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8(راهکارهای کاهش مصرف برق، گاز و چگونگی کاهش میزان مصرف سوخت در صنعت)مدیریت انرژی در تاسیسات 1

ISO 3100012بر مبنای استاندارد  (RISK MANAGEMENT)مدیریت ریسک2

ISO 9001:201512مدیریت دانش و نقش آن درارتقای کیفیت مبتنی بر 3

ISO 9001:201512تشریح الزامات و ممیزی داخلی 4

16نکات فنی و تخصصی طراحی، اجرا و نظارت بر بلوک های سبک سیمانی غیر باربر5

16ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت6

8کاربرد انرژی های نو و پاک در صنعت7

6بررسی نکات فنی، تخصصی طراحی، اجرا و نظارت بر بتن آماده استاندارد8

8آشنایی با شیوه های مناسب نگهداری مواد در سردخانه9

16(به همراه کارگاه عملی مستند سازی) ISO9001:2015تشریح الزامات و ممیزی داخلی 10

8شوینده ها و ضد عفونی کننده های جدید در صنایع غذایی11

8روش های طراحی و تولید فرآورده های غذایی فراسودمند12

24(PIPING)دوره جامع لوله کشی صنعتی13

12مدیریت پسماند صنعتی14

12و پیاده سازی آن در سازمان (سیستم مدیریت تعمیرات و نگهداری) CMMSکارگاه تخصصی 15

8کارگاه تخصصی فرموالسیون مواد غذایی با رویکرد تربیت فرموالتور16

8آشنایی با مصالح و فناوری های نوین و تکنولوژی تولید آن ها17

8(R&Dویژه مدیران تولید، کنترل کیفیت و )مدیریت بحران و ایجاد خالقیت در سازمان18

12عیب یابی، نگهداری و تعمیرات پمپ های صنعتی19

MSP16برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار 20

12برنامه ریزی و کنترل تولید21

8...آشنایی با کاربرد های فناوری هسته ای در صنایع غذایی، کشاورزی و 22

23
  OHSAS و تغییرات بوجود آمده نسبت به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای    ISO 45001آشنایی با الزامات 

18001:2007
12

12(هیدرولیک تعمیراتی)شناخت عیوب، نگهداری و تعمیرات سیستم های هیدرولیک24

12(عملکرد، عیب یابی، نگهداری و تعمیرات)تعمیر و نگهداری چیلرهای جذبی و تراکمی25

دوره جامع سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون26

ISO 10012مدیریت فرآیند اندازه گیری و ابزارهای اندازه گیری بر اساس استاندارد      -1

MSAتجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری      -2

اصول کالیبراسیون، نصب، تست، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات ابزار دقیق     -3

12به منظور بهینه سازی فرموالسیون و فرآیند تولید در فرآورده های غذایی (طراحی آزمایشات)DOEکاربرد انواع روش های 27

8اندازه گیری عدم قطعیت و معتبر سازی در آزمایشات و آنالیزها28

24

عناوین دوره های آموزشی مرکز چشم انداز صنعت شرق

.   در ساعات اداری تماس حاصل نمایید43211743  و  43335011جهت کسب اطالع از تاریخ و محل برگزاری با شماره تماس 
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