آموزش سرماهی گذا ریست  ،هن زهی هن
www.brsacademy.com

معرفی:
آکادمی آموزشی  ،BRSبا بهره گیری از اساتید مجرب و معتبردانشگاهی و اعضای هیئت علمی و
نیروهای جوان ،پرتوان و کوشا ،با هدف افزایش کارایی و بهره وری شرکتهای صنععتی ،تجناری
و ،...تاسیس شده است .این آکادمی آموزشی در ارائه خدمات آموزش سیسنتمها و راهاارهنای
مدیریت به فعالیت می پردازدو مشتریان خود را تمامی اشخصاص حقیقی و حقنویی (دولتنی و
خصوصی کشور اعم از تولیدی و خدماتی) می داند و ماموریت خود را کمك به آننان در جهنت
حفظ و بهبود فعالیتها ،افزایش سودآوری و بهبود سیستمهای کناری از ررینا ارائنه خندمات
آموزش تخصصی می داند.
مجموعه BRS Academyبر پایه اعتماد راسخ به شخصیت کارکعان شال گرفته و در انتخناب
همااران خود نهایت دیت را باار می برد به نحویاه علم ،اخالق حرفه ای و تجربه ،اصلی تنرین
معیارها در گزیعش و گسترش معابع انسانی می باشعد.
به روز بودن ،تعوع ،کاربردی بودن و تالش برای پوشش کلیه نیازهای آموزشی و عنالوه بنر آن
بهره گیری از توانایی ها و تخصص ها در حیطه و عملارد و تخصنص سنازمان ،رسنالت اصنلی
خدمات آموزشی BRS Academyمی باشد.

انتشارات آکادمی آموزشی BRS
آخرین انتشارات آکادمی آموزشی BRSبه شرح زیر می باشد:

فعون مشاوره در یرن 21
سیستم مدیریت یاپارچه ( IMSاستانداردهای  ISO 14001 ،ISO 9001و )OHSAS 18001
سیستم مدیریت در تجهیزات پزشای ISO 13485
سیستم مدیریت ایمعی و ارالعات و فعاوری ISO 27001
الزامات خاص آزمایشگاه های پزشای برای کیفیت و احراز صالحیت ISO 15189
سیستم مدیریت ایمعی و بهداشت در صعایع غذایی ISO 22000
راهعمای پایش و اندازه گیری رضایت معدی مشتری ISO 10004
راهعمای پایش و اندازه گیری شاایت مشتری ISO 10002
الزامات نیازسعجی و اثربخشی آموزش ISO 10015
راهعمای مسئولیت اجتماعی ISO 26000
سیستم مدیریت ارزشگذاری برند ISO10668
تفسیر استاندارد  ISO9001ویرایش  2015به همراه ترجمه استاندارد
سیستم مدیریت محیط زیست  ISO14001ویرایش سال 2015
الزامات خاص سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشای  ISO13485ویرایش 2016
سیستم مدیریت ایمعی و بهداشت شغلی  ISO 45001ویرایش 2017

همااری با دانشگاه:
آکادمی آموزشی BRSدر یالب تفاهم نامه نسبت به همااری با دانشگاههای کشور ایدام نموده است.
برخی از خدمات متقابل دانشگاهی به شرح ذیل می باشد:

مشارکت در تامین محتوای علمی کنفرانس و همایش
مشارکت در اطالع رسانی برگزاری همایش
تامین سخنرانان متخصص داخلی و خارجی
صدور گواهینامه معتبر آموزشی
معرفی طرحهای پژوهشی دانشجویان به شرکت های تولیدی دانش بنیان
همکاری در ایجاد بانک اطالعات فنی در خصوص صنایع ومحصوالت مختلف
 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت در دانشگاه
 معرفی حوزه کاری سیستم های مدیریت به دانشجویان
ایجاد کارگروههای مشترک
 همکاری در استفاده از نیروهای متخصص دانشگاهی در ممیزی های سازمانهای تولیدی با
سمت اکسپرت وممیز

ردیف

ساعت

نام دوره آموزشی

هزیعه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه مدیریت کیفیت
آشنایی با الزامات ،مستندسازی و ممیزی داخلی
 1الزامات خاص سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات
پزشکیISO 13485:2016

24

6.000.000

42.000.000

40

9.000.000

-

24

5.000.000

42.000.000

40

15.000.000

-

24

6.000.000

42.000.000

10.000.000

42.000.000
42.000.000

2

سرممیزی ISO13485:2016

3

آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
سرممیزی ISO9001:2015

6

سرممیزی ISO/TS 29001:2010

40

7

تربیت مشاورمدیریت

24

7.000.000

24

8.000.000

4
اعتبار
تحت
IRCA
آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
 5الزامات خاص سیستم مدیریت کیفیت در صنایع
نفت ،گاز وپتروشیمی ISO/TS 29001:2010

تشریح الزامات ومستند سازی استاندارد حمل ونقل
8
ریلی IRIS

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

نام دوره آموزشی

ساعت

هزیعه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

9

تشریح الزامات استاندارد کیفیت جوشکاری
ISO3834

16

7.500.000

30.000.000

10

آشنایی با استاندارد ونحوه تهیه تکنیکال فایل
استاندارد تائید کیفیت محصول اروپا CE

16

7.500.000

30.000.000

آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
11
سیستم مدیریت یکپارچه IMS

40

10.000.000

60.000.000

تشریح الزامات ومستند سازی سیستم مدیریت پروژه
12
ISO21500:2012

16

7.500.000

30.000.000

8

3.000.000

15.000.000

13
14

سیستم های اقدام اصالحی و پیشگیرانه
مدیریت موفقیت پایدار سازمان مبتنی

16

5.500.000

30.000.000

15

تشریح الزامات ISO 13001

16

5.500.000

30.000.000

16

تشریح الزامات EN 1090

16

5.500.000

30.000.000

بر استاندارد ISO9004:2015

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

نام دوره آموزشی

ساعت

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی
9.000.000
24
17
ISO 45001
سرممیزی ISO 45001

18
تحت اعتبار IRCA
سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست
19
HSE
مدیریت HSEپیمانکاران -ایمنی پروژه
20
21

تجزیه وتحلیل حوادث وارائه گزارش موثر

مدیریت بحران با رویکرد ایمنی ،بهداشت ومحیط
22
زیست HSE
23
بهداشت روانی در محیط کار
24
25
26

ارزیابی ریسک مواد شیمیایی
آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
ISO15544,ISO13702
ارگونومی در کار

42.000.000

40

20.000.000

-

24

7.000.000

42.000.000

8

4.000.000

15.000.000

8

4.000.000

15.000.000

8

4.000.000

15.000.000

8

4.000.000

15.000.000

8

4.000.000

15.000.000

16

6.000.000

30.000.000

8

4.000.000

15.000.000

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

ساعت

نام دوره آموزشی

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه مدیریت زیست محیطی و انرژی
آشنایی با الزامات،مستند سازی و ممیزی داخلی
سیستم مدیریت محیط زیست
27
ISO14001:2015

24

6.000.000

42.000.000

سرممیزی ISO14001:2015
40

15.000.000

-

24

8.000.000

42.000.000

30

سرممیزی ISO50001:2011

40

10.000.000

-

31

مدیریت پسماند

16

7.500.000

35.000.000

28

تحت اعتبار IRCA

آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
29
سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

نام دوره آموزشی

ساعت

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه مدیریت پزشکی
32

آشنایی با الزامات GMPاداره کل تجهیزات
پزشکی

8

4.500.000

15.000.000

33

مدیریت ریسک تجهیزات پزشکی بر مبنای
ISO14971

8

4.500.000

15.000.000

34
35

ارزیابی بالینی Clinical Evaluation
,ارزیابی ریسک تجهیزات پزشکی
آشنایی با الزامات MDD 93/42/EEC

آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
 36الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاههای
طبی ISO15189:2012

16

6.500.000

30.000.000

16

6.500.000

30.000.000

24

8.000.000

42.000.000

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

ساعت

نام دوره آموزشی

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه صنایع غذایی و دارویی
آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
37
ISO22000:2005

24

7.000.000

42.000.000

40

16.000.000

-

39

تجزیه وتحلیل خطر وکنترل نقاط بحرانی در
صنایع غذایی HACCP

16

46.500.000

30.000.000

40

مبانی  GMPدر صنایع غذایی

8

4.500.000

15.000.000

41

مبانی  GMPدر صنایع دارویی

8

4.500.000

15.000.000

38

سرممیزی ISO22000:2005
تحت اعتبار IRCA

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

ساعت

نام دوره آموزشی

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه آزمایشگاه ها ،اندازه گیری و بازرسی
آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
 42الزامات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای
تست وکالیبراسیون ISO17025
مدیریت سیستم های اندازه گیری وکالیبراسیون
43
ISO10012:2003
تشریح الزامات استاندارد عملکرد شرکت های
بازرسی کننده
44

24

8.000.000

42.000.000

24

6.000.000

42.000.000

16

7.500.000

30.000.000

ISO/IEC 17020

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

ساعت

نام دوره آموزشی

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه مدیریت عمومی
تشریح الزامات سیستم مدیریت پاسخگویی اجتماعی
45
ISO26000:2010

16

6.500.000

35.000.000

8

4.000.000

15.000.000

8

4.000.000

15.000.000

48

خطا ناپذیر سازی Poka Yoke

8

4.000.000

15.000.000

49

تفکر سیستمی

8

4.000.000

15.000.000

50

مهندسی مجدد فرآیندها BPR

8

4.000.000

15.000.000

51

مدیریت دانش

16

6.500.000

30.000.000

46

اصول انبارداری ومدیریت انبار

 47تکنیک های حل مسئله Problem Solving

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

نام دوره آموزشی

ساعت

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

52

مهندسی ارزش VE

16

7.500.000

30.000.000

53

مدیریت استراتژیک

24

8.000.000

42.000.000

54

اصول مدیریت وسرپرستی

8

4.000.000

15.000.000

55

آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
سیستم مدیریت پروژه ISO10006:2003

16

6.500.000

30.000.000

56

مدیریت بهره وری

16

6.500.000

30.000.000

57

مدیریت بحران با رویکرد کسب و کار

8

4.500.000

15.000.000

16

6.500.000

30.000.000

16

6.500.000

30.000.000

16

6.500.000

30.000.000

58
59

60

روش های نوین کار تیمی
Team Working
مدیریت استرس
آشنایی با برند و برندسازی مبتنی بر
استاندارد ISO10668:2010

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

ساعت

نام دوره آموزشی

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه تعالی سازمانی

61

سیستم مدیریت کیفیت تحقق منافع مالی
واقتصادی ISO10014:2006

16

6.500.000

35.000.000

62

آشنایی با الزامات EFQM

16

7.500.000

35.000.000

16

6.500.000

35.000.000

8

4.000.000

15.000.000

آشنایی با الزامات،مستند سازی سیستم مدیریت
63
تداوم کسب وکار ISO22301:2012
64

اقدام اصالحی وپیشگیرانه وبهبود مستمر

گروه مدیریت فناوری اطالعات
آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
سیستم مدیریت امنیت اطالعات
65
ISO27001:2005
66

سرممیزی ISO27001:2005

آشنایی با الزامات،مستند سازی مدیریت ریسک
67
ISO31000
آشنایی با الزامات،مستند سازی سیستم مدیریت
68
امنیت در زنجیره تامین ISO28001:2008

24

7.000.000

42.000.000

40

9.000.000

-

16

6.500.000

30.000.000

16

6.500.000

30.000.000

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

69
70
71

نام دوره آموزشی

ساعت

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه مدیریت منابع انسانی
آشنایی با الزامات،مستند سازی سیستم مدیریت
6.500.000
16
موثرآموزش ISO10015:1999
آشنایی با الزامات،مستند سازی سیستم مدیریت
6.500.000
16
آموزش IWA2
آشنایی با الزامات،مستند سازی سیستم مدیریت
7.500.000
16
آموزش ISO29990

30.000.000
30.000.000
30.000.000

72

روش های نوین کار تیمی

8

4.500.000

15.000.000

73

مدیریت استرس

8

4.500.000

15.000.000

74

بازگشت سرمایه در آموزش ROI

8

4.500.000

15.000.000

75

برنامه ریزی منابع سازمان ERP

16

6.500.000

30.000.000

76

مدیریت منابع انسانی HRM

16

6.500.000

30.000.000

77

برنامه ریزی نیروی انسانی

16

6.500.000

30.000.000

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

نام دوره آموزشی

ساعت

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه مدیریت فروش و مشتریان
آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
 78سیستم مدیریت پایش واندازه گیری رضایت
6.500.000
16
مشتری ISO10004:2012
آشنایی با الزامات،مستند سازی وممیزی داخلی
سیستم مدیریت شکایات مشتریان
6.500.000
16
79
ISO10002:2004

30.000.000

30.000.000

80

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

8

4.500.000

15.000.000

81

مدیریت بازاریابی

16

6.500.000

30.000.000

گروه مدیریت مالی
82

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

16

7.500.000

30.000.000

83

محاسبه قیمت تمام شده

16

6.500.000

30.000.000

84

حسابداری صنعتی

16

6.500.000

30.000.000

85

مدیریت هزینه های کیفیت

16

6.500.000

30.000.000

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ردیف

نام دوره آموزشی

ساعت

هزینه دوره برای هر نفر در هزیعه برگزاری دوره در محل
سازمان مشتری(ریال)
محل آکادمی ( BRSریال)

گروه تکنیک های مهندسی کیفیت
86

طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

8

4.500.000

15.000.000

87

کنترل آماری فرآیند SPC

16

6.500.000

30.000.000

 88تجزیه وتحلیل سیستم های اندازه گیری MSA

16

6.500.000

30.000.000

 89تجزیه وتحلیل حاالت خرابی بالقوه وآثارآن FMEA

16

6.500.000

30.000.000

90

مدیریت هزینه های کیفیت COQ

16

6.500.000

30.000.000

91

اثربخشی جامع تجهیزات OEE

16

6.500.000

30.000.000

92

نگهداری وتعمیرات بهره ور TPM

16

6.500.000

30.000.000

93

نظام آراستگی محیط کار 5S

8

4.500.000

15.000.000

94

Six sigma

16

6.500.000

30.000.000

ناته  :1کلیه شرکت های ررف یرارداد با گروه  BRSشامل  %20تخفیف می باشعد.
ناته  :2هزیعه اعالم گردیده شامل گواهیعامه آموزشی از آکادمی  BRSنیز می باشد.

ثبت و یابلیت ردیابی گواهیعامه های آموزشی

با توجه به اهمیت اعتباری گواهینامه های صادر گردیده ،وجود مکانیزمی جهت کنترل و ردیابی گواهینامه ها برای فراگیران دوره های آموزشی
اهمیت می یابد به عنوان مثال گواهینامه ها ی آکادمی  BRSرا می توان با مراجعه به سایت  www.brsacademy.comبا وارد نمودن
شماره گواهینامه ردیابی نمود.جهت سایر مراجع صدور گواهینامه نیز قابلیت ردیابی گواهی نامه وجود دارد

نحوه ثبت نام

داوطلبان جهت ثبت نام ،پس از واریز وجه دوره می بایست فیش واریزی را به همراه فرم تکمیل شده ثبت نام به شماره نمابر 26761281ارسال
نمایند .همچنین پس از ارسال ،از طریق تماس با شماره تلفن 26761586ثبت نام خود را تایید و نهایی نمایند.
جهت برگزاری دوره ها در محل سازمان با واحد ثبت نام سرکار خانم مهندس سیادتی تماس بگیرید.

نحوه پرداخت

داوطلبان جهت پرداخت هزینه دوره می توانند از یکی از طرق زیر اقدام نمایند:
 واریز به شماره حساب  0107935509006بانك صادرات به نام علی بهعام خانیای
 واریز به شماره کارت  6037691593010507بانك صادرات به نام علی بهعام خانیای

فرم ثبت نام

نام و نام خانوادگی:
نام شرکت/سازمان:
دوره مورد درخواست:
تاریخ دوره:
تاریخ پرداخت هزیعه دوره:
شماره تلفن ثابت:
شماره موبایل:
ایمیل:
شماره یرارداد همااری با گروه : BRS

آدرس دفتننر آکننادمی  :تهننران  .سننعادت آبنناد  .سننرو غربننی
.بلوارپاکعژاد  .خیابان سپیدار .پالک 10
تلفن)021(26761281 :
فاس)021(26761391 :

ما شما را در کعار خود احساس می کعیم و مشتریان خود را مالك اصلی سازمان خود می دانیم.

