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ارمان رویکرئ

بیانیه ماموریت MAP
شرکت طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی” “MAPبه عنوان یکی از شناخته شده ترین سازمانهای ایرانی در زمینه تحقیقات ،آموزش و
مشاوره در حوزه مدیریت ،فعالیت می نماید.
باور ما بر این است استواریمان با اتکا بر سه عنصر اصلی سازمان یعنی " مدیریت سرمایه های انسانی ،توجه به مشتری مداری و خلق و توسعه
دانش" امکان پذیر خواهد بود و از این رو با تکیه بر ارزش های سازمانی خود همچون تعهد ،صداقت ،انضباط ،دانایی محوری ،خالقیت و نوآوری
میکوشیم همواره در مسیر کمک به ایجاد سازمانهایی شاد گام بر داریم؛ شاید به همین دلیل است که بسیاری از سازمانها تنها با یکبار استفاده از
خدمات شرکت به مشتریان دائمی ما تبدیل شده و روابطی طوالنی مدت را با ما برقرار می نمایند.

بیانیه چشم انداز شرکت MAP

”راهنمایی پرآوازه برای سازمانهای ایرانی“
”“FAMOUS GUIDE FOR IRANIAN ORGANIZATION
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خط مشی
"بجای پیش بینی آینده خودمان آینده را می سازیم"
تیم طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی  MAPبا هدف آموزش ،خلق ،توسعه و ترویج مدلها و نظامهای نوین مدیریتی و ابزارهای کیفی و نیز
تحقیقات ،پژوهش و بازکاوی در امور مربوط به بهبود مدیریت سازمانها و موسسات ،ضمن درک اهمیت مشتری و لزوم ایجاد مشتری وفادار ،توسعه
پایدار را از طریق ایجاد خالقیت د ر نیروی انسانی مد نظر قرار داده است .این مهم از طریق بکارگیری مفاهیم و اصول استانداردهای مدیریتی از جمله
 ISO9001و نیز سایر مدلها و ابزارها همچون تعالی سازمانی حاصل می گردد.

ارمان رویکرئ

ما اعضای تیم  MAPبا سرلوحه قراردادن کلیه ارزشهای سازمانی خود شامل توجه به کرامت انسانها ،صداقت ،انعطاف پذیری ،دانش و توانایی
محوری ،خالقیت و نوآوری ،عمل به تعهدات ،نظم و ترتیب ،حفظ اطالعات محرمانه مشتری و تعصب سازمانی در تمامی امور؛ استراتژیهای ذیل را به
عنوان نیروی محرکه جهت دستیابی به چشم انداز و اهداف عالیه خود انتخاب نموده ایم:
بهبود فرآیندهای سازمان
ارتقاء تصویر سازمان از منظر مشتری
توسعه دانش و توانمند سازی پرسنل
افزایش سود سهامداران
مدیریت ارشد تیم تعهد می نماید تا با همکاری کلیه اعضا ،تمامی اهداف مندرج در این خط مشی را در راستای دستیابی به بهبود مستمر به کار
گرفته و در رسیدن به آن از هیچ تالشی دریغ ننماید.
واحدهای کاری
فعالیت شرکت مهندسی طراحی و پردازش رویکردهای مدیریتی  ،MAPدر حوزه های کاری به چهار بخش (فاز) تقسیم می شود :
مشاوره ،آموزش و پیاده سازی سیستم های و نظام های مدیریتی
آکادمی آموزش  :برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی ،فنی و تخصصی ،دوره های  HSEو محیط زیست به صورت  Publicو به صورت
In-House
طرح ریزی و اجرای پروژه های تحقیقاتی کارخانجات صنعتی و شرکت های خدماتی
مشاوره و اجرای برنامه ریزی و کنترل پروژه
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دو واحد باشگاه مشتریان و بنیاد خیریه مهر  MAPنیز عالوه بر واحدهای کاریف از دیگر واحدهای شرکت  MAPمی باشد:
باشگاه مشتریان :
شرکت  MAPبه منظور قدردانی از وفاداری و تقویت ارتباط با مشتریان اقدام به تاسیس این باشگاه نموده است و هدف اصلی آن فعال کردن
مشتریان ،افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عمیق و عاطفی با آنه ا و افزایش دانش شرکت درباره مشتریان خود در جهت ارائه محصوالت
ارمان رویکرئ

و سرویس های مناسب تر است.
بنیاد خیریه مهر :MAP

بنیاد خیریه مهر  MAPبا هدف یکپارچه کردن فعالیت های پراکنده کنونی شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی و ارتباط و هم افزایی
این فعالیت ها به دیگر فرآیندهای درون سازمانی در راستای اهداف متعالی خود ،فعالیت رسمی خود را از تاریخ اول مهر سال  2931آغاز نموده
است.
اهدا ف این بنیاد توانمندسازی و پشتیبانی از زنان نیازمند و آسیب پذیر (بی سرپرست و بد سرپرست) و کودکان بازمانده از تحصیل به ویژه
ک ودکان کار و خیابان ،کمک به کودکان بی سرپرست ،کودکان سرطانی ،آسیب دیدگان بالیای طبیعی ،اعطای جهیزیه و تسهیالت ازدواج ،اعطای
کمک هزینه های تحصیلی و آموزشی ،تالش برای برپایی مراکز آموزشی ( در سطوح مختلف ) ،بورسیه های تحصیلی ،حرفه ای ودانشگاهی ،پرداخت
هزینه ها ی درمانی و حمایتهای مالی و توزیع آذوقه بین خانواده های بی سرپرست و نیازمندی که به دلیل مشکالت جسمانی ،اجتماعی یا اقتصادی
قادر به تأمین هزینه های مذکور نمی باشند و ایجاد شبکهی همکاری با سایر نهادهای مردمی می باشد.

اصل تعهد به مشتری و مشتری مداری :
شرکت  MAPمیزان رضایتمندی مشتریان خود را با استفاده از متدهای جدید مدیریتی ارزیابی نموده و در نتیجه نقاط ضعف و قدرت خود را
به صورت دوره ای مورد بررسی قرار می دهد و استراتژی های الزم را برای آن معرفی می نماید ،در واقع تعهد به مشتری نتیجه این است که یک
سازمان مزایایی را برای مشتریان ایجاد نماید ،به طوریکه آنها افزایش خرید از آن سازمان را حفظ نمایند  .مدیران شرکت  MAPهمواره می
کوشند تا بتوانند خدمات مفیدتری را برای مشتریان خودفراهم نمایند.
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کارتیمی در تیم های کاری:
تشکیل تیم های کاری کارآمد و تعریف فرایندهای شغلی برای کارکنان با توجه به توان و تخصص آن ها در شرکت  MAPبسیار حائر اهمیت

است ،هدف اصلی شرکت  MAPاز ایجاد کارتیمی در سازمان ،دستیابی به سازگاری گروهی برای تعامل سازنده میان افراد می باشد.
شایستگی و فرهیختگی :
ارمان رویکرئ

شرکت  MAPهمواره در نظر دارد از تیم های کاری موفق که دارای افرادی شایسته و فرهیخته هستند ،استفاده نماید و همواره این نکته را
درنظر دارد که افزایش سطح دانش و آگاهی موجب فرهیختگی و شایستگی پرسنل یک سازمان می شود و این امر در افزایش توانایی های یک
سازمان می تواند موثر باشد.
مسئولیت پذیری و پاسخگویی:
اعتبار بر اساس مسئولیت پذیری در قبال مشتریان ایجاد می شود ،برای تحقق این مهم ما با صداقت با مسایل مواجه می شویم و مسئولیت
اقدامات خود را می پذیریم و در صورت ایجاد مشکل با ارائه روش ها و استراتژی های مناسب آن مشکل را حل می کنیم.
سخت کوشی:
در سازمان های مختلف هنگامی که افراد با تالش و پشتکار کار می کنند دستاوردهای آن سازمان نیز به لحاظ کمی و کیفی بهتر می شود،
وظیفه هریک از پرسنل شرکت  MAPاین است که وظایف خود را درشرکت به نحواحسن و اکمل انجام دهند و آن را برای رسیدن به اهداف نهایی
سازمان به پیش برند.
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سوابق اجرایی استقرار  ،آموزش و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شرکت سیمان خوزستان

89-88

0

شرکت آبفای کاشان

88

01

3

شرکت کارگزاری سهام اندیشه برتر

88

00

مجتمع گازپارس جنوبی فازهای 5-4

4

شرکت صنایع الکتریکی الکترو ممتاز

88

03

شرکت فراورده های لبنی فجر شاهرود

88تاکنون

5

شرکت صنایع فلزی معلولین ایران

88

04

شرکت سیمان داراب

88تاکنون

88

05

شهرداری منطقه  5تهران

 88تاکنون

7

شرکت صنایع پزشکی پیشرو

88

06

شرکت آدران دژ

88تاکنون

8

جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر

88

07

شرکت بازرگانی آریا سان

88تاکنون

9

پالمالمین کاشان

88

08

شهربزرگ صنعتی کاوه-ساوه

88-83

12

شرکت مبلمان اداری رادسیستم

88

09

شرکت افزون پالست

88تاکنون

11

شرکت آسیا الکتریک

88

32

شرکت گسترش سپهر(دوام انرژی)

88

10

شرکت صنایع پزشکی درمانگر

88

31

موسسه آموزش عالی ماهان

88

13

شرکت سیمان فیروزکوه

88-88

30

موسسه اعتباری ثامن

88تاکنون

14

مجتمع گازپارس جنوبی فازهای 3-0-1

88

33

شرکت کارگزاری سهم آشنا

88

15

شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک)

88

34

شرکت کارگزاری صبا تامین

88-39

16

شرکت سیمان دشتستان

88

35

شرکت تجهیزات پزشکی آرتا رازی طب

88

17

شرکت سیمان هرمزگان

88

36

شرکت تعاونی بهمن دماوند

88تاکنون

18

شرکت سیمان خاش

88

37

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

83تاکنون

19

شرکت سیمان بجنورد

88

38

6

شرکت مهندسی توسعه
پتروشیمی()PEDEC

همکاری

ردیف

نام شرکت

02

شرکت سیمان اردبیل

88

شرکت سیمان سفید ارومیه

88
88

همکاری
ارمان رویکرئ

آسان موتور(نمایندگی های شرکت
هیوندای کره)

83
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سوابق اجرایی استقرار  ،آموزش و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

39

شرکت سیمان کارون

88

42

شرکت سیمان الرستان

88

56

41

شرکت سیمان شهرکرد

88

57

فراوران ذغالسنگ پابدانا

40

شرکت سیمان قشم

88

58

بانک سامان

31

43

شرکت سیمان ساوه

88تاکنون

59

شرکت هیدرولیک کاران

 31تا کنون

44

بانک صنعت و معدن (ممیزی داخلی سیستم

62

شرکت برج میالد تهران

 -31تا کنون

61

سازه های تک ایستا جنوب

31

60

فوالد صبا نور

39

همکاری

مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008در  16شعبه

83

در سراسر ایران و ستاد مرکزی)

ردیف

نام شرکت

55

انجمن حمایت از کودکان

 32تاکنون

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

31-39

45

خدمات مهندسی کاالی گاز بوتان

39

63

همکاری

ارمان رویکرئ31

شرکت بدر الکتریک (نماینده انحصاری
توشیبا)

39

46

معیار صنعت خاورمیانه

 39تا کنون

64

شرکت فوالد زرند ایرانیان

39-39

47

شهرداری منطقه  15تهران

 39تا کنون

65

شرکت آلومینیوم آبسکون

39-88

39-32

66

فوالد سیرجان ایرانیان

39-39

39

67

هولدینگ عمران (افغانستان – کابل)

39-39

 39تا کنون

68

48
49
52

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های
معدنی
اطلس خودرو(نمایندگی های شرکت کیا موتورز)

هلدینگ مادر تخصصی خاورمیانه -میدکو
(هلدینگ بانک پاسارگاد)

شرکت عمران استیل (افغانستان – کابل)

39-39

51

گروه تحقیقاتی مخابراتی کاوش کام آسیا

39تاکنون

69

شرکت نوین صنعت (افغانستان – کابل)

39-39

50

شرکت سیمان المرد

39- 32

72

شرکت پارس نمک کاوه

39-39

53

شرکت سیمان نهاوند

39 -32

71

بانک توسعه تعاون

39-39

31-32

70

برنز استیل

 39تا کنون

54

شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی
صنایع ایرانیان -مانا

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق اجرایی استقرار  ،آموزش و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
تاریخ

ردیف

نام شرکت

73

شرکت فروسیلیس غرب

 39تا کنون

74

نصب نیرو

 39تا کنون

78

75

بانک گردشگری

 39تا کنون

79

شرکت سیمان صوفیان

76

شرکت رجا(حمل و نقل ریلی)

 39تا کنون

82

شرکت سیمان بهبهان

همکاری

تاریخ

ردیف

نام شرکت

77

شرکت آتین سازه

39

شرکت  SOKEKچین

39
38-39
38-39

همکاری

ارمان رویکرئ

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق اجرایی استقرار  ،آموزش و نگهداری سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شرکت سیمان هرمزگان

88

0

شرکت سیمان خاش

88

03

3

شرکت سیمان بجنورد

88

04

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

4

شرکت سیمان اردبیل

88

05

هلدیتگ مادر تخصصی خاورمیانه  -میدکو

39تاکنون

5

شرکت سیمان ساوه

88تاکنون

06

سازمان زیباسازی شهرداری تهران

32-39

6

شرکت سیمان کارون

88

07

شرکت سیمان المرد

32تاکنون

7

شرکت سیمان الرستان

88

08

شرکت سیمان نهاوند

32تاکنون

8

شرکت سیمان شهرکرد

88

09

فراوران ذغالسنگ پابدانا

 -31تا کنون

9

شرکت سیمان قشم

88

32

سازه های تک ایستا جنوب

31

12

شرکت سیمان سفید ارومیه

88

31

شرکت برج میالد تهران

 31تا کنون

11

شرکت سیمان فیروزکوه

88-88

30

شرکت فروسیلیس غرب

 -39تا کنون

10

شرکت سیمان دشتستان

88

33

فوالد سیرجان ایرانیان

39-39

13

مجتمع گازپارس جنوبی فازهای 3-0-1

88

34

هولدینگ عمران (افغانستان – کابل)

39-39

14

مجتمع گازپارس جنوبی فازهای 5-4

88

35

شرکت عمران استیل (افغانستان – کابل)

39-39

15

شرکت آسیا الکتریک

88

36

شرکت نوین صنعت (افغانستان – کابل)

39-39

16

شرکت صنایع پزشکی درمانگر

88

37

شرکت فوالد زرند ایرانیان

39 -39

17

شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک)

88

38

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 -39تا کنون

18

شرکت جهادتوسعه منابع آب

88

39

شهرداری منطقه  00تهران

39

19

شرکت آدران دژ

88

42

شهرداری منطقه  5تهران

 39تاکنون

02

شهربزرگ صنعتی کاوه-ساوه

88-83

41

شهرداری منطقه  15تهران

 39تاکنون

01

شهرداری منطقه 5

88تاکنون

40

سازمان بهشت زهرا

 39تاکنون

همکاری

ردیف

نام شرکت

00

شرکت سیمان داراب

39-88

شرکت سیمان خوزستان

83
39-83

همکاری

ارمان رویکرئ

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق اجرایی مشاوره ،آموزش و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS
18001:2007
تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شهربزرگ صنعتی کاوه-ساوه

88تاکنون

0

شرکت آبفای کاشان

88

03

3

شرکت سیمان هرمزگان

88

04

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

4

شرکت سیمان خاش

88

05

شرکت سیمان خوزستان

83

5

شرکت سیمان بجنورد

88

06

هلدینگ مادر تخصصی خاورمیانه  -میدکو

39تاکنون

6

شرکت سیمان اردبیل

88

07

شرکت سیمان المرد

32تاکنون

7

شرکت سیمان ساوه

88تاکنون

08

شرکت سیمان نهاوند

32تاکنون

8

شرکت سیمان کارون

88

09

فراوران ذغالسنگ پابدانا

 -31تا کتون

9

شرکت سیمان الرستان

88

32

سازه های تک ایستا جنوب

 -31تا کنون

12

شرکت سیمان شهرکرد

88

31

شرکت برج میالد تهران

 -31تا کنون

11

شرکت سیمان قشم

88

30

شرکت فروسیلیس غرب

 -39تا کنون

10

شرکت سیمان سفید ارومیه

88

33

فوالد سیرجان ایرانیان

39-39

13

شرکت سیمان فیروزکوه

88-88

34

هولدینگ عمران (افغانستان – کابل)

39 -39

14

شرکت سیمان دشتستان

88

35

شرکت عمران استیل (افغانستان – کابل)

39-39

15

مجتمع گازپارس جنوبی فازهای 3-0-1

88

36

شرکت نوین صنعت (افغانستان – کابل)

39-39

16

مجتمع گازپارس جنوبی فازهای 5-4

88

37

شرکت فوالد زرند ایرانیان

39-39

17

شرکت آسیا الکتریک

88

38

شهرداری منطقه  15تهران

39-39

18

شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک)

88

39

شرکت  SOKEKچین

39

19

شرکت صنایع پزشکی درمانگر

88

42

شرکت سیمان صوفیان

38-39

02

پالمالمین کاشان

88

41

شرکت سیمان بهبهان

38-39

01

شهرداری منطقه  5تهران

88تاکنون

همکاری

ردیف

نام شرکت

00

شرکت آدران دژ

39-88

شرکت سیمان داراب

88
39- 83

همکاری

ارمان رویکرئ

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق اجرایی استقرار  ،آموزش و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه )IMS (ISO9001-ISO14001-OHSAS18001

تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شهربزرگ صنعتی کاوه-ساوه

88تاکنون

0

شرکت سیمان هرمزگان

88

03

3

شرکت سیمان خاش

88

04

هلدینگ مادر تخصصی خاورمیانه  -میدکو

4

شرکت سیمان بجنورد

88

05

شرکت برج میالد تهران

39-31

5

شرکت سیمان اردبیل

88

06

شرکت سیمان نهاوند

39-32

6

شرکت سیمان ساوه

88تاکنون

07

شرکت سیمان المرد

39 -32

7

شرکت سیمان کارون

88

08

فراوران ذغالسنگ پابدانا

 31تا کنون

8

شرکت سیمان الرستان

88

09

سازه های تک ایستا جنوب

31

9

شرکت سیمان شهرکرد

88

32

شرکت فوالد زرند ایرانیان

39-39

12

شرکت سیمان قشم

88

31

شرکت فروسیلیس غرب

 39تا کنون

11

شرکت سیمان سفید ارومیه

88

30

فوالد سیرجان ایرانیان

39-39

10

شرکت سیمان فیروزکوه

88-88

33

هولدینگ عمران (افغانستان – کابل)

39-39

13

پالمالمین کاشان

88

34

شرکت عمران استیل (افغانستان – کابل)

39-39

14

شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک)

88

35

شرکت نوین صنعت (افغانستان – کابل)

39-39

15

شرکت آسیا الکتریک

88

36

شرکت  SOKEKچین

39

16

شرکت صنایع پزشکی درمانگر

88

17

شهرداری منطقه 5

88تاکنون

18

شرکت آدران دژ

88تاکنون

19

شرکت سیمان داراب

88تاکنون

02

شرکت سیمان دشتستان

88

01

مجتمع گازپارس جنوبی فازهای 3-0-1

88

همکاری

ردیف

نام شرکت

00

مجتمع گازپارس جنوبی فازهای 5-4

88

شرکت سیمان خوزستان

83

39تاکنون

همکاری

ارمان رویکرئ

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق اجرایی استقرار  ،آموزش و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005

تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شرکت سیمان خوزستان

89-88

0

شرکت سیمان فارس نو( فیروزآباد)

88

02

3

شرکت سیمان ساوه

88تاکنون

01

سیمان درود

4

شرکت سیمان بجنورد

88

00

فراورده های لبنی ارژن

5

شرکت سیمان داراب

88تاکنون

6

شرکت آب و فاضالب کاشان

88

7

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

88تاکنون

8

شرکت صنایع کابلهای تخصصی شیراز

88

مرکز تحقیقات و پژوهش صنایع غذایی دکتر

88

9
12

همکاری

ردیف

نام شرکت

19

جهان آزما
پاالیشگاه گاز ایالم

تاریخ
همکاری
39
39
ارمان رویکرئ

39
39

هدایت
اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

88

فارس  -شیراز

11

شرکت سیمان المرد

32تاکنون

10

شرکت سیمان نهاوند

32تاکنون

13

سیمان جوین

32

14

آرد پوسان

32تاکنون

15

پارس نمک کاوه

32تاکنون

16

سیمان سفید نیریز

32تاکنون

17

سیمان کنگان

31

18

بازرسان فنی کیفیت پژوهان سیراف

31

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق اجرایی سایر سیستم ها

تاریخ

ردیف

موضوع پروژه

1

سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE

کارفرما

همکاری
88تاکنون

شرکت سیمان ساوه

88

رویکرئ
ارمان
ایران
معلولین
شرکت صنایع فلزی

88

شرکت صنایع پزشکی پیشرو

88

شرکت تجهیزات پزشکی آرتا رازی طب

5

سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ISO 10002:2004

88

فرآورده های لبنی فجر شاهرود

6

طراحی نقشه استراتژی و فرایندهای استراتژیک برای سازمان

88

شرکت آذرتل

7

طراحی نقشه استراتژی و فرایندهای استراتژیک برای سازمان

88

گروه صنعتی ملی (کفش ملی)و ...

8

انجام پروژه های همتراز یابی ( )Benchmarking

88

شرکت کفش ملی

9

انجام پروژه های همتراز یابی ( )Benchmarking

88

شرکت راد سیستم

12

استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM

88

شرکت سیمان بجنورد

11

دریافت گواهینامه محصول ( CEتجهیزات پزشکی)

88

روشن طب سهند

10

اجرای فاز شناخت و آموزش عارضه یابی

88

شرکت کفش ملی

13

نظارت بر اجرای پروژه تدوین استاندارد آموزشی مشاغل

88-88

وزارت تعاون

14

اجرای فاز شناخت و آموزش کارت امتیازی متوازن BSC

88

گروه صنعتی ملی

15

اجرای فاز شناخت و آموزش کارت امتیازی متوازن BSC

88

بانک ملی ایران

16

ارزیابی میزان تحقق چشم انداز 02ساله

88

17

برنامه توسعه کار آفرینی و تعاون

88-88

وزارت تعاون

18

برنامه ریزی و کنترل پروژه (اجرا و آموزش)

88

شرکت واگن پارس

0
3
4

استقرار  ،نگهداری و آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع
پزشکی ISO/IEC 13485:2003
استقرار  ،نگهداری و آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع
پزشکی ISO/IEC 13485:2003
استقرار  ،نگهداری و آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع
پزشکی ISO/IEC 13485:2003

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص
مصلحت نظام

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق اجرایی سایر سیستم ها

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

19

اصالح نظامهای مدیریتی

88-88

وزارت تعاون

02

بانک اطالعاتی مدیران

88-88

وزارت تعاون

01

سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ISO 10002:2004

 88تاکنون

شرکت سیمان داراب

00

سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ISO 10002:2004

 88تاکنون

شرکت تعاونی بهمن دماوند

03

طراحی نقشه استراتژی و فرایندهای استراتژیک برای سازمان

88

شرکت مهندسین مشاور ساعی

 88تا کنون

شرکت سیمان ساوه

05

انجام پروژه های همتراز یابی ( )Benchmarking

88-83

شرکت شهر صنعتی کاوه

06

انجام پروژه های همتراز یابی ( )Benchmarking

88

موسسه آموزش عالی ماهان

07

استقرار  ،نگهداری و آموزش سیستم مدیریت کیفیت برنامه

88

موسسه آموزش عالی ماهان

04

طراحی ساختارسازمانی و طرح طبقه بندی مشاغل  -نیاز سنجی
آموزشی

ارمان رویکرئ

ریزی آموزشی ISO 10015
08

استقرار  ،نگهداری و آموزش سیستم مدیریت کیفیت برنامه

 39تاکنون

شهرداری منطقه 15

ریزی آموزشی ISO 10015
09

استقرار  ،نگهداری و آموزش سیستم مدیریت کیفیت برنامه

88

مپنا(نصب نیرو)

ریزی آموزشی ISO 10015
32

مهندسی مجدد فرایندها

88

سیمان داراب

31

سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE

83تاکنون

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

30

استقرار  ،نگهداری و آموزش سیستم مدیریت کیفیت برنامه

83

شرکت کیان آرا زاگرس

ریزی آموزشی ISO 10015
33

عارضه یابی سازمانی و ایجاد بهبود و نظام مند کردن فرایندها،

83

شرکت کیان آرا زاگرس

بازاریابی ،شناخت بازار و تحلیل آن -چارت سازمانی
34

سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE

39تاکنون

هلدینگ مادر تخصصی خاورمیانه  -میدکو

35

دریافت گواهینامه محصول CE

39

سیمان داراب
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق اجرایی سایر سیستم ها

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

36

دریافت گواهینامه محصول CE

 39تا کنون

شرکت تجهیز تونل جوان

37

نظام آراستگی محیط کار 5S

39

هلدینگ مادر تخصصی خاورمیانه  -میدکو

38

نظام آراستگی محیط کار 5S

39

شهرداری منطقه  15تهران

39

نظام آراستگی محیط کار 5S

39

شرکت کارگزاری خبرگان سهام

42

شش سیگما

39

کارگزاری خبرگان سهام

41

NGO BENCHMARKING

32

سازمان بنیاد کودک

40

نظام آراستگی محیط کار 5S

32

شرکت معیار صنعت خاورمیانه

43

سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ISO 10002:2004

31

سیمان المرد

31

سیمان المرد

45

نظام آراستگی محیط کار 5S

31

فراوران ذغالسنگ پابدانا

46

نظام آراستگی محیط کار 5S

31

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

47

طراحی و مستند سازی فرایندهای کسب و کار

31

شرکت معیار صنعت خاورمیانه

48

بررسی و تعریف شاخص های کلیدی سازمان

31

شرکت برج میالد تهران

31

شرکت برج میالد تهران

52

الگوی تعالی سازمانی

39

پاالیشگاه گاز ایالم

51

تدوین کارراهه شغلی ،زمانسنجی ،کارسنجی و مدل ارزیابی

39

موسسه اعتباری ثامن

50

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000

39

شرکت پارس نمک کاوه

53

دریافت گواهینامه محصول CE

39

شرکت سیمان نهاوند

54

دریافت گواهینامه محصول CE

39

شرکت سیمان کنگان

55

ممیزی و ارزیابی سیستم مدیریت HSE

39-39

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

44

49

سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
ISO10004:2012

آموزش و طراحی مدل رضایتمندی مشتریان  CRMو ISO
10002

ارمان رویکرئ
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MAP–PRP–01-00

مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

سوابق اجرایی سایر سیستم ها
ردیف

موضوع پروژه

تاریخ
همکاری

کارفرما

56

بهبود فرآیندها -ساختار سازمانی

39-39

شهرداری منطقه 15

57

بهبود فرآیندها -ساختار سازمانی

39-39

شهرداری منطقه 14

58

بهبود فرآیندها -ساختار سازمانی

39-39

شهرداری منطقه 01

59

شناسایی ،بهبود فرآیندها

39-39

شرکت رجا(حمل و نقل ریلی)

62

نگهداری و ارتقاء سیستم مدیریت HSE

39

سازمان بهشت زهرا

61

پیاده سازی و آموزش سیستم مدیریت HSE

39

شرکت  SOKEKچین

60

طراحی و برگزاری کانونهای ارزیابی و توسعه مدیران

39

بانک گردشگری

63

طراحی و برگزاری کانونهای ارزیابی و توسعه مدیران

39

بانک سامان

ارمان رویکرئ
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شرکت کفش ملی

88

0

جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر

88

00

88

03

شرکت سیمان قشم

4

شرکت صنایع پزشکی پیشرو

88

04

شرکت سیمان سفید ارومیه

88

5

شرکت صنایع فلزی معلولین ایران

88

05

شرکت سیمان فیروزکوه

88-88

6

شرکت صنایع پزشکی درمانگر

88

06

شرکت نفت و گاز پارس

88

7

شرکت الکترو ممتاز

88

07

گروه صنعتی کاوه(شیشه)

88

8

شرکت مبلمان اداری رادسیستم

88

08

3

شرکت مهندسی توسعه
پتروشیمی()PEDEC

همکاری

ردیف

نام شرکت

01

شرکت سیمان الرستان
شرکت سیمان شهرکرد

88

همکاری
88
ارمان رویکرئ

اطلس خودرو(نمایندگی های شرکت
کیا موتورز)

88

88

9

شرکت کارگزاری سهام اندیشه برتر

88

09

شرکت سپهر ( دوام انرژی )

88

12

شرکت فرآورده های لبنی فجر شاهرود

88

32

شرکت آبفای کاشان

88-88

11

شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک)

88

31

شرکت کارگزاری سهم آشنا

88-88

10

شرکت آسیا الکتریک

88

30

شهرداری منطقه 4

88-39

13

شرکت سیمان درود

88

33

مجتمع گاز پارس جنوبی فازهای 3-0-1

88

14

شرکت سیمان دشتستان

88

34

مجتمع گاز پارس جنوبی فازهای 5-4

88

15

شرکت سیمان هرمزگان

88

35

پالمین کاشان

88

16

شرکت سیمان خاش

88

36

شرکت تجهیزات پزشکی آرتا رازی طب

88

17

شرکت سیمان بجنورد

 88و 31

37

شرکت افزون پالست

88

18

شرکت سیمان کارون

88

38

شهربزرگ صنعتی کاوه-ساوه

88

19

شرکت سیمان اردبیل

88

39

شرکت سیمان داراب

88

02

شرکت سیمان ساوه

88

42

شرکت آدران دژ

88

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای

Page 18 of 67

مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

ردیف

نام شرکت

تاریخ
همکاری

ردیف

تاریخ

نام شرکت

همکاری

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های

41

شهرداری منطقه  5تهران

88

59

40

شهرداری دلیجان

88

62

شرکت سیمان سفید نیریز

43

شرکت خدمات مهندسی کاالی گاز بوتان

88-39

61

شرکت منظر بوم نقش پارسیان

44

موسسه آموزش عالی ماهان

88

60

39

معدنی
ارمان رویکرئ

شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع
ایرانیان -مانا

32
32
32

45

تعاونی اعتبار ثامن االئمه

88تاکنون

63

شرکت سیمان نهاوند

32

46

شرکت کارگزاری صبا تامین

88-39

64

انجمن حمایت از کودکان

32

47

کارخانه قند ارومیه

88

65

شرکت ساروج بوشهر (سیمان کنگان)

31

48

شرکت تعاونی بهمن دماوند

88

66

فراوران ذغالسنگ پابدانا

31

49

دانشگاه پیام نور دلیجان

83

67

بانک سامان

31

52

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

83

68

شرکت هیدرولیک کاران

31

83

69

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

31

50

بانک صنعت و معدن

83

72

سازه های تک ایستا جنوب

31

53

شرکت سیمان خوزستان

83

71

شرکت برج میالد تهران

31

39

70

سازه های تک ایستا جنوب

31

55

شهرداری منطقه  15تهران

39

73

56

شرکت معیار صنعت خاور میانه

39

74

51

54

آسان موتور (نمایندگی های شرکت
هیوندای کره)

شرکت هلدینگ مادر تخصصی خاورمیانه-
میدکو (هلدینگ بانک پاسارگاد)

فوالد صبا نور
شرکت بدر الکتریک (نماینده انحصاری
توشیبا)

39
39

57

گروه تحقیقاتی مخابراتی کاوش کام آسیا

 39تا کنون

75

شرکت فوالد زرند ایرانیان

39-39

58

شرکت سیمان المرد

39

76

شرکت آلومینیوم آبسکون

39-88
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

77

فوالد سیرجان ایرانیان

39-39

78

هولدینگ عمران (افغانستان – کابل)

39-39

85

79

شرکت عمران استیل (افغانستان – کابل)

39-39

86

بانک گردشگری

82

شرکت نوین صنعت (افغانستان – کابل)

39-39

87

شرکت آتین سازه

39

81

شرکت پارس نمک کاوه

39-39

88

شرکت sokecچین

39

80

بانک توسعه تعاون

 39تا کنون

83

برنز استیل

 39تا کنون

همکاری

ردیف

نام شرکت

84

شرکت فروسیلیس غرب

 39تا کنون

نصب نیرو

 39تا کنون
 39تا کنون

همکاری

ارمان رویکرئ
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک)

88

0

شرکت آسیا الکتریک

88

04

3

شرکت سیمان درود

88

05

شهرداری منطقه  11تهران

4

شرکت سیمان دشتستان

88

06

سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

39

5

شرکت سیمان هرمزگان

88

07

شهرداری منطقه  18تهران

39

6

شرکت سیمان خاش

88

08

معیار صنعت خاورمیانه

39

7

شرکت سیمان بجنورد

88

09

شرکت سیمان المرد

32

8

شرکت سیمان کارون

88

32

سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

32

9

شرکت سیمان اردبیل

88

31

شرکت پاالیش گاز ایالم

32

12

شرکت سیمان ساوه

88

30

شرکت سیمان نهاوند

32

11

شرکت سیمان الرستان

88

33

شرکت سیمان سفید نیریز

32

10

شرکت سیمان شهرکرد

88

34

فراوران ذغالسنگ پابدانا

31

13

شرکت سیمان قشم

88

35

سازه های تک ایستا جنوب

31

14

شرکت سیمان سفید ارومیه

88

36

شرکت برج میالد تهران

31

15

شرکت نفت و گاز پارس

88-88

37

فوالد سیرجان ایرانیان

39-39

16

هولدینگ عمران (افغانستان – کابل)

39-39

38

شهرداری منطقه  15تهران

95

17

شرکت عمران استیل (افغانستان – کابل)

39-39

39

شرکت sokecچین

39

18

شرکت نوین صنعت (افغانستان – کابل)

39-39

42

شرکت آتین سازه

39

19

شرکت فوالد زرند ایرانیان

39 -39

02

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 -39تا کنون

01

شهرداری منطقه  00تهران

94

00

شهرداری منطقه  5تهران

94

همکاری

ردیف

نام شرکت

03

شهرداری منطقه  5تهران

88

شرکت سیمان خوزستان

83
ارمان رویکرئ 83

همکاری
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS 18001:2007

تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک)

88

0

شرکت آسیا الکتریک

88

19

3

شرکت سیمان درود

88

02

شرکت سیمان سفید نیریز

4

شرکت سیمان دشتستان

88

01

شرکت سیمان المرد

32

5

شرکت سیمان هرمزگان

88

00

شرکت پاالیش گاز ایالم

32

6

شرکت سیمان خاش

88

03

شرکت سیمان نهاوند

32

7

شرکت سیمان بجنورد

88

04

پیمانکاران شهرداری منطقه 4

32

8

شرکت سیمان کارون

88

05

فراوران ذغالسنگ پابدانا

31

9

شرکت سیمان اردبیل

88

06

سازه های تک ایستا جنوب

31

12

شرکت سیمان ساوه

88

07

شرکت برج میالد تهران

31

11

شرکت سیمان الرستان

88

08

شرکت فروسیلیس غرب

10

شرکت سیمان شهرکرد

88

09

فوالد سیرجان ایرانیان

39-39

13

هولدینگ عمران (افغانستان – کابل)

39 -39

32

شرکت آتین سازه

39

14

شرکت عمران استیل (افغانستان – کابل)

39-39

31

شرکت  sokecچین

39

15

شرکت نوین صنعت (افغانستان – کابل)

39-39

16

شرکت فوالد زرند ایرانیان

39-39

17

شهرداری منطقه  15تهران

95

همکاری

ردیف

نام شرکت

18

شرکت سیمان خوزستان
شرکت عملیات اکتشاف نفت

32

همکاری
83
ارمان رویکرئ

83

 -39تا
کنون
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه )IMS(ISO9001-ISO14001-OHSAS18001
تاریخ

تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شرکت قطران (راکتور آب سنگین اراک)

88

0

شرکت آسیا الکتریک

88

00

3

شرکت سیمان درود

88

03

شرکت سیمان سفید نیریز

4

شرکت سیمان دشتستان

88

04

شرکت سیمان المرد

32

5

شرکت سیمان هرمزگان

88

05

شرکت پاالیش گاز ایالم

32

6

شرکت سیمان خاش

88

06

شرکت سیمان نهاوند

32

7

شرکت سیمان بجنورد

88

07

پیمانکاران شهرداری منطقه 4

32

8

شرکت سیمان کارون

88

08

فراوران ذغالسنگ پابدانا

31

9

شرکت سیمان اردبیل

88

09

سازه های تک ایستا جنوب

31

12

شرکت سیمان ساوه

88

32

شرکت برج میالد تهران

31

11

شرکت سیمان الرستان

88

31

شرکت سیمان نهاوند

39-32

10

شرکت سیمان شهرکرد

88

30

شرکت سیمان المرد

39 -32

13

شرکت سیمان قشم

88

33

فراوران ذغالسنگ پابدانا

 31تا

همکاری

ردیف

نام شرکت

01

شرکت سیمان خوزستان

83

شرکت عملیات اکتشاف نفت

83

همکاری

ارمان رویکرئ

32

کنون

14

شرکت سیمان سفید ارومیه

88

34

سازه های تک ایستا جنوب

31

15

شرکت نفت و گاز پارس

88

35

شرکت فوالد زرند ایرانیان

39-39

16

گروه صنعتی کاوه(شیشه)

88

36

شرکت فروسیلیس غرب

17

فوالد سیرجان ایرانیان

39-39

37

شرکت  SOKECچین

18

هولدینگ عمران (افغانستان – کابل)

39-39

19

شرکت عمران استیل (افغانستان – کابل)

39-39

02

شرکت نوین صنعت (افغانستان – کابل)

39-39

 39تا
کنون
39
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025:2005
تاریخ

ردیف

نام شرکت

1

شرکت سیمان ساوه

88

0

شرکت سیمان بجنورد

88

3

شرکت سیمان فارس نو

88

4

شرکت سیمان قشم

88

5

شرکت سیمان دشتستان

88

همکاری

ردیف

نام شرکت

18

سیمان شاهرود

19

ارژن

تاریخ
همکاری
ارمان رویکرئ 93
94-93

شرکت سیمان فارس نو
6

(ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

88

)ISO17025
7

شرکت سیمان داراب

88

8

شهر بزرگ صنعتی کاوه

 88و 39

9

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

83

12

سیمان المرد

32

11

سیمان نهاوند

32

10

سیمان جوین

32

13

سیمان شاهرود

32

14

آرد پوسان

32

15

پارس نمک کاوه

31

16

سیمان کنگان

31

17

بازرسان فنی کیفیت پژوهان سیراف

31
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MAP–PRP–01-00

مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

سوابق آموزشی سایر سیستم ها

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ
همکاری

کارفرما

1

آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع پزشکی ISO/IEC 13485:2003

88

شرکت صنایع فلزی معلولین ایران

0

آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع پزشکی ISO/IEC 13485:2003

88

شرکت صنایع پزشکی پیشرو

3

آموزش سیستم مدیریت کیفیت صنایع پزشکی ISO/IEC 13485:2003

88

شرکت آرتا رازی طب

4

BENCHMARKING

39

شرکت کاال و خدمات مهندسی بوتان

5

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011

32

شرکت صنایع شیر ایران -پگاه

6

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011

32

گروه مپنا -شرکت پرتو

7

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011

32

سایپا دیزل

8

آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات ISO 27001:2005

32

شرکت آلومینیوم المهدی ،هرمزگان

9

NGO BENCHMARKING

32

بنیاد کودک

12

آموزش سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ISO 10002:2004

32

شرکت سیمان المرد

32

شرکت سیمان المرد

31

شرکت برج میالد تهران

31

شرکت برج میالد تهران

11

آموزش سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتری
ISO 10004:2012

10
13

بررسی و تعریف شاخص های کیلی سازمان
آموزش و طراحی مدل رضایتمندی مشتریان  CRMو ISO
10002

ارمان رویکرئ
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی HSE
ردیف

تاریخ

نام شرکت

همکاری

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی زاهدان

ردیف

88-83

14

88-88

15

88-39

16

4

خطوط لوله و مخابرات نفت ( سه دوره)

88-32

17

5

پاالیشگاه الوان( دو دوره)

88-88

18

88-32

19

88

02

88-83

01

1
0
3

6
7
8
9
12
11
10
13

( 5روزه)
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اردبیل
( 5روزه)
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفتی ساری
( 3روزه)

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-ری
(5روزه  0 -دوره)
پژوهشگاه شرکت نفت ( 3روزه)
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
بندرعباس ( 3روزه)
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی چابهار
( 5روزه)
پاالیشگاه الوان( دو دوره)
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-ری
(5روزه  0 -دوره)
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفتی اراک
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مشهد
( 5روزه)

نام شرکت

همکاری

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گیالن

88

( 3روزه)
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

کرمان رویکرئ
ارمان

( 3روزه)
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی آبادان
( 3روزه)
پاالیشگاه کرمانشاه ( 5روزه)
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
گلستان( 3روزه)
مدیریت آموزش نفت منطقه محمودآباد
(دو دوره  3روزه)
خطوط لوله و مخابرات نفتی کرمانشاه
(دو دوره  3روزه)
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی قزوین
( 3روزه)

88

88-83
88
88
88-83
88-39
83

88

00

پاالیشگاه بندرعباس(  4دوره  3روزه)

83

88-88

03

شرکت پاالیش گاز ایالم ( 3روزه)

32-31

88-32

04

88-83

( 5روزه)

تاریخ

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران( 05دوره)
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(3
دوره)

39-39

96

88-83
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی HSE
ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

1

آموزش دوره های تخصصی HSE

88-88

شرکت نفت و گاز پارس( تهران و عسلویه)

0

آموزش مبانیHSE

88-32

خطوط لوله و مخابرات نفت(دو دوره)

3

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

88

پاالیشگاه کرمانشاه

4

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

88

پاالیشگاه اراک

5

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

88

پاالیشگاه تبریز

6

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

88-88

پاالیشگاه بندر عباس ( 0دوره)

7

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

88-32

8

ارگونومی

88-31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ( 3دوره)

9

RIGGING & SLINGING

88

سپنتا بین الملل

12

HSEپیمانکاران

88-39

شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان

11

سمینار آموزشی  HSEدر مبحث ساختمان

88

شرکت ملی ساختمان

10

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

88

پاالیشگاه شیراز

13

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

88

پاالیشگاه آبادان

14

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

88

پاالیشگاه الوان(دو دوره)

15

نحوه صدور پروانه کار PTW

88

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -کرمانشاه

16

نحوه صدور پروانه کار PTW

88

پتروشیمی برزویه(دو دوره)

17

نحوه صدور پروانه کار PTW

88-39

خطوط لوله و مخابرات نفت( پنج دوره)

18

نحوه صدور پروانه کار PTW

88

19

کمکهای اولیه امداد و نجات

88-32

ارمان رویکرئ

شرکت ملی مهندسی ساختمان(شرکت ملی پاالیش
و پخش فراورده های نفتی)

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -شیراز
( 0دوره)
خطوط لوله و مخابرات نفت
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی HSE

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

02

آلودگی های محیط زیست

88-83

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

01

کار در ارتفاع

88-83

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ( 3دوره)

00

کار در ارتفاع

88

خطوط لوله و مخابرات نفت( منطقه مهرآوران)

03

ایمنی و بهداشت شغلی

88-83

خطوط لوله و مخابرات نفت (دو دوره)

04

ایمنی و اطفاء حریق

83-32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

05

اثرات سر و صدای توربینها بر روی کارکنان

83

شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان

06

پیشگیری از حوادث

83

خطوط لوله و مخابرات نفت

07

کمکهای اولیه امداد و نجات

83

08

تکنیکال مدیریت ریسک

83

پاالیشگاه بندرعباس

09

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

83

پاالیشگاه اصفهان

32

سمینار آموزشی  -HSEمدیریت تغییر

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

31

سمینار آموزشی مدیریت ریسک

83

پاالیشگاه تهران

30

کمکهای اولیه امداد و نجات

39

شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران منطقه شاهرود

33

کمکهای اولیه امداد و نجات

39

34

کمکهای اولیه امداد و نجات

39

شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه ساری

35

آلودگی های محیط زیست

39

شهرداری منطقه  02تهران

36

آلودگی های محیط زیست

39-32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-کرمانشاه

37

ارزیابی ریسکهای بهداشتی

39

ارمان رویکرئ

شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران
(سه دوره)

شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران منطقه رفسنجان
(دو دوره)

(سه دوره)
شرکت ملی گاز ایران -قزوین

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی HSE

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

38

ارگونومی صنعتی

39

منطقه  7عملیات انتقال گاز (همدان)

39

بهبود فرهنگ HSE

39

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -کرمانشاه

42

اصول و ایمنی در آتش نشانی

39

41

بهداشت آب و مواد غذایی

39

40

بهداشت آب و مواد غذایی

39

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -اهواز

ISO 22000
ایمنی و اطفاء حریق

39

پاالیشگاه گاز فجر جم (همدان)

39

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -ساری

45

بهبود فرهنگ HSE

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -زنجان

46

مدیریت ریسک

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -شیراز

47

ارگونومی

32

48

مدیریت ریسک

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -شیراز

49

عوامل خطرساز شغلی و راههای مقابله با آن

32

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

52

اصول و ایمنی اطفاء حریق

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  -شاهرود

51

اصول و مبانی اطفاء حریق

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -شاهرود

50

آموزش افسران آتش نشانی

32

شرکت پاالیش گاز ایالم

53

ایمنی و آتش نشانی

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -کرمانشاه

54

شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -غرب

55

تجهیزات حفاظت فردی در مقابل آتش

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (دو دوره)

43

اصول بهداشت مواد غذایی مبتنی بر استاندارد

44

ارمان رویکرئ

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -لرستان
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – ری
(دو دوره)

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -اهواز
(  4دوره)

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی HSE
تاریخ

ردیف

موضوع پروژه

56

اصول و ایمنی اطفاء حریق

32

57

اصول و مبانی اطفاء حریق

32

58

آموزش افسران آتش نشانی

32

59

ایمنی و آتش نشانی

32

62

شناخت ادوات و تجهیزات آتش نشانی

32

61

تجهیزات حفاظت فردی در مقابل آتش

32

60

تجهیزات حفاظت فردی در مقابل آتش

32

63

ارگونومی

31

64

کمکهای اولیه امداد و نجات

31

65

ایمنی و آتش نشانی عمومی

31

66

 HSEپیمانکاران

31

پیمانکاران شهرداری منطقه 4

67

ایمنی و اتشنشانی

39

خط لوله مغانک ( 4دوره مجموعا)

68

پروانه کار گرم و سرد

39

خط لوله مغانک(3دوره مجموعا)

69

پیشگیری از حوادث

39

پیمانکاران شهرداری

72

شناسایی و ارزیابی رسیکهای ایمنی و بهداشت کار

39

شهرداری منطقه  15تهران

کارفرما

همکاری

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -
شاهرود
رویکرئ-
ارمانایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
شاهرود
شرکت پاالیش گاز ایالم
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-
کرمانشاه
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه
غرب
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
(دو دوره)
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-
کرمانشاه
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -
لرستان
پاالیشگاه گاز ایالم
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران –
لرستان ( دو دوره)

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی HSE
ردیف

موضوع پروژه

تاریخ همکاری

کارفرما

71

ارگونومی کارکنان

93

شرکت فوالد صبا نور

70

ارگونومی عمومی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت (اصفهان)

73

ایمنی جوشکاری

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(ری)

74

ایمنی آتشنشانی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(اراک)

75

ایمنی آتشنشانی عمومی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(تهران)

76

پروانه کار سرد و گرم

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(تهران)

77

ایمنی آتشنشانی عمومی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(تهران)

78

ایمنی آتشنشانی عمومی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(مغانک)

79

پنل اعالن و اطفاء حریق

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(ری)

82

سناریو نویسی و تجزیه وتحلیل

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(زنجان)

81

آشنایی با وسایل حفاظت فردی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(باغملک)

80

 MSDSمواد نفتی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(تهران)

83

 MSDSمواد نفتی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(کرمانشاه)

84

بهداشت حرفه ای

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(شیراز)

85

آشنایی با وسایل حفاظت فردی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

86

ایمنی آتشنشانی عمومی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

ارمان رویکرئ

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق آموزشی HSE

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ همکاری

کارفرما

87

ارگونومی کارکنان

95

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

88

ارگونومی عمومی

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

89

دوره های ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و ...

39

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

92

دوره های مختلف HSE

39

شهرداری تهران (مناطق و زیر مجموعه های آن)

ارمان رویکرئ

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق سایر دوره های آموزشی

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

1

مدیریت بحران

88

شرکت پتروشیمی رازی

0

آموزش مدیریت استراتژیک و عارضه یابی سازمانی

88

شرکت کفش ملی

3

آموزش کنترل پروژه

88

شرکت واگن پارس

4

آموزش کنترل پروژه

88

شرکت شهر صنعتی کاوه

5

آموزش اسناد تجاری

88

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

6

آموزش استانداردهای حسابداری و حسابرسی

88

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

7

آموزش کنترل فرایند آماری ()SPC

88

شورای گاز و لوازم خانگی

8

آموزش مدل تعالی سازمانی EFQM

88

دانشگاه هرمزگان

9

آموزش مدل تعالی سازمانی EFQM

88

نیروگاه خلیج فارس

12

نظام آراستگی محیط کار 5S

88

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)

11

دوره توجیهی بدو استخدام

88-83

اداره کل تعاون استان تهران

10

مدیریت استرس

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

13

مدیریت فرآیند

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

14

مدیریت آینده

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)

15

مدیریت بهره وری

83

شهرداری منطقه  28تهران

16

مدیریت زمان

83

شرکت فراورده های روغن نباتی بهار

17

مدیریت زمان

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)

18

آموزش مدیریت استراتژیک و عارضه یابی سازمانی

83

شهرک صنعتی عباس آباد

ارمان رویکرئ

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق سایر دوره های آموزشی

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

19

مدیریت دانش

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)

02

تجزیه و تحلیل مالی برای تصمیم گیری مدیران

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)

01

ممیزی انرژی

83

شهرداری منطقه  23تهران

00

اصول سرپرستی

83

شرکت شهرکهای صنعتی سمنان

03

تکنیکهای حل مساله TRIZ

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)

04

نظام پیشنهادات

83

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

05

ایمنی انبار

83

الستیک پارس

06

انبار و انبار گردانی

83

شرکت شهرکهای صنعتی سمنان

07

اصول سرپرستی

83

شرکت شهرکهای صنعتی سمنان

08

آموزش مدل تعالی سازمانی EFQM

83

شرکت سیمان بجنورد

09

آموزش مدل تعالی سازمانی EFQM

83

شرکت سیمان بجنورد

32

مهارتهای مذاکره

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)

31

مهارتهای ارائه حل مطلب

83

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی

30

دوره توجیهی بدو استخدام

83

وزارت تعاون

33

ایمنی کار با مواد شیمیایی

83

شرکت الستیک پارس

34

دوره توجیهی بدو استخدام

83

وزارت تعاون

35

آشنایی با IFS & BRC

83

محصوالت صنایع غذایی یک و یک

36

مدیریت فرآیند و ساختار سازمانی

39

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی-
مجتمع پسیان

ارمان رویکرئ

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق سایر دوره های آموزشی

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

37

مهارتهای رفتاری ویژه مدیران اجرایی

39

شهرداری منطقه  9تهران

38

اصول برنامه ریزی در مدیریت

39

اداره کل انتصابات شهرداری تهران

39

قوانین کسب و کار

39

ارمان رویکرئ
نفتی
شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های

42

پدافند غیرعامل

39

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -تهران

41

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

39-32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  -تهران

40

مهارتهای مذاکره

39

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)

43

نظام آراستگی محیط کار 5S

39

شرکت کارگزاری خبرگان سهام

44

نظام آراستگی محیط کار 5S

39

شهرداری تهران

45

سفارشات و نقطه سفارش

39

پاالیشگاه گاز فجر جم

46

آشنایی با TRIZ

39

فوالد آلیاژی ایران

47

مهندسی فکر

39

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)

48

تکنیکهای مشاوره در مدیریت

39

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران

49

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

39

شهرداری منطقه  9تهران

52

مدیریت زمان

39

شهرداری منطقه  9تهران

51

رانندگی تدافعی

39

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -ساری

50

رانندگی تدافعی

39

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -لرستان

53

توسعه حرفه ای و اصول اخالقی

39

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی

54

رانندگی تدافعی

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -شیراز

55

رانندگی تدافعی

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -اصفهان
(دو دوره)

56

ایمنی و بهداشت صنعتی

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات شاهرود
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق سایر دوره های آموزشی
ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

57

شناسایی نواحی خطر در واحدهای عملیاتی

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

58

تجهیزات حفاظت فردی

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -غرب

59

مدیریت استرس

32

اصفهان
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
ارمان-رویکرئ

62

مدیریت استرس

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -اصفهان

61

مدیریت زمان

32

منطقه  8عملیات انتقال گاز -همدان

60

مدیریت توسعه فردی

32

63

مدیریت بحران

32

منطقه  8عملیات انتقال گاز -همدان

64

سیستم مدیریت اطالعات MIS

32

شهرداری منطقه  9تهران

65

نظام آراستگی محیط کار 5S

32

شهرداری منطقه  29تهران

66

نظام آراستگی محیط کار 5S

32

شرکت معیار صنعت خاورمیانه

67

ایمنی کار با مواد شیمیایی

32

شرکت پاالیش گاز ایالم

98

ایمنی حمل و نقل مواد خطرناک

32

شرکت پاالیش گاز ایالم

69

ایمنی کار با مواد شیمیایی

32

شرکت پاالیش گاز ایالم

72

ارزیابی عملکرد سازمانی

32

شهرداری تهران

71

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

31

گاز استان چهارمحال و بختیاری

70

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

32-31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – لرستان
( 1دوره)

73

مهارتهای ارائه حل مطلب

32

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی

74

پدافند غیرعامل

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (اراک)

75

پدافند غیرعامل

32

منطقه  8عملیات انتقال گاز -همدان

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
(مجتمع پسیان)
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق سایر دوره های آموزشی
ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

76

ایجاد انگیزه در کارکنان

32

منطقه  3عملیات انتقال گاز -ساری

77

ارزیابی عملکرد سازمانی

32

شهرداری تهران

78

مدیریت تغییر

32

79

شش سیگما

32

شرکت کارگزاری خبرگان سهام

82

آلودگی های مدیریتی

32

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی

81

 MSDSمواد نفتی

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  -لرستان

80

 MSDSمواد نفتی

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  -لرستان

83

پمپهای خطوط لوله

32

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

84

اندیشه های نو در مدیریت

32

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی

85

ایمنی ترانسفورماتورها

31

شرکت نفت پارس

86

پیشگیری از حمالت سایبری

31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -لرستان

87

مبانی حفاظت الکترونیک

31

پاالیش گاز ایالم

88

ایمنی جوشکاری و برشکاری

31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -لرستان

89

نظام آراستگی محیط کار 5S

31

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

92

نظام آراستگی محیط کار 5S

31

فراوران ذغالسنگ پابدانا

91

نظام آراستگی محیط کار 5S

31

شرکا کاوش کام آسیا

90

نظام پیشنهادات

31

پیرا حفاری ایرانیان

93

خالقیت

31

شرکت کاوش کام آسیا

94

مدیریت بحران

31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -لرستان

95

رانندگی در مناطق صعب العبور

31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -اراک

96

ارگونومی

31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -اهواز
(چهار دوره)

اداره کل انتصابات شهرداری

تهرانرویکرئ
ارمان
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

سوابق سایر دوره های آموزشی

ردیف

موضوع پروژه

تاریخ

کارفرما

همکاری

97

ارگونومی

31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -لرستان

98

رانندگی به روش تدافعی

31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -زنجان

99

ارگونومی تخصصی

31

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران -شاهرود

122

کمک های اولیه و امداد و نجات

31

شرکت پاالیشگاه گاز ایالم

121

تجزیه و تحلیل مشکالت و تصمیم گیری

31

شرکت پاالیشگاه گاز ایالم

120

رفتار سازمانی

31

شرکت کاوش کام آسیا

123

واکنش در شرایط اضطراری

31

شرکت گاز چهار محال و بختیاری

124

آشنایی با نرم افزار مینی تب

31

سیمان بجنورد

125

مدیریت برونسپاری

39

شهرداری منطقه 9

126

مدیریت تصمیمگیری

39

شهرداری منطقه 9

دوره های مدیریتی نظام آراستگی محیط کار ،مدیریت

 39تا کنون

127
128
129

استرس ،مدیریت زمان و ...
دوره های مدیریتی نظام آراستگی محیط کار ،مدیریت

 39تا کنون

استرس ،مدیریت زمان و ...
دوره های مدیریتی نظام آراستگی محیط کار ،مدیریت

ارمان رویکرئ

شهرداری مناطق  19 ،29 ،9 ،9و 11

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 39تا کنون

استرس ،مدیریت زمان و ...

شرکت ملی پاالیش و پخش
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

خدمات مشاوره

سیستم های مدیریتی
ارمان رویکرئ

استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت
ردیف

شرح

ردیف

شرح

1

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

0

راهنمایی هایی برای بهبود عملکرد ISO 9004

استاندارد های راهنمایی مدیریت کیفیت
ردیف
1
0
3
4
5
6

شرح
راهنمایی برای دستور العمل اجرایی در سازمان بر
مبنای ISO 10001
رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای ISO 10002
مشاوره و پیاده سازی استاندارد حل و فصل شکایات
بیرون از سازمان ISO 10003
راهنمایی برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
ISO 10004
راهنمایی برای تهیه طرح های کیفیت ISO 10005

ردیف

شرح

7

راهنمایی برای مدیریت پیکره بندی ISO 10007

8

راهنمایی هایی برای تهیه مستندات سیستم مدیریت
کیفیت ISO 10013

9

راهنمایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی ISO 10014

12

راهنمایی هایی برای بهبود آموزش ISO 10015

11

راهنمایی برای کاربرد فنون آماری ISO 10017

راهنمایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها
ISO 10006
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

خدمات مشاوره

استاندارد های صنایع تخصصی

ارمان رویکرئ

ردیف

شرح

ردیف

شرح

1

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی
ISO/TS 16949
استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت ،گاز و

5

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع تخصصی طبی
ISO 15189
استاندارد )GLP (Good Laboratory Practice

0

6

پتروشیمی ISO/TS 29001

3

سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485

7

4

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مخابراتی TL 9000

8

روش خوب آزمایشگاهی
استاندارد )GMP (Good Manufacturing Practice
روش های تولید مناسب
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع جوش ISO 3834

استاندارد های عمومی
ردیف

شرح

ردیف

شرح

1

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

4

سیستم مدیریت و امنیت اطالعات ISO 27001

0

سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین ISO 28000

5

سیستم مدیریت ارزشگذاری برند ISO 10668

3

سیستم مدیریت مسئولیت های اجتماعی ISO 26001

6
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

خدمات مشاوره

استاندارد های مربوط به حوزه صنایع غذایی
ارمان رویکرئ

ردیف
1
0
3

شرح

ردیف

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات غذایی و

4

بهداشتی HACCP – ISO 22002
استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی در بسته بندی

5

مواد BRC
استاندارد )SFBB (Safer Food, Better Business

شرح
استاندارد )GMP (Good Manufacturing Practice
روش های تولید مناسب
استاندارد )IFS (International Food Standard
استاندارد بین المللی غذا

6

غذاهای سالم تر ،کسب و کار بهتر

استاندارد های مربوط به حوزه آزمایشگاه و بازرسی
ردیف
1
0
3

شرح
سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها و مراکز
کارلیبراسیون ISO/IEC 17025
استاندارد )GLP (Good Laboratory Practice
روش خوب آزمایشگاهی
سیستم ساماندهی معیارهای عمومی برای سازمان های
بازرسی کننده ISO/IEC 17020

ردیف

شرح

4

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA

5

کنترل فرآیند آماری SPC

6
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

خدمات مشاوره
استاندارد های مربوط به حوزه HSE
ردیف

شرح

ردیف

1

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

4

0

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
OHSAS 18001
سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

5

3

شرح
استانداردهای اتحادیه صنایع الکترونیک
ارمان رویکرئ

)EIA (Electronic Industial Alliance

مدیریت سبز GREEN MANAGEMENT

6
HSE- MS

استاندارد های مربوط به حوزه انرژی
ردیف

شرح

ردیف

شرح

1

سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

0

سیستم مدیریت انرژی EN 16001

استاندارد های مربوط به حوزه مالی
ردیف

شرح

ردیف

شرح

1

سیستم مدیریت ریسک ISO 31000

0

سیستم مدیریت مالی و منافع
)RF(Resource & Fainance Management System
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

خدمات مشاوره

سیستم های مدیریتی
استاندارد های راهنمایی مدیریت کیفیت
ردیف

شرح

ردیف

شرح

1

مدل تعالی سازمانی EFQM

12

الگو برداری BENCHMARKING

0

ندوین سند برنامه استراتژیک

11

مهندسی فروش Seles Engineer

10

مدیریت بحران ،تغییر و تحول

13

معماری سازمانی Enterprise Architecture

14

مدیریت فرآیند Process Management

15

چرخه بهره وری Productivity Cycle

7

مدیریت زنجیره تامین SCM

16

مدیریت پروژه Project Management

8

نظام آراستگی محیط کار 5S

17

مدیریت کیفیت جامع TQM

9

مهندسی مجدد فرآیند ها

18

متدولوژی شش سیگما

3
4
5
6

مدیریت عملکرد با استفاده از الگوی BSC
(کارت امتیازی متوازن)
مدیریت بازاریابی و برندینگ
Marketing & Branding
مدیریت دانش Knowledge Management
مدیریت منابع انسانی
Human Resource Management

ارمان رویکرئ

اخذ گواهینامه محصول
استاندارد های مربوط به حوزه انرژی
ردیف

شرح

ردیف

شرح

1

حالل

3

گواهی انطباق صادرات به روسیه GOST

0

مجوز ورود به اتحادیه اروپا CE MARKING

4
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MAP–PRP–01-00

خدمات آموزشی
ردیف

مدت

نام دوره

زمان

2

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 : 2015

 0روز

1

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015

 3روز

9

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015

 0روز

9

ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیستISO14001:2015

 3روز

9

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

 0روز

9

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

 3روز

8

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 3روز

8

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 3روز

3

مبانی و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005

 3روز

29

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2005

 3روز

22

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 : 2005

 0روز

21

ممیزی داخلی سیستم ایمنی مواد غذایی ISO 22000 : 2005

 0روز

29

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی ISO/TS 16949 : 2009

3روز

29

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع وابسته به خودرو ISO/TS 16949 : 2009

3روز

29

مبانی ،تشریح الزامات  ،ساخت و مستند سازی سیستم HSE - MS

 3روز

29

مبانی ،مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم ISO/TS 29001: 2010

 0روز

28

مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم پایش واندازه گیری رضایت مشتری CSM & CRM

 1روز

28

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری ISO 10002:2014

0روز

23

ممیزی داخلی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری ISO 10002:2014

0روز

19

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011

 0روز

ارمان رویکرئ

دفتر مرکزی :تهران -خیابان آزادی  -خیابان کارون  -نرسیده به خیابان هاشمی -پالک  -823واحد  22تلفکس00212686-00212268 :
سامانه پیام کوتاه(10000MAPCLUB) 266660262132 :
نمایندگی جنوب :تلفن66286677102 :
MAP CLUB

MAP CHARITY

Itop

Tel-fax: (+9821) 66151203-66151037

Email:INFO@MAP-CO.org

www.MAP-CO.ir

Email:FARS@MAP-CO.org
Apt 21,# 328,Karoon St,Azadi Ave, Tehran-Iran

شرکت طراحی و پردازش رویکردهای

Page 44 of 67

مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

خدمات آموزشی

ردیف
12
11

مدت

نام دوره

زمان

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011

 0روز

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم راهنمایی جهت بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

ارمان رویکرئ

0روز

ISO 10005:2005
ممیزی داخلی سیستم راهنمایی جهت بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 10005:2005

0روز

19

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت پیکره بندی ISO 10007:2003

0روز

19

ممیزی داخلی سیستم مدیریت پیکره بندی ISO 10007:2003

 0روز

19

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی راهنمایی و دستورالعمل سازمانی جهت رضایتمندی مشتریان
ISO 10001:2007

 0روز

18

ممیزی داخلی راهنمایی و دستورالعمل سازمانی جهت رضایتمندی مشتریانISO 10001:2007

 0روز

18

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت حل اختالفات خارج از سازمانی ISO 10003:2007

 0روز

13

ممیزی داخلی سیستم مدیریت حل اختالفات خارج از سازمانی ISO 10003:2007

 0روز

99

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO 10004:2012

 0روز

92

ممیزی داخلی سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO 10004:2012

 0روز

91

آشنایی با روش اجرایی تدوین استاندارد های ملی ایران

 3روز

19

99
99
99

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت-راهنمایی برای تهیه مستندات و تدوین
روش اجرایی مدیریت کیفیت ISO 10013:2001
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت -راهنمایی برای تهیه مستندات و تدوین روش اجرایی مدیریت
کیفیت ISO 10013:2001
مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت -رهنمودهایی برای تحقق منافع مالی و
اقتصادی ISO 10014:2006

 0روز

 0روز
0روز
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MAP–PRP–01-00

خدمات آموزشی
ردیف
99
98

مدت

نام دوره

زمان

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت -رهنمودهایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی ISO 10014:2006
مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم فنون آماری و تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد
ISO 10017:2003

0روز

رویکرئ
روز
ارمان 0

98

ممیزی داخلی سیستم فنون آماری و تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد ISO 10017:2003

 0روز

93

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت مالی و منابع RF 9000

 0روز

99

ممیزی داخلی سیستم مدیریت مالی و منابع RF 9000

 0روز

92

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مخابراتی TL 9000

 0روز

91

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مخابراتی TL 9000

 0روز

99

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین ISO28000:2007

 0روز

99

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین ISO28000:2007

 0روز

99

استقرار  ،نگهداری و آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات ISO 27001:2013

 3روز

99

ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطالعات ISO 27001:2013

 3روز

98

ارزیابی عملکرد و عارضه یابی سازمانی

1روز

98

هم افزایی در سازمانهای هولدینگ

 1روز

93

بورس و مهندسی مالی

 1روز

99

مدیریت دانش KM

 1روز

92

مدیریت زنجیره تامین SCM

 1روز

91

تولید ناب LEAN PRODUCTION

 1روز

99

تکنیکهای خالقانه حل مساله TRIZ

 1روز

99

الگوبرداری BENCHMARKING

 1روز
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MAP–PRP–01-00

مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

خدمات آموزشی
ردیف

مدت

نام دوره

زمان

99

آشنایی با مبانی استاندارد آموزشی ISO10015

99

مدیریت منابع انسانی HRM

98

نظام پیشنهادات SS

 1روز

98

معماری سازمانی

 1روز

93

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک RISK ASSESSMENT

 0روز

99

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

1روز

92

تکنیک حل مساله PS

1روز

91

کنترل فرآیند آماری SPC

1روز

99

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

1روز

99

تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه و آثار آن FMEA

 1روز

99

فرایند تایید قطعات تولیدی PPAP

 1روز

99

طراحی آزمایشها DOE

 1روز

98

توسعه عملکرد کیفی QFD

 1روز

98

هزینه های کیفیت COQ

 1روز

93

شش سیگما 6σ

 0روز

89

نظام آراستگی محیط کار 5S

 1روز

82

مدیریت کیفیت جامع TQM

 0روز

81

نگهداری بهره ور جامع TPM

 1روز

89

مدیریت پروژه

 1روز

0روز
رویکرئ
ارمان 1روز
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

خدمات آموزشی

ردیف

مدت

نام دوره

زمان

89

آشنایی با CE-MARKING

89

اصول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ISO 10012 : 2003

89

مدیریت توسعه برند Brand Management

 1روز

88

مدیریت تکنولوژی

 1روز

88

مدیریت بر پایه فرآیند ها BPM & MBP

 1روز

83

کار آفرینی سازمانی

 1روز

89

مارکتینگ و مدیریت بازاریابی

0روز

1روز
ارمان رویکرئ
روز
1
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

خدمات آموزشی دوره های تخصصی ایمنی و بهداشت

ردیف

ردیف

نام دوره

نام دوره

2

مسائل شیمیایی دیگهای بخار

28

کار در ارتفاع

1

شستشوی شیمیایی دیگهای بخار و مبدل های حرارتی

23

سیستم های ایمنی الزم در آزمایشگاه

9

ایمنی پیشرفته آتش نشانی

19

تجهیزات حفاظت فردی ،انتخاب ،استفاده و نگهداری

9

ایمنی ظروف تحت فشار/خوردگی

12

کلیه دوره های استانداردهای شغلی

9

ایمنی در آزمایشگاه

11

اصول صحیح انبار و نگهداری مواد شیمیایی

9

ایمنی مواد شیمیایی

19

روش های صحیح مبارزه با حریق و انفجار مواد شیمیایی

8

ایمنی برق

19

اصول فرماندهی عملیات آتش نشانی

8

ایمنی جوشکاری

19

خاموش کننده هاNFPA -

3

ایمنی زلزله و حوادث طبیعی

19

ایمنی و طب صنعتی

29

ایمنی کمپرسورها و ابزارهایی که با هوای فشرده کار می
کنند

18

ارمان رویکرئ

روش های صحیح نجات و امداد مصدومین ناشی از حریق و
انفجار مواد شیمیایی

22

ایمنی در صنایع سیمان

18

ایمنی گاز های خطرناک

21

کمک های اولیه مقدماتی پیشرفته

13

بهداشت عمومی

29

سازماندهی برنامه های کنترل خطر

99

بهداشت محیطی و ایمنی عمومی

29

شرایط اضطراری و حوادث غیر مترقبه

92

 PTWدر شرکت شل

29

مبانی ایجاد و بکار گیری سیستم کنترل کیفی و بازرسی
فنی

91

اصول و روشهای طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و
کاهش ضایعات

29

پیشگیری از حوادث

99

نقش سرپرستان در کاهش حوادث

28

کلیه دوره های آموزش پزشکی

99

حوادث در محیط های کاری
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مدیریتی آرمان رویکرد اندیش

MAP–PRP–01-00

خدمات آموزشی دوره های تخصصی ایمنی و بهداشت
ردیف

ردیف

نام دوره

نام دوره

99

ایمنی در جابجایی و ذخیره سازی سیلندرهای گاز مایع

99

99

دوره آموزشی ایمنی گازهای خطرناک

99

دوره آموزشی مدیریت

98

مدیریت بحران و امداد در سوانح

99

دوره آموزشی ارزیابی ریسک

98

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت هوا

99

دوره آموزشی ایمنی در معادن

93

دوره آموزشی کمکهای اولیه

98

دوره آموزشی شناخت تجهیزات حفاظت فردی

99

دوره آموزشی ارگونومی

98

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت روانی

92

دوره آموزشی سالمت شغلی

93

دوره آموزشی بهداشت و ایمنی شنوایی

91

دوره آموزشی بهداشت و ایمنی صنعتی ویژه گروههای
مختلف شغلی

99

دوره آموزشی ایمنی در زلزله
ریسک
ارمان رویکرئ

آشنایی با سازمانهای مرتبط با ایمنی صنعتی و بهداشت
حرفه ای

99

دوره آموزشی پزشکی شغلی

92

دوره آموزشی بهداشت و ایمنی چشم

99

دوره آموزشی ایمنی کپسول ها

91

کلیه دوره های ایمنی صنعتی خاص

99

کلیه دوره های استانداردهای ایمنی

99

دوره آموزشی سالمت و اورژانس کار

99

دوره آموزشی مواد سرطان زا

99

دوره آموزشی ایمنی جوشکاری

98

دوره آموزشی مدل های ایمنی و بهداشت

99

کلیه دوره های حفاظت،ایمنی و بهداشت خاص

98

دوره آموزشی HSE

99

دوره آموزشی OSHA

93

دوره آموزشی MSDS

98

دوره آموزشی آتش نشانی

99

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت آب

98

دوره آموزشی آنتروپومتری

92

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت خاک

93

دوره آموزشی حوادث صنعتی

91

دوره آموزشی بهداشت جسمی

89

بهبود فرهنگ HSE
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خدمات آموزشی دوره های تخصصی ایمنی و بهداشت
ردیف

ردیف

نام دوره

نام دوره
کلیه سطوح آمار و روش تحقیق در مسایل ایمنی و بهداشت

82

اصول هزینه و سود HSE

89

81

ارگونومی کارهای دفتری و ستادی

89

دوره آموزشی بهداشت  ،ایمنی  ،محیط زیست

89

تفکر و توسعه پایدار در HSE

88

کاربرد تخصصی کار با تجهیزات اطفاء حریق

89

بازرسی سیلندر های تحت فشار در دوره بهره برداری

88

دوره آموزشی عوامل بیولوژیک

در پاالیشگاه و سایت
ارمان رویکرئ

خدمات آموزشی دوره های عمومی و فنی
ردیف

ردیف

نام دوره

نام دوره

2

مدیریت قرارداد ها

8

روش های تامین مالی پروژه

1

اصول و مبانی کار گروهی

3

مبانی حقوقی قرار دادها و مقررات حاکم بر آن ها

9

ارزیابی فنی ،مالی اقتصادی و توجیه پذیری پروژه ها

29

فنون مذاکره و عقدقرارداد های خارجی

9

استاندارد های مدیریت پروژه

22

مدیریت مهندسی پروژه

9

نظام های مدیریت پروژه

21

مدیریت تدارکات پروژه

29

مدیریت ساخت

29

اصول و مبانی مدیریت مالی

9
8

اصول و مبانی مدیریت
سیستم های اطالعاتی مدیریت پروژه)(PMIS
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خدمات آموزشی دوره های عمومی و فنی
ردیف

ردیف

نام دوره

نام دوره

29

شناخت عوامل محیطی حاکم بر پروژه ها

91

ارزشیابی چرخشی کارکنان

29

چالش و تجارب مدیریت پروژه (سطح اجرائی)

99

کمپرسورهای رفت و برگشتی

28

چالش و تجارب مدیریت پروژه (سطح کالن)

99

) )E-Marketingبازار یابی الکترونیک

28

اصول گزارش نویسی

99

( )gaitekmaM liamEبازاریابی با ایمیل

23

مبانی اقتصاد برای مدیران

99

) )Electronic Bankingبانکداری الکترونیک

19

مباحث نوین در مدیریت

98

) )Electronic Advertisingتبلیغات الکترونیک

12

موازنه جرم و انرژی

98

) )Electronic Paymentپرداخت الکترونیک

11

آشنایی با اصول بهره برداری

93

19

نقشه خوانی و عالئم استاندارد

99

19

شناخت اصول فرایند های شیمیایی

92

19

طراحی تجهیزات فرایندی()1

91

19

محاسبات در پمپ ،توربین و کمپرسور

99

)) Electronic Governmentدولت الکترونیک

18

استفاده بهینه و طراحی مبدل های حرارتی

99

نحوه حضور در نمایشگاههای بین المللی

18

آشنائی با مواد و قطعات

99

13

انواع شیر های کنترل و اصول کار آنها

99

99

محاسبات در لوله کشی صنعتی

98

مدیریت زمان

92

پمپ های گریز از مرکز

98

روانشناسی صنعتی و مدیریتی کاربردی

ارمان رویکرئ

ساخت سایت از دید بازرگانی
))Commercial Web Design
))Principals of Business Contract

نحوه تنظیم طرح کسب و کار
اصول و شناخت کاتالیستهای صنعتی( پیشرفته)
))Electronic Market Research and Reporting
تحقیقات بازار و گزارشگیری از اینترنت

( ) How to participate in the Int’l Exhibitions

اعتبارات اسنادی
))(UCP 600) L/C Letter of Credit

() gaaaMeieak tiopikمدیریت واردات
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خدمات آموزشی دوره های عمومی و فنی
ردیف

ردیف

93

نام دوره
نقش و کاربرد آمار در مدیریت امور و اجرای بهینه

نام دوره

99

بازرسی جنرال جو

پروژه ها

99

قوانین نامه نگاری و مکاتبات به زبان انگلیسی

99

92

اقتصاد مهندسی

98

ارمان رویکرئ

ابزارهای مهندسی در صنعت

سیستمهای گزارش گیری مدیریتMRS

98

خطاناپذیرسازی Poka-yoke/ Mistake proofing/

99

مدیریت استرس

93

دوره آماده سازی آزمون PMP

99

آدیت محصول ))SQFE

89

تحلیل فلسفی نظریه های مدیریت

99

 -GD&Tتلرانس و ابعاد هندسی
)(Geometric & Dimensioning
انواع نقشههای مهندسی -مبتنی بر استانداردهای

82

مدیریت تغییر

91

99

پیمانکاری مدیریت ) (MCو جایگاه آن در اجرای پروژه ها

81

اصول برقراری ارتباط موثر در سازمان

نظامی آمریکا و ASME Y 14.24

98

سیستم های انبارداری و کدینگ کاالها

89

طراحی گیج ،فیکسچر وفرامین کنترلی

98

مدیریت هزینه و کنترل هزینه

89

انواع روشهای اندازهگیری مرتبط با GD&T
)(Measurement Method
 -TDPبستههای اطالعات فنی
)(Technical Data Package
مدیریت اسناد و اتوماسیون اداری ()ECM & OA

93

))Principals of Business Contract

89

اصول تنظیم قراردادهای بازرگانی (غیر حقوقی)
)) E-Commerceتجارت الکترونیک

99
92
91
99
99

89
88

مدیریت استراتژیک تجارت
)(Business Strategic Mana gement
() gaaaMeieak saEeSمدیریت فروش
) (Procurement Management
مدیریت خرید
مدیریت صادرات) (Export Management

آشنایی با سیستم  PLCبرنامه PCS7

88

برنامه ریزی و کنترل پروژه ها (MSPمقدماتی)

83

دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار

89

سیستمهای توزین ()SHENCK
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خدمات آموزشی دوره های عمومی و فنی
ردیف

ردیف

نام دوره

نام دوره

82

دوره سفارشات و نقطه سفارش

299

Master Black Belt

81

کدگذاری اقالم انبار

292

برنامه ریزی و کنترل تولید

89

عدم قطعیت و کالیبراسیون

291

مدیریت انرژی

89

آشنایی با کمپرسورها

299

انتقال حرارت

299

حسابداری صنعتی

89

جوشکاری گاز

299

کارسنجی و زمان سنجی

88

سیستمهای کنترل در صنایع

299

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

88

عوامل موثر بر گرفتگی ها در پری هیتر

298

زبان تخصصی در صنعت سیمان

83

اپراتوری آسیابهای گلوله ای

298

39

بهره برداری آسیابهای غلطکی

293

محاسبات در لوله کشی صنعتی

32

راهبری مقدماتی کوره های سیمان

229

روغن های صنعتی و اصول روغنکاری

31

شناخت و انتخاب و عیب یابی انواع گیربکسها

222

ماشین آالت ،پرس ها ،باالبر ها و حفاظ گذاری

39

بهره برداری و کنترل کوره

221

(کمر بند سیاه)Black Belt

39

اصول و ساختمان توربینهای گازی

229

Master Black Belt

39

آشنایی با مباحث کامپیوتر

229

برنامه ریزی و کنترل تولید

39

انواع شیر های کنترل و اصول کار آنها

229

اصالح الگوی مصرف

38

احتراق و کوره ها

229

اصول و شناخت کاتالیست های صنعتی (مقدماتی)

38

(کمربند سبز)Green Belt

228

) (Internet In Commerceکاربرد اینترنت در بازرگانی

33

(کمر بند سیاه)Black Belt

89

تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

ارمان رویکرئ

نگهداری و تعمیرات
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خدمات آموزشی دوره های تخصصی محیط زیست
ردیف

ردیف

نام دوره

نام دوره

2

شناخت آبهای صنعتی

28

آلودگی هوا در صنایع صنعت نفت،گاز و پتروشیمی

1

تصفیه فیزیکی و شیمیایی آب

23

مدیریت پسماندهای عادی و خطرناک

9

اصول دیگهای بخار

19

برنامه ریزی استراتژیک در محیط زیست

9

بهره برداری از دیگهای بخار

12

روش تحقیق در محیط زیست

9

برجهای خنک کننده و عملکرد آنها

11

پایش گازها و ذرات خروجی از دودکش

9

اصول تقطیر و تفکیکی

19

تصفیه پسابهای صنعتی و بهداشتی

8

آب بند های مکانیکی

19

مدیریت ضایعات جامد

8

مدلسازی و هیدرولوژی آبهای زیر زمینی

19

روشهای پاکسازی آب و خاک آلوده به مواد نفتی

3

دوره آموزشی آلودگی محیط زیست

19

مدلسازی و هیدرولوژی آبهای زیر زمینی

29

کارگاه های آموزشی تکمیلی اقتصاد محیط زیست

18

روشهای راهبری تصفیه خانه های صنعتی

22
21
29
29

توسعه پایدار شهری و روستایی و اثرات موثر

18

سازندگی آن بر محیط زیست
تدوین شاخصهای برنامه ای و عملکرد سازمانی

13

محیط زیست
روشهای اندازه گیری و ارزیابی آالینده های منتشره
از خودروهای بنزینی
روشهای اندازه گیری و ارزیابی آالینده های منتشره
از خودروهای دیزلی

29

روشهای کنترل و حذف آالینده ها

29

ارزیابی احتمال وقوع مخاطرات زیست محیطی

28

مبانی مدیریت پسماندهای صنعتی

99
92

ارمان رویکرئ

آشنایی عملی با سیستم های تصفیه و حذف آالینده ها
از فاضالب های شهری و صنعتی
نقش محیط زیست در توسعه پایدار
کاربرد زیست فناوری در بهسازی مواد زائد خطرناک و
مدیریت فاضالب
چگونگی طراحی و اجرای محلهای دفن پسماندهای
شهری و ویژه
روشهای QA/QCدر آزمایشگاه های شیمی(سنجش

91

فلزات،هیدروکربن های نفتی و سایر پارامترهای
شیمیایی)جهت اخذ گواهینامه ISO 17025
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