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 :دوره سرفصل
 انبارداريشناخت كلي انبار و اصول 

زنجيره  تأمين مواد SCM 

) طبقه بندي ارزشي موجودي هاABCو اصل پارتو ( 

نقش و اهداف كلي در فرايند برنامه ريزي و كنترل موجودي ها 
تعريف فرايند عمليات كاال از نگاه كنترل موجودي ها 
 طرح استقراركاالكاال شناسي، استانداردسازي اقالم و طراحي و اجراي 
و  آشنايي با الزامات عمومي در طراحي انبارها و طراحي آن ها،نتخاب محل انبارا

 پارامترهايي كه بايد مدنظر قرار گيرند

آشنايي با وسايل حمل و نقل و ذخيره سازي كاالو  مل و نقل داخل انبارح 
 

 مركز همايش هاي سامان به انديشتهران، ، 16الي  8:30از ساعت  1396ماه  ارديبهشت 25مورخ  سه شنبه زمان و مكان برگزاري:
 

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

 شد. صادر خواهد "استان تهرانسازمان برنامه و بودجه "
 

  ليسانس مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها وقف 
 3 سال رئيس مستقل انبارهاي مزدا يدك 
 رياست اداره برنامه ريزي و كنترل مواد بهمن موتور 

 
 

 شفيعيان بجستانيمهندس : مدرسآشنايي با 
 

 سالم و احترام با

سازگار و مناسب به نظر نمي رسد و از آنجائيكه با توجه به نقش و جايگاه مهم انبار در شاخص هاي عملكردي بنگاه هاي اقتصادي استفاده از روش هاي سنتي درمديريت اين واحد 
و با حداقل  هاي آن را به طور بهينهاين واحد پشتيباني با كليه اركان سازمان ارتباط ويژه و تنگاتنگي دارد مي بايست با كمك روشهاي نوين علمي اين فضاي فيزيكي و موجودي 

 با بهره مندي يكي از اساتيد خبره اين حوزه برگزار مي نمايد:به انديش دوره آموزشي ذيل را  در همين راستا شركت سامان مديريت نمود، هزينه
 

آشنايي با روشهاي چيدمان و استقرار در انبار  

 تجهيزات چيدمان و قفسه بندي انبارمعرفي انواع 

ررسي سياستهاي ذخيره سازي و انبارش و طراحي مدل براي آنهاب  

طراحي سيستم فيزيكي انبارو تكنولوژي  دستورالعملها 

 معرفي Cross-Docking 

 هاعرفي الگوريتم هاي طرح ريزي انبار و نحوه بكار گيري آنم 

عرفي نرم افزارهاي طراحي چيدمان انبارم 

رديابي كاال در انبار ركاربرد فناوري هاي نوين د 
ايمني انبارها و نقش مديريت انبار در كاهش ريسك 

 

 معلم اول نام به

 آينده گذاري سرمايه براي هيشاند ترينبه سازمان، كيفي آموزش دهي سامان 

  ١١٧١٠٣ :  شماره

 ٢٣/١٢/٩٦ تاريخ :

:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد      

  سازمان برنامه و بودجه استان تهران 

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران
 

 شرايط ثبت نام :     
 

 ارسال معرفي نامه ازسازمان / شركت متبوع  )1
 بانك ملت شعبه ميدان 41/17618043خالص به حساب جاري شماره هزار ريال) هشتصددوميليون و ( ريال 000/800/2ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ )2

 ] [ شامل هزينه استاد،پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامهبه نام شركت سامان به انديش رهاورد ياد  IR250120000000001761804341شبا  63594كدتير هفت
 درنظر گرفته خواهد شد .% تخفيف  15نفر 8% و بيشتراز10نفر 8تا6%،5نفر 5تا3در صورت ثبت نام گروهي دركارگاه  توجه:       

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

 شد ودر صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد. نخواهدهزينه مسترد  شهريه
 و يا  )112خط) داخلي(10( 88318550خواهشمنداست جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل با شماره تلفن هاي   

 تماس حاصل فرمائيد. 88318551و يا نمابر 88862779شماره مستقيم 
 

 

 

 طراحي سيستم مكانيزه كنترل مواد بهمن موتور 
 طراحي سيستم كدينگ گروه بهمن 
 طراحي خطوط مونتاژ موتور سيكلت در شركت مهام موتور و كاوه باختر 

 
 


