"به نام خداوند بخشنده مهربان"
آگاه ثبت با سال ها تجربه درخشان در زمینه صدور ایزو و استاندارد ،در کمترین زمان ممکن برای شما مشتریان
عزیز در زمینه های زیر ایزوهای موردنظر را آماده نموده و به همراه کد معتبر (قابل استعالم از سایت) به شما
ارائه می دهد .ایزوهای قابل دریافت به شرح زیر می باشد:

 : ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت
 : ISO 14001سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی
 : OHSAS 18001سیستم مدیریت ایمنی شغلی
 : ISO 22000سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 : ISO 27001سیستم مدیریت امنیت اطالعات
 : ISO 10002سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان
 : ISO 10004سیستم مدیریت بازخورد رضایت مشتریان
 : ISO 26000سیستم مدیریت کیفیت در زمینه مسئولیت اجتماعی
 : ISO 3834سیستم مدیریت کیفیت در زمینه جوش
 : ISO/TS 16949سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
 : ISO/TS 29001سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی
 : ISO 10015سیستم مدیریت کیفیت در زمینه آموزش
 : ISO 17025سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای آزمون
 : ISO 15189سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی
 : ISO 10668سیستم مدیریت کیفیت در زمینه ارزشگذاری برند
 : ISO 31000سیستم مدیریت ریسک پذیری
 : ISO 50001سیستم مدیریت انرژی
 : ISO 13485سیستم مدیریت کیفیت در زمینه تجهیزات پزشکی
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 : ISO 20000سیستم مدیریت در تکنولوژی اطالعات
 : HACCPتجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی
 : GMPروش های خوب ساخت در حوزه های مواد غذایی  ،دارویی
 : HSEایمنی و بهداشت حرفه ای
 : IMSسیستم مدیریت کیفیت یکپارچه
 : CEمجوز صادرات محصول به اروپا
 : FDAمجوز صنایع غذا و دارو آمریکا
 : HALALنشان غذای حالل
 : BRCسیستم مدیریت غذای سالم مربوط به کشور انگلستان
 : SFBBغذای سالم  ،کسب و کار بهتر  ،مخصوص رستورانها و فست فودها
 : IWA1استاندارد مراکز درمانی
 : IWA2استاندارد مراکز آموزشی
 : ISO 14298استاندارد صنعت چاپ
 : ISO 2846استاندارد تکنولوژی گرافیک و رنگ
 : ISO 14268استاندارد چرم
 : ISO 9707استاندارد نشریات و مجالت
 : ISO 10713استاندارد طال
 : ISO 50001سیستم مدیریت انرژی
 : ISO 16817ایزو ساختمان و طراحی داخلی
 : ISO 3881استاندارد شرکتهای پیمانکاری راه و ساختمان
 : ISO 2848استاندارد شرکتهای پیمانکاری راه و ساختمان
 : ISO 22307استانداردهای موسسات مالی
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 : ISO 13569استانداردهای موسسات مالی
 : ISO 21827استانداردهای امنیت اطالعات
 : ISO 18513استانداردهای صنعت توریسم و هتل
 : ISO 22301استاندارد امنیت اجتماعی

ضمنا شما می توانید گواهینامه های حضور در دوره را نیز به عنوان مکمل ایزوهای فوق برای خود دریافت نمایید.
برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های زی ر توسط بهمراه صدور گواهینامه معتبر بین المللی برای شرکت کنندگان
بصورت حضور در دوره های عمومی یا برگزاری در محل سازمان مشتری.


مدیریت ایمنی غذا



مدیریت انرژی



فروش و مشتریان



مدیریت مطالعات



مدیریت محیط زیست



مدیریت استراتژیک



مدیریت بازرگانی



مدیریت پروژه



مدیریت ایمنی و بهداشت



مدیریت تعالی سازمانی



آموزش تکنیکهای مهندسی در مدیریت



مدیریت کیفیت



باریستا (بارمن)



نقاشی و طراحی



بدنسازی و فیتنس



سایر دوره ها

جهت هرگونه مشاوره در رابطه با ایزوهای فوق و مطرح نمودن سواالت ،می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

18055921190
150-80929
Www.AgahRegister.ir
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