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درباره ما 
بيا بهيرگ ریيرز ا     با پشتوانه مستحکم علميي   ترربيي    ( نوساکو)شرکت مهندسي نوین سیستم آرسال •

همکارز کارشناسان مررب   کيارآ موهگ هر  مینيه تحقیيآ وآميو ر ويرا يي   اسيتقرار پير  گ هياز        
:مشا رگ مدیریت تشکیل ررهیدگ است   رسالت خوه را 

های ن وی   ارائه خدمات مشاوره مهندسی و مدیریت با کیفیت جهانی و استفاده از روش  •
.بنا نهاده است

ارز را هر رسيترگ  بنیانگذاران شرکت نوساکو  با اعتقاه به اصل مشترز مدارز تا کنون پير  گ هياز بسيی   •
بيه  . سیعي ا  سا مانهاز يرا ي وتولیيد   خيدماتي کشيور را بيا مو قیيت يرا يي   اويرا نميوهگ اسيت         
ر ایين  کارریرز ر شهاز نوین مدیریت مووب تحول سا مان ها    رهنگ  اکم بر آن مي ررهه ليذا بي  

 تيار را هر  اساس و محور اصلي  عالیت شرکت را بير آميو ر اسيتوار نميوهگ تيا بتيوان تگییير نگيرر   ر        
به سمت تعيالي  سا مان ایراه نموه   سپس این هررروني اندیشه را با پي ریزز سیستم   ساختار سا مان

ندسي صينای   براز تحقآ این امر تیمي ا  کارشناسان با تخصصهاز مختلف هر  مینه هاز مه.سوق ههیم 
اهو مهندسيي  ومکانیک وبرق   الکتر نیکو سخت ا زار   نير  ا يزارو شيیميو متيالو ز وميدیریتو ا تصي      

م تيا پاسي     يراهم نميوهگ ایي   . . . صنای  غذایيومیکر بیولو زو  یست شناسيو مهندسي محیط  یسيت    
.روز نیا  مشتریان هر  مینه هاز مختلف صنای  کشور باشیم



ماموریت و چشم انداز نوساکو 

بخش پیشتا شدن هرصنعت خدمات مشا رگ مدیریت  ایفاز نقش عمدگ هرهرکدا  ا 
هاز مرتبط به موضوع  عالیت هربا ار 

 خدمات آمو ر تخصصي مشاغل  هرصنعت پیشتا شدن
 حیطي  یست م–ارائه ار شهاز ا تصاهز به مشتریان ا يریآ مدیریت کیفیت

 بهبوه عملکره مشتریان  ... 
  ایراه تخصصي ترین هلدینگ مشا رگ مدیریت هر ایران
ا ار ایراه هپارتمانهاز کامال تخصصي هر  و گ آمو شهاز  یژگ مشاغل    ر ه به ب

کار  



مدیرعامل شرکت نوساکو 
مهندس مهدز کاظمي  •

 وق لیسانس مدیریت اورایي  
عضو انرمن مشا ران مدیریت ایران 

مشا ر موره تائید مرکز ملي تائید صال یت اهارگ استانداره ایران 
سال ترربه مشا رگ سیستم هاز مدیریتي  12هاراز 
سال سابقه تدریس هر  و گ مدیریتي   سیستم هاز مدیریت کیفیت  12هاراز 

شرکت تولید   خدماتي   با رراني 100مشا ر بیش ا  
ISO9001:2015نویسندگ کتب راهنماز عملي استقرار سیستم مدیریت کیفیت 



مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای نوساکو 

سرکار خانم  ائزگ رنربرز •
 وق لیسانس مدیریت صنعتي  

مدرس موره تائید سا مان  ني    ر ه از هر  و گ مدیریت   صنای   
عضو انرمن مشا ران مدیریت ایران 

مشا ر موره تائید مرکز ملي تائید صال یت اهارگ استانداره ایران 
سال سابقه تدریس   مشا رگ7هاراز 

ISO9001:2015کتب راهنماز عملي استقرار سیستم مدیریت کیفیت همکارز هر ترومه   تهیه 



ارزشهای نوساکو  

 هرستي  اخالق
 ا ترا  به همه
  مسئولیت اوتماعي
 مشترز نوا ز
 پیشگامي  پیشتا ز
 شفا یت
 اتحاه  کاررر هي
 صدا ت هر ر تار   کرهار



رسالت نوساکو 

مناسبکارهازراگارائه سا مانهاهربهبوه رصتهازشناسایي(الف•

يعلمتوانارتقاءمنظوربهسیستمي  نيآمو شيهازه رگبررزارز(ب•

هار ر هاسیستمبهبوه مینههرمهندسيخدماتارائه(ج•

هاسا مانسرآمدزيریآييوهتمدیریتنوین رهنگاشاعه(ه•

هاسا مانهر نا انسانيهازسرمایهشایستگيسطحارتقاز رشد(گ•



دامنه فعالیت نوساکو 

مشاوره •

آموزش •

ارزیابی•

برگزاری همایش های علمی و تخصصی  •



خدمات مشاوره نوساکو 
سیستم هاز مدیریت کیفیت. 1

ابزارهاز کیفیت. 2

نظا  هاز تعالي سا ماني . 3

ر یکره تحول اهارز . 4

نظا  مدیریت عمومي  . 5

مناب  انساني   مشا رگ شگلي  . 6

مدیریت مالي . 7

با اریابي    ر ر . 8



خدمات آموزشی نوساکو 

مدیریت   صنای   •
ایمني   بهداشت محیط کار  •
خدمات آمو شي  •
مالي   اهارز  •
 بانهاز خاروه•
 ني   مهندسي    •



خدمات ارزیابی  

انجام ممیزی های شخص اول و دوم  •

 HSEانجام ارزیابی و ممیزی •

انجام بازرسی و آزمون کاال •



مجوزها و افتخارات نوساکو 

(انداره ایران اهارگ است)رواهینامه تائید صال یت مشا ران مرکزملي تائید صال یت مشا ران ایران -

رواهینامه عضویت هرانرمن مشا ران مدیریت ایران -

پر انه بهرگ برهارز ا  سا مان صنای   معاهن ایران -

 نظارت راهبرهز ریاست ومهورز,رواهینامه تائید صال یت ا مرکز معا نت برنامه ریزز -

پر انه تاسیس آمو شگاگ  ني    ر ه از -

انگلستان ISO9001:2008هارندگ رواهینامه -





سوابق مشاوره نوساکو  
 خدماتيتولیدزشرکت104هر(ISO9001)کیفیتمدیریتسیستمسا ز پیاهگاستقرار مینههرمشا رگخدماتارائه-
غذایيمواهتولیدزشرکت22هر(ISO22000&HACCP)غذایيمواهایمنيمدیریتسیستمسا ز پیاهگاستقرارهر مینهمشا رگخدماتارائه-
 خدماتيتولیدزشرکت10هر(ISO14001)محیطي یستمدیریتسیستماستقرار مینههرمشا رگخدماتارائه-
 خدماتيتولیدزشرکت10هر(OHSAS18001)کارمحیط بهداشتایمنيمدیریتسیستمهر مینهمشا رگخدماتارائه-
ISO/TS)سا زخوهر صنای کیفیتمدیریتسیستممشا رگخدماتارائه- خوهر  طعاتکنندگتولیدشرکت4هر(16949
تولیدزشرکتهریک(ISO13485)پزشکيترهزاتهرصنای کیفیتمدیریتسیستمسا ز پیاهگاستقرارهر مینهمشا رگخدماتارائه-

پزشکيترهیزات
مشتریانرضایتمندزمدیریت سیستمشکایاتبهرسیدريسیستمسا ز پیاهگاستقرارهر مینهمشا رگخدماتارائه-

(ISO10002&ISO10004)خدماتيتولیدزشرکت8هر 
تولیدزشرکت2هرکارکنانعملکرهار یابيسیستمهر مینهمشا رگخدماتارائه-
ار میهوا یدصنعتمارالشرکتهرمرده رایندهامهندسيهر مینهمشا رگخدماتارائه-
متر سا ز ماشینوا یدصنعتمارالهرشرکتسا مانيساختاريرا يهر مینهمشا رگخدماتارائه-
تخصصيآ مایشگاگ5هر(ISO/IEC17025)آ مایشگاگکیفیتمدیریتسیستمسا ز پیاهگاستقرارهر مینهمشا رگخدماتارائه-
(تبریزکارخانه)پاسارراهنفتشرکت(ISO50001)انر زمدیریتسیستمسا ز پیاهگاستقرارهر میینهمشا رگخدماتارائه-
CEنشاناخذهرراستاز...  ني مستندات ایلتکنیکالتهیههر مینهمشا رگخدماتارائه- MARKخانگيلوا  ا محصول7برازآن اخذ

.مختلفررید3هر یرانواعتولیدکارخانه2 بتنتولید هستکاههازترهیزات برازکابلسیمکنندگتولیدکارخانه3 محصوالت



خدمات آموزشی و برگزاری همایش های نوساکو  

کیفیتمدیریتهازسیستمآمو شيه رگ100ا بیشبررزارز-
ار یابي ممیززآمو شيه رگ100ا بیشبررزارز-
 یستمحیط بهداشت ایمنيهمایشبررزارز-
ISO9001:2015کیفیتمدیریتهمایشبررزارز-
مدیریت HSE یستمحیط بهداشتوایمنيهمایشبررزارز-

شهرزسبز ضازمدیریتهر واهثا پیشگیرز
مدیریت HSE یستمحیط بهداشتوایمنيهمایشبررزارز-

ارسآ اهمنطقههرکارمحیطهر واهثا پیشگیرز



تماس با ما 

300تبریز خیابان اما  خیابان شهید ودیرز پالک •
041-33354393-33343143: تلفن تماس 

WWW.NOUSACO.COM: سایت 

INFO@NOUSACO.COM: ایمیل 

NOUSACO@: کانال تلگرا  

 ISO_NOSACO_TABRIZ: اینستاررا  

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

