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صدور گواهى هاى ایزو
شرکت آسکو بین الملل، نماینده انحصارى شرکت SISBEL (تحت 
مفتخر   (Accredia اعتبار  (تحت  ایتالیا   ECM و   (Turkak اعتبار 

است تا خدمات ذیل را به سازمان ها ارائه نماید. 

• ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت
 شناخته شده ترین استاندارد مدیریت کیفیت در جهان

• ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطى
 ورودى هموار را مطابق با آنچه در جهان مى گذرد، همراه با احترام به محیط زیست و هم زیستى با آن، وعده مى دهد.

• ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنى و بهداشت حرفه اى
ایمنى حرف اول را مى زند: از کارکنان خود محافظت کنید تا افرادى که برایتان مهم هستند ایمن بمانند.

• ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنى در مواد غذایى 
 با استانداردهاى سرى 22000، اطمینان را با  محصوالت غذایى خود القا کنید.

• ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطالعات  
امنیت براى هر نوع اطالعات دیجیتال ISO/IEC 27000 براى هر اندازه سازمانى طراحى شده است.

• ISO 50001 سیستم مدیریت انرژى 
 عملکرد انرژى خود را مدیریت و در هزینه ها صرفه جویى کنید همچنین اثرات زیست محیطى خود را کاهش دهید.

• ISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکى
با پیاده سازى ISO13485 وارد بازار تجهیزات پزشکى شوید. نشان کیفیت ، چیزى است که افراد حرفه اى روى محصوالت خود  پیاده سازى مى کنند.

• ISO 10002 سیستم مدیریت کیفیت – رضایت مشترى – راهنماهایى براى رسیدگى به شکایت مشترى در سازمان ها 
شما مى توانید با مدیریت موثر شکایات، مشتریان ناراضى را به فرصت هاى تجارى مثبت تبدیل کنید. 

مشتریان راضى بهترین سفیران شما هستند.

• ISO 20000-1 سیستم مدیریت خدمات فناورى اطالعات 
این استاندارد طراحى شده است تا به سازمان ها این اطمینان را بدهد که مى توانند خدمات فناورى اطالعات موثرى را به مشتریان ارائه دهند.

• ISO 37001 سیستم مدیریت ضد رشوه
کشف، رسیدگى و جلوگیرى از رشوه خوارى.

• ISO 31000 سیستم مدیریت ریسک
 با این استاندارد ریسک هایى که عملکرد سازمان شما را به مخاطره مى ندازد را مدیریت و از آن اجتناب کنید.

 CE نشان •
مى خواهید وارد بازار اروپا شوید، راه آن عالمت CE است.

HALAL نشان •
به بازار نزدیک به 2 میلیارد نفر در سراسر جهان وارد شوید.

دوره هاى آموزشى و کارگاه ها

 IAS و TURKAK با اعتبار PECB و SISBEL نماینده انحصارى asco
با تجربه درخشان در برگزارى دوره ها و کارگاه هاى آموزشى به عنوان 
مرجع بازرسى و صدور گواهینامه، اجراى هر استانداردى را در شرکت 
شما نوید مى دهد و کمک مى کند تا با نفوذ در بازار در مقایسه با رقباى 

خود فروش تان را افزایش دهید. 
عالوه بر تجربه گسترده در تکنیک ها و سیستم هاى مدیریتى، ممیزان 
آسکو داراى سابقه اثبات شده  و تجربه عملى در بخش هاى مختلف 
اینکه سازمان ها چگونه  صنعت هستند. ممیزان ما به صورت مداوم 
سیستم ها و استانداردهاى مدیریت را پیاده سازى مى کنند را تجزیه و 

تحلیل مى کنند.
در طول دوره هاى آموزشى و کارگاه ها، دانش عملى را فراتر از رویکرد هاى 
نظرى و با ترکیب بینش هاى دنیاى واقعى به مشتریان خود منتقل 

مى کنیم. 
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