ثثت ًام: 

 درصذ تخفیف درًظز گزفتِ هی ضَد 15تزای اعضای اًجوي هذیزیت کیفیت ایزاى 

 محل ترگساری
 اوجمه مذیریت کیفیت ایران

 11101132تلفي  -2ط-4ج-سیٌااتتذای خ اتي  -تعذ اس خ هغْزی-خیاتاى ٍلی عصز -تْزاى

:اوجمه مذیریت کیفیت ایران ترگسار می کىذ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم ثثت وام ديرٌ آمًزضی زتان اوگلیسی کسة ي کار

 
 کذملی:   وام ي وام خاوًادگی:

 مقطع تحصیلی:   رضتٍ تحصیلی:

 سمت:   وام ضرکت:

 آدرس:

 َمراٌ:   تلفه ثاتت:

 آدرس ایمیل:

 :)در صًرت عضًیت در اوجمه(ضمارٌ عضًیت

 امضاء ي تاریخ
 
 

 

 وفر( 82تا تًجٍ تٍ محذيدیت ظرفیت ديرٌ تراساس ثثت وام ي ياریس يجٍ تطکیل خًاَذ ضذ.)حذاکثر 

 

یا  11952388خًاَطمىذ است فرم تکمیل ضذٌ را تٍ َمراٌ فیص ياریسی ضُریٍ ديرٌ از طریق ضمارٌ وماتر 

 ارسال وماییذ.  info@iranqms.comآدرس ایمیل 
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 ضمارٌ َای تماس اوجمه:

8-11868835 
www.iranqms.com 
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