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شركت فراروش صبا
مديريت محترم
باسﻼم و احترام

موضوع :برگزاري كارگاه آموزشي " كاهش هزينه از طريق حذف اتﻼف "
بدين وسيله مشخصات " كارگاه آموزشي كاهش هزينه از طريق حذف اتﻼف" به حضور محترم اعﻼم مي گردد؛
 هدف:
آموزش عملي كاهش هزينه ها از طريق حذف اتﻼف ها و حل مسائل در قسمت هاي مختلف سازمان با رويكرد بهبود مستمر
 محورها:
 بهبود مستمر و كاهش هزينهها و دﻻيل نياز سازمانها به اين موضوع
 روش هاي شناسايي اتﻼف ) (mudaو حذف آن
 فرآيند حل مسئله با هدف بهبود مستمر و كاهش هزينهها
 چرخه  ١١مرحله اي بهبود
در هر مرحله از موارد فوق ،بعد از معرفي و تشريح موضوع ،نمونههاي عملي و كاربردي توسط مدرس و با مشاركت و تعامل كامل
شركتكنندگان اجرا مي شود.
 مخاطبين:
مؤثرترين مخاطبين اين كارگاه آموزشي ،صاحبان فرآيندها ،مديران مياني و نمايندگان مديريت مي باشند؛
 مدرس:
سركار خانم ليﻼ ابطحي )كارشناس ارشد مهندسي صنايع ،دكتراي مديريت كسب و كار ،مشاور و مدرس سيستم هاي كيفيت(
 گواهينامه:
براي اين آموزش  ٣روزه ،گواهينامه آموزشي شركت فراروش صبا صادر مي گردد.
 زمان و مكان و هزينه:
اين كارگاه آموزشي از روز دوشنبه مورخ  ٣٠مرداد لغايت چهارشنبه مورخ  ١شهريورماه  ١٣٩٦از ساعت  ٨:٣٠الي  ١٦در محل
نيروگاه طرشت واقع در تهران ،خيابان ستارخان برگزار مي گردد؛ و هزينه ثبت نام به ازاي هر نفر ،مبلغ  ١١/٤٠٠/٠٠٠ريال مي باشد.
)ثبت نام به صورت گروه  ٥نفره ،نتايج كاربردي و مؤثرتري نصيب سازمان نموده و مشمول ده درصد تخفيف نيز خواهد شد(.
خواهشمند است دستور فرمايند وجه ثبت نام را به حساب جاري سپهر به شماره  ٠١٠١٧٠٩٣٥٥٠٠٤و شماره شبا
 IR710190000000101709355004نزد بانك صادرات ايران به نام شركت فراروش صبا واريز و فيش واريزي را همراه با ليست اسامي و
نام شركت/سازمان ،از طريق نمابر به شماره  ٠٢١-٤٢٦٩٣٢٧٥ارسال نمايند؛ براي كسب اطﻼعات بيشتر نيز مي توانند با امور هماهنگي
اين شركت به شماره هاي ٠٢١-٦٦٥٥٩١٠١و يا  ٠٢١-٦٦٥٥٠٤١٠تماس حاصل فرمايند.
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