م

((پکیج های قابل ارائه در کنگره چهره های ماندگار مدیریت ایران ))
نوع مشارکت

عادی

وقزٌ

طالیی

شرح خدمات دریافتی




دریافت دعًتىامٍ رسمی جُت حضًر در مراسم ( ترای  2وفر )
دریافت گًاَیىامٍ رسمی چُزٌ َای ماوذگار مذیزیت مًرد تاییذ مزکش آمًسش
مذیزیت ( پس از احراز صالحیت در کمیتٍ ارزیاتی )
عضًیت در تىیاد اريپایی مذیریت ي دریافت گًاَیىامٍ عضًیت
دریافت پرچم ريمیسی چُرٌ َای ماوذگار مذیریت ایران
دریافت حمایل چُرٌ َای ماوذگار مذیریت ایران




دریافت دعًتىامٍ رسمی جُت حضًر در مراسم ( ترای  2وفر )
دریافت گًاَیىامٍ رسمی چُرٌ َای ماوذگار مذیریت مًرد تاییذ مرکس آمًزش مذیریت ( پس
از احراز صالحیت در کمیتٍ ارزیاتی )
عضًیت در تىیاد اريپایی مذیریت ي دریافت گًاَیىامٍ عضًیت
دریافت پرچم ريمیسی چُرٌ َای ماوذگار مذیریت ایران
دریافت حمایل چُرٌ َای ماوذگار مذیریت ایران
دریافت تىذیس سیمیه چُزٌ َای ماوذگار مذیزیت ایزان
دریافت مذال وًاتغ مذیریت ایران تٍ رسم یادتًد
چاج عکس مذیریت در ترد چاپی يیژٌ مراسم ( وصة شذٌ در محل استقرار خثروگاران در
ساله جاوثی مرکس َمایشُا )




دریافت دعًتىامٍ رسمی جُت حضًر در مراسم ( ترای  2وفر )
دریافت گًاَیىامٍ رسمی چُرٌ َای ماوذگار مذیریت مًرد تاییذ مرکس آمًزش مذیریت ( پس
از احراز صالحیت در کمیتٍ ارزیاتی )
عضًیت در تىیاد اريپایی مذیریت ي دریافت گًاَیىامٍ عضًیت
دریافت پرچم ريمیسی چُرٌ َای ماوذگار مذیریت ایران
دریافت حمایل چُرٌ َای ماوذگار مذیریت ایران
دریافت تىذیس طالیی چُرٌ َای ماوذگار مذیریت ایران
دریافت مذال وًاتغ مذیریت ایران تٍ رسم یادتًد
چاج عکس مذیریت در ترد چاپی يیژٌ مراسم ( وصة شذٌ در محل استقرار خثروگاران در
ساله جاوثی مرکس َمایشُا )
دریافت وطان عالی اعتماد ملی ( تٍ رسم یاد تًد )
دریافت یک گًاَیىامٍ ایسي ( تٍ اوتخاب شما ) پس از اوجام ممیسی ي احراز صالحیت
ساخت تیسر اختصاصی ترای شما (  1دقیقٍ ای ) جُت وشر در فضای مجازی
دریافت گًاَیىامٍ عالی کار آفریىی مًرد تاییذ سازمان جُاوی کار کشًرَای اسالمی























نماینده شما در دبیرخانه اجرایی:سرکار خانم احمدی 90103779190

هسینه مشارکت

2/400/000
تًمان

4/200/000
تًمان

0/000/000
تًمان

خدمات جانبی
ردیف

شرح خدمات

هسینه

1

اجرای سردیس مذیریت تا عىًان چُزٌ ماوذگار مذیزیت ایزان
( تحًیل تعذ از اجرای مراسم )

2/000/000تًمان

بزای مىتخبیه گًاَیىامٍ سیستم مذیزیت یکپارچٍ (IMSضامل سٍ گًاَیىامٍ ایشي ،1001ایشي ،140001گًاَیىامٍ  )OHSASبا  %40تخفیف

بٍ میشان  4/320/000تًمان صادر خًاَذ ضذ .صذير ایه گًاَیىامٍ ویاس بٍ ممیشی ي احزاس صالحیت در سٍ حًسٌ فًق دارد.
لیست ایسوهای قابل صدور(پس از انجام ممیسی و احراز صالحیت)
سیستم مذیزیت کیفیت()ISO 9001:2015

سیستم مذیزیت سیست محیطی()ISO 14001:2004

سیستم مذیزیت مًثز فزایىذ آمًسضی()ISO10015:1999

سیستم مذیزیت ضکایات مطتزیان()ISO 10002:2004

استاوذارد بیه المللی سیستم مذیزیت مکمل صىایع غذایی()ISO G.M.P

استاوذارد بیه المللی سیستم مذیزیت اوزصی()ISO 5001 : 2011

سیستم مذیزیت ایمىی مًاد غذایی()ISO 22000:2005

استاوذارد بیه المللی سیستم مذیزیت پزيصٌ()ISO21500: 2012

سیستم مذیزیت بُذاضت ضغلی()ISO45001:2016

سیستم مذیزیت سىجص رضایتمىذی مطتزیان()ISO 10004:2010

گًاَیىامٍ )HACCP(HACCP

گًاَیىامٍ حالل()HALAL

