ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﺩﻓﺘﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭﺳﻲ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ) (SCM

ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
0-23/92/1/1/1

0 3 7 0 0 1 0 0 1 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 1390/3/30 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ

4

1 3 2 4

ﺳﻄﺢ

ISCO-08

ﻣﻬﺎﺭﺕ

ًظبرت ثر تذٍيي هحتَا ٍ تصَيت  :دفتر طرح ٍ ثرًبهِ ّبي درظي
وذ هلي ؼٌبظبيي آهَزغ ؼبيعتگي 0-23/92/1/1/1 :
اعضاء كميسيُن تخصصي بروامً ريسي درسي رضتً مذيريت َ صىايع :

حُزي ٌاي حرفً اي َ تخصصي ٌمكار براي تذَيه استاوذارد آمُزش ضايستگي :
 اداري کل آمُزش فىي َ حرفً اي استان مرکسي -ضرکت مٍىذسي تذَيه داوص (متذ)

فرآيىذ اصالح َ بازوگري :
-

آدرض دفتر طرح ٍ ثرًبهِ ّبي درظي
تْراى – خيبثبى آزادي  ،خيبثبى خَغ ؼوبلي ً ،جػ خيبثبى ًصرت  ،ظبختوبى ؼوبرُ  ، 2ظبزهبى آهَزغ فٌي ٍ حرفِاي وؽَر  ،پالن
259
دٍرًگبر

66944117

تلفي 66569900 – 9

آدرض الىترًٍيىي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تْيِ وٌٌذگبى اظتبًذارد آهَزغ ؼغل
رديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

آخريي هذرن
تحصيلي

رؼتِ تحصيلي

1

 ؼبيعتگي 

ؼغل ٍ ظوت

هذيرػبهل ٍ ػضَ
هحوذ رٍالفمبري

فَق

هٌْذظي

ليعبًط

صٌبيغ

تي ن
اظتبًذاردًَيعي
ؼروت هٌْذظي
تذٍيي داًػ

2

وبرؼٌبض پرٍشُ ٍ
ػضَ تين
الْبم ؼْعَاري

ليعبًط

الىترًٍيه

اظتبًذاردًَيعي
ؼروت هٌْذظي
تذٍيي داًػ

3
هجيذ ػجبظي ًيب

فَق

هٌْذظي

ليعبًط

صٌبيغ

هذير هروس اطالع
رظبًي داًؽگبُ
ظوبء اران

4

ػلي حوسُ لَيي

فَق
ليعبًط

هذيريت

ادارُ تؼبٍى اران

ظبثمِ وبر
هرتجط

تلفي حبثت 08612222332:
تلفي ّوشاُ 09188622481 :
16ػبل ايويل methodcg@gmail.com :
آدسع  :اسان چْاابسساُ دوتااش ؼاابثي-
ًجؾ خ 17ؿْشيَس
تلفي حبثت 08612222332:
تلفي ّوشاُ 09357517784 :
 4ػبل ايويل :
shahsavari.elham@gmail.com

آدسع  :اسان چْاابسساُ دوتااش ؼاابثي-
ًجؾ خ 17ؿْشيَس
تلفي حبثت 08613135753:
تلفي ّوشاُ 09188622104 :
15ػبل ايويل majjide@yahoo.com :
آدسع  :اسان -خ ليابم – داًـاابُ آصاد
ػوبء
تلفي حبثت 2222072:
تلفي ّوشاُ 09188600097 :
ايويل :
5ػبل
ali_hamzellooie@yahoo.com

آدسع  :اسان – ثلَاس فبطوياِ اداسُ وال
تؼبٍى اػتبى هشوضي

5
هذير فٌبٍري
هٌصَر صبلحي

فَق

هٌْذظي

اطالػبت ؼروت

ليعبًط

صٌبيغ

هخبثرات اظتبى

6
هحوذ جْبًگيري فَق ديپلن

آدرض  ،تلفي ٍ ايويل

هىبًيه

11ػبل

تلفي حبثت 2226222:
تلفي ّوشاُ 09188615398 :
ايويل :

m_salehi@arkbus.net

هروسي
آدسع  :اداسُ هخاابثشاا اسان – هشوااض
ػليضادُ
تلفي حبثت 2273035:
تلفي ّوشاُ09183635018 :
هؼبٍى آهَزغ ادارُ
ول ٍ هعئَل وويتِ 12ػبل ايويل m.jahangiri80@yahoo :
تذٍيي اظتبًذارد
آدسع  :اداسُ ول آهَصؽ فٌاي ٍ شفاِ
اي اػتبى هشوضي
2

تؼبريف :
اظتبًذارد ؼغل :
هـخلبا ؿبيؼتاي ّب ٍ تَاًوٌذي ّبي هَسد ًيبص ثشاي ػولىشد هَحش دس هحيط وابس سا وَيٌاذ دس ثؼ اي اص هاَاسد اػاتبًذاسد شفاِ اي ًياض وفتاِ
هي ؿَد.
اظتبًذارد آهَزغ :
ًمـِي يبدويشي ثشاي سػيذى ثِ ؿبيؼتاي ّبي هَجَد دس اػتبًذاسد ؿغل .
ًبم يه ؼغل :
ثِ هجوَػِ اي اص ٍظبيف ٍ تَاًوٌذي ّبي خبف وِ اص يه ؿخق دس ػطح هَسد ًظش اًتظبس هي سٍد اطالق هي ؿَد .
ؼرح ؼغل :
ثيبًيِ اي ؿبهل هْن تشيي ػٌبكش يه ؿغل اص لجيل جبيابُ يب ػٌَاى ؿغل  ،وبسّب استجبط ؿغل ثب هـبغل دياش دس يه َصُ ؿغلي  ،هؼئَليت ّاب ،
ؿشايط وبسي ٍ اػتبًذاسد ػولىشد هَسد ًيبص ؿغل .
طَل دٍرُ آهَزغ :
ذالل صهبى ٍ جلؼبا هَسد ًيبص ثشاي سػيذى ثِ يه اػتبًذاسد آهَصؿي .
ٍيصگي وبرآهَز ٍرٍدي :
ذالل ؿبيؼتاي ّب ٍ تَاًبيي ّبيي وِ اص يه وبسآهَص دس ٌّابم ٍسٍد ثِ دٍسُ آهَصؽ اًتظبس هي سٍد .
وبرٍرزي:
وبسٍسصي كشفب دس هـبغلي اػت وِ ثؼذ اص آهَصؽ ًظشي يب ّوابم ثب آى آهَصؽ ػولي ثِ كَسا هحذٍد يب ثب هبوت كَسا هاي وياشد ٍ واشٍسا
داسد وِ دس آى هـبغل خبف هحيط ٍالؼي ثشاي هذتي تؼشيف ؿذُ تجشثِ ؿَد(.هبًٌذ آهَصؽ يه ؿبيؼتاي وِ فشد دس هحال آهاَصؽ ثاِ كاَسا
تئَسيه ثب اػتفبدُ اص ػىغ هي آهَصد ٍ وشٍسا داسد هذتي دس يه هىبى ٍالؼي آهَصؽ ػولي ثجيٌذ ٍ ؿبهل ثؼيبسي اص هـبغل ًوي وشدد).
ارزؼيبثي :
فشآيٌذ جوغ آٍسي ؿَاّذ ٍ ل بٍا دس هَسد آًىِ يه ؿبيؼتاي ثذػت آهذُ اػت يب خيش  ،وِ ؿابهل ػاِ ثخاؾ ػولاي  ،وتجاي ػولاي ٍ اخاالق
شفِاي خَاّذ ثَد .
صالحيت حرفِ اي هرثيبى :
ذالل تَاًوٌذي ّبي آهَصؿي ٍ شفِ اي وِ اص هشثيبى دٍسُ آهَصؽ اػتبًذاسد اًتظبس هي سٍد .
ؼبيعتگي :
تَاًبيي اًجبم وبس دس هحيط ّب ٍ ؿشايط وًَبوَى ثِ طَس هَحش ٍ وبسا ثشاثش اػتبًذاسد .
داًػ :
ذالل هجوَػِ اي اص هؼلَهبا ًظشي ٍ تَاًوٌذي ّبي رٌّي الصم ثشاي سػيذى ثِ يه ؿبيؼتاي يب تَاًبيي  .واِ هاي تَاًاذ ؿابهل ػلاَم (بياِ (
سيبوي  ،فيضيه  ،ؿيوي  ،صيؼت ؿٌبػي )  ،تىٌَلَطي ٍ صثبى فٌي ثبؿذ .
هْبرت :
ذالل ّوبٌّاي ثيي رّي ٍ جؼن ثشاي سػيذى ثِ يه تَاًوٌذي يب ؿبيؼتاي  .هؼوَالً ثِ هْبسا ّبي ػولي اسجبع هي ؿَد .
ًگرغ :
هجوَػِ اي اص سفتبسّبي ػبطفي وِ ثشاي ؿبيؼتاي دس يه وبس هَسد ًيبص اػت ٍ ؿبهل هْبسا ّبي غيش فٌي ٍ اخالق شفِ اي هي ثبؿذ .
ايوٌي :
هَاسدي اػت وِ ػذم يب اًجبم ًذادى كحيح آى هَجت ثشٍص َادث ٍ خطشاا دس هحيط وبس هي ؿَد .
تَجْبت زيعت هحيطي :
هال ظبتي اػت وِ دس ّش ؿغل ثبيذ سػبيت ٍ ػول ؿَد وِ ووتشيي آػيت ثِ هحيط صيؼت ٍاسد وشدد.
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ًبم اظتبًذارد آهَزغ ؼبيعتگي: 1
هذيريت زًجيرُ تبهيي ( )SCM
ؼرح اظتبًذارد آهَزغ ؼبيعتگي :
هذيشيت صًجيشُ تبهيي ( )SCMؿبيؼتاي اػت دس َصُ هذيشيت ٍ كٌبيغ وِ لبدس ثِ طشح سيضي صًجيشُ تأهيي ثب تَجِ
ثِ ػبختبس ػبصهبى يب ثٌابُ وؼت ٍ وبس  ،طشا ي جضييبا صًجيشُ تبهيي ٍ (يبدُ ػبصي صًجيشُ تبهيي دس ثٌابُ هي ثبؿذ.
هذيشيت صًجيشُ تبهيي ( )SCMثب هذيشاى اسؿذ ،تذاسوبا ،تَليذ ٍ فشٍؽ ػبصهبى دس استجبط هي ثبؿذ .
ٍيصگي ّبي وبرآهَز ٍرٍدي :

حذالل هيساى تحصيالت  :وبسؿٌبع هذيشيت يب هٌْذػي كٌبيغ
حذالل تَاًبيي جعوي ٍ رٌّي  :تَاًبيي اػتفبدُ اص دػتْب ،لَُ ثيٌبيي ،ؿٌَايي ،ثيٌبيي ٍ وفتبسي ٍ ػالهت وبهل رٌّي
هْبرت ّبي پيػ ًيبز ً :ذاسد
طَل دٍرُ آهَزغ :
طَل دٍرُ آهَزغ

:

 75ظبػت

ـ زهبى آهَزغ ًظري

:

 25ظبػت

ـ زهبى آهَزغ ػولي

:

 50ظبػت

ـ زهبى وبرٍرزي

:

ــ ظبػت

ـ زهبى پرٍشُ

:

ــ ظبػت

ثَدجِ ثٌذي ارزؼيبثي ( ثِ درصذ )
 وتجي %25 : ػولي %65: اخالق حرفِ اي %10:صالحيت ّبي حرفِ اي هرثيبى :

فَق ليؼبًغ هذيشيت ٍ يب هٌْذػي كٌبيغ ثب  3ػبل ػبثمِ دس صهيٌِ هذيشيت صًجيشُ تبهيي

1 . Competency Description

4

٭ تؼريف دليك اظتبًذارد ( اصطالحي ) :

 هذيريت زًجيرُ تبهيي  :ثب اجشاي هجحج صًجيشُ تبهيي دس ػبصهبى لبدس ثِ ّوبٌّگ وشدى ؿجىِ ٍاهىبًبا ،اطالػبا ،ول ٍ ًمل ،هَجَدي ،اًجبس داسي ،جب ثِ جبيي ٍ ثؼتِ ثٌذي ثِ هٌظَس افضايؾ هضيت سلبثتي
ػبصهبى ( ثب تَجِ ثِ تغييشاا التلبدي ٍ تىٌَلَطي ٍ لضٍم ايجبد تغييش دس هذل وؼت ٍ وبس) ثَدُ ٍ اص طشيك زف
فؼبليت ّبي تىشاسي ٍ صائذ ٍ ثشًبهِ سيضي ٍ استجبطبا ؿجىِ تبهيي ٍ ػشوِ  ،افضايؾ وبسآيي ٍ ثْجَد ػيؼتن فشاّن
هي وشدد .وؼتشدوي ًَع ٍ هيضاى استجبط يه ػبصهبى ثب تبهيي وٌٌذوبى ٍ هـتشيبى ٍ ّوچٌيي اػتمشاس ػيؼتن ّبي
هذيشيت ويفيت  ،اص الضاهبا ايي ػيؼتن هي ثبؿذ وِ ؿبهل جشيبى اطالػبا هَاد ٍ سٍاثط خشيذاس ٍ فشٍؿٌذُ هي
ؿَد  .ايي هذيشيت ثشاي هَفميت ثٌابُ ّبي تَليذي ٍ غيش تَليذي ثب تؼشيف يب تغييش هذل وؼت ٍ وبس اّويت
هي يبثذ  Oliver& Webber .دس ػبل  1982هذيشيت صًجيشُ تبهيي سا اثذاع وشدُ اًذ .
٭ اصطالح اًگليعي اظتبًذارد ( ٍ اصطالحبت هؽبثِ جْبًي ) :

 هذيشيت صًجيشُ تبهيي )Supply chain management :(SCM هذيش صًجيشُ تبهييSupply chain manager : آهبد ٍ (ـتيجبًي Logistics : تذاسوبا Support : (ـتيجبًي Procurement :٭ هْن تريي اظتبًذاردّب ٍ رؼتِ ّبي هرتجط ثب ايي اظتبًذارد :
 اظتبًذارد PMI اظتبًذاردّبي ERP رؼتِ ّبي هرتجطSPC-QFD-FMEA-COQ-DOE :٭ جبيگبُ اظتبًذارد ؼغلي از جْت آظيت ؼٌبظي ٍ ظطح ظختي وبر :

الف  :جسٍ هؽبغل ػبدي ٍ ون آظيت 
ة  :جسٍ هؽبغل ًعجتبً ظخت



طجك ظٌذ ٍ هرجغ ......................................

ج  :جسٍ هؽبغل ظخت ٍ زيبى آٍر 
د ً :يبز ثِ اظتؼالم از ٍزارت وبر

طجك ظٌذ ٍ هرجغ ......................................

طجك ظٌذ ٍ هرجغ ........................................



5

اػتبًذاسد آهَصؽ ؿبيؼتاي
 -وبسّب

2

3

ػٌبٍيي

سديف

1

طشح سيضي صًجيشُ تأهيي

2

طشا ي جضييبا صًجيشُ تبهيي

3

(يبدُ ػبصي صًجيشُ تبهيي

2.

Competency Standard
. task

6

3

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :
طشح سيضي صًجيشُ تأهيي

صهبى آهَصؽ
ًظشي

ػولي

جوغ

8

20

28

داًػ  ،هْبرت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زيعت هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثغ آهَزؼي

داًؾ :
 -هفبّين هذيشيت صًجيشُ تبهيي ( ٍ )SCMلجؼتيه

 سايبًِ هشثي ٍيذئَ (شطوتَس هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص هيض ٍ كٌذلي هشثي سايبًِ وبسآهَص تختِ ٍايت ثشد هبطيه ٍايت ثشد دس ػِسًگ
 -تختِ (بن وي

1

 اّذاف (يبدُ ػابصي هاذيشيت صًجياشُ تابهيي ( ػاَد دّاياػتشاتظيه  ،وبّؾ ّضيٌِ  ،تبهيي سوابيت هـاتشي  ،سلبثات
(زيشي ٍ )....
 -ػبختبس ؿشوبء ٍ صًجيشُ

1
0.5

 الوبًْاابي هااذيشيت صًجيااشُ تاابهيي ( هااذيشيت اطالػاابا ،لجؼتيه ٍ سٍاثط )
 -داهٌِ صًجيشُ تبهيي دس فؼبليت ّب

0.5

 -فَايذ هذيشيت اطالػبا ّوبٌّگ ٍ هٌبػت

0.5

 -اًَاع هذل ّبي وؼت ٍ وبس ( هضايب ٍ هؼبيت آًْب )

1

1

 ثبصاس ٍ ًحَُ تحليل آى ؿبهل ًَع هـتشيبى  ،تؼذاد هحلَل ،آػتبًِ تحول هـتشيبى  ،تٌَع هحلَل ،ػطح خذهت  ،ليوت
 ،ػشػت دس ًَآٍسي  ،ػْن ثبصاس
 -اػتشاتظي ّبي ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ

1

 -هذل  ( BCGهبتشيغ هـبٍساى ثَػتَى )

0.5

1

هْبسا :
 -تْيِ هبتشيغBCG

3

 تحليل ثبصاس ؿبهل ثشآٍسد تؼذاد ٍ تٌَع هحلاَل ،ؿٌبػابييهـتشيبى ،ؿٌبػبيي ػطح خاذهت ٍ ليوات وازاسي ٍ ثاش آٍسد
ػشػت دس ًَآٍسي هحلَل
 -آيٌذُ ًابسي تجبسي ثٌابُ وؼت ٍ وبس

2.5

 -طشا ي ػبختبس ٍ (يبدُ ػبصي هذيشيت صًجيشُ تبهيي

4

 -اًتخبة هذل وؼت ٍ وبس ثشاي ثٌابُ

3

 -تذٍيي چه ليؼت ّضيٌِ ّب ٍ هٌبفغ

2.5
7

5

ػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :
طشح سيضي صًجيشُ تأهيي

صهبى آهَصؽ
ًظشي

ػولي

جوغ

داًػ  ،هْبرت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زيعت هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثغ آهَزؼي

ًاشؽ :
 آيٌذُ ًاشي ٍ اػتفبدُ ذاوخشي اص اطالػبا ٍ ديذ ّوِ جبًجِ ٍ ويفيت وشا ٍ دليك دسطشح سيضي صًجيشُ ػبصهبى
 فظ تؼبهل هيبى ّوىبساى ػبصهبى جْت ثشلشاسي استجبط هَحش ٍ خَة دس اخز ًمطًِظشاا ايـبى
ايوٌي ٍ ثْذاؿت :
تَجْبا صيؼت هحيطي :
-

8

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :

صهبى آهَصؽ

طشا ي جضئيبا صًجيشُ تبهيي
ًظشي

ػولي

جوغ

10

17

27

داًػ  ،هْبرت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زيعت هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثغ آهَزؼي

 -سايبًِ هشثي

داًؾ :
 ًمؾ ٍ اّويت ٍ جبيابُ واشدؽ هٌبػات ٍ اًتمابل كاحيحاطالػبا دس هَحشتش ًوَدى فشآيٌذّب ٍ هذيشيت
 -ػٌبكش ػيؼتن اطالػبتي صًجيشُ ٍ تبهيي

ٍ -يذئَ(شطوتَس

1

 هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص-هيض ٍ كٌذلي هشثي

1.5

 اجضاي هاذيشيت لجؼاتيه  ،ؿابهل اًتمابل  ،جبثاِ جابيي،(شداصؽ ٍ دػتشػي ثِ اطالػبا لجؼتيىي

 سايبًِ وبسآهَص2

 -اًَاع سٍؽ ّبي اسصيبثي ٍ اًتخبة ٍ تَػؼِ تبهيي وٌٌذوبى

1.5

 -سٍؿْبي (يؾ ثيٌي سًٍذ ثبصاس ٍ ؿشايط آيٌذُ ػشوِ ٍ تمبوب

1

 -فشآيٌذ هٌجغ يبثي ػبصهبى

1

 -اًَاع سٍؿْبي طشا ي فشآيٌذ هذيشيت صًجيشُ تبهيي

2

 تختِ ٍايت ثشد هبطيه ٍايت ثشد دس ػِسًگ
 -تختِ (بن وي

هْبسا :
 -تذٍيي چه ليؼتْب ٍ هبتشيغ ّبي اطالػبتي

2.5

 طشا ي ديبوشام استجابطي فشآيٌاذي وال ٍ ًمال ،ػافبسؽدّي ،ػبخت ،تغييش ػفبسؽ ،صهبًجٌذي تَليذ ،تاذاسوبا ٍ اًجابس

4

داسي
 جوغ آٍسي ،تجابدل ٍ (اشداصؽ اطالػابا فٌاي ،ػفبسؿابا،ػشوِ ٍ تمبوب

3

 -تحليل فشآيٌذ هٌجغ يبثي

2

 -اسصيبثي ٍ اًتخبة ٍ تَػؼِ تأهيي وٌٌذوبى

1.5

( -يؾ ثيٌي سًٍذ ثبصاس ٍ ؿشايط آيٌذُ ػشوِ ٍ تمبوب

2

ٍ -اسد ًوَدى اطالػبا جضييبا صًجيشُ تأهيي

2

9

تبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :

صهبى آهَصؽ

طشا ي جضئيبا صًجيشُ تبهيي
ًظشي

ػولي

جوغ

داًػ  ،هْبرت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زيعت هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثغ آهَزؼي

ًاشؽ :
 هخجت اًذيـي ٍ ايجبد اطويٌابى ٍ اػتوابد هتمبثال هيابى ّوىابساى ثاِ هٌظاَس وؼاتاطالػبا ثيـتش دس طشا ي جضئيبا صًجيشُ تأهيي
 جضيي ًاشي ٍ تلوين ويشي ثش اػبع اطالػابا ثاِ هٌظاَس تاذٍيي چاه ليؼاتْب ٍهبتشيغ ّبي اطالػبتي
 دلت ٍ ػشػت دس تحليل ٍ (شداصؽ اطالػباايوٌي ٍ ثْذاؿت :
تَجْبا صيؼت هحيطي :
-

11

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :

صهبى آهَصؽ

(يبدُ ػبصي هذيشيت صًجيشُ تبهيي
ًظشي

ػولي

جوغ

7

13

20

داًػ  ،هْبرت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زيعت هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثغ آهَزؼي

 -سايبًِ هشثي

داًؾ :
 -اًَاع فشآيٌذّبي (يبدُ ػبصي هاذيشيت صًجياشُ تابهيي

ٍ -يذئَ(شطوتَس

0.75

(اطالػبا  ،لجؼتيه  ،سٍاثط)
( -ذيذُ احش ؿاللي ()Bullwhip effect

 هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص -هيض ٍ كٌذلي هشثي

0.5

 -سايبًِ وبسآهَص

 -ؿجىِ ّبي الىتشًٍيىي ٍ هذل ّبي تجبسا الىتشًٍيه

0.75

( )E- Commerce ،B2E ،B2B
 -اػتبًذاسد  ٍ EDIهضايب ٍ هؼبيت آى

 تختِ ٍايت ثشد -هبطيه ٍايت ثشد دس

1

ػِ سًگ

 -هحشن ّبي صًجيشُ تبهيي (تَليذ ،هَجَدي ،هحل،

0.75

ول ٍ ًمل ٍ اطالػبا)
-فٌَى هزاوشُ ٍ استجبط هؤحش

 -تختِ (بن وي

1

 -اًَاع سٍؽ ّبي اؿتشان وزاسي اطالػبا

0.75

 -اًَاع سٍؽ ّبي ػٌجؾ وبسايي

0.75

 -اًَاع سٍؿْب ،صهبًجٌذي ،آييي ًبهِ ّب ٍ هٌبثغ ٍ اهىبًبا

0.75

هذيشيت صًجيشُ
هْبسا :
 -وبّؾ تؼذاد هشاوض تلوين ويشي

1

 -تَػؼِ ٍ هذيشيت هحشن ّب

1.5

 -ايجبد استجبط هَحش  ،هتمبػذ ػبصي ٍ تَافك اٍليِ

1

 -تؼييي ٍظبيف سػوي ٍ غياش سػاوي افاشاد ػابصهبى ٍ

2

ؿٌبخت يطِ اختيبساا ػبصهبى

11

اػتبًذاسد آهَصؽ
 -ثشوِي تحليل آهَصؽ

ػٌَاى :

صهبى آهَصؽ

(يبدُ ػبصي هذيشيت صًجيشُ تبهيي
ًظشي

ػولي

جوغ

داًػ  ،هْبرت ً ،گرغ  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اثسار  ،هَاد

تَجْبت زيعت هحيطي هرتجط

هصرفي ٍ هٌبثغ آهَزؼي

 -تحليل ريٌفؼبى (تبهيي وٌٌذوبى ،ػشهبيِ وزاساى ػبصهبى

1

 ،وبسوٌبى ٍ هـتشيبى)
 -تؼييي اػتشاتظي ّبي اجشاي هذيشيت صًجيشُ تبهيي

1

 -هذيشيت ويفيت ٍ ّوبٌّاي اجشاي اػتشاتظي ّب

1.5

 -وٌتشل تؼت (َيٌت ّب ( ٍ )Test pointsولَوبُ ّب

0.75

-ايجبد استجبط هؤحش ٍ هتمبػذػبصي

1.5

 -اسائِ (يـٌْبد جْت الذاهبا اكال ي

0.75

 -هذيشيت اجشاي اكال با

1

ًاشؽ:
 ا تشام  ،اػتوبد ٍ اطويٌبى هتمبثل هيبى ّوىبساى ٍ ػؼي دس ثْجَد سٍاثط فيوبثيي ؿشوب ثِهٌظَس (زيشؽ آػبى ٍ ػَْلت دس اجشاي ػيؼتن
 ًاشؽ ثشًذُ  -ثشًذُ دس ثشلشاسي استجبط هؤحش جضئي ًاشي ،هخجت اًذيـي ٍ تلوين ويشي ثش اػبع اطالػبا ٍ ًِ ثِ كَسا ؿَْديثِ هٌظَس هذيشيت اجشاي اكال با
 دلت ٍ ػشػت دس تحليل ٍ (شداصؽ اطالػبا ثِ هٌظَس اسائاِ (يـاٌْبد جْات الاذاهباهتؼبلت اكال ي
 تَجِ ثِ ثذػت آٍسدى ذاوخش ويفيت ثب ذلل ّضيٌِايوٌي ٍ ثْذاؿت :
تَجْبا صيؼت هحيطي :
12

 ثشوِ اػتبًذاسد تجْيضااًبم

رديف
1

سايبًِ هشثي

2

ديتب (شطوتَس ٍ (شدُ هشثَطِ

3

هيض ٍ كٌذلي هشثي

4

هيض ٍ كٌذلي وبسآهَص

5

تختِ ٍايت ثشد

6

تختِ (بن وي

هؽخصبت فٌي ٍ دليك

تؼذاد

تَضيحبت

ذالل P4ثب : Spc
1G RAM ,256 MVGA ,LCD15,
DVDRW, CPU 2.66 Dual Core
DP:2000 lumens
Sc: 1.6*2.4 m
كٌذلي وشداى
Dim Desk :1*1.6 m

كٌذلي دػتِ داس داًـجَيي
Dim Board:1.6*2.4 m

فَهي

تَجِ :
 -تجْيسات ثراي يه وبرگبُ ثِ ظرفيت ً 15فر در ًظر گرفتِ ؼَد .

13

1ػذد
1ػذد
1ػذد
5ػذد
1ػذد
1ػذد

ثِ ازاي ّر ظِ ًفر
 1ػذد

 ثشوِ اػتبًذاسد هَادرديف

ًبم

هؽخصبت فٌي ٍ دليك

تؼذاد

تَضيحبت

1

وبغز

A4 70 or 80 gr

 1ثعتِ

 500ػذدي

2

هبطيه

8ػذد

از ّر رًگ  2ػذد

3

ًَؿت افضاس

ٍايت ثشد ٍ هؼوَلي دس چْبس سًگ هـىي،
لشهض  ،آثي ٍ ػجض
خَدوبس آثي ،هـىي ،لشهض ،ػجض

تَجِ :
 -هَاد ثِ ازاء يه ًفر ٍ يه وبرگبُ ثِ ظرفيت ً 15فر هحبظجِ ؼَد .

14

 20ػذد

از ّر رًگ  1ػذد
ثِ ازاي ّر ظِ ًفر

 ثشوِ اػتبًذاسد اثضاسرديف

ًبم

-

-

هؽخصبت فٌي ٍ دليك

-

تَجِ :
 -اثسار ثِ ازاء ّر ظِ ًفر هحبظجِ ؼَد .

15

تؼذاد

تَضيحبت

-

-

 هٌبثغ ٍ ًشم افضاس ّبي آهَصؿي ( اكلي هَسد اػتفبدُ دس تذٍيي ٍ آهَصؽ اػتبًذاسد )سديف

ػٌَاى هٌجغ يب ًشم افضاس

هَلف

هتشجن

ػبل ًـش

هحل ًـش

ًبؿش يب تَليذ وٌٌذُ

1

هذيشيت لجؼتيه

جيت الِ جَاًوشد

-

1383

تْشاى

ٍيشايؾ

 ػبيش هٌبثغ ٍ هحتَاّبي آهَصؿي ( (يـٌْبدي وشٍُ تذٍيي اػتبًذاسد ) ػالٍُ ثش هٌبثغ اكليسديف

ًبم وتبة يب جضٍُ

ػبل ًـش

هَلف  /هَلفيي

هتشجن/

هحل ًـش

ًبؿش

تَويحبا

هتشجويي

اثشاّين
1

ساٌّوبي هذيشيت صًجيشُ
تبهيي

1387

جيوض

تيوَسي/

ة.آيشع

اؿىبى بفظ

داًـابُ
تْشاى

كٌؼت

الىتت
هجوَػِ همبالا ثشوضيذُ
2

اٍليي وٌفشاًغ هلي

1384

تْشاى

لجؼتيه ٍ صًجيشُ تبهيي

16

ػلن ٍ

اًتـبساا
اًَاس

 2جلذ

فْشػت ػبيت ّبي لبثل اػتفبدُ دس آهَصؽ اػتبًذاسد
سديف

ػٌَاى

1

www.system.parsiblog.com

2

www.simaron.com

3

www.ictna.ir

4

www.logisticsacademy.ir

5

www.mgtsolution.com

6
7

17

