KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI
PHIÊN BẢN ISO 9001:2015



Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn này
được chấp nhận và hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc
tế ISO 9001:2015. Tham gia khóa đào tạo về tiêu chuẩn ISO
9001:2015, học viên sẽ được tiếp cận dễ dàng hơn với tiêu
chuẩn mới, hiểu được các yêu cầu của tiêu chuẩn này, cũng
như được trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp
đã áp dụng hệ thống chuyển đổi từ phiên bản cũ lên phiên bản
ISO 9001:2015.
Các học viên cũng có thể lập và quản lý kế hoạch tự
chuyển đổi hệ thống, thiết kế mô hình và cấu trúc các tài liệu
liên quan, bổ sung các yêu cầu mới và áp dụng thành công
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Đào tạo nhận thức và áp dụng chuyển đổi Hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 Các giảng viên đào tạo là những chuyên gia đánh giá

 Cung cấp những kiến thức cơ bản trong bối cảnh Hội nhập
quốc tế về chất lượng

trưởng nhiều kinh nghiệm được tổ chức Exemplar Global



(trước đây là RABQSA) sát hạch và công nhận năng lực.

chuẩn ISO 9001:2015.

 Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ISC Việt



Nắm vững những nội dung cơ bản của các yêu cầu tiêu
Hiểu biết về những thay đổi của yêu cầu tiêu chuẩn phiên

bản mới ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008
Nam đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng những dịch

Lập kế hoạch áp dụng chuyển đổi tại doanh nghiệp của

vụ chuyên nghiệp và chất lượng.

mình


Giấy chứng nhận sẽ được cấp cho học viên tham dự đầy

đủ khóa học và đạt được yêu cầu của Bài kiểm tra cuối khóa
học.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
1. Ít nhất có 2 người/ công ty tham dự khoá học, nhằm đảm bảo cho
việc thảo luận Lập kế hoạch chuyển đổi phiên bản và triển khai áp
dụng thực tế tại doanh nghiệp mình.
2. Thành viên tham dự khóa học phải là những người từng tham dự,
thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008. Trong đó có 1 thành viên nằm trong Ban chỉ đạo ISO/
Thư ký ISO để thuận lợi cho việc triển khai có hiệu quả.
3. Có ít nhất 01 thành viên là chuyên gia đánh giá nội bộ đã có kinh
nghiệm đánh giá nội bộ tại doanh nghiệp của mình.

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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