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ابزارهای اندازه گیری

ارزیابی و گزینش پیمانکاران

استانداردها و مدارک فنی

استانداردهای معیار مصرف انرژی در فرآیند های تولید

 ISO 9001الزامات سیستم مدیریت کیفیت 

الزامات مشتریان 

E-MAILاینترنت و 

آشنا با نوشتن دفاتر مالی

IATF 2016آشنایی با 

ISO TS/16949آشنایی با الزامات 

ISR IEC 17020آشنایی با الزامات 

S-PASآشنایی با الزامات 

CNGآشنایی با بازرسی خودرو و مخازن 

آشنایی با طبقه بندی مشاغل

آشنایی با مبانی برنامه نویسی

آشنایی با نرم افزار های طراحی و تحلیل 

آشنایی با نرم افزار های طراحی و تحلیل مورد نیاز در بازرسی مخازن

آشنایی کامل به امور حسابداری مالی

آئین کار بهداشتی و فنی مرغداری های صنعتی

بازار و بازاریابی

بازرسی آسانسور

بازرسی آسانسور هیدرولیک

بازرسی آسانسور هیدرولیک سطح تکمیلی

بازرسی پله برقی

بازرسی پله برقی و پیاده رو متحرک سطح تکمیلی
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بازرسی تکمیلی اسانسور

بازرسی کاال و ضوابط مربوطه

استاندارد های خودرو- بازرسی نوع خودرو 

بایگانی و اسناد و مدارک

تسلط کامل به حسابرسی و ممیزی دفاتر قانونی

MS EXCELحرفه ای 

حسابداری برای مدیران غیر مالی

رفتار سازمانی

روش های بازرسی و آزمون

روش های جاری سازمان

روش های حل مساله

 مربوط به فرآیند تحت بازرسی روش های ساخت و تولید 

الزامات همراه با راهنمای استفاده-سیستم های مدیریت انرژی

طراحی جیگ و فیکسچر 

طیور،سالن مرغداری،مشخصات فنی و بهداشتی

 برای مدیرانICIفن آوری اطالعات و ارتباطات 

قانون کار و تنظیم قراردادهای کار ویژه مدیران

قوانین کار و تامین اجتماعی

کاربری رایانه

کنترل پروژه

مباحث امور پرسنلی

مباحث کارگزینی

مفاهیم کیفیت

مکانیزم های خودرو

 ISOممیزی داخلی 

نقشه خوانی

(تاسیسات و تجهیزات)واژه نامه صنعت مرغداری

CNGویرایش جدید استاندارد بازرسی و آزمون هیدرواستاتیک مخازن 

7598 براساس استاندارد ملی ایران به شماره cngویرایش جدید استاندارد تایید نوع خودرو،مخازن و قطعات 


