KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG TIÊU CHUẨN
ISO 9001:2015

 Giúp các học viên có thể tham gia và điều phối một
cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2015 với vai trò trưởng đoàn.
 Khóa học cũng trang bị cho học viên những kiến thức
chuyên sâu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các
nguyên tắc quản lý chất lượng.

 Các giảng viên đào tạo là những chuyên gia đánh giá

trưởng nhiều kinh nghiệm được tổ chức Exemplar
Global (trước đây là RABQSA) sát hạch và công
nhận năng lực.
 Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ISC Việt

Nam đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng những
dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng.

 Hiểu rõ các yêu cầu của ISO 9001:2015, các yêu cầu
và phương pháp đánh giá.
 Kỹ năng để thực hiện đánh giá của bên thứ nhất,
đánh giá của bên thứ hai và đánh giá của bên thứ ba
về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, theo tiêu
chuẩn của ISO 19011 và ISO/IEC 17021
 Giải thích vai trò và trách nhiệm của chuyên gia
đánh giá trong việc lập kế hoạch, thực hiện đánh giá,
viết báo cáo theo dõi việc đánh giá hệ thống quản lý
chất lượng phù hợp với ISO 19011 và ISO/IEC
17021
 Kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện đánh giá, viết báo
cáo theo dõi việc đánh giá hệ thống quản lý chất
lượng được thiết lập phù hợp (hoặc không phù hợp)
ISO 9001 và phù hợp với ISO 19011 và ISO/IEC
17021

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 Lãnh đạo doanh nghiệp
 Cán bộ quản lý doanh nghiệp
 Cán bộ quản lý phòng ban, cán bộ quản lý chất
lượng
 Bộ phận ISO
 Các cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung
của khoá học

Phương pháp thực hành tạo cho các học
viên tiếp cận với các tình huống thực tế. Tham
dự đầy đủ dưới vai trò đánh giá hệ thống dưới
sự hướng dẫn tận tình của giảng viên chính.
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