


استاندارد ایرانسازمان ملی

راهنماي آموزش
کنترل کیفیتمدیران

امور آموزش و ترویجدفتر 
1398





دامنه کاربرد  
در تمامی که ن کنترل کیفیت می باشد، مدیرااین مجموعه راهنماي برنامه ریزي و انجام آموزش 
همچنین براي آن دسته و کنترل کیفیت مدیرانسطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته براي آموزش 

موسسات و مراکز آموزشی همکار که در زمینه اجراي از دست اندر کاران ستاد، ادارات کل استانی،
کنترل کیفیت همکاري می نمایند کاربرد دارد. مدیرانآموزش 

کلیات  
سطوح آموزشی

کنترل کیفیت مندرج در این مجموعه شامل موارد زیر می باشد: مدیرانسطوح آموزشی 
آموزش مقدماتی ؛-1سطح 
آموزش متوسطه ؛-2سطح 
آموزش پیشرفته ؛-3سطح 

کنترل کیفیت با توجه به میزان سابقه کارتجربی و آزمون اولیه تعیین مدیرانسطح آموزشی 
( آموزش 1ر زمینه کاري را ندارند از سطح می گردد. در این خصوص افرادي که سابقه کارتجربی د

) می باشند با شرکت در 1مقدماتی ) آغاز نموده و درشرایطی که افراد داراي اطالعات اولیه ( سطح 
می توانند آموزش خود را از سطح باالترآغاز نمایند. آزمون و موفقیت در این سطح،

آموزش مقدماتی-1سطح 
کنترل کیفیت با قوانین مرتبط، اصول و مفاهیم مدیرآشنایی این سطح از آموزش به منظور

تري مانند استانداردهاي ملی استانداردسازي و درك رابطه استانداردهاي شرکتی باحوزه هاي وسیع
و بین المللی و همچنین بازآموزي اصول اولیه کنترل کیفیت ضروري است. این آموزش ها در دو 

مرحله برنامه ریزي شده است : 
مرحله اول : 

آشنایی با قوانین کار .1
المللی استاندارد ( آموزش کارکنان فنی در سطوح سازمان بین3آموزش راهنماي شماره .2

فنی و شرکتی) 
آشنایی با نحوه نگارش نظامنامه کیفیت واحدهاي تولیدي.3
کالیبراسیون و اندازه گیري عمومی .4
کنترل کیفیت عمومی .5





مرحله دوم : 
. آشنایی با استانداردها ( کارخانه اي ، ملی ، منطقه اي و بین المللی ) 1
سازمان. آشنایی با قوانین و مقررات 2
) 5. آشنایی با نحوه نگارش استانداردهاي ملی  ( استاندارد شماره 3
. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار 4
. نمونه برداري5
. مهارتهاي کامپیوتري : 6

)Internetت و ارتباطات (اطالعا-
)Power pointارائه مطالب ( -
)Excelصفحه گسترده ها ( -
)Accessبانکهاي اطالعاتی ( -

آموزش متوسطه-2سطح 
کنترل کیفیت با اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت، ابزار مدیراین سطح از آموزش به منظور آشنایی 

و فنون کیفیت، تولید و کنترل کیفیت در راستاي دستیابی به اشراف به مسئله مدیریت کیفیت و 
بکارگیري فنون الزم با در نظرگرفتن محدودیت ها و اولویت هاي واحد تولیدي و خدماتی درجهت 

ی باشد. این آموزش ها در سه مرحله برنامه ریزي شده تولید محصول و خدمات با کیفیت مطلوب م
است : 

. اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت 1
آشنایی با نظریه هاي مدیریت کیفیت-1- 1
کنترل کیفیت آماري -2- 1
آشنایی با سیستم هاي اطالعاتی و آماري -3-
برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک-1-4
ي رضایت مشتري مشتري گرایی و اندازه گیر-1-5
آشـــنایی بـــا مفـــاهیم، تشـــریح الزامـــات و مستندســـازي سیســـتم مـــدیریت کیفیـــت  -1-6

) ISO9000( آخرین ویرایش 
آشنایی با مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازي سیستم مدیریت زیسـت محیطـی ( آخـرین    -1-7

) ISO14000ویرایش 





ي سیستم مـدیریت ایمنـی و بهداشـت شـغلی     آشنایی با مبانی ، تشریح الزامات و مستندساز-1-8
OHSAS18000)(

آشنایی با مبانی، تشـریح الزامـات و مستندسـازي سیسـتم مـدیریت آزمایشـگاهی برمبنـاي        -1-9
ISO/IEC 17025استاندارد  

الزامات هـر سـازمان در زنجیـره مـواد غـذایی (      -سیستم هاي مدیریت ایمنی مواد غذایی–1-10
) ( ویژه مدیران کنترل کیفیت واحد هاي تولیدي صنایع غذایی)22000استاندارد ملی 

. ابزار و فنون کیفیت 2
) COQهزینه هاي کیفیت ( -2-1
)APQPطرح ریزي پیشرفت کیفیت محصول ( -2-2
عدم قطعیت اندازه گیري -2-3
هفت ابزار کنترل کیفیت آماري و کاربرد آن درصنعت -2-4
) QFDگسترش عملکرد کیفیت ( -2-5
) FMEAتجزیه و تحلیل نقص و آثار آن ( -6-
) 5Sآشنایی با نظام آراستگی سازمان ( -7- 2
شش سیگما -8- 2
) TQMمدیریت کیفیت فراگیر ( -9- 2
EFQMنایی با مبانی تعالی سازمانی براساس مدل آش- 10- 2

. تولید و کنترل کیفیت3
)SPCکنترل فرایند حین تولید ( -1- 3
ارزیابی انطباق  -2- 3
کنترل کیفی آب صنعتی و آشامیدنی-3- 3

آموزش پیشرفته -3سطح 
به طور کامل آموزش دیده و 2و 1کنترل کیفیت با گذراندن دوره هاي آموزشی سطح هاي مدیران

تجربه کافی و قابل مالحظه اي را کسب کرده اند و در این سطح آموزشی ، با شرکت در سمینارها و 
دوره هاي پیشرفته توانایی ارزیابی و سنجش هاي واحد تولیدي / خدماتی خود را با استانداردهاي 

ربوطه کسب می نمایند و آمادگی رقابت در سطح ملی ، منطقه اي و بین المللی می گردند . این م
سطح از آموزش ها تنها محدود به دوره هاي ذکر شده در این راهنما نبوده و با توجه به دانش و 

به تکنولوژي روز در زمینه هاي کیفیت و مدیریت قابل تغییر بوده و طی نمودن دوره هاي آموزشی 





کنترل کیفیت بالمانع می باشد . لذا نمونه هایی از آموزش هاي پیش بینی مدیرانروز ، توسط 
شده در این مرحله شامل موارد زیر می باشد : 

ممیزي داخلی سیستم مدیریت کیفیت - 1
ممیزي داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی- 2
ISO/IECارزیابی داخلـی سیسـتم مـدیریت کیفیـت آزمایشـگاهی برمبـانی اسـتاندارد        - 3

17025

مدیریت و کنترل پروژه - 4
کاربرد تکنولوژي اطالعات در مدیریت کیفیت- 5
سمینارهاي علمی بین المللی و داخلی مرتبط با حوزه فعالیت - 6
آشنایی با سازمان تجارت جهانی و مقررات فنی آن- 7
رتبطو سایر دوره هاي م- 8

 زمان آموزش
، آیین نامه تایید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، 5، ماده 1بر اساس تبصره 

کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره هاي انتمدید یا تجدید پروانه تایید صالحیت مدیر
کنترل کیفیت که در مدیرانمی باشد لذا آموزشی مربوط (حداقل بیست ساعت در سال)

موظفند دوره هاي آموزشی مقدماتی، واحد هاي تولیدي/خدماتی مشغول به کار می شوند 
متوسطه و پیشرفته را در حین کار گذرانده و یا گواهی مربوطه را با شرکت در آزمونهاي 

موزشی را دریافت نمایند. با توجه به حداقل ساعات آموزشی ساالنه که آمرتبط با هر سطح 
اعالم می گردد، و نیز تسریع در روند سپري نمودن هر یک از سطوح آموزشی سازمانتوسط 

به منظور ارتقاء علمی و بهره وري این متخصصان در صنایع و حوزه هاي خدماتی کشور، 
جهت آموزش هر یک از سطوح به شرح زیر تعیین می گردد: حداکثر زمان الزم

مدت زمان آموزش هاي مقدماتی: .1
سال بگذرانند . 3کنترل کیفیت دوره هاي آموزش مقدماتی را می توانند حداکثر در رانمدی

مدت زمان آموزش هاي متوسطه : .2
سال بگذرانند . 6کنترل کیفیت دوره هاي آموزش متوسطه را می توانند حداکثر در مدیران

مدت زمان آموزش هاي پییشرفته .3
با توجه به طی سطوح مقدماتی و متوسطه و تخصصی بودن دوره هاي مرتبط با این سطح ، 

کنترل کیفیت در این سطح موظف به طی نمودن حداقل متوسط مدیرتاکید می گردد که 
سالیانه آموزش می باشد . 





    : یادآوري
عیین شده جهت طی ، طول مدت ت2و 1نظر به تسریع در روند طی دوره هاي آموزشی در سطوح 

کنترل کیفیت پیش مدیرانسطوح مقدماتی و متوسطه ، متناسب با حداقل متوسط سالیانه آموزش 
اندن دو سطح مذکور در تعیین سطح رگردد با توجه به اینکه گذبینی گردیده است لذا متذکر می

کنترل کیفیت تأثیرگذار می باشد ، توصیه می شود که در صورت عدم نیاز به طی مدیرآموزشی 
شرکت نموده و بتواند درسطح باالتر ، آموزش هاي الزم 1دوره ها ، فرد مذکور در آزمون ارتقاء سطح

را کسب نماید. همچنین درصورت نیاز به طی نمودن دوره هاي هر سطح مقتضی است با برنامه 
یشتري را نسبت به سرانه تعیین شده در یک سال براي طی دوره ها صرف نماید . ریزي، زمان ب

 مکان آموزش
، ادارات کل استاندارد استانیدر سازمان،کنترل کیفیت می توانند دوره هاي آموزشی رامدیران

و نیز مراکز، سازمانها و موسساتی که داراي تفاهم نامه آموزشی با سازمانهمکارمراکز آموزشی 
می باشند، گذرانده و گواهینامه مربوطه را دریافت نمایند. سازمان

 گواهینامه آموزشی
ادارات کـل اسـتانی برگـزار مـی گـردد بایـد فـرم        و یا سازمان دوره هاي آموزشی که در .١

را داشته باشند . 1گواهینامه شماره 
و نیز مراکـز ، سـازمانها و موسسـاتی کـه     2همکاردوره هاي آموزشی که در مراکز آموزشی .٢

را 2هستند برگزار می گردد باید فرم گواهینامه شماره سازمانداراي تفاهم نامه آموزشی با 
داشته باشد . 

.عمل می آیدبه آزمونی که طی هرسطح از کلیه دوره هاي آن سطح آموزشی .١
روش 2-14-1-6اطالعات مندرج در گواهینامه هاي آموزشی صادره از سوي مراکز آموزشـی همکـار مـی بایسـت مطـابق بنـد       .٢

شامل موارد ذیل باشد :اجرایی صدور،تمدید،تعلیق و ابطال تأییدیه مراکز آموزشی همکار
شماره تأییدیه آموزش اخذ شده از سوي سازمان-نام و نام خانوادگی فراگیر-
شماره و تاریخ صدور-کد ملی  فراگیر-
عنوان / لوگوي مرکز آموزشی-نام دوره آموزشی-
مجازي )-نوع آموزش ( حضوري-مدت زمان برگزاري دوره (روز/ساعت)-
نمره )-نوع ارزیابی ( ارزشی-زمان اجرا ( شروع و پایان دوره )-

زبان فارسی و فقط با امضاء مدیر عامل مرکز آموزشـی باشـد ( بـدون امضـاء مـدیر کـل اسـتاندارد        فرم گواهینامه باید حداقل به-1یادآوري 
استان / مدیرکل دفتر )

جهت برگزاري دوره هاي آموزشی مجازي ، مراکز آموزشی ملزم به اخذمجوز از مراجع ذیصالح می باشند.-2یادآوري





جمهوري اسالمی ایران 
استاندارد ایران سازمان ملی

گواهینامه آموزش
کنترل کیفیت)مدیران(ویژه 

شماره :
تاریخ :

گواهی می شود : 

آقاي / خانم                           

آموزشیدوره............................متولد... .................شماره .............................  فرزندبه نده شناسنامه / کد ملیدار

به..........................لغایت.....................تاریخاز...............................................................دررا......................................

با موفقیت به پایان رسانیده است .    مدت................ساعت

/مدیر کل امور آموزش و ترویج 
مدیرکل استاندارد استان....

و ادارات کل استانی)سازمانار شده در زآموزشی برگنامه دورهفرم گواهی-1(فرم شماره 





آموزشگواهینامه 
کنترل کیفیت)مدیران(ویژه 

شماره :
تاریخ :

گواهی می شود : 

آقاي / خانم                           

ــد    ــماره .............................  فرزن ــی ش ــد مل ــنامه / ک ــده شناس ــد............................... دارن ــدوره....متول یآموزش

.......................تـاریخ از.......................................مرکـز آمـوزش   دربه صورت حضوري / مجازي را....................................

به پایان رسانیده است.  یت ساعت با موفق................مدتبه ............................. لغایت

مرکز آموزش ..........مدیر عامل

)همکارار شده در مراکز آموزشی زدوره هاي آموزشی برگنامهگواهیفرم-2(فرم شماره 


