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بخش چهارم  :مدیریت مواد
مديريت مواد به دليل افق زماني كوتاه و حمايت اهداف استراتژيك به عنوان تصميمات تاكتيكي شناخته ميشود.
عمليات کارآمد يک فرآيند توليدي به مديريت صحيح مواد ازخريد تا مونتاژ نهايی بستگی دارد.
توليد ناب  :نگرش ساده کردن عمليات به منظور دستيابی به سطوح بی نظيري از بهره وري ،کيفيت و خدمات مشتريان.ساخت
همزمان و  JITدو مورد از تاکتيک هاي کاهش موجودي و پايه و اساس توليد ناب هستند.
هزينه هاي اجرايی سازمان هزينه هاي مرتبط با مسائل مالی و نگهداري موجودي است.

فصل  :31مدیریت مواد و موجودي
مديريت مواد وموجودي يكي از مهم ترين وظايف مديران توليد و عمليات ميباشد.
مديريت مواد شامل برنامه ريزي  ،هماهنگی و کنترل خريد  ،دريافت مواد  ،ذخيره سازي  ،جابجايی  ،حرکت مواد اوليه و
قطعات خريداري شده  ،کاالهای نيمه تمام  ،ابزار و ديگر مواد مورد نياز در فرايند توليد ميباشد.
موجودي  :هرگونه کاال يا مواد بيکاري که براي استفاده آنی نگهداري می شود.
چالش هاي دوگانه ي مديران مواد وموجودي:نگهداري مقدارکافی از موجودي جهت تامين تقاضا و کاهش هزينه تا حد امکان
در عمليات توليدي موجودي از جنبه هاي مهم عمليات توليد است و شامل مواد اوليه  -کار در جريان و کاالهاي تکميل شده
است.موجودي يک شاخص اقتصادي در خريد و توليد می باشد .موجودي بايد اهداف استراتژيک ورضايت مشتريان و عملکرد
عملياتی را حمايت کند.

اهمیت استراتژیك موجودي
موجودي يك شاخص اقتصادي در خريد و توليد است.
موجودي دسته اي :خريد حجم زياد از مواد و قطعات حتی اگر الزم نباشد.باعث صرفه جويی هايی شامل تخفيف مقداري و
کاهش نرخ حمل و نقل شده و موجب پخش هزينه هاي ثابت تنظيم ماشين آالت بر روي اقالم بيشتري ميشود و هزينه هاي
تنظيم را با سرمايه گذاري در موجودي موازنه ميكند.
موجودي کار در جریان ):(WIPبه طور سنتي موجب افزايش كارايي توليد ميشود .اين موجودي به شكل بافر بين مراكز كاري
سيستم توليد را قادر ميكند در زمان از كار افتادن ماشينها ،تاخير در محموله هاي عرضه كننده ،معيوب شدن حجم زيادي از
توليد  ،همچنان به عمليات خود ادامه دهد.
موجودي کاالي نهایي :تاثير تقاضا براي کاالي نهايی را حداقل کرده و خدمات مشتريان بهتري فراهم می کند.
ذخيره ايمنی :چون سطح واقعی فروش را نمی توان پيش بينی کرد ،براي از دست ندادن مشتري مقداري موجودي نگهداري
ميشود.
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موجودي انتظار یا موجودي قبل از موعد مقرر  :به منظور تامين تقاضاي آتی در خالل فصل کسادي ساخته می شود.
سازمان نبايد غيرقابل اطمينان بودن ماشين آالت  ،تاخير در محموله هاي عرضه کنندگان و قطعات معيوب را فراموش
كند.نگهداري حجم زياد موجودي در جريان چنين مشكالتي را پنهان ميكند.
وقتي هزينه هاي حمل و نقل ،انبارداري و سرمايه اي را در نظر بگيريم ،موجودي ها نشان دهنده سرمايه گذاري مالی مهم
براي سازمان ها هستند و تاثير مهمي بر روي ترازنامه و صورت سود و زيان خواهند داشت.کنترل موجودي باعث کاهش
هزينه هاي عملياتی می شود.
موجودي از ديدگاه بخش هاي مختلف سازمان:


بازاريابی :مايل به نگهداري حجم زيادي از موجودي



خريد :تخفيف مقداري و کاهش نرخ حمل و نقل-تمايل به خريد در حجم زياد دارد



مديرت توليد  :به منظور جلوگيري از تاخير در توليدتمايل به حجم زيادي موجودي دارد



واحد مالی :حداقل کردن سرمايه گذاري در موجودي و هزينه هاي انبار داري

تعارض هنگامي بين واحدهاي سازمانی زمانی رخ ميدهد که مديران هدف واقعی موجودي را درك نمی کنند TQM .کمک می
کند تا نگرش هاي مختلف در يک چهارچوب قرار گيرد .
فعالیت هاي اساسي مدیریت مواد در یك سیستم تولید:
مواد اوليه بزرگترين منابع و سرمايه نقدي در سازمان هاي توليدي است .هدف اصلی خريد حمايت از مشتري داخلی يعنی واحد
ساخت است.

مدیریت قطعات ومواد اولیه خریداري شده(خرید،دریافت،ذخیره سازي و بازیابي)

مدیریت کاالي ساخته شده(دسته بندي و حمل،ذخیره سازي و بازیابي در انبار ها و توزیع به مشتریان)

مدیریت مواد درطول فرآیند تبدیل(جابجایي و ذخیره سازي موجودي کار درجریان)

واحدخرید یا تدارکات مسئولیت بدست آوردن مواد اولیه –اجزاء و قطعات –ابزار و سایر اقالم موردنیاز از عرضه
کنندگان خارجي دارد و واسطه اي بین عرضه کنندگان و بخش تولید است.
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خرید

واحد خريد مسئوليت تهيه مواد اوليه ،اجزا و قطعات ،ابزار و ساير اقالم مورد نياز از عرضه كنندگان خارجي را بر عهده دارد
و واسطه عرضه كنندگان و بخش توليد است.چون مواد اوليه از بزرگترين سرمايه گذاري هاي نقدي سازمان توليدي است بايد
مديريت دقيق شود.بايد ازعملکرد تحويل و پشتيبانی هاي فنی اقالم خريداري شده اطمينان حاصل کند.
هدف اصلي خريد مواد اوليه حمايت از مشتري داخلي واحد توليدي يعني واحد ساخت است.
مسئولیت هاي واحد خرید:


آگاهی نسبت به مواد اولیه مورد نیاز سازمان



انتخاب عرضه کنندگان و مذاکره با آنها در مورد قیمت



اطمینان ازتحویل به موقع و نشان دادن هزینه



کیفیت و عملکرد تحویل

ارتباطات واحد خرید :


با حسابداري و امور مالي بخاطر بودجه



با طراحی و مهندسی به خاطرمشخصات محصول



با واحد تولید به خاطر تحویل به موقع کاال براي تهیه محصول و با واحد حقوقی به خاطر بازنگري قراردادها

فعالیت هاي اساسي واحد خرید:
.1دريافت درخواست خريد :اسنادي هستند که واحد توليد يا کنترل موجودي تهيه می کند واجازه خريد مواد را می دهد.
 .2بازنگري و ارزيابی درخواستها  :می توان اقالم کم هزينه تر را جايگزين کرد ،يا يک قلم را حذف کرد -اين فعاليت
تحليل ارزش نام دارد.
 .3انتخاب عرضه کنندگان واجد شرايط
 .4يکپارچه کردن سفارشات  :می تواند به استفاده از تخفيف هاي مقداري کاهش نرخ حمل و نقل منجر بشود.
 .5پيگيري و تسريع امور :آگاهی واحد خريد از تحويل و زمان توليد
 .6تصويب پرداختها :هماهنگی با واحد مالی و حسابداري که قبل از تصويب پرداخت کاالي خريداري شده تحويل شده
باشد.
 .7ثبت گزارشها :وجود يک سيستم اطالعاتی و دقيق ضروري است.
4

درفرآيند خريد سه دسته قالم خريداري ميشود:


اقالمی که داراي هزینه هاي سرمایه اي زیادي می باشند.نیازمند پیشنهادات رقابتی بر مبناي خصوصیات فنی تخصصی
وقراردادهاي حقوقی می باشند.



اقالم کوچک که می توان به واسطه سفارش بخش ها و از طریق کاتالوگ یاخرید هاي یکجا بدون فرآیند رسمی
خریداري کرد  ,ازطریق تنخواه حساب هزینه پرداخت می شود.



خرید با حجم باال از طریق قراردادهاي پوششی.

قراردادهاي پوششی :مقدار زيادي کاال براي تحويل در طول يک دوره زمانی بلند مدت که تاريخ تحويل آن مشخص
نيست.هروقت مواد اوليه مورد نياز بود سفارش ترخيص براي تحويل کاال ارسال می گردد
مزيت قراردادهاي پوششي :خريداراز عرضه کاال مطمئن می باشد .از تخفيف مقداري استفاده می شود.
فعاليت هاي مديريت مواد

دریافت،بسته بندي ،حمل و انبار کردن
وظيفه دريافت عبارت است از تخليه کاالهاي وارده از وسيله ي نقليه به منظور رسيدگی مقدار صحيح و کيفيت مناسب کاال و
آماده کردن آن براي ذخيره سازي يا توليد.
واحد هاي بسته بندي و حمل مسئوليت اطمينان از بسته بندي صحيح  ،برچسب هاي درست  ،بارگيري بر روي وسيله حمل و
نقل مناسب را دارد.
انبار داري با واحد هاي دريافت همکاري نموده  ،موجودي کاال را نگهداري می کند و يک فعاليت کاربر است.
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توزیع فیزیکي :وظيفه اساسی در رضايت مشتري دارد ومسئول انتخاب و سايل حمل و نقل  ،کنترل حرکت موادوکاال در داخل
کارخانه واداره ناوگان ترابري سازمان را دارد.
يک سيستم توزيع کارآمد سازمان را قادر می سازد با سطح کمتري از موجودي ،عمليات خود را انجام دهد.که اين امر سبب
کاهش هزينه می شود.
وظیفه تردد  :ارائه خدمات حمل و نقل به واحد خريد –انتخاب روش مناسب حمل ونقل –مذاکره قراردادهاي حمل و نقل ونرخ
آن –پيگيري محموله ها –تهيه پرونده مطالبات براي کاالهاي خسارت ديده –مميزي بارنامه
عوامل اساسی در تصميمات مربوط به حمل و نقل:سرعت –قابليت دسترسی –هزينه –ظرفيت
خطوط لوله براي نفت و گاز
حمل دريايي براي مقادير بزرگ مواد اوليه يا زغال سنگ
راه آهن براي اقالم كم ارزش (كند و با تاخير و قابليت اطمينان كمتر)
حمل هوايي گرانتر اما به دليل كاهش نياز به بسته بندي ممكن است در حالت كلي ارزانتر از حمل جاده اي شود.

مدیریت عرضه کنندگان و مشارکت
در صورتي كه كيفيت عرضه كنندگان بهبود يابد شركت ها قادرند موجودي ها و به تبع آن بازرسي و آزمايشات را كاهش دهند.
مشاركت با عرضه كنندگان سبب ايجاد روابط دوستانه و كاهش تعداد كل عرضه كنندگان ميشود .تجربه قديمي پيشنهادهاي تعداد
زيادي از عرضه كنندگان براي هر سفارش و پذيرفتن قيمت كمتر بجز در مورد اقالم استاندارد مطلوبيت خود را از دست داده
است .بسياري از شركت ها به دنبال عرضه كنندگاني هستند كه نمودارهاي كنترل و نتيجه آزمايشات داشته باشند.
به واسطه قراردادهاي بزرگ عرضه کنندگان از طريق صرفه جويی مقياسی تمايل به سرمايه گذاري روي فرآيند و بهبود
سيستم زياد خواهد بود.
مشتريان از طريق تخفيف مقداري متنفع می شوند.
تکنولوژي اطالعات در مدیریت مواد
بخشی از نياز هاي مهم در مديرت مواد :


داشتن اطالعات دقیق در مورد زمان تحویل



کاهش زمان تحویل صرف شده در مراحل مختلف



تعیین دقیق محموله هاي دریافت شده



انتخاب محل ذخیره سازي
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به هنگام کردن گزارشات مربوط به موجودي



تهیه صورت حسابهاي مربوط به بارگیري



تهیه گزارشات مدیریتی مختلف

استفاده از کد هاي ميله اي:اطالعات توسط كامپيوتر پردازش شده و وقتي سطح موجودي به آستانه بحراني ميرسدخود به خود
صدور سفارش خريد ميكند و باعث ميشود به طور متناوب محموله هاي كوچك سفارش داده شود.
مزايا:


انطباق تولید با تقاضا.



نیاز به انبارهاي ذخیره سازي هزینه زا را کاهش داده.



باعث واکنش سریع تر تولیدکنندگان شده .



پردازش هاي نوشتنی را حذف کرده .



در زمان مدیران صرفه جویی کرده .



خطاهاي انسانی را کاهش داده.

يک سيستم هوشمند انبار داري از طريق بررسی کد هاي ميله اي ميتواند:


خطاي اطالعات را به صفر برساند .



ازطریق ارتباطات الکتریکی به واکنش هاي سریع نائل شود



بهره وري کارگران را افزایش دهد.



از طریق دقت در محل ذخیره سازي استفاده از فضا را بهبود بخشد.

طبقه بندي مسائل موجودي
يكي از قدم هاي اوليه در تحليل مسايل موجودي توصيف مشخصه هاي اصلي محيط و سيستم موجودي است.
مشخصه

توصيف

تعدا د اقالم

یکی یا چند

ماهیت تقاضا

مستقل یا وابسته

تعداد دوره هاي زمانی در افق برنامه

یکی یا چند

زمان تحویل

قطعی یا احتمالی

کسر موجودي

سفارش عقب افتاده یا فروش از دست رفته
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تعداد اقالم:اقالم در قالب گروه هايي با مشخصات مشابه يكپارچه ميشوند.براي اقالم چندگانه مدوديت هاي مختلفي نظير انبارها
يا محدوديت هاي بودجه اي كه روي خط مشي موجودي اثر ميگذارد وجود دارد.
ماهيت تقاضا :مستقل يا وابسته -قطعي يا احتمالي – پويا يا وابسته
مستقل  :تقاضا توسط عمليات تحت تاثير قرار نمی گيرد.بلکه توسط بازار ،موجودي کاالهاي نهايی داراي مشخصه تقاضاي
مستقل هستند
وابسته  :اگر تقاضاي اقالم وابسته به ديگر اقالم باشد –لوستر مستقل و سرپيچ آن وابسته
قطعی  :تقاضا ثابت است  ،تقاضا با اطمينان قابل شناسايی است
احتمالی  :تقاضا متغير بوده و از طريق يک توزيع احتمال مشخص می شوددراين وضعيت پيش بينی دقيق مشکل است .نان و
شير نسبتا ً ثابت –کدو و کيک ميوه اي شديداًمتغير
تقاضاي يکنواخت به نام تقاضاي ثابت و تقاضاي که در طول سال تغيير می کند تقاضاي پويا است.
تعداد دوره هاي زماني :بعضي اقالم يك دوره اي هستند و قابل نگهداري نيستند.مثل درخت كريسمس يا مدهاي فصلي و
نگهداري آن ها امكان پذير يا اقتصادي نيست.
زمان تحويل  :مقدار زمان بين صدور يک سفارش و دريافت آن  ،ممکن است ثابت يا احتمالی باشد .زمان تحويل شامل :زمان
مورد نياز عرضه کننده براي پردازش سفارش و زمان مورد نياز عرضه کننده براي توليد آن سفارش
كسرموجودي  :زمانی که براي تامين تقاضاي مورد نياز با موجودي در دسترش نباشدكه با دو حالت مواجه ميشويم:
 .1سفارش عقب افتاده :مشتري مايل است براي محصول منتظر بماند(هزينه اضافی براي حمل و نقل،تسريع يا احتماال خريد از
عرضه کننده ديگر يا قيمت باالتر منجر شود)
 .2فروش از دست رفته :مشتري مايل نيست منتظر بماند و از جاي ديگر خريد می کند (.هزينه فرصت ازدست رفته)كه شامل
زيان ناشي از خوش قولي (اعتبار) و درآمدهاي بالقوه آتي ميگردد.
از ديدگاه مشتريان سازمان ها هرگز حاضر به وقوع کسر موجودي نيستند.
داليل عقب افتادن سفارش :عدم پيش بينی دقيق زمان تحويل يا مصرف  ،عدم اطمينان در تحويل عرضه کننده  ،خطاهاي اداري
 ،مشکالت کيفی  ،ذخيره ايمنی نا کافی و حوادث حمل و نقل
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هزینه هاي موجودي
هزينه هاي موجودي در چهار طبقه اصلی قرار ميگيرند .هزينه خود اقالم ،هزينه آماده سازي سفارش  ،هزينه نگهداري
موجودي و هزينه هاي کسر موجودي
هزينه اقالم :بهترين معيار در تعيين خط مشي موجودي است .زماني كه تخفيف هاي مقداري پيشنهاد ميشود هزينه اقالم از
مالحظات مهم است اما اكثر مواقع هزينه اقالم ثابت است.
هزينه سفارش  :به دليل عمليات مرتبط با خريد سفارش از عرضه کنندگان سازمان هاي توليدکننده به وقوع می پيوندد و شامل
هزينه هاي تکميل فرم هاي مربوطه  ،انتخاب عرضه کنندگان  ،هزينه ثابت جابجايی  ،پردازش اسناد و دريافت کاال  ،بازرسی
آن در زمان دريافت .هزينه سفارش به تعداد دفعات سفارش بستگی دارد نه به تعداد اقالم خريداي شده يا توليد شده.
هزينه نگهداري موجودي :شامل کليه هزينه هاي ناشی از نگهداري مقداري موجودي می باشد مثل اجاره ،برق،گرمايش
هزينه سرمايه :بزرگ و جزء هزينه نگهداري موجودي است.
نرخ بهره مرتبط باارزش پول به کار رفته درموجودي xهزينه سرمايه = ارزش يک واحد موجودي درطول زمان نگهداري
هزينه اعتبار :فروش از دست رفته موجب فرصت هاي از دست رفته سودآوري وممکن است به زيان آتی در منافع منجر گردد
که هزينه اعتبار خوانده ميشود.

تحلیل A B Cموجودي
تحليل موجودي  :ABCکاربردي از اصول پاره تو بوده و شامل طبقه بندي اقالم موجودي در قالب سه گروه  Aو Bو Cبراساس
مصرف پولی ساالنه آنها مي باشد..
اقالم گروه :Aدرصد کوچکی از کل اقالم که ارزش پولی بااليی دارند .شامل  07-77درصد ارزش پولي كل و تنها 37-11
درصد اقالم.
زمان تحويل خيلی کوتاه – كنترل شديد-محموله هاي كوچكتر با تحويل مكرر -امري نامتعارف و نيازمند همكاري نزديك خريدار
با عرضه كننده.
اقالم گروه  :Cدرصد بزرگی از کل اقالم که ارزش پولی کمی دارند .مقادير زياد از اين اقالم شامل تخفيف هاي مقداري-زمان
تحويل کوتاه به دليل اينكه ميتوان آن را از طريق عرضه كنندگان متعددي به دست آورد -نياز به كنترل شديد ندارد.
اقالم گروه  :Bحد واسط Aو Cهستند.سفارش به ندرت عمدتا ً شامل قطعات تعميراتي براي محصوالت قديمي .قابليت دستيابي
به اين اقالم محدود است پس زمان تحويل معموال باالست.
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سیستم هاي کنترل براي تقاضاي مستقل
دو نوع سيستم كنترل وجود دارد.
سيستم بازنگري پيوسته  :وضعيت موجودي به طور پيوسته بررسی ميگردد  .کنترل بيشتري بر اقالم دارد ومعموال براي اقالم
گروه Aاستفاده ميشود.
وضعيت موجودي مساوي مقدارموجودي در دست به عالوه مقدار کاالي سفارش شده ولی هنوز نرسيده منهاي سفارشات عقب
افتاده
اگر سفارش مجدد صرفاًبراساس سطح موجودي دردست باشد سفارش بايد به طورپيوسته هرزمان که ميزان موجودي به
کمتراز نقطه مجدد سفارش رسيد ،داده شود.
سيستم دوقفسه اي يک نسخه از سيسم بازنگري پيوسته است که نياز به گزارش هاي روزانه را حذف کرده و اغلب براي بخش
هاي کوچک استفاده ميشود .عرضه قطعات كوچك در يك قفسه به همراه يك قفسه دوم به عنوان ذخيره  .زماني كه اولين قفسه
خالي ميشود  ،سفارش موجودي ميدهند و قفسه دوم را استفاده مي كنند.
سيستم بازنگري دوره اي  :وضعيت موجودي فقط در فواصل زمانی ثابت بررسی می شود.زمانی که تعداد زيادي از اقالم از
عرضه کنندگان مشابه تدارك ديده می شوند.حمل و نقل را يکپارچه کرده و نرخ آن را کاهش ميدهد.معموالً براي اقالم C
استفاده می شود.
اگرزمان تحويل کوتاهتر از زمان بين بازنگري ها باشد نقطه مجدد سفارش به جاي مبتنی بودن بر وضعيت موجودي ،برسطح
موجودي مبتنی خواهد بود.
شمارش دوره اي :سيستمی است جهت شمارش پيوسته موجودي فيزيکی در خالل سال .اين سيستم ،زمان بندي و برنامه
ريزي شمارش فيزيکی است.
مزاياي شمارش دوره اي:
خطاها را ميتوان از طريق دوره هاي زمانی بيشتربه راحتي کشف کرد ،علل ايجاد خطا را می توان به سهولت بررسی و اصالح
کرد.شمارش فيزيکی ساالنه حذف می شود و فقدان زمان مفيد به حداقل می رسد .براساس يک مبناي مستمرميتوان به سطح
بااليي از دقت درموجودي رسيد.می توان گزارش دارايی صحيح در طول يک سال داشت .
همچنين يک گروه تخصصی از شمارشگران دوره اي را به منظورکارآمد شدن شمارش کاال،شناسايی اختالف و يافتن راه حل
هايی براي خطاهاي سيستم ايجاد کرد.
سيستم هاي موجودي به سمت اين خطاها تمايل دارد:انباشته کردن خطاهاي ناشی از شمارش و ثبت تعداد کاالهاي رسيده،
اشتباه در تعيين کاال ،دزدي و نظائر آن  .خطاها ناشي از طراحي فرم ها ،عدم آموزش كاركنان و بي توجهي و ضعف در كنترل
اسناد ميباشد.
پيشنهاد ميشود براي كمتر شدن خطاها براي اقالم  A,B,Cدرصد دقتي درنظر گرفته شود.
درصدA: ±0.2

درصدB: ±1

درصد C: ±5
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سنجش عملکرد سیستم موجودي
سنجش عملکرد سيستم موجودي سبب بهبود خط مشي ها ،پر كردن انبار ،ارزيابي مديريت مواد ،تعيين ماندگاري خط توليد و
كمك در ارزيابي مالي موجودي ميشود.
دسته بندي موجودي ها
 .1موجودي عملياتی :هرمقدار موجودي كمتر يا مساوي سطح مجاز
 .2موجودي مازاد :هر مقدار موجودي اضافه بر حداکثر موجودي عملياتی ولی کمتراز يک مقدارمشخص که تعيين کننده
موجودي اضافه می باشد.موجودي مازاد بايد به عنوان شاخصي براي كنترل مشكالت نيازمند توجه در نظر گرفته شود.
 .3موجودي اضافی:موجودي بيشتراز مازاد که توسط خط مشی مالی تعيين می شود.
 .4موجودي منسوخ :موجودي که بدليل عدم تداوم ،انقضاء زمان مصرف و نظير آن منسوخ و از كار افتاده شده.
 .5موجودي محصول جديد :يک طبقه بندي از موجودي که بدليل اينکه تقاضا براي محصول جديد در اوايل دوره عمرمحصول
تدريجی است پيشنهاد می شود .اين سيستم طبقه بندي  5تايي را براي کاالهاي نهايی  ،مواد خام و کار در جريان ميتوان به کار
گرفت.
مدل سازي تصمیمات موجودي
مدل مقرون به صرفه سفارش : EOQيك مدل اقتصادي كالسيك براي مديريت موجودي است.
هزينه کل(هزينه سفارش  +نگهداري ) را حداقل می کند .
نيازمند اين مطلب است که آگاهی در مورد ميزان تقاضا در طول يک دوره زمانی هيچ اطالعاتی در مورد تقاضا در ساير نقاط
به ما نميدهد
وابستگی تقاضا راکه در بسياري از موقعيتهاي توليد وجود دارد را نظر نمی گيرد.دراين حالت بهتر است از برنامه ريزي
استفاده کرد . MRPمواد اوليه مورد نياز يا براي سيستم هاي موجودي که از فرضيات نرخ تقاضا و زمان تحويل ثابت استفاده
می کنند.نقطه مجدد سفارش همان تقاضا درطول زمان تحويل می باشد .که بين زمان صدور يک سفارش و دريافت آن به وقوع
می پيوندد.

چند فرض مهم در استفاده از مدل:EOQ


تقاضا باید مستقل ودردوره هاي مختلف باشد.



فقط یک کاال تحت بازنگري پیوسته درنظر گرفته می شود .



کل موجودي سفارش داده شده در یک زمان وارد انبار می شود .



تقاضا نرخ ثابت یا تقریبا ثابت دارد.
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چه مقدار و چه موقع سفارش دهیم؟
زمان سيکل  :Tدوره زمانی بين سفارش ها
نقطه مجدد سفارش : rهمان تقاضا در طول زمان تحويل می باشد که بين زمان صدور سفارش يک سفارش و دريافت آن به وقوع مييوندد.
دخيره ايمنی  :وابسته به نقطه مجدد سفارش بوده و به نوبه خود تعيين کننده احتمالی کسر موجودي می باشد.

سطح خدمت و عدم اطمینان تقاضا
در بسياري از موارد تقاضا نسبتا ثابت است ولي حول يك متوسط نوسان ميكند.زمانيکه که تقاضا احتمالی است از ذخيره ايمنی به منظور
کاهش ريسک کسر موجودي استفاده می شود.سطح بهينه ذخيره ايمنی را می توان از طريق مشخص کردن يک سطح خدمت مطلوب تعيين
کرد .سطح خدمت عبارت است از احتمال عدم کسر موجودي در طول زمان تحويل .
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چه موقع از مدل EOQاستفاده کنیم؟
تقاضا اغلب مواقع نامنظم يا متالطم است و فرض ثابت بودن تقاضا كه براي مدل  EOQمورد نياز است تامين نخواهد شد .به
منظور تعيين اينكه چه موقع تقاضا آنقدر منظم است كه بتوان از مدل  EOQاستفاده كرد پيترسون و سيلور محاسبات زير را
پيشنهاد نموده اند.
.1تعيين تخمين تقاضا  dكه ازاين رابطه به دست ميايد.

∑

.2تعيين تخميني از واريانس تقاضاي  Dكه از اين رابطه بدست ميايد.

∑

.3تعيين تخميني از تغيير پذيري نسبي تقاضا كه به آن ضريب تغيير پذيري گفته ميشود و ازاين رابطه بدست ميايد.
VC

نمونه مساله:
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فصل  :31تولید ناب و ساخت همزمان
حذف ضايعات  ،کاهش موجودي ،بهبود کيفيت  ،توسعه منابع انسانی مشخصه هاي توليد ناب هستند.توليد ناب به ساخت همزمان بستگی
دارد.
ساخت همزمان يک شمارش سيستماتيک حرکت سريع و هموار مواد اوليه به واسطه منابع کارآمد يک کارخانه در واکنش به تقاضاي بازار
می باشد.
مفهوم توليد به موقع توسط شرکت تويوتا توسعه يافت و به دنبال آن در سوي ديگر شرکتهاي ژاپنی نيز پذيرفته شد.اصول JITبه طور
واقعی توسط هنري فورد دراوايل سال  1930بکارگرفته شدو امروزه بسياري از شرکتهاي آمريکايی آن را بکار گرفته اند.
JITفل سفه اي است براي کنترل و مديريت مواد با هدف حذف کليه ضايعات شامل موجودي هاي غير ضروري و ضايعات توليد و درنتيجه
بهبود کيفيت و بهره وريJIT.بايد با عوامل سطوح باالتر سازمان در ارتباط باشد.
اولين نگرش ساخت همزمان مديريت به موقع مواد اوليه است که هدف آن حذف کليه منابع ضايعات شامل موجودي هاي غيرضروري و ته
مانده هاي انبار می باشد.
دومين نگرش ساخت همزمان مديريت محدوديت )(TOCمی باشد که برمبناي ايده بهره برداري موثر از منابع محدود شرکتها قرار دارد.
مديريت محدوديت بر مفهوم تعيين ومديريت محدوديت هاي حياتی در يک سيستم توليدي مبتنی است.
مفهوم JIT
تعريف اوليه  :JITايده توليد واحدهاي الزم در كميت الزم و در زمان الزم.
عوامل اصلی JITدرشش طبقه دسته بندي شده اند:

.1مديريت بخش توليد
.2برنامه ريزي
 .3طراحي فرايند و محصول
 .4مديريت نيروي كار
 .5مديريت عرضه كنندگان
 .6سيستم هاي اطالعاتي
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مدیریت بخش تولید
مديريت  JITجريان مواد دربخش توليد مستلزم كاهش زمان راه اندازي  ،اندازه توليد كوچك ،تعمير و نگهداري پيش گيري كننده  ،توليد
كششي و كانبان ميباشد.
کاهش زمان راه اندازي :زمان راه اندازي طوالنی ،منابع ساخت وتوليد را ضايع می کند.زمان راه اندازي کوتاه توليد کننده را قادر می سازد
تا عمليات توليد را در زمان کمتري راه اندازي کرده و تغييرات را بطور متناوب اعمال نمايد ودرنتيجه به انعطاف پذيري باال و تنوع
محصول(اهدف مهم استراتژيک ) نائل شود.
اندازه هاي توليد کوچک :يک جريان مستمر ازاندازه هاي توليد کوچک،سرمايه گذاري غير ضروري درموجودي را حداقل ميکند.
هزينه هاي تنظيم و راه اندازي معموالً با زمانهاي تنظيم و راه اندازي همبستگی باالئی دارند .اگر هزينه تنظيم کم باشد،اندازه توليد کوچک
اقتصادي و مقرون به صرفه خواهد بود.
يکی از اجزاء مهم هزينه سفارش  ،هزينه ناشی از دريافت ،بازرسی و مرتب کردن مواد براي استفاده هاي آتی می باشد.محموله هاي
كوچك را ميتوان مستقيم به بخش توليد تحويل داد.
تعمير و نگهداري پيشگيري کننده نه تنها بايستی به دنبال اجتناب از خرابی باشد بلکه بايستی بدنبال بهبود قابليت کلی فرآيند نيز باشد.در
تعمير و نگهداري بهره ور فراگير )(TPMبايد خود کارگران را درامر نگهداري درگير کرده و كباعث كاهش بيكاري ميشود.چراکه در
اينجاست که کارگران مجبور نيستند منتظر متخصصان تعمير و نگهداري بمانند.
تولید کششي و کانبان
چالش اصلی در توليد به موقع هماهنگی موفقيت آميز فعاليتهاي توليدي است.
هدف اين سيستم ايجاد يك سيستم هموار و سريع بري كليه محصوالت از زمان دريافت مواد و قطعات خريداري شده تا زمان تحويل محصول
نهايي به مشتري ميباشد.
سيستم فشاري :اغلب کارخانجات از اين سيستم استفاده می کنند.درآن قطعات ساخته شده و سپس يه عمليات بعدي يا انبارارسال می گردد
خرابی در فرآيند يا نوسان تقاضا متعاقبا ً موجب ايجاد توازن در موجودي بين بخشهاي عملياتی مختلف می گردد.
در شرکت تويوتافرآيند برعکس سيستم فشاري است.فرآيند براي اين مشکل است که کارگران يک عمليات خاص ،به طرف منبع قطعات
موردنياز نظير واحدماشين کاري يا مونتاژ فرعی رفته و قعات مورد نياز خود را تحويل ميگيرند.سپس به اندازه کافی قطعات جديد جهت
جايگزينی قطعات قبلی استفاده می کند.
اين سيستم توليد کششی که درآن اقالم فقط در صورت نياز توليد يا تحويل می شوندازآخرين بخش عملياتی شروع شده ودر سرتاسر کليه
ايستگاههاي کاري موجود در فرآيند توليد وبه عقب حرکت کرده و بطور پيوسته حتی تا پيمانکارهاي فرعی و عرضه کنندگان نيز ادامه می
يابد.
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يک عامل کليدي توليد به موقع در ژاپن سيستم اطالعاتی کانبان (کارت درزبان ژاپنی) می باشد.نوع و تعداد واحدهاي مورد نياز هر فرآيند
بر روي کانبانها نوشته شده و براي وارد کردن اقالم تحويلی و توليدي در سراسر فرآيند توليد مورد استفاده قرار ميگيرد.مقدار موجودي
کار درجريان معادل تعداد کانبان هاي صادر شده است.
تعدادكانبانها
متوسط نرخ تولید روزانه
زمان انتظار كارتها
 Tpزمان پردازش هر قطع
=αمتغیر خط مشي
 =Cظرفیت یك ظرف استاندارد
برنامه ریزي
توليد انبوه که گاهی ساخت تکراري نيز ناميده می شونداز بهترين انواع مختلف فرآيند توليدي می باشد.ساخت تکراري نسبت به توليد
دسته اي و کارگاهی از ميزان موجودي وزمان تحويل کمتري برخوردار است که اين امر به افزايش بهره وري و کاهش هزينه منجر می
شود.موثر بودن ساخت تکراري مستلزم طراحی دقيق و تعهد مديران و کارگران می باشد.
برنامه اصلي تكراري :براي کار کردن به صورت يکنواخت سيستم  JITبا يستی نوسان در تقاضاي توليد را به حداقل برساند.اينکار از
طريق ساختن کاالهاي نهايی در اندازه هاي کوچک توليد و داشتن يک برنامه اصلی يکنواخت امکان پذير است.
يک برنامه يکنواخت  ،توليد کليه محصوالت را درطول ماه هموار می نمايد.يک برنامه توليد يکنواخت همچنين به هموار شدن تقاضابراي
عرضه و نگهداري وديگرفعاليتهاي نيز کمک ميکند.
طراحي فرایند و محصول
جانمايی تجهيزات :جانمايی ضعيف تجهيزات يک از عوامل اصلی ايجاد عدم کارائی در توليد است.
جانمايی برحسب فرآيند :مواد اوليه بايستی در فصول عمليات ساخت بين واحد هاي مختلف انتقال داده شوند.که درنتيجه هزينه هاي غير
ضروري به شکل موجودي ،جابجائی ،تاخير توليد و نظائر آن اتفاق خواهد افتاد.
توليد  JITنيازمند جريان همواري است که درآن مواد اوليه عرضه شده بدون تاخير به سمت کاالي نهايی حرکت کند از اين روجانمايي بايد
به صورت مستقيم يا Uشكل يا تكنولوژي گروهي باشد.
تکنولوژي گروهی شامل ماشين آالت متعددي است که وظايف مختلفی را دردريک مرکز کاري منفردانجام می دهد بدون اينکه نيازي به
حرکت دادن محموله هاي بزرگی از موجودي کار در جريان باشد.
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ساده سازي طراحي محصول :ساده سازي طرح و استاندارد كردن محصوالت مختلف ميتواند به سريعتر شدن تغييرات و نياز به كارگران با
مهارت كمتر منجر گردد.
مدیریت نیروي کار
مفهوم JITمستلزم آن است که کارکنان اختيار داشته باشند تا تصميمات مهمی نظير متوقف کردن خط توليد در زمان بروز مشکالت را
اتخاذ نمايد  .ژاپنی ها به اين مفهوم يو آي دون ) (YO-I-DONميگويند .
سه عامل اصلی مبتنی بر نوع رابطه مدير-کارمند:



استفاده از کارگران چند وظیفه اي



گروههاي کوچک حل مشکل



آموزش

كارگران چند وظيفه اي :به منظور کسب يک جريان هموارتوليدي کارگران در واحد هاي تکنولوژي گروهی بايستی قادرباشنداز يک ماشين
به ماشين ديگررفته و عمليات تنظيم و راه اندازي،نگهداري و بازرسی را انجام دهند اينگونه کارگران چند وظيفه اي به حذف موجودي در
فرآيند و کاهش تعداد کارگران موردنياز و ايجاد مشارکت بيشتر در کل فرآيند توليد کمک می کنند .
بهبود فرآيند به خالقيت کارگران و کارگروهی بستگی دارد.
گروه هاي کوچک حل مشكل :تالش می کنند تا ازطريق تشويق کارگران به ارائه ايده هايی در مورد مشکالت مربوط به توليد و مطرح
کردن آنها در جلسات حل مشکل از اين خالقيت بهره برداري نمايند.
آموزش  :مفهوم آموزش مدام العمر ژاپنی آنان را قادر می سازد تا از مزاياي JITبهره مند شوند .آموزش بر روي چگونگی اجراي يک
کار بصورت موثر تر و با کيفيت بهتر و استفاده از تکنيک هاي مختلف حل مشكل نظير کنترل فرآيند آماري و مهارت هاي جديد که
انعطاف پذيري کارگران را افزايش می دهد.
در آمريکا آموزش  JITمواردي نظير حذف عادات ناپسند در محيط هاي توليدي سنتی مانند تمايل به پذيرش مسئوليت محدود را هدف کار
خود قرار داده است.
مدیریت عرضه کننده
تحويل : JITدر سيستم JITخريد در مقادير کوچکتر و کمتر صورت می گيرد و در ابعاد استاندارد .به جاي فرستادن يك محموله بزرگ كه
بايستي قبل از ارسال به مرحله توليد شمارش ،بازرسي و ذخيره گردد عرضه كنندگان در سيستم  JITمحموله هاي كوچك را به صورت
روزانه يا با تناوب بيشتر به منظور تامين برنامه روزانه توليد ارسال ميكنند.كه باعث حذف امكان بالقوه براي خسارت ديدن بواسطه حمل
و نقل و صرفه جويي در فضا ميگردد.
كيفيت عرضه كننده:خريد  JITمستلزم تحويل به موقع با عيوب صفر است.پس تعداد عرضه كنندگان بايد كاهش يابد.
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سیستم هاي اطالعاتي و حسابداري
چندين روش حسابداري صنعتی درزمينه انواع ضايعاتی که سيستم JITبراي حذف آنها طراحی شده فعال می باشدکه عبارتنداز:
 .1پيگيري و گزارش کردن کار مستقيم با هدف تخصيص سربار و پيگيري و گزارش استفاده از ماشين.
 .2استفاده از هزينه يابی جذبی کامل به منظور تعيين هزينه موجودي کار در جريان .
 .3گزارش واريانس.

تلفیق  JITبا رویه هاي مدیریت
پشتيباني مديريت عالي:قبل از اجرا مديران عالي بايد درك كاملي از  JITداشته باشند و براي منافع بزرگ منافع كوتاه مدت را قرباني كنند.
مديريت منابع انساني :اكثر شركت ها از آموزش و برنامه هاي توسعه بعنوان ابزار اصلي براي تعهد كاركنان نسبت به  JITاستفاده ميكنند.
مديريت كيفيت :اگر توليد داراي درجه بااليي از اقالم معيوب باشد  JITنميتواند بدرستي عمل كند .به منظور اطمينان از اينکه قطعات معيوب
مجاز نيستند تا در سيستم جريان پيدا کنند ژاپنی ها از روش  ROKA- YOKEبهره می برند که شامل  :استفاده از وسايل اتوماتيک براي
توقف ماشين آالت در صورت بدتر شدن کيفيت می باشد.
فوائد تولیدJIT
کاهش موجودي کار در جريان
کاهش هزينه براي تسهيالت،تجهيزات و نيروي کار
نيازکمتر به روشهاي پيچيده کنترل موجودي
نياز کمتر به پيگيري موجودي کار در جريان و ساده سازي كنترل توليد
مزيت عمده ،بهبود کيفيت است که ناشی از مشارکت نيروي کار در حل مشکالت می باشد .
فلسفه JITاز کاهش زمان سيکل كه اکنون بسياری از سازمان هاي توليدی و غير توليدی آن را بعنوان عامل اصلی استراتژی های خود در
نظر می گيرند حمايت می کند.
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کاربرد  JITدر سازمان هاي خدماتي
 JITبيشترين كاربرد را در سازمان هاي توليدي داشته است اما در سازمان هاي خدماتي هم به طور فزاينده اي كاربردهاي آن آشكار شده
است .فلسفه  JITاز كاهش زمان سيكل كه اكنون بسياري از سازمان هاي توليدي و غير توليدي آن را به عنوان عامل اصلي استراتژي
هاي خود در نظر مي گيرند ،حمايت مي كند .از اين ديدگاه  JITحتي ممكن است تاثير بيشتري در سازمان هاي خدماتي نسبت به سازمان
هاي توليدي داشته باشد.
هدف بنيادي  JITحذف ضايعات و ايجاد بهبود مستمر است.
ضايعات در سازمان هاي توليدي شامل ذخيره سازی ،حرکت و جابجايی  ،سرعت بخشيدن،زمانبندی وبازرسی است.
بسياري از فعاليت هاي خدماتی داراي منبع ضايعات مشابه نظير پست کردن  ،سفارشات عجوالنه و تصحيح کردن هستند
نمودار جريان وسيله اي مناسبی براي تعيين منابع ضايعات می باشد .اين نمودار ،مشتريان داخلی هر فعاليت نيز فعاليت هايی که فاقد ارزش
افزوده هستند را تعيين کرده و پيداکردن نقاطی که در آن امکان ايجاد بهبود وجود دارد را تسهيل می دهد.
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مدیریت محدودیت یا تئوري محدودیت)(TOC
يك نگرش عمومي به ساخت همزمان بنام مديريت محدوديت خوانده ميشود.
هدف اساسی) (TOCايجاد يک فرآيند بهبود مستمر از طريق ساخت همزمان بوده و بر اين اصل استوار است که محدوديت ها،تعيين کننده
عملکرد هر سيستمی می باشند.
محدوديت فقدان هر منبعی است که مانع از دستيابی به سطوح باالتري از عملکرد می گردد.
اشكالي از محدوديت :
ظرفيت محدود در مراکز کاري
عدم انعطاف پذيري در وظايف کاري
مهارت هاي نا مناسب نيروي کار
يک فلسفه ناکارآمد مديريت
محدوديت منابع تعيين کننده ميزان خروجی يک سيستم می باشند چرا که آنها سطح توليد کارخانه را باظرفيت خودشان محدود می کنند.
) (TOCروی اين عوامل متمرکز است:
مديريت دقيق و اتصال آنها به بازار به منظور اطمينان از يک محصول مناسب
برنامه ريزي منابع فاقد محدوديت به منظور افزايش قدرت رقابت فرآيند توليدی
به منظور بهبود ستاده هاي سيستم مديريت محدوديت نمی تواند به کاهش موجودي،کاهش هزينه هاي عمليات و بهبود پاسخگويی کمک
کند.
JITاز سيستم کششی کانبان استفاده می کند.
دسته هاي کوچک توليدي  :دسته هاي انتقالی نيز ناميده می شوند
دسته پردازش  :به تعداد واحد هاي پردازش شده با يک راه اندازي گفته می شود.
مدي ريت محدوديت از جهت تمرکز آن بر منابع به جاي محصول نهايی به عنوان مبنائی براي کليه عمليات به شدت با JITمغايرت دارد.
مديريت محدوديت همانند  JITقبول دارد که جريان مواد در دسته هاي کوچک توليدي از تعداد مورد واحد هايی تشکيل شده است که قبل از
اجراي عمليات بعدي با يستی مورد پردازش قرار گيرند.
تالش برای بهينه کردن هرمنبعی ضرورت ندارد و فقط بايستی منابع بحرانی بهينه شوند.
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در فرآيند توليدی 3نقطه از اهميت خاصی برخوردار است:
. 1درجلوی منبع محدوديت
. 2در نقاط مونتاژ ،جائيکه قطعات در مسيرتقارب منبع محدوديت مورد پردازش قرار گرفته اند.
. 3در منطقه کاالی نهايی يا در منطقه حمل
برنامه ريزي براي منابع محدوديت به اين صورت است که  :ايستگاه هاي کاري که قبل از يک منبع محدوديت قرار دارند از بافر
زمانی تا عمليات آغازين به صورت پسرو برنامه ريزي می شوند.بنابراين عمليات آغازين به منظور صدور مواد اوليه به گونه
اي که از منابع محدوديت حمايت کنند برنامه ريزي می شوند.بطريق مشابه به ايستگاه هاي کاري که در جلو منبع محدوديت
قرار دارند به صورت پيشرو برنامه ريزي می شوند.
براي مشخص کردن اندازه دسته ها بجاي استفاده از هزينه راه اندازي در منبع فاقد محدوديت  ،توازن بين ستاده هاي سيستم
وزمان هاي تحويل و راه اندازي در منابع محدوديت تعيين کننده اندازه دسته هاخواهد بود .بعالوه دسته هاي انتقالی و پردازش
منابع فاقد محدوديت مجاز هستند تا به منظور حفظ جريان به اجتناب از محدوديت هاي زمانی و کاهش زمان تحويل تغيير کنند.
مديريت محدوديت فراتر از وظيفه برنامه ريزي می رود.زمانيکه منابع محدوديت تعيين شدند ماهيت تصميمات کليه مديريت
تغيير می کند.
هزينه يابی محصول ،سنجش عملکرد  ،طراحی محصول و فرآيند ازتصميمات کليدي مديريت هستند.

مراحل همزمان کردن فرآیند ساخت
 .1تعيين منابع محدوديت:



تعیین مراکز کاري که در آنها موجودیها جمع می شوند .



جستجو براي یک الگوي تسریع تاخیر در قطعات تولید شده در منابع محدودیت.



تعیین سفارشاتی که بطور ثابت داراي تاخیر می باشند.

 .2قراردادن بافرهاي زمانی در نقاط بحرانی به منظور حمايت از ستاده ها



استفاده از بافرها در نقاط مونتاژبه منظور اطمینان از بموقع بودن ستاده ها.



استفاده از بافرها در انتهاي فرآیند تولید به منظور تامین سفارشات ویژه مشتریان .استفاده از بافرها در کنار منابع
محدودیت به منظور فعال نگه داشتن آنها .
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 .3تعيين برنامه توليد براي منابع محدوديت



تلفیق منبع محدودیت با تقاضاي بازار،مراقبت از زمان تحویل سفارش در بین منبع.



محدودیت و بافر حمل



موازنه کردن ظرفیت محدود منبع محدودیت در بین فرآیند و زمان راه اندازي

 .4کنترل حرکت مواد به قسمت توليد به منظور تغذيه منبع محدوديت



برنامه ریزي پسرو از منبع محدودیت به طرف عملیات آغازین .



برقراري قوانین اولویت به منظور تعیین توالی در مشاغلی که در زمان بروز تعارض بایستی .



مورد پردازش قرار گیرند.

.5حرکت سريع و هموار مواد پردازش شده منبع محدوديت در سرتاسر عمليات باقيمانده



برنامه ریزي پیشرو مراکز کاري که از منبع محدودیت تبعیت می کنند .



مجاز کردن تغییرات در دسته هاي انتقالی و پردازش به منظور اطمینان از جریان هموار مواد.
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فصل  :31برنامه ریزي تولید کل و برنامه ریزي اصلي
برنامه ريزي توليد و برنامه ريزي اصلی شامل تعيين سطوح توليد آتی در طول يک افق زمانی چند ماهه تا يک ماهه می باشد.
برنامه ريزي توليد برقرار کننده يک هدف ميان مدت براي توليدات سازمان يافته و استفاده از کل ظرفيت است.
برنامه ريزي اصلی تامين کننده داده هاي الزم براي کنترل و برنامه ريزي تفصيلی در سطوح عملياتی می باشد.
در گير بودن مديريت سازمان در امر برنامه ريزي و توليد به ويژه امر ساخت  ،بازار يابی و طرح هاي مالی ضروري است.
برنامه توليد از ديدگاه:


ساخت :برنامه تولید به تعیین متوسط ظرفیت مورد نیاز و تعدیالت مورد نیاز در ظرفیت کمک می کند .



بازاریابی  :برنامه تولید تعیین کننده مقدارمحصول که براي تامین تقاضا قابل دسترس می باشد.



مالی  :برنامه تولید تعیین کننده منابع مالی مورد نیاز واساس تصمیمات مربوط به بودجه بندي را مشخص میکند.

فرآیند برنامه ریزي تولید
تخمین دقیق تقاضا شامل:
•

پیش بیني تقاضاي آتي

•

سفارشات واقعي که قرارداد آنها منعقد شده قطعات یدکي و خدمات مورد نیاز

•

انبار هاي مورد نیاز براي موجودي ها

•

تعدیالت سطح موجودي

برنامه تولید براي زمانهاي بیش از یك سال تامین میشود لذا تقاضا و سطح موجودي /تولید معموال بر حسب مقیاسهاي کل ظرفیت
نظیر دالر ،تن ،گالن  ،ماشین ساعت یا واحد محصول بیان میشود.
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برنامه ريزي توليد کل  :عبارتست از توسعه ماهانه يا فصلی توليد مورد نياز براي گروه هاي محصول يا محصوالت هم خانواده اي که
تامين کننده تخمين تقاضا می باشند.زماني كه يك برنامه توليد كل تهيه ميشود بايد به بخش هاي جزئي تري بر حسب مراحل زماني مورد
نياز براي محصوالت منفرد تجزيه شود .برنامه مرحله بندي شده زمانی به نام برنامه ريز اصلي توليد(  )MPSخوانده ميشود.
 MPSمعموال تامين کننده توليد مورد نياز هفتگی در طول يک افق زمانی  6تا  12ماهه می باشد.
MPSتوسط کارکنان عملياتی در تهيه برنامه هاي تفضيلی براي خريدمواد ،توليد اجزا و مونتاژ نهايی محصول مورد استفاده قرار می
گيرد .MPSيک پيش بينی نيست بلكه برنامه اي است براي تعيين اين موضوع که به منظور تامين تقاضا ،چه موقع بايستی عمليات توليد
کامل گردد.
برنامه ريزي سر انگشتی ظرفيت :عبارتست از تحليل MPSبه منظور تعيين اينکه آيا در نقاط بحرانی فرآيند توليد ،ظرفيت مورد نياز در
دسترس می باشد يا خير.
برنامه مونتاژ نهايی ) :(FASشرح محصوالت نهايی است که از روي اقالم  MPSبايستی مونتاژ شوند.در بعضي سازمان ها  MPSو
 FASيكسان و در بعضي جداست.
 MPSبا برنامه توليد كل  ،برنامه مورد نياز با  MPSو برنامه كوتاه مدت با برنامه مواد مورد نياز بايستي سازگار باشد .برنامه ريزي
توليد يکی از ابزار مهم استراتژي ساخت می باشد.چرا که هر دو اينها با چگونگی اداره ظرفيت توليدي مرتبط می باشند.
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برنامه ریزي ظرفیت و تولید کل
اولين مرحله در فرآيند برنامه ريزي انتقال تقاضاي پيش بينی شده به سطوح توليد برنامه ريزي شده ماهانه می باشد.
برنامه ريزي بدليل ارتباط با گروه هاي محصول تاکيد زيادي بر ظرفيت دارد .از مقياس هاي ظرفيت کل نظير تعداد ماهانه  ،ساعت
کارماهانه و نظائر آن براي مشخص کردن برنامه استفاده می شود.
تغييرات خواسته شده در موجودي ±کل فروش پيش بينی شده =کل توليد مورد نياز در طول دوره برنامه ريزي
براي مثال فرض كنيد يك شركت توليدي در حال حاظر داراي  07777واحد موجودي از فيلتر هوا بوده و مايل است كه در طول سال آينده
آنرا به  57777واحد كاهش دهد.تقاضاي پيش بيني شده نشان دهنده فروش  577777فيلتر مي باشد .بنابراين كل توليد مورد نياز معادل
 577777منهاي (37777تغيير خالص در سطح موجودي) يا  477777فيلتر مي باشد.بنابراين بطور متوسط تقريبا ً 36167
= 12/477777فيلتر در هر ماه بايستي توليد شود.
توليد مقدار ثابتي در هر ماه ،استراتژي قابل قبولي است مشروط بر آنكه تقاضا نيز نسبتا ً ثابت باشد .زمانيكه تقاضا فصلي است يا در طول
دوره برنامه ريزي داراي نوسان شديد مي باشد ،توليد بايستي با دقت بيشتري برنامه ريزي شود تا به كسري يا افزايش موجودي منجر
نگردد.
استرتژي هاي تامین تقاضاي متغیر
چهارنوع اصلي استراتژي انتخاب استراتژي هاي برنامه ريزي كل عبارتند از:



تغییر نرخ تولید



تغییر نیروي کار



هموارسازي موجودي



تغییر دادن تقاضا

انتخاب استراتژي به عوامل مختلفی نظير خط مشی سازمانی  ،محدوديت هاي کاربري و عوامل هزينه اي بستگي دارد.
تغيير نرخ توليد :رايج ترين ابزار افزايش نرخ توليد بدون تغير در منابع  ،اضافه كاري برنامه ريزي شده است.نرخ توليد را ميتوان با
پيمانكاران فرعي اصالح نمود.
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تغيير نيروي كار:
معايب استخدام و اخراج نيروي کار:
استخدام کارگر اضافی :هزينه بيشتر براي واحد هاي پرسنلی وآموزش .
اخراج  :پرداخت براي انفصال از خدمت و هزينه هاي بيمه بيکاري و کاهش روحيه کارکنان .
هموار سازي موجودي :
موجودي اغلب در طول دوره هاي کمبود ساخته شده وبراي دوره هاي با رونق نگهداري می شود.که اين امر هزينه نگهداري را افزايش
داده و وجود فضاي کافی براي انبار کردن ضروري است و براي كاالي فاسد شدني عملي نيست.
استراتژي هاي مرتبط با هموار سازي موجودي:داشتن سفارشات عقب افتاده يا تحمل فروش از دست رفته،
اگر حاشيه سود كم ورقابت باال باشد ممکن است پذيرفتنی نباشد .
ساخت محصوالتی که تقاضاي فصلی زياد آنها برعکس است(.مثالً شركت هاي ساخت تجهيزات گرمايشي معموال ٌ سرمايشي هم توليد
ميكنند)
تغيير دادن تقاضا:
استراتژي هاي مخ تلفي ميتوان بكار گرفت مثل قيمت باالتر براي كاهش تقاضاي زياد و كاهش قيمت  ،كوپن و تبليغات براي كاهش موجودي
و افزايش تقاضا در طول دوره هاي بي رونق(.مثل دستگاه چمن زن براي زمستان)
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روش هاي کمي در برنامه ریزي کل
استراتژي توليد يک نواخت به معناي توليد يکسان در هر دوره است.از تغيير نرخ توليد اجتناب می کند.و می تواند به موجودي هاي اضافی
و احتماال فروش از دست رفته منجر گردد.
نقطه مقابل استراتژي توليد يکنواخت تنظيم توليد معادل تقاضا پيش بينی شده می باشد که بنام استراتژي تعقيب تقاضا خوانده می شود.
درصورتی که موجودي کاهش يابد وفروش از دست رفته حذف گردد،تغيير نرخ توليد روي خواهد داد.بخش عمده هزينه اين استراتژي
ناشی از تغيير نرخ توليد می باشد.
روشهاي مقداري مختلفي وجود دارد كه ميتواند در ارزيابي استراتژي هاي مختلف و يافتن بهترين برنامه توليد به تصميم گيرندگان كمك
كند.
روش ابتکاري
با استفاده از يك جدول ميتوان تحليل گزينه هاي مختلف استراتژي برنامه ريزي كل را نجام داد.يك روش ابتكاري براي اينكار شروع با يك
استراتژي توليد يكنواخت مي باشد.سپس از طريق سعي و خطا مي توان راه حل حاصله را بهبود بخشيد .نمودارهاي توليد(محصول) قابل
د سترس و تقاضاي تجمعي مي توانند به تعيين راه حل هاي بهبود يافته كمك كنند .همچنين بررسي طبقات هزينه مي تواند به مشخص شدن
مناطقي كه مي توان هزينه را كاهش داد ،كمك نمايد.
روش برنامه ریزي خطي
روش سعي و خطا ،احتماال يك راه حل نسبتا ً كم هزينه را مشخص خواهد كرد ولي حتما ً راه حل داراي حداقل هزينه را پيدا نخواهد كرد.
برنامه ريزي خطي يكي از تكنيك هاي يافتن راه حل داراي حداقل هزينه است كه شركتهاي بزرگ از آن برا ي مسائل برنامه ريزي توليد
استفاده مي كنند.
مدل حمل و نقل
برنامه توليد با حداقل هزينه را زمانی مشخص خواهد کرد که منابع مختلف توليد نظير زمان عادي ،پيمان کاري و زمان اضافه کاري در
دسترس باشند،هزينه هاي توليد و موجودي خطی باشند ودر هر دوره زمانی ،ظرفيت محدودي براي هر يک از منابع توليد وجود داشته
باشد.
برنامه ریزي اصلي و برنامه ریزي سرانگشتي ظرفیت
برنامه توليد کل در يک سازمان نشان دهنده مقدار کل ستاده هاي آن می باشد.اجراي اين برنامه نياز مند تفکيک برحسب محصوالت منفرد
می باشد.
برنامه اصلی توليد )(MPSجدول نهايی چگونگی توليد محصوالت منفرد و زمان توليد آنها می باشد.اين يک برنامه فروش نيست بلکه
الزامی براي برنامه توليد می باشد.کليه برنامه ريزي ها براي مواد –کار-تجهيزات از  MPSمشتق می شوند.
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برنامه اصلی  MPSبايد تقاضاي کل رابرحسب منابع کارخانه  ،ظرفيت کارخانه و عرضه کنندگان به منظور تامين اين تقاضا در نظر
بگيرد.
هدف برنامه اصلی انتقال برنامه کل به برنامه هاي جداگانه براي اقالم منفرد می باشد .همچنين ابزاري براي ارزيابی گزينه هاي مختلف
برنامه ريزي ،برحسب ظرفيت تجهيزات را مهيا نموده و داده هاي مربوط به سيستم برنامه ريزي مواد مورد نياز  MRPرا فراهم کرده و
از طريق تنظيم تاريخ تحويل محصوالت منفرد به مديران در زمينه اولويت بندي برنامه ها کمک می کند.
تهيه و توسعه  MPSتا حدي به نوع صنعت (توليد براي ذخيره کردن در مقابل توليد برحسب سفارش) تعداد اقالم توليد شده(کم يا
زياد)بستگی دارد .اگرفقط چند محصول نهايی توليد شوند MPSيک جدول نيازمندي هاي محصوالت منفرد خواهد بود.اگر محصوالت
متعددي توليد شوندتهيه MPSبرحسب محصوالت منفرد غير عملی خواهد بود.
براي محصول نهايی از برنامه مونتاژ نهايی )  (FASاستفاده می شود .تغيير پذيري بيشتر باعث فراهم شدن فرصتهاي بيشتر براي ايجاد
ضايعات می گردد.بطور معمول محصوالت در دوره هاي بلند مدت توليدي ساخته می شوند.که اين امربه افزايش موجودي و نوسان منابع
مورد نياز منجر می گردد .

بارکردن یکنواخت کارخانه
ظرفيت به جاي اينکه براساس نرخ متوسط تنظيم شود.براساس بيشترين ميزان تقاضا تنظيم ميگردد.
بارکردن يکنواخت کارخانه )(UPLپيش نياز  JITمی باشد و به معنی هموار کردن تغيير پذيزي تقاضابراساس منابع سازمان ميباشد.
براي اجراي  UPLهيچ گونه تغيير در  MPSدرطول يک دوره خاص -يک هفته يا يک ماه -مجاز نمی باشد .
برنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت
برنامه ريزي سر انگشتی ظرفيت عبارت است از تبديل و برگرداندنMPSبه ظرفيت مورد نياز براي منابع اصلی و سپس اينکه آيا برنامه
اصلی با توجه به محدوديتهاي ظرفيت  ،عملی می باشد يا نه.اگربرنامه اصلی عملی نباشد،برنامه ريزان بايستی در MPSبه منظور قرار
گرفتن در داخل محدوديت هاي ظرفيت تجديد نظر کنند.در بعضی از موارد حتی ممکن است تجديد نظر در برنامه کل نيز الزم باشد.
برنامه ريزي سر انگشتی ظرفيت يک فرآيند تکراري در ارتباط با برنامه ريزي اصلی توليد

می باشد.معموال براي تهيه يک برنامه

اصلی قابل تحقق چندين تکرار ضروري است.
يکی از روش هاي برنامه ريزي سر انگشتی ظرفيت بنام برنامه ريزي ظرفيت با استفاده از عوامل جامع خوانده می شود.اين روش ظرفيت
مورد نياز را بر اساس اطالعات تاريخی مربوط به ظرفيت کاري به قسمت يا مراکز کاري تخصيص می دهند.برنامه ريزي ظرفيت با
استفاده از عوامل جامع نياز مندحداقل اطالعات بوده ودر بسياري از سازمان هاي توليدي قابل استفاده می باشد.به لحاظ آن که اين روش
از اطالعات تفضيلی فرآيند و محصول نظير ليست مواد استفاده نمی کند لذا فقط می تواند تخمينی از ظرفيت واقعی مورد نياز در مراکز
کاري منفرد را ارائه کند.
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نتایج حاصل از یك مثال براي استفاده برنامه ریزي اصلي تولیدنشان میدهد:
MPS .1بايستی با برنامه توليد کل مرتبط باشد .به اين معنا که در جدول برنامه ريزي شده ماهانه  ،زمانيکه کل اقالم با هم جمع زده
می شوند بايستی معادل توليد کل باشد.
 .2برنامه ريزي سر انگشتی ظرفيت به برنامه ريزان توليد اصلی در زمينه عملی بودن برنامه از طريق تعيين گلوگاه هاي بالقوه
توليدي کمک می کند .در اغلب مواقع براي عملی بودنMPSبايستی چندين بار در آن تجديد نظر کرد .
 .3ساير راههاي ارزيابی MPSمستلزم بررسی تعداد و هزينه راه اندازي يا تغيير محصول و نوسانات کوتاه مدت موجودي می باشد.
MPSبدليل اينکه مبنائی براي فعاليتهاي آتی برنامه ريزي می باشد .حائز اهميت است .از اينرو بايستی با تغييرات محيطی تظبيق داده شود.
برنامه ريزي اصلی توليد يک کار تمام وقت است و وجود تغييرات زياد نشان می دهد که برنامه ريزي بطور صحيح اجرا نمی شود.بدليل
استفاده ازMPSدر برنامه ريزي منابع و استفاده ازآن بعنوان داده هاي مورد نياز کنترل مواد ،اين تاکتيک داراي کاربرد هاي مهم ديگري
نيز می باشد.
MPSازطريق مشخص کردن آنچه که بايد توليد شود و مشخص کردن زمان توليد آن ،وظيفه تحويل به مشتريان را ساده می کند.از
MPSمی توان برای اهداف بودجه بندی استفاده کرد چرا که نشان دهنده تغيير در موجودی کاالی نهائی و بطور غير مستقيم نشان دهنده
تغيير در موجودی مواد اوليه و اجزاء می باشد.

برنامه مونتاژ نهائي )(FAS
برنامه مونتاژ نهايی) (FASبرنامه مونتاژ محصوالت نهائی منفرد از روي اقالم MPSمی باشد.
با توجه باينکه  MPSبراي توليدسفارشات مربوط به قطعات جزئی استفاده می شود لذا )(FASبايستی تضمين کند که اين اجزا در زمان
نياز قابل دسترس باشند.
تهيه) (FASبواسطه قابليت دسترسی به اقالم برنامه ريزي شده بر اساس  ، MPSموجودي ،زمان تحويل و ظرفيت فرآيند مونتاژ دچار
محدوديت می گردد.
برنامه ریزي کوتاه مدت در سازمانهاي خدماتي
در زبان برنامه ريزي ظرفيت خدمات متفاوت از کاال می باشد به اين معنی که خدمات همزمان توليد و مصرف می شوند.
در خالل دوره هاي کمبود تقاضا اين موجودي از خدمات امکان پذير نمی باشد .ظرفيت ضرورتا ً کوتاه مدت است.
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استراتژي هاي ظرفيت کوتاه مدت :کنترل عرضه و تغییر دادن تقاضا

کنترل عرضه:



استفاده از کارکنان پاره وقت یا فصلی به منظور کنترل عرضه در سازمان هاي خدماتی کامال رایج است (.پاركهاي
تفریحي و هتلها)



تعدیل و تنظیم برنامه هاي کاري کوتاه مدت(شیفت هاي كاري متغیر درهتل ها،رستوران ها)



تصحیح و تعدیل ظرفیت خدمات ،برگرداندن کار به دوره هاي کمبود می باشد (.مثال نوشتن صورتحساب هتلها در شب
كه رفت و آمدكم است)



آموزش چند جانبه کارکنان به منظور انجام وظایف مختلف،انعطاف پذیري کارکنان.



افزایش مشارکت مشتریان در فرآیند خدمات که باعث افزایش ظرفیت می گردد (.خدمات سلف سرویس رستوران و پمپ
بنزین)



ظرفیت مشترکت یا مشارکت ظرفیتی (آتش نشاني وبیمارستانها که هر كدام با یک نوع تخصص کار می کنند)

تغییر دادن تقاضا:



تغییر رفتار مشتري مثل تعیین وقت مالقات براي کلینیک که اول هفته شلوغ و آخر هفته خلوت است .



طرح قیمت گذاري تبعیضی که به منظورافزایش تقاضا در ساعات خلوت ازآن استفاده می شود،بسیار رایج است( .قیمت
ویژه تاتر براي نمایش بعد از ظهر)

هدف در تغيير دادن تقاضا تامين سطحی از خدمات است که با هزينه کم بتواند استراتژيک سازمان را تامين نمايد.
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فصل  :31برنامه ریزي مواد مورد نیاز)(MRP
موجودي هايی که از فرآيند توليد حمايت می کنند موجودي ساخت خوانده ميشوند.
موجودي هاي ساخت ،خدمات متفاوت از موجودي کاال نهائی ارائه می کنند.
برنامه ريزي مواد مورد نياز( ، )MRPتکنيکی است كه براي برنامه ريزی و کنترل موجودي هاي ساخت مورد استفاده قرار می گيرد
برنامه اصلی توليد(  )MPSليست محصوالت نهايی که بايستی به منظور تامين تقاضا ،توليد شوند رافهرست می کند.
بسياري ازاين محصوالت شامل اقالم منفرد و يا مونتاژ هاي فرعی هستند که بايستی خريداري يا ساخته شوند.
اطالعاتی که نشان دهنده ترکيب يا ساختار هر يک از اين محصوالت می باشد در ليست مواد موجوداست.
با استفاده از اين اطالعاتMRPنيازمندي ها و برنامه هاي الزم براي موارد زير را تعيين می کند:
 .1ساخت و اجزاء مونتاژهاي فرعی
 .2خريد مواد مورد نياز براي تامين نيازمند هايMPS
اساسا ًMRPبه منظور برنامه ريزي نيازمندي هاي قطعات منفرد يا مونتاژ هاي فرعی از  MPSاستفاده می كند.
هدف MRPاطمينان از قابليت دسترسی به مواد ،قطعات منفرد و مونتاژهاي فرعی به مقدار درست و در زمان درست می باشد به گونه اي
که محصوالت نهايی را بتوان طبقMPSتکميل کرد .
داده هاي اصلي مورد نياز سيستم  ،MPS : MRPگزارشات موجودي و ليست مواد و قطعات براي هر يک از محصوالت توليدي
ستاده اصلی MRPگزارشی است که:
 .1برنامه اي جهت دريافت و تامين مواد اوليه و قطعات خريداري شده در اختيار واحد خريد قرار می دهد.
 .2برنامه تفصيلی مربوط به ساخت محصول و کنترل موجودي هاي ساخت را در اختيار مديران قرار می دهد.
MRPسه وظيفه اصلی را برعهده دارد .

.3کنترل سطح موجودي
.2الویت بندي اجزاء
.1تعیین ظرفیت مورد نیاز در سطحي تفصیلي تراز برنامه سر انگشتي ظرفیت
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تقاضاي وابسته و MRP
تقاضا براي مواد اوليه به تعداد کاالي نهايی که براي توليد برنامه ريزي شده بستگی دارد.اين تعداد را می توان از  MPSاستخراج کرد.

مقایسه سیستم هاي با و بدونMRP
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سیستم هاي اطالعاتي MRP
به دليل اينكه در يك سيستم  MRPبايد حجم زيادي از اطالعات ذخيره و مورد پردازش قرار بگيرند ،وجود يك سيستم اطالعاتي ضروري
است.اين سيستم بايد شامل اطالعات موجود در MPSليست مواد و قطعات ) (BOMبوده و قادر باشد گزارش هاي مورد نياز براي توليد و
خريد را تهيه كند.
در يک سيستم MRPبه پرونده اي که حاوي  BOMميباشد پرونده ساختار توليد گفته ميشود.
در  BOMبايد اطالعات موبوط به وضعيت موجودي هر يك از اقالم موجود باشد .شماره قطعه  ،مقدار در دست ،مقدار درسفارش ،
اطالعات مربوط به هزينه ها  ،زمان تحويل سفارش از جمله اين اطالعات است.
BOMپرونده موجودي ها و MPSداده هاي اصلی مربوط به نرم افزار محاسباتی  MRPهستند.ستاده ناشی از محاسبات  MRPمشخص
کننده مقدار مورد نياز هر يک از اقالم و زمان نياز به آنها می باشد .
از اين اطالعات ب راي برنامه ريزي سفارش قطعات خريداري شده و اجزاء توليد داخل کارخانه استفاده می شود .سفارشات برنامه ريزي
شده به همراه سفارشاتی که بايد اصالح  ،حذف ،يا مجدداً برنامه ريزي شوند به طور خودکار توسط سيستم MRPتهيه می شوند .در اين
روش MRPوسيله اي است که مديران توليد توسط آن برنامه ريزي عملياتی انجام می دهند.
در MRPدوره هاي زمانی به نام ظرف ناميده می شوند و معموالً يک هفته اي می باشند .ولي براي برنامه ريزي بلند مدت يك هفته ممكن
است خيلي مختصر باشدپس از ظرف هاي بزرگ تري استفاده ميشود.محاسبات شامل محاسبات زماني MRPو محاسبه نياز خالص اجزا
ميباشد.محاسبات زماني مشخص ميكند چه موقع توليد هر جزء يا مونتاژ نهايي بايستي انجام شود.محاسبات نياز خالص اجزا ايجاد كننده
سفارشاتي است كه معموالً براي دريافت در موقع نياز به نيازمندي هاي خالص ،برنامه ريزي شده اند.
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سیستم اصالح(بازتولید) در برابر سیستم تغییر خالص
سيستم هاي  MRPبايستی قادر به تطبيق با تغييرات بوجود آمده در پيش بينی ها  ،زمان تحويل  ،ساختار محصول و نظائر آن باشند.
دو نگرش کلی براي بهنگام کردن نيازمندي خالص در واکنش به تغييرات وجود دارد:
 .3روش اصالح(بازتولید)  :کل برنامه مواد براساس اطالعات موجود بصورت دوره اي (مثال هفته اي) مجدداً محاسبه می شود.اين روش
مستلزم صرف زمان زيادي جهت محاسبات می باشد.
 .2روش تغییر خالص :سيستمMRPنيازمندي ها را هر زمان که الزم باشد مجدداً محاسبه می کنداما اين محاسبات فقط براي اجرائی
صورت می گيرد که بواسطه تغييرات تحت تاثير قرار می گيرند.
روش اصالح(بازتوليد) به دليل اينکه محاسبات بصورت دوره اي انجام می شود ساده تر است اما به لحاظ اينکه اطالعات فقط در زمان
اجراي محاسبات موجود می باشند از واکنش کمتري نسبت به تغييرات برخوردار است.
روش تغيير خالص نسبت به تغيير در نيازمندي ها از واکنش بيشتري برخوردار بوده و اطالعات بهنگام تري را ارائه می کند اما مشکل تر
است.
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موارد استفاده و منافع MRP
سه مورد استفاده از MRP
برنامه ریزي و کنترل موجودي
برنامه تفصیلي ظرفیت
برنامه ریزي اولویت در سطح کارگاه

برنامه ریزي ظرفیت مورد نیاز
MRPنسبت به محدوديت ظرفيت حساس نمی باشد ،اين تکنيک بطور ساده مشخص می کند که چه مواد و اجزائی به منظور
تامينMPSموردنياز است.
برنامه ريزي ظرفيت مورد نياز CRPفرآيند تعيين مقدار مورد نياز از کاال و ماشين آالت به منظور اجراي وظيفه توليد به صورت تفصيلی تر
و محسوب نمودن کليه اجزاء و اقالم در برنامه مواد اوليه می باشد.
 CRPنيازمند اطالعات تفصيلی در مورد کليه اجزاء مونتاژ ها نظير:صدور سفارشات برنامه ريزي شده  ،وضعيت فعلی سفارشات کارگاهی
و استاندارد هاي زمانی مي باشد.
فرآيندCRPشبيه برنامه ريزي سرانگشتی ظرفيت می باشد .اختالف در آن است که سيستمMRPمقادير سفارش واقعی و زمان مورد نياز
براي هر يک از اجزاء را مشخص می کند .در حاليکه MPSبرنامه و زمانبندي اقالم نهايی را بيان می کند بعالوه برنامه ريزي سه انگشتی
ظرفيت ،تجهيزات يا مراکز کاري کليدي را که کارگاه محسوب می شوند ،بررسی می کند در حاليکهCRPمراکز کاري بيشتري را مورد
بررسی قرار می دهد و درنتيجه اطالعات تفصيلی تري را فراهم می کند.

35

برنامه ریزي اولویت
در يك كارخانه هر سفارش از طريق تخصيص يك تاريخ تحويل به آن اولويت بندي مي شود.نقش MRPدربرنامه ريزي اولويت ،ايجاد
اولويت معتبر براي سفارشها در زمان ارسال آنها به کارگاه ها و بهنگام نگهداشتن آنها می باشد.
سيستم MRPبه تصميم گيري مديران در زمينه برنامه ريزي مجدد و حذف يا معوق ماندن سفارشات موجود در  MPSدرقالب تغيير
اولويت ها کمک می کند و مديران را قادر می سازد تا گزارشات الزم در زمينه سطح موجودي برنامه ريزي شده،زمان تحويل،عملکرد
تحويل فروشندگان و نظائر آن را کسب کنند.
 MRPمزايايي براي ساير بخش هاي سازمان نيز دارد:
واحد خريد ميتواند روابط بهتر با فروشندگان و استفاده مطلوب از زمان داشته باشد.
واحد دريافت ميتواند كار مورد نياز را به واسطه بهبود برنامه ريزي از طريق دانستن زمان ورود محموله ها كاهش دهد.
واحد بازاريابي ميتواند از طريق تحويل مطمئن تر به روابط بهتري با مشتريان دست يابد.
واحد مالي ميتواند وظايف برنامه ريزي و كنترل را بهبود بخشد.

برنامه ریزي و اجرايMRP
يک بازنگري جامع در سيستم توليد يک سازمان بايد شامل بررسی موارد زير باشد.
 .1خط مشی عملياتی شامل :سازماندهی-کارگزينی -اهداف خدمات مشتريان
 .2سيستم مديريت مواد شامل  :برنامه ريزي اصلی-برنامه ريزي ظرفيت-کنترل توليد –کنترل موجودي
.3

تقاضاي مشتريان شامل  :پيش بينی دقيق –تغيير پذيري

 .4عمليات ساخت و خريد شامل  :مقدار -زمان تاخير-عملکرد برنامه ريزي

دالیل شکست سیستم هاي MRP
 .1فقدان دقت واقع بينی در داده ها و اطالعات
 .2برنامه ريزي و اجراي نا مناسب
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دقت و واقع بیني
وجود خطا در گزارشهاي موجودي به عدم دقت در محاسبات نيازمندي هاي خالص MRPمنجر خواهد شد .
فيليپ کوئيلگی سه آزمايش نمونه گيري را براي بررسی دقت پيشنهاد می کند:
 .1يک محصول نهائی را بسته بندي وآماده حمل می باشد انتخاب کنيد.آنرا از هم ديگر باز کنيد وليست اين مواد و قطعات اين محصول را
بررسی کنيد .ليست مواد و قطعات موجود در محصول بايستی صد در صد منطبق باBOMباشد.
 .2سه قطعه از موجودي را به عنوان نمونه برداريد.سطح موجودي در دست را در مقابل گزارشات موجودي بررسی کنيد.اختالف بايستی
بين  1تا  2درصد باشد.
 .3گزارش از واحدکنترل توليد در مورد توليد فعلی ،اهداف فعلی وبرنامه ماه آينده را بگيريد.همين اطالعات از واحد کنترل مواد و واحد
مونتاژ نيز بخواهيد.اين گزارشات بايستی متفق القول باشند.
MRPاز روي MPSتهيه شده لذا بايستی بسيار دقيق و واقع بين باشد .يك  MPSغير واقع بينانه،اغلب مشکل مقادير بزرگی از سفارشات
از موعد گذشته ،با حجم بزرگی از کار غير مستقيم انجام شده توسط کارکنان کار مستقيم و تاخير در وظايفی که بايستی به سرعت ا نجام
شوند،ظاهر می شوند .چنين مشکالتی را می توان توجه دقيق به برنامه ريزي کل و استفاده از ظرفيت مورد نياز در يک سيستم حلقه بسته
کاهش داد .
 MRPدر سازمان هاي خدماتي
بسیاري از سازمان هاي خدماتي خصوصیاتي مشابه سازمان هاي تولیدي دارند.
براي مثال سیستم  MRPرا براي دانشگاهها ميتوان بكار گرفت .در برنامه ريزي تعداد بخش هاي يك دوره آموزشي دانشگاه بايد تعداد
دانشجويان نيازمند براي گذراندن دوره را بداند.
تعداد فارغ التحصيالن را ميتوان از طريق تقاضاي فعلي  ،فارغ التحصيالن دبيرستاني ،روند استخدام و  ...پيش بيني كرد و با اين اطالعات
يك  MRPايجاد كرد.اقالم نهايي فارغ التحصيالن هر مقطع هستند.برنامه هاي آموزشي هر مقطع ليست مواد را تشكيل ميدهند.پيش نياز
دوره هاي آموزشي تعيين كننده ساختار محصول در  BOMهستند.

برنامه ریزي منابع ساخت )∥(MRP
استفاده از يک سيستم مبتنی بر MRPبه منظور برنامه ريزي کليه منابع ساخت در داخل سازمان به نام برنامه ريزي منابع ساخت
)∥ (MRPخوانده ميشود MRP∥.ابزاری برای اداره ،پيش بينی و كنترل منابع سازمان سرمايه گذاري هاي عملياتی ،وضعيت بازاريابی
تقاضا را تبديل به يک طرح توليد عملی می نمايد .
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∥MRPشامل وظايف گسترده خريد  ،برنامه ريزي ظرفيت  ،برنامه ريزي اصلی  ،برنامه ريزي موجودي  ،برنامه ريزي توليد و
برنامه ريزي استراتژيك مالي است.
به دليل فشار رقابتی به منظور افزايش کيفيت و کاهش زمان تحويل به ∥ MRPبه عنوان يک عامل مهم در ساخت يکپارچه کامپيوتری
)(CIMنگاه می شود.
خصوصیات و ویژ گي هاي اصلي ∥MRP
 .1يک سيستم از باال به پايين می باشد :به اين معنی که باطرح هاي استراتژيک سازمانی که در قالب استراتژي هاي کارکردي فرموله و
بيان شده اند،شروع می شود .
. 2به منظورارزيابی خط مشی های ديگر از يک پايگاه اطالعاتی مشترک استفاده می كند :داده هاي توليدي تبديل به داده هاي مالی می
شوند و از يک فرآيند رسمی براي حفظ دقت و کاهش تغييرات داده ها استفاده می شود.
.3از قابليت هاي شبيه سازي براي ارزيابی گزينه هاي ديگر استفاده مي كند :سيستم قادر است تا جزئيات منابع مورد نياز براي ارزيابی
اهداف را ايجاد کند.
 .4يک سيستم جامع سازمانی است :درآن کليه گروه هاي کارکردي بطور رسمی و مشترك با يکديگر در تعامل بوده و اقدام به تصميم
گيري می کنند .
.5براي مصرف کنندگان شفاف است :مصرف کنندگان در کليه سطوح سازمانی،منطق و واقع بينی سيستم را در درك و پذيرفته اند و نيازي
ندارند خارج از سيستم رسمی کار کنند.

سيستم هاي ∥ MRPاز مزاياي معمول سيستم هاي MRPشامل کاهش موجودي هاي ساخت ،کسر موجودي  ،بهبود تحويل برخوردار
است.
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 TQMدر یك محیط∥MRP
∥ MRPبه واسطه بهبود خدمات مشتريان و افزايش عملکرد عملياتی در قالب کاهش موجودي ها  ،کاهش هزينه هاي توليد  ،افزايش
انعطاف پذيري باعث منتفع شدن بسياري از شركت ها شده است .اين منافع در شرکت هايی که توجه خود را به مديريت کيفيت
جامع) (TQMمعطوف نموده اند بيشتر است .
متخصصان پيش بينی می کنند که∥MRPدر قالب يک فرآيند مديريت يکپارچه بطور افقی در سازمان رشد خواهد کرد و شامل*توسعه
محصول* فروش* بازاريابی* ساخت * امور مالی خواهد شد .اين سيستم بصورت عمودي در سرتاسر زنجيره عرضه سازمان گسترش
خواهد يافت تا شامل عرضه کنندگان و مشتريان نيز گردد .

مقایسه فلسفه هاي مختلف برنامه ریزي تولید
 MRP ، JITو ساخت همزمان همگي به منظور كاهش سرمايه گذاري در موجودي و بهبود بهره وري و خدمات مشتريان داراي اهداف
مشابهي مي باشند .هر چند اين روش ها در كاربرد مقتضي و مالحظات مربوط به مديريت مواد و كنترل عمليات با هم تفاوت دارند.

• بدنبال حذف کلیه منابع ضایعات در فعالیت هاي تولیدي از طریق ارائه قطعات صحیح در زمان و
مکان صحیح .
• کاهش ضایعات در سرتاسر سازمان از طریق کاهش موجودي و ضایعات و نیزبر تشویق به درگیر شدن

JIT

بیشتر کارکنان در فرآیند تولید .
• در سازمانهایي با عملیات تکراري بسیار مناسب است .

•بواسطه MRPکلیه فعالیت ها ي تولیدي از MPSمشتق مي شوند .
•  MRPبراي تولید کارگاهي یا دیگر محیط هایي که نیازمند انعطاف پذیري باال در تولید مي باشند
بسیار مناسب است.

MRP

•نسبت به سیستم  JITاین انعطاف پذیري به موجودیها وضایعات بیشتري منجر مي گردد .

• درواکنش به تقاضاي بازار سیستم ساخت همزمان به حرکت سریع مواد در طول منابع مولد در یك
تسهیالت تولیدي توجه دارد.
• هدف از اینکار شناسائي منابع محدودیت و دستیابي به همزماني از طریق بهبود مدیریت این منابع

ساخت همزمان

بواسطه برنامه ریزي و فعال نگهداشتن آنها مي باشد.
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فصل :31برنامه ریزي عملیات و کنترل فعالیت-تولید
برنامه ریزي عملیات
برنامه زمان بندي يا برنامه ريزي به واگذاري اولويت سفارشات ساخت و تخصيص کار به مراکز کاري خاص اشاره دارد.يک برنامه،زمان
بندي و توالی توليد و مقدار کار تکميل در هر مرکز کاري در فصول يک دوره زمانی را مشخص مي كند.
کنترل توليد –فعاليت ارائه كننده داده ها و اطالعات الزم در زمينه كار در جريان  ،وضعیت سفارشات ساخت  ،ستاده واقعی  ،سنجش کارآئی
و بهره وري به سرپرستان تا آنان را قادر سازد كه اطمینام حاصل نمایند :ابزار و مواد در زمان نیاز در دسترس می باشند .میزان پیشرفت
در مقابل نیازمندي هاي برنامه ریزي شده پیگیري می شود.تعدیالت کوتاه مدت در صورت ضرورت قابل انجام است.
ستاده هايMRPارائه کننده برنامه اي براي توليد اجزاء،مونتاژ و محصوالت نهايی می باشد.
هدف سرپرستان تامين اهداف خدمات مشتريان از طرق زير ميباشد:



اجراي به موقع سفارشات



حداقل کردن هزینه تولید از طریق کاهش موجودي کار در جریان )(WIP



کاهش تنظیم هاي غیر ضروري ماشین آالت



حداکثر کردن استفاده از منابع از طریق حداقل کردن زمان بی کاري و کاهش تراکم کار در کارخانه
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برنامه ریزي ظرفیت محدود
روش هاي برنامه ريزي نظيرMRPو  MPSفرض می کنند ظرفيت نا محدود بوده و ازاهميت محدوديت هاي منابع صرف نظر می کنند كه
در نتيجه ممکن است برنامه در سطح کارخانه قابل اجرا نباشد .
برنامه ريزي ظرفيت محدود )(FCSمبتنی است بر سطوح معين منابع که در يک افق کوتاه مدت برنامه ريزي نمی توان آن راتغيير داد.
 FCSکاري که بايستی انجام شود را با منابع دسترس تطبيق می دهد .نتيجه اين کار برنامه اي است که هرگز از ظرفيت قابل دسترس بيشتر
نمی شود و معموالً براي اجرا در سطح کارخانه امکان پذير است.
داده هاي اساسی در هر سيستم برنامه ريزي شامل اين موارد است :انواع وظايفی که ميتوان توسط منابع مختلف انجام داد ،مسيرهاي
خاص فرآيند  ،زمان هاي پردازش  ،تنظيم و راه اندازي و تغيير خط توليد  ،تاريخ تحويل يا محل  ،منابع قابل دسترس نظير تعداد شيفت
ها  ،زمان خرابی و تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده .
درانتخاب يک روش خاص براي FCSمديران در ابتدا بايستی معيارهائی که برنامه براساس آنها ارزيابی می شود را در نظر  ،بگيرند.اين
معيارها اغلب در سه دسته طبقه بندي شده اند:
.1عملکرد کارگاه
.2تاريخ تحويل
.3معيارهاي مبتنی برهزينه
معيار عملکرد کارگاه فقط براي اطالعاتی در مورد زمان شروع و پايان وظايف مناسب بوده و برروي عملکرد کارگاه نظير استفاده از
ماشين آالت و موجودي کار در جربان متمرکز می باشد.
دومقياس رايج دراين زمينه عبارتند از :
زمان ساخت  :يعنی زمان مورد نياز براي انجام مجموعه اي از وظايف
زمان جريان :يعني مدت زمانی که يک کار در يک کارگاه صرف می کند .
معيار تاريخ تحويل براي تاريخ تحويل مورد نياز مشتريان با تاريخ حمل مناسب می باشد.
دومقياس رايج دراين زمينه عبارتند از :



دیرکرد :یعنی مدت زمانی کهبعد از تاریخ،کارتکمیل می شود(.اگر کار قبل از تاریخ تحویل تکمیل



تاخیر :یعنی اختالف بین زمان تکمیل و تایخ تحویل(مثبت یا منفی.

مقياس ديگر ،تعداد کارهاي داراي تاخير می باشد.درمقايسه با معيار عملکردکارگاه،اين معيار بر روي رضايت مشتري متمرکز ميباشد.
معيار مبتنی برهزينه آشکارترين معيار ها به نظر می رسند ولی اغلب مواقع تعيين اجزا هزينه و بدست آوردن تخمين دقيقی ازآنها کار
مشکلی می باشد.دراکثر وضعيت ها در معيارهاي عملکرد کارگاه و تاريخ تحويل ،هزينه ها به صورت تلويحی است.
42

دربرنامه ريزي ظرفيت محدود از روش هاي زير می توان استفاده کرد:

مبتني بر بهینه سازي
قواعد ارسال
شبیه سازي

برنامه ریزي مبتني بر بهینه سازي
روشهاي بهينه سازي به دنبال توسعه يک برنامه به منظور حداقل کردن يا حداکثر کردن تعدادي از معيارهاي برنامه ريزي می
باشد.
مزايا ومعايب برنامه ريزي مبتنی بر بهينه سازي:
مزايا :معيارهاي برنامه ريزي ظرفيت منابع را می توان بطور تلويحی در مدل هاي بهينه سازي در نظر گرفت.
عيب :اين روش ها نيز آن است که اهداف رابايستی به طور دقيق به صورت کمی بيان نمود و پيدا کردن يک راه حل مستلزم
عمليات محاسباتی قابل توجهی می باشد.

برنامه ریزي سیستم تولیدي غیر پیوسته(کارگاهي)
در يك سيستم توليدي غير پيوسته چندين كار مختلف انجام ميشود .
از نظر فنی ،برنامه ريزي عبارتست از فرآيند واگذاري زمان هاي شروع وتکميل به کارهاي خاص.
تعيين توالی يعنی تعيين ترتيبی که در آن ،کارها بايستی انجام شوند.درعمل،اين رجحان به ندرت صورت می گيرد واصطالح
برنامه ريزي عموما ً هم به معنی زمانبندي و هم تعيين توالی کارها می باشد.
حاالت خاص برنامه ريزي سيستم توليدي غير پيوسته:
 .1برنامه ريزي يک پردازنده واحد:چندين کار مختلف بايستی در يک مرکز کاري برنامه ريزي شوند.
 .2برنامه ريزي در يک سيستم توليد پيوسته :چندين کار مختلف ممکن است نيازمند چندين مرحله عملياتی باشند ولی همه آنها
نيازمند توالی مشابهی هستند.
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برنامه ریزي یك پردازنده واحد
ساده ترين مساله برنامه ريزي  ،پردازش  nکار برروي يک پردازنده واحد می باشد.مثالً در يك سيستم توليد ترتيبي ،ماشين يا مركز كاري
گلوگاه ستاده سيستم را كنترل مي كند
براي مسائل تعيين توالی پردازنده واحد ،يک قاعد ه بسيار ساده که حداقل زمان جريان توالی را مشخص می سازد ،پردازش کارها به ترتيب
کوتاه ترين زمان پردازش ) (SPTمی باشد .كه نسبت به ديگر روشها به کمترين متوسط زمان جريان و کمترين متوسط تاخير منجرميگردد.
عيب استفاده از روش )(SPTدر کارگاه هاي شلوغ و پرکار آشکار می شود .اگر بطور مکرر کارهاي جديدي وارد کارگاه شوند،آنهايی که
از زمان پردازش باالئی برخوردارند به طور پيوسته به عقب رانده می شوند وممکن است مدت زيادي در کارگاه باقی بمانند از اينرو براي
تعيين توالی کارها از تاريخ تحويل استفاده ميشود.
يک روش کارآمد در برنامه ريزي يک پردازنده واحد ،قاعده زودترين تاريخ تحويل می باشد که توالي كارها را به ترتيب زودترين تاريخ
تحويل مشخص می سازد.اين قاعده حداکثر ديرکرد و تاخير کارها را حداقل می نمايد.
هرچند اين روش همانند روش )(SPTمتوسط زمان جريان يا متوسط تاخير را حداقل نمی کند.

سیستم تولید پیوسته با دو ماشین
سيستم توليد پيوسته سيستمی است که درآن تمام کارها مسير مشابهی دارند .درمقايسه با تعيين توالی کارها بر روي يک پردازنده
واحد،زمان ساخت می تواند براي هرتوالی فرق کند.بنابراين براي سيستم توليد پيوسته با دو ماشين بايستی سعی کنيم تا توالی با کمترين
زمان ساخت پيدا شود.
الگوریتم جانسون براي بافتن برنامه اي با حداقل زمان ساخت:
 .1وظايف در زمان انجام آنها بر روي ماشين هاي 1و  2را ليست کنيد.
.2کاري را که داراي کمترين زمان پردازش(برروي هريک از ماشين ها)است،مشخص کنيد.
 .3اگر اين زمان مربوط به ماشين شماره  1می باشد،کار را در اول توالی قرار دهيد و اگر مربوط به ماشين شماره  2می باشد ان را در
آخر توالی قرار دهيد.
 .4با استفاده از کمترين زمان پردازش بعدي و حرکت داخلی از دو انتهاي توالی ،مراحل 2و  3را تکرار کنيد تا کليه کارها برنامه ريزي
شوند.
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روش مبتني بر شبیه سازي و قواعد ارسال
يکی از مشکالت اصلی روش هاي مبتنی بر بهينه سازي آن است که مسائل دنياي واقعی بسيار بزرگ و پيچيده بوده و اداره کارآمد آنها
مشکل می باشد.
مشکل ديگر روش هاي مبتنی بربهينه سازي آن است كه فرض می شود که موقعيت ايستا می باشد .در موقيت ايستا ،تمام کارها هم زمان
در دسترس بوده و در خالل فرآيند انجام کار،هيچ کار جديدي اضافه نخواهد شد.در محيط هاي توليد واقعی،برنامه ريزي يک کار،پويا می
باشد،به اين معنی که کارها به طور پيوسته ايجاد می شوند،حذف می شوند،تغيير ميکنند و رويداد هاي پيش بينی نشده اي نظير خرابی
ماشين آالت اتفاق می افتد که برنامه هاي قبلی را نامعتبر می سازد.
از اين رو تصميمات مربوط به برنامه ريزي بايستی در طول زمان اتخاذ شوند.

قاعده اولویت ارسال
قواعد ارسال مورد استفاده در سيستم هاي توليدي غير پيوسته پويا معوالً هم مبتنی بر مشخصه هاي وصفی کار نظير رعايت پردازش با
توليد عمليات هم مبتنی بر مشخصات خود سيستم در زمان خاصی می باشد .
دو دسته از قواعد ارسال:
قواعد ايستا :چرا که اولويت ها را می توان قبل از شروع هر گونه فعاليت توليدي محاسبه کرد .
قواعد پويا :چراکه اولويت کارها با توجه به پيشرفت کار در ارتباط با کارهاي ديگر در طول زمان تغيير می کند .اولويت هاي پويا بايستی
هر زمان که تصميمی در مورد بارگذاري ماشين ها گرفته می شود محاسبه شوند.
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انتخاب یك قاعده ارسال
براي به دست آوردن نتايجي پيرامون عملكرد قواعد ارسال شبي سازي بايستي در طول دوره هاي زماني بلند مدت و به اندازه كافي اجرا
شود.
زماني كه تاريخ هاي تحويل مهم باشند قاعده نسبت بحراني بسيار مفيد است.
شاخص هاي نسبت بحرانی:



اگر شاخص نسبت بحرانی بزرگتر از  1باشد کار جلوتر از برنامه است.



اگر شاخص نسبت بحرانی مساوي  1باشد کار به موقع است.



اگر شاخص نسبت بحرانی كمتر از  1باشدکار عقب تراز برنامه است.

يکی از عواملی که تعيين می کند يک قاعده ايستا يا پويا بايستی انتخاب شود ،مقدار اطالعات مورد نياز جمع آوري شده می باشد.
بواسطه يک قاعده ايستا ،اولويت ها را می توان در زمان صدور کارتهاي مسير بر روي آنها مشخص کرد.
قواعد پويا نيازمند بازخوردهاي ثابتی از وضعيت کارگاه و محاسبه مجدد اولويت ها می باشند.

برنامه ریزي مبتني بر محدودیت
برنامه ريزي مبتنی بر محدوديت ) (OPTاز اصول ساخت همزمان و تئوري محدوديت ناشی می شود .
OPTبه طور متوالی (در يک فاصله زمانی ثابت) چگونگی استفاده از منابع توليد به منظور تامين نيازمندي ها را درنظر می گيرد.
عوامل فواص زمانی مبتنی بر حداقل مقدار کاري هستند که مديران احساس می کنند در يک زمان بايستی برنامه ريزي شود.
اين فاصله زمانی به يک حداقل دسته انتقالی از هر محصول (اغلب يک واحد)در هر عمليات تبديل می شود.
 OPTمحصوالت را با استفاده از يک تابع موزون اولويت بندي می کند که ممکن است شامل ترکيب دلخواه محصول ،تاريخ تحويل،سطح
ذخيره ايمنی و استفاده از مايع گلوگاه باشند.
توسعه برنامه برحسب اصطالح ظرف  ،بافر،ريسمان بيان شده و مبتنی بر تشابهات زير است:
ظرف يک محدوديت سيستم يا هر منبع بحرانی ديگري است که سرعت يا پيشرفت باقی مانده برنامه را تنظيم می کند.
ريسمان ها برنامه ها يا ديگر روش هاي هشدار دهنده اي هستند که واگذاري مواد اوليه و تاريخ را به توليد در ظرف پيوند می دهند.
بافرها مواد اوليه اضافی در کارگاه هستند که از کار ترخيص شده در زمانی زودتر از حداقل زمان مورد نياز براي تکميل کليه مراحل توليد
ناشی می شوند.
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بافر محدوديت تضمين می کندکه ظرف همواره فعال می باشد.
بافر مونتاژ تضمين می کند که قطعات تکميل شده در ظرف در مرحله مونتاژ دچار تاخير نمی شوند .
بافر حمل تضمين می کند که تاريخ تحويل را می توان تامين کرد .
ايده اصلی سرعت بخشيدن به کليه فعاليت هاي توليدي از طريق توليد بوسيله ظرف می باشد .

برنامه ریزي بافر ،ظرف  ،ریسمان شامل موارد زیر است:
 .1تعيين محدوديت ها
 .2تعيين توالی کارها بر حسب محدوديت
 .3تصميم گيري در مورد اندازه بافر هاي محدوديت
.4تصميم گيري در مورد اندازه بافر هاي حمل
برنامه ریزي مبتني بر محدودیت را مي توان از طریق مجموعه اي از قواعد استفاده شده توسط نرم افزارOPTخالصه کرد .این قواعد
عبارتند از:
.1متوازن کردن جريان،نه متوازن کردن ظرفيتبه اين معنا كه نبايستي سعي كنيم تمام منابع فعال شوند بلكه بايستي بر روي يك جريان
هموار از مواد تمركز كنيم.
. 2سطح مصرف از منبعي كه محدود كننده نيست از طريق پتانسيل آن منبع تعيين نمي شود بلكه از طريق محدوديت هاي موجود در سيستم
تعيين مي شود.
. 3مصرف و بكارگيري يك منبع مترادف نيستند.يك قاعده ذاتي است منوط بر اينكه مصرف را(درجه اي كه بايد از يك منبع استفاده كنيم
براي رسيدن به هدف استراتژيك و سودآوري و درجه اي كه مي توانيم از يك منبع استفاده كنيم) در نظر بگيريم.
.4زمان از دست رفته در يك گلوگاه عبارتست از زمان از دست رفته در كل سيستم.
. 5زمان صرفه جويي شده در نقاط غير گلوگاه عبارتست از زمان از دسن رفته در كل سيستم.
. 6گلوگاه هم بر موجودي ها و هم بر ستاده هاي سيستم حاكم است.موجوديهاي كار در جريان تابعي از كار مورد نياز براي فعال نگهداشتن
گلوگاه ها بوده و موجودي ها را مي توان از طريق گلوگاه ها كنترل كرد.
.7دسته انتقالي ممكن است و گاهي اوقات نبايد مساوي با دسته پردازش باشد.فلسفه OPTآن است كه براي سرعت بخشيدن به جريان
توليد از مواد اوليه تا كاالي نهايي  ،انعطاف پذيري در دسته هاي پردازشي ضروري است.
.0دسته ژردازشي بايد متغير باشد نه ثابت ،زماني كه تعداد قطعات متفاوت بر روي تجهيزات مختلف ساخته مي شوندبه منظور داشتن يك
جريان سريع و هموار از مواد به مشتريان،بايستي دسته هاي پردازشي متغيير باشد.
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.6برنامه ها بايد از طريق همزمان كليه محدوديت ها تعيين شوند.زمان هاي تحويل ناشي از يك برنامه بوده و نمي تواند از قبل تعيين شود.
 MRPفرض مي كند كه زمان هاي تحويل را مي توان از قبل تعيين كرد ولي OPTمعتقد است كه زمان تحويل ثابت نبوده و متغيير مي
باشد.
مسایل برنامه ریزي خاص در سازمان هاي تولیدي و خدماتي
برنامه ریزي تولید دسته اي
مقدار دسته اي توليدي و تناوب توليد ،سطح موجودي و هزينه تنظيم و راه اندازي را تحت تاثير قرار می دهد .هزينه تنظيم وراه اندازي هر
زمان که تغيير خط براي محصول جديد نياز باشد،اتفاق می افتد.
بواسطه زمان عمليات طوالنی تر،موجودي بيشتري نگهداري خواهد شد و تنظيم و راه اندازي هاي کمتري نيز به وقوع خواهد پيوست.
زمانی که چندين محصول در تسهيالت مشترکی سهيم هستند،اندازه دسته ها را بايستی تعديل کرد.دليل اين امر آن است که تعيين توالی
محصوالت بر روي هزينه ها تاثير دارد.
يکی از روش هايی که در موقعيت توليد دسته اي از آن استفاده می شود،برنامه ريزي با استفاده از زمان اتمام موجودي می باشد.
موجودي
تقاضا
زمان اتمام موجودي مدت زمانی است که موجودي براي تامين تقاضا در دسترس می باشد .با محاسبه زمان اتمام موجودي براي
محصوالت می خواهيم با کمترين زمان اتمام ،توليد را برنامه ريزي کنيم.به اين معنی که محصولی که داراي کمترين زمان اتمام ميباشد اول
توليد شود.
برنامه ریزي نیروي انساني
برنامه ريزي نيروي انسانی تالش می کند تا نيروي انسانی در دسترس را با نيازمندي هاي سازمان از طريق زير هماهنگ کند:
.1تعيين کميت کارهايی که بايستی انجام شود.
 .2تعيين نيروي کار مورد نياز براي انجام دادن کار
.3تعيين نيروي کار قابل دسترس
.4تطبيق نيروي کارقابل دسترس با نيروي کار مورد نياز يک برنامه کاري
قابليت در دسترس بودن کارکنان تابعی از زمان بيماري ،مرخصی ،و استفاده از کارکنان پاره وقت ،موقتی و ديگر منابع کاري می باشد.
کنترل میزان پیشرفت
نمايش ميزان پيشرفت برنامه بر حسب يك مبناي مستمر اهميت زيادي دارد .نوسانات كوتاه مدت ظرفيت نيزتغيير در برنامه را الزامي
ميكند.
عوامل موثربر ظرفيت کوتاه مدت :غيبت  ،عملکرد کارگر ،خرابی ماشين  ،مشکالت مربوط به ابزار  ،اضافه کاري  ،کمبود مواد اوليه
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بعضی ازگزينه هاي در دسترس مديران عمليات براي تطبيق با کمبود ظرفيت عبارتند از :پيمانکاري فرعی کوتاه مدت  ،عوض کردن
مسير توليد  ،تخصيص مجدد نيروي کار .
نمودارهاي ميله اي ابزاري مفيد براي نمايش دادن توليد می باشند.
سیستم هاي کنترل تولیدکامپیوتري
سيستم هاي كنترل كامپيوتري به طور گسترده در كارخانجات بزرگ براي كنترل توليد استفاده ميشود.
سه داده اصلی براي يک سيستم کنترل توليد:


پرونده مسیرها حاوي اطالعاتی مربوط به مسیر هر یک از سفارشات مشتریان شامل  :تعداد قطعات،عملیات انجام شده،استانداردها
و نظائر آن می باشد.



پرونده مراکز کاري شامل اطالعات مربوط به ظرفیت .



پرونده سفارشات کارگاه شامل اطالعات مربوط به سفارشات هر مشتري می باشد  .ستاده این سیستم شامل گزارشات بار ماشین
االت،برنامه هاي کارگاهی و گزارشات مربوط به وضعیت سفارشات می باشد.

بهنگام کردن ممکن است به صورت روزانه يا حتی ساعتی انجام شود .بهنگام کردن مستلزم جمع آوري و پردازش داده ها بوده و درآن
تامين دقت از اهميت بااليی برخوردار می باشد.
براي اينکه يک سيستم کامپيوتري به طور کار آمد کار کند وجود اطالعات دقيق  ،حمايت مديريت و آموزش کارکنان ضروري است.
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فصل : 31برنامه ریزي  ،زمان بندي و کنترل پروژه
حیطه مدیریت و برنامه ریزي پروژه
مديريت پروژه درگير کليه فعاليت هاي مرتبط با برنامه ريزي ،زمان بندي  ،کنترل پروژه می باشد.
کليه تصميمات مديريت پروژه درگير با سه عامل اصلی زمان  ،منابع و هزينه می باشد.
مديران پروژه براي اداره کردن پروژه بايستی روابط بين گروه هاي پروژه ،سازمان اصلی و مشتريان را نيز هماهنگ کنند .توانايی مديران
براي تسهيل کردن مهم تر از توانايی آنها براي سر پرستی می باشد.
چهار مهارت کليدي مديران موفق پروژه :تعصب در اجراي وظایف  ،اعتبار فنی و مدیریت  ،حساسیت سیاسی  ،توانائی رهبري
دو مورد از مفيد ترين ابزارهابراي کمک کردن به مديران پروژه( PERTروش بازنگري و ارزیابی پروژه) و(cpmروش مسیر بحرانی)
تكنيك PERTبه عنوان روشی براي در نظر گرفتن عدم قطعيت در زمان اجراي فعاليت ها ،توسعه يافته بود .
تکنيک  cpmبراي برنامه ريزي و زمان بندي پروژه هاي صنعتی که زمان فعاليت ها در آن شناخته شده است تو سعه يافته بودCPM .
ديدگاه کاهش زمان فعاليت از طريق اضافه کردن کارگر يا منافع بيشتر(که معموال هزينه بيشتر همراه است) را عرضه ميكند .بنابراين
در CPMامکان توازن بين هزينه ها و زمان براي فعاليت هاي مختلف پروژه وجود دارد.
فرایند برنامه ریزي پروژه

.3تعریف •تعیین فعالیت هاي که بایستي انجام شود و نیز تعیین توالي الزم براي اجراي آنها.
پروژه
.2برنامه
ریزي منابع
.1زمان

•تعیین منابع مورد نیاز براي هر فعالیت شامل نيروي انساني  ،زمان  ،پول  ،تجهيزات و مواد
اوليه و نظائر آن.

•مشخص کردن یك برنامه زماني براي فعالیت .

بندي پروژه
.4کنترل
پروژه

•ایجاد کردن صحیح براي تعیین میزان پیشرفت،توسعه و طرح هاي جایگزین براساس پیش
بیني مشکالت دستیابي به برنامه.
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تعریف پروژه
زمانی که پروژه دچار تاخير می شود علت آن شکست در اجراي مناسب اين چهار وظيفه است.
فرآيند برنامه ريزي پروژه متشكل از مراحل زير است:
اولين مرحله در فرايند برنامه ريزي تعريف پروژه است و بايد بين فعاليت و رويداد تفاوت قايل شد.
فعاليت :وظايفی هستند که مستلزم صرف زمان می باشند.
رويداد :نقاطی در زمان هستند که نشان دهنده شروع يا تکميل مجموعه اي از فعاليت ها می باشند.
پروژه ها را می توان به طور کامل بر حسب فعاليت ها تعريف کرد ولی اغلب مديران پروژه آن برحسب فعاليت و رويداد در نظر ميگيرند.
رويداد ها را می توان در قالب نقاط برجسته اي در نظر گرفت که توسط آن می توان ميزان پيشرفت پروژه را اندازه گيري کرد.بنابراين در
اغلب مواقع راحت تر آن است که رويداد ها را مشخص کرده و سپس فعاليت هاي مورد نياز براي انجام آنها را تعريف کنيم.
فعاليت هاي قبل يا پيش نياز مجموعه اي از فعاليت هاي وابسته اي است که بايستی قبل از شروع يک فعاليت تکميل شده باشند.
اطالعات مربوط به فعاليت هاي پيش نياز تعيين کننده توالی انجام فعاليتها می باشد.
زماني كه تمام فعاليت ها و فعاليت هاي پيش نياز تعريف شدند ميتوان يك نمودار ترسيمي از پروژه را تهيه كرد كه به نام شبكه پروژه يا
شبكه  PERT/CPMخوانده ميشود.

تهیه شبکه پروژه
يک شبکه پروژه متشکل از چند دايره می باشدکه با پيکان هايی به هم وصل شده اند  .اين دواير نشان دهنده رويداد ها بوده و به نام گره
خوانده می شود.پيکان هاي مستقيم يا منحنی شکل که گره ها را به هم وصل می کند به نام شاخه يا کمان خوانده می شود.هرکمان از يک
گره شروع شده و در گره ديگري خاتمه می پذيرد .شبکه پروژه نشان دهنده روابط پيش نيازي بين فعاليت ها می باشد.
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فعاليت مجازي يا موهومی :کمانی که مربوط به يک فعاليت واقعی در پروژه نبوده ولي نشان دهنده روابط پيش نيازي در شبکه می
باشد.اين کمان يک پيکان نقطه چين می باشد.

زمانی که شبکه پروژه تهيه شد،بايستی مطمئن شويد که حداکثر يک فعاليت دو گره را به هم وصل کند.برنامه هاي کامپيوتري تحليل
CPM/PERTنيازمند فعاليت هايی هستند که منحصراً از طريق دو گره تعريف شده باشند.
شبکه هاي پروژه را می توان به گونه اي ترسيم کرد که در آنها گره نشان دهنده فعاليت ها بوده و از کمان ها فقط براي نشان دادن روابط
پيش نيازي استفاده شود.به اين شبکه ها اصطالحا ً شبکه فعاليت روي گره گفته می شود.مزيت شبکه هاي فعاليت روي گره اين است كه
در آنها نيازي به فعاليت هاي مجازي نمی باشد .وهمين امر باعث ساده شدن تصور آنها می شود .عيب شبکه هاي فعاليت روي گره اين
است كه رويداد ها داراي يک نمايش گرافيکی واضح همانند شبکه هاي فعاليت روي کمان نمی باشند.
برنامه ریزي منابع
براي اهداف زمان بندي ،مهمترين منبع مورد نياز،زمان است.در بسياري از موقعت ها زمان را ميتوان دقيقا ٌ برآورد كرد مثل پروژه هاي
ساخت يا تعمير كه از تجربه يا اطالعات تاريخي براي تخمين زمان فعاليت استفاده ميشود .بعالوه ماهيتا ٌ داراي تغيير پذيري كمي هستندو
زمان آنها نسبتا ٌ ثابت است .در موارد ديگر زمان فعاليت ها غير قطعي است و به عنوان يك متغير تصادفي با توزيع احتمال وابسته در نظر
گرفته ميشود.
معموال سه برآورد زماني براي هر فعاليت ارائه ميشود:
.1زمان خوشبينانه ( :)aزمان فعاليت مشروط بر اينكه همه چيز در يك حالت ايدآل پيشرفت نمايد.
.2زمان محتمل ( :)mمحتمل ترين زمان فعاليت تحت شرايط نرمال.
.3زمان بدبينانه ( :)bزمان فعاليت در صورت بروز خرابي يا تاخيرهاي چشمگير.
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محاسبه میانگین و واریانس زمان فعالیت

متوسط يا زمان انتظار هر فعاليت:
واريانس زمان فعاليت:
اختالف بين زمان خوش بينانه و بد بينانه به شدت مقدار واريانس را تحت تاثير قرار می دهد.به واسطه اختالف زياد اين دو مقدار ،مديران
داراي درجه زيادي از عدم قطعيت در زمان فعاليت ها می باشند.
عالوه بر زمان ،منابع گوناگون ديگري نيز ممکن است براي فعاليت هاي پروژه مورد نياز باشد.اين منابع عبارتند از:
مديريت عالی،مديريت ميانی و سرپرستان  ،کارکنان فنی و حرفه اي  ،سرمايه  ،مواد اوليه  ،ابزار و تجهيزات  ،خدمات دفتري
تخمین هزینه و بودجه بندي
برنامه ريزي مستلزم بودجه بندي و بودجه بندي مستلزم تخمين هزينه ها می باشد.
گروه کاري :فعاليت هاي تحت کنترل يک بخش يا مدير را که در يک دسته کنار هم قرار می گيرند تا منجر به تشکيل چيزي شود.
دو روش رايج بودجه بندي عبارتند از:
بودجه بندي از باال به پايين  :يک روش سلسه مراتبی است که از مديران عالی و ميانی شروع کرده و با استفاده از قضاوت و اطالعات در
دسترس آنها،هزينه فعاليت هاي اصلی پروژه را تخمين می زند.اين تخمين ها به سمت مديران پايين تا مديران پايين ترين سطوح حرکت می
کند.اين مديران مسئول تجزيه اين هزينه ها براي وظايف فرعی کوچک تر می باشند.
بودجه بندي از پايين به باال  :با وظايف پايين ترين سطح شروع کرده و ارزيابی مواد و نيروي کار را به شکل ارزش پولی تبديل کرده و
آنها را بافعاليت هاي سطوح باالتر يکپارچه می سازد.تا زمانی که بودجه کل پروژه به دست آيد .اين روش به دليل اينکه افراد به وظايف
کاري نزديک تر بوده وآگاهی بيشتري از هزينه ها دارند دقيق تر است.
روش مختلط يا دورگه  :در اين روش طرح ها و بودجه ها در طول سلسه مراتب مورد بحث و مذاکره قرار می گيرند.در اين روش تمام
سطوح مديريتی در فرآيند بودجه بندي مشارکت دارند و معموال نتيجه حاصله واقع بينانه تر و مورد توافق همه است.

زمان بندي پروژه
تعيين اينکه چه موقع فعاليت ها بايستی اجرا شوند رازمان بندي گويند.برنامه زمان بندي مديران را قادر ميكند تا منابع را به
طور كارآمد تخصيص داده و ميزان پيشرفت را نشان دهند و در صورت لزوم اقدامات اصالحي انجام دهند.يك وسيله مفيد براي
نمايش ترسيمي برنامه نمودار گانت است.
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نمودار گانت مديران عملياتی را قادر می سازد تا به طور واقعی بدانند که چه فعاليت هايی در يک زمان معين بايستی انجام
شود.کاربرد مهم نمودارگانت نمايش ميزان پيشرفت روزانه پروژه می باشد به گونه اي که اقدامات اصالحی را می توان در
زمان نياز انجام داد.
براي تهيه نمودار گانت فعاليت ها را برروي محور عمودي فهرست نموده و از محور افقی براي نشان دادن زمان استفاده
ميشود.
يک مسير در شبکه  ،يک توالی از فعاليت ها می باشد(به ترتيب انجام)که از گره آغازين شروع شده و در گره تکميل پروژه
خاتمه می يابد.
هرگاه زمان تکميل بعضی از فعاليت ها ،زمان شروع فعاليت هاي بعدي در طول يک مسير باشد آنگاه هر گونه تاخير در فعاليت
منجر به تاخير در فعاليت هاي بعدي می شود.
اگر اين مطلب براي کليه فعاليت هايی که بر روي مسيرهايی از شروع پروژه تا خاتمه پروژه قرار دارند مصداق داشته
باشد.فعاليت هاي روي آن مسير به نام فعاليت هاي بحرانی و آن مسير نيز مسير بحرانی خوانده می شود.
فعاليت هاي بحرانی :فعاليت هايی هستند که هر گونه تاخير در آنها باعث تاخير در تاريخ تکميل پروژه خواهد شد.

مشخص کردن مسیر بحراني
فعاليت هاي مجازي :داراي زمان مورد انتظار صفر می باشند.
زودترين زمان شروع و خاتمه هر فعاليت را داخل عالمت ]

[ نوشته ودر کنار حرف هر فعاليت قرار می دهيم.

مسير بحرانی را با استفاده از زودترين زمان هاي شروع و خاتمه می توان به سادگی مشخص کرد.براي اين کار از گره مقصد
به عقب برمی گرديم و اگر داراي چند فعاليت پايانی در گره مقصد باشيم کار را با زودترين زمان خاتمه بزرگتر آغاز می کنيم
سپس يه طور مستمر در سرتاسر شبکه رو به عقب حرکت می کنيم.
دراين حرکت زودترين زمان خاتمه يک فعاليت ورودي به گره را معادل زودترين زمان شروع فعاليت خروجی از گره تعريف می
کنيم.
ديرترين زمان خاتمه براي فعاليت ورودي به يک گره خاص معادل کوچکترين مقدار ديرترين زمان شروع کليه فعاليت هاي
خروجی از آن گره می باشد .به عبارت ديگرLFفعاليت ورودي معادل کوچکترين LSفعاليت هاي خروجی می باشد.
فرجه يا زمان آزاد عبارتست از مدت زمانی که يک فعاليت می تواند دچار تاخير شود و بدون آنکه بر روي تاريخ تکميل پروژه
تاثيري داشته باشد .بطور کلی فعاليت هاي مسير بحرانی داراي فرجه صفر می باشند.
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تغییر پذیري در تاریخ تکمیل پروژه
هر گونه تاخير در فعاليت هاي مسير بحراني ميتواند به تغيير در تاريخ تكميل پروژه منجر شود.اکر يک فعاليت غيربحرانی بيشتر از دامنه
زمانی فرجه دچار تاخير شود بعنوان بخشی از مسير بحرانی جديد محسوب خواهد شد و تاخير بيشتري را در زمان تکميل پروژه بوجود
خواهد آورد.فرآيند  PERTبا استفاده از معيار واريانس فعاليت هاي بحراني  ،واريانس تاريخ تكميل پروژه را تعيين مي كند.
کنترل میزان پیشرفت
بدليل عدم قطعيت زمان هاي فرجه  ،تاخيرهاي اجتناب ناپذير يا ديگر مشكالت پيشرفت پروژه به ندرت مطابق برنامه است.بنابراين بايد
عملكرد پروژه را نشان داد و در زمان نياز اقدامات اصالحي انجام داد.
زمانبندي ها بايد به صورت دوره اي بر اساس چنين گزارش هايي مورد تجديد نظر قرار گيرند.

کنترل بودجه
يک سيستم کارآمد کنترل بودجه ،نشان دهنده هزينه ها در طول زمان اجراي پروژه بوده و هزينه واقعی براي کليه فعاليت هاي انجام شده
ودر حال انجام را با هزينه بودجه شده مقايسه می کند.اين مقايسه ،اطالعات به هنگام شده اي را در مورد وضعيت هزينه هر فعاليت به
مديران می دهد.
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هزينه غالب:اگر هزينه هاي واقعی بيشتر از هزينه هاي بودجه شده باشند،اصطالحا ً هزينه غالب گفته می شود.
هزينه مغلوب :اگر هزينه واقعی کمتر از هزينه بودجه شده باشد يك هزينه مغلوب خواهيم داشت.
با ضرب در صد تکميل در هزينه هاي بودجه شده ،هزينه بودجه شده بر مبناي مقدار کار واقعی تکميل شده بدست می آيد.
با کم کردن هزينه بودجه شده از هزينه واقعی می توان هزينه هاي غالب و مغلوب را تعيين کرد.
برنامه ریزي و زمان بندي با منابع محدود
معموالً منابع نظير کار و تجهيزات بايستی بين فعاليت هاي محدود تسهيم شوند .تعيين چگونگی تخصيصی منابع مجدد اغلب معماي چالش
برانگيزي است.هدف از اينکار حداقل کردن زمان اجراي پروژه به محدوديت هاي منابع می باشد.
با استفاده از نمودار گانت می توان يک نمودار بارگيري منابع تهيه کرد که نشان دهنده مقدار منابع (مثالً تعداد کارگر) مي باشد.
روشهاي ابتکاري يافتن حداقل زمان پروژه:
.1برنامه ريزي وظيفه با کوتاه ترين زمان
.2برنامه ريزي وظيفه با طوالنی ترين زمان
 .3برنامه ريزي وظيفه با حداقل تغيير پذيري در زمان
توازن هزینه-زمان
تصميم مديرپروژه بايستي منافع ناشي از كاهش زمان فعاليت را در مقابل افزايش هزينه ها بسنجد.
مدير پروژه بايستی زمان فعاليت هاي منتخب را کوتاه تر نمايدکه معموالً اين کار از طريق اضافه کردن منابعی نظير کارگر يا اضافه کاري
طی فرآيندي موسوم به فشرده سازي انجام می شود.با توجه به اينکه منابع اضافه شده مرتبط با فشرده سازي معموالً به هزينه هاي اضافی
براي پروژه منجر می گردد لذا از مديران براي فشرده سازي بايستی راه هايی با حداقل هزينه را تعيين کرده و درادامه فقط به مقدار مورد
نياز براي رسيدن به تاريخ تکميل مشخص شده فعاليت هارا فشرده کنند.
بنابراين مدير پروژه براي هر فعاليت به اطالعات زير نياز دارد:
.1هزينه تخمين فعاليت براي زمان نرمال يا زمان مورد انتظار
.2زمان تکميل فعاليت براي حداکثر فشرده سازي(اين زمان کوتاه ترين زمان ممکن فعاليت می باشد)
.3هزينه تخميني فعاليت براي حداکثر فشرده سازي
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M=Tn-Tc
K

هزينه فشرده سازي

Tn

زمان نرمال فعاليت

Tc

زمان فشرده فعاليت

Cn

هزينه نرمال فعاليت

Cc

هزينه فشرده فعاليت

M

حداكثر كاهش ممكن زمان فعاليت

فشرده سازي فعالیت ها با حداقل هزینه
چه فعاليت هايی بايد فشرده سازي شوند؟ اولين قدم فشرده سازي فعاليت هاي مسير بحرانی است.اگرچه فشرده سازي تصميم خوبی است
ولی بايستی توجه داشت كه فشرده سازي بعضي از فعاليت ها ممكن است باعث شود تا فعاليت هاي ديگر نيزيك مسير بحراني را به وجود
آورند.
مدل برنامه ريزي خطي براي تصميمات فشرده سازي:
به منظور ايجاد يک مدل برنامه ريزي خطی براي تصميمات فشرده سازي ،متغيير هاي تصميم زير را تعريف می کنيم
= Xiزمان وقوع رويداد i
=Yjمقدار زمان فشرده مورد استفاده در فعاليتj
محدوديت هاي برنامه شامل محدوديت هاي مربوط به توصيف شبکه  ،محدود بودن فشرده فعاليت و زمان تکميل مورد نظرميباشد.
دربين اينها محدوديت هاي مربوط به توصيف شبکه مشکل تراز بقيه و مبتني بر شرايط زير است:
 .1زمان و وقوع رويداد (Xi) iبايستی بزرگتر مساوي از زمان تکميل کليه فعاليت ها منتهی به آن رويداد باشد .
 .2زمان شروع يک فعاليت مساوي بازمان وقوع رويداد قبلی آن می باشد .
 .3زمان يک فعاليت مساوي با زمان نرمال منهاي زمان فشرده شده ي آن می باشد .
در تهیه این مطالب از جزوه خالصه خانم لیدا مجیدي نیز استفاده شده است.

شاد و پیروز باشید
بهار-3111نصیري
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