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ت
ی کیفی

ک ها
ت و تکنی

مدیری
 

 Iso 5776:1761آشنایی با تغیرات در استاندارد

 Iso 5776:1761مبانی،تشریح و الزامات و مستندسازی 

 Iso 5776:1761ممیزی داخلی 

 SPCکنترل فرایند اماری 

 1772ویرایش APQPطرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول 

 1772ویرایش FMEAتجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از ان

 MSAتجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

 Minitabتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار 

 سیگمارویکرد حل مسئله با متدولوژی شش 

 COQهزینه های کیفیت 

 Iso 5776:1761به Iso 5776:1772 بازآموزی سرممیزان از

 (CAPA)سیستم های اقدام اصالحی و پیشگرانه 

 تربیت کارشناس مدیریت)تضمین کیفیت با گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای(

 تربیت مدیر)تضمین( کیفیت )با گواهینامه سازمان فنی حرفه ای(

 MSAتجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

 SPCکنترل فرایند آماری

 احتماالت و امار کاربردی در مدیریت و مهندسی کیفیت

 SQFEممیزی محصولب به روش 



 
 

 دوره های آموزشی قابل ارائه مرکز آموزشی آذرستاویز                                 
 

  661داخلی  77677000100شماره تماس: 61 خیابان شریعتی جنوبی ،پاستورقدیم،روبروی بانک صادرات،پالک -آدرس: تبریز
 

 Info@Azarsetaviz.comایمیل:                                                                       www.azarsetaviz.comسایت:

 
 

 PPAPفرایند تایید قطعات تولیدی

صنایع
ی 

مهندس
 

 

 (TQMاصول مدیریت کیفیت جامع )

 (QCCحلقه های کنترل کیفیت )

 (COQکیفیت )هزینه های 

 (QFDتوسعه عملکرد کیفی)

 مدیریت زنجیره تامین

 مدیریت  و بهبود فرایندها

 آشنایی باهفت ابزار کنترل کیفیت

 (SPCکنترل فراین اماری )

 1Sآشنایی با 

 سیگما 1اشنایی با 

ت 
مدیری

پروژه
 PMBOKمدیریت پروژه براساس استاندارد 

 کاربرد اکسل در مدیریت و کنترل پروژه 

 مدیریت خرید و سفارشات خارجی

ی و 
بازاریاب

ش
فرو

 اصول و فنون مذاکره 

 فروش حرفه ای) روانشناسی و تکنیک های فروش حضوری(

 مهندسی فروش و تکنیک های بازاریابی

 روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری
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 مدیران غیرمالیمدیریت مالی برای  مدیریت مالی

 رهبری،استراتژی،

 و  مدیریت

 سازمان

 مدیریت استراتژیک

استانداردها
 

 ISO67776:1777مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی 

 ISO 11777:1771تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی 

 ISO/TS 15776:1767تشریح الزامات،مستندسازی و ممیزی داخلی

 ISO 67771مبانی،تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی 

 HSEمبانی، تشریحات الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی

 ISO/IEC 11777:1771مبانی.تشریح الزامات .مستندسازی و ممیزی داخلی

 ISO10776:1771مبانی.تشریح الزامات.مستندسازی و ممیزی داخلی 

 ISO 10776:1771آشنایی با استاندارد 

 ISO 5776:1761تربیت نماینده مدیریت کیفیت 

 ISO 5776:1761اشنایی با تغییرات 

 ISO 67776:1761اشنایی با تغییرات 

 ISO 5776:1761مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی 

 HACCPتشریح الزامات .مستندسازی و ممیزی داخلی 

 QHSAS62776:1770تشریح الزامات.مستندسازی و ممیزی داخلی 



 
 

 دوره های آموزشی قابل ارائه مرکز آموزشی آذرستاویز                                 
 

  661داخلی  77677000100شماره تماس: 61 خیابان شریعتی جنوبی ،پاستورقدیم،روبروی بانک صادرات،پالک -آدرس: تبریز
 

 Info@Azarsetaviz.comایمیل:                                                                       www.azarsetaviz.comسایت:

 
 

  HSEمدیریت تغییر در  محیط ایمنی کار

 اصول ارگونومی و روشهای ارزیابی و کنترل ریسک ارگونومی

مکانیک و 

 متالورژی

 مخرب غیر های تست آموزشی دوره

 کالیبراسیون آموزشی دوره
صنایع
 

مواد
 

ی
غذای

 

 شیر تخمیری های فراورده با آشنایی آموزشی دوره

 آرد کیفیت وکنترل تکنولوژی های تازه آموزشی دوره

 غذایی مواد در کننده وسفید طبیعی رنگهای تشخیص و شناسایی روشهای آموزشی دوره

  آموزش کنترل کیفی ظروف و بسته بندی

 آموزش کنترل کیفی روغنها و لبنیات

 ها و قندهاشربت ها وآموزش کنترل کیفی نوشابه  

 ها آموزش کنترل کیفی کنسروها و کمپوت  

 های آنآموزش کنترل کیفی گوشت و فرآورده  

 ها و مواد افزودنی ها و چاشنیآموزش کنترل کیفی ادویه  

 آموزش کنترل کیفیت در صنایع غذائی  

 HACCPآموزش سیستم تجزیه و تحلیل و کنترل نقطه بحرانی در تولید مواد غذائی   

 های آن )قرمزوسفید(آموزش گوشت و فرآورده  

 آموزش آماده سازی مواد خام برای فرایند قند سازی و شربت گیری  

 آموزش تصفیه شربت خام  
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 آموزش کریستالیزاسیون در صنعت قند  

 ضایعات در صنایع قندآموزش کاهش 

 هاآموزش نگهداری مواد غذائی در سردخانه  

 های لبنیآموزش کنترل کیفیت فرآورده  

 آموزش انجماد و نگهداری محصوالت گوشتی و دریائی در سردخانه ها   

 ها در سردخانهآموزش نگهداری شیر و فرآورده  

 PCRآموزش ارزیابی میکروبی مواد غذائی با استفاده از 

 های غالتآموزش مواد اولیه و افزودنیها در فرآورده  

 آموزش میکرو بیولوژی مواد غذایی  

  11777ISOآموزش استاندارد   

 (GMPآموزش عملیات خوب ساخت )  

 HACCPآموزش راهنمای ارزیابی و ممیزی سیستم   

 غدائی صنایع در( R&D) توسعه و تحقیق آموزش

 آسانسور

 6-1777آشنایی با تغییرات استاندارد ملی 

 آموزش تخصصی سرویس و نگهداری آسانسور

 آموزش مدیرو تکنسین فنی آسانسور

 


