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 سوابق اجرایی شرکت

      نسل کارآفرینان هوشمند مهندسین مشاور 
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سراسر کشور+ پروژه اجرا شده در 002  

 

 

 مشارکت در تدوین استاندارد نظام مدیریت 

 CEN/TS16555نوآوری برمبنای استاندارد 

 ترجمه  استاندارد بین المللی

ISO 45001:2018 

+ دوره آموزشی برگزار شده003  

 در سراسر کشور

 

میزان رضایتمندی مشتریان %93  

های تدوین استاندارد ملی سیستم مدیریت سازمان   

 ISO21001:2018 آموزشی بر مبنای استاندارد 

همایش و سمینار  ۱۵سخنران بیش از         

المللیملی و بین  

 

 ترجمه استاندارد بین المللی 

ISO37001:2016 

 

کارآفرینان هوشمند در یک نگاهنسل   
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 داروسازی

سازی خودرو  

 اتاق بازرگانی

 صنایع غذایی

پاالیشگاه و 

 نقت و گاز

 عمران

ارتباطات و 

 اطالعات

 برخی از تجارب ما به تفکیک هر صنعت

 حمل و نقل

 بازرگانی

 درمانی
 سازه و فوالد

صنعتی-تولیدی  
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 شهید قاضی سبحان انکولوژی سبحان دارو

 سیناژن البرز دارو روز دارو

 کاسپین تامین کیش مدیفام اسوه

 مشتریان ما در داروسازی 
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 ایران خودروسازه کویر تایر رامک خودرو

 سازه پویش شایان صنعت آذین خودرو

های صنعتی ایران خودروقالب  الکتریک خودرو هیوندا 

 مشتریان ما در خودروسازی  

 کیان خودرو نوین حامی ایرانیان پارمیدا



 7واحد  -2طبقه  -1پالک  -بهنام یکم -خیابان بهنام -ـ بلوار آیت اله کاشانی تهراننشانی:  

 8۹78۹8۴۹-8۹78۶۹2۵ فکس:                   ۴۶11۰81۴ -۴۶11۰۹1۴تلفن:  18 از ۶ صفحه

 

 

 

  

 مشتریان ما در اتاق بازرگانی 

ایراناتاق بازرگانی  تهراناتاق بازرگانی   همداناتاق بازرگانی    

البرزاتاق بازرگانی  قزویناتاق بازرگانی    اتاق بازرگانی سنندج 

اصفهاناتاق بازرگانی  اردبیلاتاق بازرگانی   اهوازاتاق بازرگانی    

مازندراناتاق بازرگانی   



 7واحد  -2طبقه  -1پالک  -بهنام یکم -خیابان بهنام -ـ بلوار آیت اله کاشانی تهراننشانی:  

 8۹78۹8۴۹-8۹78۶۹2۵ فکس:                   ۴۶11۰81۴ -۴۶11۰۹1۴تلفن:  18 از 7 صفحه

 

 

 

 بستنی روز کامبیز پگاه فارس  

 پگاه خوزستان رستوران گردان برج میالد پگاه آذربایجان شرقی

 مشتریان ما در صنایع غذایی 
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 پاالیش نفت تهران پاالیش نفت آبادان پاالیش گاز سرخون و قشم  

ها و مخازن پتروشیمیپایانه نفت و گاز سیه فام های گازی خراساننیروگاه   

 پتروشیمی فجر

 مشتریان ما در پاالیشگاه و نفت و گاز 
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 مشتریان ما در عمران

 چهل چشمه ذرآب پارس آروین

 گروه صنعتی تکاب مشاور مهاب قدسمهندسی  عمران مارون
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 مشتریان ما در ارتباطات و اطالعات

 پرداخت الکترونیک پاسارگاد پرداخت الکترونیک سامان همراه اول

 های وب
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 های مدیریتهای حوزه سیستمپروژه

سازی / نگهداری سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده

ISO9001 

o اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران 

o  13۹2مرداد  –شرکت پرسال  

o و  13۹3آذر  -اتاق بازرگانی، صنایع، معـادن و کشـاورزا ایـران

 13۹۴تیر 

o 13۹۵آذر -اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزا کاشان 

o 13۹۵آذر -اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزا سنندج 

o ،13۹۵اسفند -معادن و کشاورزا البرز اتاق بازرگانی، صنایع 

o 13۹۵اسفند -اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزا قزوین 

o  اردیبهشــت -اتــاق بازرگانی،صــنایع،معادن و کشــاورزا اردبیــ

13۹۶ 

o 13۹۶تیر  -شرکت دانش بنیان ادمان فناورا پنگان 

o  13۹۶تیر  –درمانگاه امام علی 

o  13۹۶شهریور-مازندراناتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزا 

o 13۹۶شهریور-اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزا همدان 

o 13۹۶آبان -اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزا اهواز 

o 13۹7مرداد  -اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزا البرز 

o 13۹7مرداد  -اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزا قزوین 

o 13۹7مرداد  -ایع، معادن و کشاورزا همداناتاق بازرگانی، صن 

o 13۹7مرداد  -صنایع مهمات سازا مهام 

o 13۹7آذر  -اردبی  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزا 

o اردیبهشــت -بازرگـانی، صــنایع، معـادن و کشــاورزا اهـوازاتـاق

13۹8 

 

طراحی و پیاده سازی / نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه 

(ISO9001،ISO14001،OHSAS18001،ISO45001) 

o 13۹3آبان -شرکت داروسازا سبحان انکولوژا 

o 13۹۵مهر  -شرکت سازه هاا فلزا شهریار 

o 13۹۶تیر  -شرکت داروسازا سبحان دارو 

o 13۹۶ بهمن-شرکت فرآورده هاا نفتی سیه فام  

o 13۹۶اسفند -شرکت داروسازا سبحان انکولوژا 

o 13۹7تیر -شرکت خدمات حفارا سپیدان 

o 13۹8فروردین  -کت داروسازا سبحان انکولوژاشر 

o 13۹8اسفند  -داروسازا سبحان دارو 

 –طراحی و پیاده سازی / نگهداری سیستم مدیریت آموزش 

ISO 10015 

o 13۹3آبان  -شرکت داروسازا سبحان انکولوژا 

o 13۹۶تیر  -شرکت داروسازا سبحان دارو 

o 13۹8اسفند  -داروسازا سبحان دارو 

 HSE-MSطراحی و پیاده سازی / نگهداری 

o 13۹3آبان  -شرکت داروسازا سبحان انکولوژا 

o تا کنون 13۹۶ بهمن-شرکت فرآورده هاا نفتی سیه فام 

طراحی و پیاده سازی / نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و 

  OHSAS18001  /ISO45001 -سالمت شغلی

o 13۹۵دا  -شرکت کوثرخزل الوند هگمتان 

o  13۹۶تیر  -داروسازا سبحان داروشرکت 
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 های مدیریتهای حوزه سیستمپروژه

نگهداری سیستم مدیریت رسیدگی به طراحی و پیاده سازی / 

 ISO10002 – شکایات مشتریان

o 13۹3آبان  -شرکت داروسازا سبحان انکولوژا 

o 13۹۶تیر  -شرکت داروسازا سبحان دارو 

o 13۹8اسفند  -داروسازا سبحان دارو 

 سنجشطراحی و پیاده سازی یا نگهداری سیستم مدیریت 

 ISO10004 -انمشتری

o 13۹3آبان  -شرکت داروسازا سبحان انکولوژا 

o 13۹۶تیر  -شرکت داروسازا سبحان دارو 

o 13۹8 اسفند -داروسازا سبحان دارو 

کیفیت سیستم مدیریت طراحی و پیاده سازی یا نگهداری 

 ISO/TS29001 -طبیعی گاز و پتروشیمی نفت، صنایع

o 13۹۵مهر  -شرکت سازه هاا فلزا شهریار 

مدیریت طراحی و پیاده سازی یا نگهداری سیستم 

  ISO3834-2 - جوشکاری ذوبی مواد فلزی کیفیت

o 13۹۵مهر  -شرکت سازه هاا فلزا شهریار 

 بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

o 13۹۶مرداد  -شرکت پرسال 

 IATF16949 -سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو

o 13۹۶ دا-صنایع الستیکی پارمیدا 

 

- مدیریت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهیسیستم 

ISO17025 

o 13۹۶بهمن -شرکت فرآورده هاا نفتی سیه فام 

o 13۹7شهریور  -شرکت رنگ و رزین طیف سایپا 
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 های حوزه تعالی سازمانیپروژه

o  شرکت در استاندارد 87انجام ممیزا و ارزیابی بیش از EFQM، INQA 

o  مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران(INQA)  به منظور حضور در جایزه ملـی کیفیـت ایـران در شـرکت

 استوریزه پگاه خوزستان،  شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی داروسازا روز دارو، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس،  شرکت شیر پ

o  13۹1خرداد  –شرکت سندن ایرانیان  –مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو  

o  13۹1خرداد  –شرکت کیان خودرو نوین  –مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو 

o  13۹1خرداد  –شرکت آذین خودرو  –مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو  

o خـرداد  –شرکت کالچ سازا شـایان صـنعت  -وین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو مشاوره خودارزیابی و تد

13۹1  

o  13۹1خرداد  –شرکت الکتریک خودرو شرق  –مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو 

o  مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران(INQA)   به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت

  13۹2تیر  –شرکت داروسازا سیناژن  –سه ساله  (Road Map)ایران و تدوین مسیر بهبود 

o یفیت ایران مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی ک(INQA)   به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت

  13۹2شهریور  –شرکت داروسازا اسوه  –سه ساله  (Road Map)ایران و تدوین مسیر بهبود 

o مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)   غذا، دارو و بهداشت به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت

  13۹2شهریور  –داروسازا سبحان انکولوژا  –سه ساله ( Road Map)ایران و تدوین مسیر بهبود 

o مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران (INQA)   به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت

  13۹2آبان  –داروسازا کیش مدیفارم  –ایران 

o  مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل ملی کیفیت ایران(INQA)   به منظور حضور در جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت

  13۹2آذر  –داروسازا البرز دارو  –ایران 

o مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدلINQA  مهـر  -صنایع السـتیکی پارمیـدا -منظور حضور در جایزه ملی کیفیت ایران به

13۹۵ 

o  مشاوره خودارزیابی و تدوین اظهارنامه بر اساس مدل(EFQM) شـرکت خـدمات مشـاوره اا  -به منظور حضور در جایزه ملـی تعـالی ایـران

 13۹۵آذر  -حامی ایرانیان

o  مدل مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساسEFQM  شـرکت داروسـازا سـبحان  -به منظور حضور در جـایزه تعـالی و پیشـرفت

 13۹۶شهریور  –انکولوژا 
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 های حوزه تعالی سازمانیپروژه

o   مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه بر اساس مدلEFQM   شـرکت داروسـازا سـبحان  –به منظور حضور در جایزه تعالی و پیشـرفت

 13۹۶مهر  –دارو 

o 13۹7اردیبهشت  -شرکت داروسازا کاسپین تامین -بهبود ریمس نیسطح بلوغ، تدو یابیارز ،یسازمان یتعال زهیمشاوره جهت حضور در جا  

o 13۹7تیر  -ی کیفیت و استاندارد ایرانشرکت بازرس - رانیا تیفیک یمل زهیارائه خدمات مشاوره در حوزه جا 

o  عباسـپور دیشـه روگاهیسد و ن او بهره بردار دیشرکت تول -رانیا او نوآور افناور تیریمد یمل زهیمشاوره جهت حضور در جاارائه خدمات-

 13۹7تیر 

o  شـرکت داروسـازا -۹8و  ۹7هـاا ارائه خدمات مشاوره جهت ارتقا سطح تعالی سازمانی و حضور در فرآینـد جـایزه تعـالی و پیشـرفت سـال

 13۹7مهر سال -سبحان انکولوژا

o  آبان -شرکت داروسازا سبحان دارو- ۹7ارائه خدمات مشاوره جهت ارتقا سطح تعالی سازمانی و حضور در فرآیند جایزه تعالی و پیشرفت سال

 13۹7سال 

o  13۹8اردیبهشت سال -کت کویر تایرشر- ۹8ارائه خدمات مشاوره جهت حضور در جایزه تعالی سازمانی ایران در سال 

o 13۹8تیر  -مهندسی عمران مارونشرکت  - رانیا تیفیک یمل زهیارائه خدمات مشاوره در حوزه جا 
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 های حوزه مشاوره مدیریتسایر پروژه

 مدیریت استراتژیک

o اردیبهشـت  -شرکت شیر پاسـتوریزه پگـاه آذربایجـان شـرقی

13۹2 

o  13۹2شهریور  –شرکت داروسازا اسوه 

o 13۹3آذر  -شرکت داده گستر عصر نوین 

o 13۹۶مرداد  -شرکت پرسال 

o 13۹7مهر  -شرکت داروسازا سبحان انکولوژا 

o 13۹8دا  -شرکت سکوآ 

 تعیین سبک رهبری

o  پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقیشیر 

o شیر پاستوریزه پگاه خوزستان 

o الستیک بارز 

o پاالیشگاه گاز سرخون و قشم 

o خدمات مشاوره ایی حامی ایرانیان 

 عارضه یابی و تدوین پروژه های بهبود

o ۹3تیر  -شرکت داده گستر عصر نوین 

o ۹۵مهر  -شرکت خدمات مشاوره اا حامی ایرانیان 

 ریمدیریت فناوری و نوآو

o  مــدیریت برنامــه ریــزا و اجــراا ارزیــابی هــاا جــایزه ملــی

بـه عنـوان همکـار انجمـن  -مدیریت فناورا و نوآورا ایـران

  13۹3سال  -ت فناورا ایران و دبیرخانه جایزهمدیری

o  

o  مطالعات تطبیقی و بررسـی رـرورت ایجـاد مرکـز نـوآورا در

 -همـراه اول –شرکت ارتباطات سـیار ایـران  -ساختار سازمانی

 13۹۴تیر 

o کـارگزار -پروژه ملی پیمایش نـوآورا در سـازمان هـاا ایرانـی

 13۹۴آذر  -معاونت علمی و فناورا ریاست جمهورا

o  هــاا پــروژه تحلیــ  داده هــاا پیمــایش نــوآورا در ســازمان

آبـان -کارگزار معاونت علمی و فناورا ریاست جمهورا -ایرانی

13۹۵ 

o  شـرکت  -طراحی و استقرار نظام مـدیریت فنـاورا و نـوآورا

 13۹۶مهر  -همراه اول –ارتباطات سیار ایران 

o  مشاوره جهت حضور در جـایزه مـدیریت فنـاورا و نـوآورا- 

  13۹7مرداد  –شرکت تولید برق سد و نیروگاه شهید عباسپور 
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 محل برگزاری مدرس برگزاری سال دورهنام 

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی 

 فناورا و نوآورا ایران
 آقاا مصطفی بغدادا 13۹2

دبیرخانه جایزه مدیریت فناورا 

 و نوآورا ایران

مفاهیم و مبانی سیستمهاا مدیریت کیفیت و الزامات 

 ISO9001:2008استاندارد 
 شرکت پرسال بغداداآقاا مصطفی  13۹2

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا، دارو و بهداشت 

 ایران و کارگاه خود ارزیابی
 آقاا مصطفی بغدادا 13۹2

شرکت تحقیقاتی و تولیدا 

 سیناژن

مفاهیم و مبانی سیستم هاا مدیریت کیفیت و 

 ISO9001:2008الزامات استاندارد 
 بغدادا –آقایان خبیرا  13۹3

بازرگانی، صنایع، معادن و اتاق 

 کشاورزا ایران

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروا ایران و 

 کارگاه خود ارزیابی
 شرکت داروسازا اسوه آقاا مصطفی بغدادا 13۹2

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروا ایران و 

 کارگاه خود ارزیابی
 آقاا مصطفی بغدادا 13۹2

سبحان شرکت داروسازا 

 انکولوژا

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروا ایران و 

 کارگاه خود ارزیابی
 شرکت داروسازا کیش مدیفارم آقاا مصطفی بغدادا 13۹2

دوره آموزشی مدل جایزه کیفیت غذا و داروا ایران و 

 کارگاه خود ارزیابی
 شرکت داروسازا البرزدارو آقاا مصطفی بغدادا 13۹2

آموزشی تربیت ارزیاب رسمی جایزه ملی کارگاه 

 فناورا و نوآورا ایران
 آقاا مصطفی بغدادا 13۹3

دبیرخانه جایزه مدیریت فناورا 

 و نوآورا ایران

دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت 

 ISO10015:1999آموزش براساس استاندارد 
 آقاا نوید خبیرا 13۹3

شرکت داروسازا سبحان 

 انکولوژا

 آقاا مصطفی بغدادا EFQM 2013 13۹۴آشنایی با مدل و مفاهیم 
شرکت پرداخت الکترونیک 

 سامان کیش

 آقاا مصطفی بغدادا EFQM 2013 13۹۴ کارگاه خودارزیابی براساس مدل
شرکت پرداخت الکترونیک 

 سامان کیش

 آقاا نوید خبیرا ISO9001:2008 13۹۴آشنایی با الزامات 
شرکت داروسازا سبحان 

 انکولوژا

یی با اصول و فنون ممیزا براساس استاندارد 

ISO19011:2011 
 آقاا نوید خبیرا 13۹۴

شرکت داروسازا سبحان 

 انکولوژا

 آقاا نوید خبیرا ISO10002:2014 13۹۴دوره آموزشی آشنایی با الزامات 
شرکت داروسازا سبحان 

 انکولوژا

 

 دوره ها و کارگاه های آموزشی
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 آقاا نوید خبیرا ISO10004:2012 13۹۴دوره آموزشی آشنایی با الزامات 
شرکت داروسازا سبحان 

 انکولوژا

دوره آموزشی مدیریت فناورا و نوآورا و آشنایی با 

 مدل جایزه فناورا
 شرکت پتروشیمی فجر آقاا مصطفی بغدادا 13۹۵

 شرکت پتروشیمی فجر آقاا مصطفی بغدادا 13۹۵ و نوآورا دوره آموزشی مدیریت فناورا

دوره آموزشی مدیریت فناورا و نوآورا و آشنایی با 

 مدل جایزه فناورا
 شرکت پتروشیمی بندر امام آقاا مصطفی بغدادا 13۹۵

آشنایی با مدل جایره ملی مدیریت فناورا و نوآورا 

 ایران
 آقاا مصطفی بغدادا 13۹۵

مدیریت فناورا دبیرخانه جایزه 

 و نوآورا ایران

 شرکت نیرو محرکه آقاا مصطفی بغدادا 13۹۵ ویژه مدیران INQAدوره آشنایی با مدل 

 شرکت نیرو محرکه آقاا مصطفی بغدادا 13۹۵ ویژه کارشناسان INQAدوره آشنایی با مدل 

 پارمیداشرکت صنایع الستیکی  آقاا مصطفی بغدادا INQA 13۹۵دوره آشنایی با مدل 

 شرکت صنایع الستیکی پارمیدا آقاا مصطفی بغدادا 13۹۵ کارگاه آموزشی خود ارزیابی

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت 

 فناورا و نوآورا

 شرکت دارو سازا سبحان دارو آقاا مصطفی بغدادا 13۹۵

دوره سرممیزا سیستم مدیریت کیفیت بر مبناا 

 ISO9001:2015استاندارد 

 (IMQ)دوره عمومی  آقاا نوید خبیرا 13۹۵

شرکت گاز استان تهران  آقاا نوید خبیرا 13۹۵ (5S)آراستگی محیط کار 

(KQR) 

 ISO9001:2015 تشریح الزامات و ممیزا داخلی
سازمان بنادر امام خمینی  آقاا نوید خبیرا 13۹۵

(KQR) 

 ISO9001:2008بازآموزا استاندارد 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  آقاا نوید خبیرا 13۹۵

 کشاورزا ایران

 شرکت رامک خودرو آقاا نوید خبیرا ISO9001:2015 13۹۵ دوره آموزشی آشنایی با الزامات

 آقاا مصطفی بغدادا 13۹۶ کارگاه آموزشی خود ارزیابی
شرکت خدمات مشاوره حامی 

 ایرانیان

 سیستم مدیریت یکپارچه آشنایی با استانداردهاا
(IMS) 

 آقاا مصطفی بغدادا 13۹۶
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزا اراک

دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت 

 (IMS)یکپارجه 
 آقاا نوید خبیرا 13۹۶

شرکت هاا دانش بنیان به 

کارگذارا صندوق نواورا و 

 شکوفایی

 

 دوره ها و کارگاه های آموزشی

 



 7واحد  -2طبقه  -1پالک  -بهنام یکم -خیابان بهنام -ـ بلوار آیت اله کاشانی تهراننشانی:  

 8۹78۹8۴۹-8۹78۶۹2۵ فکس:                   ۴۶11۰81۴ -۴۶11۰۹1۴تلفن:  18 از 18 صفحه

 

 

 محل برگزاری مدرس برگزاری سال نام دوره

 شرکت سازه هاا فلزا شهریار آقاا نوید خبیرا ISO9001:2015 13۹۶ دوره آموزشی آشنایی با الزامات

 ISO/TSدوره آموزشی آشنایی با الزامات 

29001:2010 
 شرکت سازه هاا فلزا شهریار آقاا نوید خبیرا 13۹۶

 آقاا نوید خبیرا ISO9001:2015 13۹۶ با الزاماتدوره آموزشی آشنایی 
اتاق هاا بازرگانی،صنایع، معادن 

 و کشاورزا  سنندج

 آقاا نوید خبیرا ISO9001:2015 13۹۶دوره آموزشی آشنایی با الزامات 
اتاق هاا بازرگانی،صنایع، معادن 

 و کشاورزا  کاشان

 آقاا نوید خبیرا ISO9001:2015 1396دوره آموزشی آشنایی با الزامات 
اتاق هاا بازرگانی،صنایع، معادن 

 و کشاورزا  البرز

 آقاا نوید خبیرا ISO9001:2015 13۹۶دوره آموزشی آشنایی با الزامات 
اتاق هاا بازرگانی،صنایع، معادن 

 و کشاورزا  قزوین

 آقاا نوید خبیرا ISO9001:2015 1396دوره آموزشی آشنایی با الزامات 
بازرگانی،صنایع، معادن اتاق هاا 

 و کشاورزا  اردبی 

 آقاا نوید خبیرا ISO9001:2015 1396دوره آموزشی آشنایی با الزامات 
اتاق هاا بازرگانی،صنایع، معادن 

 و کشاورزا سارا

 پتروشیمی کرمانشاه آقاا نوید خبیرا ISO45001:2018 1397دوره آموزشی آشنایی با الزامات 

 آقاا نوید خبیرا ISO45001:2018 1397دوره آموزشی آشنایی با الزامات 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  

 کشاورزا تهران

مدیریت  آشنایی با مبانی و مفاهیمدوره آموزشی 

 فناورا و نوآورا
 شرکت گاز خوزستان آقاا مصطفی بغدادا 139۸

مدیریت  آشنایی با مبانی و مفاهیمدوره آموزشی 

 فناورا و نوآورا
 شرکت گاز تهران آقاا مصطفی بغدادا 139۸

 شرکت داروسازا اسوه آقاا نوید خبیرا ISO14001:2015 139۸دوره آموزشی آشنایی با الزامات 

 

 

 آموزشیدوره ها و کارگاه های 


