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 F-T-12-0 کد سند:

 31/01/1401تاریخ به روزآوری: 

 0شماره به روز آوری: 

 
 

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
ریال()دوره  هزینه مدت  

 دوره
 ردیف عنوان دوره

 حضوری آنالین

            000/250/9 000/500/14 2 روز 
 الزامات سیستم مدیریت کیفیت تشریح

 ISO 9001:2015بر اساس 
1 

            000/600/13 000/000/21 3 داخلی ممیزی الزامات و تشریح روز  
ISO 9001:2015 

2 

            000/000/2 _ 2 ساعت 
 سیستم مدیریت کیفیت آشنایی باوبینار 

 ISO 9001:2015بر اساس 
3 

            000/000/2 _ 2 4 وبینار مدیریت فرآیندها ساعت 

            000/300/5 000/500/8 1 روز 
در سیستم های  هافرآیند و بهبود مدیریت

 مدیریت براساس تفکر مبتنی بر ریسک
5 

            000/300/5 000/500/8 1 روز 
 سازمان  محیط شناخت

 ISO 9001:2015 استاندارد اساس بر
6 

            000/100/5 000/000/8 1 7 آشنایی با سیستم های مدیریت روز 

            000/000/2 _ 2 8 وبینار آشنایی با سیستم های مدیریت ساعت 

            000/000/2 _ 2 ساعت 
وبینار مبانی استانداردهای مدیریت ارتباط 

 با مشتری
9 

            000/300/5 000/500/8 1 روز  
الزامات استانداردهای مدیریت تشریح 

 مشتریان رضایت و شکایت ارتباط،
: 2018 ISO 10001-10002-10003-10004 

10 

            000/000/12 000/500/18 2 روز 
 انرژی مدیریت سیستم الزامات تشریح

 ISO 50001 اساس بر
11 

مدیریت های دوره های آموزشی سیستم  
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 F-T-12-0 کد سند:

 31/01/1401تاریخ به روزآوری: 

 0شماره به روز آوری: 

 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
  ISO 9001ر راهنمای استتقرا

 (ISO/TS 9002:2016)بر اساس استاندارد 
12 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

راهنمای ایجاد توسعه پایدار در سیستم 

  های مدیریت
 (ISO 9004:2018)بر اساس استاندارد 

13 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 دانش مدیریت سیستم الزامات

 ISO 30401:2018 اساس بر
14 

 روز 2 ر اختصاصی قابل برگزاری است.سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطومتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 نوآوری مدیریت سیستم الزامات

 ISO 56000 خانواده اساس بر
15 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 امنیت اطالعات مدیریت سیستم الزامات

 ISO 27001:2013 اساس بر
16 

روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست   17 پایش فرآیندها و تحلیل داده ها 

روز 1 تصاصی قابل برگزاری است.سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اخمتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست   18 (5S) کار محیط آراستگی نظام 

روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست   کیفیت طرح آشنایی با تدوین 
  ISO 10005:2018 

19 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.ومی یا به درخواست متقاضیان  بصورت عم با درخواست 

 با( OMS)عملیات  مدیریت سیستم

 ریسک مدیریت رویکرد

 (IOGP-Report 510:2014 )براساس

20 

 روز 1 اختصاصی قابل برگزاری است.سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 پروژه مدیریت

 ISO 10006:2017 استاندارد اساس بر 
21 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 الزامات سیستم مدیریت پروژه

 ISO 21500 بر اساس خانواده
22 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

تشریح الزامات سیستم های مدیریت 

 کیفیت در صنایع نفت و گاز

 ISO 29001:2020 استاندارد اساس بر

23 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.واست متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخ با درخواست 
تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه 

 )مقدماتی و پیشرفته(  MSAگیری
24 

 SPC   25کنترل فرایند آماری  روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 DOE   26طراحی آزمایشات  روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 QFD 27نهادینه نمودن توابع کیفیت  روز 2 ور اختصاصی قابل برگزاری است.سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطمتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
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 31/01/1401تاریخ به روزآوری: 

 0شماره به روز آوری: 

 
 

 

 

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
ریال() دوره هزینه مدت  

 دوره
 ردیف عنوان دوره

 حضوری آنالین

            000/800/9 000/500/15 2 روز 

الزامات سیستم مدیریت  کارگاه تشریح

 کیفیت آزمایشگاه بر اساس
 ISO/IEC 17025:2017 

1 

            000/500/14 000/000/23 3 الزامات و ممیزی داخلی کارگاه تشریح روز 
 ISO/IEC 17025:2017 

2 

            000/000/2 _ 2 ساعت 
سیستم مدیریت کیفیت آشنایی با وبینار 

 (ISO/IEC 17025:2017)اه آزمایشگ
3 

            000/800/9 000/500/15 2 4 گیری اندازه قطعیت عدم کارگاه برآورد روز 

            000/300/5 000/500/8 1 روز 
 ارزیابی برای گیری تصمیم قانون کارگاه

آزمون مشخصات با الزامات انطباق  
5 

            000/800/4 000/500/7 1 زرو 
 و شناسی اندازه مفاهیم و اصول

 کالیبراسیون
6 

            000/000/2 _ 2 ساعت 
 نتایج اعتبار تضمینآشنایی با وبینار 

 کالیبراسیون/آزمون
7 

            000/800/9 000/500/15 2 روز 
 نتایج اعتبار کارگاه تضمین

 کالیبراسیون/آزمون
8 

            000/500/12 000/500/19 2 روز 

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت 

 آزمایشگاه های پزشکی

 ISO 15189:2012بر اساس استاندارد 

9 

            000/000/12 000/500/18 2 روز 
کارگاه برآورد عدم قطعیت اندازه گیری با 

 QMSys GUM استفاده از نرم افزار 
10 

            000/000/11 000/500/16 2 روز 
 در گیری اندازه قطعیت عدم رگاه برآوردکا

 شیمیایی های آزمون
11 

 دوره های آموزشی آزمایشگاهی
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 F-T-12-0 کد سند:

 31/01/1401تاریخ به روزآوری: 

 0شماره به روز آوری: 

 
 12 صحه گذاری روش های آزمون روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 روز 2 مان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.سازمتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
  اعتبار نتایج کارگاه تضمین

 شیمیایی های آزمون
13 

 روز 2 متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است. با درخواست 
وبیولوژی بر اساس الزامات آزمایشگاه میکر

  9899استاندارد ملی 
14 

 روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
تضمین اعتبار نتایج آزمایش های 

 وژییولمیکروب
15 

 روز 1 زمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.سامتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 آزمون در گیری اندازه قطعیت عدم برآورد

 میکروبیولوژی های
16 

 17 کشت های د محیطعملکر آزمون روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 های آزمایشگاه در کالیبراسیون  کاربرد

 آب و شیمی
18 

 روز 2 / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست سازمان در محل ایشان  با درخواست 

برای سیستم مدیریت الزامات 

 (PTبرگزارکنندگان آزمون مهارت )

 (ISO/IEC 17043:2012  بر اساس)

19 

 وزر 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
و کاربرد آن در   ANOVAکارگاه آشنایی با 

 اعتبارسنجی نتایج آزمون
20 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 از استفاده با قطعیت عدم برآورد کارگاه

 روش) بایاس و پذیری تجدید تکرارپذیری،

 (پایین به باال

21 

 روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 و استفاده نحوه و داخلی مرجع مواد تهیه

 آنها در آزمایشگاه کاربرد
22 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.ت متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواس با درخواست 
اطمینان از اعتبار نتایج آزمون با استفاده از 

 نرم افزار مینی تب
23 

 روز 10 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 گاهآزمایش کیفیت تضمین کارشناس تربیت

 صالحیت تایید
24 

 25 آزمایشگاه درایمنی  روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
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 31/01/1401تاریخ به روزآوری: 

 0شماره به روز آوری: 

 
 

 

هشتاردیب خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند  فروردین 
ریال()دوره  هزینه مدت  

 دوره
 ردیف عنوان دوره

 حضوری آنالین

            000/800/9 000/500/15 2 روز 

 سیستم  الزامات تشریح کارگاه

 مدیریت زیست محیطی

 ISO 14001:2015 بر اساس 

1 

            000/500/14 000/000/23 3 و ممیزی داخلی زاماتال تشریح کارگاه روز 
 ISO 14001:2015 

2 

            000/000/2 _ 2 ساعت 
وبینار آشنایی با استاندارد مدیریت زیست 

 (ISO 14001محیطی )
3 

            000/000/2 _ 2 ساعت 
وبینار آشنایی با استاندارد مدیریت ایمنی 

 (ISO 45001و بهداشت حرفه ای )
4 

            000/800/9 000/500/15 2 روز 

سیستم مدیریت  الزامات تشریحکارگاه 

 ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس
ISO 45001:2018 

5 

            000/500/14 000/000/23 3 و ممیزی داخلی الزامات تشریح کارگاه روز 
ISO 45001:2018 

6 

            000/750/9 000/000/15 2 روز 
 ریسک مدیریت یستمطراحی و استقرار س

 ISO 31000:2018  اساس بر 
7 

            000/300/5 000/500/8 1 ریسک مدیریت روز (منظر از HSE) 8 

            000/300/5 000/500/8 1 9 آشنایی با پیشگیری و واکنش در حریق روز 

 دوره های آموزشی مدیریت محیط زیست، ایمنی و ریسک
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 31/01/1401تاریخ به روزآوری: 

 0شماره به روز آوری: 

 

 روز 3 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
  IMS سیستم مدیریت یکپارچه  الزامات

     (ISO 9001:2015, 14001:2015, 

45001:2018) 
10 

 روز 4 زاری است.سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگمتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 IMS داخلی  ممیزی و الزامات

     (ISO 9001:2015, 14001:2015, 

45001:2018) 
11 

 روز 2-1 زاری است.سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگمتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
ستم ریزی و اجرای ممیزی انواع سیبرنامه 

های مدیریت بر اساس استاندارد 
ISO19011:2018 

12 

 HSE 13 بلوغ فرهنگ سازمانی و رهبری در روز 3 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 HSE-MS 14آشنایی با سند راهنمای  روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  درخواست با 

 15 پیمانکاران HSE روز 1 ست.سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری امتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 16 آشنایی با ارگونومی در صنعت روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 روز 1 یر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.سازمان در محل ایشان / بهین تدبمتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
مدل  اساس بر ریسک مدیریت

Financial, HAZOP, FMEA, Kent 
17 

 روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 های ریسک ارزیابی آشنایی با روش های

HSE 
18 

 19 مدیریت بحران و وضعیت اضطراری روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 20 ارتفاع در کار ایمنی روز 1 اری است.سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزمتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 21 کاری برش و جوشکاری ایمنی روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 روز 1 بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.سازمان در محل ایشان / متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 مواد نگهداری و انبار در ایمنی اصول

 شیمیایی
22 

 23 آزمایشگاه درایمنی کار  روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 24 محیطی زیست پیامدهای ارزیابی روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.ضیان  بصورت عمومی یا به درخواست متقا با درخواست 
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 F-T-12-0 کد سند:

 31/01/1401تاریخ به روزآوری: 

 0شماره به روز آوری: 

 
 

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
ریال() دوره هزینه مدت  

 دوره
 ردیف عنوان دوره

 حضوری آنالین

            000/400/6 000/750/9 1 1 کابل و سیم شده تمام قیمت محاسبات روز 

            000/500/11 000/500/17 2 روز 
 بلکا و سیم کیفیت کنترل و تولید طراحی،

 پایین ولتاژ با خودرویی
2 

            000/000/11 000/500/16 2 روز 
کنترل کیفیت در صنعت سیم و  آشنایی با

 کابل
3 

            000/500/16 000/000/25 3 روز 
سیستم مدیریت در صنعت  الزامات تشریح

 IATF 16949:2016 خودرو بر اساس
4 

            000/500/26 000/000/41 5 الزامات و ممیزی داخلی تشریح روز 
 IATF 16949:2016 

5 

            000/000/20 000/000/32 4 ساپکو الزامات مبانی روز (STAS) 6 

            000/000/11 000/500/16 2 روز ( کنترل فرآیند آماریSPC) 7 

 8 کابل و سیم صنعت در اولیه مفاهیم روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 9 کابل و سیم بری مواد محاسبات روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

ق، الکترونیک و خودروییدوره های آموزشی بر  
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 31/01/1401تاریخ به روزآوری: 

 0شماره به روز آوری: 

 

 10 کابل انواع طراحی روز 1 قابل برگزاری است. سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصیمتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 صنعت در تابنده های ماشین کار اصول

 کابل و سیم
11 

 روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.واست متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخ با درخواست 
 صنعت در کشش های ماشین کار اصول

 کابل و سیم
12 

 روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 صنعت در اکسترودر اهدستگ با کار طراحی

 کابل و سیم
13 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
و تحلیل حاالت خرابی و تاثیرات آن  تجزیه 

(FMEA) 
14 

 روز 2 ان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.سازممتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری  

(MSA) 
15 

 16 ناب تولید در استاندارد کار روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 17 محصول تکوین روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 18 (QFD) کیفیت عملکرد عهتوس روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
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 0شماره به روز آوری: 

 
 

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
ریال() دوره هزینه مدت  

 دوره
 ردیف عنوان دوره

 حضوری آنالین

            000/500/11 000/500/17 2 روز 

 سیستم  الزامات تشریح کارگاه

 ی بازرسیمدیریت نهادها

 ISO/IEC 17020:2012 بر اساس  

1 

            000/000/16 000/500/24 3 و ممیزی داخلی الزامات تشریح کارگاه روز 
ISO/IEC 17020:2012 

2 

 داخلی ممیزی الزامات و کارگاه تشریح زرو 3 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
ISO/IEC 17065:2012 

3 

 4 بازرسی در استفاده مورد مدارکآشنایی با  روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 , PSI حمل از بعد و قبل دیداری بازرسی روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.به درخواست متقاضیان  بصورت عمومی یا  با درخواست 

DI 
5 

 روز 1 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 استاندارد با کاال مطابقت بازرسی

VOC/CBCA 
6 

 

 

 

 دوره های آموزشی بازرسی
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 31/01/1401تاریخ به روزآوری: 

 0شماره به روز آوری: 

 
 

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
ریال() دوره هزینه مدت  

 دوره
 ردیف عنوان دوره

 حضوری آنالین

            000/800/9 000/500/15 2 روز 

 سیستم  الزامات تشریح کارگاه

 ی مواد غذایی مدیریت ایمن

 ISO 22000:2018 بر اساس

1 

            000/500/14 000/000/23 3 و ممیزی داخلی الزامات تشریح کارگاه روز 
 ISO 22000:2018 

2 

            000/800/5 000/000/9 1 3 آشنایی با  تقلبات مواد غذایی روز 

 روز 3 زمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.سامتقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
  داخلی ممیزی الزامات و کارگاه تشریح

HACCP 
4 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
عملیات خوب کشاورزی محصوالت زراعی و 

 (GAP) باغی
5 

 

 

 

 

 

 دوره های آموزشی کشاورزی و صنایع غذایی
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 0شماره به روز آوری: 

 
 

دادمر شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند  فروردین اردیبهشت خرداد تیر 
ریال() دوره هزینه مدت  

 دوره
 ردیف عنوان دوره

 حضوری آنالین

            000/000/20 000/000/32 2 روز 
 و ارزیابی کانون ارزیاب تربیت کارگاه

 ها شایستگی توسعه
1 

 روز 2 در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.سازمان متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 دهندگان  آموزش به آموزش کارگاه روش

(Train The Trainer) 
2 

 روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 
 ریت آموزشالزامات سیستم مدی

 ISO10015:2020  بر اساس
3 

 4 مدیریت عملکرد کارکنان سازمان روز 2 سازمان در محل ایشان / بهین تدبیر بطور اختصاصی قابل برگزاری است.متقاضیان  بصورت عمومی یا به درخواست  با درخواست 

 

 

  اطالع رسانی عمومی خواهد شد. این تقویم،از زمان اعالم شده در  یک ماه قبل دوره های آموزشی،تاریخ دقیق برگزاری 

  جهت ارائه شده است مشاوران بهین تدبیرلیست دوره های قابل برگزاری ،( درخواست دوره های اختصاصی در سازمان خودin house.با ما تماس بگیرید ) 

  ضیان به صورت آنالین هم میسر است.اتعداد محدودی از متق همزمان شرکتامکان  ،برخی از دوره های حضوریدر 

 

 

 

 دوره های آموزشی منابع انسانی
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