
      

 :برگزار می نماید با همکاری اداره استاندارداستان اصفهان رکت معیار دانش پارس ش

 :(با سامانه اسکای روم مجازی آنالین )به صورت غیر حضوری دوره آموزشی

 روش کاهش خطاهای انسانی در انبار
: تامینو کارشناسان   مدیران  ویژه  بازرگانی  ،لجستیک  ،زنجیره  و  موجودی ها و سفارشات  بر،  واحد سفارشات  ریزی   ،نامه 

 نماینده واحد تضمین کیفیت   -مسئولین خرید   -انبارها

 دوره:  فادها

 هدف دوره کاهش ضایعات انبار و در نتیجه کاهش هزینه و حوادث انبار 
 محتوای دوره: 
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 مشخصات دوره آموزشی:

تامین:  :  خاطبینم زنجیره  لجستیک  -مدیران  بازرگانی  -مدیران  و  سفارشات  واحد  و   -مدیران  ها  موجودی  ریزی  برنامه  مدیران 

 نماینده واحد تضمین کیفیت  -مسئولین خرید    -رییس انبارها -سفارشات 

 13الی  9ساعت   1401ماه  آذرماه30مان برگزاری دوره:ز

در   CMMS یساز  یادهو پ Assel Manegemenنت و  ی ها یستم س  یع، مشاورصنا یمهندس یدکترا)  سعید مشکین فاممدرس دوره : آقای 

 (  سازمان ها

 تخفیف می باشد(  %10نفر از هر سازمان شامل  3)ثبت نام بیش از  ریال 000000.5.هزینه برگزاری دوره :   

به   6063731023828602  یا شماره کارت مهر ایران  6277607000270988قابل پرداخت به شماره حساب پست بانک    •

 با امتیاز ادراه استاندارد (همراه با اعطای گواهینامه معتبرر دانش پارس می باشد .) نام شرکت معیا

تا   • نام  اینصورت هزینه مورد نظر عودت     48انصراف از ثبت  باشد در غیر  از برگزاری دوره امکان پذیر می  ساعت قبل 

 نمی گردد. 

 

 عات بیشتر و ارسال فیش واریزی و معرفی نامه  با شماره های جهت کسب اطل  •

)تماس و واتساپ و ایتا(  به شماره    09368854292خانم محسنی/  126خانم  حبیب الهی و  104داخلی  03191090166  

 .. تماس حاصل نمایید03132667275فکس 

انواع خطاهای انسانی در انبار  : سومبخش 

   و مدیریت موجودی ها

انواع خطاهای انسانی در سفارشات و هزینه های   •

 ناشی از آن 

 انسانی در انبار داری فیزیکی انواع خطاهای   •

 انواع خطاهای انسانی در سیستم های اطالعاتی انبار •

مثال های موردی کاهش خطاهای انسانی در انبارها   •

 )در شرکت های ایرانی( 

 بخش اول: شناخت انواع ضایعات 

 نواع ضایعات های امعرفی دسته بندی •

 (Muri –Mura-Muda)ژاپنی  3Mمعرفی  •

در  Mudaآشنایی با انواع مودا ها یا هدررفت )ضایعات( )انواع  •

 سازمان( 

 آشنایی با انواع ضایعات انبار  •

 بخش دوم: روشهای کاهش خطاهای انسانی 

 حذف موداها  چرخه   •

 رویکردهای کاهش ضایعات  •

 تحلیل علل ریشه ای خطاهای انسانی   •

 برای کاهش ضایعات و خطاهای انسانی  IMIچرخه  •

 آشنایی با پوکایوکه و نحوه جلوگیری از خطاهای انسانی  •

 راهکارهای سازمانی برای کاهش خطاهای انسانی  •

 
 

 
 


