شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
سمینار آموزشی :

مهندسی خرید
 محتوای سمینار :


تعريف مهندسي خريد
ضرورت توجه به مهندسي خريد

تدوين  ،اجرا و كنترل مديريت استراتژيك در امور خريد

نقش خريد در زنجيره ارزش سازمان
مديريت زنجيره ارزش

اهميت خريد براي سازمان

متغيرهايي كه بر فرايند خريد اثر مي گذارند

متغيرهايي كه بر تصميم گيري خريد اثر مي گذارند

فرآيند مديريت خريد
اهداف  ،راهبرد و برنامه ريزي خريد

اجراي خط مشي خريد مبتني بر ارزيابي SWOT

كنترل /بازرسي و ارزيابي

خريد فرابخشي

مديريت زنجيره تامين

مديريت زمان تداركاتي ()Lead Time Management



مديريت ارتباط با تامين كنندگان ( )Supplier Rating Program
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مديريت تامين كنندگان
اركان اصلي مديريت تامين كنندگان
تحقيق در بازار خريد
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شهریه دوره جهت واحد های صنعتی  654/000 :ریال
( شهریه کامل دوره  1/050/000ریال با کسر مبلغ  396/000ریال حمایت ویژه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان )

 زمان برگزاری  28-29 :دی ماه  95از ساعت  14:30لغایت 18:30
 گووونگی ثبووت نووام  :واریووز شووهریه بووه شووماره سووا  6030-48806بانووک ترووارد میوودان انفووال اصووفهان

بنام مرکز آموزش و تحفیفاد صنعتی ایران ( همراه با اعطاء گواهی نامه معتبر ،بسته آموزشی  ،میان وعده )
 مهلت ثبت نام  :ارسال معرفی نامه و فیش مربوطه داکثر تا تاریخ  25دی ماه 95
 انصراف از ثبت نام تا  48ساعت قبل از برگزاری دوره امکان پذیر می باشد  ،در غیر این صورد هزینه مورد نظر دریافت می گردد .

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 :

