برنامــه زمــان بندی "کارگاه آموزشی مدیریت انبارداری و کنترل موجودی"
چهارشنبه  - 1396/12/09 -دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – ساختمان الغدیر  -سالن شماره 3
تهران-بزرگراه شهید چمران(جنوب به شمال)-بزرگراه جالل آل احمد-زیر پل گیشا-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-ساختمان الغدیر

مدت (دقیقه)

شروع

پایان

عنوان برنامه
پذیرش شرکت کنندگان -توزیع کارت های ورودی طبق کد پیگیری ثبت نام

30

08:20

08:50

سرود جمهوری اسالمی ایران  -تالوت آیاتی از کالم اله مجید

10

08:50

09:00

90

09:00

10:30

**آقای دکتر بابک کاظمی:
Erfan_Kazemi2012@yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
مشاور و مدرس دوره های مدیریت انبارداری و تدارکات
دارای تالیفات کتب و مقاالت متعدد در حوزه انبارداری و ایمنی در انبار

(مدیریت پرسش و پاسخ
با سخنران می باشد)

ارائه :نظام آراستگی () 5Sدر انبار

پذیرایــــی صبــــح

20

10:30

10:50

**آقای دکتر جلیل میرمیران:

120

10:50

12:50

Sj.mirmiran@gmail.com
دارای دکترای کارآفرینی گرایش توسعه
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی
ارائه سخنرانی های مختلف در زمینه مدیریت انبارداری و کنرل کیفیت آماری

(مدیریت پرسش و پاسخ
با سخنران می باشد)

ارائه :معیارهای طبقه بندی موجودی در انبار

اقامــــه نمــــاز – پذیرایــــی ظهــــر

50

12:50

13:40

**آقای دکتر غالمرضا آتیه کار:

110

13:40

15:30

Rezaatiyehkar@gmail.com
Atiyehkar@yahoo.com

(مدیریت پرسش و پاسخ
با سخنران می باشد)

دارای دکترای بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه آزاد اسالمی
مدیر تامین و خرید شرکت امداد ایران خودرو
مدرس دوره های مدیریت انبارداری
ارائه :بررسی فرآیندهای ایمنی در مدیریت انبارداری

لطفاً پیش از ترک سالن ،زیر کارت ورودی خود را تکمیل نموده ،به امضا رسانده و به دبیرخانه مستقر در محل برگزاری تحویل دهید.
همچنین در صورت عدم پاسخ سوال شما در زمان ارائه سخنران به دلیل اتمام وقت ،می توانید پس از پایان ارائه ،به سخنران مراجعه یا با
ایمیلی که در برنامه زمان بندی اعالم شده ،در تماس باشید.
تلفن 88779238-39 :و 88674412-13
برگزار کننده :مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان
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