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1400شهریور ماه –تقویم آموزشی خرداد ماه 

با سالم

ه ما موجب دگرگونی ابعاد مختلف زندگی همبین المللیآن در سطح همه گیریو کروناظهور ویروس می دانیمکه همان طور
.شده است

موعه بهداشتی و فاصله  گذاری اجتماعی ، نظر به اینکه آموزش یکی از ارکان اصلی هر مجپروتکل هایلذا به منظور رعایت 
به صورت آموزشی هم به صورت حضوری در محل سازمان شما و هم دوره هایتصمیم به برگزاری تمامی DQSایست، شرکت

.آنالین نموده است

تر در روز و ساعت ذکر شده از طریق بسنظر، طی هماهنگی انجام گرفته، محترم پس از ثبت نام در دوره  ی مورد متقاضیان 
.شرکت خواهند کردکالس هاخواهد شد، به صورت آنالین در معرفیاینترنتی که  

را DQSقبولی در آزمون پایانی، گواهینامهنمره یدر پایان دوره با توجه به عملکرد خود و با کسب حداقل کنندگانشرکت  
.کرددریافت خواهند 

.تقویم آموزشی پیش رو را مطالعه فرماییددوره هالطفاً برای کسب اطالعات بیشتر درباره تاریخ و ساعت برگزاری 



تاریخ برگزاری نام دوره ردیف

هزینه دوره 
(به ریال)حضوری

------------------------

مدت زمان دوره

هزینه دوره 
(به ریال)آنالین 

---------------------------------------------

مدت زمان دوره
مدرس دوره 

تشریح الزامات و ممیزی داخلی 1
FSSC 22000 V5

خرداد
20.000.000

ساعت 24
16.000.000

خانم مهندس وزیری ساعت 16

ممیزی داخلی تشریح الزامات و 2
ISO 22000:2018

خرداد
20.000.000

ساعت 24
15.000.000

خانم مهندس وزیری ساعت 16

3HACCP تیر
14.000.000

ساعت 8
11.000.000

ساعت 4
خانم مهندس وزیری 

4Food Defense مرداد
16.000.000

ساعت 8
13.000.000

خانم مهندس وزیری ساعت 4

تشریح الزامات5
IFS Global Market

مرداد
19.000.000

ساعت 24
15.000.000

ساعت 12
خانم مهندس وزیری 

دوره های صنایع غذایی 

1400شهریور ماه –تقویم آموزشی خرداد ماه 



تاریخ برگزاری نام دوره ردیف

هزینه دوره 
(به ریال)حضوری

----------------------------

مدت زمان دوره

هزینه دوره 
(به ریال)آنالین 

---------------------------------------------

مدت زمان دوره
مدرس دوره 

تشریح الزامات1
ISO 17025

تیر
17.500.000

ساعت 16
14.000.000

آقای مهندس زینل ساعت 10

ممیزی داخلی  2
ISO 17025

مرداد
18.500.000

ساعت 16
15.000.000

آقای مهندس زینل ساعت 10

شهریورعدم قطعیت 3
15.600.000

ساعت 16
12.000.000

ساعت 8
آقای مهندس زینل 

دوره های کنترل کیفیت در آزمایشگاه ها

1400شهریور ماه –تقویم آموزشی خرداد ماه 



تاریخ برگزاری نام دوره ردیف

هزینه دوره 
(به ریال)حضوری

----------------------------

مدت زمان دوره

هزینه دوره 
(به ریال)آنالین 

---------------------------------------------

مدت زمان دوره
مدرس دوره 

تشریح الزامات و ممیزی داخلی 1
ISO 9001:2015

خرداد
18.500.000

ساعت 24
15.000.000

مهندس امینیان آقای ساعت 12

تشریح الزامات و ممیزی داخلی 2
ISO 14001:2015

تیر
18.500.000

ساعت 24
15.000.000

آقای مهندس امینیان ساعت 12

تشریح الزامات و ممیزی داخلی 3
ISO 45001:2018

تیر
18.500.000

ساعت 24
15.000.000

ارشدیآقای مهندس ساعت 12

تشریح الزامات و ممیزی داخلی 4
IATF 16949:2016

مرداد
20.000.000

ساعت 24
16.000.000

یاوند خانم مهندسساعت 16

تشریح الزامات و ممیزی داخلی 5
ISO 50001:2018

خرداد
20.000.000

ساعت 24
16.000.000

آقای مهندس عرب احمدیساعت 16

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن 6
FMEA (ویرایش جدید)شهریور

20.000.000
ساعت16

16.000.000
ساعت 8

مهندس یزدانی  آقای

هزینه های کیفیت 7
COQ

شهریور
18.500.000

ساعت 16
14.000.000

یاوند خانم مهندسساعت 8

دوره های کنترل کیفیت 

1400شهریور ماه –تقویم آموزشی خرداد ماه 



تاریخ برگزاری نام دوره ردیف
هزینه دوره 

(به ریال)حضوری
----------------------------------------

مدت زمان دوره

هزینه دوره 
(به ریال)آنالین 

---------------------------------------------

مدت زمان دوره
مدرس دوره 

تشریح الزامات و میزی داخلی 7
ISO 10015:2019

خرداد
15.000.000

ساعت 8
12.000.000

ساعت 4
آقای مهندس فروغی 

تشریح الزامات و میزی داخلی 8
ISO 10002:2018 & ISO 10004:2018

تیر
16.000.000

ساعت 16
12.500.000

ساعت 8
آقای مهندس فروغی 

9HSE-MS20.000.000مرداد
ساعت 16

14.000.000
ساعت 10

ارشدیآقای مهندس 

16.000.000شهریورتولید ناب 10
ساعت 16

13.000.000
آقای مهندس بهرامی پور  ساعت 8

دوره های کنترل کیفیت 

1400شهریور ماه –تقویم آموزشی خرداد ماه 



تاریخ برگزاری نام دوره ردیف
هزینه دوره 

(به ریال)حضوری
----------------------------------------

مدت زمان دوره

هزینه دوره 
(به ریال)آنالین 

---------------------------------------------

مدت زمان دوره
مدرس دوره 

مدیریت ریسک 1
ISO 31000

خرداد
17.000.000

ساعت 16
14.000.000

ساعت 8
مهندس ارشدی آقای

تیرمدیریت بحران 2
18.500.000

ساعت 16
16.000.000

مهندس ارشدی آقایساعت 10

مردادقدرت تصمیم گیری 3
16.500.000

ساعت 8
14.000.000

ساعت 4
مهندس ارشدی آقای

مدیریت تامین کنندگان 4
IATF 16949:2016

شهریور
19.000.000

ساعت 16
16.500.000

ساعت 8
خانم مهندس یاوند 

دوره های مدیریتی 

1400شهریور ماه –تقویم آموزشی خرداد ماه 



sales@dqs-middleeast.com

25-86122123-021


