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  عضَ هحترم ٍ گراهي اًجوي هذيراى صٌايع
  تا سالم ٍ احتطام

هٌظَض اضتقاء سطح زاًص ضٍظ ِ ّای ذَز ٍ تضساًس اًجوي هسیطاى صٌایغ زض ضاستای تحقق اّساف ٍ هأهَضیتاستحضاض هیِ احتطاهاً ت
کاضگاُ آهَظضی تا هَضَع طَض هطتطک ِ تز تا اًجوي زاضًسگاى ًطاى استاًساضزض ًظط زاضز  ،ٍضی تیطتط زض حَظُ کسة ٍ کاضاػضا ٍ تْطُ

 ضا تطگعاض ًوایس. «ٍ کارهذيريت سیستوي فرآيٌذ کسب»

 هحوذرضا ستَدُ     
 دبیرکل اًجوي هذيراى صٌايع

 
 هشخصات کارگاُ آهَزشي: 

 هکاى برگساري زهاى برگساري استاد عٌَاى کارگاُ آهَزشي

مدیریت سیستمی 
 ي کارفرآیىد کسب

َز اٍلیایی، زکتطای ترصصی جٌاب آقای زکتط هحو
تحلیل سیستن، هطاٍض هسیطیت تائیس صالحیت ضسُ 

الوللی زاضای حق يتی      ( ٍ ًوایٌسCMCُالوللی )تیي
 ضای زض ضَضای ٍاتستِ تِ ساظهاى هلل هتحس

ساػت  11زٍ ضٍظ توست 
ٍ  23/8/88پٌجطٌثِ هَضخ 

صثح  8)اظ ساػت  30/8/88
تؼساظظْط( تْوطاُ  11الی 

 ًاّاض ٍ هیاى ٍػسُ پصیطایی

 - استازهطْطی ذیاتاى -تْطاى
 پالک-هیطػواز ذیاتاى ضٍتطٍی
 سالي -چْاضم طثقِ -214

 اجتواػات

 ترص اٍل: اضائِ تؼطیف هٌحصط تِ فطز اظ یک سیستن هسیطیت  - هحتَاي دٍرُ: 

 ترص زٍم: هؼواضی یکپاضچِ فطآیٌسّا زض یک سیستن هسیطیت -

 گیطی، پایص ٍ تْثَز سیستنػاتی هثتٌی تط فطآیٌس ضاهل اًساظُّای اطالضیعی سیستنترص سَم: ططح -

 ًتايج دٍرُ:  

ّای کٌٌسگاى پس اظ طی ایي کاضگاُ تط پایِ چاضچَب ٍ ضٍش تسضیسی هتفاٍت ضوي زضک ػویق هفَْم سیستنضطکت
ّای تاظ اجتواػی ٍ ّا ٍ هؼواضی فطآیٌسّا تا زض ًظط گطفتي ٍیژگی سیستنهسیطیت، تا ًحَُ هؼواضی یکپاضچِ ایي سیستن

 گیطی ٍ پایص ػولکطز آًْا آضٌا ذَاٌّس گطزیس.ضیعی ًظام اًساظُططح

پس از حضًر در ایه کارگاٌ سٍ گًاَیىامٍ از اوجمه مدیران صىایع، اوجمه دارودگان وشان استاودارد کىىدگان َمچىیه شرکت
 خًاَىد ومًد.َای مدیریتی کایه دریافت آمًزشی سیستم ایران ي مؤسسٍ

 تِ ًواتط  14/08/1388ٍ حساکثط تا تاضید  حضَض قطؼی ذَز ضا زض شیل ایي ًاهِ هطقَمتَاًٌس ػالقوٌساى تِ ضطکت زض ایي زٍضُ هی
 اضسال ًوایٌس..   anjoman.modiran@yahoo.comٍ یا اظ ططیق پست الکتطًٍیکی تِ آزضس  66693888ضواضُ 

  .کاضگاُ آهَظضی زض ضٍظ ٍ ساػت تؼییي ضسُ تطگعاض هیگطزز ٍ چٌاًچِ تغییطی صَضت پصیطز قثالً تِ اطالع ضساًسُ ذَاّس ضس 

 ز. ضَزض صَضت ػسم تطکیل زٍضُ تِ زلیل تِ حسًصاب ًطسیسى، تطگعاضی کاضگاُ آهَظضی تِ تؼس هَکَل هی 
 

 کٌٌذُ: هشخصات شرکت 
ًام ٍ ًام 
 خاًَادگي

 ًام شرکت
 سوت

 فکس تلفي هوراُ تلفي هستقین

      

      

      

      

      
 ي انجمن تماس حاصل فرماييدروابط عموم 77708078و  77080888توانيد با شماره تلفنهاي  جهت كسب اطالعات بيشتر مي. 
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