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  های مختلف ایرانی و آلمانی از جمله:سال سابقه اجراء و مدیریت در شرکت 15دارای 

  مشاور و ممیز شرکت فنی و مهندسیRSB )آلمان )در زمینه طراحی سیستم های مدیریتی، اداری، بازرگانی و انبارها 

 چینی رزین مشاور و مدیر پروژه ها عارضه یابی سیستم های انبارداری و بازرگانی در شرکت 

 مشاور و طراح متد آموزشی در شرکت انبارهای عمومی ایران )گمرکات( جهت پرسنل واحد کنترل موجودی و انبار 

 های اطالعات مدیریت های توزیع و انبارداری و سیستمهای سیستمهای مختلف کشور در زمینهمدرس دانشگاهMIS 

  ریزی، بازرگانی و تداکات کاال، علوم اداری و مدیریتیهای انبار، برنامهمراکز آموزشی در حوزه سال سوابق آموزشی در صنعت و 15دارای حداقل 

 نویسنده بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده در کشور در ارتباط با انبارداری و بازرگانی 

 

 

 

شنایی با  سآ در ی: م م ضا قوا س علیر د  مهن
 
 
 

 با سالم و احترام

اسب به نظر نمی رسد و از آنجائیکه این با توجه به نقش و جایگاه مهم انبار در شاخص های عملکردی بنگاه های اقتصادی استفاده از روش های سنتی درمدیریت این واحد سازگار و من

 و با حداقل هزینه تنگاتنگی دارد می بایست با کمک روشهای نوین علمی این فضای فیزیکی و موجودی های آن را به طور بهینهواحد پشتیبانی با کلیه ارکان سازمان ارتباط ویژه و 

 با بهره مندی یکی از اساتید خبره این حوزه برگزار می نماید:به اندیش دوره آموزشی ذیل را  در همین راستا شرکت سامان مدیریت نمود،

 

 

 :دوره سرفصل

 مروری بر نگرشها و اهداف مدیریتی در اداره امور انبارها 

 مدیریت نوین در انبارها و آشنایی با تفکرات مربوط به این حوزه

 آشنایی با اصول مدیریت و ساختارهای مرتبط با آن درعملیات انبارداری 

معرفی فرآیندها و شاخصهای مدیریتی انبار ،  تشریح و بررسی هر یک 

 مربوط به آن اززیرساختهای 

نحوه برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل ، بازرسی و نظارت ، تصمیم گیری ،هدایت و 

 رهبری در انبار

 اصول سرپرستی و مسولیتهای فنی مرتبط با عملیات مدیریت در انبار  

 

: انم  ت  ب یط  ث  شرا
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع   1

بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر  41/17618043به حساب جاری شماره  خالصریال (  هزار دویستمیلیون و  چهار)  ريال 000/200/4مبلغ ( 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 63594کد 

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

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

  113داخلی   خط (  10)   88318550 یا شماره تلفن های و 88327795در خصوص شرایط برگزاری به صـورت اختـصاصی در محل با شـماره تلفـن مستقیم خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 

 تماس حاصل فرمائید .  88318551نمابر 

ت شرکت 98و سمينارهای ويژه سال  98های سال جهت اطالع از تقويم آموزشی دوره  مراجعه نماييد.www.sbaco.irبه آدرس ساي

  
 

 مرکز همایش های سامان به اندیشتهران، ، 16الی  8:30از ساعت  1398ماه  خرداد 26مورخ  شنبهیک: زمان و مکان برگزاری
 

 

ی  ش اه و رر انبا ی رد  ود ج ت مو ی ی و مدری ات ن عملی  نوی

آشنایی با امور مدیریت بر منابع انسانی ، نحوه برخورد با نیروها ، تقسیم وظایف و عوامل 

 انگیزشی بین آنها 

 تشریح وظایف اجرایی ، کنترلی ، خدماتی ، اپراتوری توسط مدیران انبارها

 مدیریت سیستمهای اطالعاتی انبار و نحوه تدوین گزارشات موثردر این زمینه 

 یزات ، آرایشات و ایمنی در عملیات انبارداری مدیریت فضا ، تجه

کاربرد فن آوریها و تجهیزات هوشمند و معرفی آنها در ساختارهای مدیریت انبارها و 

 توزیع کاال

 مدیریت انبارگردانی و نحوه تنظیم دستورالعملها و روشهای اجرایی مربوط به آن

 

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