
   ISO 9001:2015 با بهرتین متدهای سیستم مدیریت کیفیت  براساس

اهداف یادگیری  

• افراد عالقه مند به یادگیری  

• افرادی که عالقه مند به دنبال کار در حوزه مدیریت کیفیت هستند به خصوص سمت مدیران و 

 کارشناسان تضمین کیفیت در سازمانها. 

 .

چرا باید رشکت کنید ؟ 

چه کسانی باید رشکت کنند؟ 
• درک عنارص و عملکردهای سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای اصلی آن ؛ 

• اذعان ارتباط بینISO9001:2015 و استانداردهای دیگر و چارچوب های نظارتی؛ 

• درک رویکردها ، روش ها و تکنیک های مورد استفاده برای پیاده سازی و مدیریت  

QMS (سیستم مدیریت کیفیت ) 

پیش نیازها  

ندارد 

مدت دوره  

 ٢٤ ساعت (معادل ٣ روز ) 

دارد 

• پس از اام این دوره، می توانید برای آزمون رشکت کنید  و برای اخذ گواهی نامه 

 " Certified Foundation  ISO9001" اقدام کنید. این گواهی نشان می دهد که ش  
روش های اساسی ، الزامات ، چارچوب و رویکرد مدیریت را درک کرده اید.  

اطالعات کلی 
• مطالب آموزشی حاوی فایل پاورپوینت استاد که شامل اطالعات و مثالهای عملی ارائه خواهد شد.  

• گواهینامه توسط رشکت انطباق کیفیت آسیا صادر می گردد.  

• در صورت صدور گواهینامه توسط مرجع PECB   و IRLA  آزمون به صورت آنالین و از طریق آن مرجع برگزار خواهد شد.  

• هزینه های صدور گواهینامه در قیمت آزمون گنجانده شده است . (در صورت درخواست گواهینامه از مرجع بین املللیPECB   و IRLA هزینه به یورو محاسبه و جداگانه دریافت می گردد.) 

• در صورت عدم موفقیت در امتحان ، می توانید در مدت ١٢ ماه به صورت رایگان امتحان را دوباره انجام دهید. 

در صورت درخواست دوره اختصاصی برای کلیه رشکتها برگزار می گردد. این دوره براساس الزامات استاندارد ٩٠٠١:٢٠١٥ برگزار می شود. کتاب جهت استفاده در دوره در بخش انتشارات قابل   برگزار می شود. کتاب جهت استفاده در دوره در بخش انتشارات قابل  

خریداری می باشد.جزوه براساس فایل ارائه استاد در اختیار قرار می گیرد. گواهینامه از طرف رشکت انطباق کیفیت آسیا صادر خواهد شد.  کالس آنالین از طریق LMS برگزار می شود.  

روش برگزاری دوره  

رسفصل دوره  

روز ١ : مقدمه ای بر مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت (QMS) مطابق با استاندارد ISO ٩٠٠١ ، الزامات سیستم مدیریت کیفیت 

روز ٢: ادامه الزامات سیستم مدیریت کیفیت  

روز ٣: آزمون صدور گواهینامه 

حضوری (عمومی و اختصاصی)  

آنالین   

آزمون  

• این آموزش به ش امکان می دهد تا با عنارص اساسی برای پیاده سازی و مدیریت سیستم مدیریت کیفیت (QMS) مطابق با استانداردISO9001:2015 آشنا شوید. در طول این 

 دوره آموزشی ، ش قادر خواهید بود که ماژول های مختلف QMS ، از جمله خط مشی و سیاست اصلی QMS را درک کنید ، رویه ها ، اندازه گیری عملکرد ، تعهد مدیریت ،  

ممیزی داخلی ، بازنگری مدیریت و بهبود مستمر. 

• ترشیح کامل هر بند از استاندارد ISO9001:2015 و تغییرات نسبت به ویرایش قبلی . 

ISO 9001:2015  ترشیح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت
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• ترشیح کامل هر بند از استاندارد ISO9001:2015 و تغییرات نسبت به ویرایش قبلی . 
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