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 کارگاه آموزشی هتلداری سبز
 

 

 استقرار سیستم خرید و زنجیره تامین در هتل های سبزدوره و کارگاه 

 مقدمه:

در این بخش به بررسی این موضوع مهم می پردازیم که چرا مواجه شدن با محیط زیست و پایدار نگه داری آن ضروری 

عنوان بخشی از مهمی از تصمیم گیری خرید و چگونگی تاثیر آن در برنامه های مدیریت زنجیره تامین پایدار است و به 

 مطرح می شود.

 سرفصل دوره:

 اهمیت موضوع مدیریت پایدار زنجیره تامین و معرفی آن

توجه به ابعاد دیگر، اصول مسئولیت خرید : ) اصول کلیدی، چرخه حیات تجزیه و تحلیل ، چرخه حیات هزینه ها، 

 دریافت گواهی نامه ی هتل سبز در این بخش و ...(

اجرای مسئولیت های خرید در هتل های سبز: ) از کجا شروع کنیم، قوانین و دستورالعمل ها، توسعه دادن خط مشی ها 

مه های کاری، رسیدن به در زنجیره تامین، استقرار یک مدیریت سیستمی، مشاوره دادن زمینه زنجیره تامین، تعریف برنا

 اهداف با کمک خط تامین کننده ها و ...(

 نشانه های موفقیت در این بخش

 بررسی نمونه ای از محصوالت غذایی و نوشیدنی در زنجیره خرید و  تامین 

 پخش فیلم و ویدئو کلیپ های مرتبط

 ساعت 4مدت دوره : 

 کنندگان در هتل ها و عالقه مندان به حوزه صنعت هتلداریهتلداران، مدیران، معاونان، هماهنگ مخاطبین : 

 :شامل  این دوره آموزشی

  صدور گواهی نامه بین المللی معتبر وقابل ترجمه با شرکت پدیده تبارارائه گواهی نامه آموزشی داخلی (

 هزینه جداگانه قابل صدور می باشد(

  جزوه و متون آموزشیارائه 

 از فراگیران در مورد دوره و تحلیل و ارائه نتایج آن به سازمان و افراد شرکت کننده ارزشیابی 

  با شرایط و تخفیف های ویژه سمیتئاترهای شرکت پدیده تباراستفاده فراگیران و شرکت ها از 
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