
 پرسشنامه درخواست مشاوره مهندسی

 

info@academy-alliance.com: یکیپست الکترون  

www. academy-alliance.com: تیوب سا  

 

 

 نام شرکت :  نام مدیر عامل :

 تلفن :

 فکس:

 آدرس دفتر مرکزی :

 تلفن:

 فکس:

 آدرس کارخانه : 

 وب سایت :

 ایمیل : 

 نام نماینده مدیریت : 

 حوزه فعالیت شرکت : 

 

 

: نوع خدمات درخواستی  

   ه های تعالی و بهبودمرتبط با پروژ                  مکانیکمرتبط با مهندسی                 مرتبط با مهندسی صنایع

  

 نوع خدمات درخواستی خود را بطور دقیق و شفاف ذکر نمایید.

 

 

 

 

 اطالعات شرکت : 

 نفرات شاغل در شیفتهای کاری :  تعداد پرسنل : دفتر مرکزی : 

1   :       2:       3: 

 نفرات شاغل در شیفتهای کاری :  تعداد پرسنل :  :  1کارخانه 

1          :2       :3: 

 نفرات شاغل در شیفتهای کاری :  تعداد پرسنل :  :2کارخانه 

1          :2       :3: 

 نفرات شاغل در شیفتهای کاری :  تعداد پرسنل :  :  3کارخانه 

1          :2:       3: 
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 مدت زمان پیشنهادی خود را جهت اجرای پروژه اعالم فرمایید : 

 

 نوع خدمات درخواستی : 

 خواهشمند است پس از تکمیل و ارسال فرم به منظور پیگیری با واحد مشاوره تماس حاصل فرمائید . 

                                                                                                          

 نام و نام خانوادگي/سمت تنظیم کننده :                                     

 مهر شرکت  :و  امضا                                                                                 

 : مشخص کنید  √خود را با  نوع خدمات درخواستي

 HSE   سیستم  بهداشت ایمني و محیط زیست

                            Productivity Management     مدیریت بهره وری

 HACCP   سیستم تجزیه و تحلیل نقاط بحراني  در صنایع غذایي 

 FMEA,PPAP,SPC,QFD کیفیت در صنایع خودرو و وابسته و سایر سیستم های مرتبط  ابزارهای مهندسي

 ISO 17025  استاندارد تائید صالحیت آزمایشگاهها 

 Process Management مدیریت فرایندها

                                                  AS 9100   استاندارد صنایع هوا و فضا 

 Organization Improvement   بهبود سازماني

 Supply Chain Management مدیریت زنجیره تامین

 TL 9000  سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مخابرات

   EFQM                      مدل تعالي سازماني                                                                                                            

     ISO/IEC 17020                                 استاندارد بازرسي                                                                                     

  Productivity Cycle   مدیریت چرخه بهره وری                                                                                                      

 ISO 10015   استاندارد مدیریت موثر فرآیند آموزش  

   5S                  استگي صنعتي                                                                                                                  نظام آر 

                                                                                                مدیریت برند                       Brand 

Management   
     ISO50001                                                                                                                                مدیریت انرژی

 لطفا نام ببرید : موارددر خصوص  دیگر 
………………………………………………….                     …………………………………………….. 

…….……………………………………………                     …………………………………………….. 

 

 

 

 


