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 عنوان دوره 

 Pythonبا استفاده از  تأمین زنجیره مدیریت در داده علم کاربرد
 

 های دورهسرفصل

 ساعت( 5)  تأمینی بر علم داده و زنجیره ابخش اول: مقدمه
 سیستم(های اصلی، لجستیک و زنجیره تأمین، زنجیره تأمین به عنوان یک مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین )جریان 

 ها(مفاهیم علم داده )مرزهای علم داده، کاربردها، ابزار و تکنیک 

 های مورد نیاز آن در زنجیره تأمین کاربرد علم داده و مهارت 

 های مورد نیازهای شغلی و توانمندی فرصت 

 ساختار و اهداف دوره 

 ساعتPython (25 )تحلیل داده با : دومبخش 
  و چرایی نیاز به کد نویسی  تأمینمعرفی نرم افزارهای کاربردی حوزه زنجیره 

  نصبPython و معرفی انواع محیط های توسعه ( ای آنJupyter Notebook, Spider, PyCharm, Google Colab) 

 نویسی ساختار و اصول اساسی برنامه 

 ها و تبدیالت کاربردی در انواع دادهPython 

 ها در توابع، شروط و حلقهPython 

 های کاربردی مورد نیاز و آشنایی با کتابخانه معرفی کتابخانهPandas  

  آشنایی باDataSeries  وDataFrame  مرتبط  و دستورات کاربردی 

 کاری دادهسازی و تمیزآماده ( هاIndexing, Selection, Slicing, Filtering, White Spaces, Missing Values  ) 

 ( مفاهیم مقدماتی جدول محوریPivot Tableو داشبورد ) کار با( سازیExcel) 

  آشنایی باGrouping  وAggregation  در کتابخانهPandas 

 ها و تاریخ فارسی در  نحوه کار با دادهPython 

  ( فعال در صنعت چوب ایران)  درودگران موجودی شرکتهای خرید، فروش و : تحلیل داده1مطالعه موردی 

  های خرید، فروش و موجودی شرکت : تحلیل داده2مطالعه موردیTinyCo  آمریکا های ویدیویی( )تولید کننده بازی 

 

 ساعت( 15)ها مصورسازی داده: سومبخش 
 ها و کاربرد آنها و نمودارهای مهم معرفی انواع چارت 

  نکات کلیدی و خطاهای رایج در مصورسازی و تفسیر نتایج اساسی،اصول 

 های مصورسازی آشنایی با کتابخانهPython  (Matplotlib, Plotly, Basemap , Seaborn و دستورات کاربردی ) 

  نحوه رسم انواع نمودارها درPython 
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  های مربوط به فروشگاه آنالین لوازم خانگی : مصورسازی داده3مطالعه موردیMy Appliances  انگلستان 

 ساعت( 15)( Segmentation)بندی دسته:  چهارمبخش 
 کنندگان  تأمینبندی برای محصوالت و آشنایی با مفهوم دسته 

  آشنایی با آنالیزABC  کار با )یک و چند معیاره( و نحوه پیاده( سازی آنExcel  ) 

   پیاده سازی آنالیزABC  درPython 

  بندی محصوالت و تأمین کنندگان شرکت درودگران )فعال در صنعت چوب ایران( : دسته4مطالعه موردی 

 

 ساعت(  20)تحلیل رفتار مشتریان : پنجمبخش 
  آشنایی با مفهومRFM 

 بندی مشتریان بر مبنای دستهRFM کاربردها(بندی )مفاهیم و با رویکرد رتبه 

 بندی مشتریان بر مبنای دستهRFM  بندی )مفاهیم و کاربردها( با رویکرد خوشه 

  تحلیل رفتار مشتریان سوپرمارکت 5 مطالعه موردی :Foodworld در هند 
   تحلیل رفتار مشتریان شرکت درودگران )فعال در صنعت چوب ایران( 6مطالعه موردی : 

 

 ساعت(   20)ریزی و کنترل موجودی برنامه: ششمبخش 
 مانند  ی موجود ی و کنترل زیرمربوط به برنامه   میبا مفاه ییآشناEOQ, Lead-Time ( ی)تصادف  یقطعریغ ی و تقاضا   

  یلوازم خانگ نی فروشگاه آنالمحصوالت مختلف  ی محاسبه مقدار نقطه سفارش مجدد برا:  7مطالعه موردی My Appliances  

 محصوالت  ی با توجه به تقاضا و دسته بند انگلستان

 لی از قب ی مختلف کنترل موجود ی هااستیبا س ییآشنا (Min Q) ,(R,S) ,(s,S), Base Stock , Hybrid 

 در  ی موجود ی ها مدل  ی ساز هیشبPython ی تصادف ی تقاضا طیتحت شرا یموجود نهیبه استیس نییو کاربرد آن در تع 

  سوپرمارکت بهینه موجودی و سفارش دهی برای : تعیین سیاست 8مطالعه موردیFoodworld  در هند 
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Application of Data Science in Supply Chain 

Management with Python 

 

Part 1: Introduction to Data Science and Supply Chain Management (10 hour) 

 Concepts of supply chain management (main flows, logistics vs. supply chain, supply 

chain as a system) 

 Concepts of data science (edges of data science, applications, tools and techniques) 

 Applications of data science in SCM and required skills of data scientists in SCM 

 Job opportunities and required abilities  

 Course objectives and structure 

 

Part 2: Data Analysis with Python (25 Hour) 

 Introduction to applied softwares in supply chain context 

 Why do we need coding 

 Python Installation, different Python IDEs  

 Data types and Data structures  in Python  

 Functions, Loops and conditions in Python 

 Introduction to applied libraries and work with Pandas 

 Introduction to DataSeries and DataFrame 

 Data preparation and cleaning (Indexing, Slicing, Missing Values, …) 

 Pivot Table concepts and applications (in Excel) 

 Introduction to Grouping and Aggregation in Pandas 

 How to deal with Persian data and Jalali dates in Python 

 Case Study 1: Analysis of data gathered from Droudgaran Corporate (Iran woodcraft 

industry) 

 Case Study 2: Analysis of data gathered from TinyCo (Video game producer in US) 

 

Part3: Data Visualization (15 Hour) 

 Introduction to important charts and plots 

 General principals and common mistakes in visualization  

 Introduction to Python visualization libraries (Matplotlib, Seaborn, Basemap , …) 

 Case Study 3: Data visualization for a case study of My Appliances (Online home 

appliances shop in UK) 
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Part 4:  Segmentation (15 Hour) 

 Introduction to customer, supplier and product segmentation concepts 

 ABC analysis, multi criteria ABC analysis (in Excel) 

 ABC analysis in Python 

 Case study 4: Product and supplier segmentation for Droudgaran Corporate (Iran 

woodcraft industry) 
 

 

Part 5: Customer behavior analysis (20 Hour) 

 Introduction to RFM analysis  

 Customer segmentation based on RFM (Ranking approach) 

 Customer segmentation based on RFM (Clustering approach) 

 Case study 5: Customer behavior analysis for Foodworld (Indian Food industry) 

 Case study 5: Customer behavior analysis for Droudgaran Corporate (Iran 

woodcraft industry) 

 

Part 6: Planning and Inventory Control (20 Hour) 

 Introduction to inventory planning and control concepts, uncertain demand 

 Determination of reordering point in case of uncertain demands 

 Case study 7: Calculation of reordering points for products sold by My Appliances 

corporate (Online home appliances shop in UK) 

 Introduction to inventory control policies 

 Simulation of inventory models in Python 

 Application of simulation in determining the optimal policy for inventory and 

ordering  

 Case study 8: Optimization of inventory and ordering policy (based on simulation) 

for products sold by Foodworld (Indian Food industry) 
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