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درباره ما 
به افزاای   آکادمی نوین سیستم آرسال ماموریت خود را ارتقای کیفیت خدمات آموزشی  به جای توجه صرف•

اشزت نرریزه   کمی آموزشها ، با هدف رفع نیاز واقعی  بازار کار و با نگرشی  کامال عملی و به دور از هر گونه انب
. است ها و تئوریهای نرری  غیر قابل کاربردی در سامانها و در فضای کسب و کار واقعی  تعریف کرده

در زمینزه  1389آکادمی نوساکو به عنوان یکی از زیر مجموعه های شزرکت نزوین سیسزتم آرسزال کزه از سزال       •
ده اسزت و  خدمات مشاور وآموزش سیستم های نوین مدیریتی در محیط های کاری واقعی شروع به فعالیت نمزو 

اقدام به برگااری... سازمان و شرکت تولیدی و خدماتی و150در طی یک دهه گذشته توانسته است در بی  از 
نایع دوره عملی در حوزه های مختلف مدیریت و صنایع و ایمنی و بهداشت و محیط زیسزت و صز  1000بی  از 
اقزدام بزه اخزذ مجزوز از     1396و بنا در تصمیم مدیران ارشد شزرکت نوسزاکو در سزال    . برگاار نماید... غذایی و

نی و حرفزه ای  در  نادیک ترین سیستم اموزشی کشور به نوع آموزشها و فلسفه آموزشی خوی  یعنی سازمان ف
ی و بزا توجزه بزه طز    . نمزود  ... گرای  های مدیریت و صنایع ، ایمنی و بهداشت حرفزه ای ، خزدمات اموزشزی و   

سزتم  موفق به اخذ پروانه تاسزیس  آموزشزگاه فنزی و حرفزه ای نزوین سی     1397سال 6مراحل فوق الذکر در برج 
وهای با تجربزه و  و به منرور ارتقای  سطح  کیفی خدمات به مشتریان یکی از نیر. ارسال به صورت حقوقی نمود 

. فی نمود کلیدی مجموعه نوین سیستم آرسال به را به عنوان مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای نوساکو  معر



:مجوزها  و افتخارات 

تاسیس آموزشگاه مدیریت و صنایع ، ایمنی و بهداشت ، خدمات آموزشی از سازمان فنی و حرفه ای پروانه -

پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی -

گواهینامه تائید صالحیت مشاوره از مرکا ملی تائید صالحیت اداره استاندارد ایران -

ISO9001دارای گواهینامه -

دوره آموزشی در حوزه های مدیریت و صنایع و ایمنی و بهداشت ومدیریت زیست محیطی300برگااری بی  از -

همای  علمی در حوزه های مدیریت و صنایع و ایمنی و بهداشت ومدیریت زیست محیطی10برگااری بی  از -

مشتری وفادار 150دارای -





دپارتمان های آموزشی نوساکو  

مدیریت و صنایع  •
ایمنی و بهداشت محیط کار  •
خدمات آموزشی  •
مالی و اداری  •
زبانهای خارجه•
فنی و مهندسی    •



مجموعه دوروه های تخصصی در حوزه مدیریت و صنایع  
نام دوره ردیف نام دوره ردیف 

EFQMمروری بر تعالی سازمان ISO9001:201532دوره آشنایی با الاامات 1

EFQMتربیت ارزیابی تعالی سازمانی ISO9001:201533تربیت مدیر کیفیت برمبنای استاندارد 2

RADARمنطق 34دوره ممیای داخلی 3

دوره نحوه تدوین اظهارنامه تعالی  IATF16949:201535دوره آشنایی با الاامات 4
Project Planner Primaveraمدیریت و کنترل پروژه با نرم افاار ISO14001:2015 36دوره آشنایی با الاامات 5

SIMUL8شبیه سازی سیستم با نرم افاار Minitab37تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم افاار6

(OPM3)ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانیMinitab38آزمون با نرم افاار صحه گذاری روشهای7
کارآفرینISO22000:200539دوره آشنایی با الاامات 8
MSAتجایه و تحلیل سیستم اندازه گیری 40دوره آشنایی با مدیریت ریسک 9

تهیه برنامه استژیکFMEA 41دوره آشنایی با تجایه وتحلیل ریسک به روش 10
تفکر سستمی در سازمانها42دوره سیستم مدیریت چرخه بهره وری 11
SCMمدیریت زنجیره تامین 43دوره آشنایی با تدوین استراتژی  12

BSCارزیابی عملکرد براساس مدل 44دوره آشنایی با ارزیابی جنبه ها زیست محیطی 13

کنترل انبار45دوره آشنایی با ایمنی و بهداشت محیط کار  14
تهیه و تدوین پروپوزالFMEA46دوره ارزیابی ریسک های محیط کار به روش15
تکنیک ها و فنون رهبری 47دوره آشنایی با کنترل کیفیت آماری 16
AHPتصمیم گیری به روش 48دوره آشنایی با عدم قطعیت آزمون 17

TQMپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع ISO/IEC1702549دوره آشنایی با الاامات18

سیستم تولید ناب 50دوره آشنایی با اندازه گیری و تجایه وتحلیل شاخص های بهره وری 19
SWOTبرنامه ریای استراتژیک به روش 51دوره سیستم مدیریت چرخه بهره وری 20

...ارزیاب طرحهای توجیهی فنی و52اجرای سیستم های مختلف انبار و ورود وخروج کاال21
طراحی کارخانه53خالقیت در کارآفرینی  22
COQارزیابی و تحلیل هاینه های کیفیت WN QSB54تحقیق در عملیات 23

نگهداری کاال 55مدیریت بنگاههای اقتصادی کوچک 24
مبانی کیفیت56امکان سنجی کارآفرینی25
Project Risk Management Softwareمدیریت ریسک با نرم افاار PM57سرویس و نگهداری 26

TOPSISتصمیم گیری به روش 58خطایابی و جبران و کاه  اثرات ان27

ش  سیگما59مدیریت بازخورد اطالعات مشتریان28
(SPC)کنترل فرایند اماری 60مدیریت تولید و عملیات29



HSEمجموعه دوره های تخصصی در حوزه ایمنی و بهداشت و محیط زیست 

نام دوره ردیف نام دوره ردیف 
بهداشت وایمنی درمحیط کاراموردام وماکیان‘ رعایت الاامات سالمتISO14001:201519پیاده سازی 1
بهداشت وایمنی درمحیط کارامور زراعی‘ رعایت الاامات سالمتISO45001:201820پیاده سازی 2
(پیشرفته)در صنایعHSEبکارگیری21مسئول بهداشت کار3

مسیول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلیHSE22افسر4
ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه23فرماندهی سوانح حریق5
بهداشت وایمنی درمحیط کارمراقبت وزیبایی‘ رعایت الاامات سالمت24امداد گر حوادث6

بازرس ایمنی ساختمان25اطفاء حریق7
ارزیاب ریسک ایمنی وبهداشت شغلی26ایمنی کارگاه8
بهداشت وایمنی درمحیط کارمعماری‘ رعایت الاامات سالمت27(بخ  خدمات)بکارگیری الاامات بهداشت و ایمنی در محیط کار9
بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع نساجی‘ رعایت الاامات سالمت28فرمانده عملیات10
بهداشت وایمنی درمحیط کارماشین االت کشاورزی‘ رعایت الاامات سالمت29ایمنی و بهداشت صنعتی11

بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی  ‘ رعایت الاامات سالمت30ایمنی جوشکاری12
بهداشت وایمنی درمحیط کارزیست فناوری‘ رعایت الاامات سالمت31ایمنی برق13
پایشگر زیست محیطی االینده های صنعتی32پیشگیری از بیماری و الودگی های محیط کار14
بهداشت وایمنی درمحیط کاراموردام وماکیان‘ رعایت الاامات سالمت33توانایی بکارگیری ایمنی و بهداشت بر حسب نوع کار15
بهداشت وایمنی درمحیط کارامور زراعی‘ رعایت الاامات سالمت34(مقدماتی)رعایت ارگونومی در محیط کار 16
(پیشرفته)در صنایعHSEبکارگیری35توانایی رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار17
مسِئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی36بهداشت وایمنی درمحیط کارفناوری اطالعات‘ رعایت الاامات سالمت18



مجموعه دوره های تخصصی در حوزه مالی و اداری  
نام دوره ردیف نام دوره ردیف 

ترخیص کاال از گمرک 15مدیرحسابرسی1

مشاوره مالیات برارزش افاوده 16ارزیابی اسناد بیمه ای  2

ثبت معاوالت فصلی 17تشریفات اخذ کارت بازرگانی  3

سیستم حقوق و دستماد  18تحلیلگر بازارهای مالی و بین المللی4

حسابدارخاانه  19مدیربازاریابی  5

صندوقدار فروشگاه 20مدیرکسب وکار الکترونیکی  6

بازریاب تلفنی  21کارآفرینی  7

بازاریاب و فروشنده حضوری  22مدیریت بازاریابی بین المللی8

کارآفرینی  23مهندس فروش9

حسابدارمالیاتی  24حسابدار فروش  10

مدیریت مالی 25معامله گر بورس اوراق بهادار  11

مدیریت ارتباط با مشتری26تحلیل گر بورس و اوراق بهادار12

کارگاه عملی ثبت معامالت فصلی سامانه مالیاتی  27بهره وری واحدهای صنفی و صنعتی  13

کارگاه عملی ثبت ارزش افاورده در سامانه مالیاتی28کارپرداز  14



مجموعه دوره های تخصصی در حوزه خدمات آموزشی 

نام دوره  ردیف  نام دوره  ردیف  

بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای8تربیت مربی مهدکودک  1

تدوین کننده استاندارد آموزشی9تربیت مدیرآموزشگاه  فنی و حرفه ای آزاد  2

مشاور مشاغل5S10نظام آراستگی محیط کار  3

مشاوره و هدایت آموزشی  ISO 1001511مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی 4

آمادگی شغی  12مدیریت زمان  5

تربیت مسئول امور دفتری  13حل مسئله در محیط کار6

...و سایر 14تربیت پیش خدمت  7



آموزش با پیش شرط استخدام یا ویژه مشاغل
ی جامعه و نواقصزات  سیستم آموزشی  فوق تعریف شده بنیان گذاران شرکت نوساکو با توجه به نیاز واقع•

برنیزاز صزنایع مزی    سیستم آموزشی فوق  یک سیسزتم مبتنزی  . سیستم آموزشی موجود درکشور می باشد 
وز وکزارجو  باشد به عبارتی در این سیستم آموزشی مرکا آموزشی به هیچ عنوان اقدام بزه جزذب کزارآم   

ه منزابع انسزانی بزرای    قبل از اعالم نیاز صاحبان صنابع نمی کند به عبارتی صاحبان صنایع ابتدا اعالم نیاز بز 
جزذب  یک شغل یا پس سازمانی خاص مزی نمایزد ومتناسزب بانیزاز صزاحبان صزنایع اقزدام بزه فراخزوان         

:عمل جذب کارآموز به دور صورت زیر انجام می پذیرد . کارآموز می گردد 
جذب از طریق کارفرمای اصلی ومعرفی به مرکا کارآموزی •
جذب از طریق خود مرکا کارآموزی •
خصصزی  بعد از جذب کارآموز بنا به اعالم نیاز کارفرمای اصلی بسته بزه شزغل مزورد بحزر دوره هزای ت     •

ماه به صورت دوره ای بزا فراینزد کزاری    6ودراین . ماهه را می گذراند 6الی 3وحین کار دریک مدت 
ت حرفه می آن شرکت وصنایع مشابه آشنا می گردد وبا یک رزومه خوب علمی وتجربی وارد یک صنع

.گردد



مکانیزم آموزشی 

:جذب کارآموز سیستم -

هرگونزه  ولی به منرزور پیشزگیری از  . کارآموز همان طور که درباال اشاره شد به دو شیوه جذب خواهد شد •
وری بسزته بزه   مشکالت احتمالی هر کارجو وکارآموز قبل از جذب دراین سیستم ابتدا در یک مصاحبه حض

ولی نریر دراین سنج  اولیه اص. شغل مورد بحر ، از لحاظ علمی ودیدگاهی وانگیاشی سنج  می گردد 
انه در سیسزتم هزای   روانی بیشتر مورد تاکید قرارخواهد گرفت کزه نکتزه متاسزف   –شغلی –آزمون شخصیتی 

ابقه علمزی  سزسس از لحزاظ رشزته تحصزیلی دانشزگاهی  وسز      . پذیرشی رایج کشور به ندرت دیده مزی شزود   
.بررسی می گردد ودرصورت تائید جذب سیستم کارآموزی شرکت نوساکو خواهد شد 



آموزش تخصصی مشاغل 

 آموزش شغل و شرح وظایف مربوط به شغل مورد بحر

 آموزش فرایند های موجود درصنعت مورد تقاضا

 اموزش اصول اساسی ومورد نیاز شغل مورد بحر

آموزش حین کار -

  راینزد کزاری   مراجعه به شرکتهای مختلف طرف قرارداد با شرکت نوساکو و انجام کارهای محوله درحوزه مورد بحر در طول دوره وآشزنایی بزا ف
وشغل مورد بحر به صورت عملی 

کارعملی در شرکت متقاضی -

 ار ساعت در محل شرکت متقاضی حضور وبه عنوان کمک یار درپستی که قزر 24الی 8کارجو بعدازطی دوره های ابتدایی درطول هفته بسته به نیاز
.است به کار گرفته شود مشغول می گردد

کلیه مراحل با نرارت مستقیم آکادمی  نوساکو انجام می گردد وکارآموز به صورت مستمر کنترل می گردد•



آموزشهای عمومی سیستم آموزشی ویژه مشاغل

رداخته می این دوره کوتاه مدت برای برای تمامی مشاغل مشابه می باشد ودراین دوره به نکاتی نریرموارد زیر پ•
:شود 

 آشنایی با صنایع مختلف موجود در منطقه
 سزتم اموزشزی   نکته گم شده ای که هیچ سی)آشنایی با فرهنگ های سازمانی ، صنایع وسازمانهای موجود درمنطقه

.(در داخل کشور به آن نمی پردازد 
 آشنایی باقوانین کار ورابطه کارگر وکارفرما
  آشنایی با آیین نامه های انضباطی برخی از صنایع
 آشنایی با ارتباطات درون سازمانی
...



برخی از مزایای سیستم آموزشی ویژه مشاغل 
ایجاد فرصت اشتغال اصولی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی •

رفع مشکل مربوط به منابع انسانی صنایع •

افاای  راندمان و بهره وری منابع •

جلوگیری از هدر رفت انرژی و منابع انسانی •

ودن آموزش به مهرت افاایی و عمل گرایی و تخصص گرایی نم( کاربردی نبودن نرام آموزشی ) رفع اصلی ترین نقص سیستم آموزشی •

اقتصادی نمودن سیستم آموزشی •

:گواهینامه مجاا 3اعطای •

گواهینامه مهارت ویژه شغل اعطای -

اعطای گواهی طی دوره اموزشی از آکادمی نوساکو-

ماه از چند شرکت مختلف 6الی 3اعطای گواهی تجربه کاری برای -



مجموعه دوره های ویژه مشاغل 

نام دوره ردیف نام دوره ردیف 

مسئول برنامه ریزی پروژه12مسئول برنامه ریزی و پخش قطعات1

مسئول کنترل پروژه13کارشناس تولید2

سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید 14کنترلر محصول3

سرپرست انبار عمومی15کنترلر قابلیت اطمینان4

مدیربرنامه ریزی وکنترل تولید 16کارآفرین5

ناظر سیستم های نت 17سرپرست قسمت کنترل6

فروشنده حرفه ای 18برنامه ریزی و هماهنگی سیستم تولید 7

مدیر کنترل کیفیت ویژه صنایع غذایی 19کنترل انبار8

رئیس دفتر یا مسئول امور اداری 20سرپرستی صنایع تولیدی9

ویزیتور حرفه ای 21مدیر تضمین کیفیت10

مدیر تضمین کیفیت22مدیر تولید11



سوابق آموزشی و برگزاری همایش های نوساکو  

کیفیتمدیریتهایسیستمآموزشیدوره100ازبی برگااری-
ارزیابیوممیایآموزشیدوره100ازبی برگااری-
زیستمحیطوبهداشتوایمنیهمای برگااری-
ISO9001:2015کیفیتمدیریتهمای برگااری-
مدیریتوHSEزیستمحیطوبهداشت،ایمنیهمای برگااری-

شهریسبافضایمدیریتدرحوادثازپیشگیری
مدیریتوHSEزیستمحیطوبهداشت،ایمنیهمای برگااری-

ارسآزادمنطقهدرکارمحیطدرحوادثازپیشگیری



تماس با ما 

300تبریا خیابان امام خیابان شهید جدیری پالک •
041-33354393-33343143: تلفن تماس 
WWW.NOUSACO.COM: سایت 

INFO@NOUSACO.COM: ایمیل 

NOUSACO@: کانال تلگرام 

 ISO_NOSACO_TABRIZ: اینستاگرام 

http://www.nousaco.com/
mailto:INFO@NOUSACO.COM

