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:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد    

استان تهران و بودجهسازمان برنامه ■   

 ■ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

و آموزش شهرداري تهراناداره كل تشكيالت  ■ 
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 :دوره سرفصل

تامين زنجيره مديريت مبانی 
تامين زنجيره استانداردهای و ويژگيها تامين؛ زنجيره مختلف بخشهای 
تامين زنجيره در آن نقش و لجستيک تعريف 
سفارشدهی سيستم انواع PULL & PUSH 
تامين زنجيره اصلی اعضای نقش معرفی 
آمريکايی و ژاپنی تامين زنجيره مديريت بررسی 
از مثالی( تامين زنجيره در موجودی انبارداری،کنترل نقش بررسی 

 )گلستان با آن مقايسه و سازی خودرو
 

 

  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 
  همچنين سخنران برگزيده در  مدرس و سخنران در بسياري از كنفرانس ها و همايش ها از جمله چهارمين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين  و

 )95هريور برنامه ها از جمله چهارمين همايش ملي بازرسي ، ايمني و كنترل كيفيت عمليات ، انبارداري با رويكرد استاندارد سازي مديريت انبار ( شبسياري از 
 
 

 

 ���ام غال�ی �ل ا�شا�ی��ندس : �درسآ�نایی با 
 

 �را�ط  ثبت �م :
 ) ارسال معرفي نامه از سازمان / شركت متبوع  1
بانـك ملت شعبه ميدان هفـت   41/17618043حساب جاري شماره  به خالصريال )  هزار هشتصدو  ميليون دو(  ريال000/800/2مبلغ ) ارائه فيش بانكي بابت واريزشهريه به  2

 ]شامل هزينه استاد، ناهار و پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه[   انديش رهاورد ياد به نام شركت سامان به   IR250120000000001761804341شبا 63594تير كد 

 در نظر گرفته خواهد شد . تخفيف  %15نفر  8% و بيشتر از 10نفر  8تا  6%،5نفر  5تا  3در صورت ثبت نام گروهي در دوره توجه :
 تبصره: تخفيف مشمول افرادي خواهد شد كه تا يك هفته قبل از اجراي دوره شهريه واريز نمايند.

گـردد و در صـورت پرداخـت شـهريه     تـا يك هفته قبـل از برگـزاري  برنامه پذيرفته مي شود  در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ، ارسال مي كتبـيانصـراف فقط به صورت )  3
 هزينه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد.

  خـط )   10(   88318550 يا شماره تلفن هاي و 88321909در خصوص شرايط برگزاري به صـورت اختـصاصي در محل با شـماره تلفـن مستقيم خواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر 

 تماس حاصل فرمائيد .  88318551نمابر  )105( داخلي
 مراجعه نماييد.www.sbaco.irبه آدرس سايت شركت 96و سمينارهاي ويژه سال آموزشي هاي جهت اطالع از تقويم دوره

  

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

 .صادر خواهد شد. "تهران
 

 مركز همايش هاي سامان به انديشتهران، ، 16الي  8:30از ساعت  1396ماه  اسفند 7مورخ  شنبه دو: زمان و مكان برگزاري
 

 

 �د�یت ز���ره ���ن

 با سالم و احترام

مندي با بهرهسازمان برنامه و بودجه استان تهران  از و مالي اداريحيطه داراي مجوز آموزش كاركنان دولت در رساند شركت سامان به انديش به استحضار مي
 نمايد:ذيل را برگزار ميآموزشي به شرح  در فضايي مطلوب دورهيكي از اساتيد مجرب 

 
 

با آن مقايسه و سازی خودرو از مثالی(تامين زنجيره در نقل و حمل نقش بررسی 
 )داخلی شرکتهای

  تامين زنجيره در يکپارچه مديريت نقش 
  تامين زنجيره مديريت در اطالعاتی های سيستم نقش 
ريزی برنامه از اعم تامين زنجيره در ريزی برنامه سطوح انواع 

  بندی بسته ملزومات و اوليه مواد تامين و تقاضا،ارسال،توليد
  تعريف و تامين زنجيره نگاشت روش KPI تامين زنجيره بررسی;;  مرتبط های 

 تويوتا خودروو ايران -گلستان
SRMتامين زنجيره مديريت در سپاری برون واستراتژی 
  آموزشی فيلمهای 
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