
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی
 مروری بر مفاهیم و تاریخچه مدیریت کیفیت

تشریح اصول مدیریت کیفیت   

اصطالحاتف و تعاری   

:        تشریح الزامات استاندارد شامل  

طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت - رهبری     -محیط سازمان     -         

بهبود -ارزیابی عملکرد  -     عملیات -پشتیبانی       -         

در صورت تمایل فراگیران، برای صدور گواهینامه های آموزشی برای *** 

سوئد  A.g.R Certificationاین گواهینامه ها توسط حضور در دوره، 

الزم به ذکر است هزینه صدور گواهینامه برای هر نفر معادل  .صادر می گردد

 .سیصد و پنجاه هزار ریال می باشد
. 

 

 :مخاطبين 
مدیران و تمامی مدیران ارشد، * 

 در صنایع مختلفکارشناسان 

دانشجویان مدیریت، مهندسی * 

صنایع و سایر رشته های مرتبط با 

 مدیریت 

 نمایندگان مدیریت* 
 

مدیر هماهنگی دفتر ایران )دکتر کامران آرزو : مدرس

 (سوئد AGR Certificationموسسه 

 

 . فرمایيد تماس حاصل( 713داخلی )حد آموزش واجهت دریافت اطالعات بيشتر   آگاهی از برگزاري سایر دوره هاي آموزشی با 

   ISO 9001:2015مبتنی بر استاندارد  کيفيتمدیریت سيستم شریح الزامات ت

 

 مترا آکادمي
 مترا دانش گستر با مسئوليت محدود

هاي آموزشي فني مهندسي ورهكننده د ارائه  

 

  نام و تخفيفات ویژه هزینه و شرایط ثبت

تحویل شرکت شود یا کپی فیش واریز به مترا دانش گستر ت چک در وجه شرکت ریال ، به صور090.19111نام ،مبلغ  جهت ثبت

به داخلی ( قرارداد آموزشی پایین صفحه)به همراه فرم ثبت نام( 0.1تهران ،کدشعبه)بانک سپه شعبه فلسطین شمالی  7.1414جاری  حساب

متقاضیانی که از طرف شرکت متبوع معرفی می شوند، الزم است عالوه بر فرم . گرفته شود 012و  010فاکس گردد و تائیدیه آن از داخلی  021

 .نامه رسمی آن شرکت را نیز به شرکت ارسال نمایندثبت نام، معرفی 

بدیهی   .هرگونه انصراف از شرکت در دوره باید توسط متقاضی یا شرکت متبوع تا یک هفته قبل از برگزاری دوره کتباَ به موسسه  اعالم گردد

 .گردد مبلغ واریزی کسر و مابقی مسترد می% 01است  در صورت انصراف پس از زمان مقرر، 

برای معرفی شدگان از . دوره از طرف آنها ثبت نام قطعی شده است /نفر7برای سازمان هایی که در این مجموعه بیش از :  درصد تخفیف01

طرف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، اداره استاندارد استان ها ، اعضای انجمن همگن پالستیک و انجمن سازندگان تجهیزات 

، اعضای انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین، تعاونی تولید کنندگان رنگ و محصوالت وابسته ، انجمن شرکت های ( صاست)صنعتی ایران 

 (با ارائه معرفی نامه .)مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
 

 

با همکاري شرکت آریسا مترا آکادمی 

 کند برگزار میسوئد  A.g.Rو 

 ماه آبان از : زمان برگزاری دوره                  ساعت 02/ روز 2: مدت دوره
 

 .باشد وعده می دو  ميانبسته آموزشی ، صدور گواهينامه و هزینه ثبت نام شامل برگزاري دوره ،  92ماه  بهمن 8و9 ساعت مورخ 22/  روز2
 

No.14, 24th St., 3rd Phase, Shahrake Gharb, Tehran, 1466753343 – IRAN 

Telefax: + (98 21) 88376010-19 

w w w . m e t r a . c o . i r Email: A c a d e m y @m e t r a .c 

o .ir 

 

 ،4233573323 :ستيپكد، 42، پالک 42خیابان ، (انتهای حسن سیف) 3شهرک غرب، فاز  هران،ت

  Academy@metra.co.ir :پست الكترونیك، 11353848-41 :تلفكس

 w w w . m e t r a . c o . i r :سايت اينترنتي

 قرارداد آموزشی

 :تلفن همراه  :تحصیالت   :نام خانوادگی  :اینجانب نام

 :تلفن محل کار   :سمت     :موسسه متبوع/ نام شرکت

 :پست الکترونیکی  :شماره نمابر

 :تاریخ و امضا   .با آگاهی کامل از مقررات ثبت نام، خواستار شرکت در دوره فوق می باشم
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