سمینار آموزشی :

مهندسی مجدد انبار
 محتوای سمینار :
o

 oتعریف نوین انبار و انبارداری

متدولوژی مهندسی مجدد انبار (تجزیه و تحلیل و طراحی فرآیندها)
 متدولوژی کلین

 oاهمیت و جایگاه انبار

 متدولوژی فیوری

 oسیستم صحیح انبارداری

 سایر متدولوژی ها (گاها ،جوهانسون ،داونپورت  ،شورت و ) ...

 oفرآیندهای انبارداری
 oانبار فرآیندگرا
 oانواع انبار و انواع موجودی ها

o

نقش آموزش ،فرهنگ سازی و مشارکت در پیاده سازی مهندسی مجدد انبار

o

عوامل شکست و موفقیت در پروژه مهندسی مجدد انبار

 oکدام متدولوژی در ایران موفق خواهد بود؟

 oانواع قفسه بندی در انبار

o

 oمدیریت و کنترل موجودی

تدوین استراتژی و نحوه تدوین و اجرای مهندسی مجدد انبار

 oاتالف و انواع آن در انبار

 oطبقه بندی و کدینگ کاال
 oتعریف مهندسی مجدد و تاریخچه آن

 oکایزن و تاثیر آن در انبار

مدرس :
جناب آاقی خسرو صالحی

 oاهداف مهندسی مجدد در انبار

 آشنایی با سخنران :
 بیش از  11سال سابقه فعالیت اجرایی در صنایع مختلف

 مشاور  ،طراح و پیاده ساز پروژه های ( مدیریت و کنترل موجودی  ،بهینه سازی فرایندهای انبارداری ،
مکانیزه کردن اسناد انبار در قالب فرایندهای غیر کاغذی و قابل ردیابی و) ...
 زمان برگزاری  7 :دی ماه  95از ساعت  8:30لغایت 16
 هزینه ثبت نام  1 /360/000 :ریال قابل واریز به شمماره سسما  6030-48806بانمک تامارم میمدان ان مال اصمفهان

 oبنام مرکز آموزش و تح ی ام صنعتی ایران ( همراه با اعطاء گواهی نامه معتبر ،بسته آموزشی  ،میان وعده و ناهار)
اهداف مهندسی مجدد در انبار

 مهلت ثبت نام  :ارسال معرفی نامه و فیش مربوطه سداکثر تا تاریخ  2دی ماه 95
 انصراف از ثبت نام تا  48ساعت قبل از برگزاری دوره امکان پذیر می باشد ،در غیر این صورم هزینه مورد نظر دریافت می گردد.

(ثبت نام بیش از  3نفر شامل 10درصد تخفیف می باشد)

آدرس  :اصفهان – خیابان عالمه امینی شرقی – روبروی باغ غدیر – بن بست شماره 5
تماس با ما  :تلفن  031-32619192-5فاکس 031-32619196
پست الکترونیک esf.irtci1@gmail.com :

کانال تلگرام @IRTCIESF :

سایت WWW.IRTCI.COM :

