
 
 
 

Add: Unit 3 - No 10- West Hakim hwy – Tehran – Iran 

Tel : +98 21 44107033 - 44163647    Fax: +98 21 89779151 

                www.qcbco.ir                        Info@qcbco.ir 

 

 

 Q.C.B ITALIAشرکت   آموزشیتقویم  

                     

    

 

 

 

 

 

http://www.qcbco.ir/
mailto:Info@qcbco.ir


 
 
 

Add: Unit 3 - No 10- West Hakim hwy – Tehran – Iran 

Tel : +98 21 44107033 - 44163647    Fax: +98 21 89779151 

                www.qcbco.ir                        Info@qcbco.ir 

 

 

 

 

 

     : آکادمیمعرفی 

  (QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA s.r.lایتالیا )  QCBشرکت   

  صنعتی خدماتی و های بخشدر  المللی، بین  رصهـع در یوزشـو آم یی سیستمهاامه ـــیک شرکت مستقل صدور گواهین

 .میباشد

 

 خدمات در پیشرو ای مجموعه عنوان به همواره خود متعهد و مجرب کارشناسان از گیری  بهره با ITALIA QCB شرکت

  است. داشته مؤثری و فعال حضور گوناگون سازمانهای در مدیریتی های سیستم های زمینه در مهندسی مشاوره

 

 از گیری  بهره با است توانسته شرکت این صنعت، عرصه در شرکت این کارشناسان و مدیران پویای و مستمر حضور از پس حال

 برای را متنوعی آموزشی های دوره فرایند طراحی و یمدیریت های سیستم حوزه در متعدد های پروژه طراحی در خود تجربیات

  نماید. ارائه متخصصین و مندان  عالقه

 

 .باشد می کشور سطح در داخلی، کارشناسان مهندسی و فنی توان ارتقای ها، دوره این برگزاری از شرکت مدیران هدف

 

 همه و هستند ITALIA Q.C.B شرکت تجربه با متخصصین و کشور دانشگاهی مراکز علمی هیئت اعضای ها دوره این مدرسین

 برگزار کاربردی رویکردی  با و آموزشی کادر در یافته انسجام تجربه و دانش بر تکیه با ها  دوره تا است این بر شرکت تالش ی

  .گردد

 

 روش و ها دستاورد با تا سازد می فراهم کنندگان شرکت برای را فردی به منحصر فرصت ها دوره این در حضور که است بدیهی

 توسط شده برگزار های  دوره فهرست و آموزشی های دوره محتویات از مختصری شرح و فهرست ادامه در شوند. آشنا روز های

 ...است شده ارائه شرکت کارشناسان و مدیران
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کادمیآ  QCB    با سرفصل های متفاوت و تخصصی  را به صورت عمومی دوره آموزشی  011قریب به

 برگزار می نماید.

 مهمترین مزایا دوره های آموزشی به شرح ذیل می باشد:

 Q.C.B ITALIAصدور گواهینامه های آموزشی بین المللی با اعتبار  

 صحت و سقم مدارکردیابی شرکت و امکان ثبت گواهینامه های آموزشی در وب سایت  

 مجرب و متخصصه از اساتید استفاد 

  امکان برگزاری دوره ها در محل سازمان ها  

 ارائه بسته های آموزشی  و جزوات به روز شده 

 با متد روز دنیابرگزاری کارگاه های آموزشی  

 یمدیریتدر زمینه استقرار سیستم های  دیدهآموزش  عالقه مندان  همکاری با امکان  
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 عنوان دوره ردیف
 مدت دوره

 )ساعت(
 عنوان دوره ردیف

 مدت دوره 

 )ساعت(

1 
آشنایی با  الزامات ،مستند سازی و ممیزی داخلی 

 MS HSE-سیستم مدیریت 
42 14 

دوره سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت 

ISO9001:2015 

24 

4 
آشنایی با  الزامات ،مستند سازی و ممیزی داخلی 

 ISO 31000ریسک سیستم 
42 11 

دوره سرممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی 

ISO14001:2015 
24 

1 
آشنایی با  الزامات ،مستند سازی و ممیزی داخلی 

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 

OHSAS 18001 

42 12 

ایمنی ودوره سرممیزی سیستم مدیریت   

 OHSAS 18001بهداشت حرفه ای

24 

2 
و تغییرات  ISO 45001آشنایی با 

OHSAS18001  به ISO45001 
8 11 

 HSE 11با رویکرد  مدیریت بحران

 ISO  50001 42 11تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی 1
 PSM 11سیستم مدیریت ایمنی فرآیند 

 ISOزیست محیطی تشریح الزامات سیستم مدیریت  1

14001:2015 

42 11 
 PM 11نگهداری و تعمیرات تجهیزات اصول 

1 
الزامات ،مستند سازی و ممیزی   تشریح الزامات

 ISO9001:2015داخلی سیستم مدیریت کیفیت 
42 11 

 HAZOP STUDY 11آنالیز مخاطرات فرآیند 

1 
 CFDمدل سازی انتشار و انفجار گازها به روش 

 FLACSبا استفاده از نرم افزار 

 PHA-PRO 11نرم افزار  11 42

 ALOHAنرم افزار  1
 11 پیمانکاران HSEمدیریت  44 11

14 
مدیریت دانش ، رویکردی نوین در مدیریت 

 کسب و کار
1 41 

امنیت اطالعات  تشریح الزامات سیستم مدیریت
ISO27001 

42 

 ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکارانآشنایی با  11
1 44 

ضایعاتمدیریت   1 
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 عنوان دوره ردیف
 مدت دوره

 )ساعت(
 عنوان دوره ردیف

 مدت دوره 

 )ساعت(

44 
ویژگی مدیران دانش و تربیت مهندس دانش در 

 سازمان
1 11 

شباهت ها و تفاوت های مدیریت دانش با 

 مدیریت کیفیت جامع
1 

41 
ترکیب مدیریت دانش و نوآوری ، ابزارها و فن 

 آوری های مدیریت دانش
1 14 

ممیزی دانش، موانع و چالش های مدیریت 

 دانش

1 

 مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک 42
1 11 

کاربرد ، تعریف و ارزش اینترانت به عنوان 

 ابزار مدیریت دانش در سازمان ها
1 

 سه گام اساسی برنامه ریزی استراتژیک 41
1 12 

مدیریت منابع انسانی بر ابتکارات 

 استراتژیک
1 

41 
و تکامل مدیریت منابع انسانی در سازمان  تحول

 های حرفه ای

1 11 
 1 مدیریت رفتاری

 11 1 لزوم مدیریت شادی و نقش آن در سازمان 41

صنعت الکترونیک و تاثیر آن در رفتار 

 سازمانی
1 

41 
شناخت فرآیند ، معیارها و شاخص های پایش و 

 اندازه گیری عملکرد فرآیند

1 11 
 1 ریسک کارگاه عملی مدیریت

 اقدام اصالحی و اقدام پیشگیرانه 41
1 11 

کارگاه عملی مدیریت زمان و افزایش بهره 

 وری
1 

14 
قوانین طالیی مدیریت پروژه ، مورد کاوی و چالش 

 های آن
 روش تصمیم گیری 11 1

1 
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 عنوان دوره ردیف
 مدت دوره

 )ساعت(
 عنوان دوره ردیف

 مدت دوره 

 )ساعت(

 1 مدیریت فشار روانی در محیط کار 14 1 ارزیابی عملکرد فنون سنجش و 24

 11 1 مدیریت استرس در سازمان 21
یکپارچگی در  –راهکار مدیریت زنجیره تامین 

 خرید ، فروش و انبار
1 

 1 ابزارهای ذهن ابزارهای شایستگی مدیران آینده 12 1 مهارت ارتباطی 14برقراری ارتباط و  24

 1 مدیریت تعارض و فنون مذاکره 11 1 کار گروهیتیم سازی و شیوه  21

 1 هوش فرهنگی ، نیاز مدیران در قرن تنوع 11 1 مدیریت فرهنگ سازمانی 22

 1 سیر روانی مدیریت تغییر در سازمان 11 1 تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها 21

21 
طرح ریزی کیفیت ، خط مشی گذاری ، تدوین 

 برنامه ها و اهداف
 1 پویایی سازمانی و فردی 11 1

 11 1 مدیریت سرمایه 21
 ارتقاء سیستم مدیریت و پویاسازی

1 

 14 1 فرآیند تدوین مستندات سیستم مدیریت 21
 آیین تبدیل مدیر به رهبر

1 

 11 1 آسیب شناسی گذر زمان در گواهینامه ایزو 21
 مهندسی ارزش ، ابزار قدرتمند بهره وری

1 

 14 1 جلسه بازنگری مدیریت موثربرگزاری  14
 تفکر ناب –تولید ناب 

1 

 11 1 بهبود کیفیت و بهبود مستمر 11
 انطباق و عدم انطباقشناسایی کارگاه عملی 

1 
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   دوره های آموزشی خارج از تقویم آموزشی شرکت ، مطابق با درخواست سازمان پس از بررسی و تعیین محتوای

 آموزشی ، برگزار می گردد.

    با توجه به نیاز و درخواست سازمان ، پس از بررسی  ) به جز دوزه های سرممیزی( هاه ساعت و مدت برگزاری دور

    توسط شرکت ، قابلیت تغییر را دارد .
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 ((گواهینامه های آموزشینمونه ))
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