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ISO 10668:2010 ارزش گذاری برند 
انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می کند 

بر وفاداری مشتریان می افزاید 
ورود به بازار جدید را ممکن می سازد 

افزایش قیمت محصوالت را امکان پذیر می سازد 
استخدام کارکنان را افزایش می دهد 

سیستم مدیریت آموزش  ISO 10015:1999
ايجاد و توسعه فرهنگ و نگرش ساختار يافته جهت سرمايه گذارى آموزش؛ 

ايجاد فرآيند آموزش نظام مند  و ساختار يافته جهت بهبود و ارتقاى 
توانمندى منابع انسانى در راستاى تأمين اهداف سازمانى؛ 

ارتقاى سطح آموزش محصوالت يا خدمات با توسعه آموزش و مهارت ، 
يكپارچه سازى اهداف سيستم مديريت آموزش با  ها، اهداف و برنامه هاى يكپارچه سازى اهداف سيستم مديريت آموزش با  ها، اهداف و برنامه هاى 

پيشبردى سازمان؛ 
ايجاد نگرش و تفكر سيستمى نسبت به اجراى فرآيند آموزش در سازمان؛ 

ايجاد ارزش افزوده از طريق كاهش دوباره¬كارى، اصالح و رفع مشكالت، ناشى از 
خطاهاى منابع انسانى، حاصل از عدم آگاهى و مهارت كاركنان؛ 
ارتقاء و افزايش انگيزه، بهره ورى و اثربخشى عملكرد كاركنان؛ 

ايجاد اطمينان مشتريان از صالحيت، شايستگى و مهارت كاركنان سازمان؛ 
ايجاد امنيت سرمايه گذارى آموزش در راستاى اهداف و با توجه به منابع و منافع ايجاد امنيت سرمايه گذارى آموزش در راستاى اهداف و با توجه به منابع و منافع 

سازمان؛ 

ITCC                            
INTERNATIONAL  Services
امروزه با پيشرفت جوامع بشرى و پيشتازى شركتهاى مدبر و  آينده نگر و نيز درنظر گرفتن   بازار رقابتى كنونى ، 

اهميت نقش مديريت و وجود يك نظام سيستماتيك و استاندارد جهت ساماندهى فرايندهاى كارى و بهبود شرايط 
سازمانى در قالب استانداردهاى بين المللى و سيستم هاى مديريتى بيش از پيش احساس مى شود. قطعاً سازمانهاى 
پيشرو در ايجاد اين نظام در برداشتن گامهاى بعدى در مسير موفقيت نيز پيشتاز خواهند بود.                           

پيشنهاد ما به شما   تصميم گيرى جهت  ايجاد تحول  و به روز آورى نظام كارى سازمانتان است. 

   معرفىITCC INTERNATIONAL Ltd     انگلستان 

 اين شركت از سال 1994 تحت اعتبار ASCB(E) اروپا فعاليت خود را در قالب مميزى و صدور گواهينامه هاى ) اروپا فعاليت خود را در قالب مميزى و صدور گواهينامه هاى 

سيستم هاى مديريتى  در انگلستان آغاز نمود.   نمايندگى شركت  ITCC International  در خاورميانه  با 

مركزيت ايران ، اقدام به ارائه راهكار مديريتى، مميزى و صدور بيش از  2000 گواهينامه   در انواع سيستم هاى 

مديريتى و استاندارد جهت انواع شركتها، كارخانجات ، موسسات و صنايع مختلف و نيز برگزارى دوره هاى آموزشى 

نموده است. 

www.itccertificate.com

شرح خدمات  :                                                         

 هم اكنون اين نمايندگى امكان مميزى و صدور بيش از 20 استاندارد را با آخرين ويرايش ها فراهم نموده است. 

 , ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, GMP, ISO 10002

                    ISO 10015, ISO/TS 10004, ISO 27001, ISO/TS 29001, ISO 13485, ISO 10668,

            ISO 50001,   BS 25999, EN 16001, ISO/TS 16949, ISO 10006, ISO 15189,

 … ISO 17025, HSE, 5S ,ISO 26000, SFBB , QC System, HALAL

همچنين امكان تخصيص مشاوران مديريت مجرب ، جهت ارائه راهكار در مديريت منابع و تصميم گيرى هاى خرد همچنين امكان تخصيص مشاوران مديريت مجرب ، جهت ارائه راهكار در مديريت منابع و تصميم گيرى هاى خرد 

و كالن در سطوح مختلف سازمانى براى تمامى شركتها و موسسات فراهم گرديده است. 
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قطعا انتخاب نوع سيستم مفيدفايده جهت هر سازمانى بسته به نوع فعاليت و زمينه كارى و رويكردهاى 

مديريتى سازمانها متفاوت مى باشد كه جهت تصميم گيرى در انتخاب نوع استاندارد مرتبط ، مى توانيد 

با كارشناسان ما تماس حاصل فرماييد: 22876182  -22876157 -22875563- 021

   شرحى از دستاوردهاى استقرار و اخذ گواهينامه هاى استاندارد          
ISO 27001:2005 سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

درستى و تماميت اطالعات  
محرمانگى اطالعات 

در دسترس پذيرى اطالعات 
ايجاد ساختار امنيت سازماني  

گروهبندي و شناسايي دارائي ها 
ايجاد نقشها و مسئوليتهاي امنيتي واحدها و پرسنل ايجاد نقشها و مسئوليتهاي امنيتي واحدها و پرسنل 

مديريت ، كنترل و گزارشات پيشرفت اهداف ، برنامه ها ى سيستم 
امنيت اطالعات . 

ايجاد اهميت اطالعات در تجارت 
ايجاد، توسعه و نگهدارى سيستم اطالعات  

داليل امنيتي براي حذف برخي از كنترل ها 

ISO 50001:2011 سیستم مدیریت انرژی  
 صرفه جویی در هزینه انرژی 

 اهش تولید گازهای گلخانه ای 
افزایش آگاهی انرژی در میان کارکنان 

 دانش بیشتری از کارایی جتهیزات 
بهبود تصویر شرکت و اعتبار در میان دارندگان سهام، بهبود تصویر شرکت و اعتبار در میان دارندگان سهام، 

مشتریان بالقوه و عمومی 

بازده عملیاتی بهبود یافته 

بهبود شیوه های تعمیر و نگهداری 

 غذای ساملتر، کسب و کار بهتر(SFBB ویژه رستوران کترینگ و فست فود)  
بکارگیری سیستم در نقاط ضعیف مرتبط با ماموریت اصلی – به طور مثال مترکز 

بر آشپزخانه – پخت و سرو غذای با کیفیت و رضایت مشتری ....  
هزینه های کاهش یافته برای اجرای همه گیر    •

مترکز بر مدیریت، پرسنل آشپزخانه و سرو غذا    •
ارائه آموزش های سریع و کارا به پرسنل جهت اجنام وظایف   •

حصول اطمینان مشتری از بهداشت غذای مصرفی حصول اطمینان مشتری از بهداشت غذای مصرفی   •
کاهش شکایات مشتری و ارتقاء سطح رضایت مشتری    •

• عدم نیاز به مستند سازی 
کاهش هزینه اجرایی سیستم نظیر کپی، استخدام پرسنل تضمین کیفیت    •

برنامه ریزی و سازماندهی از زمان دریافت مواد اولیه تا تبدیل به محصول نهایی   •
• کنترل و رهبری اجنام کار پرسنل 

استفاده از جتهیزات بهداشتی و استفاده کارا از ابزارها و امکانات در اختیار   •

آدرس : تهران ، خيابان شريعتى ، باالتر از ميرداماد، خيابان زيبا، پالك 58 واحد  10                            
info@itccertificate.com  021-22875563-22876157- 22876182 : تلفن
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