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 پيشگامان ايده هاي نوين
 ()با مسئوليت محدود

 ۱۳۹۸سال  شش ماهه اول آموزشی هایدوره

 کیفیت های مدیریتسیستم 

 ردیف نام دوره مدت زمان توضیحات

 1 های مدیریت كيفيتسيستماستقرار  و مزایای مفاهيماصول،  ساعت 8 

 ISO 9001:2015 2 الزامات و مميزی داخلی استاندارد ساعت 24 

 ISO 9001:2015 3 استاندارد مميزیسر ساعت 24 

 ISO 14001:2015 4 الزامات و مميزی داخلی استاندارد ساعت 24 

 ISO 14001:2015 5 مميزی استانداردسر ساعت 24 

 ISO 45001:2018 6  الزامات و مميزی داخلی استاندارد ساعت 24 

 ISO 45001:2018 7  مميزی استانداردسر ساعت 24 

 8 (IMSسيستم مدیریت یكپارچه ) الزامات و مميزی داخلی ساعت 24 

 HSE 9 جهت آشنایی با مفاهيم، الزامات و مستندسازی ساعت 16 

 ISO 17025:2017 10تشریح الزامات، مستندسازی و مميزی استاندارد  ساعت 24 

 ساعت 16 
 یاتگی به شكامفاهيم، الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت رسيد

 ISO 10002:2014مشتریان 
11 

 ساعت 16 
ی تمندمفاهيم، الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت ارزیابی رضای

 ISO 10004:2012مشتریان 
12 

 ساعت 16 
 مفاهيم، الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت آموزش

 ISO 10015:1999 
13 

 ساعت 16 
 مدیریت امنيت اطالعات استانداردمفاهيم و الزامات 

ISO 27001:2013 
14 

 ساعت 16 
 مفاهيم و الزامات سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی

 ISO 22000:2018 
16 

 ساعت 16 
 هامفاهيم و الزامات سيستم مدیریت كيفيت در پروژه

ISO 10006:2017 
17 

 ISO 26000 18مسئوليت اجتماعی در سازمان ها براساس استاندارد  ساعت 16 

 19 های مدیریتیاصول مستند سازی در راستای استقرار سيسستم ساعت 24 

 20 گيری و كاليبراسيونهای اندازهبررسی و تحليل عدم قطعيت در سيستم ساعت 16 

 21 سکكارگاه آموزشی آشنایی با شيوه های ارزیابی ری و یت ریسکمدیر ساعت 16 

 22 شش سيگما و كایزن )بهبود مستمر( ساعت 16 

 23 (5S) ادرای و صنعتی نظام آراستگی محيط كار ساعت 8 
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 پيشگامان ايده هاي نوين
 ()با مسئوليت محدود

 خواهد شدالمللی صادر گواهینامه رسمی بین هابرای همه دوره. 

 امکان پذیر است. هاهای آموزشی در محل سازمانها و کارگاهبرگزاری دوره 

 مدیریتی 

 1 مدیریت كسب و كار در دوران ركود و بحران ساعت 8 

 2 یتیریمد ريغ التيبا تحص رانیمد یبرا تیریمد یاصول و مبان ساعت 8 

 دوره در طی چهار هفته متوالی

 شودبرگزار می
 3 های مالی جهت مدیران غير مالیمدیریت مالی و تجزیه و تحليل صورت ساعت 16

 ساعته 8دوره در دو جلسه 

 شودبرگزار می
 4 ز تدوین تا اجراا -مدیریت استراتژیک ساعت 16

 ساعته 8دوره در دو جلسه 

 شودبرگزار می
 5 اصول و فنون مذاكره ساعت 16

 6 یو سازمان یصنعت یروانشناس یمبان ساعت 16 

 7 كاركنان و سازمان یشغل یوربهره تیریمد ساعت 8 

 8 هادر سازمان یشغل یتله فرسودگ ساعت 8 

 9 مدیریت دانش ساعت 8 

 10 گونه مدیری موفق باشيمچ -مدیریت اثربخش ساعت 8 

 شکسب و کار، بازاریابی و فرو 

 1 مدیریت تيم بازاریابی و فروش ساعت 16 

 2 ( Analytical CRM)  تحليلی مدیریت ارتباط با مشتریان ساعت 8 

 ساعت 8 
(  بر اساس نقشه سفر مشتری CEMكارگاه طراحی تجربه مشتری )

(Customer Journey Map) 
3 

 4 ( ویژه مدیرانDigital Marketingبازاریابی دیجيتال ) ساعت 8 

 5 (Business Planمدل كسب و كار )طراحی  ساعت 8 

 6 (Marketing Planطراحی برنامه بازاریابی ) ساعت 8 

 دوره در طی چهار هفته متوالی

 شودبرگزار می
 7 (B2B Marketingمدیریت بازاریابی صنعتی ) ساعت 16

 8 های بازاریابیاستراتژی ساعت 8 

 9 یحرفه ا یفروش و فروشندگ یهامهارت ساعت 8 

 10 اصول و ابزارهای شروع كسب و كارهای نوپا ساعت 8 

 11 های اجتماعیر شبكههای بازاریابی داصول و تكنيک ساعت 8 

های دوره بر اساس نوع سرفصل

مركز درمانی )بيمارستان، كلينيک، 

 شود.آزمایشگاه و ..( تدوین می

 12 (PRMمدیریت ارتباط با بيماران ) ساعت 8


