اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان

دارای مجىز آمىزش رد سطح ملی با کسب رتبه اول

آمـوزش آشنایی با تغییرات
در استاندارد ISO 9001:2015
هدف :
آضٌبیی هخبطببى بب ٍیشایص جذیذ سیستن هذیشیت ویفیت ٍ لببل وبسبشد دس ّش سابصهبى صوَاابس سابصهبًْبیی واِ دس اب
بضش ٍیشایص  2002سا پیبدُسبصی وشدُاًذ ٍ توبیل داسًذ بب ٍیشایص جذیذ آى آضٌب ضًَذ.
محتواي دوره :
هعشفی استبًذاسد ،دالیل تغییش ٍ چشایی فشهت اسائِ ضذُ اص سَی سبصهبى بیيالوللی استبًذاسد سبصی.
هعشفی استبًذادّب ٍ هستٌذات هشتبط بب ٍیشایص جذیذ ٍ تعبسیف ٍ ااال بت هشبَطِ بِ استبًذاسد.
هعشفی تغیشات ًسبت بِ ٍیشایص لبلی (بوَست ولی).
اسائِ الضاهبت استبًذاسد ضبهل:
 سبصهبى ٍ ببفت آى ضبهل دسن سبصهبى ٍ دسن صَاستِّب ٍ الضاهبت ریًفعبى. سّبشی ٍ تعْذ. ًمطْبی سبصهبًی ،هسئَلیت ٍ اصتیبسات. طشحسیضی ضبهل ضٌبسبیی سیسهّب ٍ فشاتّب ،اّذاف ویفیت ٍ طشحسیضی تغییشات. پطتیببًی ضبهل :هٌببع ،صیشسبصتْب ،هحیط ،داًص ،اال یت.عولیبت ضبهل :طشحسیضی ٍ وٌتش عولیبت ،تعییي ًیبصّبی ببصاس ،وٌتش وبالّب ٍ صذهبتی واِ اص بیاشٍى فاشاّن
هیضًَذ تَسعِ وبال ٍ صذهبت ٍ ...
 اسصضیببی عولىشد ضبهل :پبیص ،اًذاصُگیشی ،تجضیِ ٍ تحلیل ٍ  ...هویضی داصلی ببصًگشی هذیشیت. بْبَد ضبهل :عذم اًطببق ٍ الذام ااال ی ،بْبَد عولىشد.گواهينامه :
بِ ضشوت وٌٌذگبى پس اص لبَلی دس آصهَى ًْبیی ،گَاّیٌبهِ ضشوت فشآیٌذ تحمیك( داسای هجَص هلی آهَصش اص سبصهبى هلای
استبًذاسد) اعطبء هیگشدد.
شهريه دوره :
ّضیٌِ ثبتًبم بشای ّش ًفش  2/900/000سیب ضبهل  1سٍص آهَصش دس والس ٍ وبسگبُ آهَصضی ،جضٍات ،پزیشایی ااب ٍ بعاذ
اصظْش ،گَاّیٌبهِ پبیبى دٍسُ هیببضذ.
نحوه ثبت نام :
ولیِ داٍطلببى ضشوت دس دٍسُ آهَصضی الصم است ٍجِ هشبَط بِ ثبت ًبم سا بِ سبة جبسی جبم  264492369ببًاه هلات
بِ ًبم ضشوت فشآیٌذ تحمیك ٍاسیض ٍ اال یب وپی سسیذ ببًىی سا ّوشاُ بب فشم تىویل ضذُ ثبت ًابم باِ دفتاش ضاشوت اسساب
www.ftcompany.com
ًوبیٌذ .
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