دوره آموزشی استفاده از  Excelدر بررسی و
ارزیابی دادههای آزمایشگاهی

هدف:

هدف از این دوره آشنایی شرکتکنندگان با
جنبههای کاربردی نرمافزار  Excelدر تحليل
و بررسی دادههای آزمایشگاهی میباشد.

سرفصلهای دوره:

 -امکانات  Excelبه عنوان ابزاری مفيد در آزمایشگاه

 طرحریزی کاربردهای  Excelبرای فعاليتهای واگذارشده

 مدیریت دادههای آزمایشگاهی در ( Excelشامل تجزیه وتحليل آماری)

 استفاده از توابع  Built-inدر  Excelبرای مدیریتدادهها (شامل نمودارها)

 -اصول مدیریت کيفيت کاربردهای  Excelدر آزمایشگاه

رویکرد آموزشی :تئوری و کارگاه آموزشی

 -مجموعهای از نکات کاربردی برای بهينهسازی کار روزمره

پيش نياز :آشنایی اوليه و کار با اکسل،

در آزمایشگاه

کامپيوتر شخصی به همراه  Excelنصب شده
مدت دوره :دو روز

مدددرس :آقددای  Lorens Peter. Sibbesenاز شددرکت LAB Quality International

دانمارک ،عضو هيات علمی و مدیر گروه کاری صحهگذاری موسسه Eurachem
تاریخ برگزاری 31 :خرداد و  1تيرماه 1400

نحوه برگزاری :این دوره به صورت مجازی برگزار میگردد.

هزینه ثبتنام برای هر نفر (بدون ماليات بر ارزش افزوده) 60.000.000 :ریال
زبان دوره و جزوه :انگليسی به همراه ترجمه همزمان

اطالعات تماس:
تهران -خيابان سهروردی شمالی -خيابان شهرتاش -پالک  -74طبقه  -3واحد  11تلفن88546426-7 :
www.pqp-pt.com

www.qualitypioneers.ir

فاکس86030627 :

Email: info@qualitypioneers.ir

دوره آموزشی مدیریت کيفيت در آزمایشگاه با رویکرد تمرکز بر
آگاهسازی کيفی
(پيادهسازی استاندارد  ISO/IEC 17025ویرایش  2017در آزمایشگاههای آزمون)

هدف:

هدف از این دوره آشنایی با الزامات استاندارد
 ISO/IEC 17025با تمرکز بر تغييرات صورت

گرفته در ویرایش  2017آن میباشد.

سرفصلهای دوره:
 مروری بر تغييرات عمده ویرایش  2017استاندارد ISO/IEC17025
 نگاه متوازن بر ساختار و محتوای یک سيستم مدیریت کيفيت باکارکرد مناسب

 مقدمهای بر اصول مدیریت ریسک در سيستم مدیریتآزمایشگاه

رویکرد آموزشی :تئوری و کارگاه آموزشی
پيش نياز :آشنایی اوليه با استاندارد
ISO/IEC 17025
مدت دوره :دو روز

 فرایند حصول اطمينان از کيفيت مناسب منابع مورد استفادهدر آزمایشگاه
 درک مناسب از اهميت مفهوم اعتبار در ارتباط با فعاليتآزمایشگاه
 سيستم پایش عملکرد آزمایشگاه (با در نظر گرفتن عدمقطعيت) اصول ایجاد قوانين تصميمگيری برای استفاده از نتایج آزموندر ارزیابی انطباق

مدددرس :آقدددای  Lorens Peter. Sibbesenاز شدددرکت LAB Quality International

دانمارک ،عضو هيات علمی و مدیر گروه کاری صحهگذاری موسسه Eurachem
تاریخ برگزاری 7 :و  8تيرماه 1400

نحوه برگزاری :این دوره به صورت مجازی برگزار میگردد.

هزینه ثبتنام برای هر نفر (بدون ماليات بر ارزش افزوده) 46.000.000 :ریال
زبان دوره و جزوه :انگليسی به همراه ترجمه همزمان

اطالعات تماس:
تهران -خيابان سهروردی شمالی -خيابان شهرتاش -پالک  -74طبقه  -3واحد  11تلفن88546426-7 :
www.pqp-pt.com

www.qualitypioneers.ir

فاکس86030627 :

Email: info@qualitypioneers.ir

