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  12از  2 صفحه 

 

 SBC. معرفی گروه مشاوران 1

تی هاا  ماریریسازمانی است خصوصی که در زمینه مشاوره، استقرار و آموزش سیستم SBCگروه مشاوران 

ریا  از ط ،هاا  زنارگی طانرونراننمایار  ماموریات ساازمان، ای ااد طارایای اارا  اروقاا  مولفاهفعالیت می

 ااطر  ها  فعال در جامعه میها  مریریتی کسب و کاراستانراردساز  سیستم

SBC هااا  مااریریت کیفیاات در ارائااه خاارماا مشاااوره، آمااوزش و اسااتقرار سیسااتم ا فعالیاات گسااترده

(ISO9001،) ( اا ایی( مااریریت ایمناای مااوادISO 22000،HACCP ،SFBB  مااریریت زیساات محیااای ،)    و

(ISO14001( مریریت ایمنی و انراطت طغلی ،)OHSAS 18001 و     دارد  طرح ریز ، اجرا و کنترل ایش از )

گویا  و راه و سااقه قاال اعتنا   ها  دولتی و خصوصی،ف در حوزه ها  مریریتی در سازمانپروژه مختل 530

 ااطر  رزومه کامل طرکت را می ووانیر از طری  کر زیر دریافت کنیر:می SBCگروه مشاوران 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ارا  مشتریان : SBCگروه مشاوران منمترین مزایا  

جارا  اارا  اخود،  دارا  صالحیتها از کارطناسان در ومامی پروژه SBCگروه مشاوران  :یکپارچگی تخصص و تعهد (1

 ر رساننیار  می پروژه استفاده کرده و این کارطناسان، سازمان را وا پایان پروژه و حصول نتی ه مالوب،

جاا    هیچگونه محرودیت جغرافیایی ارا  اجرا  پروژه نراطته و در جاا SBCگروه مشاوران  :بدون مرز و محدوده (2

 ،نیاز  SBCا  هاپراکنرگی جغرافیاایی پاروژه  سرزمین پنناور ایران و ورا  مرزها  آن، قاالیت اجرا  پروژه را داراست

 همین مالب است گویا  

ایان    همچناینساازدها  خود را اه هرف وعریف طره رهنمون مایومامی پروژه SBC گروه مشاوران :اثربخش و کارا (3

  رنمایمیاا کمترین هزینه ممکن حاصل  و مشتریان خودزمان مورد نظر منم را در 

ه و در حتی پس از پایان پروژه و کسب نتی ه مالوب، ساازمان را رهاا نکارد SBC گروه مشاوران :همواره در دسترس (4

ی مستمر و دائم ها و ااناماا و هرگونه نیاز دیگر سازمان، اه طورها  نوین اجرا  فراینرها، پاسخ اه پرسشخصوص روش

 در خرمت مریریت و پرسنل سازمان خواهر اود  



 

  12از  3 صفحه 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های مدیریت کیفیتدوره

 مدت زمان برگزاری )روز( نام دوره

 ISO 9001:2015 3وشریح الزاماا و ممیز  داخلی 

 ISO 9001:2008 3وشریح الزاماا و ممیز  داخلی 

 1 2008ویرایش نسبت اه  9001استانرارد  2015آطنایی اا وغییراا ویرایش 

 ISO 9001:2015 2آطنایی اا رویکرد فراینر گرا و مریریت ریسک در 

  4 ورایت کارطناس وضمین کیفیت

 ISO/TS 16949:2009 3وشریح الزاماا و ممیز  داخلی 

 ISO 13485:2012 3وشریح الزاماا و ممیز  داخلی 

 IMS 5وشریح الزاماا و ممیز  داخلی 

 ISO/IECها  وست و کالیبراسیون الزاماا و ممیز  داخلی استانرارد آزمایشگاهوشریح 

17025:2005 
3 



 

  12از  4 صفحه 

 

 

 

 

 

 ای، محیط زیست و ریسکمدیریت ایمنی و بهداشت حرفههای دوره

 مدت زمان برگزاری )روز( نام دوره

 OHSAS 18001:2007 3وشریح الزاماا و ممیز  داخلی 

 ISO 45001:2016 2وشریح الزاماا پیش نویس استانرارد 

 HSE-MS 3وشریح الزاماا و ممیز  داخلی سیستم مریریت ایمنی، انراطت و محیط زیست 

 2 اررسی، و زیه و وحلیل و گزارش نویسی حوادث

 2 آمادگی واکنش در طرایط اضارار 

 ISO 31000 2اصول و وکنیک ها  مریریت ریسک ار مبنا  

 HEMP 2مریریت ریسک 

 OSHA 3ایمنی و انراطت محیط کار ار اساس استانراردها  

 1 (MSDSایمنی کار اا مواد طیمیایی )اصول وروین 

 2 ایمنی و حفاظت محیط در اراار آوش

 1 ارگونومی کارارد  

 ISO 14001:2004 3وشریح الزاماا و ممیز  داخلی استانرارد 

 ISO 14001:2015 3وشریح الزاماا و ممیز  داخلی استانرارد 

 2 ها و وکنیک ها  طناسایی و ارزیاای جنبه ها  زیست محیایروش

  ISO 14031ارزیاای عملکرد زیست محیای سازمان مبتنی ار 

 2 ها  طغلیها و وکنیک ها  طناسایی و ارزیاای ریسکروش

 HSE 3ورایت کارطناس 

 1 ایمنی ماطین افزار

 1 ایمنی کار در آزمایشگاه



 

  12از  5 صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت انرژیهای دوره

 مدت زمان برگزاری )روز( نام دوره

 ISO 50001:2011 3وشریح الزاماا و ممیز  داخلی سیستم مریریت انرژ  

 ISOاصول و مبانی ممیز  و وحلیل مصرف انرژ  در صنعت مبتنی ار استانرارد 

 AS/NZS 3598و  50002:2014
2 

 BMS 2طراحی سیستم مریریت یکپارچه ساختمان 

 1 ها  و ریر پ یراصول و کارارد انرژ 

 ISO 50006:2014 1  دها  انرژ  مبتنی ار استانرارروش وعیین خط مبنا و طاخص



 

  12از  6 صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتداوم کسب و کارمدیریت امنیت اطالعات های دوره

 مدت زمان برگزاری )روز( نام دوره

رد وشریح الزاماا و ممیز  داخلی سیستم مریریت امنیت اطالعاا مبتنی ار استانرا
ISO/IEC 27001:2013 

3 

 1 2005نسبت اه ویرایش  ISO/IEC 27001:2013وغییراا 

 ISO/IECمریریت مخاطراا در سیستم مریریت امنیت اطالعاا مبتنی ار استانراردها  

 ISO 31000:2009و  27005:2011
2 

 پیاده ساز  پیشرفته سیستم مریریت امنیت اطالعاا مبتنی ار سر  استانراردها 

ISO/IEC 27001  وISO 31000 
5 

 ISO/IEC  خرماا فناور  اطالعااوشریح الزاماا و ممیز  داخلی سیستم مریریت 

20000-1:2011 

ISO/IEC 20000-2:2011 

3 

 ISO 22301:2012 3  وشریح الزاماا و ممیز  داخلی سیستم مریریت وراوم کسب و کار

 ISOمریریت مخاطراا در سیستم مریریت وراوم کسب و کار مبتنی ار استانراردها  

 ISO 22301:2012و  31000:2009
2 

پیاده ساز  پیشرفته سیستم مریریت امنیت اطالعاا مبتنی ار سر  استانرارد 
ISO22301:2012 

5 

 ISO/IEC اراستانرارد مبتنی اروباطاا و اطالعاا فناور  ف ایع اازیاای مریریت

24762:2008 
2 



 

  12از  7 صفحه 

 

 

 

 های کیفیت و مهندسی صنایعتکنیکهای دوره

 زمان برگزاری )روز( مدت نام دوره

 COQ 2ها  کیفیت مریریت هزینه

 2 2008ویرایش  APQPطرح ریز  پیشاپیش کیفیت محصول 

 2 2008ویرایش  FMEAو زیه و وحلیل خاراا و اثراا ناطی از آن 

 MSA 2و زیه و وحلیل سیستم انرازه گیر  

 SQC 2کنترل کیفیت آمار  

 SPC 2کنترل فراینر آمار  

 SQFE  1ممیز  محصول اه روش 

 PPAP 1فراینر واییر قاعه وولیر   

 MINITAB 3وحلیل آمار  اا استفاده از نرم افزار 

 SPSS 3وحلیل آمار  اا استفاده از نرم افزار 

 SIGMA 2 6رویکرد حل مساله اا مترولوژ  

 QFD 2گسترش عملکرد کیفیت 

 DOE 2ها طراحی آزمایش

 TRIZ 2اصول کارارد  روش خالقانه حل مسائل 

 POKA YOKE  2فنون خااناپ یر  

 APQC 2طراحی و انبود فراینرها 

 5S 2اصول نظام آراستگی محیط کار 

 BPMN 2مرل ساز  فراینرهاس کسب و کار ار اساس 

 LINE BALANCING 2ساز  خاوط وولیر متعادل

 MRP 2ریز  احتیاجاا مواد ارنامه

 BPR 2مننرسی م رد فراینرها 

 2 سیستم مریریت نگنرار  و وعمیراا و نیزاا )نت(



 

  12از  8 صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنایع غذایی، کشاورزی، دارویی و بهداشتیهای دوره

 مدت زمان برگزاری )روز( نام دوره

 ISOوشریح الزاماا و ممیز  داخلی سیستم مریریت ایمنی مواد ) ایی ار اساس استانرارد 

 HACCPو  22000:2005
4 

 HACCP 2وشریح الزاماا و اصول 

 2 در صنایع ) ایی  GMPاصول و مبانی 

 2 ها  آرایشی و انراطتیدر صنایع دارویی، فراورده GMPاصول و مبانی 

 2 ها  دام و طیوردر صنایع فراورده GMPاصول و مبانی 

 2 در صنایع دارویی GLPاصول و مبانی 

 BRC  2المللی وشریح الزاماا و مستنرساز  استانرارد این

د نراروشریح الزاماا و ممیز  داخلی سیستم مریریت ایمنی عرضه مواد ) ایی ار اساس استا
SFBB 

2 

 1 حاللالزاماا و چگونگی اخ  نشان 

ها یرالینا گوشریح الزاماا و مستنرساز  استانرارد این المللی ایمنی ) ایی ارا  کیترین
WFSG 

3 

ها الینگ ایرالمللی ایمنی ) ایی ارا  کیترینوشریح الزاماا و مستنرساز  استانرارد این
MEDINA 

3 

 BIO SECURITY  2اصول و مبانی امنیت زیستی 



 

  12از  9 صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت منابع انسانی و روابط عمومیهای دوره

 نام دوره
مدت زمان برگزاری 

 )روز(

 3 ریز  منااع انسانیمریریت و ارنامه

 2 قانون کار و وامین اجتماعی

 2 ارزیاای و مریریت عملکرد

 2 نظام انگیزش منااع انسانی

 2 ریز  استراوژیک منااع انسانیارنامه

 2 ها  مصاحبه استخرامیها و مناراوکنیک

 1 در و زیه و وحلیل مشا)ل ONETاستفاده از 

 2 وعیین و انبود سبک رهبر  سازمانی

 1 اصول و فنون کار ویمی موثر

 3 مریریت رفتار سازمانی

 3 اصول مریریت و سرپرستی

 2 طراحی مسیر رطر طغلی کارکنان

 2 عمومیمریریت نوین روااط 



 

  12از  10 صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت پروژههای دوره

 مدت زمان برگزاری )روز( نام دوره

 PMBOK:2012 3مریریت پروژه ار اساس استانرارد 

 COMFAR 3ها  صنعتی اا استفاده از نرم افزار سن ی پروژهامکان

 MSP 3آموزش نرم افزار کنترل پروژه 

 PRIMAVERA 3آموزش نرم افزار کنترل پروژه 

 2 ریز  و کنترل پروژهاصول ارنامه

 1 کارارد اکسل در مریریت پروژه

 2 ها اصول و مبانی مریریت ریسک در پروژه

 2 ها )مبانی و طرایط پیمان(آطنایی اا مریریت قرارداد در پروژه

 1 (CLAIM)ها مریریت دعاو  پروژه

 ISO 21500:2012 3مبانی کلیاا مریریت پروژه ار اساس استانرارد 

 PMO 2مترولوژ  دفتر مریریت پروژه 

 practice standard projectها ار مبنا  استانراردکنترل مستنراا پروژه

configuration management 
1 

 ISO 10006 1ها مبتنی ار استانرارد مریریت کیفیت در پروژه

 OPM3 1آطنایی اا مرل الوغ مریریت پروژه سازمانی 



 

  12از  11 صفحه 

 

 

 فروش و بازاریابیهای دوره

 مدت زمان برگزاری )روز( نام دوره

 2 ریز  استراوژیک اازاریاایارنامه

 2 اصول و فنون م اکره

 3 (Marketing Plan)ها  طرح اازاریاای وکنیک

 CRM 3مریریت اروباط اا مشتر  

 2 فروش و اازاریاای ولفنی 

 Body Language 1زاان ارن 

 2 اصول و مبانی مریریت ارنر و ارنرساز  

 2 اصول اازاریاای و مشتر  مرار  در صنعت اانک و ایمه

 ISO 10002:2014    1 وشریح الزاماا و ممیز  داخلی استانرارد مریریت رسیرگی اه طکایاا

 ISO 10004:2012 1 وشریح الزاماا و ممیز  داخلی استانرارد پایش رضایتمنر  مشتریان

 2 مریریت اازاریاای و فروش

 1 اازاریاای در فضا  م از 

 1 طناسی و آداب در فروش و اازاریاایاویکت 

 1 ا ها  زن یرهاصول فروطنرگی در فروطگاه

 2 ها  ووزیعمریریت کانال

 2 انراز  ااطگاه مشتریانراه

 CALL CENTER 1انراز  مرکز وماس راه



 

  12از  12 صفحه 

 

 


