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  برنامه سخنراني
 )۱۶الي  ۱۵:۳۰از ساعت ( همزمان با استقرار مدعوينخش اساليد پ -۱
 )دقيقه ۳۰ -آقاي مهندس گراکوئي( ERPهاي اطالعاتي با رويکرد  هاي ايريسا در خصوص سيستم ديدگاه -۲
 )دقيقه ۳۰ -آقاي مهندس سيروس(هاي اطالعاتي هاي مورد استفاده در توسعه سيستم ا متدلوژي و تکنولوژيآشنائي ب -۳
 )دقيقه ٣٠ -آقاي مهندس فرهنگ(ريزي و کنترل توليد در يک سازمان توليدي ارائه فرايندها و يک نمونه عملياتي شده سيستم برنامه -۴
 )دقيقه ٣٠ -آقاي مهندس فرزانه(بهاي تمام شده در يک سازمان توليديارائه فرايندها و يک نمونه عملياتي شده سيستم  -۵
 )دقيقه ٣٠(استراحت و پذيرائي  - ۶
 )دقيقه ۳۰ -آقاي مهندس مجتبي منجم(هاي اطالعاتي در شرکت فوالد خوزستان  اثربخشي استقرار سيستم -۷
  )دقيقه ٦٠( پاسخ و پرسش -۸

 
  

  مخاطبين سخنراني
  .هستند ERP استقرار يک سيستم اطالعاتي جامع و يکپارچه با رويکردپي  هايي كه در ، خصوصاً سازمانجاريي تها ها و بنگاه مديران سازمان  -۱
 نظر ها، جهت بحث و تبادل و بنگاهها  بخش فناوري اطالعات سازمان افزاري و هاي نرم مديران و كارشناسان شركت  -۲
 

  

  )ايريسا( سهامي خاص - سيونها و اتوما المللي مهندسي سيستم بينشركت آشنايي مختصر با 
باشد و يكي از شـركت   بندي شوراي عالي انفورماتيك كشور مي فعاليت مرتبط در رده هاي داراي رتبه نخست در بيشتر زمينهشرکت ايريسا 

  .باشد سفارشي، اتوماسيون صنعتي و شبكه و زيرساخت مي ERPهاي مطرح در زمينه طراحي و ايجاد سيستم هاي 
فنـاوري  هاي مختلـف   نفر نيروي انساني متخصص و با تجربه در زمينه ۶۵۰ بيش از بوده و در حال حاضر از حضور ۱۳۷۱ سال تأسيس شركت

. هاي گوناگون اجرا نموده و يا در دست اجـرا دارد  هاي متعددي را در صنايع و سازمان توماسيون صنعتي، برخوردار است و پروژهعات و ااطال
  .تهران و اهواز دفاتر فعال دارد اين شركت در شهرهاي اصفهان،

  
  

  
  

ـ ) ERP(منابع سازمان  يريز برنامه يصصگروه تخ    مـاه،  ديريت صـنعتي، در دومـين دوشـنبه هر   انجمن انفورماتيك ايران با همكاري سازمان م
هـاي   حـل  اهر) محصوالت غير ايرانـي (سازي  و يا پياده) محصوالت ايراني(هايي را كه در خصوص مشاوره و نظارت، توليد  تجربيات يكي از شركت

  .نمايد نمايند، معرفي مي ريزي منابع سازمان فعاليت مي برنامه

  ۱۳۸۸ ماه دي گردهمايي
  

و  لوژيوهاي اطالعاتي و متد درخصوص سيستم) ايريسا(ها و اتوماسيون المللي مهندسي سيستم ديدگاه شرکت بينشنايي با آ 
  هاي توليدي ريزي و کنترل توليد در سازمان و برنامه هشد هاي بهاي تمام هاي مورد استفاده و ارائه سيستم تکنولوژي

 

  

  مجتبي منجم ،ان سيامک گراکوئي، مهدي سيروس، غالمرضا فرهنگ، فريد فرزانهآقاي: سخنرانان
  

  ۲۰الي   ۱۵:۳۰ساعت  ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ دوشنبه زمان
  جم خيابان وليعصرـ نبش جام - تئاتر ساختمان آموزش يـ آمف يسازمان مديريت صنعت: مکان

  .تماس بگيريد  ۰۲۱ -۸۸۸۴۲۴۳۸مراجعه و يا  با شماره تلفن  ) rWWW.isi.org.i(جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت انجمن 
  .لطفاً زمان حضور خود  در اين گردهمايي را با توجه به مشكل ترافيك و كمبود جدي محل پارك تنظيم فرماييد

http://www.isi.org.i
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  هاي برگزار شده قبلي برنامه
  حل ايراني آن شركت معرفي راه -ريزي منابع كرانه هاي برنامه شركت سامانه ۱۴/۱۱/۱۳۸۷دوشنبه 

  

  سازي ايران و يونيليور ايران هاي كمباين در شركت SAGEحل  معرفي راه -آذر شاوران يامشركت م ۱۲/۱۲/۱۳۸۷دوشنبه 

هاي هنر و تربيت  ايراني آن شركت در دانشگاهحل  معرفي راه -آوري اطالعات فنمدارگسترش شركت  ۱/۲/۱۳۸۸ چهارشنبه
  مدرس

  شركتحل ايراني آن  معرفي راه -شركت مشاورين پارس سيستم ۱۱/۳/۱۳۸۸دوشنبه 
 و رازي دارويي شيشه هاي  حل ايراني آن شركت در شركت معرفي راه -پيوند افزاري سينا شركت نرم    ۱۲/۵/۱۳۸۸ دوشنبه

  تاكستان بندي بسته شيشه
  سازي ايران حل ايراني آن شرکت در شركت كمباين معرفي راه -شركت پرشيا فاوا گسترش    ۱۳/۷/۱۳۸۸ دوشنبه
  حل ايراني آن شركت معرفي راه - راي داناشركت    ۱۳۸۸/ ۱۱/۸ دوشنبه

  حل ايراني آن شركت معرفي راه - سبزداده افزارشركت      ۹/۹/۱۳۸۸دوشنبه 
  

  ۱۳۸۸در سال  بعديبيني شده  پيشهاي  برنامه
  )ايريسا(ها و  اتوماسيون  المللي مهندسي سيستم بينشركت        ۱۴/۱۰/۱۳۸۸دوشنبه 
   سندپردازكت شر    ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ دوشنبه

  
  
  

  

  
انجمن انفورماتيك ايران با همكاري سازمان مديريت صنعتي، در دومين ) ERP(ريزی منابع سازمان  تخصصی برنامهگروه 

سازي  و يا پياده) محصوالت ايراني(هايي را كه در خصوص مشاوره و نظارت، توليد  دوشنبه هر ماه، تجربيات يكي از شركت
  .نمايد نمايند، معرفي مي بع سازمان فعاليت ميريزي منا هاي برنامه حل راه) محصوالت غير ايراني(

  
  

  ۲۰الي   ۱۵:۳۰دومين دوشنبه هر ماه از ساعت : زمان
  تئاتر ساختمان آموزش سازمان مديريت صنعتی ـ آمفی: مکان

  خيابان وليعصرـ نبش جام جم

  

بيني شده در  و گردهمايي علمي پيشسمينار   ۳۰بيش از توانيد به صورت رايگان در  انجمن انفورماتيك ايران ميبا عضويت در 
  ).نفر را معرفي نمايند ۵توانند  اعضاء حقوقي براي هر برنامه مي. (اين انجمن شركت نمائيد ۱۳۸۸سال 

  
تماس   ۱۰۲ -۸۴۲۴۳۸۸۸مراجعه و يا  با شماره تلفن  ) rWWW.isi.org.i(جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت انجمن 

  .بگيريد

http://www.isi.org.i

