گزارشــی از
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تهران-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  /دوشنبه  13 /آذر 1396
پس از سرود جمهوري اسالمي ايران و قرائت آياتي از کالم اله مجيد ،گوينده همايش ،برنامه همايش را معرفي و از آقاي دکتر رحيم محترم
به عنوان اولين سخنران جهت ارائه سخنراني خويش تا زمان پذيرايي صبح دعوت کردند.

آقای دکتر رحیم محترم
دارای دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران
مدرس دوره مدیریت خرید و انبارداری
ارائه :نقش بیمه ،حمل و نقل و گمرک در خرید موفق

سپس مجري همايش ،حضار را جهت پذيرايي صبح دعوت نمودند.
پس از پذيرايي ،آقاي دکتر رحيم محترم به ارائه دومين مقاله خويش پرداختند.

آقای دکتر رحیم محترم
دارای دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران
مدرس دوره مدیریت خرید و انبارداری
ارائه 12 :نکته در باب تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی
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پس از ارائه ايشان ،آقاي دکتر محمدرضا مالزاده به ارائه مقاله خويش پرداختند.

آقای دکتر محمدرضا مالزاده
دارای مدرک دکترای مدیریت
دبیر کل سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان قم
ارائه :مهارت های مدیریت خرید در منبع یابی از بازار خارجی

سپس حضار جهت اقامه نماز و پذيرايي ظهر دعوت شدند .پس از آن آقاي مهندس اميرمهدي دبيري به عنوان آخرين سخنران جهت ارائه
 2مقاله خويش دعوت گرديد.

آقای مهندس امیرمهدی دبیری
کارگزار رسمی گمرک ایران (وادالت ،صادرات و ترخیص کاال)
متخصص در راه اندازی واحدهای بازرگانی خارجی
ارائه  :1نقش مدیریت زمان در تجارت
ارائه  :2روش های پرداخت وجه در معامالت بین المللی و چگئنگی انتخاب روش بهینه
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( شرکت کنندگان در اولین کارگاه آموزشی مدیریت خرید و تدارکات )
سازمان/شرکت

گروه بندی
01گروه آبياري ،آبفا و آب منطقه اي

شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي

01گروه آبياري ،آبفا و آب منطقه اي

شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري ناحيه شمال خوزستان

02گروه بانک و بيمه

بانک اقتصاد نوين

02گروه بانک و بيمه

بانک کشاورزي

02گروه بانک و بيمه

بانک دي

03گروه بهداشت ،درمان و تامين اجتماعي

درمان تامين اجتماعي استان لرستان

03گروه بهداشت ،درمان و تامين اجتماعي

بيمارستان فوق تخصصي رضوي

04گروه تجهيزات فرآيندي خودرو ،تاير و قطعه سازي

شرکت توليد خودرو و صنعت خزر

05گروه شرکت نفت ،گاز و پتروشيمي

شرکت ره آوران فنون پتروشيمي

07گروه صنايع الکترونيک ،برق و نيرو

شرکت مديريت توليد برق نکا

08گروه فوالد

شرکت مجتمع فوالد خراسان

08گروه فوالد

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

09گروه سيمان

شرکت کارخانجات سيمان المرد

10گروه ارتباطات و مخابرات

شرکت مخابرات ايران

14گروه وزارتخانه و سازمانها

سازمان آستان قدس رضوي

16گروه غيره

شرکت تهيه و توليد مواد نسوز کشور

16گروه غيره

موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشکر و صنايع جانبي خوزستان

16گروه غيره

شرکت دخانيات ايران

16گروه غيره

شرکت داده ورزي فراديس البرز

16گروه غيره

مجتمع توليدي صنعتي کيهان صنعت قائم

16گروه غيره

دانشکده علمي کاربردي پست و مخابرات

16گروه غيره

دانشگاه تبريز

16گروه غيره

شرکت تعميرات نيروگاهي ايران

16گروه غيره

شرکت کننده آزاد

16گروه غيره

شرکت شيمي تکس آريا
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