
 

 

 

 

 

 

 سرمايه گذاري بر روي آموزش بيشترين بهره را دارد.                 

 بنجامين فرانکلين                                                        

 

انجمن مديريت کيفيت ايران -0011تقويم آموزشي   

www.iranqms.com   

 

 

http://www.iranqms.com/


، نماید ضمن ارتقاء جایگاه کیفیت تالش می ،ولتی متشکل از سازمان ها و افرادبه عنوان یک نهاد غیرد نجمن مديريت کيفيت ايرانا

 .صدای کیفیت نیز در کشور بوده و مفاهیم و ابزارهای آن را برای زندگی بهتر توسعه بخشد

 امکانات آموزشي

شرکت ها به فضا های آموزشی و در جهت برگزاری کالس های عمومی و علمی، مجامع  در راستای برآورده کردن  نیاز سازمان ها و

متقاضیان قرار  اختیار در زیر امکانات با آموزشی فضاهای … و آموزشی های دوره سمینار ها و  شرکت ها، جلسات آموزشی کارکنان،

 یرد:گمی

 نفر با امکاناتی شامل: 03تا  03کالس هایی با ظرفیت 

            امکان برقراری ویدئو کنفرانس -

 مناسب تصویری های سیستم از برداری بهره –

                        مناسب تهویه سیستم –

 مناسب بصری و سمعی آموزشی امکانات –

 قابلیت چیدمان فضا بصورت سالن سمیناری -

 

 



 :همین طور خدمات رفاهی از قبیل

 VIP پذیرایی سرویس امکان همچنین و اینترنت مطالعه، سالن ، کتابخانه،(break جهتسالن پذیرایی )

 برخوردار خواهند بود. درصد تخفيف 03 از برای استفاده این خدمات اعضای انجمن   * 

  آموزشي حضوريدوره هاي 

امر حیاتی که بازده آن یک  آید گذاری پر سودی به شمار می سرمایه ،آموزش نیروی انسانی

مورد توجه قرار گیرد، چرا که  ها پذیر است که باید به طور مستمر در سازماناجتناب ناو 

های کارکنان در سازمان است و  های اصولی و منطقی هدایت تالش آموزش یکی از راه

باعث به کارگیری استعدادهای نهفته، به کار اندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حسن 

 .کارکنان خواهد شد انعطاف پذیری فکری الزم در

 مرردیریت کیفیررت را آموزشرری دوره هررای ،ایررران انجمررن مرردیریت کیفیررتبررر ایررن اسرراس 

 ریرزی  برنامره  سرازمان هرا   نیازمنردی برا   مطابق و

 می نماید.ا اجرو 

 

 



 ( E-Learning) آموزش مجازي

 الزم برای تمهیدات مدیریت کیفیت ایران، انجمن در شرایط حال حاضر که امکان برگزاری دوره های آموزشی حضوری میسر نیست

این  برای متقاضیان فراهم کرده است. (LMS)یادگیری الکترونیک  سامانهاز طریق  را مجازیغیرحضوری و  دوره های آموزشی برگزاری

و  تعامل داشته باشید با استاد ر زمان که نیاز داشتیددر طول کالس هشما می توانید  یعنی. می شود برگزارآموزش ها به صورت زنده 

که زمان الزم برای  ی استمناسب افراد، محدودیت زمانی و مکانی آموزش مجازی با توجه به مزیت نداشتن .سواالت خود را بپرسید

 .ندارند ها راکالس حضور در 

 برای شرکت کنندگان دوره های آموزشی مجازی مانند دوره های 

 صادر خواهد شد. انجمن مدیریت کیفیت ایرانحضوری گواهی 

 

  

 

 



 دوره هاي درون سازماني

مدیران محترم . سازمان ها بصورت اختصاصی را دارد زتوانایی برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاانجمن مدیریت کیفیت ایران همچنین 

برای پرسنل ی آموزش کالسی آموزشی مورد نیاز و تعیین زمان مورد نظر، از مزیت برگزاری ها ن دورهویسازمان ها میتوانند با اعالم عنا

 در محل سازمان خود استفاده کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاز استان یزد

 موسسه شهید رجایی

 فوالد مبارکه



 0033 سال-انجمن مديريت کيفيت ايران  آموزشيبرنامه هاي 

 هزينه )ريال( استاد نحوه برگزاري زمان برگزاري عنوان دوره رديف

1 

مبانی و تشریح الزامات و مستندسازی 

سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر 

 ISO 9001-2015استاندارد 

 اردیبهشت 11سه شنبه 

 11الی  10
 1.033.333 ابوالفضل پورمهدی آنالین

1 

مدیریت اثربخش فرآیندها از منظر 

مدیریت ریسک )بر اساس الزامات 

 , ISO 9001:2015استانداردهای 

ISO 31000:2018 

 اردیبهشت 12سه شنبه 

 11الی  10
 1.033.333 سیده فائزه موسوی آنالین

 حمیدرضا قبادی حضوری خرداد مهارت گفتگو 0
 

 

0 

مبانی و تشریح الزامات و مستندسازی 

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات 

 ISOمشتری مبتنی بر استاندارد

10002-2018 

 خرداد 0سه شنبه 

 11الی  10
 1.033.333 ابوالفضل پورمهدی آنالین

0 

ح الزامات و مستندسازی مبانی و تشری

ت و پایش نظارت مشتری سیستم مدیری

-ISO 10004مبتنی بر استاندارد

2018 

 خرداد 11سه شنبه 

 11الی  10
 1.033.333 ابوالفضل پورمهدی آنالین

 (5S)نظام آراستگی  6
 خرداد 11شنبه چهار

 11الی  10
 دکتر محمد ضیایی آنالین

 

1.033.333 



1 

الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت 

مواد غذایی مبتنی بر تضمین ایمنی 

 ISO 22000-2018استاندارد

 خرداد 10سه شنبه 

 11الی  10
 آنالین

دکتر محمد مدرس 

 صادقی

1.033.333 

 دوره آموزشی مدیریت استراتژیک 2
 تیر 1سه شنبه 

 11الی  10
 1.033.333 دکتر محمد ضیایی آنالین

1 

مبانی و تشریح الزامات و مستندسازی 

سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر 

 ISO 14001-2015استاندارد 

 تیر 2سه شنبه 

 11الی  10
 ابوالفضل پورمهدی آنالین

 

1.033.333 

 

 ISO/IECا الزامات استاندارد آشنایی ب 13

17025:2017 

 سه شنبه و چهارشنبه 

 تیر 16و  10

 11الی  10

 آنالین

 ساعت6
 0.033.333 سیده فائزه موسوی

11 

مبانی و تشریح الزامات و مستندسازی 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 

-ISO 45001مبتنی بر استاندارد

2018 

 تیر 11سه شنبه 

 11الی  10
 ابوالفضل پورمهدی آنالین

 

 

1.033.333 

 

11 

آشنایی با دستوالعمل ها و نحوه پیاده 

 EFQM سازمانسازی مدل تعالی 

 

 تیر 12شنبه دو

 11الی  10
 1.033.333 دکتر محمد ضیایی آنالین

 

10 
میزی داخلی سیستم های مدیریت م

 (IMS) یکپارچه

 مرداد 0سه شنبه 

 11 الی 10
 ابوالفضل پورمهدی آنالین

 

1.033.333 

 

 رفتار سازمانی 10
 مرداد 10شنبه چهار

 11 الی 10
 1.033.333 دکتر محمد ضیایی آنالین



 

10 
 ISOشنایی با الزامات استانداردآ

29001:2020 

 سه شنبه و چهارشنبه

 مرداد 13و  11

 11الی  10

 آنالین

 ساعت6
 سیده فائزه موسوی

 

0.033.333 

 

 مهارت های ارتباطی در سازمان 16
 شهریور 0شنبه چهار

 11 الی 10
 1.033.333 دکتر محمد ضیایی آنالین

 مفاهیم و اصول کارآفرینی 11
 شهریور 11شنبه چهار

 11 الی 10
 1.033.333 دکتر محمد ضیایی آنالین

 مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد 12
 شهریور 01شنبه چهار

 11 الی 10
 1.033.333 دکتر محمد ضیایی آنالین

11 

بانی و تشریح الزامات و مستندسازی م

سیستم مدیریت شایستگی و توسعه 

-ISO 10015افراد مبتنی بر استاندارد

2019 

    

13 
مبانی، تشریح الزامات و  دوره آموزشی

 ISO مستندسازی بر اساس استاندارد

9001:2015 

    

11 
دوره آموزشی مبانی، تشریح الزامات و 

 IATF 16949:201 مستندسازی
    

11 

 ISOآشنایی با الزامات ایزو 

استاندارد امنیت  27001:2013

 اطالعات

    



10 

 ISO ایزو آشنایی با الزامات

استاندارد در صنایع  13485:2003

 تجهیزات پزشکی

   

 

     دوره آموزشی مدیریت زمان 10

10 

 ISO 10015 ایزو آشنایی با الزامات

استاندارد سیستم مدیریت موثر فرآیند 

 آموزش

 

    

16 

 ISO ایزو آشنایی با الزامات

TS16949:2009  استاندارد مربوط به

 خودرو سازان

 

    

11 
 و الزامات تشریح مبانی، آموزشی دوره

 IATF 16949:2016 مستندسازی

 

    

 وره آموزشی کنترل فرایند آمارید 12

SPC 
    

11 
 وره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمد

 MSA اندازه گیری
    

03 

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل خطا و 

ویرایش  FMEA اثرات ناشی از آن
۸۰۰۲ 

 

   

 

 
روز قبل از برگزاري 03پذير بوده و ، بعد از به حد نصاب رسيدن امکانآموزشي انجمن  هايتعيين تاريخ دوره

 .به اطالع مخاطبان خواهد رسيد

 



 0033سال  -INQAدوره هاي آموزشي مدل جايزه ملي کيفيت ايران 

 هزينه تاريخ مدرس سرفصل دوره عنوان دوره رديف

0 
هاي آشنايي مفاهيم مدل و تکنيک

خودارزيابي براساس مدل جايزه ملي 

 INQA کيفيت ايران

 آشنايي با مفاهيم بنيادين مديريت کيفيت 

 آشنايي با مباني مدل 

 آشنايي با معيارها و زيرمعيارهاي مدل 

 آشنايي با منطق رادار 

 آشنايي با خودارزيابي 

 خودارزيابيهاي آشنايي با تکنيک 

 

سرارزياب ارشد 

 جايزه ملي کيفيت
  

2 
با تدوين اظهارنامه براساس آشنايي 

 جايزه ملي کيفيت ايران

 

 آشنايي مفهوم اظهارنامه 

 طرح ريزي اظهارنامه 

 هاي تيم اظهارنامهمسئوليت 

 جمع آوري اطالعات 

 نگارش اظهارنامه 

  نحوه تدوين اظهارنامه براساس روش جديد
(New Approach) 

  کارگاه تدوين اظهارنامه براساس روش جديد
(New Approach) 

 اظهارنامه سطوح مختلف جايزه 

 

سرارزياب ارشد 

 جايزه ملي کيفيت
  

https://iranqms.com/activities/courses/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/#1533983327527-73bf2014-c1ae
https://iranqms.com/activities/courses/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/#1533983327527-73bf2014-c1ae


0 
 آموزش آشنايي با منطق رادار

 

  دين مديريت آشنايي با اصول و مفاهيم بنيا

 کيفيت

  آشنايي با مباني مدلINQA 

 آشنايي با معيارها و زيرمعيارهاي مدل 

  آشنايي با منطق امتيازدهيRADAR 

 آشنايي با فرآيند خودارزيابي و منافع آن 

 هاي خودارزيابي تکنيک 

 هاي عمليکارگاه 

سرارزياب ارشد 

 جايزه ملي کيفيت

  

0 
 تربيت ارزياب جايزه ملي کيفيت ايران

 

  يرمعيارهاي مدل مروري بر معيارها و زINQA 

  تشريح منطق امتيازدهي رادار و نحوه امتيازدهي

 در توانمندسازها و نتايج

 تشريح گام به گام مراحل ارزيابي 

 هاي بهبود در نحوه شناسايي نقاط قوت و فرصت

 سازمان

 هاي موردنياز آنتشريح فرآيند اجماع و مهارت 

  نحوه برنامه ريزي جهت بازديد از محل 

  متداول در بازديد از محلشيوه هاي 

 نحوه تدوين نکات کليدي 

 چگونگي نوشتن گزارش بازخور 

 آشنايي با تدوين اظهارنامه 

 هاي عمليکارگاه 

دکتر فرشيد 

شکرخدايي 

سرارزياب ارشد 

 جايزه ملي کيفيت

 

 

 

 

 

 

 

 

جايزه ملي کيفيت، بعد از به حد نصاب رسيدن  آموزشي انجمن و دوره هاي هايتعيين دقيق تاريخ دوره

 .روز قبل از برگزاري به اطالع مخاطبان خواهد رسيد03پذير بوده و امکان

 

https://iranqms.com/activities/courses/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/#1533983506012-0d2e196f-5b60
https://iranqms.com/activities/courses/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/#1533983618937-97cd95f6-7d0f


 .گرددمالیات بر ارزش افزوده اضافه می %1توجه: به مبالغ فوق 

 :”توجه ”

 باشدها نیز قابل برگزاری میدوره های فوق در محل شرکت. 

 دوره ها را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه رسمی انجمن مدیریت کیفیت ایران اعطا خواهد شد به شرکت کنندگانی که. 

 پذير جايزه ملي کيفيت، بعد از به حد نصاب رسيدن امکان آموزشي انجمن و دوره هاي هايتعيين دقيق تاريخ دوره

 .روز قبل از برگزاري به اطالع مخاطبان خواهد رسيد03بوده و 

  باشدنفر می13نفر و حداکثر 13دوره حداقل ظرفیت هر. 

  باشدساعت قبل از تاریخ برگزاری دوره می02آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام، حداکثر. 

 بانک ملت شعبه شرکت نفت به نام انجمن مدیریت کیفیت ایران واریز و فیش  13010100 11هزینه دوره به شماره حساب

 .فاکس گردد 22110100کننده دوره، به شماره مربوطه با ذکر نام درخواست 

 تماس حاصل فرمایید واحد آموزش 22131111-0لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن. 

 :تخفیفات 

 تعلق خواهد گرفت تخفيف %03نفر و يا بيشتر باشند  0هایی که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره به سازمان. 


