
 

 94تمَین آهَصضی سبل 
 اطلبْا العلن هي الوِد الی اللحد؛زگِْراٍ تا گْر داًص بجْی

 ضشکت صٌؼت پَیب  آهَصشٍاحذ

 

ُ ّبی آهَصضی تخصصی ثشگضاس کٌٌذٍاحذ آهَصش ضشکت صٌؼت پَیب  دس صهیٌِ هٌْذسی ٍثبصسگبًی هذیشیتی ُ دٍس

دٍسُ ّبی .ٍکیفیت ٍ  دسصٌبیغ هختلف هثل ًفت ٍ گبص ٍپتشٍضیوی ٍخَدسٍ  ٍدیگش صٌبیغ ٍضشکت ّبی تدبسی

 .الصم دس ایي سبصهبًْب ثطشح ریل ثشگضاسهی ًوبیذ

 .داًص ّ تجربَ ُدرگراًبِایی است کَ با آهْزش قابل اًتقال است
 

 94دٍسُ ّبی آهَصضی سبل 

 دسصٌؼت سٍاًکبسّب

 

 (سیبل)ّضیٌِ دٍسُ هذت دٍسُ  ػٌَاى دٍسُ آهَصضی سدیف

 3100000 سبػت16 دٍسُ آًبلیض سٍغي 1

 3500000 سبػت12 آضٌبئی ثباستبًذاسدّبی سٍاًکبسّب 2

 2500000 سبػت8 آضٌبئی ثب هجبًی ػلن سٍاًکبسّب 3

 1800000 سبػت10 دٍسُ هذیشیت کٌتشل کیفیت دس صٌؼت سٍاًکبسّب 4

 2200000 سبػت12 آضٌبئی ٍ ضٌبخت ٍ کبسثشد سٍاًکبسّبی خَدسٍ ٍ صٌؼتی 5

 3100000 سبػت16 دٍسُ تخصصی ضٌبخت ٍ کبسثشد سٍاًکبسّبی ّیذسٍلیک 6

 2200000 سبػت8دٍسُ آضٌبئی ثب فشایٌذ تَلیذ ضذیخ ٍسٍغي تشهض  7

 2500000 سبػت12 دٍسُ خاللیت ٍ ًَآٍسی دسصٌؼت 8

 2200000 سبػت10 آضٌبئی ثب اًَاع سٍغي تشاًسفَسهبتَسّب ٍتست آًبلیض آى 9

 1800000 سبػت8 اًتخبة سٍاًکبسّبی هٌبست ثشای صٌبیغ  هختلف 10

 

 

 

 

 

 



 . ُر کس بر خْارٓ ساعتٔ داًص آهْختي صبر ًکٌد، برآ ُویطَ در خْارٓ ًادأً بواًد

 . آفت داًص ، فراهْضٔ است
 

 94دٍسُ ّبی آهَصضی سبل 

 دٍسُ ّبی هذیشیتی
 

 (سیبل)ّضیٌِ دٍسُ هذت دٍسُ  ػٌَاى دٍسُ آهَصضی سدیف

 4000000 سبػت18 خاللیت ًٍَآٍسی دسصٌبیغ  1

 1800000 سبػت12هذیشیت سیسک  2

 1600000 سبػت16 هذیشیت هٌبثغ اًسبًی  3

 1600000 سبػت10 هذیشیت آهَصش 4

5 MIS 121800000 سبػت 

 2200000 سبػت10 سٍش تحمیك 6

7 CRM2200000 سبػت12  هذیشیت استجبط ثب هطتشی 

 2200000 سبػت16 هذیشیت استشاتژیک 8

 1500000 سبػت12  ثشای هذیشاىISO 9000آضٌبئی ثب استبًذاسدّبی سشی  9

 9500000 سبػت8 هذیشیت ًبة 10

 2200000 سبػت16 هذیشیت صًدیشُ تبهیي 11

 2200000 سبػت16 هذیشیت داًص 12

 1100000 سبػت10 آضٌبئی ثبلَاًیي کبسٍتبهیي اختوبػی 13

 9500000 سبػت5S  10تکٌیک  سبهبًذّی هحیط کبس ثشاسبس 14

 1100000 سبػت12 اصَل حسبثذاسی ثشای هذیشاى 15

 2000000 سبػت12 خاللیت ٍحل هسئلِ 16

 4000000 سبػت16 خاللیت ًٍَآٍسی ثشای هذیشاى 17

 

داًاتریي هردم کسٔ است کَ داًص دیگراى را بَ :فرهْدًد (صّلی اهلل علیَ ّ آلَ ّ سلن)پیاهبر اکرم 

 .داًص خْد بیفساید
 

 94دٍسُ ّبی آهَصضی سبل 

 هذیشیت کیفیت

 

 

 
 (سیبل)ّضیٌِ دٍسُ هذت دٍسُ  ػٌَاى دٍسُ آهَصضی

 ISOهجبًی ٍ تطشیح الضاهبت سیستن هذیشیت کیفیت هجتٌی ثش  1

9001:2008 

 1500000 سبػت12



 9500000 سبػتISO 9001:2008 8هستٌذسبصی سیستن هذیشیت کیفیت هجتٌی ثش  2

 2000000 سبػتISO 9001:2008 12هویضی سیستن هذیشیت کیفیت هجتٌی ثش  3

 ISOهجبًی ٍ تطشیح الضاهبت سیستن هذیشیت کیفیت هجتٌی ثش  4

  دس صٌؼت 9001:2008
 1500000 سبػت12

  سبػت12  5

 ISOهجبًی ٍ تطشیح الضاهبت سیستن هذیشیت کیفیت هجتٌی ثش  6

   ٍیژُ داًطدَیبى9001:2008
 750000 سبػت12

هجبًی ٍ تطشیح الضاهبت سیستن هذیشیت کیفیت دس آصهبیطگبّْب هجتٌی ثش  7

ISO 17025 

 2200000 سبػت16

 ISOهستٌذسبصی سیستن هذیشیت کیفیت دس آصهبیطگبّْب هجتٌی ثش  8

17025 

 1500000 سبػت10

 2500000 سبػتISO 17025 12هویضی سیستن هذیشیت کیفیت دس آصهبیطگبّْب هجتٌی ثش  

هجبًی ٍ تطشیح الضاهبت سیستن هذیشیت کیفیت دس صٌبیغ ًفت، گبص ٍ  9

 ISO TS 29001:2003پتشٍضیوی هجتٌی ثش 
 2000000 سبػت12

هستٌذسبصی سیستن هذیشیت کیفیت دس صٌبیغ ًفت، گبص ٍ پتشٍضیوی  10

 ISO TS 29001:2003هجتٌی ثش 

 1500000 سبػت10

هویضی سیستن هذیشیت کیفیت دس صٌبیغ ًفت، گبص ٍ پتشٍضیوی هجتٌی ثش  11

ISO TS 29001:2003 

 2500000 سبػت12

 

اگر دیي بَ ستارٍ ثرّیا آّیساى باضد، هردهاًی :فرهْدًد (صلٔ اهلل علیَ ّ آلَ ّسلن)رسْل اکرم 

 .از ایراًیاى آى را بَ زیر خْاٌُد کطید

 94دٍسُ ّبی آهَصضی سبل 
 دٍسُ ّبی آهَصش ثبصسگبًی

 

 

هذت  ػٌَاى دٍسُ آهَصضی سدیف

 دٍسُ 

ّضیٌِ 

 (سیبل)دٍسُ

 1400000 سبػت12 تدبست ثیي الولل 1

 1600000 سبػت16 ثبصاسیبثی  ثیي الولل 2

 1500000 سبػت12 ثبصاسیبثی ٍ هذیشیت ثبصاس 3

 1200000 سبػت12 ثبصاسیبثی الکتشًٍیک 4

 1100000 سبػت12 کست ٍکبسالکتشًٍیکی 5

 1500000 سبػت12 هذیشیت صبدسات ٍ ٍاسدات 6



 1500000 سبػت10 هزاکشات تدبسی 7

 1100000 سبػت8هذیشیت اهَس گوشکی  8

 1500000 سبػت8فشٍضٌذگی حشفِ ای  9

 1500000 سبػت10( Branding)هذیشیت ًبم تدبسی  10

 1500000 سبػت12تحمیمبت ثبصاسیبثی ٍ ثشسسی ثبصاس  11

 800000 سبػت10همشسات تطشیفبت گوشکی، استبًذاسدّب   12

 1100000 سبػت8خذهبت ثبصسگبًی ٍ تشخیص کبال  13

 1500000 سبػت12 لبًَى تدبست 14

 1100000 سبػت8هذیشیت خشیذ ٍ سفبسضبت خبسخی  15

 2500000 سبػت12آضٌبیی ثب لَاػذ ٍ لشاسدادّبی پیوبًکبسی  16

 1000000 سبػت12آضٌبیی ثب سبصهبًْبی ثیي الوللی تدبسی  17

 1100000 سبػت8حول ٍ ًمل ثیي الوللی ٍ تشاًضیت کبال  18

 2800000 سبػت16 (اًگلیسی)هکبتجبت ثیي الوللی تدبست  19

 1500000 سبػت12آضٌبیی ثب لشاسدادّبی ثبصسگبًی  20

 1100000 سبػت12لبًَى اهَس گوشکی  21

 1100000 سبػت12آضٌبیی ثب همشسات ثبصسگبًی  22

 800000 سبػت8هذیشیت خشیذ داخلی  23

 1500000 سبػت12هذیشیت اًجبس ٍ آضٌبیی ثب ػولیبت اًجبسداسی  24

 1100000 سبػت12 (اًگلیسی) آضٌبئی ثباصطالحبت ثبصسگبًی  25

 1000000 سبػت16 اصَل ٍفٌَى هزاکشُ 26

 1500000 سبػتL.C 12آهَصش کبسثشدی اػتجبسات اسٌبدی  27

 1100000 سبػت12 هذیشیت کست ٍکبس 28

 800000 سبػت8 2010آضٌبئی ثب ایٌکَتشهض  29

 

 . خْاب با علن بِتر از ًواز با جِل است:- صلٔ اهلل علیَ ّآلَ– قال رسْل اهلل 

 .ًْ آّری ّ کیفیت هْتْر رضد ّ پیطرفت
 

 94دٍسُ ّبی آهَصضی سبل 

ِ ای  هذیشیت هحیط صیست ٍ ایوٌی ٍ ثْذاضت حشف

 



هذت  (سیبل)ّضیٌِ 

دٍسُ 

 (سبػت)

 سدیف  ًبم دسس

هجبًی ٍ تطشیح الضاهبت سیستن هذیشیت هحیط صیست هجتٌی  12 1600000

 ISO 14000:2004ثش 

1 

 ISOهستٌذسبصی سیستن هذیشیت هحیط صیست هجتٌی ثش  10 1500000

14000:2004 

2 

 ISOهویضی سیستن هذیشیت هحیط صیست هجتٌی ثش  12 2000000

14000:2004 

3 

 OHSAS 18000:2007 4هجبًی ٍ تطشیح الضاهبت  12 1600000

 OHSAS 18000:2007 5هستٌذسبصی  10 1300000

 OHSAS 18000:2007 6هویضی  10 1800000

 IMS 7  آضٌبیی ثب سیستن هذیشیت یکپبسچِ  16 1800000

 IMS 8آضٌبیی ثب هویضی سیستن هذیشیت یکپبسچِ   2000000

رّز صبح در جٌگل آُْئی از خْاب بیدار هیطْد کَ هیداًد باید از ضیر تٌدتر بدّد تا طعوَ اّ ُر

هِن ًیست کَ ضیر باضی یا آُْ . ًگردد ، ّ ضیری کَ هیداًد باید از آُْئی تٌدتر بدّد تا گرسٌَ ًواًد

 .، با طلْع ُر آفتاب با توام تْاى آهادٍ دّیدى باش
 

 94دٍسُ ّبی آهَصضی سبل 

َ سازٕ  هدیریت کیفیت در صٌایع خْدرّ ّ قطع

 

 

هذت  ّضیٌِ

 دٍسُ

 سدیف ًبم دسس

 ـ هجبًی ٍ تطشیح الضاهبت سیستن هذیشیت کیفیت دس صٌبیغ ٍاثستِ  16 1600000

 ISO TS 16949:2002ثِ خَدسٍ هجتٌی ثش 

1 

هستٌذسبصی سیستن هذیشیت کیفیت دس صٌبیغ ٍاثستِ ثِ خَدسٍ  12 1200000

 ISO TS 16949:2002هجتٌی ثش 

2 

هویضی سیستن هذیشیت کیفیت دس صٌبیغ ٍاثستِ ثِ خَدسٍ هجتٌی   2000000

 ISO TS 16949:2002ثش 

3 

تشثیت هطـبٍساى سیستن هذیـشیت کیفیت دس صٌــبیغ ٍاثستِ ثِ  32 4300000 4 



 ISO TS 16949:2002خَدسٍ هجتٌی ثش 

 5  طشح سیضی کیفیت هحصَل 10 1400000

تدضیِ ٍ تحلیل خطب ٍ آثبس ًبضی آى  10 1400000 6 

ُ گیشی  10 1400000 تدضیِ ٍ تحلیل سیستن اًذاص 7 

فشایٌذ تبییذ لطؼِ تَلیذی  12 1500000 8 

برایان ».مشکالت ما را متوقف نمی کنند، بلکه به ما آموزش می دهند

 «تریسی
 

 ! داٍطلت گشاهی

صٌبیغ ٍضشکت ّب  دٍسُ ی آهَصضی هطبثك ثب سلیمِ ،ػالیك ٍ ًیبص55ثیص اص ثب  ٍاحذ آهَصش ضشکت صٌؼت پَیب

 ضوب تْیِ کشدُ است، ضوب هی تَاًیذ ثذٍى ّیچ هحذٍدیتی دس اًتخبة ػٌَاى ٍ تؼذاد آًْب ، دسدٍسُ ٍ یب دٍسُ ثشای

پس اص گزساًذى دٍسُ گَاّیٌبهِ هؼتجش دسیبفت کٌیذ الصم ثِ تَضیح است ّبی آهَصضی هَسد ًظشتبى ثجت ًبم کٌیذ،

 .دسصَست توبیل سبصهبى ّب ٍضشکت ّب هی تَاى دٍسُ سا دس هحل سبصهبًْب ٍضشکت ّب ثشگضاسکشد

 ثشای تطکیل کالس حذالل ًفشات کالس پٌح ًفش هی ثبضذ 

 طجك دسخَاست کالس ّبی خصَصی ثشای یک ًفش ّن تطکیل هی ضَ د ّضیٌِ آى ثشاثش پٌح ًفش هی ثبضذ

  09333105755هٌْذس ثیبت :کبسضٌبس هطبٍسآهَصضی

  توبس حبصل فشهبییذ ٍ یب88289093-خْت ثجت ًبم ٍ کست اطالػبت ثیطتش ثب ضوبسُ ّبی

 ًبم ٍ ضوبسُ توبس خَد سا دس صٌذٍق پستی الکتشًٍیکی صیشدسج فشهبییذ

www.gbf-pooya.com: آدسس الکتشًٍیکی 

info@gbf-pooya.com:  آدسس پست الکتشًٍیکی 

 
 

www.gbf-pooya.com

