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 مهارتهای ارتباطی وژیه مدریان 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 تامین زنجیره مدیریت مبانی ✓
 تامین زنجیره استانداردهای و ویژگیها تامین؛ زنجیره مختلف بخشهای ✓
 تامین زنجیره در آن نقش و لجستیک تعریف ✓
 PULL & PUSH سفارشدهی سیستم انواع ✓
 تامین زنجیره اصلی اعضای نقش معرفی ✓
 آمریکایی و ژاپنی تامین زنجیره مدیریت بررسی ✓
 خودرو از مثالی) تامین زنجیره در موجودی انبارداری،کنترل نقش بررسی ✓

 (گلستان با آن مقایسه و سازی
 

 

 مرکز همایش های سامان به اندیشتهران، ، 16الی  8:30از ساعت  1397ماه  بهمن 4مورخ  شنبه پنج: زمان و مکان برگزاری
 

 

 شرایط  ثبت انم :
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  1

بانــ  متـت شـ به میـدان      41/17618043حساب جاری شماره  به خالصریال (  هزار چهارصدو  میلیون سه)  ریال000/400/3مبلغ ( ارائه فیش بانکی بابت واریزشهریه به  2
 ]شامل هزینه استاد، ناهار و پذیرایی، بسته آموزشی و گواهی نامه[   اندیش رهاورد یاد به نام شرکت سامان به   IR250120000000001761804341شبا 63594هفت تیر کد 

 در نظر گرفته خواهد شد . تخفيف  %15نفر  8و بيشتر از  %10نفر  8تا  6،%5نفر  5تا  3در صورت ثبت نام گروهی در دوره توجه :
 تبصره: تخفیف مشمول افرادی خواهد شد که تا یک هفته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.

گـردد و در صـورت پرداخـت شـهریه     برنامه پذیرفته می شود  در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ، ارسال می  تـا یک هفته قبـل از برگـزاری کتبـیانصـراف فقط به صورت (  3
 هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.

  خط (  10)   88318550 یا شماره تلفن های و 88862779ت اختـصاصی در محل با شـماره تلفـن مستقیم خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صـور

 تماس حاصل فرمائید .  88318551نمابر  (112) داخلی

 مراجعه نمایيد.www.sbaco.irبه آدرس سایت شرکت 97و سمينارهای ویژه سال آموزشی های جهت اطالع از تقویم دوره

  

  

 با آن مقایسه و سازی خودرو از مثالی)تامین زنجیره در نقل و حمل نقش بررسی ✓
 (داخلی شرکتهای

 تامین زنجیره در یکپارچه مدیریت نقش   ✓
 تامین زنجیره مدیریت در اطالعاتی های سیستم نقش   ✓
 تقاضا،ارسال،تولید ریزی برنامه از اعم تامین زنجیره در ریزی برنامه سطوح انواع ✓

  بندی بسته ملزومات و اولیه مواد تامین و
 تامین زنجیره بررسی;;  مرتبط های KPI تعریف و تامین زنجیره نگاشت روش   ✓

 تویوتا خودروو ایران -گلستان
✓ SRMتامین زنجیره مدیریت در سپاری برون واستراتژی 

 آموزشی فیلمهای   ✓

 

 :دوره سرفصل

  یات زنجیره تامینعمتسوابق کاری در ایران خودرو ، مادیران ،گتستان و شرکت کاله با سمت مدیر کل 

 دارای مدرک لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه مازندران و فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه عتم وصن ت ایران 

  همچنین سخنران برگزیده در  مدرس و سخنران در بسیاری از کنفرانس ها و همایش ها از جمته چهارمین کنفرانس بین المتتی لجستی  و زنجیره تامین  و

 دیریت انبار بسیاری از برنامه ها از جمته چهارمین همایش متی بازرسی ، ایمنی و کنترل کیفیت عمتیات ، انبارداری با رویکرد استاندارد سازی م

 

 
 

 غالمی گل افشانیشهرام مهندس : مدرسآشنایی با 
 
 
 

 در پایان، به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید.
 

 

 

 زنجیره اتمینمدرییت 
 

 

 با سالم و احترام

مندی یکی از اساتید مجرب در با بهرهبا هدف کاهش هزینه ها و زمان چرخه تولید و بهبود هماهنگی بین واحدها  سامان به اندیش رساند شرکتبه استحضار می

 نماید:آموزشی به شرح ذیل را برگزار می فضایی مطلوب دوره
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