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Intralogistik-Netzwerk in Baden-Württemberg e.V. 

 بادن ووتمبرگ درلجستیک داخلی انجمن 

intralogistik-bw.de 

 درباره ما

 گوشه ای از تخصص ها ما

 خدمات ما شامل تمام بخش های زنجیره ارزش افزوده در حوزه لجستیک داخلی می شود

 :از جمله

مشاوره و تامین اجزای سیستم های لجستیکی -

 تا مونتاژ و راه اندازی آنها

 خدمات مشاوره ای-

 مدیریت انبار-

 و خدمات تحقیقاتی و آموزشی-
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 و ها روش کاربردی، توسعه و تحقیق های پروژه روی بر کار با ما

 .کنیم می شناسایی را جدید های تکنولوژی
 

 

  معرفی را داخلی لجستیک زمینه در جدید های متد و ها گرایش ما

 برای بهینه و کاربردی های راهکار خود شرکای کمک به و نموده

 .یابیم می مشکالت

 جذب و آغاز پروژه

 سرعت و شتاب بیشتر

 و نوآوریقیت به کمک خال

 محیطی برای تولید ایده

 محیطی برای تبادل دانش و تجربه برای سازمانها، شرکت ها و محققین

 رویکرد ما

 فرایند جمع آوری سفارشات

 صنعت بسته بندی گردش اطالعات

 شبیه سازی جریان مواد

 چیدمان محیط کار
 لجستیک معکوس

 :جاریموضوعات 
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 مجمع عمومی

 انجمن علمی مشاوران
 ارزیابی و مشاوره

 گروه علمی
...انجام پروژه ها، کارگاه های آموزشی، تحقیق و توسعه و   

 هیئت مدیره

 (اشتوتگارت)دفتر مرکزی  
 

Sombartstraße 33, D-70565 Stuttgart 

  78237173 711 (0) 49+ :تلفن

 info@intralogistik-bw.de :ایمیل

 هسته علمی
اساتید دانشگاه های مرتبط با 

 حوزه لجستیک داخلی

 هسته اقتصادی
مصرف کنندگان و 

عرضه کنندگان حوزه 

 لجستیک داخلی

 لجستیک داخلی برای

4.0صنعت   

 مدیریت ایجاد و راه اندازی
بهروه وری منابع و لجستیک 

 معکوس

 گردش اطالعات

(سیستم مدیریت انبار)  

مدیریت زنجیره تامین در صنعت 

 لجستیک داخلی

 جمع آوری سفارشات

       Prof. Dr. Michael Hauth 

 Hochschule Mannheim 

 

 Dr. Jörg Pirron 

 PROTEMA Unter- 

 nehmensberatung 

 Prof. Dr.-Ing. 

  Jörg Föller 

  VWA-Hochschule für 

 berufsbegleitendes Studium 

        

 Markus Schröppel 

 IFT Universität Stuttgart 

 

 
       Rolf Seitz 

 Binder GmbH Fördertechnik 

 

 مدیریت و راه های ارتباط با ما
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