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مذیریت محترم عبمل /آمًزش /اوببر /مىببع اوسبوی ي پطتیببوی /مبلی ي اداری/حسببذاری/تذارکبت ي قراردادَب

سويٌار آهَزشی ( هذیریت اًبار ٍ اصَل سيستن ّای اًبارداری در سازهاى ّا )

آشٌایی با سيستن RFID
(هذلْای  EOQدر سيستن هستقل کاال ٍ  MRPبرای سيستن ٍابستِ کاال)

در سيستن اًبارداری در جْت پيگيری ٍ ردیابی کاالّا

( ّوراُ با پرسش ٍ پاسخ )
تاریخ ٍ زهاى برگساری  28 :خرداد ماه  – 1313هتل مارلیک  -شرٍع برًاهِ  :ساعت  9صبح الی  65بعذ از ظْر
سخٌراى  ( :آقای دکتر هحوذ رضا کاباراى زاد قذین) دکترای مذیریت صىعتی گرایص تًلیذ  ،عضً َیئت علمی داوطگبٌ
مطبير در امًر مذیریتی ضرکت آيٌ،مطبير ي کبرضىبس ضرکت ویکً سگبل،
کبرضىبس بروبمٍ ریسی ي امًر ضرکتُب ،ضرکت تکبدي ،ضرکت رية آَه اصفُبن،کبرضىبس سیستمُبی مذیریت اطالعبت در ضرکت ملی گبز ایران،
کبرضىبس بروبمٍ ریسی ي تعبلی سبزمبوی در ضرکت پیذیکً

کلیٍ ديرٌ َب بصًرت درين سبزمبوی ي در محل ضرکت متقبضی قببل اجرا خًاَذ بًد .

ً گْساهی  ،شٌرسریي ٍ سول ٍ ًقل اقالم

هحتَای سويٌار :

 زالیل تَجِ بِ کٌترل هَجَزیْر

 تعریف اًبرهزاهی ٍ اًبره

 سیاتن برًرهِ هیسی ٍ کٌترل هَجَزی برای تقرضری هاتقل ٍ ٍاباتِ ( ) MRP

 اّویت اًبره ٍ هٍشْری ًگْساهی ٍ هَجَزیْر

 هسل ّری هیرضي کٌترل هَجَزی ّر ( هسلْری  EOQزه سیاتن هاتقل

 اًَاع اًبرهّر از ًظر فرم سرذتورًي

 سیاتن اطالعرت اًبره  ،هفرّین  ،بکرهگیری ٍ هاٌّوریي ّری عولي کرال ٍ  MRPبرای سیاتن ٍاباتِ کرال )
 سیاتن ّری ًَیي ًگْساهی ٍ سول کرال زه اًبره (  ( AS/RSبر استفرزُ از
 تعریف سرزهرًسّي هسیریت اًبره
 آشٌریي بر هفرّین کسگذاهی هَجَزیْر  ،اًبره ٍ کرهبرز آى
 سیاتن ٍ شیَُ ّری گرزش کرال زه اًبره
 قیوت گذاهی هَجَزی اًبره ( هٍشْری ) LIFO ٍ FIFO



اًَاع گساهش ّری اًبرهزاهی



کٌترل هَجَزی اًبره ٍ ٍظریف اًبرهزاهاى

شرایط ثبت ًام

 آشٌریي بر سیاتن ّری ًگْساهی  ،شٌرسریي ٍ سول ٍ ًقل اقالم
 آشٌریي بر سیاتن  RFIDزه سیاتن اًبرهزاهی زه جْت پیگیری
ٍ هزیربي کرالّر

 شیَُ ّری گرزش کرال زه اًبره  ،بْیٌِ سرزی اًبره





في آٍهی RFID

 اصَل زهیرفت ٍ اهسرل
 پرسش ٍپرسد

 -1 :ارسبل معرفی وبمٍ از سبزمبن یب ضرکت متبًع  - 2ارسبل فیص ببوکی بٍ ازای َر وفر  2/400/000ریابل بهِ شهورهُ ساهر

ً 0201220225001سز برًك هلي ایراى بىام مًسسٍ وًآيران داوش پًیان افق (قابل ياریس در کلیٍ شعب باوک ملی  ( ) .ثبت وبم برای بیص از  5وفار از  %10تخفیا
بیص از  10وفر مطمًل  %20تخفی

،

در ضُریٍ می ببضذ  ( ) .بب تًجٍ بٍ محذيدیت ظرفیت ايلًیت ثبت وبم بر اسبس فرم ثبت وبم ي فیص ياریسی می ببضاذ  ) .ضهوي

اهسرل هشرصرت سویٌره هذکَه ذَاّشوٌس است جْت کاب اطالعرت بیشتر بر شورهُ تلفي ّری  44502672 ،44502677ي تلفکس 44502677تماا
حاصل فرمایید.گَاّيٌاهِ  :زه پریرى برًرهِ بِ شرکت کٌٌسگرى هحترم گَاّیٌرهِ سضَه زهسویٌره آهَزشي اّساء هي گرزز  .کذ 5001 ( :
وام شرکت  /سازمان .................................................................................. :
سمت
/
اسامی
.............................................. ............................................ -1
................................................ ........................................... -2
................................................. .......................................... -3
.................................................
....................................... -4

آدر ........................................................................................................... :
تلفه تما  .................................... :ومابر ......................................... :تلفه َمراٌ ...... .................... :
........................................................... : E- mail

مبلغ ياریسی  .......................................... :فیش باوکی ............................................... :
وام ي امضاء معرف

تْراى – ذیربرى سپرُ جٌَبي –سِ هاُ فررآبرز – ذیربرى هشکي  -خ ًرطقي ( ذَهشیس )  -بي بات بْوي  -پالک ٍ – 1اسس 2
تلفي ً 44502672 ،44502677 :وابر 44502677 :

)

عباس قدوسي
مدیر اجرایي و قراردادها

