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سٍص 2  ISO9001 : 2015 1هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت ویفیت  

سٍص 8  ISO9001:2015 2 هویضی داخلی ػیؼتن هذیشیت ویفیت 

سٍص 2  ISO14001:2015 3هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت هحیظ صیؼت  

سٍص 8  ISO14001:2015 4هحیظ صیؼت  ن هذیشیتهویضی داخلی ػیؼت 

سٍص 2  ISO 45001 5  هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت ایوٌی ٍ تْذاؿت ؿغلی 

سٍص 8  ISO 45001 6 ایوٌی ٍ تْذاؿت ؿغلی   هویضی داخلی ػیؼتن هذیشیت 

سٍص 8  IMS 7هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت یىپاسچِ  

سٍص 8  IMS 8یىپاسچِ   هویضی داخلی ػیؼتن هذیشیت 

سٍص 8  ISO/IEC 17025:2005 9هثاًی ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت ویفیت آصهایـگاُ   

سٍص 8  ISO/IEC 17025:2005 11هویضی ػیؼتن هذیشیت ویفیت آصهایـگاُ   

سٍص 2  ISO 22000 : 11 2005 زاییهثاًی، تـشیح الضاهات ٍ  هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت ایوٌی هَاد غ 

سٍص 2  ISO 22000 12هویضی داخلی  ػیؼتن  ایوٌی هَاد غزایی  

سٍص8  ISO/TS 16949 : 2009 13هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی  

سٍص8  ISO/TS 16949 : 2009 14 هویضی داخلی ػیؼتن هذیشیت ویفیت دس صٌایغ ٍاتؼتِ تِ خَدسٍ  

سٍص 8  HSE - MS 15ات ، ػاخت ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن  هثاًی، تـشیح الضاه 

سٍص 2  ISO/TS 29001 16هثاًی، هؼتٌذ ػاصی ٍ هویضی داخلی ػیؼتن  
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سٍص 2  CSM & CRM 17هذیشیت استثاط تا هـتشی ٍ ػیؼتن پایؾ ٍاًذاصُ گیشی سضایت هـتشی  

سٍص2  ISO 10002:2018 18 تن هذیشیت سػیذگی تِ ؿىایت هـتشیهثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼ 

سٍص2  ISO 10002:2018 19 هویضی داخلی ػیؼتن هذیشیت سػیذگی تِ ؿىایت هـتشی 

سٍص 2  ISO 50001 21اًشطی هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت  

سٍص 2  ISO 50001 21اًشطی ػیؼتن هذیشیت  هویضی داخلی 

سٍص2  ISO 10005:2005 22ساٌّوایی جْت تْثَد احشتخـی ػیؼتن هذیشیت ویفیت ، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هثاًی 

سٍص2  ISO 10005:2005 23ساٌّوایی جْت تْثَد احشتخـی ػیؼتن هذیشیت ویفیت داخلی ػیؼتن  هویضی 

سٍص2  ISO 10007:2003 24هذیشیت پیىشُ تٌذی هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن  

سٍص 2  ISO 10007:2003 25هذیشیت پیىشُ تٌذی داخلی ػیؼتن  هویضی 

سٍص 2  ISO 10001 26ساٌّوایی ٍ دػتَسالؼول ػاصهاًی جْت سضایتوٌذی هـتشیاى هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی  

سٍص 2  ISO 10001 27 ساٌّوایی ٍ دػتَسالؼول ػاصهاًی جْت سضایتوٌذی هـتشیاىهویضی داخلی  

سٍص 2  ISO 10003 28هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت حل اختالفات خاسج اص ػاصهاًی  

سٍص 2  ISO 10003 29هویضی داخلی ػیؼتن  هذیشیت حل اختالفات خاسج اص ػاصهاًی  

سٍص 2  ISO 10004   31ن هذیشیت سضایتوٌذی هـتشیاى هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼت 

سٍص 2  ISO 10004   31هذیشیت سضایتوٌذی هـتشیاى  هویضی داخلی ػیؼتن 

سٍص 8  32 آؿٌایی تا سٍؽ اجشایی تذٍیي اػتاًذاسد ّای هلی ایشاى 
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سٍص 2  
ؽ اجشایی هذیشیت ویفیت ساٌّوایی تشای تْیِ هؼتٌذات ٍ تذٍیي سٍ-هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت ویفیت

ISO 10013:2001   
33 

سٍص 2  ISO 10013:2001   34ساٌّوایی تشای تْیِ هؼتٌذات ٍ تذٍیي سٍؽ اجشایی هذیشیت ویفیت  -ػیؼتن هذیشیت ویفیت هویضی داخلی 

سٍص2  ISO 10014:2006 35تصادی سٌّوَدّایی تشای تحمك هٌافغ هالی ٍ ال -هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن هذیشیت ویفیت 

سٍص2  ISO 10014:2006 36سٌّوَدّایی تشای تحمك هٌافغ هالی ٍ التصادی  -داخلی ػیؼتن هذیشیت ویفیت هویضی 

سٍص2  ISO 10017:2003 37فٌَى آهاسی ٍ تحلیل دادُ ّا هثتٌی تش اػتاًذاسد هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن  

سٍص 2  ISO 10017:2003 38فٌَى آهاسی ٍ تحلیل دادُ ّا هثتٌی تش اػتاًذاسد  داخلی ػیؼتن هویضی 

سٍص 2  RF 9000 39هذیشیت هالی ٍ هٌاتغ  ػیؼتن  هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی 

سٍص 2  RF 9000 41هذیشیت هالی ٍ هٌاتغ   هویضی داخلی ػیؼتن 

سٍص 2  TL 9000 41 ویفیت دس صٌایغ هخاتشاتیهثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼتن  هذیشیت  

سٍص 2  TL 9000  42 هویضی داخلی ػیؼتن  هذیشیت ویفیت دس صٌایغ هخاتشاتی 

سٍص 2  ISO28000:2007   43 ن هذیشیت اهٌیت دس صًجیشُ تاهیي هثاًی، تـشیح الضاهات ٍ هؼتٌذ ػاصی ػیؼت 

سٍص 2  ISO28000:2007     44ن هذیشیت اهٌیت دس صًجیشُ تاهیي هویضی داخلی ػیؼت 

 ISO 27001 45ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالػات اػتمشاس ، ًگْذاسی ٍ آهَصؽ  سٍص 8

 ISO 27001 46هویضی داخلی ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اعالػات  سٍص 8

سٍص2  47 اسصیاتی ػولىشد ٍ ػاسضِ یاتی ػاصهاًی  
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سٍص 2  48 یٌگ ّن افضایی دس ػاصهاًْای َّلذ 

سٍص 2  49 تَسع ٍ هٌْذػی هالی 

سٍص 2  KM 51هذیشیت داًؾ  

سٍص 2  SCM 51هذیشیت صًجیشُ تاهیي  

سٍص 2  LEAN PRODUCTION 52تَلیذ ًاب  

سٍص  2  TRIZ 53تىٌیىْای خاللاًِ حل هؼالِ   

سٍص 2  BENCHMARKING 54الگَتشداسی  

سٍص2  ISO10015 55آؿٌایی تا هثاًی اػتاًذاسد آهَصؿی  

سٍص2  HRM 56هذیشیت هٌاتغ اًؼاًی  

سٍص 2  SS 57ًظام پیـٌْادات  

سٍص 2  58 هؼواسی ػاصهاًی 

سٍص 2  RISK ASSESSMENT 59ؿٌاػایی خغش ٍ اسصیاتی سیؼه  

سٍص2  APQP 61عشح سیضی پیـاپیؾ ویفیت هحصَل  

سٍص2  PS 61تىٌیه حل هؼالِ  

سٍص2  SPC 62وٌتشل فشآیٌذ آهاسی  

سٍص2  MSA 63ٍ تحلیل ػیؼتن اًذاصُ گیشی  تجضیِ 
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سٍص 2  FMEA 64تجضیِ ٍ تحلیل حاالت تالمَُ ٍ آحاس آى  

سٍص 2  PPAP 65فشایٌذ تاییذ لغؼات تَلیذی  

سٍص 2  DOE 66عشاحی آصهایـْا  

سٍص 2  QFD 67تَػؼِ ػولىشد ویفی  

سٍص 2  COQ 68ّضیٌِ ّای ویفیت  

سٍص 2  6σ 69ا ؿؾ ػیگو 

سٍص 2  5S 71ًظام آساػتگی هحیظ واس  

سٍص 2  TQM 71هذیشیت ویفیت جاهغ  

سٍص 2  TPM 72ًگْذاسی تْشُ ٍس جاهغ  

سٍص 2  73 هذیشیت پشٍطُ 

سٍص2  CE-MARKING 74اؿٌایی تا  

سٍص 2  ISO 10012 : 2003 75اصَل والیثشاػیَى تجْیضات اًذاصُ گیشی  

سٍص 2  Brand Management  76 هذیشیت تَػؼِ تشًذ 

سٍص 2  77 هذیشیت تىٌَلَطی 

سٍص 2  BPM & MBP  78 هذیشیت تش پایِ فشآیٌذ ّا  

سٍص 2  79   واس آفشیٌی ػاصهاًی 

سٍص2  81 هاسوتیٌگ ٍ هذیشیت تاصاسیاتی 
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 دوره های تخصصی ایمنی و بهذاشت

 ردیف نام دوره  ردیف نام دوره 
س هَاد ؿیویاییسٍؽ ّای صحیح هثاسصُ تا حشیك ٍ اًفجا  1 هؼائل ؿیویایی دیگْای تخاس 21 

 2 ؿؼتـَی ؿیویایی دیگْای تخاس ٍ هثذل ّای حشاستی 21 اصَل فشهاًذّی ػولیات آتؾ ًـاًی

 3 ایوٌی پیـشفتِ آتؾ ًـاًی NFPA 22  -خاهَؽ وٌٌذُ ّا

 4 ایوٌی ظشٍف تحت فـاس/خَسدگی 23 ایوٌی ٍ عة صٌؼتی

هصذٍهیي ًاؿی اص حشیك ٍ اًفجاس هَاد ؿیویایی اهذاد ٍ ًجاتسٍؽ ّای صحیح   5 ایوٌی دس آصهایـگاُ 24 

 6 ایوٌی هَاد ؿیویایی 25 ایوٌی گاص ّای خغشًان

 7 ایوٌی تشق 26 تْذاؿت ػوَهی

 8 ایوٌی جَؿىاسی 27 تْذاؿت هحیغی ٍ ایوٌی ػوَهی

PTW 9 ایوٌی صلضلِ ٍ حَادث عثیؼی 28 دس ؿشوت ؿل 

یوٌی دس صٌایغ ا 29 واس دس استفاع  11 

م دس آصهایـگاُصػیؼتن ّای ایوٌی ال  11 ایوٌی ووپشػَسّا ٍ اتضاسّایی وِ تا َّای فـشدُ واس هی وٌٌذ 31 

 12 ووه ّای اٍلیِ همذهاتی  پیـشفتِ 31 پیـگیشی اص حَادث

 13 ػاصهاًذّی تشًاهِ ّای وٌتشل خغش 32 ًمؾ ػشپشػتاى دس واّؾ حَادث

پضؿىی ولیِ دٍسُ ّای آهَصؽ  14 ؿشایظ اضغشاسی ٍ حَادث غیش هتشلثِ 33 

 15 هثاًی ایجاد ٍ تىاس گیشی ػیؼتن وٌتشل ویفی ٍ تاصسػی فٌی 34 حَادث دس هحیظ ّای واسی

 16 اصَل ٍ سٍؿْای عشاحی ٍ اػتمشاس ػیؼتن هذیشیت ایوٌی ٍ واّؾ ضایؼات 35 ایوٌی دس جاتجایی ٍ رخیشُ ػاصی ػیلٌذسّای گاص هایغ

تا ػاصهاًْای هشتثظ تا ایوٌی صٌؼتی ٍ تْذاؿت حشفِ ای آؿٌایی  17 تجْیضات حفاظت فشدی، اًتخاب، اػتفادُ ٍ ًگْذاسی 36 

 18 ولیِ دٍسُ ّای اػتاًذاسدّای ؿغلی 37 هذیشیت تحشاى ٍ اهذاد دس ػَاًح

 19 اصَل صحیح اًثاس ٍ ًگْذاسی هَاد ؿیویایی 38 دٍسُ آهَصؿی تْذاؿت َّا
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 ی ایمنی و بهذاشتدوره های تخصص

 ردیف نام دوره  ردیف نام دوره 
 39 دٍسُ آهَصؿی ووىْای اٍلیِ 59 دٍسُ آهَصؿی ایوٌی گاصّای خغشًان

 41 دٍسُ آهَصؿی اسگًََهی 61 دٍسُ آهَصؿی تْذاؿت ٍ ایوٌی ؿٌَایی

 41 دٍسُ آهَصؿی ػالهت ؿغلی 61 دٍسُ آهَصؿی تْذاؿت ٍ ایوٌی چـن

 42 دٍسُ آهَصؿی تْذاؿت ٍ ایوٌی صٌؼتی ٍیظُ گشٍّْای هختلف ؿغلی 62 صٌؼتی خافولیِ دٍسُ ّای ایوٌی 

 43 دٍسُ آهَصؿی پضؿىی ؿغلی 63 دٍسُ آهَصؿی ػالهت ٍ اٍسطاًغ واس

 44 دٍسُ آهَصؿی ایوٌی وپؼَل ّا 64 دٍسُ آهَصؿی ایوٌی جَؿىاسی

 45 ًذاسدّای ایوٌیولیِ دٍسُ ّای اػتا 65 ولیِ دٍسُ ّای حفاظت،ایوٌی ٍ تْذاؿت خاف

 46 دٍسُ آهَصؿی هَاد ػشعاى صا OSHA 66دٍسُ آهَصؿی 

 47 دٍسُ آهَصؿی هذل ّای ایوٌی ٍ تْذاؿت 67 دٍسُ آهَصؿی آتؾ ًـاًی

 HSE 48دٍسُ آهَصؿی  68 دٍسُ آهَصؿی آًتشٍپَهتشی

 MSDS 49دٍسُ آهَصؿی  69 دٍسُ آهَصؿی حَادث صٌؼتی

 51 دٍسُ آهَصؿی ایوٌی ٍ تْذاؿت آب   HSE 71تْثَد فشٌّگ 

 51 دٍسُ آهَصؿی ایوٌی ٍ تْذاؿت خان HSE 71اصَل ّضیٌِ ٍ ػَد 

 52 دٍسُ آهَصؿی تْذاؿت جؼوی 72 اسگًََهی واسّای دفتشی ٍ ػتادی

 53 دٍسُ آهَصؿی ایوٌی دس صلضلِ HSE 73تفىش ٍ تَػؼِ پایذاس دس  

تشداسیتاصسػی ػیلٌذس ّای تحت فـاس دس دٍسُ تْشُ   54 دٍسُ آهَصؿی هذیشیت سیؼه 74 

 55 دٍسُ آهَصؿی اسصیاتی سیؼه 75 ولیِ ػغَح آهاس ٍ سٍؽ تحمیك دس هؼایل ایوٌی ٍ تْذاؿت دس پاالیـگاُ ٍ ػایت  

 56 دٍسُ آهَصؿی ایوٌی دس هؼادى 76 دٍسُ آهَصؿی تْذاؿت ، ایوٌی ، هحیظ صیؼت

 57 دٍسُ آهَصؿی ؿٌاخت تجْیضات حفاظت فشدی 77 واستشد تخصصی واس تا تجْیضات اعفاء حشیك

 58 دٍسُ آهَصؿی ایوٌی ٍ تْذاؿت سٍاًی 78 دٍسُ آهَصؿی ػَاهل تیَلَطیه
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 10000MAPCLUB (266660262132)ػاهاًِ پیاهه وَتاُ: 

 دٍسُ ّای هذیشیتی ػوَهی ٍ فٌی

 ردیف نام دوره  ردیف نام دوره 
 1 هذیشیت لشاسداد ّا 21 هَاصًِ جشم  ٍ اًشطی

ی واس گشٍّیاصَل ٍ هثاً 22 آؿٌایی تا اصَل تْشُ تشداسی  2 

 3 اسصیاتی فٌی، هالی التصادی ٍ تَجیِ پزیشی پشٍطُ ّا 23 ًمـِ خَاًی ٍ ػالئن اػتاًذاسد

 4 اػتاًذاسد ّای هذیشیت پشٍطُ 24 ؿٌاخت اصَل فشایٌذ ّای ؿیویایی

 5 ًظام ّای هذیشیت پشٍطُ 25 (2عشاحی تجْیضات فشایٌذی)

ٍ هثاًی هذیشیتاصَل  26 هحاػثات دس پوپ ،تَستیي ٍ ووپشػَس  6 

 7 (PMIS)ػیؼتن ّای اعالػاتی هذیشیت پشٍطُ 27 اػتفادُ تْیٌِ ٍ عشاحی هثذل ّای حشاستی

 8 سٍؽ ّای تاهیي هالی پشٍطُ 28 آؿٌائی تا هَاد ٍ لغؼات

تش آى ّا نهثاًی حمَلی لشاس دادّا ٍ همشسات حاو 29 اًَاع ؿیش ّای وٌتشل ٍ اصَل واس آًْا  9 

 11 فٌَى هزاوشُ ٍ ػمذلشاسداد ّای خاسجی 31 ِ وـی صٌؼتیهحاػثات دس لَل

 11 هذیشیت هٌْذػی پشٍطُ 31 پوپ ّای گشیض اص هشوض

 12 هذیشیت تذاسوات پشٍطُ 32 اسصؿیاتی چشخـی واسوٌاى

 13 هذیشیت ػاخت 33 ووپشػَسّای سفت ٍ تشگـتی

E-Marketing) )لیاصَل ٍ هثاًی هذیشیت ها 34 تاصاس یاتی الىتشًٍیه  14 

(liamE gaitekmaMتاصاسیاتی تا ایویل ) 15 ؿٌاخت ػَاهل هحیغی حاون تش پشٍطُ ّا 35 

Electronic Banking)16 چالؾ ٍ تجاسب هذیشیت پشٍطُ )ػغح اجشائی( 36 ( تاًىذاسی الىتشًٍیه 

Electronic Advertising)17 چالؾ ٍ تجاسب هذیشیت پشٍطُ )ػغح والى( 37 ( تثلیغات الىتشًٍیه 

Electronic Payment)18 اصَل گضاسؽ ًَیؼی 38 ( پشداخت الىتشًٍیه 

Commercial Web Design)19 هثاًی التصاد تشای هذیشاى 39  ( ػاخت ػایت اص دیذ تاصسگاًی 

Principals of Business Contract) 21 هثاحج ًَیي دس هذیشیت 41 عشح وؼة ٍ واس( ًحَُ تٌظین 
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 10000MAPCLUB (266660262132)ػاهاًِ پیاهه وَتاُ: 

 هی ٍ فٌیدٍسُ ّای هذیشیتی ػوَ

 ردیف نام دوره  ردیف نام دوره 

 41 اصَل ٍ ؿٌاخت واتالیؼتْای صٌؼتی) پیـشفتِ( 58 هذیشیت ّضیٌِ ٍ وٌتشل ّضیٌِ

Principals of Business Contract) اصَل تٌظین لشاسدادّای )

 تاصسگاًی )غیش حمَلی(

59 Electronic Market Research and Reporting) 42 ( تحمیمات تاصاس 

E-Commerce) )61 تجاست الىتشًٍیه Electronic Government) 43 (دٍلت الىتشًٍیه 

Business Strategic Management) هذیشیت) 

 اػتشاتظیه تجاست 

61 How to participate in the Int’l Exhibitions?) ًحَُ حضَس (

تیي الوللی ًوایـگاّْایدس   

44 

(saEeS gaaaMeieak )62 هذیشیت فشٍؽ L/C Letter of Credit) (UCP 600) )45 یاػتثاسات اػٌاد 

Procurement Management ))63 هذیشیت خشیذ (tiopik gaaaMeieak )46 تهذیشیت ٍاسدا 

Export Management ))47 هذیشیت صهاى 64 هذیشیت صادسات 

 48 سٍاًـٌاػی صٌؼتی ٍ هذیشیتی واستشدی 65 ؽتاصسػی جٌشال جَ

 49 ًمؾ ٍ واستشد آهاس دس هذیشیت اهَس ٍ اجشای تْیٌِ پشٍطُ ّا 66 ی دس صٌؼتاتضاسّای هٌْذػ

MRS ػیؼتوْای گضاسؽ گیشی هذیشیت   51 لَاًیي ًاهِ ًگاسی  ٍ هىاتثات تِ صتاى اًگلیؼی 67 

 51 التصاد هٌْذػی Poka-yoke/ Mistake proofing/ 68خغاًاپزیشػاصی 

سی هذیشیت پیواًىا PMP 69دٍسُ آهادُ ػاصی آصهَى  (MC) ٍ جایگاُ آى دس اجشای پشٍطُ ّا   52 

 53 هذیشیت اػتشع 71 تحلیل فلؼفی ًظشیِ ّای هذیشیت

 SQFE  54آدیت هحصَل 71 هذیشیت تغییش

GD&T 72 ػاصهاى اصَل تشلشاسی استثاط هَحش دس تلشاًغ ٍ اتؼاد ٌّذػی  - (Geometric Dimensioning & 55 

 ASME Yهثتٌی تش اػتاًذاسدّای ًظاهی آهشیىا ٍ  -ّای هٌْذػی اًَاع ًمـِ 73 ٌتشلیعشاحی گیج، فیىؼچش ٍفشاهیي و

14.24 
56 

 57 ػیؼتن ّای اًثاسداسی ٍ وذیٌگ واالّا GD&T  (Measurement Method) 74گیشی هشتثظ تا  اًَاع سٍؿْای اًذاصُ
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 10000MAPCLUB (266660262132)ػاهاًِ پیاهه وَتاُ: 

 دٍسُ ّای هذیشیتی ػوَهی ٍ فٌی

 ردیف نام دوره  ردیف نام دوره 
 75 (Technical Data Package)ّای اعالػات فٌی  تؼتِ -TDP 95                               ی تا هثاحج واهپیَتش                  آؿٌای

 76 (ECM & OAهذیشیت اػٌاد ٍ اتَهاػیَى اداسی ) 96 اًَاع ؿیش ّای وٌتشل ٍ اصَل واس آًْا

 PCS7 77هِ تشًا  PLCآؿٌایی تا ػیؼتن  97 احتشاق ٍ وَسُ ّا

Green Belt ()ووشتٌذ ػثض -ؿؾ ػیگوا   78 همذهاتی(MSPتشًاهِ سیضی ٍ وٌتشل پشٍطُ ّا ) 98 

Black Belt )ووش تٌذ ػیاُ( -ؿؾ ػیگوا  79 دٍسُ آهَصؿی آؿٌایی تا لَاًیي واس 99 

Master Black Belt  81 (SHENCKػیؼتوْای تَصیي ) 111  -ؿؾ ػیگوا

 81 دٍسُ ػفاسؿات ٍ ًمغِ ػفاسؽ 111 تشًاهِ سیضی ٍ وٌتشل تَلیذ

 82 وذگزاسی الالم اًثاس 112 هذیشیت اًشطی

 83 ػذم لغؼیت ٍ والیثشاػیَى 113 اًتمال حشاست

 84 آؿٌایی تا ووپشػَسّا 114 حؼاتذاسی صٌؼتی

 SPSS 85تحلیل دادُ ّای آهاسی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  115 واسػٌجی ٍ صهاى ػٌجی

ی هذیشاى غیشهالیهذیشیت هالی تشا  86 جَؿىاسی گاص 116 

 87 ػیؼتوْای وٌتشل دس صٌایغ 117 صتاى تخصصی دس صٌؼت 

 88 ػَاهل هَحش تش گشفتگیْا دس پشی ّیتش 118 ًگْذاسی ٍتؼویشات

 89 اپشاتَسی آػیاتْای گلَلِ ای 119 هحاػثات دس لَلِ وـی صٌؼتی

آػیاتْای غلغىی تْشُ تشداسی 111 سٍغي ّای صٌؼتی ٍ اصَل سٍغٌىاسی  91 

 91 ساّثشی همذهاتی وَسُ ّای ػیواى 111 هاؿیي آالت، پشع ّا، تاالتش ّا ٍ حفاػ گزاسی

 92 ؿٌاخت ٍ اًتخاب ٍ ػیة یاتی اًَاع گیشتىؼْا 112 اصالح الگَی هصشف

 93 تْشُ تشداسی ٍ وٌتشل وَسُ 113 اصَل ٍ ؿٌاخت واتالیؼت ّای صٌؼتی )همذهاتی(

 94 اصَل ٍ ػاختواى تَستیٌْای گاصی 114 (Internet In Commerce) دس تاصسگاًی واستشد ایٌتشًت
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 10000MAPCLUB (266660262132)ػاهاًِ پیاهه وَتاُ: 

 دٍسُ ّای تخصصی هحیظ صیؼت

 ردیف نام دوره  ردیف نام دوره 

 1 ؿٌاخت آتْای صٌؼتی 18 هذیشیت پؼواًذّای ػادی ٍ خغشًان

ٍ ؿیویایی آبتصفیِ فیضیىی  19 چگًَگی عشاحی ٍ اجشای هحلْای دفي پؼواًذّای ؿْشی ٍ ٍیظُ  2 

 3 اصَل دیگْای تخاس 21 واستشد صیؼت فٌاٍسی دس تْؼاصی هَاد صائذ خغشًان ٍ هذیشیت فاضالب

 4 تْشُ تشداسی اص دیگْای تخاس 21 اسصیاتی احتوال ٍلَع هخاعشات صیؼت هحیغی

دس آصهایـگاُ ّای ؿیوی)ػٌجؾ فلضات،ّیذسٍوشتي ّای ًفتی QA/QCسٍؿْای 

یویایی(جْت اخز گَاّیٌاهِ ٍ ػایش پاساهتشّای ؿ ISO 17025 

22 
 تشجْای خٌه وٌٌذُ ٍ ػولىشد آًْا

5 

 6 اصَل تمغیش ٍ تفىیىی 23 هثاًی هذیشیت پؼواًذّای صٌؼتی

 7 آب تٌذ ّای هىاًیىی 24 پایؾ گاصّا ٍ رسات خشٍجی اص دٍدوؾ

 8 هذلؼاصی ٍ ّیذسٍلَطی آتْای صیش صهیٌی 25 تصفیِ پؼاتْای صٌؼتی ٍ تْذاؿتی

 9 دٍسُ آهَصؿی آلَدگی هحیظ صیؼت 26 هذیشیت ضایؼات جاهذ

 11 واسگاُ ّای آهَصؿی تىویلی التصاد هحیظ صیؼت 27 سٍؿْای پاوؼاصی آب ٍ خان آلَدُ تِ هَاد ًفتی

 11 تَػؼِ پایذاس ؿْشی ٍ سٍػتایی ٍ احشات هَحش ػاصًذگی آى تش هحیظ صیؼت 28 هذلؼاصی ٍ ّیذسٍلَطی آتْای صیش صهیٌی

ٍؿْای ساّثشی تصفیِ خاًِ ّای صٌؼتیس  12 تذٍیي ؿاخصْای تشًاهِ ای ٍ ػولىشد ػاصهاًی هحیظ صیؼت 29 

 13 سٍؽ تحمیك دس هحیظ صیؼت 31 سٍؿْای وٌتشل ٍ حزف آالیٌذُ ّا

 14 تشًاهِ سیضی اػتشاتظیه دس هحیظ صیؼت 31 ًمؾ هحیظ صیؼت دس تَػؼِ پایذاس

حزف آالیٌذُ ّا اص فاضالب ّای ؿْشی ٍ  آؿٌایی ػولی تا ػیؼتن ّای تصفیِ ٍ

 صٌؼتی

32 
 سٍؿْای اًذاصُ گیشی ٍ اسصیاتی آالیٌذُ ّای هٌتـشُ اص خَدسٍّای تٌضیٌی

15 

 16 سٍؿْای اًذاصُ گیشی ٍ اسصیاتی آالیٌذُ ّای هٌتـشُ اص خَدسٍّای دیضلی  

ًفت،گاص ٍ پتشٍؿیوی  آلَدگی َّا دس صٌایغ    17 
 


