
  

  کند برگزار مي يسازمان مديريت صنعت يانجمن انفورماتيک ايران با همکار
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  سخنراني يمحورها
 )۱۶الي  ۱۵:۳۰از ساعت ( همزمان با استقرار مدعوينخش اساليد پ -۱

  ERPهاي اطالعاتي با رويکرد  درخصوص سيستمشرکت سندپرداز هاي  ديدگاه -۲

 جيتان نيتضم يبرا ي، روشياستقرار حلزون -۳

 ياتيمحصول در خدمت بودجه عمل يمهندس -۴

 محصول و کنترل توليد در يک سازمان توليدي يمهندس يها ارائه يک نمونه عملياتي شده سيستم -۵

 تمام شده در يک سازمان توليدي ارائه يک نمونه عملياتي شده سيستم بهاي - ۶

 )۱۸:۳۰الي  ۱۸از ساعت (استراحت و پذيرايي  -۷

 )۱۹الي  ۱۸:۳۰از ساعت ( كيان خودرو در شرکت ERPراهكار اثربخشي استقرار ارزيابي  -۸

  )۲۰الي  ۱۹از ساعت ( پاسخ و پرسش -۹
 

  

  مخاطبين سخنراني
  ، ي تجاريها 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
 

  )افزار نرمستم و يس يت ، مهندسيريمشاوره مد(شرکت سندپرداز صر با آشنايي مخت
 يافزار نرمدي در قالب واحد يهاي بزرگ تول ي خاص منظوره جهت شرکتافزار نرمهاي  ، به منظور اجراي پروژه ۱۳۷۱شرکت سندپرداز در سال 

  . نمود آغاز به فعاليت) آمريکا درايران DELLنماينده انحصاري شرکت (شرکت دليران 
). ي دليران استافزار نرمسند مخفف سازمان (موجوديتي مستقل يافت و با نام شرکـت سند پرداز  شروع به فعاليت نمود  ۱۳۷۴اين واحـد در سال 

رار هاي فرآيندگرا را به عنوان يک راه حل کليدي براي استق و با اتکاء به تجارب ارزشمند گذشته، شرکت سند پرداز سيستم ۱۳۷۶در سال 
سندپرداز   ينديستم فرآيس يرياز آن سال تاکنون، شرکت سندپرداز با اتکا به کادر مجرب خود و با بکارگ. مورد توجه قرارداد يهاي اطالعات سيستم

  .ديمستقر نما يمتعدد يديتول يها منابع سازمان را در شرکت يزير ستم برنامهيموفق شده است س

  

دومين دوشنبه  ديريت صنعتي، درانجمن انفورماتيك ايران با همكاري سازمان م) ERP(منابع سازمان  يريز برنامه يصصگروه تخ
محصوالت غير (سازي  و يا پياده) محصوالت ايراني(هايي را كه در خصوص مشاوره و نظارت، توليد  ماه، تجربيات يكي از شركتهر

  .نمايد نمايند، معرفي مي ريزي منابع سازمان فعاليت مي هاي برنامه حل راه) ايراني

  ۱۳۸۸ بهمن ماه گردهمايي
  

   )افزار ستم و نرميس يت ، مهندسيريمشاوره مد(پرداز  سندشرکت   و راهکار کرديروشنايي با آ 
  يو بازرگان يديتول يها جهت شرکت

 

  

  ز فرقاندوستي، دکتر کامبي، دکتر بهروز خدارحميقيرضا عقي، عليمحمد ظاهران آقاي: سخنرانان
  ۲۰الي   ۱۵:۳۰ساعت  ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ دوشنبه زمان

  خيابان وليعصرـ نبش جام جم - اتر ساختمان آموزشتئ 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 
  .كمبود جدي محل پارك تنظيم فرماييد لطفاً زمان حضور خود  در اين گردهمايي را با توجه به مشكل ترافيك و

http://www.isi.org.i


  کند کاري سازمان مديريت صنعتي برگزار ميانجمن انفورماتيک ايران با هم
  

  
  
  
  
  
  

  
  هاي برگزار شده قبلي برنامه

  حل ايراني آن شركت معرفي راه -ريزي منابع كرانه هاي برنامه شركت سامانه   ۱۴/۱۱/۱۳۸۷دوشنبه 
ونيليـور  سـازي ايـران و ي   هاي كمباين در شركت SAGEحل  معرفي راه -آذر شركت مشاوران يام  ۱۲/۱۲/۱۳۸۷دوشنبه 

  ايران

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

  حل ايراني آن شركت معرفي راه -شركت مشاورين پارس سيستم    ۱۱/۳/۱۳۸۸دوشنبه 
 دارويـي  شيشـه  هـاي   حل ايراني آن شركت در شركت معرفي راه -پيوند افزاري سينا شركت نرم    ۱۲/۵/۱۳۸۸ دوشنبه

  تاكستان بندي بسته شيشه و رازي
  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 
  )ايريسا(ها و  اتوماسيون  المللي مهندسي سيستم بينشركت  ۱۴/۱۰/۱۳۸۸دوشنبه 
   سندپردازشركت  ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ دوشنبه

  
  

  

انجمن انفورماتيك ايران با همكاري سازمان مديريت صنعتي، در دومين ) ERP(ريزی منابع سازمان  گروه تخصصی برنامه
سازي  و يا پياده) محصوالت ايراني(هايي را كه در خصوص مشاوره و نظارت، توليد  ر ماه، تجربيات يكي از شركتدوشنبه ه

  .نمايد نمايند، معرفي مي ريزي منابع سازمان فعاليت مي هاي برنامه حل راه) محصوالت غير ايراني(
  

  ۲۰الي   ۱۵:۳۰دومين دوشنبه هر ماه از ساعت : زمان
  تئاتر ساختمان آموزش يريت صنعتی ـ آمفیسازمان مد: مکان

  خيابان وليعصرـ نبش جام جم

بيني شده در  سمينار و گردهمايي علمي پيش  ۳۰بيش از توانيد به صورت رايگان در  انجمن انفورماتيك ايران ميبا عضويت در 
  ).نفر را معرفي نمايند ۵ حداقل توانند اعضاء حقوقي براي هر برنامه مي. (يديسال  اين انجمن شركت نماهر 

  
تماس   ۰۲۱ -۸۸۷۵۲۴۴۵مراجعه و يا  با شماره تلفن  ) WWW.isi.org.ir(اطالعات بيشتر به سايت انجمن  جهت كسب

  .بگيريد

http://www.isi.org.ir

