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 ردیف عنوان دوره طول دوره

روز 3  ISO 9001:2015 استاندارد  بر مبنای سیستم مدیریت کیفیتالزامات  تشریح 
1 

روز 2  ISO 14001:2015 استاندارد  بر مبنای سیستم مدیریت زیست محیطیتشریح الزامات  
2 

روز 2  ISO 45001:2018 3د راستاندا  سالمت شغلی بر مبنایتشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و  

روز 2  ISO 13485:2016 4استاندارد   تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی بر مبنای 

روز 2  ISO22301 5تشریح الزامات سیستم مدیریت تداوم کسب و کار بر مبنای استاندارد  

روز 2  ISO 55001:2014 6استاندارد   دارایی بر مبنایتشریح الزامات سیستم مدیریت  

روز 2  ISO 50001:2018 7استاندارد   تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر مبنای 

روز 3  IATF16949:2016 8تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو بر اساس استاندارد  

روز 3  ISO 29001 9تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  

روز 3  ISO 37001:2016  10استاندارد   تشریح الزامات سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری  بر مبنای 

روز 3  ISO22000:2018 11تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد  

روز 2  ISO 27001:2013 12استاندارد   تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطالعات  و ممیزی داخلی بر مبنای 

روز 2  ISO21000:2018 13تشریح الزامات سیستم مدیریت سازمان های آموزشی بر مبنای استاندارد  

روز 2  ISO39001:2012 14تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده ای بر مبنای استاندارد  

روز 2  TL9000 15تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مخابرات و ممیزی داخلی بر مبنای  

روز 2  16 تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در سیستم های بهداشتی و درمانی 

روز 2  AS/EN 9100 17 هوا و فضا  بر مبنای   تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت 

روز 2  ISO/IEC17025:2017 18تشریح الزامات آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون  

سیستم های مدیریت حوزه   

 آموزش های حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری

 یریت تکنولوژی و نوآوری

مدیریت تکنولوژی و نوآوریآموزش های حوزه   
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روز 2  ISO30401:2018 19تشریح الزامات سیستم مدیریت دانش بر مبنای استاندارد  

روز 2  ISO26000:2010 20استاندارد   مسئولیت اجتماعی و ممیزی داخلی بر مبنایتشریح الزامات سیستم مدیریت  

روز 2  ISO31000:2018  21آشنایی با راهنمای سیستم مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد  

روز 3  ISO21500:2012  22آشنایی با راهنمای سیستم مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد  

روز 1  ISO10004:2018 23م سنجش رضایت مشتری بر اساس استاندارد سیستآشنایی با راهنمای  

روز 1  ISO10002:2018 24سیستم رسیدگی به شکایات مشتری بر اساس استاندارد راهنمای آشنایی با  

روز 1  ISO10015:2019 25آشنایی با راهنمای مدیریت صالحیت ها و توسعه افراد بر اساس استاندارد  

روز 1  ISO19011:2018 26آشنایی با راهنمای ممیزی بر اساس استاندارد  

روز 1  ISO/IT 10013تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات آشنایی با راهنمای  
27 

روز 2  ISO9004:2009 28آشنایی با راهنمای مدیریت موفقیت پایدار سازمان  

روز 1  ISO10007:2003 29آشنایی با راهنمای مدیریت پیکره بندی بر اساس استاندارد  
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 ردیف  عنوان دوره طول دوره

روز 1  Benchmarking 1الگوبرداری سیستماتیک  

روز 1  Out Sourcing 2اصول و مبانی برون سپاری  

روز 2  روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگاناصول و  
3 

روز 2  4 مدیریت کنترل و کاهش ضایعات 

روز 2  5 برنامه ریزی و مدیریت بهره وری نوین در کسب و کار 

روز 2  6 چرخه بهره وری و تکنیک های ارتقا آن 

روز 3  مولفه های سیستم مدیریت کیفیت اثربخش 
7 

روز 1  CEآشنایی با استاندارد تایید کیفیت محصول  
8 

روز 3  9 دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت  

روز 5  10 دوره جامع تربیت کارشناس تضمین کیفیت 

روز 2  11 (COQ)مدیریت هزینه های کیفیت  

روز 1  12 مدیریت کیفیت جامع  

روز 2  13 کنترل کیفیت عمومی 

روز 2  14 آماریکنترل کیفیت  

روز 2  15 اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی در کنترل کیفیت 

روز 2  16 (ERP)برنامه ریزی منابع سازمانی  

روز 2  17 (Problem Solving)تکنیک های حل مسئله  

روز 2هر کدام   18 (3و  2و  1)سطح  (VE)مدیریت و مهندسی ارزش  

روز 2  19 از تکنیک های آماری با استفادهتجزیه و تحلیل داده ها  

روز 2  Six sigma 20انحراف معیار شش گانه  

 

 تکنیک ها، ابزارها و رویکردهای بهبود
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روز 1  ISO 9001:2015 21مدیریت تغییر در  

روز 2  SPC 22کنترل آماری فرآیند  

روز 3  23 طراحی و توسعه محصوالت  

روز 1  بهبود مستمر کایزن 
24 

روز 2  25 مطالعه و ارزیابی کار و زمان 

روز 2  26 کنترل تولید برنامه ریزی و 

روز 2  Line Balancing 27متعادل سازی خط تولید  

روز 1   (RCA)تحلیل ریشه ای خطا  
28 

روز 2  POKA YOKEخطا ناپذیری  
29 

روز 2  30 (DOE)طراحی آزمایش ها  

روز 2   APQP 31طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول  

روز 2  32 (APQC)طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول  

روز 2  (FMEA)تجزیه و تحلیل حاال خرابی بالقوه و اثرات آن  
33 

روز 2  (MSA)تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری  
34 

روز 2  35 (PM)اصول مدیریت و نگهداری تعمیرات  

روز 2  36 (TPM)نگهداری و تعمیرات بهره ور و فراگیر  

روز 3  PDM/CBMرویکرد های نوین نگه داری و تعمیرات بر اساس  
37 

روز 1  5Sنظام آراستگی محیط کار  
38 

روز 2  39 مهندسی/آمار و کاربرد آن در مدیریت 

روز 1  JIT 40تولید به هنگام  

روز 2  Lean Production  41 تولید ناب 

روز 2  Agile Manufacturing  42 تولید چاباک 

روز 2  MRP 43برنامه ریزی احتیاجات مواد  
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 ردیف عنوان دوره طول دوره

 1 و تشریح معیارها EFQMآشنایی با مدل تعالی  روز 2

 و تشریح معیارها INQAآشنایی با مدل  روز 2
2 

 و تشریح معیارها IRAMITآشنایی با مدل  روز 2
3 

 EFQMخودارزیابی براساس مدل  روز 2
4 

 INQAخودارزیابی براساس مدل  روز 2
5 

 IRAMITخودارزیابی براساس مدل  روز 2
6 

 INQAتربیت ارزیاب براساس مدل  روز 2
7 

 EFQMتربیت ارزیاب براساس مدل  روز 2
8 

 IRAMITتربیت ارزیاب براساس مدل  روز 2
9 

 EFQMتدوین اظهارنامه  براساس مدل  روز 2
10 

 INQAتدوین اظهارنامه  براساس مدل  روز 2
11 

 IRAMITتدوین اظهارنامه  براساس مدل  روز 2
12 

 طرح ریزی  مسیر سر آمدی روز 1
13 

 RADARکلید درک منطق  روز 2
14 

 تعیین سبک و افزایش اثربخشی رهبری روز 2
15 

 16 بندی پروژه های بهبود اولویتولوژی تعیین و دمت روز 1

 

تعالی سازمانی حوزه  
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 ردیف عنوان دوره طول دوره ردیف عنوان دوره طول دوره

روزه 1 ست گذاری علم و فناوری و روش های آناسی   81 روزه 1   1 مبانی و مفاهیم عمومی مدیریت فناوری 

روزه 1 و مدیریت همکاری ها نوآوری باز   91 روزه 1   چارچوب فرآیندی نظام مدیریت فناوری و استقرار آن 
2 

روزه 1 روزه 1 20 اقتصاد نوآوری   3 پیش بینی فناوری 

روزه 1  
مدل های تامین مالی بین المللی و داخلی 

 فناوری
روزه 1 21  4 ممیزی فناوری و روش های آن 

روز 1 روزه 2 22 تفکر نوآورانه   5 ارزیابی فناوری 

روزه 1   6 انتقال فناوری و روش های آن 

روزه 1  7 تدوین قراردادهای فناوری 

روزه 2  8 نوآوری فناورانه و توسعه محصوالت جدید 

روزه 1  9 مدیریت و استراتژی واحد های تحقیق و توسعه 

روزه 1  10 تجاری سازی فناوری و روش های آن 

روزه 1 استراتژی و  رهنگاشت فناوریتدوین    11 

روزه 1  12 مبانی کار آفرینی 

روز 2  13 نوآوری و کارآفرینی دیجیتال 

روز 1  14 اقتصاد دیجیتال 

روز 1  15 اقتصاد دانش بنیان 

روزه 1 نرم و مدیریت آن های فناوری ها    16 

روزه 1  17 نظام نوآوری ملی و بخشی 

و نوآوری فناوریحوزه مدیریت   

تکنولوژی و نوآوریآموزش های حوزه مدیریت   

 یریت تکنولوژی و نوآوری

 آموزش های حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری
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 ردیف عنوان دوره طول دوره

روز 2  1 آینده پژوهی در مدیریت و تدوین استراتژی 

روز 1  2 هدف گزاری استراتژیک 

روز 3  3 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 

روز 1  4 تفکر استراتژیک 

روز 2  5 ارزیابی بلوغ سازمانی و کاربرد آن در انتخاب استراتژی 

روز 2  BSC 6برنامه ریزی و جاری سازی و ارزیابی استراتژی ها بر اساس   

روز 2  O-RISE 7برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد بر مبنای روش  

روز 2  8 فرآیند و فنون تصمیم گیری 

روز 2 کنیک های حل مسائل مدیریتیتمهارت ها و    9 

 

  

برنامه ریزی استراتژیکحوزه   
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دورهعنوان  طول دوره  ردیف عنوان دوره طول دوره ردیف 

روز 2 روز PMO 1۹ 2 ایجاد دفتر مدیریت پروژه   1 برنامه ریزی و کنترل پروژه 

روز 2 روز 3 2۰ نحوه رسیدگی به صورت وضعیت حقوقی پروژه ها   PMBOK 2مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 

روز 2  مدیریت ادعا پروژه 
روز 2 21  و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه مبانی، تشریح الزامات 

 ISO21500:2012 برمبنای استاندادر

3 

 3هر کدام 

 رزو
 مفدماتی و پیشرفته MSP نرم افزار 

روز 2 22  
 الگوهای شایستگی مدیریت پروژه

۴ 

 3هر کدام 

 رزو

مفدماتی و  PRIMAVERA P6 نرم افزار 

 پیشرفته

روز 2 23  
 Prince 2مدیریت پروژه ها به روش  

۵ 

روز 2   مدیریت و اجرای پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت  

EPC 

۶ 

روز 1  PMIS 7سیستم های اطالعات مدیریت پروژه  

روز 1  8 مدیریت زمان پروژه 

روز 1  ۹ مدیریت مهندسی پروژه 

روز 1  1۰ مدیریت منابع انسانی پروژه 

روز 1  11 مدیریت ذینفعان و ارتباطات پروژه 

روز 1  12 اخالق حرفه ای در مدیریت پروژه 

روز 1  Management Portfolio 13مدیریت سبد پروژه  

روز 2 ینه در پروژهزمدیریت و کنترل ه   1۴ 

روز 1  1۵ مدیریت تغییر در پروژه 

روز 1  1۶ مدیریت ریسک پروژه 

روز 1  17 مدیریت دانش پروژه 

روز 1  18 مدیریت تدارکات پروژه 

    

مدیریت پروژهحوزه   
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 ردیف عنوان دوره طول دوره

روز 2  1 مشاغل نویسی ی و شرح وظیفهزتجزیه و تحلیل، استاندارد سا 

روز 2  2 رویکرد های نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی 

روز 2  3 (HRM)مدیریت منابع انسانی  

روز 2  4 برنامه ریزی منابع انسانی 

روز 2 کارراهه شغلی -رشد شغلی کارکنانطراحی مسیر    5 

روز 2  6  (Job Rotation) برنامه ریزی و جابه جایی شغلی 

روز2  7 توامندسازی کارکنان 

روز 1  Team Working 8روش های نوین تیم سازی و کاری تیمی  

روز 2  9 مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان 

روز 2  10 درجه  360ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر متدولوژی ارزیابی  

روز 2  11 مدیریت جبران خدمت کارکنان 

روز 1  12 روش های نوین ایجاد انگیزه و روحیه در کارکنان 

روز 1  13 مدیریت رضایت کارکنان 

روز 2  14 نظام جانشین پروری و جایگزینی کارکان 

روز 2  15 ارتباطات سازمانیمدیریت رفتار و  

روز 2  16 قوانین و مقررات تامین اجتماعی 

روز 2  17 مدیریت امور اداری و کارگزینی 

روز 2  18 قوانین کار 

 

منابع انسانیحوزه   
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 ردیف عنوان دوره طول دوره

روز 2  1 تحقیق و توسعه و نقش آن در رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی 

روز 1 نام تجاریلق خمدیریت و    2 

روز 2  3 برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 

روز 2  4 توسعه محصول جدید و فرآیند تجاری سازی ایده ها 

روز 2  5 استراتژی اقیانوس آبی و کشف بازارها 

روز 2  6 مدیریت بازاریابی و فروش 

روز 2  7 مهندسی فروش 

روز 2 شرکت های پخشمدیریت و برنامه ریزی بازاریابی و فروش در    8 

روز 2  9 اصول مذاکرات تجاری 

روز 2  10 (CRM)مدیریت ارتباط با مشتری  

 

حوزه بازار   
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 ردیف عنوان دوره طول دوره

روز 2  1 مدیریت و بهبود فرآیند ها و اندازه گیری اثر بخشی و کارایی 

روز 2  2 (BPR)مهندسی مجدد فرآیند ها  

روز 2  3 (BPMN)مدل سازی فرایند های کسب و کار  

روز 2  APQC 4و  PCFطرح ریزی فرآیند ها بر اساس الگوی   

روز 2  5 ممیزی فرآیند 

 6 (CIP)بهبود مستمر فرآیند  روز 2

 7 (SPC)کنترل آماری فرآیند  روز 2

 

مدیریت فرآیندحوزه   

 


