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 " مشاوران بهین تدبیرشرکت "   سوابق 

اهی مدرییت سیستم ممیزی و  مشاورهآموزش،   
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  سوابق کاری شرکت "مشاوران بهین تدبیر"

 گروه" مشاوران بهین تدبیر "

 انمی نوین

تجرهب ای دریین
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  سوابق کاری شرکت "مشاوران بهین تدبیر"

 : "مشاوران بهین تدبیر  "معرفی  شرکت 

 ، نامی نوین بر پایه تجربه ای دیرین است.بهین تدبیر

با تکیه بر سسسساا تا تجربه کار در کارهانه تا، شسسسرکت تا و گامایشسسسآاو تا و گموا ،   بهین تدبیرموسسسس سسسان 

شسسرکت   1395در سسساا ی نوین مدیریت در سسساامان تای ملر، ، مشسساورو، اسسسر رار و ممییی سسسی سسر  تا  

گهرین اسسسرانداردتای   اصسسوا فرفه ای،  ، بر اسسسا بهین تدبیررا ایجاد کردند.  مشسساوران بهین تدبیر کیان

سسساامان تای ( و اسسسرانداردتای مدیریری انرلاش شسسدو توسسسر کارفرما، ISO 20700:2017)هدمات مشسساورو 

ک ب اطالعات بیشرر و    برای  .اتداف و تح ق ماموریت تای هود توانمند می کنند پیشرو را برای رسیدن به   

 .مراجعه فرمایید BehinTadbir.comبه سایت  مشرریان مییان رضایتاا اطالع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تای بنیادین ما: ارا  

 صداقت 

 اثرگذاری 

  نظ 

 درست کاری و رفرار فرفه ای 

  سودگوری دوجانبه 

 

 "تدبیرمشاوران بهین "ارکان جهت ساا 

 ماموریت ما:

مشاوران بهین تدبیر با ارائه هدمات مشاورو 

تای پیشرو را در  مدیریری ممراا در کشور، ساامان

تای رقابری یاری می  تح ق اتداف و ک ب مییت

 د.نکن

 چش  انداا ما:  

سسسسسسازسسه، اا موف ررین و        دومشسسسسساوران بهین تسسدبیر، در افق        

ما با  .مدیریری کشسسور و منه ه ت سسرند ن مشسساوران هوشسسنامرری

ماعی ه   ئپذیر  م سسس   یت اجر مامی،    ،ودوز مشسسسسارکت فعاا     به ت

تمکاران هود و تمراتی مشسسرریان وفادار، سسساامانی بازندو، کارا، 

 .ت ری  هود مد در فواو کیفیت هدماتگچابک، اثرگذار و سر

 

http://www.behintadbir.com/
http://www.behintadbir.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/
http://behintadbir.com/
http://www.behintadbir.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7-2/
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  سوابق کاری شرکت "مشاوران بهین تدبیر"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هر مشی کیفیت ما: 

 

 1395ارائه هدمات مشاورو مدیریری مرمایی و موثر، در ساا ، با تدف مشاوران بهین تدبیر  

تجارش  برمبرنی وزیت اجرماعی و فرفه ای هود، ئبا پذیر  م  مشاوران بهین تدبیر ایجاد شد.

تای پیش رو، با رعایت تمه  تا و فرصت ری ک درنظر داشرنچندین سازه موس ان و 

عنوان مشاور مدیریت، به مشرریان ه به، ازیامات، اسرانداردتا و م ررات مربوط به این فرف

 مشاورو ارائه می کند. و هدمات گموا  ،گگاو و جویای بهبود

و ازیامات سند راتنمای  ISO 9001:2015، سی ر  مدیریت کیفیت مشاوران بهین تدبیر

عنوان ه را ب  ISO 20700:2017ساامان جهانی اسراندارد برای هدمات مشاورو مدیریت

وزیت پذیری و تعهد، در م یر تح ق ئبا تمام توان، م  ،کار گرفرهه ساامان بچارچوش رتبری 

 اتداف  هود و بهبود م رمر هدمات است. اتداف ما:

 افیایش رضایت مشرریان و سایر ذی نفعان  -

 بلشی هدمات مشاورو و گموا افیایش کیفیت و اثر  -

 شای رآی و کار گروتی کارکنانوزیت پذیری مدیران و ئتعهد و م  توسعه هدمات با تکیه بر -

 است.

وزیت تح ق ئهر مشی مشاوران بهین تدبیر توسر تمه تمکاران درک و اجرا می شود و م 

 منابع و اجرای موثر و به رواگوری گن با اینجانب است.

 

 

 فائیو موسوی

 مدیرعامل

  1396 دیماو
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  سوابق کاری شرکت "مشاوران بهین تدبیر"

 

 :سی رمهای مدیریت مشاوروهدمات  

 

 ISO 9001:2015 

 ISO/TS 29001:2012 

 ISO 14001:2015 

 OHSAS 18001:2007 

 ISO 45001:2018 

 ISO/IEC 17020:2012 

 ISO/IEC 17025:2017 

 ISO/IEC 17043:2011 

 ISO/IEC 17065:2012 

 سری ISO 10000 

  سریISO 31000 

  (مدیریت منابع ان انی) 34000اسراندارد 

  ... و 

 

 ویژو  و هدمات مشاورو تا 

 
 

 

 

 

 

  

  34000بر اسا  اسراندارد ارایابی سهح ب،وغ منابع ان انی ساامان تا و ارائه راتکارتا و برنامه تای ارت ا 

 برای انرلاش، ارایابی و ارت ای کارکنان ک،یدی ساامان(  برگیاری کانون تای ارایابی و توسعه( 

  بر اسا  و مشاورو برای کاتش سهح ری ک ساامانها مدیریت ری ک طرافی سی ر  مواشی و کارگاو گاجرای 

 ISO 31000ازیامات اسرانداردتای مرتبر با 

 عارضه یابی مشکالت ساامان تا و ارائه راتکارتایی برای رفع گن تا 

 مشاورو اسر رار ازیامات گامایشآاو تای تمکار اسراندارد 

  تمکاری در تدوین ازآوتای گامون مهارت(PT) 

  ( درجمع گوری و ارایه اسرانداردتای پرکاربرد مربوط به سی رمهای مدیریت www.BehinTadbir.com) 

 

 

http://www.behintadbir.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87/
http://www.behintadbir.com/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87/
http://www.behintadbir.com/
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 (IPMI) مدیریت طرح تای صنعری ایران -

 بندر بوشهر -

 نفت و گاا جهان -

 جهان پار  -

 رسانا کابل -

 ار سی  -

 هدمات سر چاتی نپرا -

 (KEPCO)نفت هیر  -

- … 
 

HACCP: 
 شهداش ارومیه -

 بهنو  ایران -

 بیگ بویرسروران  -

 :که اا هدمات مشاورو ما اسرفادو کردو اند کارفرمایانیرهی ب

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 ISO 9001:  
 چازراسیانو دامداری کشاورای  -

 شرکت بور  تهران -

 ساامان بور  و اوراق بهادار  -

 یدریانوردساامان بنادر و  -

 ت،ی ه اصیل جهانو دامپروری کشاورای  -

 شرکت هدمات باارسی فرادانش -

  گروو صنایع افق ازبرا -

 یشکشرکت افق فوالد  -

 شرکت گ رر  سرمایه گذاری ایران هودرو -

 مهندسین مشاور ایمن راو -

 مارزیکصنایع پیشکی  -

 گراپو  گ رر -

 به توتاا -

 سیمیا -

 مهندسین مشاور طرح اندیشان -

 CCLشرکت  -

 LIDCOشرکت  -

- ... 
 

ISO/IEC 17025: 
 "تما"تواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  -

 رسانا کابل -

 افق ازبرا -

 ارسی  -

  گامایشآاو گرین فن گاما -

 یکونگامایشآاو پرتو ناش ازکرر -

- ... 

 مدیریت منابع ان انی:
طرح سنجش رضایت شغ،ی کارکنان در  -

 افق ازبرا

تای ارایابی  مشارکت در برگیاری کانون -

 و توسعه

- ... 

:ISO/IEC 17000 سایر اسرانداردتای سری

 (17043) مرکی گامون مهارت اسرانداردپژوتشکدو سی ر  تای مدیریت و باارسی،  -

 (17065) نهاد صدور گواتی کیفیت محصوالت نفت ) انجمن نفت ایران( -

 (17020شرکت باارسی فرادانش ) -

 (17020پ،یمر و پرروشیمی ایران )پژوتشآاو  -
 

http://www.behintadbir.com/


 

6 
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و ارایابی ارائه شدو به ساامان تا، نهادتا، مراکی ارایابی انهباق و  ممیییهدمات 

 :گامایشآاو تا

 -ادارو کل اسراندارد اسران تهران او تای تمکار گامایشآتمکاری در ارایابی  -

بر اسا  گییدو اسراندارد )پژوتشکدو سی ر  تای مدیریت کیفیت و باارسی 

ISO/IEC 17025:2005) 

انجام ممییی داه،ی نهاد صدور گواتی کیفیت محصوا صنعت نفت )بر اسا  اسراندارد  -

ISO/IEC 17065)  

نهادتای  تمکاری با) -IMS –یکپارچه انجام ممییی سی ر  تای مدیریت  تمکاری در -

 ((CB)صدور گواتی نامه

)بر اسا  مییان اثر  ساامان بنادر و دریانوردی یدرهواسر بهارایابی بنادر کشور  -

 ) -IMS - بلشی اسر رار سی رمهای مدیریت یکپارچه

(، )به 17000انهباق )اا سری انجام ممییی داه،ی سی ر  تای مدیریت و ارایابی  -

 درهواست ساامان تای مر اضی(

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.behintadbir.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c/
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  سوابق کاری شرکت "مشاوران بهین تدبیر"

 ( شما ساامان در) اهرصاصی و)در محل بهین تدبیر(  عمومی گمواشی تای دورو برگیاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بر اسا  اسرانداردتای مرتبر با  مدیریت ری کISO 31000 

 طرافی ساهرار ساامانی 

 مدیریت عم،کرد 

 تربیت ارایابان کانون تای ارایابی و توسعه 

  34000ارایابی سهح ب،وغ منابع ان انی ساامان بر اسا  اسراندارد 

  ازیامات، تدوین م رندات و ممییی داه،یISO 9001 

  ازیامات، تدوین م رندات و ممییی داه،یISO/TS 29001 

  ازیامات، تدوین م رندات و ممییی داه،یISO 14001 

  ازیامات، تدوین م رندات و ممییی داه،یISO 45001 

 سری  ازیامات، تدوین م رندات و ممییی داه،یISO 10000 

  ازیامات، تدوین م رندات و ممییی داه،یISO/IEC 17020 

  ازیامات، تدوین م رندات و ممییی داه،یISO/IEC 17025 

  ازیامات، تدوین م رندات و ممییی داه،یISO/IEC 17043 

  ازیامات، تدوین م رندات و ممییی داه،یISO/IEC 17065 

 صوا کازیبراسیون و اندااو شناسیا 

 عدم قهعیت اندااو گیری/ کازیبراسیون 

 تضمین کیفیت نرایج اندااو گیری 

 کاربرد نرم افیار مینی تب در تضمین نرایج 

 صحه گذاری رو  تای گامون 

 اصوا نمونه برداری 

 ...و سایر گموا  تای درهواسری ساامان تا

 

 

 

 

http://www.behintadbir.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/
http://www.behintadbir.com/educationservice/
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 :ما اسرفادو کردو اند گمواشیهدمات  ی که اا تای ساامانبرهی 

 (IPMI)شرکت مدیریت طرفهای صنعری ایران  -

 ساامان تنظی  م ررات و ارتباطات رادیویی -

 واارت نفت، ادارو کل تامین کاال و تجاری ساای -

 "تما"تواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  -

 تواپیمایی یا  ایر -

 گروو صنایع افق ازبرا -

 گباداننفت پاالیشآاو  -

 ساامان بنادر و دریانوردی -

 شرکت پآاو تهران -

 شرکت صحت -

 شرکت زواام هانآی کن -

 شرکت نیکان تک ایرانیان -

 گروو صنعری شهید گوتری )صبا باطری( -

 گامایشآاو رو پویان دانش کوالک -

 گامایشآاو گرین فن گاما -

 شرکت دارو شیشه -

 ساامان غذا و دارو -

 شرکت بور  تهران -

 اسران تهرانادارو کل اسراندارد  -

 ادارو کل بهداشت اسران گیالن -

 واارت صنایع -

 شرکت بهکام ناا -

 شرکت دوغ گبع،ی -

 شرکت بهنو  ایران -

 رسروران بیگ بوی -

 و ... -
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 و تبادا اطالعات با مشاوران بهین تدبیرتما  با  .1

     

 021-88516220-22 :ت،فن          

 Info@behintadbir.comایمیل:       

 www.behintadbir.comسایت:       

 

 

 

ه راتکار تای مشرری و ارائ مراجعه فضوری و برگیاری ج، ه با مشاوران و بررسی درهواست .2

 مشاورانمناسب به ایشان توسر 

 

رای بیا ت،آرام  وایمیل  ن اا طریق نمابر،گتکمیل و ارساا فرم پرسشنامه اطالعات و ارساا  .3

 شرکت

 

سایت شرکت و ارساا اطالعات الام و پاسلآویی در ارساا اطالعات و سواالت اا طریق پیام  .4

 مشاوران به ایشان

 

نحوو درهواست هدمات:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

http://www.behintadbir.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
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 :با ماارتباط راو تای 

 وچهک ،)بلارست( قصیر افمد شهید تهران، هیابان: بهین تدبیر مشاوران دفررمراجعه فضوری به  -

 8 وافد ،6 پالک ،(چهارم کوچه) م د  ف ن شهید

 021-88516220-22تای:  شمارو تما  ت،فنی با  -

 09353400967 با شمارو: تای اجرماعیارتباط در شبکه  -

   info@behintadbir.comساا ایمیل به:ار -

 www.behintadbir.comمراجعه به سایت:  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ن شه گوگلروی ما  نشانی

 

 

 

http://www.behintadbir.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
http://www.behintadbir.com/
https://www.google.com/maps/place/Behin+Tadbir+Consultant+Co./@35.7295573,51.4171055,16z/data=!4m5!3m4!1s0x3f8e014fcfd48b41:0x71b3878cc947da34!8m2!3d35.7306895!4d51.4197877

