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:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد    

( ويژه كاركنان دولت) استان تهران و بودجهسازمان برنامه   

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران داره  ا  

 

 

  
 
 
 
 

 

 �ھار�ھای ارتبا�ی و�ه �د�ان
�م�یات انبار داری ، ا���ی و �نا�ع ���ن کاال� انبار

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 شرايط ثبت نام :
 ارسال معرفي نامه ازسازمان / شركت متبوع  )1
بانك ملت شعبه ميدان هفت تير  41/17618043خالص به حساب جاري شماره دوميليون و پانصد هزار ريال)( ريال 000/500/2ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ  )2

 ] به نام شركت سامان به انديش رهاورد ياد [ شامل هزينه استاد،پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه IR250120000000001761804341شبا  63594كد
 درنظر گرفته خواهد شد .% تخفيف  15نفر 8% و بيشتراز10نفر 8تا6%،5نفر 5تا3گاه در صورت ثبت نام گروهي دركار توجه:

 تبصره: تخفيف مشمول افرادي خواهد شد كه تا يك هفته قبل از اجراي دوره شهريه واريز نمايند.
هزينه  تايك هفته قبل از برگزاري برنامه پذيرفته مي شود در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ،ارسال مي گردد و درصورت پرداخت شهريه UكتبيUانصراف فقط به صورت  )3

 شد ودر صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد. نخواهدمسترد 
 و يا  )113خط) داخلي(10( 88318550وص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل با شماره تلفن هاي خواهشمنداست جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خص

 تماس حاصل فرمائيد. 88318551و يا نمابر 88327795شماره مستقيم 
 مراجعه نماييد. 0TUwww.sbaco.irU0Tبه آدرس سايت شركت  1396جهت اطالع از تقويم دوره هاي آموزشي و سمينارهاي ويژه سال 

 

 :دوره سرفصل
سازمان محصول ارزش زنجيره در انبار کارکردهای 
انبار هر در اصلی عمليات 
مورد بندی،تجهيزات قفسه نوع انبارش، فضای تعيين شاخصهای 

 انبار در کاال جابجايی نيازبرای
 انبار در کاال مديريت در دنيا روز تکنولوژيهای 
 موجودی کنترل جهت استفاده قابل اطالعاتی های سيستم معرفی 
 مکانيزه های انباره انواع 
 انباردار های مهارت و ها قابليت 
کاال انبار مديريت عمومی وظايف 
انبارداری های هزينه 
انبار در کاال انبارش و چيدمان در موثر عوامل 

 

 مركز همايش هاي سامان به انديشتهران، ، 16الي  8:30از ساعت  1396ماه  آبان 10مورخ  شنبه چهار: زمان و مكان برگزاري
 

.در پايان، به تمامي شركت كنندگان گواهينامه معتبر اعطاء خواهد گرديد 
 دولتي معرفي مي شوند گواهينامه معتبر در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت براساس مجوز ازتوجه: براي شركت كنندگاني كه از سازمان يا شركت 

 شد. صادر خواهد "استان تهرانسازمان برنامه و بودجه "
 

  يات زنجيره تامينعملسوابق كاري در ايران خودرو ، ماديران ،گلستان و شركت كاله با سمت مدير كل 
 داراي مدرك ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه مازندران و فوق ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه علم وصنعت ايران 
 گزيده در مدرس و سخنران در بسياري از كنفرانس ها و همايش ها از جمله چهارمين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين  و همچنين سخنران بر

 )95 ه ها از جمله چهارمين همايش ملي بازرسي ، ايمني و كنترل كيفيت عمليات ، انبارداري با رويكرد استاندارد سازي مديريت انبار ( شهريوربسياري از برنام
 

 شهرام غالمي گل افشانيمهندس : مدرسآشنايي با 
 

 سالم و احترام با
آنجائيكه اين اسب به نظر نمي رسد و از با توجه به نقش و جايگاه مهم انبار در شاخص هاي عملكردي بنگاه هاي اقتصادي استفاده از روش هاي سنتي درمديريت اين واحد سازگار و من

 و با حداقل هزينه آن را به طور بهينهواحد پشتيباني با كليه اركان سازمان ارتباط ويژه و تنگاتنگي دارد مي بايست با كمك روشهاي نوين علمي اين فضاي فيزيكي و موجودي هاي 
 از اساتيد خبره اين حوزه برگزار مي نمايد: با بهره مندي يكيبه انديش دوره آموزشي ذيل را  در همين راستا شركت سامان مديريت نمود،

 

  انبار اندازه بهترين انتخاب در موثر عوامل 
ساختمانی فرم لحاظ از انبار 
انبارش نوع براساس انبار انواع 
  کارخانه و انبار در کاال جابجايی تجهيزات انواع با آشنايی 
با آن انتخاب چگونگی و انبار در استاندارد های پالت انواع 

 صنعت به توجه
  انبار در کنترل و بازرسی روشهای 
  درانبار موجودی کنترل روشهای و موجودی انواع 
  انبار در ايمنی 
  انبار گوناگون انواع کاربردی فيلمهای نمايش  
  انبار فضای کدينگ سيستم 

 

http://www.sbaco.ir/

