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NIS Group is compose of several companies, 

آموزش هاي مدیریتی، فنی و مهندسی

صدور گواهی نامه هاي سیستم هاي مدیریتی

صدور گواهی نامه هاي محصول

خدمات آزمایشگاهی

بازرسی هاي محصول و عملیات

برگزاري  کنفرانس بین المللی ممیزان و ارزیابان

انتشار کتاب هاي استانداردهاي مدیریتی

مدیریت نوآوري

each focused on a specific set of needs of  

organizations, departments.

گروه نیس یک مرجع معتبر در ارایه خدمات مختلف براي چالش هاي سازمانی است. این گروه براي ایجاد تمرکز و تخصص در حوزه هاي 

مختلف، گروهی از مراکز تخصصى را ایجاد نموده و گروهى با نام  تجارى NIS Group  را  تشکیل داده است  که  با  پشتیبانى شرکاي 

تجاري جدید، گستره وسیعی از خدمات و راهکارهاي مختلف به مشتریان خود ارایه می دهد.

عمده خدمات معرفی شده در این مستند مستقیما و به طور مستقل تحت عنوان نیس ارایه می شود. با این حال، در برخی موارد ) علی 

وجود  کشور  در  نظر  مورد  تخصص  یا  نبوده  فراهم  ایرانی  هاي  شرکت  براي  المللی  بین  اعتبار  اخذ  امکان  که  مواردي  در  الخصوص 

ندارد(  این خدمات توسط شرکاي تجاري گروه ارایه می شوند. آنچه که در پی می آید اصلی ترین خدمات این گروه را تشکیل می دهند 

که  توسط مراکز تخصصی مختلف ارایه می شوند.

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی



 شرکت ملی نفت ایران شهرداري تهران
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آموزش و تایید صالحیت افراد

...

آموزش یکی از اصلی ترین خطوط کسب و کار گروه نیس را تشکیل می دهد. وجود حوزه هاي مختلف براي فعالیت و دریافت  

درخواست هاي متعدد در 01 سال ابتدایی فعالیت گروه منجر به شکل گیري مرکز آموزش نیس گردید که همه ساله صدها 

دوره مدیریتی و مهندسیر ا در صنایع مختلف برگزار می کند.  مرکز آموزش نیــس با تجربه اي 15 ساله و با داشتن بیــش 

از 100 مدرس مجرب در حزوه هـاي مختــلف مدیریتــی و  فنی مهندسی، طیف گسترده اي از آموزش ها را ارایه می دهد. 

اصلی ترین منبع ورودي رباي طراحی دوره هاي این آکادمی  استاندارد هاي مدیریتی، فنی و مهندسی هستند که با تلفیق آن 

ها با تجربه مدرسان و شماوران تبدیل به دوره ها و کارگاه هایی  می شوند که بتوانند نیاز شرکت کنندگان در دوره ها را 

تامین کنند.

دوره هاي آموزشی مرکز آموزش نیس عالوه بر داشتن تاییدیه مراکز  همچون، شرکت ملی نفت، شهرداري تهران... و در سطح 

بین المللی نیز از اعتبار کافی برخوردار است. گواهی نامه ها مورد تایید و قابل ردیابى از دفتر ایران مى باشد و  در برخی 

موارد توسط انجمن هاي بین المللی همچون IRCA مورد اعتبار دهی قرار گرفته اند. 

(Webinars) سمینارهاي اینترنتی

در کنار دوره ها و کارگاه هایی که با حضور فیزیکی شرکت کنندگان تشکیل می شوند، این مرکــز می توانـد تقریبا تمامـی دوره ها را  

از راه دور و بر بستر اینترنت ارایه نماید. در این روش شرکت کنندگان می توانند از محل کار یا منزل خود و تنها با داشتن اینترنت   

پر سرعت و بدون نیاز به نرم افزار خاصی در دوره ها شرکت نمایند. 

در این وبینارها، شرکت کنندگان ارتباطی دو طرفه با مدرس داشته و می توانند در بحث ها مشارکت کرده و با ارایه پرسش از کسب

  اطالعات کافی اطمینان یابند. نیاز به توضیح نیست که در این روش چه میزان در زمان و هزینه صرفه جویی می شود. کاربرد دیگر این

  روش در استفاده از اساتید بین المللی است که امکان حضور در ایران را (به هر دلیلی از جمله باال بودن هزینه سفر) ندارند.

Training & Personal Certification

تایید صالحیت افرادحوزه هاي آموزشی

محیط زیست و انرژي 

نوآوري و فناوري

ایمنی و بهداشت شغلی

تعالی سازمانی

کیفیت

کارشناس خودرو

جوشکار حرفه اي

کارشناس کاهش گازهاي گلخانه اي

بازرسی

سرویس هاي IT و امنیت اطالعات

منابع انسانی و آموزش

بازرس آزمون هاي  غیر مخربآزمایشگاه

کارشناس حفاظت کاتدي ایمنی مواد غذایی



(CE Mark) گواهی محصول اروپا

گواهی سیستم و محصول

کیفیت

 مرکز ممیزي و صدور گواهی نامه  نیس با داشتن شبکه گسترده اي از ممیزان و کارشناسان فنی داخلی

ارایه نماید که پرکاربردترین آن ها در ادامه آورده شده اند. با توجه به این موضوع، گواهی نامه هاي این

ISO 9001

IATF 16949

ISO 13485

ISO 3834

محیط زیست و انرژي

ISO 14001

EMAS

ISO 50001

OHSAS 18001

ISO 45001

OGP Model

ISO 39001

ISO/IEC 27001

PCIDSS

ISO/IEC 20000-1

ISO 37001

ISO 31000

HACCP

FSSC/ISO 22000

BS 25999

ISO 22301

ایمنی مواد غذایی

BRC

IFS

ایمنی و بهداشت

IT و امنیت اطالعات

تداوم کسب و کارمالی و ریسک

ISO 29993

ISO 21001

آموزش

داشتن گواهی سیستم هاي مدیریتی به این معناست که سازمان دارنده این گواهی، سیستمی 

 را ارتقا می دهد. در کنار سیستم هاي مدیریتی، اخذ گواهی انطباق محصوالت با استانداردهاي مربوطه   

  (علی الخصوص نشان ce اتحادیه اروپا) نشان از تولید محصوالتی در کالس جهانی دارد.

  ACCREDIA ,TURKAK  ،DAKKS شرکت تحت اعتبار مراجع اعتبار بخشی بین المللی  از جمله   

ISO 26000

SA 8000

مسئولیت اجتماعی

مبتنی بر چرخه مشهور PDCA را طراحی و اجرا کرده و به صورت مداوم اثربخشی این سیستم

 و شرکاي تجاري بین المللی، می تواند خدمات ممیزي و صدور گواهی نامه را در بسیاري از حوزه ها 

 CAI و SAS بوده و قابل ردیابی به IAF می باشند.
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محصوالت ساختمانی و عمرانی
سیمان، شیشه، کامپوزیت، تجهیزات اعالم و اطفاي حریق، ...

دستکش، عینک، محافظ گوش، ...

ایمپلنت هاي فعال و غیر فعال مواد دندان، تجهیزات تنفسی، ...

جرثقیل، آسانسور، باالبرهاي اداري، ...

ماشین آالت پرس، برش، تزریق، قالب سازي، ...

ورق هاي فوالدي، شمش هاي مس، نقره، طال، ...

انواع بویلرها، مبدل هاي حرارتی، تانک هاي ذخیره انواع گازها، ...

تجهیزات حفاظت فردي

تجهیزات پزشکی 

باالبرهاي صنعتی 

ماشین آالت 

مواد پایه 

تجهیزات تحت فشار
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تجهیزات مربوط به انرژي، دستور و کنترل، سیگنال، زیرساخت، ...

تجهیزات حمل و نقل ریلی

Product & Management Certification



    بازرسی ظاهري انبارها و محل نگهداري

    بررسی و تایید وزن کاالها از طریق نظارت بر عملیات وزن کشتی

    نمونه برداري، آماده سازي نمونه و توزیع نمونه 

    خدمات آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشگاه هاي معتبر 

نظارت بر چیدمان و تثبیت کردن کاال در انبار کشتی/کانتینر
 

    بازرسی وضعیت کاال هنگام تخلیه و بارگیري

آزمون هاي غیر مخرببازرسی فنـــیبازرسی حین ساختبازرسی پیش از حمل

به کارگیري ابزار بازرسی جزء جدایی ناپذیر هر نوع تجارتی است، چرا که بازرسی مطمئن ترین ابزار کسب اطمینان از انطباق محصوالت 

نمونه هاي از جزییات خدمـــات 

    بازرسی خسارت کاال

بازرسی ظاهري اقالم حین تحویل از کارخانه

بازرســـی
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و خدمات تامین شده با الزامات مشتري است. امروزه این ابزار کاربردهاي دیگري غیر از بررسی کاالهاي خریداري شده یافته و در

 صنایع مختلف به کار گرفته می شود.

مرکز خدمات بازرسی نیس با داشتن بیش از 100 بازرس در حوزه هاي مختلف (جوش، کاال و ...) انواع مختلفی از خدمات بازرسی را 

ارایه می نماید. همچنین با توجه به تفاهم نامه هاي مختلف با دو شرکت بازرسی بین المللی، امکان ارایه این دسته از خدمات در 

بیش از 50 کشور جهان براي مشتریان این مرکز فراهم می باشد.     

علی رغم مشابهت ها در اصول، جزییات خدمات بازرسی در هر قرارداد بسته به محصول/خدمت، استاندارد مربوطه و توافق شده  

بین طرف هاي قرارداد و البته الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد متفاوت می باشد. نمونه هایی از خدمات قابل ارایه عبارتند از:   

Inspection Services



مرکز خدمات آزمایشگاهـی نیــس یکی از مراکز تخصصــی گروه نیــس مــي باشد که در راستاي پاسخ به نیازهاي

 تخصصــي آزمایشــگاه هاي کشــور تاسیس شده است و در این راستــا از میان فعالیت هاي مختلــف مورد نیاز 

 آزمایشگاه هاي کشور، 8 خدمت را به عنوان  سبد خدمات خود در نظر گرفته است. بدیهی است که هر کدام از 

این خدمات شامل طیفی از فعالیت هاي کوچک تر می شوند. 

مشتریانی که مایل باشند در مسیر پر پیچ و خم اخذ اعتبار ملی و بین المللی از خدمات برون سازمانی  استفاده کنند، می توانند با 

  مختلف از جمله، موسسات اعتبار بخشی کشورهاي ایران، آلمان، ترکیه و ایتالیا، آزمایشگاهاي ایرانی را همراهی نماید. 

انتخاب مرکز خدمات آزمایشگاهی نیس این اطمینان را داشته باشند که همراهی مطمئن را براي این کار برگزیده اند. این مرکز  

از سال 1389 به عنوان یکی از پیشگامان این حوزه فعالیت نموده و این امکان را دارد تا در اخذ اعتبار از مراکز اعتباردهی

اخذ گواهی نامه هاي ملی و بین المللی 

خدمات آزمایشگاهی
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در این مرحله، مستندات مورد بررسی

قرار می گیرد تا اشکاالت احتمالی

در طراحی سیستم رفع گردند.

در این مرحل اجرا و اثربخشی

سیستم و انطباق آن با الزامات 

مورد بررسی قرار می گیرد.

ابتدا درخواست سازمان متقاضی

 مورد بررسی و بر روي دامنه فعالیت و

 قیمت توافق صورت می گیرد.

شخشخش ا و اث ل ا

1
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فرایند اعتبار بخشی

عقد قرارداد

بررسی مستندات

ارزیابی در محل

صدور اعتبارنامه

ارزیابی هاي مراقبتی ساالنه

در صورتی که گزارش تیم ارزیابی

حاکی از انطباق سیستم آزمایشگاه

با کلیه الزامات باشد، گواهی نامه اي

براي سازمان متقاضی صادر خواهد شد.

در ارزیابی هاي ساالنه اثربخشی

سیستم و تداوم انطباق آن با الزامات 

مورد بررسی قرار می گیرد.

سبد خدمات آزمایشگاهی

 آزمون هاي مهارت / کفایت 

مشاوره مدیریت

طراحی و ساخت آزمایشگاه

تامین تجهیزات و مواد

نرم افزار هاي آزمایشگاهی

مشاوره فنی

آموزش

اخذ گواهی نامه بین المللی

www.nisgroup.ir

مبانی به کارگرفته شده در طراحی و اجراي خدمات این مرکز،

متخصصان مجرب در صنایع مختلف قابل ارایه اند. قابل ذکر است

 که برخی از این خدمات توسط تیم ایرانی و برخی دیگر به کمک

 آخرین ویرایش استانداردهاي ملی و بین المللی است که با کمک 

 مراجع و یا متخصصان بین المللی ارایه می گردند.



کارشناسان و متخصص HSE است تا از این طریق بتوان به اصل بهبود مستمر در امر مدیریت سیستماتیک خطرات

و ریسک ها دست یافت.
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بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 امروزه بسیاري از سازمانها به ضرورت برقراري سیستم مدیریت ریسک هاي بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) جهت

دستیابی به مدیریت اثربخش و کارا در حیطه کلیه فعالیت هاي صنعتی و حوزه  هاي پیمانکاري پی برده و  اقدام به استقرار

و یا اصالح سیستم مدیریت HSE در مجموعه تحت نظارت خود نموده اند. انجام این کار نیازمند بهره گیري از دانش و تخصص 

سبد خدمات خود گنجانده است. این خدمات عمدتا بر گرفته از کمبودهایی است که کارشناسان این شرکت در طی 15 سال ممیزي

و ارزیابی شرکت هاي ایرانی شناسایی کرده اند و به نظر میرسد به کارگیري موثر آن ها بتواند نقش مناسبی در ارتقاي سطح

ایمنی و بهداشت شغلی سازمان هاي ایرانی داشته باشد.

مرکز HSE نیس با داشتن شبکه گسترده اي از متخصصان این حوزه، طیف گسترده اي از خدمات مرتبط را شناسایی و در 

خدمات حوزه آموزش و مطالعه 
برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشی 

HSE  ارزیابى انطباق تجهیزات با استانداردهاى

انجام پروژه هاى مطالعاتى در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار 

انجام پروژه هاى مطالعاتى در زمینه ایمنى و سالمت شغلى 

خدمات حوزه ممیزي و ارزیابی

ارزیابی آمادگی واکنش در شرایط اضطراري

HSE ارزیابی عملکرد پیمانکاران از منظر

ارزیابی انطباق مرکز آتش نشانی 

ارزیابی پیامدهاي زیست محیطی طرح ها و پروژه ها 

OHSAS 18001 و ISO 45001 ارزیابی انطباق با استانداردهاي

سنجش سطح یکپارچگی ایمنی تجهیزات

(PSSR) ارزیابی ایمنی پیش از راه اندازي طرح ها و پروژه ها

Health, Safety, Environment



Innovation Services 
From Idea to Innovation,

From Innovation to Market Success 

www.inno.nisgroup.ir

نوآوري و فناوري
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محکوم به شکست می باشند.   

بسیاري از آن ها بر این باورند که براي نوآوري باید از کار اصلی منحرف شده و به اموري که هنوز امتحان نشده اند بپردارند، که از نظر

آن ها کاري نامعقول است. این در حالیست که روند رو به رشد تکنولوژي و رقابت فشرده در صنایع و سازمان هاي مختلف ضرورت

خالقیت و نوآوري را اجتناب ناپذیر گردانیده است و سازمانهایی موفق هستند که خود را با این روند تطبیق دهند و در غیر اینصورت 

در اغلب موارد سازمان ها کمتر به امر خالقیت و نــوآوري دست می زنند زیرا آن را همراه با ریسک هاي فراوان می بینند. از سوي دیگر 

مرکز نوآوري نیس، یکی از معدود مراکز فعال در اکوسیستم نوآوري است که سعی دارد با ایجاد حلقه ارتباطی قوي و پویا میان فعاالن

عرصه صنعت و دانشگاه و فناوران و سرمایه گذاران با ارتقاي سطوح نوآوري به افزایش سطح توانمندي فناورانه شرکت هاي دانش

بنیان و صنعتی تاثیرگذار عمل نماید.
مربی گري سازمان ها و شرکت ها در پیمودن فرآیند ایده تا محصول

هاي آموزشی برگزاري دوره 

اقتصادي ایجاد نظام نوآوري سازمانی  ارزیابى 

ممیزي سازمان ها بر اساس مدل ها و استانداردهاي روز دنیا در حوزه نوآوري

جزییات خدمات نوآوري

انجام پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با فناوري و نوآوري

ارزیابی محصوالت و خدمات بنگاه ها از منظر نوآوري و ارایه طریق

جهت ایجاد توانمندي رقابت با محصوالت مشابه



مشاوران سیستم هاي مدیریتی

 ارزیابان سیستم هاي اعتباربخشی

مدیران سیستم ها، ساختار و فرایندهاي سازمان 

ممیزان داخلی کیفیت، ایمنی، امنیت اطالعات، آزمایشگاه و ...

مخاطبان کنفرانس

مدیریت محیط زیست و انرژي

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ممیزي و ارزیابی سیستم هاي مدیریتی

محورهاي کنفرانس

مدیریت فناوري و امنیت اطالعات

مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

مدیران و کارشناسان مرتبط با سیستم هاي مدیریتی

 دانشجویان و اساتید رشته هاي مدیریتی و مهندسی

ارزیابان مدل هاي تعالی سازمانی و سایر مدل هاي ارزیابی

ممیزان شرکت هاي گواهی دهنده

انطباق و اعتباربخشی آزمایشگاه ها و نهادهاي بازرسی

مدیریت ریسک و بحران

مدیریت منابع انسانی و آموزش

www.msaa.ir

کنفرانس بین المللی ممیزان و ارزیابان سیستم هاي مدیریتی با هدف نشر، اشاعه و تبادل آخرین یافته ها

 و دستاوردهاي تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با ممیزان و ارزیابان سیستم هاي مدیریتی، توسط گروه نیس

 و با مشارکت مراکز علمی و تخصصی کشور در آذر ماه هر سال درتهران برگزار می گردد. این کنفرانس  

 یکی از بزرگترین گردهمایی بین المللی ممیزان  و ارزیابان  سیستم هاي مدیریتی در سطح آسیا است.

این کنفرانس سعی بر آن دارد تا از مجرب ترین اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی  مرتبط با موضوع

Florent A. Meyer

سرارزیاب بنیاد کیفیت اروپا

Peter Gresch

سازمانTC 207 عضو کمیته  

ISO  جهانی 

Hans Van Beek

مدیر منابع انسانی

Philips شرکت

Klaus Mueller
رئیس اسبق اداره بهبود

 T-System کسب و کار شرکت

Hans Van Beek

Philips شرکت

Frank Elebracht

Siemens شرکت HSE مدیر

Charles Corrie
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کنفـرانس بین المللی ممیزان و ارزیابان

 و محورهاي کنفرانس استفاده نماید. هر ساله، در کنار ده ها استاد برجسته داخلی، چندین سخنران مطرح   

بین المللی جهت به اشتراك گزاري دانش و تجارب، در این رویداد علمی-تخصصی حضور پیدا می کنند.  

سازمانTC 283دبیر کمیته  

ISO  جهانی 

www.msaa.ir



ISO 9001:2015
سیستم مدیریت کیفیت

ISO 50001:2011
سیستم مدیریت انرژي

ISO 14001:2015
سیستم مدیریت محیط زیست

ISO 3834-2:2005
الزامات کیفیت در جوشکازي ذوبی

ISO/IEC 17025:2017
الزامات عمومی شایستگی آزمایشگاه هاي

 آزمون و کالیبراسیون

ISO 9000:2015

ISO/TS 9002:2016
راهنماي پیاده سازي 

ISO 9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت

ISO/IEC 17020:2012

IATF 16949:2016
سیستم مدیریت کیفیت خودرو

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

ISO 29993:2017ISO 31000:2018
راهنماي مدیریت ریسک

استاندارد بین المللی خدمات یادگیري
 خارج از تحصیالت رسمی - الزامات خدمت

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس
گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

ISO 27001:2013
سیستم مدیریت کیفیت - مبانی و واژگانسیستم مدیریت امنیت اطالعات

الزامات عملکرد نهادهاي بازرسی 
به همراه نکات کاربردي بین المللی

ISO 45001:2018
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

گــروه شـرکت هاي نیــس

مرکز آموزش و انتشارات نیس

 انتشارات

یکی از پیش نیازهاي پیاده سازي سیستم هاي مدیریتی، داشتن

انتــــشارات

 درك صحیح از الزامات آنهاست که با توجه به تفاوت زبان بین 

 جامعه ایرانی و محیط هاي علمی بین المللی  (از جمله سازمان 

  بین المللی استاندارد)، دسترسی به ترجمه صحیح و قابل درك

ویژگی ها 

کیفیت ترجمه

انجام ترجمه هر کتاب توسط تیمی متخصص و 

مرتبط با موضوع کتاب

کیفیت کاغذ و چاپ

استفاده از مواد با کیفیت در تولید کتاب (کاغذ، چسب و ....)

 و چاپ آن در معتبرترین چاپخانه هاي کشور

دو زبانه بودن

قرار دادن متن هاي فارسی و متن اصلی

(انگلیسی) در صفحات روبه رو

مجوز رسمی

اخذ مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمی 

سرعت عمل

ترجمه و چاپ کتاب ها در کمترین زمان پس از انتشار

نسخه اصلی آن ها 

قیمت مناسب

تعیین قیمت مناسب با در نظر گرفتن کیفیت ترجمه، کاغذ و 

سایر هزینه ها در مقایسه با محصوالت مشابه

 از متن استانداردهاي مدیریتی و فنی بسیار ضروري می باشند. 

 در این راستا، مرکز آموزش و انتشارات گروه نیس، با به کارگیري

 تیمی چند تخصصی، همه ساله چندین استاندارد پرکاربرد را

 ترجمه و در اختیار عالقمندان قرار می دهد. 

 انتشارات
نرم افزار

آزمون هاي سه ماهه ممیزان داخلی

 آرشیو ویدیوها و پادکست هاي فنی و مدیریتی

قوانین و مقررات پرکاربرد 

متن فارسی ده ها استاندارد پرکاربرد مدیریتی

ارسال سوال و دسترسی به آرشیو سواالت رایج 

دریافت اخبار مرتبط با سیستم هاي مدیریتی مستندات کاربردي مرتبط با سیستم هاي مدیریتی

نظرسنجی هاي مختلف و دسترسی به نتایج آن

CheckMark امکانات نرم افزار



021- 88769066

88513340- 41021-info@nisgroup.ir

www.nisgroup.ir

تهران، خیابان سهروردي شمالی، خیابان شهید قندي، کوچه دهم، پالك 13، واحد 1




