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 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 معرفی آمادگران -1

صصي  هعمجمومدرييت زنجیره اتمین آمادگران، هب عنوان يك  تخ
، بازا اي،  رنم رتویجي، رساهناي، آموزشي، ژپوهشي، مشاوره  و مجري ربگزاري   ريابيافزاري

داه رد زمينه لجستيك و زنجیره اتمین از سا صصین و اساتيد 1397ل رويدا متخ
 ن شروع هب فعاليت كرده است.ستيك و زنجیره اتمی ارياني حوزه لج  با همت جمعي از 

گاه اين مؤسسه كامال فرابخشي بوده و هب دنبال  لجستيكي و زنجیره اتميني ايفاي نقش ن عاليتن است هب عنوان يك محور و قطب رد حوزه ف آ ن
مايد و با گردهم اهي 

  حوزه لجستيك كشور بهره گیرد.ثبت و زبرگ ردافزايي ایجاد شده ردجهت تحوالت م انم اين صنعت از همآوردن فعالین هب

صصي شناخته شدهم« موسسه مدرييت زنجیره اتمین آمادگران» تخ
باشد که تالش نموده  كشور ميه رد حوزه لجستيك و زنجیره اتمین رداکنون هب عنوان يك مرجع 

گاه خبري، كاانلانمه، اي )همچون: ماهنامه، هفتهاست با اراهی محصوالت متنوع رتویجي و مشاوره اهي فرصت اهي تلگرامي، آموزش، مشاوره، گنجينه دانش،پاي

داهي داخلي و بین  اتمین رد كشور ايفا نمايد. سازي و اشاهع دانش و كارربد لجستيك و زنجیرهت فرهنگالمللي و ...( گامي مثبت و منحصربفرد رد جه شغلي، رويدا

نجمنمدريان ارشد بخش دولتي و حاکميتي، اساتيد، ژپو قامات واکنون بسياري از م اي که همگوهنهب
تشکلهشگران، دانشجويان، ا

اه، كارآفرينان، مدريان ارشد اه و 

ران و ساري رساهناه و فعاالن غیرارياني، سرماهیاهي خصوصي، شرکتشرکت طبین و مشتريان اه )مرتبط با حوزه لجستيك و زنجیره اتمین( عضو شبکه گسترده مخاگذا

 د.اهي آن( هستنو زريمجموهعسسه آمادگران و مجله لجستيك و زنجیره اتمین )مو

رصه وجود معنا بخشد:ك كشور داشته باشد و اين بيت زيبا ر  کنار ساريين رد تحول و بالندگي لجستيمؤسسه آمادگران اميدوار است بتواند نقشي كوچك رد  ا رد ع

 م آبادش را کنی دست رد دست هم دهیم هب مهر،  میهن خوی 

 



 

 

 40 از  5 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 مشاوره 
 ریزیو برنامه بندیارایه خدمات در حوزه نیازسنجی، اولویت 

 وکارکسب ایهتوسعه لجستیک، زنجیره تامین و شبکه هاینظارت کیفی و ارزیابی اثربخشی برنامه  

 فعالیت در حوزه بازرسی، کنترل کیفیت، تدوین و مشاوره کیفی استانداردهای مرتبط 

 اطالع رسانی 
 لجستیک و زنجیره تامین»خصصی ت-انتشار ماهنامه علمی»  

  لجستیک و زنجیره تامین»مدیریت پایگاه خبری»  
 

 برگزاری رویدادها 

 و ملی ایهبرنامه ریزی و برگزاری رویدادهای تخصصی در زمینه لجستیک و زنجیره تامین در سطح منطق 

 و  ایقهمنطملی،  علمی و تخصصی هایشبکهو  هاعضویت و مشارکت در رویدادها، مجامع، انجمن

 المللیبین
 

 موضوعات فعالیت آمادگران

صصی محصوالت و خدمات خود را در هشت گروه محصول/خدمت به صورت تخ« موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران»

های حلرسانه، راه کند: مشاوره، آموزش، پژوهش، ترویج ودر حوزه لجستیک و زنجیره تامین به مشتریان خود عرضه می

  4PLلیغات، خدمات افزاری، برگزاری رویداد، بازاریابی و تبنرم
 

 

 

  

 آموزش 
 یموزشی تخصصی و کاربردنیازسنجی، طراحی، مدیریت و ارایه خدمات آ  

 بلندمدتو  مدتاههای آموزشی تخصصی کوتبرگزاری دوره  

 ایبرگزاری بازدیدهای علمی، تحقیقاتی و حرفه  
 

 پژوهش 
 تخصصی افزارینرم هایحلراهو  افزارهاتولید، ارایه و پشتیبانی نرم 

 ایو توسعههای کاربردی پروژه راهبری، مدیریت واجرای 

 مرتبط هایگیری، تحلیل و انتشار شاخصتعیین، طراحی، اندازه 



 

 

 40 از  6 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 ایسوابق مشاوره -2

 نگیهولد)کارفرما:  یدر منطقه آزاد شهر فرودگاه یکیمرکز لجست کی جادیطرح ا یمطالعات مقدمات 

 (1399، ایوپرشین یگذارهیسرما

 (1399)دژپاد شرکت  رمتمرکزیو فروش غ یابیسامانه بازار یبانیو پشت یاندازراه ،یطراح 

 1399، (نگیمارکت تالیجیو د تیبر سا دیشرکت دژپاد )با تاک یابیبازار نظام ارتقای و بهبود 

 کارفرما:  کرونا( یو پاندم می)با درنظر گرفتن آثار تحر رانیا کیلجست ینگارندهیمطالعه بازار و آ ،یبررس(

 (1399صندوق بازنشستگی کشوری، 

 (1399، پرنیزر یشرکت تعاون)کارفرما:  مرغتخم نیتام رهیزنجساختار یکپارچه و تعیین الگوی بهینه  یطراح 

 کارفرما: اندازی آمادشهر رضوی )شهر لجستیکی آستان قدس رضوی در مشهدمطالعات اولیه طراحی و راه( )

 (1398آستان قدس رضوی، 

 (1398مجمع تشخیص مصلحت نظام، )کارفرما: های تامین کشور ساماندهی لجستیک و زنجیره 

 (1398هولدینگ تایدواتر، )کارفرما: ملی  طراحی پلتفرم جامع لجستیک 

  (1397)کارفرما: سازمان منطقه آزاد ماکو، تدوین برنامه عملیاتی توسعه لجستیک و زنجیره تامین منطقه آزاد ماکو 

  (1397)کارفرما: سازمان منطقه آزاد ماکو، طراحی فاز صفر دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو 

 (1396گذار خصوصی، )کارفرما: شرکت سرمایهجاد پارک لجستیکی چابهار سنجی ایمطالعات بازار و ظرفیت 

  (1395لجستیک گلدیران، )کارفرما: مطالعات توسعه خدمات لجستیکی 

  (1392تدوین سند راهبردی توسعه زیرساختهای لجستیکی در کشور )وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ 

 زارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، ولحت نظام، های تخصصی در: مجمع تشخیص مصعضو اتاق فکر و کمیته

ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، سازمان بنادر و دریانوردی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، کمیسیون حمل

 صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 سوابق برگزاری رویداد -3

 

 های لجستیکی(هارشنبه)چزرگان لجستیک با بهای تخصصی لجستیک و زنجیره تامین سلسله نشست 

 (99)منطقه آزاد چابهار، بهار میز ملی لجستیک ایران  دومین دوره 

 (98)تهران، اسفند نجیره تامین زالمللی لجستیک و مدیریت هفتمین کنفرانس بین 

  (98)تهران، مهر نخستین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین 

  (98 ماکو، تابستانزاد )منطقه آنخستین دوره میز ملی لجستیک ایران  

  (1397)خرداد  یونقل صادراتو حمل کیلجست شیهما نیدومدبیرخانه علمی 

 (1396گذاری کیش اینوکس )آبان های سرمایهپاویون لجستیک در نمایشگاه فرصت 

 

 و حضور در رویدادهای لجستیکی خارجی:( Media Partnerای )همکاری رسانه

 (2021) اوری اطالعات و مدیریت زنجیره تامین، مونیخ آلماننمایشگاه لجستیک، موبیلیتی، فن •

 (Qatar Trade Summit 2020تجارت قطر ) یالمللنیاجالس ب نیدوم •

 (2020نمایشگاه لجستیک شانگهای چین ) •

 ( SCSL 2019زنجیره تامین چین ) المللی لجستیک هوشمند ونمایشگاه بین •

 Logitrans 2019ونقل و لجستیک استانبول نمایشگاه حمل •

 (2019) نمایشگاه لجستیک، موبیلیتی، فناوری اطالعات و مدیریت زنجیره تامین، مونیخ آلمان •

 ، شانگهای چینCeMAT 2019نمایشگاه لجستیک بنگاهی  •

 Logitrans 2018ونقل و لجستیک استانبول نمایشگاه حمل •

  



 

 

 40 از  8 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 سوابق توسعه و ترویج -4

 

 (1399ر کشور، اسفند کتاب سال لجستیک ایران )برای نخستین بار د 

 (1398های لجستیکی ایران )چاپ نخست: اسفند نخستین کتاب مرجع )دایرکتوری( شرکت 

  با مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد(ماهنامه تخصصی لجستیک و زنجیره تامین( 

 (161شماره  -)سال چهارم هفته نامه الکترونیک لجستیک و زنجیره تامین 

  تحلیلی ل –پایگاه خبری( جستیک و زنجیره تامین/http://logiscm.ir ) 

 )اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین )لینکدین و تلگرام 

 ترین مرجع تولید محتوای تخصصی لجستیک و زنجیره تامین در کشورشدهبزرگترین و شناخته 

  هزار عضو فعال ایرانی 14شبکه ایمیلی با بیش از 

 (غیرایرانیخارجی )هزار عضو فعال  3بکه ایمیلی با بیش از ش 

 )گنجینه دانش لجستیک و زنجیره تامین )کانال تلگرام 

 های شغلی لجستیک )کانال تلگرام(فرصت 

 )پایگاه خبری لجستیک  )کانال تلگرام 

 

  

 با سفارش آگهی در 

 لجستیک و زنجیره تامین ایرسانه فرمپلت

(Iran Journal of Logistics & Supply Chain ) 

 نید.المللی بنمایابینو  ملیخود را در سطح توانمندیهای 

http://logiscm.ir/


 

 

 40 از  9 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 انتشار کتاب سال لجستیکی ایران -5

و  یبررس نیتام یرهو زنج یکلجست یالملل ینو ب یداخل یدر شاخص ها یرانا یتشده است وضع یکتاب سع ینا در

 شود. یلتحل

 خالصهای از بخشهای مختلف کتاب سال لجستیک

 
 

 ثبت درخواست پیش خرید کتاب

 

 سفارش آگهی در کتاب سال لجستیک ایران 1399

  

https://www.amadgaran.com/wp-content/uploads/2020/12/Iran-Logistics-Yearbook-Draft.pdf
https://www.amadgaran.com/wp-content/uploads/2020/12/Iran-Logistics-Yearbook-Draft.pdf
https://www.amadgaran.com/product/iran-logistics-yearbook-1399/
https://www.amadgaran.com/wp-content/uploads/2020/12/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-1399.pdf
https://www.amadgaran.com/wp-content/uploads/2020/12/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-1399.pdf


 

 

 40 از  10 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 های لجستیکی ایراننخستین کتاب مرجع )دایرکتوری( شرکت -6

 موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران :ندهپدیدآور

 1398 :سال انتشار

 اول :نوبت چاپ

  504 تعداد صفحات:

 تومانصدوهشتاد هزار  :قیمت
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 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 لجستیک و زنجیره تامینفارسی نامه هفته -7
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 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 نامه انگلیسی لجستیک و زنجیره تامینهفته  -8

  

  



 

 

 40 از  13 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین -9

 

  



 

 

 40 از  14 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 های آموزشیدوره -10

 

  دومین دورهMBA 1399ساعت؛  250با همکاری دانشگاه تهران؛  ونقللجستیک و حمل 

  نخستین دورهMBA  1399ساعت؛  250با همکاری دانشگاه تهران؛  ونقلحمللجستیک و 

 یعای لجستیک، حمل و نقل و توزنخستین دوره آموزشی متخصص حرفه (CLTD ؛)1398ساعت؛  80 

 عای لجستیک، حمل و نقل و توزیدوره آموزشی متخصص حرفه دومین (CLTD ؛)1398ساعت؛  80 

 1398ساعت؛  16؛ «مانکارانیپ/کنندگاننیارتباط با تام تیریمد» یکارگاه آموزش 

 کارگاه آموزشی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک (Gerhard Schenk  ؛ آل آکادمی مدیریت نیدرزاکسناز)مان

 1396ساعت؛  24

  3لجستیکی تخصصی های شرکتکارگاه آموزشیPL ؛Vincent Wong 1396ساعت؛  8؛ کنگاز هنگ 

 1396ساعت؛  30؛ دوره آموزشی مدیریت انبارداری و ذخیره سازی 

  1396ساعت؛  8دوره آموزشی مدیریت جریان مالی زنجیره تامین؛ 

  1396ساعت؛  16؛ های عارضه یابی مدیریت زنجیره تامینتکنیککارگاه آموزشی 

  با بهره گیری از استاندارد ( کارگاه تخصصی طراحی و برنامه ریزی زنجیره تامینSAP) 1396ساعت؛  8؛ 

 

 

  



 

 

 40 از  15 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 با دانشگاه تهران آمادگران  آموزشی یهمکارنامه تفاهم -11

به منظور تعامل و « ضمن خدمت دانشگاه تهران یهامرکز آموزش»و « آمادگران نیتام رهیزنج تیریموسسه مد»

به منظور  نیتام رهیو زنج کیلجست یمهارت یدو طرف در آموزش و توانمندساز یهایو توانمند هاتیظرف یریبکارگ

 به امضا رساندند. یهمکار هتوافقنام ن،یتام رهیو زنج کیلجست یهارتو م یتوسعه دانش کاربرد

 

 



 

 

 40 از  16 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 ونقللجستیک و حمل MBAنخستین دوره  -12

 

  



 

 

 40 از  17 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

  های لجستیکی )وبینار(های تخصصی چهارشنبهسلسله نشست -13

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 40 از  18 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

  



 

 

 40 از  19 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 ینتام یرهو زنج یکلجست «یتخصص هاییادداشت» -14

 یکیه به عنوان ک ینتام یرهو زنج یکو نشر دانش لجست یجترو یادر راست« آمادگران ینتام یرهزنج یریتمد موسسه»

دانش  ینهرا در گنج «یتخصص هاییادداشت»وبالگ و کرده است؛ بخش  یفخود تعر یاصل هاییتاز مامور

 .ه استنمود یاندازآمادگران راه ینتام یرهو زنج یکلجست

 یتخصص هاییادداشت ینو همچن یامطالب روز دن نیدتریبخش، جد یندر ا توانندیممحترم و مخاطبان  عالقمندان

 یادداشت 94 . تاکنون https://www.amadgaran.com/blog/یند: نظران کشورمان را مطالعه نماو صاحب یداسات

 .است شدهبخش منتشر  یندر ا یتخصص

 

  

https://www.amadgaran.com/blog/


 

 

 40 از  20 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 یره تامینهای تحلیلی لجستیک و زنجگزارش  -15

در معرفی مباحث  پیشرو بودن»زنجیره تامین آمادگران در راستای دو ماموریت محوری خود که همانا  یریتموسسه مد

راهبرد  رصد کردن موضوعات و مسایل روز کشور و ارایه تحلیل و»و « روز لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین

 تحلیلی گزارش 9 تاکنون نماید. نتشر میمتامین را  های تحلیلی لجستیک و زنجیرهگزارشاست، « درخصوص آنها

 توانند جهت تهیه این گزارشات به فروشگاه لجستیک مراجعه نمایند:مندان میعالق .است شدهمنتشر 

 🔗🌐https://www.amadgaran.com/product-category/publications/report/ 

 
 

https://www.amadgaran.com/product-category/publications/report/
https://www.amadgaran.com/product-category/publications/report/


 

 

 40 از  21 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

  
 

 



 

 

 40 از  22 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

  

  



 

 

 40 از  23 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 افزاریهای نرمحلتوسعه راه -16

توانند حسب نیاز خود، ها میها و سازمانبه صورت ماژوالر بوده و شرکت ی لجستیکیهاحلپکیج راه توضیحات:

 ترکیبی از آنها را انتخاب نمایند.

 

  



 

 

 40 از  24 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 4PLخدمات  -17

 

 

 

 

   

فروشگاه 

 لجستیک

 دیجیتال

 مارکتینگ

بازارگاه 

 لجستیک

خدمات 
4PL 

https://www.amadgaran.com/shop/
https://www.amadgaran.com/shop/
https://www.amadgaran.com/webdirectory/
https://t.me/logistics_marketplace
https://t.me/logistics_marketplace


 

 

 40 از  25 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 یانبار، سردخانه و خدمات انباردار ینالدرخواست آن یسامانه تخصص -18

 شد. یانداز توسط آمادگران راه یانبار، سردخانه و خدمات انباردار یندرخواست آنال یتخصص یسامانه  اولین

 یآمادگران ، انبار و خدمات انباردار پلتفرم انبارخود در  ثبت مشخصات انباربا  توانندیانبار م ینپس صاحب زین

 قرار دهند. یانمشتر یددر معرض بازد یگانخود را به صورت را

 انبارداران: یسامانه برا ینا هاییتمز یناز مهمتر برخی

 تر انبار گسترده یابیو بازار یشترشدن ب دیده به کمک 

 در کنار اجاره انبار یو فروش خدمات انباردار یهارا یبرا بستری 

 و ...(  یکارتن ی،تناژ ی،پالت ی،)متراژ عمومی صورت به انبار اجاره امکان 

 از سراسر کشور یشترشدن ب یدهد یاو نردبان کردن انبار شما بر یغاتیتبل آگهی ثبت امکان 

 گوگل در شما خدمات و انبار شدن ترند  

 ساعته  24 پشتیبانی و مشاوره 

 یصاحب انبار و مشتر ینب یننقش طرف سوم و ام ایفای   

 

file:///G:/Introduction/(https:/www.amadgaran.com/warehouses-submit/)
file:///G:/Introduction/(https:/www.amadgaran.com/warehouses-submit/)
file:///G:/Introduction/(https:/www.amadgaran.com/webdirectory/)
file:///G:/Introduction/(https:/www.amadgaran.com/webdirectory/)


 

 

 40 از  26 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 ینتام یرهو زنج یکمشاغل لجست یشخوانپ -19

 یکیصنعت و دانشگاه و کمک به رفع  نیب دیارتباط مف یبرقرار یدر راستا« آمادگران نیتام رهیزنج تیریموسسه مد»

مشاغل  شخوانیپ»کار توانمند است؛ صفحه  یرویبه ن یاز معضالت بخش صنعت و خدمات کشور که دسترس

نموده  یاندازراهزیر سایت و کانال تلگرام آمادگران به آدرس  کیپلتفرم لجست شرا در بخ «نیتام رهیو زنج کیلجست

 شغل مرتبط لجستیک و زنجیره تامین در این پیشخوان فراخوان داده شده است. 499تاکنون  است.

 🌐https://www.amadgaran.com/jobs/   🔗 https://t.me/Logiscm_jobs   
خود که  یشغل یهاپلتفرم، نسبت به درج فرصت ینخود در ا یصفحه اختصاص یجادبا ا توانندیمحترم م کارفرمایان

 ینگسترده مخاطبان آمادگران، به بهتر یفو با توجه به ط ینداست، اقدام نما ینتام یرهو زنج یکدر حوزه لجست

و  یکمشاغل لجست یشخوانپ»در  توانندیم یزعز یانکارجو همچنین کنند. یداپ یترسدس یهمکار یمتقاض یهارزومه

به صورت رایگان  ینتام یرهو زنج یکدر حوزه لجست یهمکار یهافرصت ینآمادگران، به آخر یتسا «ینتام یرهزنج

 .ینداقدام نما یداشته باشند و نسبت به ارسال درخواست همکار یدسترس

  

https://www.amadgaran.com/jobs/
https://www.amadgaran.com/jobs/
https://www.amadgaran.com/jobs/
https://www.amadgaran.com/jobs/
https://t.me/Logiscm_jobs
https://t.me/Logiscm_jobs


 

 

 40 از  27 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 ینتام یرهو زنج یکلجست فروشگاه -20

 "ستیکیقابل توجه مشتریان، فروشندگان، واردکنندگان، سازندگان و ارایه دهندگان خدمات و محصوالت لج"

 در:لجستیکی  یتخصص ، محصوالت و انتشاراتزاتیخدمات، تجه دیامکان درج، جستجو و خر

 "نیتام رهیو زنج کیفروشگاه لجست"

 

🚲🛬🛳🚁🚤🚄🚢🚈🚚 

 

آالت نماشب ،یترابر زاتیخدمات انبار، تجه ،یکتاب و مجله، گزارش تخصص ،یتخصص یآموزش هایدوره ��

 و .... یکیلجست

 🔗🌐https://www.amadgaran.com/shop/  
 

  

https://www.amadgaran.com/shop/
https://www.amadgaran.com/shop/
https://www.amadgaran.com/shop/


 

 

 40 از  28 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 دمات بیمهخ -21

کشور  اییمهب هاییزارکارگ یناز معتبرتر یکی یرا با همراه «اییمهخدمات ب» یه، ارا1399سال  یاز ابتدا آمادگران

 به خدمات خود افزوده است.

 مجموعه:  ینا یقاز طر اییمهپوشش خدمات ب هاییژگیاز و برخی

 اموال و ...( یت،ئولاشخاص، درمان، مس هاییمهاعم از ب) یبازرگان اییمهپوشش کامل خدمات ب یهارا یآمادگ  •

 در طول مدت پوشش  یگانرا اییمهخدمات مشاوره ب یهو ارا ییپاسخگو  •

  یمشتر یازبر اساس ن اییمهخدمات ب یجپک ترینیاو حرفه ترینیاقتصاد یهارا  •

 یقهو سل یمهشرکت ب یسحل بنا بر سطح سرواهر ینبهتر ینشو گز یمهب یهابا همه شرکت یمهامکان عقد قرارداد ب  •

  یمشتر یحو ترج

  یمهنعت بصدر  یعال یریتاز سه دهه سابقه مد یشبا ب یمهبرجسته صنعت ب یرانو مد یداز اسات یکی یهمراه  •

 ینتام یرهو زنج یکخاص صنعت لجست اییمهب یهاپوشش یامکان طراح  •

  



 

 

 40 از  29 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 )بلغارستان( Orizari کیآمادگران در توسعه پارک لجست یهمکار -22

پارک  یر)به عنوان طراح و مج BULGARSTROY یشرکت مشاوره مهندس ینمشترک ب ینامه همکارتوافق

()به عنوان /https://www.amadgaran.comآمادگران  ) ینتام یرهزنج یریت( و موسسه مدOrizari یکلجست

 .یدلغارستان منعقد گردب Orizari یک( در توسعه پارک لجستیابیو بازار یکمشاور لجست

شور است؛ مختلف ک یکیلجست یهاو مطالعات مراکز و هاب یدر طراح یارزشمند یاتتجرب یکه دارا آمادگران

از  یکیان )که در حال احداث کشور بلغارست یکیاز مراکز لجست یکی یابیو بازار یکاکنون به عنوان مشاور لجست

 است. یده( انتخاب گردبه اروپا است یرانا یرمس یتیترانز یکشورها

 .کشور به همراه داشته باشد یکلجست یبرا یارزشمند یهافرصت ی،تجربه همکار یناست که ا امید

 

  



 

 

 40 از  30 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 دیجیتال مارکتینگخدمات  -23

شبکه گسترده ارتباطی خود )اعم  با داشتن ووزه دیجیتال مارکتینگ حتخصصی -با تجربه عملیاتی موسسه آمادگران

ها، محصوالت و خدمات به خصوص در ایی مدیریت و راهبری دیجیتال مارکتینگ شرکتتوان از داخلی و خارجی(

 : خدمات قابل ارایه در این حوزهاز  برخی حوزه لجستیک و زنجیره تامین را داراست.

 تولید محتوای تخصصی 

 ،سایت ، تحلیل و پشتیبانی فنیمدیریت طراحی 

 و ابزارهای آن خدمات سئو 

 ایمیل مارکتینگ 

 ی اجتماعی )اینستاگرام، تلگرام، لینکدین، توییتر، آپارات، ...(هاشبکه 

 ای آمادگرانپلتفرم رسانه 

  



 

 

 40 از  31 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 سایر خدمات آمادگران -24

 

 

 

 

وبینارهای    

 لجستیکی

دورهمی 

 لجستیکی

کتابخانه 

 لجستیک

خدمات سایر 

 آمادگران



 

 

 40 از  32 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 یندفتر آمادگران در شنژن چ یاندازراه -25

دفتر خارج کشور  یننخست المللی،ینخود در سطح ب هاییتگسترش فعال یآمادگران در راستا ینتام یرهزنج یریتمد

 نمود.  یاندازراه ین( چShenzhenخود را در شهر شنژن )

 یز مبادالت تجارا یاریاست و بس یادر آس «یتجار یکلجست» یهاقطب یناز بزرگتر یکی« شنژن» ینکهتوجه به ا با

 یکیلجست یاخدمات حرفه یهدفتر شنژن آمادگران، آماده ارا شود؛یبندر شنژن انجام م یقاز طر یزن ینو چ یرانا ینب

 است. ینانو اطم اعتماد یهکشور برپا یو تجار یبه فعاالن اقتصاد یو بازرگان

 Office 646, HSBC Building, Nonshan District, Shenzhen, China آدرس دفتر شنژن آمادگران:

 amadgaran.comshenzhen@ :ایمیل  + 86075526032780 تماس:شماره 

mailto:shenzhen@amadgaran.com


 

 

 40 از  33 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 ملبورن استرالیادفتر آمادگران در  یاندازراه -26

دفتر خارج کشور  یندوم المللی،ینخود در سطح ب هاییتگسترش فعال یآمادگران در راستا ینتام یرهزنج یریتمد

  د.نمو یاندازراه یااسترال (Melbourne) خود را در شهر ملبورن

 یاخدمات حرفه یهراااست؛ دفتر ملبورن آمادگران، آماده  یااسترال یشهر تجار ینمهمتر« ملبورن» ینکهتوجه به ا با

 .است ینانتماد و اطماع یهتجارت دارند بر پا یاکشور که با استرال یو تجار یبه فعاالن اقتصاد یو بازرگان یکیلجست

  No 56 Dorcas Street Southbank, Melbourne Victoria 3006, Australia :دفتر ملبورن آدرس

 melbourne@amadgaran.com :ایمیل   +61437011234  :تماس شماره

  

mailto:melbourne@amadgaran.com


 

 

 40 از  34 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 کیآنتورپ بلژدفتر آمادگران در  یاندازراه -27

دفتر خارج کشور  نیسوم ،یالمللنیخود در سطح ب یهاتیگسترش فعال یآمادگران در راستا نیتام رهیزنج تیریمد

 نمود.  یاندازراه کیبلژ (Antwerpخود را در شهر/بندر آنتورپ )

ست؛ دفتر آمادگران در ا رانیا یاروپا برا یبندر تجار نیبندر بزرگ اروپا و مهمتر نیدوم« آنتورپ» نکهیبا توجه به ا

با اروپا تجارت  کشور که یو تجار یبه فعاالن اقتصاد یو بازرگان یکیلجست یاخدمات حرفه هیآنتورپ، آماده ارا

 است. نانیاعتماد و اطم هیدارند بر پا

 Lange Sint Annastraat 5, 2000 Antwerp, Belguim :نتورپآدفتر  آدرس

 amadgaran.comrpantwe@ :ایمیل  +32493089301  :تماس شماره

  

mailto:antwerp@amadgaran.com


 

 

 40 از  35 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 مکاران راهبردی آمادگرانه -28

  



 

 

 40 از  36 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 برخی از مشتریان آمادگران -29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 40 از  37 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 ی()مجتبی سلیمانی سدهسوابق مدیرعامل آمادگران  خالصه -30

سال سابقه مشاوره، آموزش و پژوهش در حوزه لجستیک و  17 (1

 زنجیره تامین

 وصنعت ایراندکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم (2

 های تهران )الزهرا، خوارزمی، آزاد(تدریس در دانشگاه (4 مشاور لجستیک و زنجیره تامین وزیر صنعت، معدن و تجارت (3

های ها و همایشدبیر علمی و عضو کمیته علمی/اجرایی کنفرانس (6 ع تشخیص مصلحت نظامعضو کمیته بازرگانی و اقتصاد کالن مجم (5

 علمی

های مختلف بخش مشاور لجستیک و زنجیره تامین در شرکت (8 اکومشاور لجستیک و زنجیره تامین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد م (7

 خصوصی و دولتی

ونقل و لجستیک )اتاق بازرگانی، کمیسیون حملعضو مشورتی  (10 عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی (9

 صنایع و معادن ایران(

عضو کمیته پژوهشی لجستیک مرکز تحقیقات راه و مسکن  (12 عضو ستاد مراکز لجستیک کشور (11

 )وزارت راه و شهرسازی(

ر تامین کشو هایدبیر کارگروه ساماندهی لجستیک و زنجیره (14 های تامین کشورمجری طرح ملی ساماندهی لجستیک و زنجیره (13

 )وزارت صمت(

مدیر گروه پژوهشی لجستیک و زنجیره تامین؛ موسسه مطالعات  (15

 وزارت بازرگانی

مشاور لجستیک طراحی مراکز لجستیکی و بنادر خشک در  (16

 کشور

پروژه پژوهشی و  30مدیریت و همکاری در انجام بیش از  (18 ونقل وزارت راه و شهرسازیمدیر گروه لجستیک معاونت حمل (17

 اتیتحقیق

 1388هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی )از  (19

 تاکنون(

 مقاله ژورنالی و کنفرانسی تاکنون 20چاپ بیش از  (20

ک و زنجیره لجستی»تخصصی -مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه علمی (21

 «تامین

 عنوان کتاب مرتبط با لجستیک و زنجیره تامین 15نویسنده  (22

 ان گزارش تحلیلیعنو 80گر بیش از تدوین (24 م توسعه کشورمسئول محور لجستیک برنامه شش (23

ماه در دانشگاه  10المللی به مدت عضو تیم پژوهشی یک پروژه بین (25

CUHK کنگهنگ 

های ای در رسانهعنوان یادداشت رسانه 100نویسنده بیش از  (26

 مختلف کشور

 (1391وزارت صنعت، معدن و تجارت ) پژوهشگر جوان برتر (28 معدن و تجارت عضو تیم تحول ساختاری وزارت صنعت، (27

 عضو موسس و هیات امنای جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین (30 حلیلی لجستیک و زنجیره تامینت-مدیر مسئول پایگاه خبری (29

 )دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

 

  



 

 

 40 از  38 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 سوابق آمادگران خالصه -31

 طراحی و برگزاری میز ملی لجستیک ایران   طراحی و برگزاری دورهMBA یک و زنجیره تامینلجست 

 های لجستیکیطراحی و برگزاری وبینارهای چهارشنبه  اندیشی لجستیک و زنجیره تامین ایرانتشکیل کانون هم 

 رضوی  آمادشهر اندازیراه و طراحی اولیه مطالعات  های آموزشی تخصصی لجستیک و زنجیره تامینبرگزاری دوره 

 ماکو آزاد منطقه انجام طراحی فاز صفر دهکده لجستیک  ک و زنجیره تامینتحلیلی لجستی-مدیریت و راهبری پایگاه خبری 

 آزاد منطقه تامین زنجیره و لجستیک عملیاتی توسعه تدوین برنامه 

 ماکو

 ونقل ای و نمایندگی ایران نمایشگاه لجستیک و حملهمکار رسانه

 استانبول )دو دوره(

  کشورتدوین سند راهبردی توسعه زیرساختهای تجاری در  ای و نمایندگی ایران نمایشگاه لجستیک شانگهای )دو همکار رسانه

 دوره(

 های مطالعات مکانیابی ایجاد مراکز لجستیکی برای شهرک

 صنعتی کشور

  های لجستیکی در ایرانراهبرد توسعه هابکتاب 

 های تامین کشور طرح ملی ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره

 (مجمع تشخیص مصلحت نظام)

 های لجستیکی ایرانکتاب مرجع کامل )دایرکتوری( شرکت 

 طراحی شبکه لجستیک ملی کاالهای اساسی کشور  چاپ کتاب لجستیک تجاری 

  یکیلجست یها( شرکتیرکتوریکتاب مرجع )دا نینخستچاپ 

 رانیا

 لجستیک و زنجیره تامین»خصصی ت-انتشار ماهنامه علمی» 

  نیتام رهیو زنج کیلجست کیهفته نامه الکترونانتشار    نیتام رهیو زنج کیلجستانگلیسی نامه هفتهانتشار  

 اب طراحی شبکه توزیع داخلی گندم کشور با رویکرد مکانیابی ه

 ای و ریلیونقل جادهو درنظر گرفتن مدهای حمل

  در کشور یمل کیلجست یسازادهیو پ یطراحپروژه 

 چابهارسنجی ایجاد پارک لجستیکی مطالعات بازار و ظرفیت  نگاری لجستیک ایران با درنظر گرفتن بررسی، مطالعه بازار و آینده

 آثار تحریم و پاندمی کرونا

 سایت و  بهبود و ارتقای نظام بازاریابی شرکت دژپاد )با تاکید بر

 دیجیتال مارکتینگ(

 اندازی و پشتیبانی سامانه بازاریابی و فروش غیرمتمرکز طراحی، راه

 دژپاد

 اندازی آمادشهر رضوی )شهر یه طراحی و راهمطالعات اول

 لجستیکی آستان قدس رضوی در مشهد(

  صنعت یکپارچه زنجیره تامین و تعیین الگوی بهینهساختار طراحی 

 مرغتخم

 کاندازی فروشگاه لجستیطراحی و راه  شاغل لجستیکیاندازی پیشخوان مطراحی و راه 

  



 

 

 40 از  39 صفحه 

 معرفی موسسه مدیریت زنجیره تامین  آمادگران

 ارتباط با ما -32

 . میهست نیتام رهیو زنج کیشما در حوزه لجست ازیخدمات موردن هیکل یپاسخگو

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐 
 ما یها تیوبسا

 
 سایت آمادگران www.amadgaran.com 
 نیتام رهیو زنج کیلجست یخبر-یلیتحل گاهیاپ www.logiscm.ir 
 فارسی( نینکدیل( www.linkedin.com/company/Logiscm   
 انگلیسی( نینکدیل( www.linkedin.com/company/amadgaran   

 

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 
 های اجتماعیشبکهآمادگران در  یرسانخدمت یهاکانال

 آمادگران موسسه تلگرام کانال https://t.me/amadgaran 
 نیتام رهیو زنج کیلجست شکدهاندی تلگرام کانال https://t.me/Logiscm 
 نیتام رهیو زنج کیلجست یخبر گاهپای تلگرام کانال https://t.me/Logiscm_news 
 نیتام رهیو زنج کیدانش لجست نهگنجی تلگرام کانال https://t.me/Logiscm_science 
 نیتام رهیو زنج کیلجست یشغل هایفرصت تلگرام کانال https://t.me/Logiscm_jobs 
 کلجستی فروشگاه و بازارگاه تلگرام کانال https://t.me/logistics_marketplace 
 م آمادگراننستاگراای http://www.instagram.com/amadgaran 
 آپارات آمادگران http://www.aparat.com/amadgaran 

 
🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐 

 (نیتام رهیو زنج کیبا آمادگران )ماهنامه لجست یارتباط یهاراه

 +98( 21) 65012036 و 65012039: ماست تلفن ️☎

 + 98(99)12801240تلگرام:  /لموبای��

 info@amadgaran.comآمادگران:  لیمای ��

 9، واحد 3قه (، طبیآزاد ابانیخ ی)ضلع شمال 147/1پالک  ب،یو دکتر قر یاسکندر نیب ،یآزاد ابانخی تهران، ��
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