به نام اول معلم
سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،بهترین اندﻳشه برای سرمایه گذاری آینده

شماره 119134 :
تاریخ 98/03/19 :

مهارتهای ارتباطی وژیه مدریان

با سالم و احترام
انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد ،زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است ،همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها
درصددند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها ،بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی
تصمیمگیری بشمار می آید از این رو شرکت سامان به اندیش با بهرهمندی یکی از اساتید زبده و مجرب در فضایی مطلوب دوره آموزشی به شرح زیر را برگزار مینماید:

سیس
انبارداری حرهف ای و کاهش ضایعات رد تم انبار

.

سرفصل دوره:













زمان و مکان برگزاری :چهار شنبه مورخ  19تیر ماه  1398از ساعت  8:30الی  ،16تهران ،هتل ورزش

شناسایی و بررسی انواع ،منابع و فرآیندها در مدیریت انبار
مراحل و فرآیندهای استقرارسیستم مدیریت هوشمند عملیات انبار
طراحی و انتخاب تجهیزات و تاسیسات در انبارداری نوین
بازرسیها و آزمون های کنترلی در مدیریت حرفه ای انبار
قفسه بندی ،استقرار و جانمایی مواد و کاال در انبارداری حرفه ای
بررسی منابع ،مراحل ،مناطق و عوامل ایجاد خطا در عملیات انبار
بررسی سیستم های مدرن کنترل موجودی و ردیابی کاال
مدیریت سیستم لجستیک و فرآیندهای قبل و پس از عملیات کاال در
انبار
الزامات سیستم مدیریت کیفیت و استانداردهای بین المللی عملیات انبار
ابزارهای انبـارداری مکانیزه و فن آوریهای نوین در خدمات بهره ور انبـار
مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل ،جابجایی کاال در انبارداری حرفه ای

اصول طراحی و انتخاب آموزشهای تخصصی کارکنان در مدیریت حرفه

ای انبار






ذخیره سازی بهره ور و برنامه ریزی ذخایر بحرانی در انبار
شناخت و انتخاب مدلهای ارزیابی بهره وری عملیات در انبارداری نوین
انواع تجهیزات انبار وعوامل موثر در انتخاب تجهیزات مناسب جهت جلوگیری از ایجاد ضایعات
بررسی انواع سیستم های اطالعاتی که در تفکیک ضایعات مورد استفاده قرار می گیرد
انواع اتالف در انبار:
 ضایعات واتالف در فضای انبارش -راههای جلوگیری از آن ضایعات واتالف در جابجایی کاال در انبار ضایعات واتالف در چیدمان کاال در انبار ضایعات واتالف در نیروی انسانی -راههای افزایش ایمنی در انبار ضایعات واتالف ناشی از ضعف تکنولوژی انبارش ضایعات واتالف در فرایندهای اجرایی انبارمعرفی روشهای  cost to serveجهت بهینه سازی فعالیت های انبارداری و کاهش ضایعات
ابزارهایی که در انبارداری جهت بهبود کیفیت و کاهش ضایعات مورد استفاده قرار می گیرد

آشنایی با مدرس :دکتر شفیعیان بجستانی
 دکترای مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات
 4سال رئیس مستقل انبارهای مزدا یدک
 ریاست اداره برنامه ریزی و کنترل مواد بهمن موتور
 مدیره پروژه کامیون های  DAEW00در شرکت کاسپین خودرو

 عضو تیم فنی تخصصی مجلس از خودرو سازها
 طراحی سیستم مکانیزه کنترل مواد بهمن موتور
 طراحی سیستم کدینگ گروه بهمن
 طراحی خطوط مونتاژ موتور سیکلت در شرکت مهام موتور و کاوه باختر

فرهنگ

در پایان ،به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید.
شراﻳط ثبت نام :
 )1ارسال معرفی نامه ازسازمان  /شرکت متبوع
)2ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ  4/300/000ریال (چهار میلیون و سیصد هزار ریال)خالص به حساب جاری شماره  17618043/41بانک ملت شعبه میدان هفت
تیرکد 63594شبا  IR250120000000001761804341به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد [ شامل هزینه استاد،پذیرایی ،بسته آموزشی و گواهی نامه ]
توجه :در صورت ثبت نام گروهی درکارگاه 3تا 5نفر6،%5تا 8نفر %10و بیشتراز 8نفر %15تخفیف درنظر گرفته خواهد شد .
تبصره :تخفیف مشمول افرادی خواهد شد که تا یک هفته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.
)3انصراف فقط به صورت کتبی تایک هفته قبل از برگزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ،ارسال می گردد و درصورت پرداخت شهریه
هزینه مسترد نخواهد شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمنداست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن های 10( 88318550خط) داخلی( )106و یا شماره
مستقیم  88329241و یا نمابر 88318551تماس حاصل فرمائید.
نشــانی :تهران  ،خیابان کریمخان زند ،خیابان خردمند شمالی ،پالک  ،95طبقه هشتم
نمابر Web:www.sbaco.ir Email: info@ sbaco.ir 88318551 :
تلفن 10( 88318550 :خط )

