
1

پاسخ سواالت آخر فصل کتاب

مدیریت تولید و عملیات"

در سازمان های تولیدی و خدماتی

"جلد دوم 

 گردآوری: فاطمه پورسنگ بر

گرایش کسب و کار بین الملل -مدیریت کسب و کارMBA دانشجوی رشته 

 تهران غرب پیام نور واحددانشگاه 

 96اردیبهشت 

 حذف بود 14 فصل 95-96نکته: برای نیمسال دوم 



2 
 

 

 فصل سیزدهم

 مدیریت مواد را تعریف کنید. .1

مدیریت مواد شامل برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل خرید، دریافت مواد، ذخیره سازی، جابه جایی و حرکت مواد اولیه و قطعات 

 خریداری شده، کاالهای نیمه تمام، ابزار و دیگر مواد مورد نیاز در فرایند تولید می باشد.

 موجودی را تعریف کنید. پنج نوع اصلی از موجودی را نام ببرید. .2

 به هرگونه کاال یا مواد بی کاری که برای استفاده اتی نگهداری می شود، موجودی گفته می شود.

 موجودی انتظار یا موجودی قبل از-5ذخیره ایمنی. -4موجودی کاالی نهایی. -3موجودی کار در جریان. -2موجودی دسته ای. -1

 موعد مقرر.

 اهمیت موجودی در عملیات تولید را توضیح دهید. .3

است  تولید و خرید در اقتصادی شاخص یک موجودی. باشد می تولید عملیات مهم های جنبه از یکی موجودی عملیاتی، دیدگاه از

صرفه جویی از طریق استفاده از به گونه ای که خرید حجم زیادی از مواد و قطعات حتی اگر همه آنها یکجا مورد نیاز نباشد، باعث 

 تخفیف های مقداری و کاهش نرخ حمل و نقل می گردد.

 فعالیت های اصلی مدیریت مواد را توضیح دهید. .4

ذخیره سازی و بازیابی( مدیریت قطعات و مواد اولیه خریداری شده )خرید،دریافت، -1این فعالیت ها شامل سه جز اصلی می باند: 

مدریت مواد در طول  -3ه مشتریان( شده )بسته بندی و حمل،ذخیره سازی و بازیابی در انبارها و توزیع بمدیریت کاالی ساخته  -2

 فرایند تبدیل )جا به جایی و ذخیره سازی موجودی کار در جریان(.

 فعالیت ها و اهداف اساسی واحد خرید را توضیح دهید. .5

 ی باشد.هدف اساسی خرید، حمایت مشتری داخلی آن یعنی واحد ساخت م

مسعولیت واحد های خرید شامل : آگاهی نسبت به مواد اولیه مورد نیاز سازمان، انتخاب عرضه کنندگان و مذاکره با آنها در مورد 

 قیمت، اطمینان از تحویل به موقع و نشان دادن هزینه، کیفیت و عملکرد تحویل می باشد.

انتخاب عرضه کنندگان واجد  -3بازنگری و ارزیابی در خواست ها.  -2 دریافت درخواست خرید. -1فعالیت های اساسی واد حرید : 

 ثبت گزارشات -7تصویب پرداخت ها.  -6پیگیری و تسریع امور.  -5یکپارچه کردن سفارشات.  -4شرایط. 
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در مورد نقش توزیع فیزیکی در مدیریت مواد،بحث نمایید. عوامل بحرانی در انتخاب یک وسیله حمل  .6

 کدام است.

توزیع فیزیکی مسعول انتخاب وسایل حمل و نقل، اداره ناوگان ترابری سازمان و کنترل حرکت مواد و کاال در داخل کارخانه می 

باشد. به این ترتیب این وظیفه نقش اساسی در رضایت مشتریان را بر عهده دارد. یک سیستم توزیع کارآمد سازمان را قادر می سازد 

 ی عملیات خود را انجام دهد که این امر منجر به کاهش هزینه ها می گردد.تا با سطح کمتری از موجود

 عوامل اساسی در تصمیمات مربوط به حمل و نقل عبارتند از: سرعت ، قابلیت دسترسی ، هزینه ، ظرفیت .

 توضیح دهید. امیون و هواپیما را برای حمل کاالمزایا و معایب نسبی راه آهن، ک .7

آهن عمدتا کند بوده و برای حمل مقادیر زیادی از اقالم نسبتا کم ارزش در طول مسافت های زیاد مورد راه آهن: حمل با راه 

. حمل با راه آهن اغلب با تاخیرهای طوالنی مواجه بوده و نسبت به دیگر اشکال حمل و نقل از قابلیت استفاده قرار می گیرد

 اطمینان کمتری برخوردار است.

ن و اندازه، ظرفیت کامیون ها برای حمل بار های اصلی را محدود می کند ولی زمان بندی خدمات آنها کامیون: محدودیت های وز

 قابل اطمینان تر از راه آهن می باشد.

هواپیما: حمل و نقل هوایی بسیار سریع و قابل اطمینان است ولی قابلیت دسترسی آن کمتر از سایر وسیله ها می باشد. هزینه 

اال می باشد اما این وسیله به دلیل کاهش نیازهای بسته بندی ممکن است در حالت کلی ارزانتر از حمل و نقل حمل در این روش ب

 جاده ای باشد.

 اهمیت مشارکت عرضه کنندگان را توضیح دهید. .8

عرضه کنندگان  مشارکت با عرضه کنندگان ثابت کرده که دارای منافع می باشد. زمانی که روابط دوستانه ای برقرار شود کل تعداد

 را می توان کاهش داد چرا که برای محصوالت مشابه نیازی به رقابت در بین عرضه کنندگان نمی باشد.

به واسطه قراردادهای بزرگ، عرضه کنندگان از طریق صرفه جویی مقیاسی منتفع می شوند و مشتریان از طریق تخفیف های 

های بلندمدت، عرضه کنندگان تمایل بیشتری به سرمایه گذاری بر روی فرآیند و به عالوه به واسطه قرارداد مقداری سود می برند.

 بهبود سیستم خواهند داشت.

 همچنین متخصصان شرکت های عرضه کننده را تا مرحله طراحی نیز می توان آورد تا از مزیت دانش تخصصی آنها استفاده کرد.
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 توضیح دهید.اختالف بین سفارش عقب افتاده و فروش از دست رفته را  .9

زمانی که برای تامین تقاضای مورد نیاز، موجودی در دسترس نباشد ممکن است با سفارش عقب افتاده یا فروش از دست رفته روبرو 

 شویم.

 سفارش عقب افتاده زمانی اتفاق می افتد که مشتری مایل است برای محصول منتظر بماند.

 کند.ظر بماند و از جای دیگری خرید میی مایل نیست منتفروش از دست رفته زمانی اتفاق می افتد که مشتر

 هزینه های اساسی مرتبط با موجودی کدام است. این هزینه ها را چگونه می توان در عمل تعیین نمود. .10

 هزینه آماده سازی سفارش. -2هزینه خود اقالم.  -1هزینه های موجودی در چهار طبقه اصلی قرار می گیرند: 

 هزینه های کسر موجودی. -4هزینه نگهداری موجودی.  -3 

 هزینه اقالم بهترین معیار در تعیین خط مشی موجودی می باشد.

 هزینه سفارش به دلیل عملیات مرتبط با خرید سفارش از عرضه کنندگان و سازمان های تولید کننده به وقوع می پیوندد.

 نگهداری مقداری موجودی می باشد. ناشیازهزینه نگهداری موجودی شامل کلیه هزینه های 

 

 دارای چه مزایایی است. ABC موجودی را توضیح دهید. تحلیل   ABCطبقه بندی  .11

می باشد. این تحلیل کاربردی از اصول پاره تو بوده و  ABCیکی از روش های مفید برای تعیین نیازهای مدیریت موجودی، تحلیل 

 بر اساس مصرف پولی ساالنه آنها می باشد. Cو  Bو  Aلب سه گروه شامل طبقه بندی اقالم موجودی در قا

درصد ارزش پولی  80تا  70شامل درصد کوچکی از کل اقالم هستند که از ارزش پولی باالیی برخوردار می باشند.)  A.اقالم گروه 1

 درصد مقدار اقالم ( 30تا  15کل و تنها 

درصد ارزش پولی کل و  15تا  5هستند که از ارزش پولی کمی برخوردار می باشند.) شامل درصد برگی از کل اقالم  C.اقالم گروه 2

 درصد مقدار اقالم ( 50تقریبا 

 قرار دارند. Cو  Aبین اقالم گروه  B.اقالم گروه 3

نشان دهنده سرمایه گذاری اساسی در موجودی بود و  Aاطالعات مفیدی را در اختیار مدیران قرار می هد. اقالم طبقه  ABCتحلیل 

هستند. در بسیاری از حاالت این اقالم خخیلی به ندت سفارش داده  Cو  Aحد وسط  Bقابلیت استفاده محدودی داند.اقالم طبقه 

 شود.می شوند و عمدتا شامل قطعات تعمیراتی اصلی برای محصوالت قدیمی می باشند که هنوز از آنها استفاده می 
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 عملیات یک سیستم بازنگری پیوسته را تشریح نمایید. .12

در یک سیستم بازنگری پیوسته، وضعیت موجودی به طور پیوسته مورد بررسی قرار می گیرد. وضعیت موجودی به صورت مقدار 

 ی شود.موجودی دردست به عالوه مقدار کاالیی که سفارش شده ولی هنوز نرسیده منهای سفارشات عقب افتاده تعریف م

واحد کاال سفارش داده  Q) که به نام نقطه مجدد سفارش خوانده می شود( برسد، مقدار  rهر زمان که وضعیت موجودی به کمتر از 

می شود. اگر تصمیم در مورد سفارش مجدد صرفا براساس سطح موجوی دردست باشد، انگاه سفارشات بایستی به طور پیوسته هر 

رسید، داده شوند. یک نسخه از سیستم بازنگری پیوسته سیستم دو قفسه ای خوانده می  rمتر از زمان که میزان موجودی به ک

 شود.

 عملیات یک سیستم بازنگری دوره ای را تشریح نمایید. .13

یا  rدر سیستم های بزنگری دوره ای وضعیت موجودی فقط در فواصل زمانی ثابت بررسی می شود. اگر وضعیت موجودی در سطح 

)سطح مجدد سفارش( برسد. اگر زمان تحویل  Rکمتر از آن باشد مقدار کافی از کاال سفارش داده می شود تا وضعیت موجودی به 

کوتاهتر از زمان بین بازنگری ها باشد، نقطه مجدد سفارش به جای مبتنی بودن بر وضعیت موجودی بر سطح موجودی مبتنی 

 خواهد بود.

 ای زمانی که که تعداد زیادی از عرضه کنندگان مشابه تدارک دیده می شود مفید است. سیستم های بازنگری دوره

 مورد استفاده قرار می گیرد. Cاین سیستم اغلب در کنترل اقالم گروه 

 شمارش دوره ای چیست؟ .14

 شمارش دوره ای سیستمی است جهت شمارش پیوسته موجودی فیزیک در خالل سال.

برنامه ریزی شمارش فیزیکی به منظور اطمینان از این که تمام قطعات شمرده شده اند و قطعات با ارزش این سیستم، زمان بندی و 

 می شوند را امکان پذیر می شازد. زیاد به دفعات بیشتری از قطعات با ارزش کمتر شمرده

 چرا اندازه گیری عملکرد یک سیستم موجودی حاعز اهمیت است؟ .15

ابزار قدرتمندی در جهت هدف قرار دادن فرصت هایی برای کاهش موجودی و بهبود قابلیت سنجش عملکرد موجودی می تواند 

 سودآوری، تعیین اقالم نیازمند تاکیدهای خاص و حمایت از سطح خدمات مشتریان باشد.
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 را توضیح دهید. EOQفرضیات مدل  .16

 .شود می گرفته نظر در پیوسته بازنگری نحن کاال قلم یک فقط.1

 .شود می انبار وارد زمان یک در شده داده سفارش موجودی کل.2

 .باشد می ثابت تقریبا یا ثابت نرخ یک داری اقالم برای تقاضا.3

 .دهید توضیح را ثابت تقاضای نرخ .17

شرط نرخ ثابت تقاضا به ان معناست که در هر دوره زمانی مقدار مشابهی از موجودی انبار برداشته می شود. همچنین فرض می 

 زمان تحویل ثابت بوده و کسر موجودی نیز مجاز نمی باشد.شود که 

 چگونه بیان می شود. EOQهزینه نگهداری ساالنه در مدل  .18

 هزینه نگهداری ساالنه برحسب واحد کاال(× ) هزینه نگهداری ساالنه = )متوسط موجودی( 

 QCh2/1هزینه نگهداری = 

 

 نسبت به تغییر پارامترهای مدل بحث کنید. EOQدر مورد حساسیت مدل  .19

است که نشان می  EOQاین مدل به تغییرات یا خطاهای کوچک در برآورد هزینه ها، حساس نمی باشد. این خاصیت کلی مدل 

حداقل  دهد اگر حداقل تحمین قابل قبول از هزینه های سفارش و نگهداری را داشته باشیم، می توانیم تخمین خوبی از مقدار دارای

 هزینه را به دست آوریم.

 درصد ضروری نیست. 100سطح خدمت را تعریف کنید. چرا تالش برای کسب سطح خدمت  .20

 سطح خدمت، احتمال مورد نظر مدیران برای نداشتن کسر موجودی در طول زمان تحویل می باشد.

 )جواب قسمت دوم سوال را پیدا نکرم!(

 تحت تاثیر قرار می دهد.موجودی چگونه مقیاس های سنتی مالی را  .21

موجودی ها نشان دهنده سرمایه گذاری مالی مهمی بای سازمان ها خواهند بود. کنترل بهتر موجوی می تواند باعث کاهش هزینه 

های عملیاتی گردد. اگر مقدار کافی از موجودی نگهداری شود، سود سازمان از طریق درآمد فروش های اضافی افزایش می باید. 

 از دیدگاه مدیریت عالی سازمان موجودی تاثیر مهمی بر روی تزارنامه سود و زیان خواهد داشت.بنابراین 
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 مسعولیت های اصلی واحد دریافت، بسته بندی، حمل و انبار کردن را توضیح دهید. .22

صحیح و کیفیت مناسب دریافت: وظیفه دریافت عبارتست از تخیله کاالهای وارده از وسیله نقلیه به منظور رسیدگی در کورد مقدار 

 کاال و اماده کردن آن برای ذخیره سازی یا تولید.

واحد های بسته بندی و حمل : مسعولیت اطمینان از بسته بنید صحیح، برچسب های درست و بارگیری بر روی وسیله حمل و نقل 

 مناسب را برعهده دارند.

 ی کاال را نگهداری می کند. انبارداری یک فعالیت کاربر می باش.انبار داری: با  واحدهای دریافت و حمل همکاری نموده و موجود

 )پیدا نکردم! ( برنامه تصدیق عرضه کنندگان چیست. .23

 کاربرد کدهای میله ای و ارتباطات رادیویی در مدیریت مواد را توضیح دهید. .24

برچسب ها را از طریق اندازه گیری  امروزه تقریبا هر محصولی دارای یک برچسب کدمیله ای است. اسکنرها کدهای میله ای روی

عرض میله ها خوانده و به واسطه میزان نور منعکس شده بین عالءم مختلف اختالف قاءل می شوند. کدگذاری میله ای نیاز به 

ای کارگران را از طریق حذف نیاز به اطالعات کلیدی کاهش داده است. همچنین به طور وسیعی اطالعات دقیق را آماده نموده و خط

 انسانی را کاهش می دهد.

تجهیزات ارتباطات رادیویی امکان می دهد تا اطالعات به طور مستقیم توسط کامپیوتر مرکزی برای کارگران فرستاده شود. این 

چنین وسایلی به تامین اطالعات واقعی و به هنگام شده مربوط به دریافت ها و سفارش ها، کاهش زمان بی کاری کارگران از طریق 

حذف نیاز بای مراجعه کارگران به یک ایستگاه مرکزی برای دریافت راهنمایی جدید کاری و بهبود پیگیری جریان مواد کمک می 

 کند. اطالعات دقیق تر و سریع تر، واکنش سریع تر نسبت به مشتریان را امگان پذیر می سازد.

 بقه بندی مساءل موجودی کدامند.اصلی مورد استفاده در طعوامل  .25

 کسر موجودی –زمان تحویل  -تعداد دوره های زمانی در افق برنامه ریزی  -ماهیت تقاضا  -عداد اقالمت

 

 

 

 

 



8 
 

یدا پمحسوب نشده اند را توضیح دهید.)   EOQجنبه های کاربردی تصمیم گیری موجودی که در مدل  .26

 نکردم!(

 

 فصل پانزدهم

 مشخصات تولید ناب را توضیح دهید. .1

ضایعات، کاهش موجودی ها، بهبود کیفیت و توسعه منابع انسانی, مشخصه هایی هستند که امروزه از آن تحن عنوان تولید  حذف

 ناب نام می برند.

 را تشریح کنید. JITفلسفه  .2

ف تمام اشکال در حذ JITبصورت ایده تولید واحدهای الزم در کمیت الزم و در زمان الزم بوده است. امروزه فلسفه  JITتعریف اولیه 

 ضایعات ) هرچیزی که ارزشی را به محصول اضافه نمی کند ( بعالوه بهبود کیفیت و بهره وری، هدف گذاری شده است.

 منجر گردید کدامند. JITمخصه های جغرافیایی و فرهنگی ژاپن که به توسعه  .3

ژاپن کوهستانی است. با توجه به اینکه جمعیت ژاپن بیشتر از کالیفرنیا می باشد  %80ژاپن تقریبا هم اندازه کالیفرنیا می باشد و 

بسادگی می توان محدودیت فضا و مساحت را در این کشور درک نمود. بعالوه با توجه به اینکه ژاپن از منابع طبیعی کمی برخوردار 

مکن به پرهیز از ضایعات در تمام جنبه های زندگی خود تمایل دارند. برای کارخانجات بزرگ یا انبارهای است مردم آن تا حد م

 ذخیره سازی، زمین کمی در دسترس دارند لذا موجودی را بعنوان ضایعات در نظر می گیرند. 

 بنابراین سیستم ژاپنی ها حول اصول اساسی آنها در مورد کاهش ضایعات شکل گرفته است.

 را بطور مختصر توضیح دهید. JITشش عامل اصلی  .4

سیستم -6مدیریت عرضه کنندگان. -5مدیریت نیروی کار. -4طراحی فرایند و محصول. -3برنامه ریزی. -2مدیریت بخش تولید. -1

 های اطالعاتی.
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 را تشریح نمایید. JITاهمیت زمان های تنظیم و راه اندازی کوتاه و دسته های کوچک تولید در  .5

ن راه اندازی طوالنی، منابع ساخت و تولید را ضایع می کند. زمان راه اندازی کوتاه، تولیدکننده را قادر می سازد تا عملیات تولید زما

را در زمان کمتری راه اندازی کرده و تغییرات را بطور متناوب اعمال نماید و در نتیجه به انعطاف پذیری باال و تنوع محصول ناءل 

 شود.

مستمر از اندازه های تولید کوچک، سرمایه گذاری غیرضروری در موجودی را حداقل می کند. هزینه های تنظیم و راه یک جریان 

اندازی معموال با زمان های تنظیم و راه اندازی، همبستگی باالی دارند چرا که بخش اعظم هزینه های راه اندازی بدلیل طوالنی 

ان تولید بوقوع می پیوندد. اگر هزینه های تنظیم و راه اندازی کم باشد آنگاه اندازه تولید بودن زمان راه اندازی و از دست دادن زم

 کوچک، اقتصادی و مقرون به صرفه خواهد بود.

 در موقعیتهای تولیدی تکراری، کاربرد بیشتری دارد. JITتولید کششی چیست؟ چرا  .6

یا تحویل می شوند از آخرین بخش عملیاتی شروع شده و در  سیستم تولید کششی که در آن اقالم فقط در صورت نیاز تولید

سرتاسر کلیه دستگاهای کاری موجود در فرآیند تولید رو به عقب حرکت کرده و بطور پیوسته حتی تا پیمانکارهای فرعی و عرضه 

زمان دریافت مواد و قطعات  کنندگان نیز ادامه می یابد. هدف این سیستم، ایجاد یک جریان هموار و سریع برای کلیه محصوالت از

 خریداری شده تا زمان تحویل محصول نهایی به مشتری می باشد.

موقعیت های تکراری تولید از میزان موجودی و زمان تحویل کمتری برخوردار می باشد که این امر به افزایش بهره وری و کاهش 

 احی دقیق و تعهد مدیران و کارگران دارد.هزینه ها منجر می گردد. هرچند که مؤثر بودن این شیوه نیاز به طر

 چگونگی عملکرد یک سیستم کانبان را توضیح دهید. .7

یک عامل کلیدی تولید به موقع در ژاپم، یک سیستم اطالعاتی به نام کانبان) لغت ژاپنی برای کارت( می باشد. نوع و تعداد 

وارد کردن اقالم تحویلی و تولیدی در سرتاسر فرآیند تولید مورد واحدهای مورد نیاز هر فرآیند برروی کانبانها نوشته شده و برای 

 استفاده قرار می گیرد.

چه مشخصه هایی  JITمهم هستند. به منظور تاثیر فلسفه  JITچرا کارگران در موفقیت سیستم های  .8

 در مدیریت سنتی بایستی تغییر نماید.

می باشد که در آن به کلیه کارکنان به صورت منابع با  JITمحیط نیروی کار یکی از جنبه های مهم کنترل کیفیت جامع در یک 

 ارزشی که میتوانند بسیاری از مشکالت را پیدا و ایده های مهمی را برای بهبود عملکرد اراءه نمایند، نگاه می شود.

 را توضیح دهید. JITنقش عرضه کنندگان در سیستم  .9

 کوچک را بطور مستمر و با درجه باالیی از کیفیت تحویل دهند.عرضه کنندگان بایستی قادر باشند تا محموله های 
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 و خرید سنتی را توضیح دهید. JITتفاوتهای خرید در  .10

 خرید سنتی:

 تحویل محوله های بزرگ که نیازمندی چندین هفته را پوشش می دهد. تحویل بدفعات کم-1

 زمان تحیل طبق تاریخ مورد نظر خریداری -2

 کننده برای هر قطعه، استفاده از منابع چندگانه به منظور تامین کیفیت مناسب و قیمت رقابتی استفاده از چند عرضه -3

 برای قطعات موجودی نگهداری می شود. -4

 قراردادهای خرید کوتاه مدت, عرضه کنندگان بدلیل تهدید دیگر شرکتهای عرضه کننده تحت فشار هستند. -5

 مورد تعداد قطعات خریداری شده وجود دارد.در طراحی محصوالت محدودیت کمی در  -6

 حداقل تبادل اطالعات بین عرضه کننده و خریدار -7

 واحد خرید به مثابه مرکز اصلی ارتباط با عرضه کننده عمل می کند. -8

 قیمت توسط عرضه کننده تعیین می شود. -9

 در انتخاب عرضه کننده، موقعیت جغرافیایی او دارای اهمیت نیست. -10

 : JITید خر

 تحویا محوله های کوچک برمبنای نیازمندی بخش تولید و تحویل بدفعات زیاد مثال چندبار در روز.-1

 تحویلهای همزمان شده با برنامه تولید خریدار -2

 استفاده از تعداد کمی عرضه کننده برای هر قطعه. اغلب قطعات از یک منبع تامین می شوند. -3

 موقع، به دفعات و با کیفیت باال تحویل می شوند، موجودی کمی مورد نیاز است.بدلیل اینکه قطعات، به  -4

 قراردادهای خرید بلندمدت. عرضه کنندگان بدلیل الزام به انجام کار تحت فشار هستند. -5

 شتراک قطعات است.در طراحی محصوالت تالش می شود تا فقط از قطعات خریداری شده موجود استفاده شود. هدف، حداکثر کردن وجوه ا -6

 تبادل وسیع اطالعات درباره برنامه تولید، فرایند تولید و نظایر آن -7

 واحد خرید به مثابه نقطه تسهیل کننده ارتباط بین مهندسان طراح، مهندسان تولید و نظاءر آن عمل می کند. -8

 رضه کننده همکاری می کند.نتیجه کاهش قیمت، خریدار با عبه منظور کاهش هزینه های عرضه کننده و در  -9

 موقعیت جغرافیایی عرضه کننده حاءز اهمیت است. -10
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 دون به چه معنی است.-آی-اصطالح ژاپنی یو .11

مستلزم آنسکه کارکنان اختیار داشته باشند تا تصمیمات مهمی نظیر متوقف کردن خط تولید در زمان بروز مشکالت را  JITمفهوم 

 دون می گویند.-ای-اتخاذ نمایند. ژاپنی ها به این مفهوم یو

 محدودیت را تعریف کنید. .12

می گردد.ظرفیت محدود در مراکز کاری، عدم  محدودیت، فقدان هر منبعی است که مانع از دستیابی به سطوح باالتری از عملکرد

انعطاف پذیری در وظایف کاری، مهارتهای نامناسب نیروی کار، و یک فلسفه ناکارآمد مدیریت، هگی اشکالی از محدودیت می 

 باشند.

 همزمان کردن فرآیند ساخت در تءوری محدودیت را توضیح دهید. .13

حدودیت با تءوری محدودیت خوانده می شود. هدف اساسی این تئوری یک نگرش عمومی به ساخت همزمان به نام مدیریت م

ایجاد یک فرایند بهبود مستمر از طریق ساخت همزمان بوده و بر این فرض استوار است که محدودیتها تعیین کننده عملکرد هر 

 سیستمی می باشند.

 را در سازمان های خدماتی تطبیق داد. JITچگونه می توان مفهوم  .14

روز به یک ساعت، کاهش فضای اداری مورد نیاز  3به کاهش زمان سیکل از  JITمان خدماتی مطالعات مبتنی بر اصول در یک ساز

درصد افزایش در بهره وری منجر گردد. از همه مهمتر اینکه گرایش طرز  20درصد و 95درصد، کاهش خطاها به اندازه  40به اندازه 

 برخورد کارکنان نیز تغییر می کند. 

 شانزدهمفصل 

 عوامل اصلی فرآیند زمانبندی و برنامه ریزی تولید را توضیح دهید. .1

 برنامه ریزی تولید کل، برنامه ریزی اصلی تولید، برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت، برنامه ریزی مونتاژ نهایی.

 برنامه ریزی تولید کل چیست؟ تفاوت آن با برنامه ریزی اصلی تولید را توضیح دهید. .2

ریزی تولید کل عبارتست از توسعه ماهانه یا فصلی تولید مورد نیاز بای گروههای محصول یا محصوالت هم خانواده ای که برنامه 

 تامین کننده تخمین تقاضا می باشند.

برنامه ریزی تولید کل برقرار کننده یک هدف میان مدت بوده اما برنامه ریزی اصلی داده های الزم برای خط مشی های  تفاوت:

 رنامه ریزی تفصیلی را فراهم می کند.ب
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 نقش موجودی را در برنامه ریزی تولید کل توضیح دهید. .3

 در برنامه ریزی تولید کل، چه هزینه هایی بایستی در نظر گرفته شوند؟ چرا؟ .4

 هزینه های تولید، نگهداری، کسر موجودی، تغییر ظرفیت

 ه اندازی و یک هزینه متغیر برحسب واحد محسول می باشند.هزینه های تولید دارای یک هزینه ثابت برای تنظیم و را

 هزینه های نگهداری و کسر موجودی معموال به طور مستقیم نسبتی از مقدار موجودی و کسر موجودی می باشد.

 هزینه تغییر ظرفیت اشکال مختلفی دارد.

 در انتخاب افق برنامه ریزی، چه عواملی بایستی در نظر گرفته شوند. .5

 نیکه تقاضا فصلی است، برنامه ریزی تولید کل مشکلتر می باشد.چرا زما .6

استراتژی های قابل دسترس برای تامین تقاضای متغیر را توضیح دهید. هزینه های مرتبط با هر یک را  .7

 تشریح کنید.

 تغییر نرخ تولید ) دستمزد تشویقی ، فرصت از دست رفته، سربار اضافی (

 و پرداختهای جداگانه ( ) هزینه آموزشتغییر نیروی کار 

 ) هزینه نگهداری، هزینه فروش از دست رفتهو سفارش عقب افتاده ( هموار سازی موجودی

 ) کاهش سود نهایی، هزینه های اداری ( تغییر دادن تقاضا

 برنامه اصلی تولید چیست؟ اهمیت آنرا توضیح دهید. .8

نام دارد. معموال تامین کننده تولید مورد نیاز هفتگی در طول یک افق  MPSبرنامه مرحله بندی شده زمانی، برنامه اصلی تولید 

ماهه می باشد. توسط کارکنان عملیاتی در تهیه برنامه تفصیلی برای خرید مواد، تولید اجزا و مونتاز نهایی محول مورد  12تا6زمانی 

عیین این موضوع که به منظور تامین تقاضا، چه یک پیش بینی نیست، بلکه برنامه ای است برای ت MPSاستفاده قرار می گیرد. 

 موقع بایستی عملیات تولید کامل گردد.

MPS .بدلیل اینکه مبنایی برای فعالیتهای آتی برنامه ریزی می باشد، دارای اهمیت است 

 یک برنامه اصلی تولید چگونه تهیه می شود. .9

 توضیح دهید.تفاوت برنامه ریزی ظرفیت در سازمان های تولیدی و خدماتی را  .10
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در سازمان های خدماتی، استراتژی های کنترل عرضه و تغییر تقاضا را برای برنامه ریزی ظرفیت کوتاه  .11

 مدت، توضیح دهید. برای هر استراتژی یک مثال بزنید.

آموزش در سازمان های خدماتی، بنامه ریزی ظرفیت کوتاه مدت با استفاده از کارمندان پاره وقت، شیفتهای متغیر کاری، 

 چندجانبه، افزایش مشارکت مشتریان و مشارکت ظرفیتی، میزان عرضه را کنترل می نماید.

 و یا از طریق سیستم های ذخیره جا و قیمت گذاری تبعیضی، تقاضا را تغییر می دهد.

 هدف برنامه ریزی سرانگشای ظرفیت را توضیح دهید. .12

 ه اصلی تولید به منظور تعیین قابلیت دسترسی به ظرفیت کافی است.برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت شامل تجزیه تحلیل برنام

 برنامه ریزی ظرفیت با استفاده از عوامل جامع چگونه اجرا می شود. .13

برنامه ریزی ظرفیت با استفاده از عوامل جامع نیازمند حداقل اطالعات بوده و در بسیاری از سازمان های تولیدی قابل استفاده است. 

ه این روش از اطالعات تفصیلی فرایند و محصول نظیر لیست مواد استفاده نم یکند. لذا فقط می تواند تخمینی از به لحاظ آن ک

 ظرفیت واقعی مورد نیاز در مراکز کاری منفرد را ارایه کند. 

 فصل هفدهم

 در فرآیند زمانبندی و برنامه ریزی تولید را توضیح دهید. MRPنقش  .1

MRP .نیازمندیها و برنامه الزم برای موارد زیر را تعیین می کند 

  MPSخرید مواد مورد نیاز برای تامین نیازمندیهای  -2ساخت اجزا و مونتاژ های فرعی -1

استفاده می کند. این نیازمندیها با  MPSبه منظور بنامه ریزی نیازمندیهای قطعات منفرد یا مونتاژهای فرعی از  MPRاساس 

دردست و دریافت برنامه ریزی شده مقایسه می شوند یه گونه ای که بتوان محموله ها را در زمان مورد نیاز دریافت یا تولید سطوح 

اطمینان از قابلیت دسترسی به مواد، قطعات منفرد و مونتازهای فرعی به مقدار درست و در زمان درست می باشد  MPRکرد. هدف 

 تکمیل کرد. MPSبتوان طبق  به گونه ای که محصوالت نهایی را

 را نام ببرید. MPRوظایف اصلی یک سیستم  .2

تعیین ظرفیت مورد نیاز در سطحی نفصیلی تر از برنامه ریزی سرانگشتی  -3اولویت بندی اجزا  -2کنترل سطح موجودی -1

 ظرفیت
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 فرق بین تقاضای مستقل و وابسته را توضیح دهید. .3

 توسط عملیات تحت تاثیر قرار نمیگیر بلکه توسط بازار تحت تاثیر قرار می گیرد.تقاضای مستقل به ان معناست که تقاضا 

 اگر تقاضای اقالم وابسته به دیگر اقالم باشد، گفته می شود که تقاضای وابسته است.

 چگونه می تواند نگهداری موجودیهای غیر ضروری را کاهش دهد. MRPسیستم  .4

 را نام ببرید. MRPاجزا سیستم اطالعاتی  .5

 . و قادر است تا گزارشات مورد نیاز برای تولید و خرید را تهیه کند. BOM. لیست مواد و قطعات  MPSاطالعات موجود در 

 چیست. BOMوظیفه  MRPدر یک سیستم  .6

پرونده موجودیها است.  BOMمی باشد، پرونده ساختار تولید گفته می شود. BOMبه پرونده ای که حاوی  MRPدر یک سیستم 

بایستی اطالعات مربوط به وضعیت موجودی هر یک از اقالم موجود باشد. شماره قطعه، مقدار دردست، مقدار سفارش،  BOMدر 

اطالعات مربوط به هزینه ها و زمان تحویل سفارش از جمله این اطالعات است. این لیست بایستی بهنگام کردن سفارشات و 

 دریافتها با خرید و تولید تلفیق گردد.

 سبه نیاز خالص را توضیح دهید.نحوه محا .7

 موجودی در دست –دریافت برنامه ریزی شده  –نیاز خالص به اجزاء = نیاز ناخالص به اجزاء 

 

 مفهوم مرحله بندی زمانی را توضیح دهید. .8

شود. که با کمک مرحله بندی زمانی نشان می دهد که چه موقع تولید هر جزء یا مونتاژ به منظور تکمیل مونتاژ نهایی باستی انجام 

 زمان تحویل مورد نیاز هر یک از اجزاء یا مونتاژها تهیه می شود.

 توضیح دهید. MRPتفاوت بین روش اصالح و تغییر خالص را در  .9

در روش اصالح کل برنامه مواد براساس اطالعات موجود بصورت دوره ای مجددا محاسبه می شود. این روش معموال مستلزم صرف 

 محاسبات می باشد.زمان زیادی جهت 

نیازمندیها را هر زمان که الزم باشد مجددا محاسبه می کند اما این محاسبات فقط برای  MRPدر روش تغییر خالص، سیستم 

 اجزایی صورت می گیر که بواسطه تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند.
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 برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز چیست. .10

نیاز از کار و ماشین آالت به منظور اجرای وظیفه تولید به صورت تفصیلی تر  مورد تعیین مقدار برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز فرایند

 و محسوب نمودن کلیه اجزا و اقالم در برنامه مواد اولیه می باشد.

 توضیح دهید. MRPاهمیت دقت و واقع بینی را در  .11

مضر و خطرناک باشد. وجود خطا در  MRPعدم دقت در گزارشات موجودی، لیست مواد و برنامه های اصلی می تواند برای 

 منجر خواهد شد. MRPگزارشهای موجودی به عدم دقا در محاسبات نیازمندیهای خالص 

قعا مورد نیاز نیستند هشدار دهد و یا برای مواردی که وا MRPوجود خطا در لیست مواد و قطعات می تواند باعث شود تا سیستم 

 برای مواردی که مورد نیاز هستند هشدار ندهد.

 استفاده کرد. MRPدر یک سازمان خدماتی، چگونه می توان از  .12

مثال در یک رستوران غذا را می توان بعنوان کاالی نهایی در نظر گرفت. خدمات مورد نیاز برای مونتاژ یک سفارش را می توان بر 

تلقی کرد. ار چند بدلیل  BOMو رمانهای تحویل تعریف کرد. برای خدمات کاربر می توان لیست کار را بعنوان مشابه  BOMحسب 

 سفارشی تر بودن نیازها و عدم اطمینان آن، در بسیاری از سازمان های خدماتی نمی توان تمام اقالم نهایی را تعریف کرد. 

 کدامست. MPSبا  برنامه ریزی منابع ساخت چیست؟ تفاوت آن .13

به منظور برنامه ریزی کلیه منابع ساخت در داخل سازمان بنام برنامه ریزی منابع ساخت  MRPاستفاده از یک سیستم مبتنی بر 

خوانده می شود. در حقیقت بنامه ریزی منابع ساخت بعنوان ابزاری برای اداره، پیش بینی و کنترل منابع سازمان و سرمایه 

 ، وضعیت بازاریابی تقاضا را تبدیل به یک طرح تولید عملی می نماید.گذاریهای عملیاتی

 را توضیح دهید. MRP IIمزایای  .14

 -3کسر موجودی کمتر،  -2کاهش موجودیهای ساخت،  -1شامل :  MRPاز مزایای معمول سیستم های  MRP IIسیستم های 

 بهبود تحویل، برخوردار می باشد.

 

 

 

 



16 
 

 و ساخت همزمان را توضیح دهید. JITبا  MRPتفاوت  .15

JIT .بدنبال حذف کلیه منابع ضایعات در فعالیتهای تولیدی از طریق اراعه قطعات صحیح در زمان و مکان صحیح می باشد 

معتبر و سپس اجرای عملیات  MPSمشتق می شوند. معموال بر روی تهیه یک  MPSکلیه فعالیتهای تولیدی از   MRPبواسطه 

برای تولید کارگاهی یا دیگر محیطهایی  MRPو استفاده از کامپیوتر و پردازشهای اطالعاتی پیچیده تاکید م شود.  طبق آن برنامه

 که نیازمند انعطاف پذیری باال در تولید می باشند، بسیار مناسب است.

 تسهیالت تولیدی توجه دارد. در واکنش به ساخت به تقاضای بازار، ساخت همزمان به حرکت سریع مواد در طول منابع مولد در یک

هدف از اینکار شناسایی منابع محدودیت و دستیابی به همزمانی از طریق بهبود مدیریت این منابع بواسطه برنامه ریزی و فعال 

 نگهداشتن آنها می باشد.

 فصل هجدهم

 تولید چیست.-اهداف برنامه ریزی و کنترل فعالیت .1

خدمات مشتریان از طریق: اجرای به موقع سفارشات، حداقل کردن هزینه تولید از طریق کاهش موجودی کار در هدف تامین اهداف 

جریان و کاهش تنظیم های غیرضروری ماشین االت، حداکثر کردن استفاده از منابع از طریق حدقل کردن زمان بی کاری و کاهش 

عارض با یکدیگر بوده و در زمان اجرای آنها مدیران عملیاتی بایستی توازن  تراکم کار در کارخانه می باشد. این اهداف اغلب در ت

 مناسبی را در بین آنها ایجاد کنند. نکته مهم آن است که کیفیت هرگز نبایستی قربانی تاممین این اهداف گردد.

 برنامه ریزی ظرفیت محدود را تعریف کنید. .2

ن منابع که در یک افق کوتاه مدت برنامه ریزی نمی توان آن را تغییر داد. برنامه ریزی ظرفیت محدود مبتنی است بر سطوح معی

برنامه ریزی ظرفیت محدود کاری که بایستی انجام شود را با منابع قابل دسترس تطبیق می دهد. نتیجه این کار برنامه ای است که 

 نه انکان پذیر است.هرگز از ظرفیت قابل دسترس بیشتر نمی شود و معموال برای اجرا در سطح کارخا

 معیارهای مشترک مورد استفاده در ارزیابی برنامه را تعریف کنید. .3

 عملکرد کارگاره. تاریخ تحویل. معیارهای مبتنی بر هزینه

-18و زودترین تاریخ تحویل را با تجه به معیارهای برنامه ریزی مندرج در جدول  SPTکارآمدی قواعد  .4

 ن واحد، مقایسه کنید.برای مساله برنامه ریزی یک ماشی 1

توضیح دهید که چرا برنامه انتخاب شده برای مسأله برنامه ریزی یک ماشین واحد، زمان ساخت را  .5

 تحت تاثیر قرار نمی دهد.
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 فرق بین سیستم تولید پیوسته و غیرپیوسته را توضیح دهید. .6

نها ممکن است از مسیر منحصربه فردی در بین در یک سیستم تولید غیرپیوسته چندین کار مختلف انجام می شود که هر یک از آ

 بخش ها یا ماشین های کارگاه برخوردار باشند. در حالت کلی بنامه ریزی سیستم تولیدی غیرپیوسته بسیار مشکل است.

 ماشین مشکل است. nتوضیح دهید که چرا حل مساعل برنامه ریزی سیستم تولید غیرپیوسته با  .7

 پویا را توضیح دهید.فرق بین قواعد ارسال ایستا و  .8

 قواعد ایستا، می توانند اولویت ها را قبل از شروع هرگنه فعالیت تولیدی محاسبه نمایند.

اولویت کارها را با توجه به پیشرفت کار در ارتباط با کارهای دیگر در طول زمان تغییر می کند. اولویت های پویا بایستی قواعد پویا، 

 گذاری ماشین ها گرفته می شود محاسبه شوند.هر زمان که تصمیمی در مورد بار

 چند قاعده ارسال را نام ببرید. .9

قواعد ایستا : زودترین تاریخ واگذاری، کوتاهترین زمان پردازش، کل کار، زودترین تاریخ تحویل، کمترین عملیات باقی مانده، حداقل 

 رانیکار باقی مانده، قواعد پوا:  کار در صف بعدی، زمان فرجه، نسبت بح

 را نام ببرید. OPTمزایا و معایب  .10

توضیح دهید که چگونه از قاعده زمان اتمام موجودی در برنامه ریزی تولید دسته ای استفاده می  .11

 شود.

 مراحل حل مسأله برنامه ریزی پرسنلی را توضیح دهید. .12

 تعیین کمیت کارهایی که باستی انجام شوند.

 کارهاتعیین نیروی کار مورد نیاز برای انجام 

 تعیین نیروی کار قابل دسترس

 تطبیق نیروی کار قابل دسترس با نیروی کار مورد نیاز و توسعه یک برنامه کاری

 اهداف کنترل میزان پیشرفت کدام است. .13

نمایش میزان پیشرفت برنامه برحسب یک مبنای مستمر از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. کنترل کنندگان تولید، بایستی از 

وضعیت سفارشات آگاهی داشته باشند و بدانند که این سفاارشات از برنامه جلو می باشد و یا به دلیل کمبود مواد اولیه، عقب افتادن 

مراکز کاری، تغییر در سطوح موجودی، گردش کارکنان و قراردادهای فروش، از برنامه عقب می باند. در صورت بروز این موارد برنامه 

 کنند.ها بایستی تغییر 



18 
 

 ساختار سیستم های کنترل تولید کامپیوتری را توضیح دهید. .14

 سه داده اصلی برای یک سیستم کنترل تولید عبارت است از: پرونده مسیرهاریال پرونده مراکز کاری، پرونده سفارشات کارگاه. 

 پرونده مسیرها حاوی اطالعات مربوط به مسیر هر یک از سفارشات مشتریان مب شاد.

 راکز کاری شامل اطالعات مربوط به ظرفیت و سفارشات کارگاه شامل اطالعات مربوط به سفارشات هر مشتریپرونده م

 برای اینکه یک سیستم کامپیوتری به طور کارآمد کار کند، وجود اطالعات دقیق، حمایت مدریان و آموزش کارکنان ضروری است.

 ضیح دهید.فرق بین تعیین توالی و برنامه ریزی )زمانبندی( را تو .15

 تعیین توالی یعنی تعیین ترتیبی که رد آن کارها بایستی اجرا شون.

 برنامه ریزی عبارت است از فرآیند واگذاری زمان های شروع و تکمیل به کارهای خاص.

 ریسمان چگونه اجرا می شود.-بافر-برنامه ریزی ظرف .16

 ا پیشرفت باقی مانده را تنظیم میکند.ظرف یک محدودیت سیستم یا هر منبع بحرانی دیگری است که سرعت ی

ریسمان ها، برنامه ها یا دیگر روش های هشدار دهنده ای هستند که واگذاری مواد اولیه و تاریخ های تحویل را به تولید در ظرف 

 پیوند می دهد.

مورد نیاز برای تکمیل کلیه مراحل  بافرها، مواد اولیه اضافی در کارگاه هستند که از کار ترخیص شده در زمانی زودتر از حداقل زمان

 تولید ناشی می شوند.

 برنامه ریزی بافر،ظرف،ریسمان شامل موارد زیر می باشد:

تعیین محدودیت ها، تعیین توالی کارها برحسب محدودیت ها، تصمیم گیری در مورد اندازه بافرهای محدودیت، تصمیم گیری در 

 مورد اندازه بافرهای حمل

 عملیات گلوگاه، بحرانی محسوب می شوند. OPTچرا در  .17
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 فصل نوزدهم

 در مورد سه عامل اساسی که تصمیمات مدیریت پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند، بحث کنید. .1

چه موقع  هزینه . مدیران نیاز دارند که ببدانند که یک پروژه چه مدت زمان طول میکشد و فعالیت های خاص-3منابع،  -2زمان،-1

بایستی شروت و تکمیل شوند تا موعد و سررسید فعالیت ها، تامین و میزان پیشرفت پروژه مشخص گردد. مدیران همچنین بایستی 

منابع مورد نیاز نظیر نیروی انسانی و تجهیزات قابل دسترس بای پروژه را تعیین و چگونگی واگذاری انها به فعالیت های مختلف را 

 یتا هزینه پروژه بایستی تعیین و کنترل شود.مشخص نمایند. نها

 نقش مدیر پروژه را توضیح دهید. یک مدیر پروژه از چه مهارت هایی بایستی برخوردار باشد. .2

مدیران پروزه فعالیت پروژه را هدایت می کنند، میزان پیشرفت کارها را برنامه ریزی و پیگیری می کنند و هدایت کارکنان پروژه را 

ند. به طور معمول مدیران پروژه را از بین بخش های فنی نظیره تحقیق و توسعه، مهندسی طرح و نصب سیستم های انجام می ده

 کامپیوتری انتخاب می کنند.

مدیران پروزه معموال همه کاره هستند و از تجربه و سابقه کاری زیادی برخوردار می باند. به عالوه برای اداره کردن پروژه بایستی 

گروه های پروژه، سازمان اصلی و مشتریان را نیز هماهنگ کنند. در این جنبه توانایی مدیران برای تسهیل کردن مهم تر  روابط بین

 از توانایی آنها برای سرپرستی می باشد.

 مدیران پروژه دارای چهار مهارت کلیدی می باشند:

 ی رهبریتعصب در اجرای وظایف، اعتبار فنی و مدیریتی، حساسیت سیاسی، توانای

 عوامل اصلی فرآیند برنامه ریزی پروژه را تشریح کنید. .3

 تعریف پروژه : تعیین فعالیت هایی که بایستی انجام شوند و تعیین توالی الزم برای اجرای آنها

 برنامه ریزی: تعیین منابع مورد نیاز برای هر فعالیت 

 زمانبندی پروژه: مشخص کردن یک برنامه زمانی برای هر فعالیت

نترل پروزه : ایجاد کنترل صحیح برای تعیین میزان پیشرفت، توسعه طرح های جایگزین براساس پیش بینی مشکالت دستیابی به ک

 برنامه.

 فرق بین فعالیت و رویداد را توضیح دهید. .4

 فعالیت وظایفی هستند که مستلزم صرف زمان می باشند.

 ا تکمیل مجموعه ای از فعالیت ها می بتشند.روزیداد، نقاطی در زمان هستند که نشان دهنده شروع ی
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 چرا در مدیریت پروژه از نمودارهای شبکه استفاده می شود. .5

زمانی که تمام فعالیت ها و فعالیت های پیش نیاز تعریف شدند، می توان یک نمودار ترسیمی از پروژه را تهیه کرد به نام شبکه 

که پروژه مشتکل از چند دایره می باشد که با پیکان هایی به هم وصل شده خوانده می شود. یک شب PERT/CPMپروژه یا شبکه 

اند. این دوایر نشان دهنده رویدادها بوده و به نام گره خوانده می شوند. پیکان های مسنقیم یا منحنی شکل که گره ها را به هم 

 وابط پیش نیازی بین فعالیت ها می باشد.متصل می کند به نام شاخه یا کمان خوانده می شوند. شبکه پروژه نشان دهنده ر

 استفاده از فعالیت مجازی در نمودار شبکه را توضیح دهید. .6

 فعالیت مجازی مربوط به یک فعالیت واقعی در پروژه نبوده ولی نشان دهنده روابط پیش نیازی در شبکه می باشد. 

زمان های بدبینانه، خوش بینانه و محتمل را توضیح دهید. برای یک فعالیت خاص، چگونه این زمان ها  .7

 را برآورد میکنید.

 : زمان فعالیت مشروط براینکه همه چیز در یک حالت ایده آل پیشرفت نماید. aزمان خوش بینانه 

 : محتمل ترین زمان فعالیت تحت تاثیر شرایط نرمالm زمان محتمل 

 : زمان فعالیت در صورت بروز خرابی یا تاخیرهای چشمگیر bزمان بدبینانه 

t= a+4m+b/6 

 فواءد نمودار گانت را توضیح دهید. .8

نمودار گانت مدیران را قادر می شازد تا به طور واقعی بدانند که چه فعالیت هایی در یک زمان معین بایستی انجام شوند. کاربرد 

 میزان پیشرفت روزانه پروژه می باشد به گونه ای که اقدامات اصالحی را می توان در زمان نیاز انجام داد.مهم تر این نمودار، نمایش 

 مسیر بحرانی را تعریف کنید. فرایند یافتن مسیر بحرانی را تشریح نمایید. .9

رگونه تاخیر در فعالیت  هرگاه زمان تکمیل بعضی از فعالیت ها، زمان شروع فعالیت های بعدی در طول یک مسیر باشد آنگاه ه

منجر به تاخیر در فعالیت های بعدی خواهد شد. اگر این مطلب برای کلیه فعالیت هایی که بر روی مسیرهایی از شروع تا خاتمه 

پروژه قرار دارند، مصداق داشته باشد، فعالیت های روی آن مسیر به نام فعالیت های بحرانی و آن مسیر نیز به نام مسیر بحرانی 

 انده می شود. فعالیت های بحرانی، فعالیت هایی هستند که هرگونه تاخیر در آنها باعث تاخیر در تاریخ تکمیل پروژه خواهد شد.خو
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 عدم قطعیت زمان فعالیت ها چه تاثیری بر روی زمان تکمیل پروژه دارد. .10

ه منجر شود. همچنین اگر یک فعالیت بحرانی هرگونه تغییر در فعالیتهای مسیر بحرانی می تواند به تغییر در تاریخ تکمیل پروژ

بیشتر از دامنه زمان فرجه دچار تاخیر شود بعنوان بخشی از مسیر بحرانی جدید محسوب خواهد شد و تاخیر بیشتری را در زمان 

 تکمیل پروژه بوجود خواهد آورد. 

 در مورد اهمیت کنترل پروژه بحث نمایید. .11

 دجه را توضیح دهید.فرایند بودجه بندی پروژه و کنترل بو .12

برنامه ریزی منابع مستلزم بودجه بندی و بودجه بندی مستلزم تخمین هزینه ها می باشد. برای فعالیت هایی که بصورت یکنواخت 

و مستمر انجام می شوند، نظیر ساختمان سازی، ارزیابان باتجربه می توانند هزینه ها را با استفاده از اطالعات تاریخی، قیمت گذاری 

 رضه کنندگان و نظایر ن به دقت تخمین بزنند. برای سایر فعالیت ها هزینه ها را می توان بصورت قضاوتی تخمین زد.ع

کنترل بودجه به منظور اطمینان از تکمیل پروزه در حد محدودیت های منابع از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. از طریق مقایسه 

قاط مختلف زمان، مدیران می تواند هزینه های غالب و مغلوب را تعیین و تصمیمات مناسب هزینه واقعی با هزینه بودجه شده در ن

 را اتخاذ کنند.

 نمودار بارگیری منابع چیست و از آن چگونه استفاده می شود. .13

 نمودار بارگیری منابع نشان دهنده مقدار منابع مورد نیاز در هر زمان می باشد.

 زیر بحث کنید.در مورد مزایا و معایب روش های  .14

الف( روش سعی و خطا : برای رسیدن به تصمیم فشرده سازی از یک روش سعی و خطا استفاده می کنیم. به این معنی که 

مطلوبیت هر تصمیم فشرده سازی را از طریق تعیین چگونگی تاثیر آن بر روی سایر فعالیت های پروژه مورد بررسی قرار میدهیم. 

 کوچک کارآمد می باشد ولی برای شبکه های بزرگ از کارآمدی الزم برخوردار نیست.ایمن روش برای شبکه های 

 ب( روش برنامه ریزی خطی : یک روش دیگر برای تعیین فشرده یازی بهینه، استفاده از مدل برنامه ریزی خطی مسأله می باشد.


