
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    117091 شماره :
 22/12/96تاريخ   : 

  
 به نام خدا

 

 

 هشتمطبقه  95خردمند شمالي پالك ،  خيابان كريم خان زند، هفت تيرتهران، : دبيرخـــانه  انيــنش
 88318551نمابر :خط )10( 88318550تلفن :

Web: www. Sbaco.ir             Email: info@ sbaco.ir 

 ارسال معرفي نامه از سازمان /شركت متبوع با ذكر شماره و تاريخ بروشور))  1
بانـك ملت شعبه ميدان هفت تير كد  41/17618043به حساب جاري شماره هزار ريال) پنجاه دويست و ميليون و سه يال (ر 000/250/3ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ )  2

 ]و پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه ، ناهارتاد[شامل هزينه اسيادبه نام شركت سامان به انديش رهاورد    IR250120000000001761804341شبا 63594
گردد و در صورت پرداخت شهريه هزينه 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

 .شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد نخواهدمسترد 

و يا شماره مستقيم  )107(داخلي ) خط10( 88318550هايخواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر درخصوص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل با شماره تلفن

 .تماس حاصل فرمائيد 88318551و يا نمابر  88841411
 مراجعه نماييد. .irwww.sbacoبه آدرس سايت شركت 1397جهت اطالع از تقويم دوره هاي آموزشي و سمينارهاي ويژه سال 

 

 ���داد ��وده
 �د� آ�وزش 

 

 آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد: 
 (ويژه كاركنان دولت) استان تهرانو بودجه سازمان برنامه 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران 

1397ماه  ارديبهشت 19 چهارشنبه  
 در مركز همايش هاي سامان به انديش  16:00الي  8:30ساعت 

 

ن گو*** دگا ت كنن ي شرك ه تمام ن، ب پايا د***در  دي د گر ه خوا طاء  اع هينامه معتبر   ا
استان   سازمان برنامه و بودجه"كنندگاني كه از سازمان يا شركت دولتي معرفي مي شوند گواهينامه معتبر در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت براساس مجوز ازتوجه: براي شركت 

 صادر خواهد شد. "تهران

 هزينه هاي محصولج) 
پس  -حين توليد -كاهش هزينه در چرخه عمر محصول (پيش از توليد)1

 ازتوليد)
 كاهش هزينه از جايگاه طراحي محصول)2
 ها در فرآيندهاي تداركاتكاهش هزينه )3
 ديدگاه كيفيتكاهش هزينه ها از )4
 كاهش هزينه منابع(نيروي انساني ، مواد و انرژي))5

 ها) راهكارهاي كاهش  هزينهد
 ها وتكنيكهاي مختلف در كاهش هزينه استراتژي )1
 رويكردهاي نوين كاهش هزينه )2
 تجارب و روند رويكردهاي كاهش هزينه در كشورهاي مختلف)3

ارزياب جايزه ملي پروژه برتر 
  توانمندي مشاوره وتدريس در حيطه هاي  مديريت پروژه

،مديريت هزينه ،مديريت استراتژيك ، استراتژي كاهش هزينه و 
 افزايش درآمد ،مديريت كيفيت ، مديريت منابع انساني و...

 

 �را�ط ثبت �م

     داراي كارشناسي ارشد MBA  و كارشناسي مهندسي صنايع 
 مدرس مركز مطالعات مالي دانشگاه شريف 
 داور جايزه مشاور ه مديريت ايران 
 مالي و بين الملليمشاور پروژه هاي 
كارشناس و مشاور برنامه هاي صداو سيما 
كا ژاپنيگذراندن دوره تربيت مربي بهره وري از موسسه بين المللي جا 

    نفرانس هاي بين المللي مديريت پروژه ، انجمن  مهندسي صنايع عضويت دركميته ك 

 

 
 است؟الف) مفاهيم اوليه و ضرورت كاهش هزينه كدام 

 تاريخچه )1
 ضرورت مديريت قيمت تمام شده و كاهش هزينه در عملكرد سازمان )2
 هاي كاهش هزينه سطوح مختلفنتايج عدم توجه به مفاهيم و ضرورت)3
 هاي اشتباه در مورد كاهش هزينه برداشت)4

 توان هزينه ها را كاهش دادب) شناسايي نواحي كه مي
 هزينه هاي ملي و بين المللي)1
 بين سازمانيهزينه هاي )2
 هزينه هاي سازماني)3
 ريزي استراتژيكها از جايگاه برنامهكاهش هزينه)4
 ها از جايگاه بهبود فرآيندها و تحقق محصولكاهش هزينه)5
 كاهش هزينه ها ي سربار)6

 

 

 با ��ور ارز��ند �ناب آ�ی ��ندس ا��ی 
 


