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 ؽزوت هؾاٍرِفٌي ٍ خذهات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . 

 رعا تذتيز پارط ؽزوتؼزفي ه

ثب سىيٝ ثش سٛاٖ  " رساتدبير پارس" ٔذيشيز ؿشوز ٔـبٚسٜ فٙي ٚ خذٔبر 

ساػشبي سػبِز  دسسخللي، ػٛاثك ٚ سجشثيبر دب٘ضدٜ ػبِٝ ٔذيشاٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ خٛد 

ٟٔٙذػي ٚ دس حٛصٜ خذٔبر  68دس ػبَ  ٞبي ثٙيبديٗ خٛيؾ ٚ ثب دبيجٙذي ثٝ اسصؽ

 ٔـغَٛ ثٝ فؼبِيز ٕ٘ٛدٜ اػز ػٟبٔي خبف ٔذيشيز ثؼٙٛاٖ ؿشوز

دس دس حٛصٜ كٙؼز ٚدا٘ـٍبٜ خجشٜ  ٚ وبسؿٙبػبٖجٕؼي اص ٔشخللبٖ ٔفشخشيٓ وٝ ثب ٔب 

سا ادا ثٝ وـٛس ػضيضٔبٖ ايشاٖ خٛد  ػٟٓدس سالؿيٓ سب ٔؼيش سحَٛ ٚ ثبِٙذٌي جبٔؼٝ 

 .ىٙيٓٔي

ثٝ ػٙٛاٖ ٕٞىبس ٚ يبٚس،  سٛػؼٝ  "بير پارس رساتد" ؿشوز ٔـبٚسٜ فٙي ٚ ٔذيشيز  

ٞبي  ٞذف سالؽسا اسسمبي جبٔؼٝ ٚ ٟ٘بدٞبي دِٚشي ٚ خلٛكي ٚ ٘يض ٞب  ػبصٔبٖ ٚ اسسمبء

 :ٕ٘بيذ سا دس ٔحٛسٞبي صيش اسايٝ ٔي خٛد لشاسدادٜ ٚ خذٔبر خٛد

 مديريت و سيستمهاي  طراحي و ارائه خدمات (1

خدمات مهندسي  و فنيئه اطراحي و ار (2

فرهنگي  و آموزشي خدمات طراحي (3

وبسؿٙبػبٖ ٚ ٔشخللبٖ  ٞبي ٔٛسد اؿبسٜ ثب جّت ٔـبسوز دس حٛصٜ يٓا ٕ٘ٛدٜ ػؼي ٔب
 ٞبي خاللب٘ٝ ٚ ٘ٛيٗ، سضبيز لٛي، ٔجشٙي ثش سٚؽ ٞبي وبسي ثشجؼشٝ ٚ سـىيُ سيٓ

 .يٓسا سأٔيٗ وٙ ٚ ٔـششيبٖ خٛد ٘فؼبٖ ري سٕبٔي
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 ؽزوت هؾاٍرِفٌي ٍ خذهات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . 

 هؾاٍراى  هٌؾي 

 هذيز ػاهل

 

 

 چارت عاسهاًي:

اص ػبخشبسي ٔبسشيؼي ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ  "رساتدبير پارس " ٚ ٕٞچٙيٗ ٚجٛد ا٘ؼغبف ثيـشش چبسر ػبصٔب٘ي ؿشوزثٕٙظٛس ػشػز ا٘جبْ ػّٕيبر 

 ػجت سضبيز ثيـشش ٔـششيبٖ ثب ػجت خٛاٞذ ؿذ.

 

 

 

 

      
تاسارياتي ٍ اهَر 

 هؾتزياى

 

اداري -هالي   آهَسػ هٌْذعي 

خذهات 

 هذيزيتي

 عيغتوْا

ٍ  هٌْذعي

 پزٍصُ  وٌتزل
اًفَرهاتيه ٍ في  تضويي ويفيت خذهات تاسرعي

 ٍري اطالػاتآ
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 ات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . ؽزوت هؾاٍر ِفٌي ٍ خذه

 ؽزوت رعا تذتيز پارط رسٍهِ تحصيلي ٍ تخصصي

  

ف
دي

 ر

 تعذاد رشته تحصيلي سطح تحصيالت

 ميزان

سابقه 

 كاري

 و مهارت تخصصاهم 

ًفز 1 هتالَرصي دوتزا 1 عال 9   Corrosion) ) خَردگي 

2ًفز1 هذيزيت تاسرگاًي وارؽٌاط ارؽذ عال 12   
تزًاهدِ ريدشي اعدتزاتضيهن هٌداتغ     هدذيزيت ٍ  

 ن تاسارياتيهذيزيتاًغاًين 

ًفز 1 پزٍعظؽيوي  وارؽٌاط ارؽذ 3 عال 10   

يت اعددتزاتضيهن هددذيز يفيددتنهٌْذعددي و

ن ن تْيٌدِ  (TPM)ًدت تْدزُ ٍر مداهغ    طزاحي

 ػارضِ ياتي عاسهاًْا نعاسي فزايٌذّا

 عال  13 ا ًفز هذيزيت  وارؽٌاعي ارؽذ 4
 نهذيزيت ويفيدتن تزًاهدِ ريدشي اعدتزاتضيه    

 EFQMتؼالي عاسهاًي نػارضِ ياتي عاسهاًْا

ًفز 1 هٌْذعي صٌايغ وارؽٌاط 5 عال 20   

هددذيزيت ويفيددتن  ن EFQMاًيتؼددالي عدداسه

وٌتزل هٌْذعي ويفيتن هذيزيت اعدتزاتضيهن 

ن ن خطا ًاپذيزعاسي فزايٌدذّا ٍ هذيزيت پزٍصُ

ن تْيٌددِ تىدَيي هحصدَل ٍ فزايٌدذ   طزاحدي ٍ  

 ػارضِ ياتي عاسهاًْا نعاسي فزايٌذّا

ًفز 1 هىاًيه وارؽٌاط 6 عال 14   
MSA   نهددذيزيت ويفيددتن ايوٌددي تْذاؽددت

 ن هذيزيت لجغتيه وار صٌؼتين ارگًََهي

 عال 7 ًفز ا هىاًيه وارؽٌاط 
SPC,MSA   ٍ ن واليثزاعيَىن طزاحدي ميدو

 يآسهايؾگاّتجْيشات ن ISO 17025ن فيىغچز

 عال 8 ًفز 2 هىاًيه وارؽٌاط 8
طزاحي ٍ  نهذيزيت ويفيتن هٌْذعي ويفيت

 تىَيي هحصَل ٍ فزايٌذ

تلزاًغْاي ٌّذعي  ن طزاحي ٍ ًمؾِ وؾي عال 8 ا ًفز هىاًيه وارؽٌاط 9
GD&T 

 ITًزم افشار ن  عال  ا ًفز واهپيَتز وارؽٌاط 10

 وارؽٌاط 11
وارتزدين  رياضي

هپيَتزوا  
عال 7 ًفز 1  ITتحليل گز عيغتنن ًزم افشار ن  

عال 6 ًفز 1 رياضي وارؽٌاط 12  حغاتذاري 

عال 8 ًفز 1 رياضي وارؽٌاط 13  تضويي ويفيت   –هحصَل  تىَيي 

عال 4 ًفز 1 هٌْذعي صٌايغ وارؽٌاط 14  هٌْذعي صٌايغ –هذيزيت ويفيت  

 عال 6 ًفز 1 تجزتي ديپلن  اداري 
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 ات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . ؽزوت هؾاٍر ِفٌي ٍ خذه

 

 در حَسُ ّاي تؼييي ؽذُ ػثارتغت اس: ِئخذهات لاتل ارا

 

 ٍ آهَسؽي ن امزايياين ًظارتيٍرُ خذهات هؾائِ اار هطالؼاتن تحميمات ٍ 

 تخصصيّا ٍ وارگاّْاي طزاحين هذيزيت ٍ تزگشاري وٌفزاًظن عويٌار 

 

 هذيزيت خذهاتعيغتوْا ٍ  طزاحي ٍ ارائِ 

دس ٔجٕٛػٝ فؼبِيشٟبي حٛصٜ  "رسا تدبير پارس"ؿشوز 

اي، ٘ظبسسي ٚ اجشايي خٛد سا  خذٔبر ٔـبٚسٜ خذٔبر ٔذيشيز،

 :ذٕ٘بئي خـٟبي ريُ ثٝ ٔـششيبٖ ػشضٝ ٔيدس صٔيٙٝ ٞبي ٔشسجظ دس ث

 سيٓ ػبصي ٚ سفىش سيٕي(Team Building & Team Thinking) 

 ٜٚسي ٚ سؼبِي ػبصٔب٘ي   جبيضٜ ّٔي ثٟشINQA & EFQM 

  ٚسي  جٟز افضايؾ ثٟشٜػبسضٝ يبثي ػبصٔبٟ٘ب ٚ ؿشوشٟب 

 ثٟيٙٝ ػبصي فشايٙذٞبي ػبصٔب٘ي 

 ٔذيشيز سيؼه(Risk Management)  

 ٞبي كٙؼشي  ٚوٙششَ دشٚطٜ، ٘ظبسر سيضي  ش٘بٔٝٔذيشيز ، ث 

  ٓٔذيشيز ويفيز ػيؼشISO9000  ٚISO/TS  اص ٚ اِضأبر خٛدسٚ ػبصاٖ ايشا٘ي

 ثٟٕٗ خٛدسٚ  ٍٔبٔٛسٛس،،ػبدىٛ ٚ ػبصٜ ٌؼشش ػبيذب  ؛جّٕٝ

 ص٘جيشٜ سأٔيٗ ٚ ِجؼشيه 

  ػيؼشٓ ٔذيشيز ٔحيظ صيؼزISO14000 



 

 

- 7 - 

 

 

 ات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . ؽزوت هؾاٍر ِفٌي ٍ خذه

  ثٟذاؿز  ايٕٙي ػيؼشٓ ٔذيشيز ٚOHSAS 18000  

  ػيؼشٓ ٔذيشيز ويفيز آصٔبيـٍبٟٞب ٔجشٙي ثش اػشب٘ذاسدISO/IEC 17025: 2005 

  ٕٔيضي داخّي ػيؼشٕٟبي ٔذيشيز ويفيز ػبصٔبٟ٘ب 

 ثٍٙبٜ ٞب ثش٘بٔٝ سيضي ٚ ٔذيشيز اػششاسظيه 

 غ ٚس جبٔ ثٟشٜ ٍٟ٘ذاسي ٚ سؼٕيشار ػيؼشٓ ٔذيشيز  (TPM)  

  ٔخشّف ػبصٔب٘ي ٚ ٔجبحث ٔؼشفي ٚ ٔـبٚسٜ دس صٔيٙٝ اػشمشاس ٘شْ افضاسٞبي ERP  ، ْ٘ش

 ٚ . . . CMMS٘ز ٚ   ، Learningاس آٔٛصؿي ضاف

Out Sourcing & Chain Management 



 

 

- 8 - 

 

 

 ات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . ؽزوت هؾاٍر ِفٌي ٍ خذه

 (Business Analysisتحليل عيغتن ّاي وغة ٍ وار )

دس سحّيُ ػيؼشٓ ٞب ٚضؼيز فؼّیي ػیبصٔبٖ ؿٙبػیبيي ٚ ٘ؼیجز ثیٝ ٚضیؼيز ٔغّیٛة        

يز ػٙجيذٜ ؿذٜ، ٚ ٘حٜٛ ٚ ثش٘بٔٝ اي سٚؿٗ جٟز حشوز اص ٚضؼيز فؼّي ثیٝ ٚضیؼ  

ٔغّٛة دس حٛصٜ ٞبي ٔخشّف ػبصٔب٘ي ٚ ثب ثٟشٜ ٌيشي اص فٙأٚسي اعالػیبر سیذٚيٗ   

 ٔي ٌشدد. 

 :  ٔجبحثي وٝ دس سحّيُ وؼت ٚ وبس ٔٛسد ٔغبِؼٝ لشاس ٔي ٌيش٘ذ ػجبسسٙذ اص

 
ٔٛاسد فٛق ثش اػبع ٔذِٟبي اػشب٘ذاسد ٔذٖٚ ؿذٜ ، ٚ دس جٟز ٔیٛاسد ريیُ ثیٝ ویبس ٌشفشیٝ      

 خٛاٞذ ؿذ : 

 سظي ٞبي فٙأٚسي اعالػبر ػبصٔبٖ ٞب دس ساػشبي اػششاسظي ٞبي والٖ ػبصٔبٖ سذٚيٗ اػششا

 ITٚ ٘ظبسر ثش اجشاي ٚ سحمك اٞذاف ٚ اػششاسظي ٞبي 

   ؿٙبػبيي ٘مبط ثٟجٛد ٚ اسائٝ وبسوشدٞبي ثٟيٙٝ ػبصٔبٖ ٚ سذٚيٗ فشآيٙذٞبي وؼت ٚ وبس ثیب

 اػشفبدٜ اص سىٙيىٟبي ٔذِؼبصي فشآيٙذٞبي وؼت ٚ وبس 
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 ات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . ؽزوت هؾاٍر ِفٌي ٍ خذه

 Business Process Management Notation (BPMN)  : 

 BPMN   ثٝ ػٙٛاٖ يه اػشب٘ذاسد جٟب٘ي دسكذد فشاٞٓ وشدٖ ٔحيظ ٚ اػشب٘ذاسدي دبيٝ ثیشاي

ٔؼشٙذ ٕ٘ٛدٖ فشآيٙذٞبي وؼت ٚوبس ٔي ثبؿذ ثٝ ٘حٛي وٝ سٛػظ ا٘ٛاع ريٙفؼبٖ لبثیُ اػیشفبدٜ   

٘یٛاع ريٙفؼیبٖ اویبسثش    ثٛدٜ ٚ فٟٓ ٔـششوي سا ثٛجیٛد ٔیي آٚسد ٚ ؿیىبف ثیيٗ دسن ٚ فٟیٓ ا     

ٟ٘بيي، سحّيٍّش وؼت ٚوبس، سحّيٍّش ػيؼیشٓ، ثش٘بٔیٝ سيیض، ٔبِیه فشآيٙیذ، ٔـیششيبٖ ٚ ویبسثش        

 خبسجي( اص فشآيٙذٞبي وؼت ٚوبس سا اص ثيٗ ٔي ثشد.

     )سذٚيٗ وبسوشدٞبي ٔٛسد ٘يبص ػبصٔبٖ دس حٛصٜ ٘شْ افضاسٞبي ػیبصٔب٘ي يىذبسچیٝ اثیضسي

ٚ ... اؿبُٔ ٘ظیبسر ٚ ٔیذيشيز دیشٚطٜ ٞیبي      ERP ،SCM ،BPMSاعالػبسي اص جّٕٝ 

 سحّيُ ، سٛػؼٝ ٚ اػشمشاس(

         سذٚيٗ ٘يبصٔٙذي ٞبي ػيؼشٓ ٞبي اعالػیبسي ٔیٛسد ٘يیبص ػیبصٔبٖ ثیب اػیشفبدٜ اص سٚؽ ٞیبي

جٟیز ا٘شخیبة    Software Evaluation Methodسلٕيٓ ٌيشي فبصي سحز ػٙٛاٖ 

 ديٕب٘ىبساٖ ٚ ٘شْ افضاس ٞبي ٔٛسد ٘يبص. 

 ٞ ٜب ٚ ٌؼششؽ ٞبي ٔٛسد ٘يبص دس حٛصٜ صيشػبخز ٘شْ افضاسي ٚ ؿجىٝ ػیبصٔبٖ  سذٚيٗ دشٚط

 اؿبُٔ ٘ظبسر ٚ ٔذيشيز دشٚطٜ ٞب(
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 ات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . ؽزوت هؾاٍر ِفٌي ٍ خذه

 هٌْذعي  فٌي ٍ طزاحي ٍ ارائِ خذهات 

ٞبي   إٞيز ٚ ضشٚسر اجشاي فؼبِيشٟب دس حٛصٜ

فٙي ٚ ٟٔٙذػي ثٝ ؿىُ اكِٛي ٚ ٔٙغجك ثش اكَٛ 

ثي ثٝ دػشيب دس افضايؾ ػشػزِسا ػبصٔبٟ٘ب  ،ػّٕي

ثذيٟي اػز ػٛد جؼشٗ اص  ٔيشػب٘ذ.اٞذافـبٖ يبسي 

آٔٛصؿٟبي ٔٙبػت دس ايٗ ساػشب ثؼشش الصْ ثشاي 

 .آٚسد فشآٞٓ ٔيسحمك ايٗ أش 

ػؼي وشدٜ ثب عشاحي ٚ آٔبدٜ ػبصي  "تدبير پارس  رسا" ؿشوزدس حشوز ثٝ ايٗ ػٛ  

ٕ٘بيذ، ٕٞچٙيٗ  اسائٝي آٔٛصؿي دس ايٗ خلٛف خذٔبر ٔفيذ ٚ ؿبيبٖ سٛجٟي سا ٞب ثؼشٝ

ٔـششيبٖ سػبِز  ٞبي ٚ ايذٜ ٞب ٚ عشحٟب ٕ٘بئيٓ ثب ٔـبٚسٜ ٚ ٘ظبسر دس اجشاء دشٚطٜ ػؼي ٔي

 ثٝ عٛس وبُٔ ثٝ ا٘جبْ ثشػب٘يٓ.دس ٔٛضٛػبر صيش ٚ خٛد سا 

o  اص جّٕٝ  ٔذيشيز ويفيز دسثٝ وبسٌيشي فٖٙٛ ٟٔٙذػي: 

o َٛفشايٙذ سىٛيٗ ٔحل(SQA)  

o َٔحلٛ ثش٘بٔٝ سيضي ديـبديؾ ويفيز (APQP) 

o  ٜٛآ٘بِيض حبالر خشاثي ثبِم(FMEA) 

o وٙششَ آٔبسي فشايٙذ, (SPC) 

o بٟعشاحي آصٔبيـ (DOE) 

o ٔبؿيٗ آالر سجٟيضار وّي اثش ثخـي ٚ (OEE) 

o آ٘بِيض ػيؼشٕٟبي ا٘ذاصٜ ٌيشي(MSA) 

o ٞضيٙٝ ٞبي ويفيز(COQ)  

o دس فشآيٙذٞب ٘بدزيشػبصي خغب (Poka Yoke)   

o ٟٔٙذػي ٔؼىٛع(Reverse Engineering)   . . . ٚ 
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 ات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . ؽزوت هؾاٍر ِفٌي ٍ خذه

o  ٔذيشيز ص٘جيشٜ سأٔيٗ ٚ ِجؼشيه 

o ٖػبصٔبٟ٘بي سِٛيذي،  عشحٟبي سٛجيٟي -ػٙجي فٙي ٚ الشلبدي سٟيٝ ٚ سذٚيٗ أىب
 خذٔبسي ٚ آٔٛصؿي

o ٗالر كٙؼشي آ عشاحي فشايٙذٞبي سِٛيذ  ٚ ٘ظبسر ثش ٘لت ٔبؿي 
o ٕي ٚ فؼبِيشٟبي وبسي ثش اػبع اكَٛ ػّ ٚ صٔبٖ ػٙجيِ ٚ صٔبٖ ٔغبِؼبر اسصيبثي وبس

 ٟٔٙذػي
o  ٚسي دس ػبصٔبٖ وبٞؾ ضبيؼبر ٚ افضايؾ ثٟشٜ سِٛيذي ، يفشايٙذ ٞبثٟيٙٝ ػبصي 

o خٛسدٌي ... ٚ  ، ػّٕيبر حشاسسي،ٔشبِٛسطي اخٛاف ٔـبٚسٜ فٙي دس صٔيٙٝ ٟٔٙذػي ٔٛاد
 (آصٟٔٛ٘بي ٔشثٛعٝ

o  ٔـبٚسٜ فٙي دس صٔيٙٝ ػّٕيبر آثىبسي دٛؿـي(Plating) 

o  آالر ٔبؿيٗ ٍٟ٘ذاسي ٚ سؼٕيشار ديـٍيشا٘ٝ زٚ ٔذيشي ثش٘بٔٝ سيضي ٔـبٚسٜ دس  ٚ
 .سجٟيضار

o  فشاٌيشٍٟ٘ذاسي ثٟشٜ ٚس اػشمشاس ٔـبٚسٜ دس (TPM)  ٚCMMS 
o   عشاحي فشايٙذٞبي سِٛيذ 

o  ٔـبٚسٜ دس عشاحي ٚ سٟيٝ ػيؼشٕٟبي وٙششِي ٚ ثبصسػي فشايٙذٞبي ؿىُ ٌيشي
 ٚ وبالٞبي ٚسٚدي ٔحلٛالر ٚ ٕٞچٙيٗ ٔحلٛالر سِٛيذي

o ٔذيشيز ديٕبٖ (ثب اٍِٛي اكٙبيغ  ٟب ٚ ِيشٟبي سضٕيٗ ويفيز دس ؿشوشٔذيشيز فؼب 

o ٔذيشيز ديٕبٖ (ثب اٍِٛي اكٙؼشي  ٟبئذيشيز فؼبِيشٟبي ٟٔٙذػي دس ؿشوش 
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 (TPM)  ٍر ماهغ  تْزُ ًگْذاري ٍ تؼويزات عيغتن هذيزيت

o  دس ساػشبي سخللي وشدٖ خذٔبر خٛد ٚ ػِٟٛز سؼبٔالر  "سػب سذثيش دبسع"ؿشوز

ػبٔبٖ فؼبِيشٟبي خٛد سا ثٝ كٛسر سخللي  ،ثبِمٜٛايجبد ٔـششيبٖ ثيٗ ٔـششيبٖ ثبِفؼُ ٚ 

سٛػظ ايٗ فؼبِيشٟبي كٛسر ٌشفشٝ ثشخي اص  . دادٜ اػزٚ دس اخشيبس ٔـششيبٖ لشاس دادٜ 

 :ٔـخق ؿذٜ اػز صٔيٙٝ ٍٟ٘ذاسي ٚ سؼٕيشار ثٝ ؿشح صيش دسؿشوز 

o ايجبد ػبيشٟبي ايٙشش٘شي سحللي ثٝ ؿشح صيش : 

o    ػبيز اكّي ؿشوز سػب سذثيش دبسعwww.rasatadbir.com  

o   ػبيز سخللي ٍٟ٘ذاسي ٚ سؼٕيشار ثٟشٜ ٚس فشاٌيشTPM  www.irantpm.ir     ثب

 ٛيز، ٚاثؼشٝ ثٝ ؿشوز سػب سذثيش دبسع٘فش ػض 6682ثبصديذ وٙٙذٜ ٚ   002222ثيؾ اص 

o  ر ػبيز سخللي اثش ثخـي وّي سجٟيضاOEE  www.oee.ir   ٚاثؼشٝ ثٝ ؿشوز ،

 .سػب سذثيش دبسع

http://www.rasatadbir.com/
http://www.irantpm.ir/
http://www.oee.ir/
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  فٌي ٍ وٌتزلي ن ارائِ خذهات تاسرعي

o ٞب ْ ثبصسػيا٘جبفشايٙذي سخللي دس جٟز ػجبسر اػز اص ٚ وٙششِي  خذٔبر ثبصسػي ،

ثشداسي،  ، ٕ٘ٛ٘ٝٞب ، ثشسػيٞب ثبصثيٙي

ٚا٘جبْ آصٟٔٛ٘بي سذٚيٗ ؿذٜ ٚ  ٌيشي ا٘ذاصٜ

ٞب  كذٚس ٌضاسؽ اػشب٘ذاسد وٝ ٔٙجش ٔيٍشدد ثٝ

ٞبي ٔشغٛثيز ٚ ػالٔز وبال ٚ يب  ٚ ٌٛاٞي

 ٔحلَٛ .

o  خذٔبر ثبصسػي ؿشوزثخؾ" 

ػبثمٝ فؼبِيشٟبي ا٘جبْ  ٚسخللي چٙذيٗ ػبِٝ سجشثيبر سجٕغ ثب سٛجٝ ثٝ  "سػبسذثيشدبسع

، خذٔبر ثبصسػي فٙي ؿشوز سا ثب سىيٝ ثش خلٛكب دس كٙؼز لغؼٝ ػبصي ؿذٜ

سٛإ٘ٙذيٟبي وبسؿٙبػبٖ ٔجشة ٚ ثٟشٜ ٌيشي اص سٛاٖ ػّٕي ٔشخللبٖ ٚ ٔـبٚساٖ اسؿذ 

 . ثشخي الذأبر ثٝ ؿشح صيش سؼشيف ؿذٜ اػز:دس اخشيبسٔـششيبٖ ؿشوز لشاس ٔي دٞذ

o ٕٟبي وٙششِي ٚ ثبصسػي فشايٙذٞبي ؿىُ ٌيشي ٔحلٛالر ٚ ٕٞچٙيٗ عشاحي ٚ سٟيٝ ػيؼش

 ٔحلٛالر سِٛيذي

o سٟيٝ ٚ ثىبسٌيشي ؿٙبػٙبٔٝ ٞبي ٔٛادي ٚ اثؼبدي ٔحلٛالر 

o سٟيٝ دشٚػغ ؿيشٟبي وبسي دس فشايٙذٞبي ػّٕيبسي 

o  ٝفٟشػز آصٔبيـبرسٟي(Test Plan)  دزيشؽ ٔحلٛالر

 ٔـششئٛسد دزيشؽ ثش اػبع اػشب٘ذاسٞبي 

o : سٟيٝ فشٔشٟبي وٙششِٟبي دس فشايٙذ ثبصسػي ٔـشُٕ ثش 

 وٙششِٟبي ٚسٚدي ٔٛاد اِٚيٝ ٚ لغؼبر ٚسٚدي 

 وٙششِٟبي حيٗ فشايٙذ سِٛيذ 

 وٙششِٟبي ٔحلَٛ ٟ٘بيي ٚ ثؼشٝ ثٙذي ٚ ثبسٌيشي 

o كذٚس ٌٛاٞي ٔشغٛثيز ثش اػبع سؼز دّٗ ٞبي ٔٛسد سبئيذ ٔـششي 



 

 

- 01 - 

 

 

 ات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . ؽزوت هؾاٍر ِفٌي ٍ خذه

 فزٌّگي  ٍخذهات آهَسؽي  

فضبي وؼت ٚوبس،  ٘ظش ثٝ سحٛالر فشاٚاٖ

ٟٔٙذػي ، فٙي ٚ ٞبي  دا٘ؾ ٚ ٟٔبسر

فشاٚاٖ ؿذٜ دػشخٛؽ سغييشار  ٔذيشيشي ٘يض

يبثذ، دس ايٗ  ٔيسٛػؼٝ  ثلٛسر ٔذاْٚ ٚ

آٔٛصؽ ٚ ثٟؼبصي ٔؼشٕش ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ي ساػشب 

 اجشٙبة ٘بدزيش سجذيُ ؿذٜ اػز.  ٘يض ثٝ أشي

 ،عشاحيثٝ  ٞبي صيش دس لبِت"   رسا تدبير پارس" ؿشوزٟٔٓ  ايٗ ثب سٛجٝ ثٝ

ٚ ثشٌضاسي ػٕيٙبسٞب ٚ  سخللي وٛسبٜ ٔذرثؼشٝ ٞبي آٔٛصؿي  ٚ اسائٝ ػبصي آٔبدٜ

اسائٝ  ٚ اسصؿٕٙذي سا دس ايٗ خلٛف خذٔبر ٔفيذ الذاْ ٕ٘ٛدٜ ٚٔٛصؿي آبسٌبٟٞبي و

 ايٗ خذٔبر ثٝ كٛسر ػٕٛٔي ٚ اخشلبكي ثٝ ٔـششيبٖ اسائٝ ٔيٍشدد. ٕ٘بيذ. ٔي
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  ٍ اختصاصي ّاي ػوَهي  آهَسػ

ؿبيؼشٝ سٛا٘بيي  ،ٔٛصؿي دس كٙؼزسجشثٝ آ  ٞب عي ػبَ

وّيٝ .ايٗ ؿشوز  ثٛجٛد آٔذٜ اػزٔذسػبٖ دس  اي 

اػٓ اصآٔٛصؿٟبي فٙي سخللي، ٚسٜ ٞبي آٔٛصؿي د

ٚ  دٚ كٛسر ػٕٛٔيػٕيٙبسٞب ٚ وبسٌبٟٞبي آٔٛصؿي ثٝ 

 ٞبي آٔٛصؿي ػٕٛٔي دس دٚسٜ .ثشٌضاس ٔيـٛداخشلبكي 

سٟيٝ ٚ ثٝ ػبصٔبٟ٘ب اسائٝ  ٞبي فلّي دس چبسچٛة سمٛيٓ

ٚ ثغٛس ٞبي ٔٙبػت  دس ٔحيظ ٔيٍشدد. ايٗ دٚسٜ ٞب

 .ٔيٍشددشٌضاس ثػٕٛٔي ثشاي سٕبٔي ٔـششيبٖ 

ثش اػبع خذٔبر آٔٛصؿي  ي ٔشمبضيثٝ دسخٛاػز ؿشوشٟب ٚ ػبصٔبٟ٘ب ثٙبٕٞچٙيٗ  

ٚ ٔحّٟبي اػشمشاس  ٞب دس ٔحيظ " رسا تدبير پارس" ؿشوز  آٔٛصؿي ٞبي لبثّيز
 ثبؿٙذ. لبثُ اسايٝ ٔي  ثٝ كٛسر اخشلبكي  ٖ ٔـششيب

وٝ ػٙبٚيٗ ٚ  آٖ اػز ثش " رسا تدبير پارس" ؿشوز ٔشوض آٔٛصؿي ٔب دس ػؼي

 وبس ٔـششيبٖٔحيظ وؼت ٚ ٚ اكِٛي ٔٙغجك ثب ٘يبصٞبي ٚالؼي  ٞبي ٔزوٛس ٔحشٛاي آٔٛصؽ

سٛػظ وبسؿٙبػبٖ خجشٜ ٚ ٔجشي دس  عشاحي ٚ ٜ ٚ وبٔال ثلٛسر وبسثشديؿذ ا٘شخبة

اثش ثخـي اص  ٚسشي سا ثشاي ٔـششيبٖ فشاٞٓ آٚسدٜ  فضايٙذٜاػشفبدٜ ٔحيظ ٌشدد سب اسائٝ  كٙؼز

 ثشخٛسداس ٌشدد. سشي ٔٙبػت

دا٘ـٍبٞي ٔٙبػت اص سجبسة  جٍّٕي ضٕٗ داسا ثٛدٖ سحليالر ٌضيٙؾ ؿذٜٔذسػبٖ 

ٚ ٔٛسد سأئيذ ؿشوز  ثبؿٙذ ٔي ثشخٛسداس كٙؼزدس حٛصٜ ػّٓ ٚ اي  ػّٕي ؿبيؼشٝ

SAPCO . ٔي ثبؿٙذ 
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مجموعه سوابق و تجربيات كاري  

 مديران و كارشناسان

 
 ريتشركت مشاورِ فني و خدمات مدي
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 عَاتك ٍ تجزتيات واري  هذيزاى ٍ وارؽٌاعاى

ٚ جٕؼي اص ٔشخللبٖ ثىبسٌيشي سٛاٖ ػّٕي ٚ فٙي وٝ ثب اػز ٔفشخش "رساتدبير پارس " 

كٙؼشي ٌبْ ثشداؿشٝ ٚ  دس ٔؼيش سحَٛ ٚ ثبِٙذٌي جبٔؼٝدا٘ـٍبٜ  وبسؿٙبػبٖ خجشٜ دس حٛصٜ كٙؼز ٚ

 .ٚػؼز دٞذ ثغٛس ٔؼشٕش سالؿٟبي خٛد سا دس ايٗ صٔيٙٝ

 ثٝ ػٙٛاٖ ٕٞىبس ٚ يبٚس،  سٛػؼٝ ٚ اسسمبء "رساتدبير پارس " ؿشوز ٔـبٚسٜ فٙي ٚ ٔذيشيز  

ٞبي خٛد لشاسدادٜ ٚ  ٞذف سالؽسا اسسمبي جبٔؼٝ ٚ ٟ٘بدٞبي دِٚشي ٚ خلٛكي ٚ ٘يض ٞب  ػبصٔبٖ

 :ٕ٘ٛدٜ اػزسا دس ٔحٛسٞبي صيش اسايٝ  خذٔبر خٛد

 ديريتطراحي و ارائه خدمات و سيستمهاي  م (4

 طراحي و ارائه خدمات مهندسي  و فني (5

 طراحي خدمات آموزشي و فرهنگي  (6

ٞبي  ٞبي ٔٛسد اؿبسٜ ثب سـىيُ سيٓ دس حٛصٜ ػؼي ٕ٘ٛدٜ اػز "رساتدبير پارس " ؿشوز 

سا سأٔيٗ  ٚ ٔـششيبٖ خٛد ٘فؼبٖ ري سٕبٔي ٞبي خاللب٘ٝ ٚ ٘ٛيٗ، سضبيز لٛي، ٔجشٙي ثش سٚؽ وبسي

  .وٙذ

ٔجٕٛػٝ ػٛاثك ٚ سجشثيبر وبسي  ٔذيشاٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ آ٘چٝ وٝ دس ادأٝ سمذيٓ حضٛس ٔيٍشدد 

وٝ دس دٚساٖ سجشثيبر وبسي ٚ  "رساتدبير پارس "  ؿشوز ٔـبٚسِ فٙي ٚ خذٔبر ٔذيشيز

 ػّٕي كٛسر ٌشفشٝ. أيذ اػز ٔثٕش ثٕش لشاس ٌيشد.
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 تَعط هذيزاى ٍ وارؽٌاعاى 1389لغايت  1372اس عال  ام ؽذُ جفؼاليتْاي اً اّن

 "رسا تدبير پارس  " 

 

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2002 ٛدس ؿشوز دبسر ِي 

   ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2002 دس ؿشوز حشوز ػبصاٖ سٛع 

  ٔـبٚسٜ  دس اػشمشاسISO 9000:2000   الٔب اِىششٚ٘يه 

   ق اثیبصسع ػیبصٜ ٌؼششػیبيذب دس    اسسمبء سٛإ٘ٙذيٟبي ؿشوز ثبصسػي ٔجٕٛػٝ ػیبصاٖ ؿیش

 68ؿشق وـٛس( دس ػبَ 

   ٔـییبٚسٜ دس اػییشمشاس ٚ اثجییبر ػيؼییشٓ ويفییي ثییش ٔجٙییبيISO/TS 16949:2002  دس

 ؿشوز جبدٜ اثشيـٓ اسّٛيضيٖٛ اعّغ(

   ٜ ثبصسػیي اص   فٙیي، سخللیي،    ٞیبي  ٔـبٚسٜ دس اػشمشاس ٚ سبٔيٗ ٔؼيبسٞب ٚ اِضأیبر ٌیشٚ

  66سب  38ػبَ 

     ٔیذيش دیشٚطٜ ٚ ٘یب ش ٜ ػیبص٘ذٌبٖ   (ISO9000 & ISO/TS)ٞیبي اسسمیبء ويفیي    دیشٚط

 68ػبَ –ؿشوز ( دس ٔـٟذ 3عشف لشاسداد ػبصٜ ٌؼشش ػبيذب ا 

    ،ٛٔـبٚسٜ دس ٔٛسد خغب ٘بدزيش ػبصي فشايٙذٞبي سِٛيذ دس ؿشوشٟبي عشف لیشاسداد ػیبدى

 خٛدسٚ ٚ ػبصٜ ٌؼشش ػبيذب ايشاٖ

  ش ػبصي فشايٙذٞبي ػبخز(سبِيف ٚ چبح وشبة ثب ػٙٛاٖ دٛوبيٛوٝ ا خغب٘بدزي 

  اػشمشاس ػيؼشٓ سضٕيٗ ويفيز( SQA )  ٖ  -ٚ ثبصسػي ٔحلٛالر اوبسخب٘ٝ ٘يشٌٚؼیششا

 آٚسد ٌؼششٜ ؿشق( سٜ

  ػیبدىٛ دس أیش ثبصسػیي ٚ اسػیبَ      ؿیشوز سٜ آٚسد ٌؼیششٜ ؿیشق ٚ    ثبصسع فٙي ؿشوز

 ٞبي عشف لشاسدادثشخي اص ؿشوز  ٔحلٛالر
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  يا٘جبْ فؼبِيشٟیبBench Mark   ػيؼیشٓ سضیٕيٗ ويفيیز ايیشاٖ خیٛدسٚ      سیذٚي  شايثی ٗ

 خشاػبٖ دس اثشذاي سبػيغ

  ٓٔـبٚسٜ دس صٔيٙٝ اجشاي ػيؼشSQA   كٙبيغ ٞيذسِٚيه ايشاٖ   ؿشوزدس 

    ٌٜشيیذ  اػیشمشاس ٚ ديیبدٜ ػیبصي ٘ظیبْ سضیٕيٗ ويفيیز      ٔـبٚسٜ ٚ ٔیذيش دیشٚط ،A   ٛػیبدى

  (ؿشوز س٘بن لغؼٝ سٛعا

 شاٖ خٛدسٚدشٚطٜ اسسمبء ػبص٘ذٌبٖ عشف لشاسداد ػبدىٛ ٚ اي 

     ٘ظبسر ثش اػشمشاس ٚ ديبدٜ ػبصي ٘ظیبْ ويفيیز، ٌشيیذB       ٖػیبدىٛ اؿیشوز دیظاَ ویبسا

 سٛع(

  ٔـبٚسٜ اػشمشاس ٘ظبْ ويفي ٌشيذB   ٚA  ٛا 68ػبدىSSR2   ؿشوز دبسر دالػیشيه )

 خشاػبٖ

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاس ٘ظبْ ويفي ٌشيذA  ٛا  66ػبدىSSR2 ؿشوز دـٓ ثبفي سٛع ) 

  ٚ ٌٜشيذديبدٜ ػبصي ٘ظبْ سضٕيٗ ويفيز اػشمشاس ٚ ٔـبٚس،A  ٍٔبٔٛسٛس  

 شي سدس ساٜ ا٘ذاصي خظ سِٛيذ ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيیٝ ،آصٔبيـیي ٚا٘جیٜٛ ثیب     ٚ اجشايي ٔـبٚسٜ ػيؼشٕي

 وٙششَ دشٚطٜ -ٌٚؼششاٖ(اسبػيغ وبسخب٘ٝ ٘يش

  ٝوٙششِییي ٚ ثبصسػییي ٔحلییٛالر  ػيؼییشٓسٟيیی  ٖ  ؿییشوزا ؿییشوز ٘يشٌٚؼییششاٖ خشاػییب

 (سدٌؼششٜ ؿشقآٚ سٜ

 ٖٔـبٚسٜ ٚ ديبدٜ ػبصي ؿبخق اثشثخـي وّي سجٟيضار دس وبسخب٘ٝ ٘يشٌٚؼششاٖ خشاػب 

  ٚ ؿشق آٚسدٌؼششٜ سٜ -لغؼبر اسٛٔجيُ  ؿشوزسذٚيٗ ػيؼشٓ وٙششَ وٕي أجشي ) 

  ٝؿییشوزا ؿییشوز سيٙییً ػییبصي ٔـییٟذ  وٙششِییي ٚ ثبصسػییي ٔحلییٛالر ػيؼییشٓسٟيیی 

 (آٚسدٌؼششٜ ؿشق سٜ

 يز ٚ ثبصسػیي  سٟيٝ ػيؼشٓ سضٕيٗ ويف  ٖ ٚ  جؼجیٝ فشٔیب  -اوبسخب٘یٝ دیبسر ػیبصاٖ      520دیظ

 آٚسدٌؼششٜ( سٜ ؿشوز



 

 

- 02 - 

 

 ؽزوت هؾاٍر ِفٌي ٍ خذهات هذيزيت رعا تذتيز پارط  . . . 

  ٓاوبسخب٘ٝ دبسر  520جؼجٝ فشٔبٖ دظٚ ٚ وشبثچٝ ٔـخلبر وٙششِي آٔٛصؽ سذٚيٗ ػيؼش

 آٚسدٌؼششٜ( سٜ ؿشوز -ػبصاٖ 

  ٚسذٚيٗ ػيؼیشٓ وٙششِیي ٔشثٛعیٝ     520٘ب ش دشٚطٜ ساٜ ا٘ذاصي خظ ٔٛ٘شبط جؼجٝ فشٔبٖ دظ ٚ

 ( ؿشق آٚسدٌؼششٜ سٜ-ىٛػبدا

  ٚٔغبثك دشٚػٝ ؿیيز   520آٔٛصؽ چٍٍٛ٘ي ٔٛ٘شبط جؼجٝ فشٔبٖ دظPSA  -    ٝدیظٚ فشا٘ؼی

 (آٚسدٌؼششٜ سٜ ؿشوز -اوبسخب٘ٝ دبسر ػبصاٖ 

 اثضاس ؿٙبػي ٚ ا٘ذاصٜ  ٔٛ٘شبط،  - ٚيٗ ٘ظبْ آٔٛصؿي دشػُٙ سِٛيذي خظ جؼجٝ فشٔبٖ دظٚذس

 ٌؼششٜ(آٚسد سٜ ؿشوز -اوبسخب٘ٝ دبسر ػبصاٖ  ٌيشي

       خشاػیبٖ  وبسخب٘یٝ ٘يشٌٚؼیششاٖ    اوٙششَ دشٚطٜ سبػیيغ وبسخب٘یٝ ٚ سِٛيیذ ا٘جیٜٛ ثیبسشي- 

 آٚسدٌؼششٜ( سٜ ؿشوز

 اؿیشوز   دیبسع  دظٚٚ  520ٚ ٔـبٚس دس ساٜ دشٚطٜ  ا٘ذاصي خظ سِٛيذ اٚيُ دٕخ دظٚ  ٘ب ش

 ( آٚسدٌؼششٜ سٜ ؿشوز -سٛعدظاَ وبساٖ 

  سٛػظ وبسؿٙبػبٖ فشا٘ؼٛي  دبسعدٕخ دظٚ سبئيذ خظ سِٛيذ ٚ ٔحلَٛ اٚيُ ٘ب ش دس اخز

 (آٚسدٌؼششٜ سٜ ؿشوز -وبساٖ سٛع ادظاَ دظٚ

  ثش٘بٔٝ سيضي سِٛيذٔـبٚسٜ ٚ ٘ظبسر دس صٔبٖ ػٙجي ٚ  ٖ  خغٛط سِٛيذ فـٍٙي سٚغٗ ديىیب

 اوبسخب٘ٝ الٔب اِىششٚ٘يه(

 عشف لشاسداد ػبدىٛ لغؼٝ ػبص ٔشؼذد جٟز ؿشوز سِٛيذي ثشٌضاسي دٚسٜ آٔٛصؿي   

 ٚطٜ ثشسػي ضبيؼبر ٔٛاد اِٚيٝ ٚ ثش٘بٔٝ سيضي دس جٟیز ویبٞؾ آٖ  اوبسخب٘یٝ    ٔؼئَٛ دش

 (6830ػبَ  –ػيٕبٖ آثيه 

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2002 دس ؿشوز حشوز ػبصاٖ سٛع 

   ٔـییبٚسٜ ٚ اػییشمشاسISO/TS 16949:2002  ؿییشوز جییبدٜ اثشيـییٓ   دس ؿییشوز

 اسّٛيضيٖٛ اعّغ(
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  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2009   اِٚیي  –كیشؼز لیبئٓ    بٖدس ؿیشوز ويٟی ٗ

 ي ػيّٙذس خٛدسٚٞبي ػجه ٚ ػٍٙيٗ دس وـٛسسِٛيذ وٙٙذٜ ثٛؿٟب

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2002 دس ؿشوز دـٓ ثبفي سٛع 

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO14001:2007 دس ؿشوز دـٓ ثبفي سٛع 

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسOHSAS 18001:2007  س ؿشوز دـٓ ثبفي سٛعد 

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2009 عدـٓ ثبفي سٛ دس ؿشوز 

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2009 دس ؿشوز دظاَ وبسٖ سٛع 

  ٌشيذ ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسB ؿشوز ػبدىٛ دس ؿشوز دظاَ وبسٖ سٛع 

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2009 ٌٚؼششاٖ خشاػبٖش٘ي دس ؿشوز 

  ٌشيذ ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسB  ٛثٟٕٗ خیٛدٚسدس  ٌشٜٚ ايؼبوٛ ٚ  ،ٍٔبٔٛسٛس  ،ؿشوز ػبدى

 ٘يشٚ ٌؼششاٖ خشاػبٖ ؿشوز

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO9001:2008 فٛالد وبٜٚ   دس ؿشوز 

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2009 ٖؿشوز دبسر دالػشيه خشاػب 

  ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسISO/TS 16949:2009  كٙبيغ الػشه سٛعؿشوز 

  ٌشيذ ٔـبٚسٜ ٚ اػشمشاسB ٛدٛالد دالػشيه خشاػبٖ  ؿشوز ػبدى 

 شٟبي سضٕيٗ ويفيز دس ؿشوز كٙبيغ الػشه سٛعٔذيشيز فؼبِي 

 ٔذيشيز فؼبِيشٟبي ٟٔٙذػي دس ؿشوز كٙبيغ الػشه سٛع 

  ٘يشٚ ٌؼششاٖ خشاػبٖٔذيشيز فؼبِيشٟبي سضٕيٗ ويفيز دس ؿشوز 

  سٛع فٛسجيًٙٔذيشيز فؼبِيشٟبي سضٕيٗ ويفيز دس ؿشوز 

   ٝٔـییبٚسٜ دس أییٛس ٔشثییٛط يییCMMS   دس دس حییٛصٜ ٔییذيشيز ٍٟ٘ییذاسي ٚ سؼٕيییشار

 وـٛس(   صدباليـٍبٜ ٌب ٗدباليـٍبٜ ٌبص ثيذ ثّٙذ اٞٛاص اثضسٌششي

  ٓؿیشوز   ايؼشٍبٟٞبي سمّيیُ فـیبس ٌیبص دس    ٔذيشيز ٍٟ٘ذاسي ٚ سؼٕيشار سذٚيٗ ػيؼش

 ٌبص اػشبٖ خشاػبٖ سضٛي
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   أیيٗ  سديبدٜ ػبصي آديز سخللي ٔذيشيز ٍٟ٘ذاسي ٚ سؼٕيشار دس ؿشوز سِٛيذ ثیشق

 ثشق دس وـٛس ٚ اػشبٖ خٛصػشبٖ(ٌبصي سٌششيٗ سِٛيذ وٙٙذٜ اٞٛاص اثض

  ٟٔیذ  ٔٛاد ؿٛيٙذٜ ديبدٜ ػبصي آديز سخللي ٔذيشيز ٍٟ٘ذاسي ٚ سؼٕيشار دس ؿشوز

 دس لضٚيٗ (سبثبٖ اسیبط

   ٚ  ديبدٜ ػبصي آديز سخللي ٔذيشيز ٍٟ٘ذاسي ٚ سؼٕيشار دس ؿشوز سبْ ايیشاٖ خیٛدس

   (ايشاٖ خٛدسٚ  206دظٚ  خغٛط سثبسيه ػبِٗ ثذ٘ٝا

 ٌشيذ مشاس ٔـبٚسٜ ٚ اػشB  ٛٔشبِٛسطي دٛدس ٔـٟذدس ؿشوز ٍٔبٔٛسٛس  ،ؿشوز ػبدى 

  دٍبٜ ؿيشاصؿيش ديبدٜ ػبصي آديز سخللي ٔذيشيز ٍٟ٘ذاسي ٚ سؼٕيشار دس ؿشوز 

    اسائیٝ ساٞىبسٞیبي الصْ دس لبِیت    ػبسضٝ يبثي ػبصٔب٘ي دس ؿشوز دبسر ػیبصي ٔـیٟذ ٚ

 EFQMثش اػبع ٔذَ اجشايي  دشٚطٜ ٞبي ثٟجٛد

 ػبسضٝ يبثي ػ ٖ ثیش  ٚ اسائیٝ ساٞىبسٞیبي الصْ    بصٔب٘ي دس ؿشوز كٙبيغ ؿيش دٌُٚ خشاػیب

 EFQMاػبع ٔذَ اجشايي 

 اسائٝ ساٞىبسٞیبي الصْ دس لبِیت دیشٚطٜ    سِٛيذي خبٚس ٘ي دس ؿشوز ػبسضٝ يبثي ػبصٔب ٚ

 ٞبي ثٟجٛد

  دس ؿشوز دبسر دالػشيه خشاػبٖٔذيشيز ٚ ثش٘بٔٝ سيضي اػششاسظيه 

 ظيه دس ؿشوز جبدٜ اثشيـٓ اسّٛيضيٖٛ اعّغ(ٔذيشيز ٚ ثش٘بٔٝ سيضي اػششاس 

  حٛصٜ كٙؼز دس ػیبصٔبٟ٘بي خلٛكیي ٚ دِٚشیي دس    ثشٌضاسي دٚسٜ ٞبي ٔشؼذد آٔٛصؿي

 وـٛس

 ٜٞبي ٔشؼذد ثشاي  ؿشوز ٞبي سبثؼٝ ايشاٖ خیٛدسٚ ٚ ٌیشٜٚ ػیبيذب دس اػیشبٖ      آٔٛصؽ دٚس

 خشاػبٖ ٚ سٟشاٖ

  جٟیز  ٔـیٟذ  ـیٍبٜ ػیجبد   دس دا٘صٔب٘ؼیٙجي  ٔغبِؼٝ ویبس ٚ  سذٚيٗ جضٜٚ آٔٛصؿي دسع

 دٚسٜ وبسؿٙبػي ٟٔٙذػي كٙبيغ

  ٜآٔٛصؿيسذٚيٗ جضٚار آٔٛصؿي دس خلٛف دٚسٜ ٞبي ثشٌضاس ؿذ 
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 ٜكٙؼز جٟز ؿشوز ػبدىٛ –ايٙشش٘ـيخ دا٘ـٍبٜ ٞبي  ٔـبسوز دس عشحٟبي ٚ دشٚط 

  ٚاثؼیشٝ ثیٝ ػیبصٔبٖ ٌؼیششؽ ٚ      اسصيبة سػٕي ٔٛػؼٝ ٔغبِؼبر ثٟشٜ ٚسي ٚ ٔٙبثغ ا٘ؼیب٘ي

سبوٖٙٛ  اص جّٕٝ ؿیشوز ٞیبي اسصيیبثي ؿیذٜ ثیش اػیبع ٔیذَ         60اص ػبَ   ٘ٛػبصي ايشاٖ

 جٟز اخز جبيضٜ ّٔي ثٟشٜ ٚسي ٚ سؼبِي ػبصٔب٘ي:  EFQMسؼبِي ػبصٔب٘ي

   تًلي پرس 

  قدس ويري 

  سازي اراك  ماشيه 

  ًَپك 

 رايان سايپا 

   رجا -راٌ آَه جمًُري اسالمي ايران 

   الكتريک خًدري شرق 

    ايمه خًدري شرق 

  ب ي فاضالب مشُد آ 

 بيمٍ ايران خًدري 

  ماليبل سايپا   
  سؼبِي ػبصٔب٘يٕٞىبسي دس ديبدٜ ػبصي  ،ISO9001  ٚQS9000 دس دبسر الػشيه   

  َٔـبٚس  ثش٘بٔٝ سيضي اػششاسظيه ثش اػبع ٔذBSC دس : 

  شرکت پارت سازي مشُد 

  شرکت صىايع َيدريليک ايران 

  شرکت تًليد قطعات خاير 

 ًدر خراسانشرکت متالًرژي پ 

   شرکت پشم بافي تًس 

    ٕٛٞىبسي دس اسسمبي ص٘جيشٜ سبٔيٗ ايشاٖ خٛدسٚ دس اػشبٖ خشاػبٖ ثٝ ٕ٘بيٙیذٌي اص ػیبدى

 خشاػبٖدس ؿشوز دبسر الػشيه 
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 دٍرُ ّا ٍ مشٍات آهَسؽي ن تاليف وُتة :

ثش اػبع سػبِز ویبسي خیٛد يىیي اص دبيیٝ ٞیبي ویبسي خیٛد سا          رسا تدبير پارسؿشوز 

ٕٛػٝ جضٚار آٔٛصؿي ٚ وشبثٟیبي چیبح ؿیذٜ ٚ    ٔجآٔٛصؽ دس صٔيٙٝ ٞبي سخللي ثٙب ٟ٘بدٜ اػز .

 ٞبي آٔٛصؿي  دس جذَٚ صيشٔـخق ؿذٜ اػز دس دػز سبِيف ٔٛسد اػشفبدٜ دس دٚسٜ

 هماالتن مشٍات آهَسؽي  ٍ تاليفات 

 ٍضؼيت / تَضيحات ًَع اثز هَضَع دٍرُ آهَسؽي  رديف

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي FMEAسجضيٝ سحّيُ ػٛأُ ؿىؼز ٚ آثبس آٖ  1

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي SQAسضٕيٗ ويفيز ػبص٘ذٌبٖ ػبدىٛ  ػيؼشٓ 2

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي ISO9001:2000٘يبصٔٙذيٟبي اػشب٘ذاسد  3

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي ISO 9001:2000ٕٔيضي داخّي ثش اػبع اػشب٘ذاسد  4

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي ISO/TS: 2002٘يبصٔٙذيٟبي اػشب٘ذاسد خٛدسػبصي  5

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي ISO/TS :2002بع اػشب٘ذاسد ٕٔيضي داخّي ثش اػ 6

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي ISO 14001:2004 اػشب٘ذاسد آؿٙبيي ثب اِضأبر 7

8 
 OHSASآؿٙبيي ثب اِضأبر ايٕٙي ثٟذاؿز حشفٝ اي 

18001: 2007 
 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي اكَٛ ٚ ٔجب٘ي ٔؼشٙذ ػبصي ػيؼشٕٟبي ٔذيشيز ويفيز 9

    POKE YOKAخغب ٘بدزيش ػبصي فشآيٙذٞب  10
وشبة + جضٜٚ 

 آٔٛصؿي

سبِيف وشبة ،  ٘بؿش چبح ٚ ٘ـش 

 -دا٘ـٍبٜ فشدٚػي ٔـٟذ 

 ٔٛجٛد 

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي   (COQ)ٞضيٙٝ ٞبي ويفيز 11

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي سبسيخچٝ كٙؼز خٛدسٚ -ٔفْٟٛ ويفيز ٚ ػيش سىبٔي آٖ  12

13 
ثشاي  ISO/TSٚ اػشمشاس اػشب٘ذاسد سإٞٙبي ثىبسٌيشي 

 ؿشوشٟبي خٛدسٚ ػبص
 دس دػز سشجٕٝ ٚ سبِيف  وشبة 
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 . . .  تذتيز پارط  فٌي ٍ خذهات هذيزيت رعاؽزوت هؾاٍرِ

 ٍضؼيت / تَضيحات ًَع اثز هَضَع دٍرُ آهَسؽي  رديف

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي (EFQM)آؿٙبيي ثب ٔذَ سؼبِي ػبصٔب٘ي  14

15 
EFQM  66دس ػبَ  وشبة  

سبِيف وشبة ،  ٘بؿش چبح ٚ 

 ٘ـش دا٘ـٍبٜ فشدٚػي ٔـٟذ 

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي ٔذيشيز ٚ ثش٘بٔٝ سيضي اػششاسظيه 16

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي   5S٘ظبْ آساػشٍي 17

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي 8D –سٚؿٟبي حُ ٔؼئّٝ  18

 ٔٛجٛد جضٜٚ آٔٛصؿي TPM ٍٟ٘ذاسي ثٟشٜ ٚس جبٔغ 19
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 . . .  تذتيز پارط  فٌي ٍ خذهات هذيزيت رعاؽزوت هؾاٍرِ

 

 با ها : ساتو

 شركت رسا تدبير پارس

 0511-6097243  ٍ   0511-8649940تلفي   :   

 0511-6097243فاوظ  :     

 www.rasatadbir.comٍب عايت :     

 info@rasatadbir.comپغت الىتزًٍيىي :      

  290پالن  -12ٍ14تيي هؼلن  -تلَار هؼلن -آدرط : هؾْذ

 

 91895 – 1435صٌذٍق پغتي :       

 

 

 <<  منتظر تماس شما هستيمتاقانه مش  >>
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