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  ))13(( فصل  مدیریت تولید و عملیاتخالصه درس 
  به مدیریت صحیح مواد  ازخرید تا مونتاژ نهایی بستگی دارد.   عملیات کارامد یک فرآیند تولیدي

به عنوان تصمیمات    استراتژیک را حمایت می کند.عات واهداف و موض ،کوتاه   افق زمانی نسبتاً   :تصمیمات مدیریت مواد 
  تاکتیکی شناخته می شود.

  پایه و اساس تولید ناب -2و ساخت همزمان    JIT-1هاي کاهش موجودي     دو مورد از تاکتیک 

  نگرش ساده کردن عملیات به منظور دستیابی به سطوح بی نظیري از بهره وري، کیفیت و خدمات مشتریان: تولید ناب 

  است مدیریت مواد موجودي  از وظایف مدیران تولید و عملیات

  مدیریت مواد شامل
  برنامه ریزي

  هماهنگی و کنترل خرید
  فعالیت هاي مدیریت مواد                         درفرآیند تولید         دریافت مواد
  ذخیره سازي

  جابجایی
  حرکت مواد اولیه و قطعات خریداري شده

  کاالهی نیمه تمام
  ابزار و دیگر مواد مورد نیاز 

  کاري  که براي استفاده آنی نگهداري می شود.اال یا مواد بیهرگونه کموجودي 
  ی و نگهداري موجوديمالهزینه هاي اجرایی سازمان: هزینه هاي مرتبط با مسائل 

  مدیران مواد وموجوديچالش هاي دوگانه ي 
 نگهداري مقدارکافی از موجودي جهت تامین تقاضا  
 کاهش هزینه تا حد امکان 

  براي دیدگاه هاي جدید ضروري استسنتی مبنایی  درك نگرش
  کاالهاي تکمیل شده -3کار در جریان   -2مواد اولیه   -1در عملیات تولیدي موجودي شامل:  
  هاي مهم عملیات تولید است. از دیدگاه عملیاتی موجودي  از جنبه

موجودي یک شاخص اقتصادي در خرید و تولید می باشد.   موجودي باید اهداف استراتژیک ورضایت مشتریان و عملکرد عملیاتی 
  حمایت کند.

کاهش خرید حجم زیاد از مواد و قطعات حتی اگر الزم نباشد.باعث صرفه جویی هایی شامل تخفیف مقداري و موجودي دسته اي: 
  نرخ حمل و نقل

به طور سنتی افزایش کارایی تولید.درزمان از کارافتادن ماشین،تاخیر درمحموله هاي عرضه  : (WIP)موجودي کار در جریان 
  کننده،معیوب شدن حجم زیادي از تولید

  می کندتاثیر تقاضا براي کاالي نهایی را حداقل کرده و خدمات مشتریان بهتري فراهم موجودي کاالي نهایی:  
 شود می نگهداري موجودي مقداري مشتري ندادن دست از ،براي کرد بینی پیش توان نمی را فروش واقعی سطح چون  ذخیره ایمنی:

  فصل کسادي ساخته می شودخالل به منظور تامین تقاضاي آتی در  موجودي انتظار یا موجودي قبل از موعد مقرر 

  خرید  .1
  دریافت .2
  ذخیره سازي .3
  بسته بندي .4
  حمل .5
توزیع  .6

 فیزیکی
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  غیرقابل اطمینان بودن ماشین آالت .1
  تاخیر در محموله هاي عرضه کنندگان .2
 قطعات معیوب .3

  قابل قبول بودن نگهداري حجم زیادي از موجودي کاردرجریان به دلیل
  

  موجودي ها نشان دهنده سرمایه گذاري مالی مهم براي سازمان ها ،تاثیر مهم بر روي ترازنامه و صورت سود و زیان خواهد داشت

  عملیاتی می شود کنترل موجودي : باعث کاهش هزینه هاي

  بخشهاي مختلف سازمان: موجودي از دیدگاه

 بازاریابی: مایل به نگهداري حجم زیادي از موجودي  
 تمایل به خرید در حجم زیاد دارد-خرید: تخفیف مقداري و کاهش نرخ حمل و نقل  
 مدیرت تولید : به منظور جلوگیري از تاخیر در تولیدتمایل به حجم زیادي موجودي دارد  
  مالی: حداقل کردن سرمایه گذاري در موجودي و هزینه هاي انبار داريواحد  

  نگرش هاي مختلف در یک چهارچوب قرار گیرد. : کمک می کند تا TQMنگرش 

  تعارض بین واحدهاي سازمانی زمانی رخ میدهد که مدیران هدف واقعی موجودي را درك نمی کنند.

  تولید.فعالیت هاي اساسی مدیریت مواد در یک سیستم 

 (خرید،دریافت،ذخیره سازي و بازیابی)مدیریت قطعات ومواد اولیه خریداري شده  
 (دسته بندي و حمل،ذخیره سازي و بازیابی در انبار ها و توزیع به مشتریان)مدیریت کاالي ساخته شده  
 (جابجایی و ذخیره سازي موجودي کار درجریان)مدیریت مواد درطول فرآیند تبدیل  

  تدارکات:واحدخرید یا 

  ابزار و سایر اقالم موردنیاز از عرضه کنندگان خارجی –اجزاء و قطعات  –مسئولیت بدست آوردن مواد اولیه 

  مواد اولیه : بزرگترین منابع و سرمایه نقدي در سازمان هاي تولیدي--واحد خرید : واسطه اي بین عرضه کنندگان و بخش تولید

  یعنی واحد ساخت است.هدف اصلی خرید حمایت از مشتري داخلی 

  وظایف واحد خرید:

 .ازعملکرد تحویل و پشتیبانی هاي فنی اقالم خریداري شده اطمینان حاصل کند  
 به طور مستمر بایستی درجستجوي عرضه کنندگان ومواد جدید بوده  
 .قادر باشد تا امکانات بالقوه شرکتها را ارزیابی کند  

  مسئولیت هاي واحد خرید:

 د اولیه مورد نیاز سازمانآگاهی نسبت به موا  
 انتخاب عرضه کنندگان و مذاکره با آنها در مورد قیمت  
 اطمینان ازتحویل به موقع و نشان دادن هزینه  
 کیفیت و عملکرد تحویل  
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 تحویل به موقع کاال به قیمت مناسب  
  همکاري با واحد خریددر صورت بروز موقعیت

خاص(تغییر مشخصات یا حجم کاال و یا  هاي
 بروز مشکالت خدماتی)

  ارتباط واحد خرید

  بخاطر بودجه  -حسابداري و امور مالی  
  مشخصات محصول –طراحی و مهندسی  
  تحویل به موقع کاال براي تهیه محصول –تولید  
  بازنگري قراردادها –واحد حقوقی  

  سه دسته اقالم خریداري شده در سازمان ها وجود دارد:

  اقالم بزرگی که براساس یک برنامه زمانی یا به ندرت خریداري می شوند. .1
  اقالمی که در مقادیر کم یا به ندرت خریداري شده و یا داراي قیمت کمی هستند. .2
  اقالم پرمصرف نظیر ورقه هاي فلزي یا مواد اولیه .3

  فعالیت هاي اساسی واحد خرید:

  : اسنادي هستند که واحد تولید یا کنترل موجودي تهیه می کند.واجازه خرید مواد را می دهد.دریافت درخواست خرید .1
این فعالیت تحلیل  -و ارزیابی درخواستها : می توان اقالم کم هزینه تر را جایگزین کرد، یا یک قلم را حذف کرد بازنگري .2

  ارزش نام دارد.

  

  انتخاب عرضه کنندگان واجد شرایط: وظیفه عرضه کنندگان .٣

  

  می تواند به استفاده از تخفیف هاي مقداري کاهش نرخ حمل و نقل منجر بشود. یکپارچه کردن سفارشات : .4
  پیگیري و تسریع امور: آگاهی واحد خرید از تحویل و زمان تولید .5
  تصویب پرداختها: هماهنگی با واحد مالی و حسابداري که قبل از تصویب پرداخت کاالي خریداري شده تحویل شده باشد. .6
  سیستم اطالعاتی و دقیق ضروري است.ثبت گزارشها: وجود یک  .7

  فرآیند خرید:

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

-دون فرآیند رسمی خریداري کرداقالم کوچک که می توان به واسطه سفارش بخش ها و از طریق کاتالوگ یاخرید هاي یکجا ب
  ازطریق تنخواه حساب هزینه پرداخت می شود.

  خرید با حجم باال از طریق قراردادهاي پوششی

مقدار زیادي کاال براي تحویل در طول یک دوره زمانی بلند مدت که تاریخ تحویل آن مشخص نیست.هر  قراردادهاي پوششی:
  خریداراز عرضه کاال مطمئن می باشد -1:   مزیتوقت مواد اولیه مورد نیاز بود سفارش ترخیص براي تحویل کاال ارسال می گردد.

  از تخفیف مقداري استفاده می شود -2
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یفیت مناسب مقدار صحیح و ک .1
  کاال

آماده کردن آن براي ذخیره سازي  .2
 یا تولید

  مسئولیت اطمینان از بسته بندي صحیح .1
  برچسب هاي درست .2
 بارگیري بر روي وسیله حمل و نقل مناسب .3

 با واحد هاي دریافت همکاري نموده .1

 موجودي کاال را نگهداري می کند .2

 یک فعالیت کاربر است .3

  مسئول انتخاب و سایل حمل و نقل .1
  این وظیفه اساسی در رضایت مشتري دارد –اداره ناوگان ترابري سازمان  .2
 کنترل حرکت موادوکاال در داخل کارخانه .3

 نرخ حملش مناسب باشد .1

 نرخ خسارت کم .2

 درزمینه تحویل کاال .3

 آن نظائر و شکایت به رسیدگی .4

 

  

   رسیدگی منظور به نقلیه ي وسیله از عبارت است از تخلیه کاالهاي واردهوظیفه دریافت: 

  

  

  واحد هاي بسته بندي و حمل

  

  

  انبار داري

  

  

  توزیع فیزیکی: 

  

توزیع کارآمد سازمان را قادر می سازد با سطح کمتري از موجودي ،عملیات خود را انجام دهد.که این امر سبب کاهش  یک سیستم
  می شود. هزینه

  به منظور بیان عملیات روزانه اداره کردن وظیفه حمل و نقلاصطالح تردد  : 

مذاکره قراردادهاي حمل و نقل ونرخ  –انتخاب روش مناسب حمل ونقل  –ارائه خدمات حمل و نقل به واحد خرید  وظیفه تردد :
  ممیزي بارنامه –تهیه پرونده مطالبات براي کاالهاي خسارت دیده  –پیگیري محموله ها  –آن 

  يمشکالت روزمره ناوگان ترابررسیدگی به  -2مطالعات ویژه تعیین محل استقرار انبارها   -1وظیفه کارشناسان واحد تردد: 

  عوامل اساسی در تصمیمات مربوط به حمل و نقل:

  ظرفیت –هزینه  –قابلیت دسترسی  –سرعت 

  حمل کننده اي کهمدیر واحد تردد: مسئول انتخاب حمل کننده است.

  

  :به واسطه قراردادهاي بزرگ  

به واسطه این قرارداد ها،تمایل عرضه کننده به سرمایه گذاري  روي فرآیند و  عرضه کنندگان از طریق صرفه جویی مقیاسی - 1
  بهبود سیستم زیاد خواهد بود.

  مشتریان از طریق تخفیف مقداري متنفع می شوند -2
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باعث کاھش ھزینھ ھای  .١
  عملیاتی

  بھبود بھره وری .٢
باعث بھبود و خدمات  .٣

 مشتریان شده

  هزینه سفارش .1
  هزینه نگهداري .2
 هزینه کسر موجودي .3

  بخشی از نیاز هاي مهم در مدیرت مواد

  تحویلداشتن اطالعات دقیق در مورد زمان  
 (بین دریافت و انبار)کاهش زمان تحویل صرف شده در مراحل مختلف  
 تعیین دقیق محموله هاي دریافت شده  
 انتخاب محل ذخیره سازي  
 به هنگام کردن گزارشات مربوط به موجودي  
 تهیه صورت حسابهاي مربوط به بارگیري  
 تهیه گزارشات مدیریتی مختلف  

  استفاده از کد هاي میله اي:

  کنندگان را قادر ساخته تا تولید را با تقاضا منطبق کنندتولید  
 نیاز به انبارهاي ذخیره سازي هزینه زا را کاهش داده  
 باعث واکنش سریع تر تولیدکنندگان شده  
 پردازش هاي نوشتنی را حذف کرده  
  مدیران صرفه جویی کردهدر زمان  
 خطاهاي انسانی را کاهش  داده  

  یک پارچه شدن تکنولوژي کد میله اي و ارتباطات رادیویی مبنائی براي کنترل موجودي فراهم می کند.

  

تجهیزات ذخیره  -تجهیزات جابجایی -که (سیستم هاي کامپیوتري این سیستم ها یک انبار داري هوشمند را شکل داده اند
  کارگران)-سازي

  هزینه هاي اساسی در مدل موجودي عبارتند از

  

  

  یک سیستم هوشمند انبار داري می تواند از طریق بررسی کد هاي میله اي:

 خطاي اطالعات را به صفر برساند  
 ل شودارتباطات الکتریکی به واکنش هاي سریع نائ ازطریق  
 .ازطریق راهنمائی هاي کامپیوتري بهره وري کارگران را افزایش دهد  
 .از طریق دقت در محل ذخیره سازي استفاده از فضا را بهبود بخشد  

  یکی از قدم هاي اولیه در تحلیل مسائل موجودي توصیف مشخصه هاي اصلی محیط و سیستم موجودي است.
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  تعدا اقالم .1
  ماهیت تقاضا .2
  هاي زمانی در افق برنامهتعداد دوره  .3
  زمان تحویل .4
 کسر موجودي .5

   مشخصه

  

  طرح طبقه بندي براي مسائل موجودي

  

  

  

  

  ماهیت تقاضا :

  تحت تاثیر قرار نمی گیرد.بلکه توسط بازار  ،موجودي کاالهاي نهایی داراي مشخصه  مستقل : تقاضا توسط عملیات
  تقاضاي مستقل هستند

  لوستر مستقل و سرپیچ آن وابسته –وابسته : اگر تقاضاي اقالم وابسته به دیگر اقالم باشد  
 قطعی : تقاضا ثابت است ، تقاضا با اطمینان قابل شناسایی است  
  متغیر بوده و از طریق یک توزیع احتمال مشخص می شوددراین وضعیت پیش بینی دقیق مشکل است.احتمالی : تقاضا  

  کدو و کیک میوه اي  شدیداًمتغیر)–(نان و شیر که نسبتاً ثابت 

  قاضاي که در طول سال تغییر می کند تقاضاي پویا است.تتقاضاي یکنواخت به نام تقاضاي ثابت و 

  باشد ثابت یا احتمالیممکن است مقدار زمان بین صدور یک سفارش و دریافت  آن ، زمان تحویل : 

  زمان تحویل شامل :

 زمان مورد نیاز عرضه کننده براي پردازش سفارش  
 زمان مورد نیاز عرضه کننده براي تولید آن سفارش 

  زمانی که براي تامین تقاضاي مورد نیاز با موجودي در دسترش نباشد(کسر موجودي)

مشتري مایل است براي محصول منتظر بماند(هزینه اضافی براي حمل و نقل،تسریع  یا احتماال خرید سفارش عقب افتاده:  .1
  )از عرضه کننده دیگر یا قیمت باالتر منجر شود

  (هزینه فرصت ازدست رفته)مشتري مایل نیست منتظر بماند و از جاي دیگر خرید می کند.فروش از دست رفته:  .2

  مشتریان سازمان ها هرگز حاضر به وقوع کسر موجودي نیستند.از دیدگاه 

  دالیل عقب افتادن سفارش :

مشکالت  - 4خطاهاي اداري ،  - 3عدم اطمینان در تحویل عرضه کننده ،  - 2عدم پیش بینی دقیق زمان تحویل یا مصرف ،  -1
  حوادث حمل و نقل - 6 ذخیره ایمنی نا کافی  - 5کیفی ،

 یکی یا چند .1

 مستقل یا وابسته،قطعی یا احتمالی .2

 قطعی یا احتمالی .3

 سفارش عقب افتاده یا فروش از دست رفته .4

توصیف 
 باال مشخصه
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 نرخ بهره اولیه  
 ریسک محیط سازمان  
 اهداف مدیریت براي نرخ برگشت سرمایه 

  هشدارداداه شودچگونه درمورد سطح موجودي  
 چه مقدار کاال سفارش داده شود  
 چه موقع سفارش داده شود 

نگهداري موجودي  هزینه  - 3هزینه آماده سازي سفارش ، - 2هزینه خود اقالم ،  -1 در چهار طبقه اصلی :هزینه هاي موجودي  : 
  هزینه هاي کسر موجودي  - 4، 

فروش از دست رفته به فرصت هاي از دست رفته سود آوري منجر گشته و نیز ممکن است به زیان آتی در منافع هزینه اعتبار : 
  جر گرددمن

به دلیل عملیات مرتبط با خرید سفارش از عرضه کنندگان سازمان هاي تولیدکننده هزینه سفارش (هزینه تنظیم و راه اندازي): 
  به وقوع می پیوندد

  براي اقالم خریداري شده این هزینه ممکن است شامل فعالیت هایی از قبیل:

 تکمیل فرم هاي مربوطه  
 انتخاب عرضه کنندگان  
  ثابت جابجاییهزینه  
 پردازش اسناد و دریافت کاال  
 بازرسی آن در زمان دریافت  

  شامل کلیه هزینه هاي ناشی از نگهداري مقداري موجودي می باشد(اجاره ،برق،گرمایش)هزینه نگهداري موجودي: 

  هزینه سفارش به تعداد دفعات سفارش بستگی دارد نه  به تعداد اقالم خریداي شده یا تولید شده

  بزرگ و جزء هزینه نگهداري موجودي است. سرمایه: هزینه

  نرخ بهره مرتبط باارزش پول به کار رفته درموجودي xهزینه سرمایه = ارزش یک واحد موجودي درطول زمان نگهداري 

  بستگی دارد                                                                                           نرخ بهره می تواند متغییر باشد وبه

  درنتیجه هزینه نگهداري بیشتر مبتنی بر قضاوت مدیریت است.

  سفارشات عقب افتاده موجب بروز هزینه اضافی می شود (حمل و نقل و....)

 )هزینه اعتبارفروش از دست رفته موجب فرصت هاي از دست رفته سودآوري وممکن است به زیان آتی در منافع منجر گردد که (
  خوانده شود.

  چند تقسیم اصلی درارتباط با مسائل موجودي 

  براساس مصرف پولی ساالنه  A,B,Cگروه  3طبقه بندي اقالم موجودي در قالب  –کاربردي از اصول پارتو بوده  موجودي :ABCتعین 

  زمان تحویل خیلی کوتاه. درصد کوچکی از کل اقالم که ارزش پولی باالیی دارند :  Aاقالم گروه  .1
  تحویل کوتاه زمان.  درصد بزرگی از کل اقالم  که ارزش پولی کمی دارند :  Cاقالم گروه  .2
 قرار دارند  C و    Aبین اقالم گروه    :  Bاقالم گروه  .3
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  مصرف ساالنه  = ارزش پولی ساالنه Xقیمت واحد 

سفارش به صورت محموله هاي کوچک، تحویل هاي مکرر و زمان تحویل خیلی کوتاه،امري نامتعارف که نیازمند  :  Aاقالم گروه 
  همکاري نزدیک بین خریدار و عرضه کننده است.

  : Cاقالم گروه 

 .نیاز به کنترل شدید ندارد  
 .مقادیر زیاد از این اقالم شامل تخفیف مقداري و کاهش حمل ونقل می شود  
 به طور دوره اي و نگهداري گزارشات رسمی بررسی می شود. سطح موجودي  
 زمان تحویل کوتاه و عرضه کنندگان متعدد  

  : Bاقالم گروه 

  حد وسط بینA   وC  

 به ندرت سفارش داده می شود  
 قابلیت دستیابی به این اقالم محدود است  
 زمان تحویل باال  
 انفرادي مورد رسیدگی قرار می گیرد، زیرا سفارش این اقالم معموالًبه طور کنترل شدید  

    ABCتحلیل 

 براي سنجش عملکردي موجودي  
 تعیین روش هاي مناسب کنترلی براي اقالم مختلف موجودي  
  مشخص کردن بهبود هاي مورد نیاز مفید می باشد  

  سیستم کنترل براي تقاضاي مستقل

 کنترل بیشتري بر اقالم دارد ، ، Aمعموال اقالم گروه  وضعیت موجودي به طور پیوسته بررسی میگردد ، سیستم بازنگري پیوسته :

  سفارشات عقب افتاده -فارش شده ولی هنوز نرسیده سبه صورت مقدارموجودي + مقدار کاالي   = وضعیت موجودي 

رسید  rطورپیوسته هرزمان که میزان موجودي کمتراگر سفارش مجدد صرفاًبراساس سطح موجودي دردست باشد:سفارش باید به 
  داده شود.

کوتاهتر از زمان بین بازنگري ها باشد نقطه مجدد سفارشبه جاي مبتنی بودن بر وضعیت موجودي ،برسطح موجودي  اگرزمان تحویل
  مبتنی خواهد بود.

زانه را حدف کرده ،  اغلب براي بخش هاي ه از سیسم بازنگري پیوسته که نیاز به گزارش هاي روسخیک ن سیستم دوقفسه اي :
  کوچک

وضعیت موجودي فقط در فواصل زمانی ثابت بررسی می شود.زمانی که تعداد زیادي از اقالم از عرضه  سیستم بازنگري دوره اي :
  ستفاده می شود.ا  C.حمل و نقل را یکپارچه کرد.و نرخ آن را کاهش داد.معوال براي اقالم  کنندگان مشابه تدارك دیده می شوند
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سیستمی است جهت شمارش پیوسته موجودي فیزیکی در خالل سال. این سیستم ،زمان بندي و برنامه ریزي  شمارش دوره اي :
  شمارش فیزیکی است

  مزایاي شمارش دوره اي:

 و اصالح  خطاهاي را از طریق دوره هاي زمانی بیشتري می توان کشف کرد ،علل ایجاد خطا را می توان به راحتی بررسی
  کرد.

 .شمارش فیزیکی ساالنه حذف می شود و فقدان زمان مفید به حداقل می رسد  
 .براساس یک مبناي مستمربه سطح باالي از وقت درموجودي می توان گزارش دارایی صحیح در طول یک سال داشت  
  کاال:شناسی اختالف و یافتن راه همچنین یک گروه تخصصی از شمارش گران دوره اي را به منظورکارآمد شدن شمارش

  حل هایی براي خطاهاي سیستم ایجاد کرد

  سیستم هاي موجودي به سمت این خطاها تمایل دارد:

 انباشه کردن خطاهاي ناشی از شمارش و ثبت تعداد کاالهاي رسیده  
 اشتباه در تعیین کاال  
 دزدي و نظائر آن  

  بی توجهی یا ضعف در کنترل اسناد ناشی می شود - 3ارکنان   عدم آموزش ک - 2طراحی فرم ها   - 1 خطاها ناشی از:

به منظور تعیین تناوب شمارش دوره اي مورد استفاده قرار می گیرد.پیشنهاد می شود براي کمتر شدن خطاها  : ABCطبقه بندي 
 A: ±2%           B: ±1%           C: ±5%یک درصد دقت نظر گرفته بشود.    Cو  Bو   Aبراي اقالم 

  سنجش عملکردي موجودي ابزار قدرتمندي در جهت هدف قراردادن فرصتهایی براي :

 کاهش موجودي  
 بهبود قابلیت سود آوري  
 تعیین اقالم نیازمند تاکیدهاي خاص  
  حمایت از سطح خدمات مشتریان  

  عملکرد موجودي بایستی برحسب:

 بهبود خط مشی ها  
 پرکردن انبار  
 ي مدیریت موادارزیابی کارآمد بودن فعالیتها  
 تعیین ماندگاري خط تولید  
 حمایت از تصمیمات مربوط به مرتب کردن اقالم اضافی  
 کمک در ارزیابی مالی موجودي اندازه گیري می شود 
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  دسته بندي موجودي ها 

  هرمقدار موجودي ≥حداکثر سطح مجاز  موجودي عملیاتی: .1
هر مقدار موجودي اضافه بر حداکثر موجودي عملیاتی ولی کمتراز یک مقدارمشخص که تعیین کننده  موجودي مازاد: .2

  موجودي اضافه می باشد.
  موجودي بیشتراز مازاد که توسط خط مشی مالی تعیین می شود.موجودي اضافی: .3
  موجودي که بدلیل عدم تداوم ،انقضاء زمان مصرف و نظیر آن.....موجودي منسوخ : .4
: یک طبقه بندي از موجودي که بدلیل اینکه تقاضا براي محصول جدید در اوایل دوره عمر محصول جدید موجودي .5

 تدریجی است پیشنهاد می شود. این سیستم طبقه بندي براي کاالهاي نهایی ، مواد خام و کار در جریان  میمحصول 
  توان به کار گرفت

: فقط یک کاال تحت بازنگري پیوسته )مستقل ودردوره هاي مختلف باشدتقاضا باید (EOQدر استفاده از مدل چند فرض مهم 
 تقاضا نرخ ثابت دارد یا تقریبا ثابت –کل موجودي سفارش داده شده در یک زمان وارد انبار می شود  –درنظر گرفته می شود 

  درهر دوره زمانی مقدار مشابهی از موجودي انبار برداشته می شود. شرط ثابت تقاضا:

  سفارش : مقدار

  (افزایش هزینه سفارش)نگهداري مقدار کم موجودي و دادن سفارش به صورت متناوب – 1

  (افزایش هزینه نگهداري)نگهداري مقدار زیاد موجودي و ندرت سفارش دادن - 2

  :  EOQمدل 

 .هزینه کل(هزینه سفارش + نگهداري ) را حداقل می کند  
  میزان تقاضا در طول یک دوره زمانی هیچ اطالعاتی در موردتقاضا در سایر نیازمند این مطلب است که آگاهی در مورد

  نقاط به ما نمی دهد.
 .دراین حالت بهتر است از برنامه ریزي وابستگی تقاضا راکه در بسیاري از موقعیتهاي تولید وجود دارد را نظر نمی گیرد

  استفاده کرد.  MRPمواد اولیه مورد نیاز یا  

وجودي که از فرضیات نرخ تقاضا و زمان تحویل ثابت استفاده می کنند.نقطه مجدد سفارش همان تقاضا در براي سیستم هاي م
  طول زمان تحویل می باشد. که بین زمان صدور یک سفارش و دریافت آن به وقوع می پیوندد.
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1t  .روز در زمانی که موجودي در دست است و سفارش تامین می شود  

2t  روز زمانیکه موجودي در دست نبوده و تقاضا به صورت سفارش عقب
 افتاده در می آید.

  دوره زمانی بین سفارش ها زمان سیکل :

  نقطه مجدد سفارش :

  تحویل می باشد که بین زمان صدور سفارش یک سفارش و دریافت آن به وقوع می پیوندد  همان تقاضا در طول زمان

  وابسته به نقطه مجدد سفارش بوده و به نوبه خود تعیین کننده احتمالی کسر موجودي می باشد. دخیره ایمنی:

  .احتمال مورد نظر مدیران براي داشتن کسر موجودي در طول زمان تحویل می باشد سطح خدمت:

  زمانیکه که تقاضا احتمالی است از ذخیره ایمنی به منظور کاهش ریسک کسر موجودي استفاده می شود.

  سطح بهینه ذخیره ایمنی را می توان از طریق مشخص کردن یک سطح خدمت مطلوب تعیین کرد.

  

  مفصل چهارده
  یک مدل مقداري لزوماً تعیین کننده بهترین تصمیم نیست عوامل نا مشهودي مثل:

  کیفیت  
 نیز بایستی در ارزیابی راه حل هاي ارائه شده توسط مدل هاي کمی مورد توجه قرار گیرد. ریسک :  
 خدمات  

  زمانی کسر موجودي مطلوب است و شایع که ارزش یک واحد موجودي و به تبع آن هزینه نگهداري باالیی باشه.

S :  نشان دهنده مقدار کسر موجودي یا سفارش عقب افتاده اي می باشد که در زمان رسیدن محموله جدیدي به حجمQ   از قبل
  وجود داشته باشد.

  مشخصه سیستم هاي موجودي در حالت سفارش عقب افتاده : سه

مقدار سفارش عقب افتاده وارد شود.این   Qزمانی که محموله جدیدي به حجم    Sدر صورت وجود سفارش عقب افتاده  .1
  واحد به صورت موجودي باقی خواهد ماند.  (Q-S) مقدار -بالفاصله براي مشتري مورد نظر حمل شده

  حداکثر سطح موجودي است.(Q-S)مقدار  .2
  روزه به دو مرحله مجزا تقسیم می شود.  Tسیکل موجودي  .3

  

در محاسبه هزینه کل در مدل با کسر موجودي: عالوه بر هزینه نگهداري و سفارش ،هزینه سفارش عقب افتاده برحسب هزینه 
  کاري و تحویل ویژه نیز در نظر گرفته می شود.

برحسب ازدست دادن اعتبار ناشی ار انتظار مشتریان می توان بیان کرد.هزینه اعتبار با حسن نیت به مدت هزینه کسر موجودي: 
  زمان انتظار مشتري  بستگی دارد.

  هزینه اعتبار: برحسب اینکه یک واحد کسر موجودي در دوره ي برنامه ریزي چقدر هزینه در بر دارد بیان می شود.
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زمانیکه متوسط سطح عقب افتاده و هزینه یک واحد سفارش عقب افتاده برحسب واحد افتاده: هزینه کل ساالنه سفارشات عقب 
  محاسبه کردزمان معلوم است.

  مدل اندازه تولید اقتصادي:

  مقدار و زمان تولید را تعیین میکند.دراینجاهم فرض ثابت بودن نرخ تقاضا وجود دارد.  EOQشبیه مدل

  ارد انبار نمی شود و درقالب موجودي با یک نرخ ثابت طی چند روز یا هفته وارد می شود.فقط در این مدل محموله یک باره و

دراین مدل به منظور تامین تقاضا وپرهیز از سفارش عقب افتاده ، نرخ تولیدبایستی بزرگترازنرخ تقاضا باشد.این کار باعث می 
شته باشد.زمانیکه تولی تکمیل میگردد از میزان موجودي تدریجی در میزان موجودي در طول دوره تولید وجود داشودتا یک رشد
  تا زمانی که عملیات تولید مجدداً آغاز گردد . می شود به تدریج کاسته

  مقدار روز کاري  Xاندازه تولید:  مقدار تولید روزانه 

است ولی هزینه سفارش تحت عنوان   EOQهزینه عیناً شبیه مدل  -1دراین مدل دو تا هزینه نگهداري وسفارش وجود دارد: 
  هزینه راه اندازي تولید بیان می شود.

  هزینه تولید از دست رفته -3مواد اولیه   -2ساعت کار   -1هزینه راه اندازي تولید شامل: 

بیان میشود.براساس نگرش موجود بایستی موجودي مشخص نمود و سپس   Qدراین مدل هزینه نگهداري بر حسب مقدار تولید
  زینه نگهداري مرتبط با متوسط موجودي را بیان کرد.دراین مدل دوره هاي زمانی یک ساله و هزینه ساالنه استفاده میکنیم.ه

  واحد نمی رسد. Qواحد بالفاصله وارد انبار نمی شود.سطح موجودي هرگز به سطح  Qدراین مدل مقدار تولید 

  جبران خرید مقادیري بزرگ ،قیمت را کاهش می دهند.اصطالح تخفیف مقداري: زمانی که که عرضه کنندگان به 

هزینه نگهداري موجودي بیشتر از تقاضا به علت عدم تطابق بین مقدار سفارش و تقاضا اتفاق می افتد که باعث می شود تا موجودي 
  بیشتري از یک هفته تا هفته بعدي نگهداري شود.

سط تقاضاي هفتگی که از مجموع تقاضاتقسیم بر تعداد هفته بدست می ابتدا متو براي محاسبه این روشمقدارسفارش دوره اي: 
برمتوسط  *Qمتوسطی که یافتیم محاسبه می کنیم.ودرنهایت از تقسیم  Dرا با توجه به این    *Qآید.را محاسبه کرده سپس مقدار 

دهیم.هزینه نگهداري را ابتدا  تقاضاي هفتگی فواصل زمانی اقتصادي سفارش بدست می آید.که هرچند وقت یکبار باید سفارش
مجموع موجودي پایان دوره را محاسبه می کنیم و مجموع را در هزینه نگهداري ضرب می کنیم که کل هزینه نگهداري بدست می 
آید.براي هزینه سفارش تعداد دفعات سفارش داده شده را در هزینه سفارش داده شده را در هزینه سفارش ضرب میکنیم که 

  فارش بدست می آید.وهزینه کل ازمجموع هزینه نگهداري و سفارش بدست می آید.هزینه کل س

  : کل هزینه سفارش معادل کل هزینه نگهداري می باشد.  *Qدر سطح  EOQدرمدل 

  نکته: زمانی که موجودي پایان دوره نداریم هزینه نگهداري هم نداریم.

مدل موجودي تک دوره اي در موقعیتهایی کاربرد دارد که اناه فقط یک سفارش داده می  مدلهاي موجودي تک دوره اي :
شود.درپایان دوره،  محصول یاتماماًفروخته شده است و یا اقالم فروش فروخته اي وجود ندارد که به ارزش اسقاط فروخته می 
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ري و فروش در دوره هاي آتی نمی باشند بکار برده شود.مدلهاي تک دوره اي در مورداقالم فصلی یا فاسد شدنی که قابل نگهدا
  می شود.

درچنین موقعیتهایی تصمیم موجودي شامل تعیین مقدار سفارش در آغاز دوره می باشد.به دلیل اینکه روزنامه مثال خوبی است 
  اغلب به نام مساله روزنامه فروش  نامیده می شود.

  ینه نگهداري و هزینه کسر موجودي باشد.باید نشان دهنده توازن بین هز  : rارزش بهینه 

  حالت سفارش عقب افتاده :وضعیتی که درآن کل تقاضا بایستی نهایتاً تامین شده و فروش از دست رفته موجود نباشد.

  برفرض هزینه خرید هرواحد محصول ثابت .هزینه خرید نیز ثابت خواهد بود.بنابراین هزینه کل را به صورت زیر تعریف می کنیم:

 TC(q.r) = باشد   rنقطه مجدد سفارش    qهزینه مورد انتظار(بجزهزینه خرید)اگر حجم سفارش  

  متوسط موجودي درحالت فروش از دست رفته= متوسط موجودي در حالت سفارش عقب افتاده  +تعداد کسرموجودي موردانتظار درهرسیکل 

بایستی مقدار کسر موجودي مورد انتظار را به متوسط موجودي اضافه علت رابطه باال این است که در حالت فروش از دست رفته 
=P(X≥r*)کنم تا ازفروش از دست رفته جلوگیري شود.از سوي دیگرمالحظه  میکنید که سمت این رابطه 퐡퐪∗

풉풒∗ 푪풍풔 푬(푫)
از   

=P(X≥r*)سمت راست  퐡퐪∗
푪푩 푬(푫)

کوچکتر است.در نتیجه در حالت فروش از دست رفته احتمال کسر موجودي کمترازاحتمال   
  کسر موجودي درحالت سفارش عقب افتاده می باشد.دراین حالت نقطه مجدد سفارش وذخیره ایمنی بیشترخواهد بود.

کسر موجودي کمتري می شود لذا بایستی با توجه به اینکه نقطه مجدد سفارش بزرگتر ، منجر به   NL(g)درباره تابع زیان نرمال 
به صورت یک جدول آماده تنظیم شده به عنوان  NL(g)باشد.تابع  (g)یک تابع غیرافزایشی از NL(g)انتظار داشته باشیم که 

 NL(0)=0.3989 مثال

به طور .باشد  xδنقطه مجدد سفارش مساوي تقاضا در طول زمان تحویل بوده و انحراف استاندارد تقاضا در زمان تحویل برابر    
به این معناست که اگر نقطه مجدد   NL(2)=0.0085کسر موجودیدر طول زمان رخ می دھد.حال اگر  x δ 0.3989متوسط

کسر موجودی در طول تحویل رخ   xδ 0.0085بیشتر ازمیانگین تقاضا درزمان تحویل باشد.بطور متوسط   xδ2سفارش به اندازه 
نشان داد که   g≤0محاسبه نشده است.دلیل این امرآن است که می توان براي    gبراي مقادیر منفی   NL(g) خواھد داد.

NL(g)=NL(-g)-g   : می باشد. مثال NL(-2)=NL(2)+2=2.0085 

کسرموجودي   x δ2.0085به طور متوسط.کمترازمتوسط تقاضا در زمان تحویل باشد   xδ2  اگر نقطه مجددسفارش به اندازه  یعنی
  درطول زمان تحویل رخ خواهد داد.

  سطح خدمت باالتر،مقدار افزایش بزرگتري در نقطه مجدد سفارش مورد نیاز است.براي 

سطح موجودي در سفارش به صورت ساده عبارت است از مجموع موجودي دردست   :(r,s)خط مشی تجدید نظر دوره اي 
  می شود. 100محصول را سفارش دهیم .سطح موجودي  70واحد محصول دردست باشد و 30وموجودي در سفارش.یعنی اگر 

ي در دست تجدید واحد زمان (مثال سال)درمقدار سطح موجود rاین خط مشی بدین شکل است که در هر : (r,s)تشریح خط مشی
  برساند.  Sنظر کرده و سفارش را صادر میکنیم.که سطح موجودي در دست را به 
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  متوسط ارزش پولی موجودي  .1
 تعداد درحال تحویل مورد انتظار که منجر به کسر موجودي می شود. .2

ماه) درسطح موجودي دردست تجدید نظر 4) استفاده کنیم بایستی در پایان هر فصل(100و 0.25مثال اگر از خط مشی (
  واحد برساند. 10کردتا سطح موجودي به واحدي صادر خواهیم  (i-100)واحد دردست باشد.یک سفارش  i<100کنیم.اگر

می باشد.اما معموال اجراي آن نسبت به (r,q)داراي هزینه نگهداري بیشتري نسبت به خط مشی  (r,s)درحالت کلی خط مشی
میتوانیم با اطمینان زمان (برخالف خط مشی تجدید نظرپیوسته)  (r,s)خط مشی تجدید نظر پیوسته سادتراست.با یک خط مشی 

  دور سفارش را پیشگیري کنیم.هاي ص

  کسرموجودي رخ  داده در فاصله زمانی بین ورود یک سفارش و ورود سفارش بعدي کسرموجودي همبسته با هر سفارش:

وارد نخواهد شد.در نتیجه  R+Lوارد شود و سفارش بعدي تا زمان   Lبعنوان مثال: یک سفارش داده شده در زمان صفر در زمان 
کسر موجودي همبسته با سفارش زمان صفرخواهند بود.به طور دقیق تر مجموع  R+Lو  Lتمام کسر موجودي هاي رخ داده بین 

  تمام کسر ها مساوي  مجموع کسر موجودي همبسته با تمام سفارش خواهد بود.

وارد  R+Lمیگیریم با توجه به اینکه سفارش بعدي در زمان  موجودي همبسته با سفارش زمان صفر را در نظرتوضیح بیشتر کسر 
می رساند: یک کسر موجودي  با سفارش زمان صفر همبسته  Sخواهد شد و سفارش زمان صفر سطح موجودي در سفارش را به 

  باشد.اگر یک کسسر موجودي رخ دهد.   Sبیشتر از   R+Lخواهد بود.اگر فقط تقاضا بین زمان صفر و 

  خواهد بودS -L+RDمقدار این کسر موجودي معادل  

واحد باشد در زمان  تجدید نظر  160شد و اگر موجودي در دسترس   S=481 برساند. مثال اگر   S به اندازه ي   Sوقتی مقدار 
 واحد کاال سفارش داده شود.  481-160=321بایستی

بین هزینه سفارش و سرمایه به کار رفته در متوسط موجودي را نشان  منحنی تبادل: مارا قادر می سازد تا به شکل ترسیمی توازن
  دهیم.

ختصات به م xبراي هر نقطه برروي منحنی تبادل : هزینه نگهداري برحسب ارزش پولی موجودي، عبارت است از سمت مختصات 
g   این مطلب نشان می دهد که چگونه هر نقطه بر روي منحنی تبادل میتواند با  یک ارزش ازh   .تعریف شود  

  نکته : از منحنی تبادل میتوان براي ارزیابی توازن بین

نشان دهنده متوسط ارزش پولی موجودي و   gنشان دهنده سفارشات ساالنه، مختصات    xدر نمودار سطح تبادل مختصات 
  نشان دهنده درصد کسر موجودي خواسته شده می باشد.  zمختصات 

  سطح تبادل:

 تعیین توازن بین بهبود خدمات  
 افزایش ارزش موجودي  
 .افزایش ظرفیت کاري (تعداد سفارشات ساالنه) را تسهیل می کند  

  تصمیم گیري موجودي تطابق نداشته باشند دو راه کار وجود دارد: زمانی که مشخصات سیستم هاي موجودي فرضیات مدلهاي

 تالش براي توسعه و استفاده از یک مدل ویژه که بدرستی نشان دهنده مشخصات سیستم باشد  
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  دوره ايمقدار سفارش  
 توازن بخش  دوره  
 میل-روش ابتکاري سیلور 

  تالش براي توسعه و استفاده از یک مدل شبیه سازي شده کامپیوتري که نشان دهنده تاثیر گزینه هاي مختلف تصمیم
  ینه عملیات سیستم می باشد.گیري بر روي هز

شبیه سازي کامپیوتري به دلیل انعطاف پذیري آن در مدل سازي ویژگی هاي منحصر به فرد سیستم هایی که نشان دادن آنها به 
  شکل ریاضی مشکل است : یک ابزار تحلیلی مهم در تصمیم گیري هاي مربوط به موجودي می باشد.

هزینه کل مرتبط با استفاده از یک ترکیب مشخص از مقدار و نقطه مجدد سفارش خواهد ستاده ناشی از شبیه سازي نشان دهنده 
  بود.

هر ارزشی ناشی از متغییر تصادفی را با فاصله اي از اعداد شبه تصادفی مرتبط میکنیم.به گونه اي که احتمال ایجاد یک عدد 
  بود.(سفارش عب افتاده رو با عالمت منفی نشان می دهند) تصادفی در آن فاصله مشابه فراوانی نسبی و زمان تحویل مربوط خواهد

در بسیاري از موقعیت هاکسر موجودي ممکن است به لحاظ اقتصادي مورد قبول باشد.بویژه زمانیکه هزینه نگهداري موجودي 
براي یافتن   EOQدر وضعیت سفارش عقب افتاده مشتریان باید براي اقالمی که موجودي نیستند منتظر بمانند. از مدل  باالمیرود.

  .می توان استفاده کرد.مقدار بهینه سفارش و سطح عقب افتاده که هزینه کل را حداقل می کند

  می باشد که در ان مقدار سفارش بتدریج در طول یک دوره زمانی تولید می شود.  EOQشبیه مدل  اندازه تولید اقتصادي :

تخفیف هاي مقداري توسط عرضه کنندگان ارائه میگردد تا انگیزه اي براي خرید مقادیر بیشتري را ایجاد کند.مقدار بهینه سفارش 
  می توان مشخص کرد.  EOQرا از فرمول هاي موجودي از مدل 

نقض می شود.روش هاي چایگزین   EOQدر موقعیت هایی که تقاضا در طول یک دوره زمانی گسسته تغییر می کند.فرضیات مدل 

  .می باشد              براي تعیین برنامه هاي سفارش شامل                                          

.در پایان دوره با اقالم یکجا تک دوره اي براي موقعیتهایی کاربرد دارند که یک سفارش براي یک قلم کاال صادر می شود هايمدل 
مثل اقالم فصلی....مقدار فروخته می شوند و یا اقالم فروش نرفته اي که وجو دارند به قیمت کمتري (اسقاط) فروخته می شوند.

  ل تعیین است.سفارش از طریق تحلیل نهایی قاب

  : تالش تالش میکند تا بین هزینه یک واحد تخمین بیشتر تقاضا و یک واحد تخمین کمتر تقاضا توازنی را برقرار کند. تحلیل نهایی

  مدل هاي شبیه سازي : براي تحلیل سیستم هاي موجودي با تقاضاي احتمال مفید هستند.

  ماردهپفصل 
  تولید ناب عبارتست از:

  حذف ضایعات  
 کاهش موجودي  
 بهبود کیفیت  
 توسعه منابع انسانی 
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  زمان هاي تنظیم و راه اندازيکاهش  
 استفاده از اندازه تولید کوچک  
 بکارگیري تعمیر و نگهداري پیشگیري کننده  
  و کانبان می باشدکششی تولید 

 بهبود مستمر  
 مشارکت کارکنان 

 مدیریت بخش تولید 

 برنامه ریزي 

 طراحی فرآیند ومحصول 

 مدیریت نیروي کار 

 مدیریت عرضه کنندگان 

 سیستم هاي اطالعاتی 

  به ساخت همزمان بستگی دارد. تولید ناب :

یک شمارش سیستماتیک حرکت سریع و هموار مواد اولیه بواسطه منابع  کارآمد یک کارخانه در واکنش به  ساخت همزمان :
  تقاضاي بازار می باشد

مدیریت به موقع مواد اولیه است که هدف آن حذف کلیه منابع ضایعات شامل موجودي هاي غیر  ساخت همزمان:اولین نگرش 
  ضروري و ته مانده هاي انبار می باشد.

  توسط شرکت تویوتا توسعه یافت و به دنبال آن در سوي دیگر شرکتهاي ژاپنی نیز پذیرفته شد. مفهوم تولید به موقع:

بکارگرفته شد. و امروزه بسیاري از شرکتهاي آمریکایی فرآیند  1930دراوایل سال  هنري فوردبه طور واقعی توسط  : JITاصول 
JIT .را بکار گرفته اند  

  دومین نگرش ساخت همزمان مدیریت محدودیت می باشد که برمبناي ایده بهره برداري موثر از منابع محدود شرکتها قرار دارد.

در حذف تمام   JITبصورت ایده تولید واحد هاي الزم در کمیت الزم و درزمان الزم بوده است.امروزه فلسفه  :JITتعریف اولیه 
  اشکال ضایعات (هرچیزي که ارزشی را به محصول اضافه نمی کند) بعالوه بهبود کیفیت و بهره وري،هدف گذاري شده است.

  گرفته است. اصول اساس آنها درمورد کاهش ضایعات شکلسیستم ژاپنی ها:

  و پاره اي از عوامل مدیریت عملیات نظیر:  HITرابطه بین 

 (رهبري) حمایت مدیریت عالی  
 مدیریت منابع انسانی  
 مدیریت کیفیت  
 استراتژي ساخت  
 مدیریت تکنولوژي  

  تمامی این عوامل از طریق تمرکز سازمان بر روي بهبود مستمر و مشارکت کارکنان بهم متصل شده اند.

  

  جریان مواد در بخش تولید مستلزم  JITمدیریت 

  

  

  دوعامل کلیدي مدیریت کیفیت جامع: 

  

  

  :  JITعوامل اصلی 
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زمان راه اندازي کوتاه تولید کننده را قادر کاهش زمان راه اندازي: زمان راه اندازي طوالنی ،منابع ساخت  وتولید را ضایع می کند.
را در زمان کمتري راه اندازي کرده و تغییرات را بطور متناوب اعمال نماید ودرنتیجه به انعطاف پذیري  می سازد تا عملیات تولید

  باال و تنوع محصول (هدف مهم استراتژیک ) نائل آید.

  یک جریان مستمر ازاندازه هاي تولید کوچک،سرمایه گذاري غیر ضروري درموجودي را حداقل میکند.

ازي معموال با زمانهاي تنظیم و راه اندازي همبستگی باالئی دارند..اگر هزینه تنظیم کم باشد،اندازه هزینه هاي تنظیم و راهاند
  تولید کوچک اقتصادي و مقرون به صرفه خواهد بود.

  نیز کاهش پیدا می کند.  *Qمقدار   C)0 (به موازات کاهش هزینه راه اندازي با سفارش 

  ناشی از دریافت، بازرسی و مرتب کردن مواد براي استفاده هاي آتی می باشد.یکی از اجزاء مهم هینه سفارش ، هزینه 

تعمیر و نگهداري پیشگیري کننده نه تنها بایستی به دنبال اجتناب از خرابی باشد بلکه بایستی بدنبال بهبود قابلیت کلی فرآیند 
خودکارگران را درامر نگهداري درگیر کرده و باعث کاهش بیکاري می   (TPM)نیز باشد.درتعمیر و نگهداري بهره وري فرآیند

  کارگران مجبور نیستند منتظر متخصصان تعمیر و نگهداري بمانند.که  شوند.چراکه در اینجاست 

  چالش اصلی در تولید به موقع : هماهنگی موفقیت آمیز فعالیتهاي تولیدي است.

اغلب کارخانجات از این سیستم استفاده می کنند.درآن قطعات ساخته شده و سپس یه عملیات بعدي یا انبار  سیستم فشاري:
ارسال می گردد.خرابی در فرآیند یا نوسان تقاضا متعاقباً موجب ایجاد توازن در موجودي بین بخشهاي عملیاتی مختلف می 

  گردد.

رآیند براي این مشکل است که کارگران یک عملیات خاص، به طرف در شرکت تویوتافرآیند برعکس سیستم فشاري است: ف
 منبع قطعات موردنیاز نظیر واحدماشین کاري یا مونتاژ فرعی رفته و قعات مورد نیاز خود را تحویل میگیرند.سپس به اندازه کافی

لید الم فقط در صورت نیاز توقطعات جدید جهت جایگزینی قطعات قبلی استفاده می کند.این سیستم  تولید کششی که درآن اق
ایستگاههاي کاري موجود در فرآیند تولید وبه عقب  یا تحویل می شوندازآخرین بخش عملیاتی شروع شده ودر سرتاسر کلیه

  حرکت کرده و بطور پیوسته حتی تا پیمانکارهاي فرعی و عرضه کنندگان نیز ادامه می یابد.

ایجاد یک جریان هموار و سریع براي کلیه محصوالت از رمان دریافت مواد و قطعات خریداري شده تا زمان  هدف این سیستم:
  تحویل محصول نهایی به مشتري می باشد.

یک عامل کلیدي تولید به موقع در ژاپن : یک سیستم اطالعاتی به نام کانبان (کارت درزبان ژاپنی) می باشد.نوع و تعداد 
از هر فرآیند بر روي کانبانها نوشته شده و براي وارد کردن اقالم تحویلی و تولیدي در سراسر فرآیند تولید واحدهاي مورد نی

  مورد استفاده قرار میگیرد.

  مقدار موجودي کار درجریان معادل: تعداد کانبان هاي صادر شده می باشد.

  که گاهی ساخت تکراري نیز نامیده می شوند.از انواع مختلف فرآیند تولیدي: بهترین آن ها تولید انبوه می باشد 
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 هموار شدن تقاضابراي عرضه  
 .نگهداري ودیگرفعالیتهاي نیز کمک میکند 

ساخت تکراري نسبت به تولید دسته اي و کارگاهی از میزان موجودي وزمان تحویل کمتري رخوردار است که امر (به افزایش 
  کاهش هزینه )منجر می شود. -بهره وري

  موثر بودن ساخت تکراري مستلزم طراحی دقیق و تعهد مدیران و کارگران  می باشد.

با یستی نوسان در تقاضاي تولید را به حداقل برساند.اینکار از طریق ساختن   JITبراي کار کردن به صورت یکنواخت: سیستم 
کاالهاي نهایی در اندازه هاي کوچک تولید و داشتن یک برنامه اصلی یکنواخت امکانپذیر است.یک برنامه یکنواخت ، تولید کلیه 

  محصوالت را درطول ماه هموار می نماید.

  یک برنامه تولید یکنواخت همچنین به

  به نحو موثري انجام وظیفه کند : فعالیتهاي سنتی طراحی محصول و فرآیند بایستی تعدیل شوند.  JITبراي اینکه یک سیستم 

  جانمایی ضعیف تجهیزات یک از عوامل اصلی ایجاد عدم کارائی در تولید است. جانمایی تجهیزات:

مواد اولیه بایستی در فصول عملیات ساخت بین واحد هاي مختلف انتقال داده شوند.که درنتیجه هزینه  جانمایی برحسب فرآیند:
  هاي غیر ضروري به شکل موجودي، جابجائی ،تاخیر تولید و نظائر آن اتفاق خواهد افتاد.

الي نهایی حرکت کند. جانمائی نیازمند جریان همواري است که درآن مواد اولیه عرضه شده بدون تاخیر به سمت کا  JITتولید 
  شکل یا تکنولوژي گروهی باشد.  Uباید به صورت خط مستقیم یا به صورت 

انجام می دهد بدون اینکه شامل ماشین آالت متعددي است که وظایف مختلفی را دردریک مرکز کاري منفرد تکنولوژي گروهی:
  یان باشد.نیازي به حرکت دادن محموله هاي بزرگی از موجودي کار در جر

کارگران را قادر می سازد تا در یک زمان بر روي بیشتر از یک ماشین کارکنند، که این امر به افزایش کارائی  جانمائی گروهی ساده :
  براي کار روي ماشین آالت مختلف باید آموزش هاي الزم را فراگیرند.  JITمنجر می گردد.این به آن معناست که کارگران در محیط 

  می باشد.  JITیکی از جنبه هاي مهم کنترل کیفیت جامع در محیط  کار:نیروي 

مستلزم آن است که کارکنان اختیار داشته باشند تا تصمیمات مهمی نظیر متوقف کردن خط تولید در زمان بروز   JITمفهوم 
  می گویند.  (YO-I-DON)مشکالت را اتخاذ نماید.ژاپنی ها به این مفهوم یو آي دوي 

  کارمند:-اصلی مبتنی بر نوع رابطه مدیر سه عامل

 استفاده از کارگران چند وظیفه اي  
 گروههاي کوچک حل مشکل  
 آموزش  

به منظور کسب یک جریان هموارتولیدي کارگران در واحد هاي تکنولوژي گروهی بایستی قادرباشنداز یک ماشین به ماشین دیگر 
  انجام دهند اینگونه کارگران چند وظیفه اي: ی رارفته و عملیات تنظیم و راه اندازي،نگهداري و بازرس

 به حذف موجودي در فرآیند  
  کاهش تعداد کارگران موردنیاز  
 .ایجاد مشارکت بیشتر در کل فرآیند تولید کمک می کنند 
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 چگونگی اجراي یک کار بصورت موثر تر و با کیفیت بهتر  
 انعطاف پذیري کارگران را  استفاده از تکنیک هاي مختلف حل مشگل نظیر کنترل فرآیند آماري و مهارت هاي جدید که

 افزایش می دهد

  کارخانه از پاسخگویان مهمترین عامل موفقیت ،جانمائی سلولی  %83به نظر
  می باشد

 71% .معتقد هستند که ساده سازي جابجایی مواد مهمترین عامل است  
  معتقدند که جابجایی اتوماتیک مواد باعث کسب مزیتهاي  %9تنها

  چشمگیري می گردد.
 92%  معتقدند که کارکنان براي انجام تغییر در اجرايJIT  یک نیروي مثبت

  رورش می باشدمی باشند.که نشان دهنده اهمیت آموزش و پ

  بهبود فرآیند به خالقیت کارگران و کارگروهی بستگی دارد.
کارگران به ارائه ایده هایی در مورد مشکالت مربوز به تولید و مطرح گروهاي کوچک حل مشگل تالش می کنند تاازطریق تشویق 

  کردن آنها در جلسات حل مشکل از این خالقیت بهره برداري نمایند.
  بهره مند شوند.  JITمفهوم آموزش مدام العمر ژاپنی آنان را قادر می سازد تا از مزایاي کامل 

  آموزش بر روي

  

مواردي نظیر  حذف عادات ناپسند در محیط هاي تولیدي سنتی مانند تمایل به پذیرش مسئولیت محدود   JITدر امریکا آموزش  
  .را هدف کار خود قرار داده است

  خرید در مقادیر کوچکتر و کمتر صورت می گیرد و در ابعاد استاندارد.   JITدرسیستم 
  عبارتندکه حذف آنها طراحی شده فعال می باشدبراي  JITچندین روش حسابداري صنعتی درزمینه انواع ضایعاتی که سیستم 

 و گزارش کردن کار مستقیم با هدف تخصیص سربار و پیگیري و گزارش استفاده از ماشین پیگیري  
 استفاده از هزینه یابی جذبی کامل به منظور تعیین هزینه موجودي کار در جریان  
 گزارش واریانس 

موفق تر عمل  JITرا پذیرفته اند در اجراي تولید  TQMشرکتهایی که فلسفه   TQM و   JIT بدلیل ارتباط نزدیک بین مفهوم 
  .می کنند

مدیران بایستی براي منافع بزرگتر بلند مدت راضی به قربانی کردن منافع کوتاه مدت باشند.این موضوع مخالف تاکید مدیران رده 
  ضروري است.  JITهاي پایین در مدیریت غربی می باشد.ولی براي موفقیت سیستم  

  
  
  

  در آمریکا نشان دهنده JITمطالعات اجرایی 

  

  

  

  ا سیستم هاي تولید انعطاف پذیر انجام شود حائز اهمیت خواهد بودجابجایی اتوماتیک مواد زمانیکه در ارتباط ب

JIT .نیازمند توجه دقیق به کیفیت هم در امر تولید هم در امر خرید می باشد  

  تولید:مزایاي اندازه کوچک 

 .باعث آشکار شدن مشکالت کیفی می شوند که بواسطه موجودیهاي بزرگ مخفی مانده اند  
 .ماشین ها بیش از حد کار نمی کنند و می توان آنها را به طرز درستی تعمیر و نگهداري کرد  

  کارگران تولیدي ژاپنی بازرسان کیفی خودشان هستند.
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 ظرفیت محدود در مراکز کاري  
 عدم انعطاف پذیري در وظایف کاري  
 مهارت هاي نا مناسب نیروي کار  
 یک فلسفه ناکارآمد مدیریت 

   ROKA- YOKEبه منظور اطمینان از اینکه قطعات معیوب مجاز نیستند تا در سیستم جریان پیدا کنند ژاپنی ها از روش 

  بهره می برند که شامل : استفاده از وسایل اتوماتیک براي توقف ماشین االت در صورت بدتر شدن کیفیت می باشد.

  JITفوائد تولید 

 کاهش موجودي کار در جریان  
  هزینه براي تسهیالت،تجهیزات و نیروي کارکاهش  
 نیازکمتر به روشهاي پیچیده کنترل موجودي  
 نیاز کمتر به پیگیري موجودي کار در جریان  
 .مزیت عمده ،بهبود کیفیت است که ناشی از مشارکت نیروي کار در حل مشکالت می باشد  

در مورد عیوب منجر می شود. در نتیجه هزینه کاهش یافته بازخورد سریع  –دوباره کاري کمتر  –کیفیت بهتر به( ضایعات کمتر 
 و بهره وري افزایش می یابد.

بسیاری از سازمان ھای تولیدی و غیر تولیدی آن را بعنوان عامل  اصلی استراتژی از کاھش زمان سیکل کھ اکنون  JITفلسفه 
  ھای خود در نظر می گیرند حمایت می کند.

  منابع ضایعات در سازمان ھای خدماتی       منابع ضایعات در سازمان ھای تولیدی                                               

 ذخیره سازی                                                                                      پست کردن  
                 سفارشات عجوالنھ                                                                 حرکت و جابجایی  
 سرعت بخشیدن                                                                                   تصحیح کردن  
 زمانبندی  
 بازرسی  

وسیله اي مناسبی براي تعیین منابع ضایعات می باشد. این نمودار ،مشتریان داخلی هر فعالیت نیز فعالیت هایی که  نمودار جریان:
  فاقد ارزش افزوده هستند را تعیین کرده و پیداکردن نقاطی که در آن امکان ایجاد بهبود وجود دارد را تسهیل می دهد.

  خوانده می شود.  (TOC)یت یا تئوري محدودیت یک نگرش عمومی به ساخت همزمان : مدیریت محدود

ایجاد یک فرآیند بهبود مستمر از طریق ساخت همزمان بوده. وبر این اصل استوار است که محدودیت  :  (TOC) هدف اساسی
  ها،تعیین کننده عملکرد هر سیستمی می باشند.

  فقدان هر منبعی است که مانع از دستیابی به سطوح باالتري از عملکرد می گردد. محدودیت:

  

  محدودیت شامل 

  

شند چراا که آنها سطح تولید کارخانه را باظرفیت خودشان محدودیت منابع تعیین کننده میزان خروجی یک سیستم می با

  محدود می کنند.
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 هزینه یابی محصول  
 سنجش عملکرد  
 آیند . نظائر آنطراحی محصول و فر 

(TOC) روی این عوامل متمرکز  است  

 مدیریت دقیق و اتصال آنھا بھ بازار بھ منظور اطمینان از یک محصول مناسب  

 برنامھ ریزی منابع فاقد محدودیت بھ منظور افزایش قدرت رقابت  فرآیند تولیدی  

  ستاده هاي سیستم مدیریت محدودیت نمی تواند به: به منظور بهبود

 بهبود پاسخگویی کمک کند.  -3کاهش هزینه هاي عملیات  -2  کاهش موجودي -1

JIT  استفاده می کند. از سیستم کششی کانبان  

  دسته هاي انتقالی نیز نامیده می شوند دسته هاي کوچک تولیدي :

  به تعداد واحد هاي پردازش شده با یک راه اندازي گفته می شود. دسته پردازش :

از جهت تمرکز آن بر منابع به جاي محصول نهایی به عنوان مبنائی براي کلیه عملیات    JITدر مدیریت محدودیت به شدت با 
  مغایرت دارد.

قبول دارد که جریان مواد در دسته هاي کوچک تولیدي از تعداد مورد واحد هایی تشکیل  :   JITمدیریت محدودیت همانند 
  شده است که قبل از اجراي عملیات بعدي با یستی مورد پردازش قرار گیرند.

  دستھ ھای پردازش ممکن است بزرگتر از دستھ ھای انتقالی باشند. : JITمدیریت محدودیت برخالف 

  نبعی ضرورت ندارد و فقط بایستی منابع بحرانی بھینھ شوند.تالش برای بھینھ کردن م

  نقطھ  از اھمیت خاصی برخوردار است:٣در فرآیند تولیدی 

  درجلوی منبع محدودیت .١
  در نقاط مونتاژ، جائیکھ قطعات در مسیرتقارب منبع محدودیت مورد پردازش قرار گرفتھ اند. .٢
  در منطقھ کاالی نھایی یا در منطقھ حمل .٣

ریزي براي منابع محدودیت به این صورت است که : ایستگاه هاي کاري که قبل از یک منبع محدودیت قرار دارند از بافر برنامه 
برنامه ریزي می شوند.بنابراین عملیات آغازین به منظور  صدور مواد اولیه به گونه اي  زمانی تا عملیات آغازین به صورت پسرو

نامه ریزي می شوند.بطریق مشابه به ایستگاه هاي کاري که در جلو منبع محدودیت قرار که از منابع محدودیت حمایت کنند بر
  دارند به صورت پیشرو برنامه ریزي می شوند.

براي مشخص کردن اندازه  دسته ها بجاي استفاده از هزینه راه اندازي در منبع فاقد محدودیت ، توازن بین ستاده هاي سیستم و 
بعالوه دسته هاي انتقالی و پردازش  ندازي در منابع محدودیت تعیین کننده اندازه دسته هاخواهد بود. زمان هاي تحویل و راه ا

منابع فاقد محدودیت مجاز هستند تا به منظور حفظ جریان به اجتناب از محدودیت هاي زمانی  و کاهش زمان تحویل تغییر 
  کنند.

مدیریت محدودیت فراتر از وظیفه برنامه ریزي می رود.زمانیکه منابع محدودیت تعیین شدند ماهیت تصمیمات کلیه مدیریت 
  .تغییر می کند

  تصمیمات کلیدي مدیریت
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  تعیین منابع محدودیت:
 .تعیین مراکز کاري که در آنها موجودیها جمع می شوند  
 یک الگوي تسریع تاخیر در قطعات تولید شده در منابع محدودیت جستجو براي  
 تعیین سفارشاتی که بطور ثابت داراي تاخیر می باشند  

  قراردادن بافرهاي زمانی در نقاط بحرانی به منظور حمایت از ستاده ها
 ن از بموقع بودن ستاده هااستفاده از بافرها در نقاط مونتاژبه منظور اطمینا 

  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 

  تعیین برناه تولید براي منابع محدودیت
  تقاضاي بازار،مراقبت از زمان تحویل سفارش در بین منبع تلفیق منبع محدودیت با

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

  کنترل حرکت مواد به قسمت تولید به منظور تغذیه منبع محدودیت

 برنامه ریزي پسرو از منبع محدودیت به طرف عملیات آغازین  
  اولویت به منظور تعیین توالی در مشاغلی که در زمان بروز تعارض بایستی برقراري قوانین

 مورد پردازش قرار گیرند.

حرکت سریع و هموار مواد پردازش شده منبع محدودیت در سرتاسر عملیات 
  باقیمانده
 .برنامه ریزي پیشرو مراکز کاري که از منبع محدودیت تبعیت می کنند  
  دسته هاي انتقالی و پردازش به منظور اطمینان از جریان هموار مجاز کردن تغییرات در

 مواد.

 حذف ضایعات  
 کاهش میزان موجودي  
 بهبود کیفیت توسعه منابع انسانی می باشد 

 JIT  
  مدیریت محدودیت(TOC)  

 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تولید ناب مختص بهبود کارآوري تولید از طریق

  

  

  مربوط به ساخت همزماندونگرش 

  

 مراحل همزمان کردن فرآیند ساخت
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  همزمان عبارتست از یک روش سیستماتیک حرکت سریع و هموار مواد در سرتاسر فرآیند تولید.ساخت 

JIT    فلسفه اي است براي کنترل و مدیریت مواد با هدف حذف کلیه ضایعات شامل موجودي هاي غیر ضروري و ضایعات تولید
  و درنتیجه بهبود کیفیت و بهره وري

JIT  با عوامل سطوح باالتر سازمان در ارتباط باشد. باید  

به منظور اجراي تحویل و تولید اقالم در سرتاسر یک   JITیک سیستم اطالعاتی مبتنی بر کارت است که اغلب در  کانبان :
  .فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرد

JIT  کنان به منظور تعیین و تصحیح مشکال منابع از اختیار الزم به دلیل اندازه هاي کوچک تولید ، مرتبط با کیفیت باالست.کار
  پشتیبانی می کنند. JITبرخوردار می باشند. عرضه کنندگان از طریق تحویل متفاوت محموله ها در ظروف استاندارد شده از 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تولیدي بر مفهوم تعیین  ومدیریت محدودیت هاي حیاتی در یک سیستم   (TOC)مدیریت محدودیت یا تئوري محدودیت  
  مبتنی است.

  

  

  

  

  

 به کاهش موجودي  کار در جریان  
 هزینه کمتر تسهیالت  
 کنترل تولید  
 مشارکت نیروي کار  
 بهبود کیفیت  
 بهره وري باالتر  
 افزایش سود آوري 

 بهبود ستاده ها  
 کاهش موجودي ها  
 کاهش هزینه ها  
  بهبود پاسخگویی  

TOC  همانند  JIT  نیز منجر به   

JIT  منجر به   
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  فصل شانزدهم
  برنامه ریزي تولید و برنامه ریزي اصلی شامل تعیین سطوح تولید آتی در طول یک افق زمانی چند ماهه تا یک ماهه می باشد.

  برنامه ریزي تولید :  برقرار کننده یک هدف میان مدت براي تولیدات سازمان یافته و استفاده از کل ظرفیت است.

  ریزي اصلی : تامین کننده داده هاي الزم براي کنترل و برنامه ریزي تفصیلی در سطوح عملیاتی می باشد. برنامه

  در گیر بودن مدیریت سازمان در امر برنامه ریزي و تولید به ویژه امر ساخ ، بازار یابی و طرح هاي مالی ضروري است.

  برنامه تولید از دیدگاه :

  :متوسط ظرفیت مورد نیاز و تعدیالت مورد نیاز در ظرفیت کمک می کند. برنامه تولید به تعیینساخت  
 : برنامه تولید  تعیین کننده مقدارمحصول که براي تامین تقاضا قابل دسترس می باشد. بازاریابی  
 : ند.کبرنامه تولید تعیین کننده منابع مالی مورد نیاز بوده واساس تصمیمات مربوط به بودجه بندي را مشخص می  مالی  

 عوامل اصلی تولید و فرآیند برنامه ریزي

  

  تقاضا و سطح موجودي /تولید معموال بر حسب مقیاسهاي کل ظرفیت مثل  دالر، تن ،گالن

  کل تولید مورد نیاز در طول دوره برنامه ریزي= کل فروش پیش بینی شده ±تغییرات خواسته شده در موجودي
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  ماهه می  12تا  6معموال تامین کننده تولید مورد نیاز هفتگی در طول یک افق زمانی
  باشد.

 نامه هاي تفضیلی براي خریدمواد، تولید اجزا و مونتاژ توسط کارکنان عملیاتی در تهیه بر
  نهایی محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

  یک پیش بینی نیست بلمه برنامه اي است براي تعیین این موضوع که به منظور تامین
 تقاضا ،چه موقع بایستی عملیات تولید کامل گردد.

  تخمین دقیق تقاضا شامل:

  تقاضاي آتیپیش بینی  
 سفارشات  واقعی که قرارداد آنها منعقد شده است  
 قطعات یدکی و خدمات مورد نیاز  
 انبار هاي مورد نیاز براي موجودي ها  
 تعدیالت سطح موجودي  

ه یا فصلی تولید مورد نیاز براي گروه هاي محصول یا محصوالت هم خانواده اي عبارتست از توسعه ماهانریزي تولید کل :  رنامهب

 که تامین کننده تخمین تقاضا می باشند.

 MPS  :(برنامه مرحله بندي شده زمانی)  

 

 

به منظور تعیین اینکه آیا در نقاط بحرانی فرآیند تولید ،ظرفیت    MPSعبارتست از تحلیل برنامه ریزي سر انگشتی ظرفیت: 
  مورد نیاز در دسترس می باشد یا خیر

  بایستی مونتاژ شوند.  MPSشرح محصوالت نهایی است که از روي اقالم  :  (FAS)برنامه مونتاژ نهایی 

دو اینها با چگونگی اداره ظرفیت تولیدي مرتبط می برنامه ریزي تولید یکی از ابزار مهم استراتژي ساخت می باشد.چرا که هر 
  باشند.

  ظرفیت ویژه زمانی که تقاضا فصلی حائز اهمیت است.

اولین مرحله در فرآیند برنامه ریزي: انتقال  تقاضاي پیش بینی شده به سطوح تولید برنامه ریزي شده ماهانه می باشد.برنامه 
تاکید زیادي بر ظرفیت دارد. از مقیاس هاي ظرفیت کل نظیر تعداد ماهانه ، ساعت کار ریزي بدلیل ارتباط با گروه هاي محصول 

  ماهانه و نظائر آن براي مشخص کردن برنامه استفاده می شود.

  انواع استراتژي هاي برنامه ریزي کل
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 ثابت : تنظیم و راه اندازي  
 متغییر : برحسب واحد محصول 

  انتخاب استراتژي به عوامل مختلفی نظیر:

 خط مشی سازمانی  
 محدودیت هاي کاربري  
  هزینه ايعوامل 

  معایب استخدام و اخراج نیروي کار:

 استخدام کارگر اضافی :هزینه بیشتر براي واحد هاي پرسنلی وآموزش  
 اخراج : پرداخت براي انفصال از خدمت و هزینه هاي بیمه بیکاري و کاهش روحیه کارکنان  

هاي با رونق نگهداري می شود.که این  موجودي اغلب در طول دوره هاي کمبود ساخته شده وبراي دورههموار سازي موجودي: 
  امر هزینه نگهداري را افزایش داده و وجود فضاي کافی براي انبار کردن ضروري است.

  استراتژي هاي مرتبط با هموار سازي موجودي:

 ممکن است پذیرفتنی نباشد. ↑ورقابت↓اگر حاشیه سود-داشتن سفارشات عقب افتاده یا تحمل فروش از دست رفته  
  محصوالتی که تقاضاي فصلی زیاد آنها برعکس است.مثل ساختن (کولردر زمستان براي تابستان)ساخت  

  هزینه هاي اصلی مرتبط با اجراي یک برنامه تولید:

  هاي تولیدهزینه  

    : موجودي می باشدبطور مستقیم نسبتی از مقدار موجودي و کسر نگهداري  

  :  بطور مستقیم نسبتی از مقدار موجودي و کسر موجودي می باشدکسر موجودي  

  : براي استخدام و کارگران اضافی و یک هزینه متغییر براي دستمزد وجود داشته باشدممکن است یک هزینه ثابت تغییر ظرفیت  

اضاي تجمعی قرار می گیرد.همچنین توجه داشته باشید کسر موجودي زمانی رخ می دهد که منحنی تولید تجمعی زیر منحنی تق
که فاصله بین دو منحنی نشان دهنده موجودي انباشته شده یا مقدار فروش از دست رفته هر ماه می باشد.به منظور اجتناب از 

  .کسر موجودي،منحنی تولید تجمعی بایستی باالي منحنی تقاضاتجمعی قرار گیرد

برنامه ریزي تولید صورت گرفته،مشخص شده که احتمال استفاده از استراتژي هاي مختلف برنامه ریزي در مطالعه اي که در رابطه 
  تولید به شکل تغییر جهت نقاضا بستگی دارد.در ارزیابی این استراتژي ها سازمان ها معموال اهمیت بیشتر را براي :

کمتري براي  * هزینه هاي پیمان کاري * اخراج   * زمان  *اضافه کار * کسر موجودي * استخدام  وهزینه هاي نگهداري و ارزش
  بیکاري قائل می باشند.

این استراتژي به معناي تولید یکسان در هر دوره است.از تغییر نرخ تولید اجتناب می کند.و می تواند استراتژي تولید یک نواخت: 
  به موجودي هاي اضافی و احتماال فروش از دست رفته منجر گردد.

مقابل استراتژي تولید یکنواخت: تنظیم تولید معادل تقاضا پیش بینی شده می باشد.که بنام استراتژي تعقیب تقاضا خوانده نقطه 
  می شود.
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  :فقط چند محصول نهایی تولید شوندMPS  .یک جدول نیازمندي هاي محصوالت منفرد خواهد بود  
  محصوالت متعددي تولید شوند : تهیهMPS  برحسب محصوالت منفرد غیر عملی خواهد بود  

درصورتی که موجودي کاهش یابد وفروش از دست رفته حذف گردد،تغییر نرخ تولید روي خواهد داد.بخش عمده هزینه این 
  می باشد.استراتژي ناشی از تغییر نرخ تولید 

برنامه تولید با حداقل هزینه را زمانی مشخص خواهد کرد که منابع مختلف تولید نظیر زمان عادي ،پیمان کاري مدل حمل و نقل: 
و زمان اضافه کاري در دسترس باشند،هزینه هاي تولید و موجودي خطی باشند ودر هر دوره زمانی ،ظرفیت محدودي براي هر یک 

  اشته باشد.از منابع تولید وجود د

در یک سازمان نشان دهنده مقدار کل ستاده هاي آن می باشد.اجراي این برنامه نیاز مند تفکیک برحسب برنامه تولید کل:
  محصوالت منفرد می باشد.

جدول نهایی چگونگی تولید محصوالت منفرد و زمان تولید آنها می باشد.این یک برنامه فروش نیست   (MPS)برنامه اصلی تولی 
  بلکه الزامی براي برنامه تولید می باشد.

  مشتق می شوند.  MPSتجهیزات از -کار–کلیه برنامه ریزي ها براي مواد 

عرضه کنندگان  به منظور تامین این  -3ظرفیت کارخانه   -2منابع کارخانه  – 1باید تقاضاي کل رابرحسب    MPSبرنامه اصلی 
  تقاضا در نظر بگیرد.

ه ارزیابی گزینانتقال برنامه کل به برنامه هاي جداگانه براي اقدام منفرد می باشد. همچنین ابزاري براي   MPSهدف برنامه اصلی 
 MRPیا نموده و داده هاي مربوط به سیستم برنامه ریزي مواد مورد نیاز  هاي مختلف برنامه ریزي، برحسب ظرفیت تجهیزات را مه

  را فراهم کرده و از طریق تنظیم تاریخ تحویل محصوالت منفرد به مدیران در زمینه اولویت بندي برنامه ها کمک می کند.

  تا حدي به:  MPSتهیه و توسعه  

  برحسب سفارش)نوع صنعت(تولید براي ذخیره کردن در مقابل تولید  
 .تعداد اقالم تولید شده(کم یا زیاد) بستگی دارد  

  اگر
  

  استفاده می شود.  ( FAS) براي  محصول نهایی از برنامه مونتاژ نهایی 
.بطور معمول محصوالت در دوره هاي بلند تغییر پذیري بیشتر باعث فراهم شدن فرصتهاي بیشتر براي ایجاد ضایعات می گردد

می گردد. ظرفیت به جاي اینکه مدت تولیدي ساخته می شوند.که این امربه افزایش موجودي و نوسان منابع مورد نیاز منجر 
  .براساس بیشترین میزان تقاضا تنظیم میگردد.براساس نرخ متوسط تنظیم شود

می باشد. و به معنی هموار کردن تغییر پذیزي تقاضابراساس منابع سازمان    JITپیش نیاز   (UPL)بارکردن یکنواخت کارخانه 
  در طول یک دوره خاص (یک هفته یا یک ماه) مجاز نمی باشد.   MPSهیچگونه تغییر در    UPLمی باشد. براي اجراي 

به ظرفیت مورد نیاز بذاي منابع اصلی و سپس اینکه   MPSبرنامه ریزي سر انگشتی ظرفیت:عبارت است از تبدیل و برگرداندن 
  MPSاگر برنامه اصلی عملی نباشد،برنامه ریزان بایستی در آیا برنامه اصلی با توجه به محدودیتهاي ظرفیت ، عملی می باشد یا نه.

به منظور قرار گرفتن در داخل محدودیت هاي ظرفیت تجدید نظر کنند.در بعضی از موارد حتی ممکن است تجدید نظر در برنامه 
  کل نیز الزم باشد.

 صلی تولید می باشد.معموال براي تهیه یک برنامهبرنامه ریزي سر انگشتی ظرفیت: یک فرآیند تکراري در ارتباط با برنامه ریزي ا
  اصلی قابل تحقق چندین تکرار ضروري است.
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 MPS  ردن زمان تولید آن ،وظیفھ ازطریق مشخص کردن آنچھ کھ باید تولید شود و مشخص ک
  تحویل بھ مشتریان را ساده می کند.

  ازMPS   می توان برای اھداف بودجھ بندی استفاده کرد چرا کھ  نشان دھنده تغییر در موجودی
 کاالی نھائی و بطور غیر مستقیم نشان دھنده تغییر در موجودی مواد اولیھ و اجزاء می باشد

 کنترل عرضه  
 تغییر دادن تقاضا 

یکی از روش هاي برنامه ریزي سر انگشتی ظرفیت بنام برنامه ریزي ظرفیت با استفاده از عوامل جامع خوانده می شود.این روش 
  ي به قسمت یا مراکز کاري تخصیص می دهند.ظرفیت مورد نیاز را بر اساس اطالعات تاریخی مربوط به ظرفیت کار

برنامه ریزي ظرفیت با استفاده از عوامل جامع نیاز مندحداقل اطالعات بوده ودر بسیاري از سازمان هاي تولیدي قابل استفاده می 
خمینی می تواند تباشد.به لحاظ آن که این روش از اطالعات تفضیلی فرآیند و محصول نظیر لیست مواد استفاده نمی کند لذا فقط 

  از ظرفیت واقعی مورد نیاز در مراکز کاري منفرد را ارائه کند.

  نتایج حاصل از یک مثال براي برنامه ریزي اصلی تولید:

 MPS  با برنامه تولید کل مرتبط باشد. به این معنا که در جدول برنامه ریزي شده ماهانه ، زمانیکه کل اقالم با هم جمع زده  بایستی
  می شوند بایستی معادل تولید کل باشد.

 قوه تولیدي لبرنامه ریزي سر انگشتی ظرفیت به برنامه ریزان تولید اصلی در زمینه عملی بودن برنامه از طریق تعیین گلولگاه هاي با
  بایستی چندین بار در آن تجدید نظر کرد.  MPSکمک می کند. در اغلب مواقع براي عملی بودن 

  سایر راههاي ارزیابیMPS  .مستلزم بررسی تعداد و هزینه راه اندازي یا تغییر محصول و نوسانات کوتاه مدت موجودي می باشد  

MPS  برنامه ریزي می باشد. حائز اهمیت است. از اینرو بایستی با تغییرات محیطی تظبیق بدلیل اینکه مبنائی براي فعالیتهاي آتی
  داده شود.

  برنامه ریزي اصلی تولید یک کار تمام وقت است و وجود تغییرات زیاد نشان می دهد که برنامه ریزي بطور صحیح اجرا نمی شود.

مه ریزي منابع و استفاده ازآن بعنوان داده هاي مورد نیاز کنترل مواد، این تاکتیک داراي کاربرد در برنا  MPSبدلیل استفاده از 
  هاي مهم دیگري نیز می باشد.

    MPSکاربردهاي دیگر  

 

 (FAS) برنامه مونتاژ نهائی

از براي تولید  MPSمی باشد.با توجه باینکه  MPSبرنامه مونتاژ محصوالت نهائی منفرد از روي اقالم  (FAS)برنامه مونتاژ نهایی 
  بایستی تضمین کند که این اجزا در زمان نیاز قابل دسترس باشند. (FAS)سفارشات مربوط به قطعات جزئی استفاده می شود لذا  

فرآیند موجودي ،زمان تحویل و ظرفیت ←،  MPSبواسطه قابلیت دسترسی به اقالم برنامه ریزي شده بر اساس ← (FAS)تهیه 
  مونتاژ دچار محدودیت می گردد.

  به این معنی که خدمات همزمان تولید و مصرف می شوند.←خدمات متفاوت از کاال می باشد ←در زبان برنامه ریزي ظرفیت 

  ظرفیت ضرورتاً کوتاه مدت است.←این موجودي از خدمات امکان پذیر نمی باشد←در خالل دوره هاي کمبود تقاضا

  

  استراتژي هاي ظرفیت کوتاه مدت
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  کنترل عرضه:

 .استفاده از کارکنان پاره وقت یا فصلی به منظور کنترل عرضه در سازمان هاي خدماتی کامال رایج است  
 (هتل ها،رستوران ها)تعدیل و تنظیم برنامه هاي کاري کوتاه مدت  
 دوره هاي کمبود می باشد. تصحیح و تعدیل ظرفیت خدمات ،برگرداندن کار به  
 آموزش چند جانبه کارکنان به منظور انجام وظایف مختلف،انعطاف پذیري کارکنان  
 افزایش مشارکت مشتریان در فرآیند خدمات که باعث افزایش ظرفیت می گردد  
 (آتش نشانی و بیمارستانها که هر یک بر یک نوع تخصص کار می کنن) ظرفیت مشترکت یا مشارکت ظرفیتی  

غییر دادن تقاضا:ت  

 تعیین وقت مالقات براي کلینیک که اول هفته شلوغ و آخر هفته خلوت است.←تغییر رفتار مشتري  
 که به منظورافزایش تقاضا در ساعات خلوت ازآن استفاده می شود،بسیار رایج است.(تغییر قیمت در ←طرح قیمت گذاري تبعیضی

  رستورانها)
سطحی از خدمات که با هزینه کم بتواند استراتژیک سازمان را تامین نماید.تامین هدف در تغییر دادن تقاضا :   

  شرکتهائی که باهم کار خاصی انجام می دهند یا همکاري چند شرکت براي انجام پروژه هاي خاص. :(Consortium)کنسرسیم 

  

  دهمهففصل 
ساخت ،خدمات متفاوت از موجودي کاال موجودي هاي ←موجودي هایی که از فرآیند تولید حمایت می کنند.←موجودي ساخت

  نهائی ارائه می کنند.

  تکنیکی است براي برنامه ریی و کنترل موجودي هاي ساخت مورد استفاده قرار می گیرد.←  MRPبرنامه ریزي مواد مورد نیاز 

  : MPS برنامه اصلی تولید 

  بسیاري ازاین محصوالت←رافهرست می کند.لیست محصوالت نهایی که بایستی به منظور تامین تقاضا ،تولید شوند 
  شامل اقالم منفرد و یا مونتاژ هاي فرعی هستند که بایستی خریداري یا ساخته شوند.

  اطالعاتی که نشان دهنده ترکیب یا ساختار هر یک از این محصوالت می باشد در لیست مواد موجوداست.با استفاده از
 ا تعیین می کند.رنیازمندي ها و برنامه هاي الزم براي موارد زیر   MRPاین اطالعات 

  MPSخرید مواد مورد نیاز براي تامین نیازمند هاي  -2ساخت و اجزاء مونتاژهاي فرعی      -1

  استفاده می شود. MPSبه منظور برنامه ریزي نیازمندي هاي قطعات منفرد یا مونتاژ هاي فرعی از   MRPاساساً 

  اطمینان از قابلیت دسترسی به مواد، قطعات منفرد و مونتاژهاي فرعی به مقدار درست و در زمان درست می باشد.  MRPهدف 

  تکمیل کرد.  MPSبه گونه اي که محصوالت نهایی را بتوان طبق 
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 MPS 
 گزارشات موجودي  
  لیست مواد و قطعات(BOM)  براي هر یک از محصوالت تولیدي  

  برنامه اي جهت دریافت و تامین مواد اولیه و قطعات خریداري شده در اختیار واحد خرید
 قرار می دهد.

  برنامه تفصیلی مربوط به ساخت محصول و کنترل موجودي هاي ساخت را در اختیار مدیران
  قرار می دهد

  سطح موجوديکنترل 

 الویت بندي اجزاء 

 تعیین ظرفیت مورد نیاز در سطحی تفصیلی تراز برنامه سر انگشتی ظرفیت  

 وضعیت موجودي هر یک از اقالم  
  شماره قطعه  
 مقدار در دست  
  درسفارشمقدار  
 اطالعات مربوط به هزینه ها  
 زمان تحویل سفارش 

  عبارتند از:  MRPداده هاي اساسی مورد نیاز سیستم 

  گزارشی است که    MRPستاده اصلی 

  

  سه وظیفه اصلی را برعهده دارد.   MRPسیستم 

براي مواد اولیه،اجزاء مونتاژهاي فرعی که در تولید کاالي نهایی مورد استفاده قرار می گیرند به تعداد کاالي نهایی که براي  تقاضا
  استخراج کرد.   MPSرا می توان از تولید برنامه ریزي شده اند بستگی دارد.این تعداد 

نشان دهنده رابطه سلسله مراتبی محصول نهائی با اجزاء مختلف آن می باشد.اجزاء هر سطح از   (BOM)لیست مواد و قطعات 
می توان بطور دقیق تعیین کرد که براي  (BOM)با استفاده از←اقالم مادر براي سطح بعدي می باشد.  (BOM)سلسله مراتب 

  به چه تعداد اجزاء نیاز است. MPSتولید مقدار محصول مشخص شده در 

  می باشد پرونده ساختار تولید گفته می شود. BOMبه پرونده اي که حاوي     MRPدر یک سیستم ←رونده ساختار تولید پ

BOM  پرونده موجودي ها و MPS←  داده هاي اصلی مربوط به نرم افزار محاسباتیMRP  .هستند  

  

  

  این لیست به منظوربهنگام کردن سفارشات،دریافتها،باخرید وتولید تلفیق گردد بایداطالعات مربوط به                                                BOM در

  

  

از این اطالعات ←مشخص کننده مقدار مورد نیاز هر یک از اقالم و زمان نیاز به آنها می باشد. ←  MRPستاده ناشی از محاسبات 
سفارشات برنامه ریزي شده به ←براي برنامه ریزي سفارش قطعات خریداري شده و اجزاء تولید داخل کارخانه استفاده می شود.

  زي}} شوند.یا مجدداً برنامه ری –حذف  –{{ اصالح همراه سفارشاتی که باید

وسیله اي است که مدیران تولید توسط آن   MRPدر این روش ←تهیه می شوند  MRPبطور خودکار توسط سیستم اطالعات 
  برنامه ریزي عملیاتی انجام می دهند.

  دوره هاي زمانی به نام ظرف نامیده می شوند و معموالً یک هفته اي می باشند. ←  MRPدر 

  مدت زمانی که براي تولید مونتاژ وسیله یا وسیله هایی صرف می شود.←زمان تحویل مونتاژ نهایی 
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 به دلیل اینکه محاسبات بصورت دوره اي انجام می شود ساده تر است←مزایا  
 در زمان اجراي محاسبات موجود می باشند از واکنش کمتري این روش به لحاظ اینکه اطالعات فقط ←معایب

 نسبت به تغییرات برخوردار است.

 نسبت به تغییر در نیازمندي ها از واکنش بیشتري برخوردار بوده و اطالعات بهنگام تري را ارائه می کند.←مزایا  
 مشکل تر است←معایب 

 برنامه ریزي و کنترل موجودي 

 برنامه تفصیلی ظرفیت 

 برنامه ریزي اولویت در سطح کارگاه 

عداد نیاز ناخالص بایستی از طریق ت←مقدار اجزاء مورد نیاز براي پشتیبانی از تولید در سطح باالتر بعدي می باشد.←نیاز ناخالص
  واحد هاي موجودي و دریافت هاي برنامه ریزي شده تصحیح شوند.

  سفارش هاتی هستند که قبال صادر شده و بایستی تحویل شوند.←یزي شدهدریافتهاي برنامه ر

ایجاد کننده سفارشاتی است که معموالً براي دریافت در موقع نیاز به نیازمندي هاي ←نیازمندي ناخالص زمانبندي شده
  خالص،برنامه ریزي شده اند.(دریافت سفارشهاي برنامه ریزي شده)

معموالً براي دسته بندي صدور سفارشات برنامه ریزي شده در قالب دسته هاي تولید،به ←سفارشتکنیک هاي تعیین اندازه زا
  منظور کاهش تنظیم و راه اندازي،استفاده می شود

یک برنامه کامل براي سفارش کارگاه ها و درخواست هاي ←به صورت جزئیات مربوط به قطعات مور نیاز تجزیه شود  BOMاگر 
  د.خرید دسترس خواهد بو

بایستی قادر به تطبیق با تغییرات بوجود آمده در پیش بینی ها ، زمان تحویل ، ساختار محصول و نظائر آن   MRPسیستم هاي 
  باشند.

  :دو نگرش کلی براي بهنگام کردن نیازمندي خالص در واکنش به تغییرات (پیش بینی ها،زمان تحویل،ساختار محصول...)

برنامه مواد براساس اطالعات موجود بصورت دوره اي (مثال هفته اي) مجدداً محاسبه می کل ←روش اصالح (بازتولید) .1
  شود.این روش مستلزم صرف زمان زیادي جهت محاسبات می باشد.

نیازمندي ها را هر زمان که الزم باشد مجدداً محاسبه می کند.اما این محاسبات فقط   MRPسیستم ←روش تغییر خالص .2
  براي اجرائی صورت می گیرد که بواسطه تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند.

  معایب و مزایاي دو روش اصالح و تغییر خالص:

  روش اصالح (بازتولید)

  

  اجراي روش تغییر خالص

  

  MRPسه مورد از استفاده 

 

 MRP  ←  معموال از تاکتیک هاي تعیین اندازه سفارش تولید نظیر توازن بخش دوره یا سفارش دوره اي براي ترکیب نیازمندي
هاي خالص با سفارشات برنامه ریزي شده واقعی استفاده می کند.این کار بویژه زمانیکه نیازمندي خالص براي یکی از اقالم در طول 

  چندین دوره پخش شده باشد ضروري است.

MRP  ← نسبت به محدودیت ظرفیت حساس نمی باشد، این تکنیک بطور ساده مشخص می کند که مواد و اجزائی به منظور
  موردنیاز است.  MPS تامین
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فرآیند تعیین مقدار مورد نیاز از کاال و ماشین آالت به منظور اجراي وظیفه تولید به  ←:  (CRP)برنامه ریزي ظرفیت مورد نیاز
اطالعات تفصیلی در مورد  نیازمند(CRP) ←صورت تفصیلی تر و محسوب نمودن کلیه اجزاء و اقالم در برنامه مواد اولیه می باشد.

  کلیه اجزاء مونتاژ ها نظیر:

 صدور سفارشات برنامه ریزي شده  
 وضعیت فعلی شفارشات کارگاهی  
  استاندارد هاي زمانی 

مقادیر سفارش واقعی   MRP شبیه برنامه ریزي سه انگشتی ظرفیت می باشد.اختالف در آن است که سیستم   ←  CRPفرآیند 
  برنامه  و زمانبندي اقالم نهایی را بیان می کند  MPSو زمان مورد نیاز براي هر یک از اجزاء را مشخص می کند. در حالیکه 

بعالوه برنامه ریزي سه انگشتی ظرفیت ،تجهیزات یا مراکز کاري کلیدي را که کارگاه محسوب می شوند، بررسی می کن در حالیکه 
CRP  کز کاري بیشتري را مورد بررسی قرار می دهد و درنتیجه اطالعات تفصیلی تري را فراهم می کند.مرا  

دراین روش ،برنامه  ←گفته می شود.  MRPبه یکپارچه کردن ظرفیت مورد نیاز برنامه اصلی و  ←  MRPسیستم حلقه بسته 
 ارائه می کند.  MRPریزي ظرفیت موردنیاز ،بازخوري را بین برنامه ریزي اصلی و 

دربرنامه ریزي اولویت،ایجاد اولویت معتبر براي سفارشها در زمان ارسال آنها به کارگاه ها و بهنگام نگهداشتن  ← MRPنقش 
  آنها می باشد.

MRP ← موجودي برنامه ریزي شده،زمان تحویل،عملکرد تحویل  مدیران را قادر می سازد تا گزارشات الزم در زمینه  سطح
تصمیم گیري مدیران در زمینه برنامه ریزي مجدد و حذف یا معوق ماندن سفارشات موجود ←فروشندگان و نظائر آن را کسب کنند

  درقالب تغییر اولویت ها کمک می کند.   MPSدر 

  رسی موارد زیر باشد.یک بازنگري جامع در سیستم تولید یک سازمان باید شامل بر

  اهداف خدمات مشتریان -کارگزینی-شامل: سازماندهی←خط مشی عملیاتی .1
  کنترل موجودي–کنترل تولید -برنامه ریزي ظرفیت-شامل : برنامه ریزي اصلی ←سیستم مدیریت مواد .2
  تغییر پذیري –شامل : پیش بینی دقیق  ←تقاضاي مشتریان .3
  عملکرد برنامه ریزي-زمان تاخیر -شامل : مقدار ←عملیات ساخت و تولید .4

  : MRPدالیل شکست سیستم هاي 

 فقدان دقت واقع بینی در داده ها و اطالعات  
 برنامه ریزي و اجراي نا مناسب 

  منجر خواهد شد. MRPوجود خطا در گزارشهاي موجودي به عدم دقت در محاسبات نیازمندي هاي خالص 

  نمونه گیري را براي بررسی دقت پیشنهاد می کند:آزمایش  3فیلیپ کوئیلگی 

یک محصول نهائی را بسته بندي وآماده حمل می باشد انتخاب کنید.آنرا از هم دیگر باز کنید ولیست این مواد و قطعات  .1
  باشد. BOMاین محصول را بررسی کنید.لیست مواد و قطعات موجود در محصول بایستی صد در صد منطبق با 
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 وظایف گسترده خرید  
 برنامه ریزي ظرفیت  
 برنامه ریزي اصلی  
 برنامه ریزي موجودي  
 برنامه ریزي تولید  
 برنامه ریزي استراتژي 

وجودي را به عنوان نمونه بردارید.سطح موجودي در دست را در مقابل گزارشات موجودي بررسی سه قطعه از م .2
  درصد باشد. 2تا  1کنید.اختالف بایستی بین 

گزارش از واحدکنترل تولید در مورد تولید فعلی ،اهداف فعلی وبرنامه ماه آینده را بگیرید.همین اطالعات از واحد کنترل  .3
  ز بخواهید.این گزارشات بایستی متفق القول باشند.مواد و واحد مونتاژ نی

MRP  از رويMPS   تهیه شده لذاMPS  .بایستی بسیار دقیق تر و واقع بین تر باشد  

غیر واقع بینانه ،اغلب مشکل مقادیر بزرگی از سفارشات از موعد گذشته، با حجم بزرگی از کار غیر مستقیم انجام   MPS یک 
شده توسط کارکنان کار مستقیم و تاخیر در وظایفی که بایستی به سرعت ا نجام شوند،ظاهر می شوند.چنین مشکالتی را می 

  ز ظرفیت مورد نیاز در یک سیستم حلقه بسته کاهش داد.توان توجه دقیق به برنامه ریزي کل و استفاده ا

به منظور برنامه ریزي کلیه منابع ساخت در داخل  MRP استفاده از یک سیستم مبتنی بر ←  (∥MRP)برنامه ریزي منابع 
  سازمان

MRP∥ ← وضعیت بازاریابی تقاضا را تبدیل بھ }} سرمایھ گذاری ھای عملیاتی –کنترل منابع  –پیش بینی  -اداره{{ ابزاری برای
  .یک طرح تولید عملی می نماید

  

  

MRP∥ شامل  

  

  

  

بھ عنوان یک عامل مھم در ساخت یکپارچھ  ∥MRPبه دلیل فشار رقابتی به منظور افزایش کیفیت و کاهش زمان تحویل به 
  نگاه می شود.   (CIM)کامپیوتری 

  ∥MRP خصوصیات و ویژ گی هاي اصلی

  یک سیستم از باال به  پایین می باشد .1
 .به این معنی که باطرح هاي استراتژیک سازمانی که در قالب استراتژي هاي کارکردي فرموله و بیان شده اند،شروع می شود  
  منظورارزیابی خط مشی ھای دیگر از یک پایگاه اطالعاتی مشترک استفاده می شود.بھ  .٢
  داده هاي تولیدي تبدیل به داده هاي مالی می شوند و از یک فرآیند رسمی براي حفظ دقت و کاهش تغییرات داده ها استفاده می

  شود
  داز قابلیت هاي شبیه سازي براي ارزیابی گزینه هاي دیگر استفاده می شو .3
 .سیستم قارد است تا جزئیات منابع مورد نیاز براي ارزیابی اهداف را ایجاد کند  
  یک سیستم جامع سازمانی است. .4
 .درآن کلیه گروه هاي کارکردي بطور رسمی و مشترك با یکدیگر در تعامل بوده و اقدام به تصمیم گیري می کنند  
  براي مصرف کنندهگان شفاف است. .5
  سطوح سازمانی،منطق و واقع بینی سیستم را در درك و پذیرفته اند و نازي ندارند خارج از سیستم رسمی مصرف کنندگان در کلیه

 کار کنند
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 کاهش موجودي هاي ساخت  
 کسر موجودي  
  بهبود تحویل 

 کاهش موجودي ها  
 کاهش هزینه هاي تولید  
  پذیريافزایش انعطاف 

 عرضه کنندگان  
 مشتریان 

 بدنبال حذف کلیه منابع ضایعات در فعالیت هاي تولیدي از طریق ارائه قطعات صحیح در زمان و مکان صحیح  
  سرتاسر سازمان از طریق کاهش موجودي و ضایعات و نیزبر تشویق به درگیر شدن بیشتر کارکنان در فرآیند تولیدکاهش ضایعات در  
 در سازمانهایی با عنلیات تکراري بسیار مناسب است  

 

  بواسطهMRP   کلیه فعالیت ها ي تولیدي ازMPS  مشتق می شوند  
 MRP  تولید کارگاهی یا دیگر محیط هایی که نیازمند انعطاف پذیري باال در تولید می باشند.بسیار مناسب است. براي  
  نسبت به سیستمJIT  .این انعطاف پذیري به موجودیها وضایعات بیشتري منجر می گردد  

  تولیدي  تمولد در یک تسهیالدرواکنش به تقاضاي بازار سیستم ساخت همزمان به حرکت سریع مواد در طول منابع
  توجه دارد.

  هدف از اینکار شناسائی منابع محدودیت و دستیابی به همزمانی از طریق بهبود مدیریت این منابع بواسطه برنامه ریزي و
  فعال نگهداشتن آنها می باشد.

  شامل MRPاز مزایاي معمول سیستم هاي  ∥MRPسیستم هاي 

  

  

MRP∥ بواسطه بهبود خدماتمشتریان و افزایش عملکرد عملیاتی در قالب  

  

  معطوف نموده اند بیشتر است. (TQM)این منابع در شرکتهایی که توجه خود را به مدیریت کیفیت جامع 

در قالب یک فرآیند مدیریت یکپارچه بطور افقی در سازمان رشد خواهد کرد و  ∥MRP متخصصان پیش بینی می کنند که
  *توسعه محصول    *فروش     *بازاریابی     *ساخت     * امور مالی     خواهد شد.←شامل

  بصورت عمودي در سرتاسر زنجیره عرضه سازمان گسترش خواهد یافت تا شامل                                نیز گردد ∥MRPسیستم 

  :مقایسه فلسفه هاي مختلف برنامه ریزي

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

JIT  

MRP  

  ساخت ھمزمان
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  ارائه کنندخ داده ها و اطالعات الزم در
  زمینه کار در جریان

 وضعیت سفارشات ساخت 

 ستاده واقعی  
 ش کارآئی و بهره وري به سرپرستان جسن 

 .لبزار و مواد در زمان نیاز در دستر می باشند 

  میزان پیشرفت در مقابل نیازمندي هاي برنامه ریزي
 شده پیگیري می شود.

 تعدیالت کوتاه مدت در صورت ضرورت قابل انجام 

  همهیجدفصل 
  اولویت سفارشات ساخت و تخصیص کار به مراکز کاري خاص اشاره دارد.برنامه زمان بندي یا برنامه ریزي به واگذاري 

  در فصول یک دوره زمانی را مشخص کنید یک برنامه،زمان بندي و توالی تولید و مقدار کار تکمیل در هر مرکز کاري

  

  ↓.تا آنان را قادرسازد که اطمینان حاصل نمایند                                                                    ←فعالیت –کنترل تولید 

  

  

  

  برنامه اي براي تولید اجزاء،مونتاژ و محصوالت نهایی می باشد.  ارائه کننده ← MRPستاده هاي 

  هدف سرپرستان تامین اهداف خدمات مشتریان از طریق:

  اجراي به موقع سفارشات .1
   (WIP)حداقل کردن هزینه تولید از طریق کاهش موجودي کار در جریان .2
  کاهش تنظیم هاي غیر ضروري ماشین آالت .3
  حداکثر کردن استفاده از منابع از طریق حداقل کردن زمان بی کاري و کاهش  تراکم کار در کارخانه .4

صرف نظر نند ظرفیت نا محدود بوده و ازاهمیت محدودیت هاي منابع فرض می ک   MRPو  MPS روش هاي برنامه ریزي نظیر 
  ممکن است برنامه در سطح کارخانه قابل اجرا نباشد...←می کنند

مبتنی است بر سطوح معین منابع که در یک افق کوتاه مدت برنامه ریزي نمی توان آن را  ←  (FCS)برنامه ریزي ظرفیت محدود 
کاري که بایستی انجام شود را با منابع دسترس تطبیق می دهد .نتیجه این کار برنامه اي است که هرگز از    FCS ←تغییر داد

  .ظرفیت قابل دسترس بیشتر نمی شود.معموالً براي اجرا در سطح کارخانه امکان پذیر است

  داده هاي اساسی در هر سیستم برنامه ریزي شامل:

 مختلف انجام داد توان توسط منابعانواع وظایفی که می  
 مسیرهاي خاص فرآیند  
 زمان هاي پردازش  
 تنظیم و راه اندازي و تغییر خط تولید  
 تاریخ تحویل یا محل  
 منابع قابل دسترس نظیر تعداد شیفت ها  
 زمان خرابی و تعمیر و نگهداري برنامه ریزي شده 

، مدیران در ابتدا بایستی معیارهائی که برنامه براساس آنها ارزیابی می شود را در نظر  FCS درانتخاب یک روش خاص براي 
  معیارهاي مبتنی برهزینه -3تاریخ تحویل    -2عملکرد کارگاه    -1بگیرند.این معیارها اغلب در سه دسته طبقه بندي شده اند: 



95بهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         لیدا مجیدي  
 

38 
 

  هدف: دستیابی به استفاده باال از ←وظایف زمان ساخت:یعنی زمان مورد نیاز براي انجام مجموعه اي از
  منابع و تجهیزات

 هدف : میزان موجودي کار در جریان ←زمان جریان: مدت زمانی که یک کار در یک کارگاه صرف می کند
 را کاهش می دهد 

  دیرکرد: یعنی مدت زمانی کهبعد از تاریخ،کارتکمیل می شود.(اگر کار قبل از تاریخ تحویل تکمیل
  شود،این زمان صفر خواهد بود)

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

 يمبتنی بر بهینه ساز  
 قواعد ارسال  
  شبیه سازي 

اده کارگاه نظیر استففقط براي اطالعاتی در مورد زمان شروع و پایان وظایف مناسب بوده و برروي عملکرد ← معیار عملکرد کارگاه

  از ماشین آالت و موجودي کار در جربان متمرکز می باشد.

  دومقیاس رایج دراین زمینه

  

  براي تاریخ تحویل مورد نیاز مشتریان با تاریخ حمل مناسب می باشد. ←معیار تاریخ تحویل

  دومقیاس رایج دراین زمینه

مقیاس دیگر ،تعداد کارهاي داراي تاخیر می باشد.درمقایسه با معیار عملکردکارگاه،این معیار بر روي رضایت مشتري متمرکز می 
  باشد.

آشکارترین معیار ها به نظر می سرند ولیاغلب مواقع تعیین اجزا هزینه و بدست آوردن تخمین دقیقی  ←معیار مبتنی برهزینه
  هزینه ها به صورت تلویحی است. ←ازآنها کار مشکلی می باشد.دراکثر وضعیت ها در معیارهاي عملکرد کارگاه  و تاریخ تحویل

  دربرنامه ریزي ظرفیت محدود از روش هاي زیر می توان استفاده کرد:

  

روشهاي بهینه سازي به دنبال توسعه یک برنامه به منظور حداقل کردن یا حداکثر کردن تعدادي  ←برنامه ریزي بر بهینه سازي
  از معیارهاي برنامه ریزي می باشد.

  ه ریزي مبتنی بر بهینه سازي:مزایا ومعایب برنام

 معیارهاي برنامه ریزي ظرفیت منابع را می توان بطور تلویحی در مدل هاي بهینه سازي در نظر گرفت.←مزایا  
 و پیدا کردن یک راه حل  ن نمودااین روش ها نیز آن است که اهداف رابایستی به طور دقیق به صورت کمی بی←عیب

 مستلزم عملیات محاسباتی قابل توجهی می باشد.

  عبارتست از فرآیند واگذاري زمان هاي شروع وتکمیل به کارهاي خاص.←برنامه ریزي←از نظر فنی

ح الیعنی تعیین ترتیبی که در آن، کارها بایستی انجام شوند.درعمل،این رجحان به ندرت صورت می گیرد واصط←تعیین توالی
  برنامه ریزي عموماً هم به معنی زمانبندي و هم تعیین توالی کارها می باشد.

  حاالت خاص برنامه ریزي سیستم تولیدي غیر پیوسته:

  چندین کار مختلف بایستی در یک مرکز کاري برنامه ریزي شوند.←برنامه ریزي یک پردازنده واحد .1
مختلف ممکن است نیازمند چندین مرحله عملیاتی باشند چندین کار  ←برنامه ریزي در یک سیستم تولید پیوسته .2

 ولی همه آنها نیازمند توالی مشابهی هستند.

  کار برروي یک پردازنده واحد می باشد. nساده ترین مساله برنامه ریزي ،پردازش 
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براي مسائل تعیین توالی پردازنده واحد، یک قاعده بسیار ساده که حداقل زمان جریان توالی را مشخص می سازد، پردازش کارها 
  می باشد.  (SPT)به ترتیب کوتاه ترین زمان پردازش 

  ی گردد.نسبت به دیگر روشها به کمترین متوسط زمان جریان و کمترین متوسط تاخیر منجر م (SPT)استفاده از روش 
در کارگاه هاي شلوغ و پرکار آشکار می شود.اگر بطور مکرر کارهاي جدیدي وارد کارگاه شوند،آنهایی که از  ←(SPT)عیب روش 

  زمان پردازش باالئی برخوردارند به طور پیوسته به عقب رانده می شوند وممکن است مدت زیادي در کارگاه باقی بمانند.
برنامه ریزي یک پردازنده واحد، قاعده زودترین تاریخ تحویل می باشد که تعیین توالی کارها  بک روش کارآمد در←تاریخ تحویل

  را به ترتیب زودترین تاریخ تحویل مشخص می سازد.این قاعده حداکثر درکرد و تاخیر کارها را حداقل می نماید.
  داقل نمی کند.، متوسط زمان جریان یا متوسط تاخیر را ح (SPT)هرچند این روش همانند روش 

  سیستمی است که درآن تمام کارها مسیر مشابهی دارند.←سیستم  تولید پیوسته
درمقایسه با تعیین توالی کارها بر روي یک پردازنده واحد،زمان ساخت می تواند براي هرتوالی فرق کند.بنابراین براي سیستم 

  زمان ساخت پیدا شود. تولید پیوسته با دو ماشین بایستی سعی کنیم تا توالی با کمترین
  الگوریتم  جانسون براي بافتن برنامه اي با حداقل زمان ساخت :

  را لیست کنید. 2و1وظایف در زمان انجام آنها بر روي ماشین هاي  .1
  کاري را که داراي کمترین زمان پردازش (برروي هریک از ماشین ها)است،مشخص کنید. .2
می باشد  2باشد،کار را در اول توالی قرار دهید و اگر مربوط به ماشین شماره می  1اگر این زمان مربوط به ماشین شماره  .3

  ان را در آخر توالی قرار دهید.
را تکرار کنید تا کلیه کارها  3و2با استفاده از کمترین زمان پردازش بعدي و حرکت داخلی از دو انتهاي توالی ،مراحل  .4

 برنامه ریزي شوند.

  :نه سازيمشکالت روش هاي مبتنی بر بهی

مشکل اول:یکی از مشکالت اصلی روش هاي مبتنی بر بهینه سازي آن است که مسائل دنیاي واقعی بسیار بزرگ و پیچیده بوده  
  و اداره کارآمد آنها مشکل می باشد.

  ازي فرض می شود که موقعیت ایستا می باشد.مشکل دوم:دراین روش هاي مبتنی بربهینه س
  کارها هم زمان در دسترس بوده و در خالل فرآیند انجام کار،هیچ کار جدیدي اضافه نخواهد شد.در موقیت ایستا ،تمام 

در محیط هاي تولید واقعی،برنامه ریزي یک کار،پویا می باشد،به این  معنی که کارها به طور پیوسته ایجاد می شوند،حذف می 
ی ماشین آالت اتفاق می افتد که برنامه هاي قبلی را نامعتبر می شوند،تغییر میکنند و رویداد هاي پیش بینی نشده اي نظیر خراب

  ریزي بایستی در طول زمان اتخاذ شوند. سازد.از این رو تصمیمات مربوط به برنامه
  قواعد ارسال مورد استفاده در سیستم هاي تولیدي غیر پیوسته پویا معوالً:

  تولید عملیاتهم مبتنی بر مشخصه هاي وصفی کار نظیر رعایت پردازش با  
 .هم مبتنی بر مشخصات خود سیستم در زمان خاصی می باشد  

  دو دسته از قوائد ارسال :
 چرا که اولویت ها را می توان قبل از شروع هر گونه فعالیت تولیدي محاسبه کرد.  ←قواعد ایستا  
 اولویت ←چراکه اولویت کارها با توجه به پیشرفت کار در ارتباط با کارهاي دیگر در طول زمان تغییر می کند ←قوائد پویا

  بایستی هر زمان که تصمیمی در مورد بارگذاري ماشین ها گرفته می شود محاسبه شوند.←هاي پویا
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  قاعده اولویت هاي ایستا:
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خص هاي نسبت بحرانی:شا

  کار جلوتر از برنامه ← 1> بحرانینسبت  
 کار به موقع ← 1= نسبت بحرانی 

 کار عقب تراز برنامه ← 1< نسبت بحرانی 

مقدار اطالعات مورد نیاز جمع آوري شده می ←یکی از عواملی که تعیین می کند یک قاعده ایستا یا پویا بایستی انتخاب شود
  باشد.

  توان در زمان صدور کارتهاي مسیر بر روي آنها مشخص کرد.بواسطه یک قاعده ایستا، اولویت ها را می 

  نیازمند بازخوردهاي ثابتی از وضعیت کارگاه و محاسبه مجدد اولویت ها می باشند.←قواعد پویا

 از اصول ساخت همزمان و تئوري محدودیت ناشی می شود.← (OPT)برنامه ریزي مبتنی بر محدودیت 

OPT ← زمانی ثابت) چگونگی استفاده از منایع تولید به منظور تامین نیازمندي ها را درنظر می  به طور متوالی (در یک فاصله
  گیرد.
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  مبتنی بر حداقل مقدار کاري هستند که مدیران احساس می کنند در یک زمان بایستی برنامه ریزي شود.←عوامل فواص زمانی

  ک واحد) در هر عملیات تبدیل می شود.این فاصله زمانی به یک حداقل دسته انتقالی از هر محصول (اغلب ی

←OPT  محصوالت را با استفاده از یک تابع موزون اولویت بندي می کند که ممکن است شامل ترکیب دلخواه محصول، تاریخ
  تحویل،سطح ذخیره ایمنی و استفاده از مایع گلوگاه باشند.

  زیر است:توسعه برنامه برحسب اصطالح ظرف ، بافر،ریسمان مبتنی بر تشابهات 

 یک محدودیت سیستم یا هر منبع بحرانی دیگري است که سرعت یا پیشرفت باقی مانده برنامه را تنظیم می  ←ظرف
  کند.

 برنامه ها یا دیگر روش هاي هشدار دهنده اي هستند که واگذاري مواد اولیه و تاریخ را به تولید در ظرف پیوند  ←ریسمان
  می دهند.

 کارگاه هستند که از کار ترخیص شده در زمانی زودتر از حداقل زمان مورد نیاز براي تکمیل مواد اولیه اضافی در ←بافر
 کلیه مراحل تولید ناشی  می شوند.

 تضمین می کندکه ظرف همواره فعال می باشد. ←بافر محدودیت  
 تضمین می کند که قطعات تکمیل شده در ظرف در مرحله مونتاژ دچار تاخیر نمی شوند ←بافر مونتاژ.  
 تضمین می کند که تاریخ تحویل را می توان تامین کرد. ←بافر حمل  
 سرعت بخشیدن به کلیه فعالیت هاي تولیدي از طریق تولید بوسیله ظرف می باشد. ←ایده اصلی  

  برنامه ریزي بافر، ظرف ، ریسمان:

  تعیین محدودیت ها .1
  تعیین توالی کارها بر حسب محدودیت .2
  بافر هاي محدودیتتصمیم گیري در مورد اندازه  .3
 تصمیم گیري در مورد اندازه بافر هاي حمل .4

  خالصه کرد.  OPTبرنامه ریزي مبتنی بر محدودیت را می توان از طریق مجموعه اي از قواعد استفاده شده توسط نرم افزار 

  متوازن کردن جریان،نه متوازن کردن ظرفیت -1

  

  

 

 

 

 

  



95بهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         لیدا مجیدي  
 

42 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  تابعی از برنامه می باشد. زمان تحویل
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 غیبت  
 عملکرد کارگر  
 خرابی ماشین  
 مشکالت مربوط به ابزار  
 کمبود مواد اولیه  اضافه کاري 

 پیمانکاري فرعی کوتاه مدت 

 عوض کردن مسیر تولید 

 تخصیص مجدد نیروي کار  

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

 شامل اطالعات مربوط به ظرفیت←پرونده مراکز کاري  
 اطالعات مربوط به سفارشات هر مشتري می باشد شامل←پرونده سفارشات کارگاه 

  مقدار دسته اي تولیدي  و تناوب تولید، سطح موجودي و هزینه تنظیم و راه اندازي را تحت تاثیر قرار می دهد.

  هزینه تنظیم وراه اندازي هر زمان که تغییر خط براي محصول جدید نیاز باشد،اتفاق می افتد.

گهداري خواهد شد و تنظیم و راه اندازي هاي کمتري نیز به وقوع خواهد بواسطه زمان عملیات طوالنی تر،موجودي بیشتري ن
  پیوست.

زمانی که چندین محصول در تسهیالت مشترکی سهیم هستند،اندازه دسته ها را بایستی تعدیل کرد.دلیل این امر آن است که 
  تعیین توالی محصوالت بر روي هزینه ها تاثیر دارد.

  تولید دسته اي از آن استفاده می شود،برنامه ریزي با استفاده از زمان اتمام موجودي می باشد. یکی از روش هایی که در موقعیت

با محاسبه زمان اتمام موجودي براي ←مدت زمانی که موجودي براي تامین تقاضا در دسترس می باشد. ←زمان اتمام موجودي
کنیم.به این معنی که محصولی که داراي کمترین زمان اتمام می  محصوالت می خواهیم با کمترین زمان اتمام ،تولید را برنامه ریزي

  باشد.اول تولید شود.

  تالش می کند تا نیروي انسانی در دسترس را با نیازمندي هاي سازمان از طریق زیر هماهنگ کند: برنامه ریزي نیروي انسانی

  تعیین کمیت کارهایی که بایستی انجام شود. .1
  براي انجام دادن کارتعیین نیروي کار مورد نیاز  .2
  تعیین نیروي کار قابل دسترس .3
 تطبیق نیروي کارقابل دسترس با نیروي کار مورد نیاز یک برنامه کاري .4

کارکنان پاره وقت ،موقتی و دیگر منابع کاري می تابعی از زمان بیماري ،مرخصی، و استفاده از ←قابلیت در دسترس بودن کارکنان
  باشد.

  عوامل موثربر ظرفیت کوتاه مدت:

 

 

 بعضی ازگزینه هاي در دسترس مدیران عملیات براي تطبیق با کمبود ظرفیت عبارتند از

 

  ابزاري مفید براي نمایش دادن تولید می باشند.←اي هاي میلهنمودار

تجدید نظر زمان برنامه و یا سرعت بخشیدن به کارهایی است که از برنامه عقب ←در هر رویدادي وظیفه پرسنل کنترل تولید
  می باشد.

 سه راه اصلی براي یک سیستم کنترل تولید
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 وجود اطالعات دقیق  
 حمایت مدیریت  
  آموزش کارکنان 

  شامل گزارشات بار ماشین االت،برنامه هاي کارگاهی و گزارشات مربوط به وضعیت سفارشات می باشد. ←ستاده این سیستم

بهنگام کردن مستلزم جمع آوري و پردازش داده ها بوده ←ممکن است به صورت روزانه یا حتی ساعتی انجام شود←بهنگام کردن
  تامین دقت از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.و درآن 

 براي اینکه یک سیستم کامپیوتري به طور کار آمد کار کند                                                   ضروري است.

 

حداکثر کردن تولید بر روي تامین اهداف خدمات مشتریان، حداقل کردن هزینه هاي تولید و –فعالیت  و کنترل برنامه ریزي
  استفاده از منابع متمرکز می باشد.

  به منظور اطمینان از یک برنامه عملی،کار را با منافع قابل دسترس هماهنگ می کند.  FCS برنامه ریزي ظرفیت محدود 

  برنامه ریزي مبتنی برمحدودیت③قواعد ارسال و  شبیه سازي   ②بهینه سازي   ① ←سه روش عمده در این تکنیک

  تاخیر④دیرکرد    ③زمان جریان     ②زمان ساخت    ①←معیار اساسی براي ارزیابی برنامه هاچهار 

به حداقل شدن متوسط زمان   SPT براي تعیین توالی کارها بر روي یک پردازنده واحد،استفاده از قائده کوتاه ترین زمان پردازش
  جریان منجر می گردد.

و کار دارند،قاعده زودترین تاریخ تحویل به حداقل کردن حداکثر دیرکرد کار و حداکثر  براي موقعیت هایی که با تاریخ تحویل سر
  دد.قاعده جانسون در مسائل تولید پیوسته با دوماشین وسیله اي براي تعیین حداقل زمان ساخت می باشد.تاخیر منجر می گر

مسائل برنامه ریزي کارها در حالت کلی با استفاده از قواعد اولویت ارسال بررسی می شوند.این قواعد را می توان با استفاده از 
شبیه سازي کامپیوتري مورد بررسی قرار داد.انتخاب یک قاعده به وضعیت کارها و توالی کارها ورودي بستگی دارد.دربین قواعد 

  قاعده است.، بهترین  SPTفوق، قاعده 

هدف برنامه ریزي مبتنی بر محدودیت ، دستیابی به همزمانی از طریق اداره منابع محدودیت(نظیر گلوگاه ها) وبرنامه ریزي کلیه 
  عملیات ناشی از این منابع می باشد.تئوري محدودیت از طریق یک ابزار کامپیوتري بنام تکنولوژِي تولید بهینه اجرامی شود.

در سازمان هایی که براي ذخیره کردن اقالم   تولید  میکنند،کاربرد دارد.این سازمان ها ،محصوالت ←د دسته ايبرنامه ریزي تولی
مختلفی را بر روي تسهیالت مشترکی تولید می کنند.به دلیل تقاضاي  متغییر و نرخ تولید،برنامه ریزي دسته اي بر نگهداري 

  یک روش ابتکاري براي رسیدن به هدف است.←باشد.زمان اتمام موجوديموجودي کافی به منظور تامین تقاضا متمرکز می 

سازمان هاي خدماتی داراي مسائل برنامه ریزي مشکل و منحصر به فردي می باشند.برنامه ریزي نیروي انسانی با استفاده از چند 
  فرآیند ابتکاري کارآمد که ارائه کننده راه حل هاي مناسبی می باشند، قابل اجرا است.

کنترل میزان پیشرفت براي نشان دادن برنامه ها براساس یک مبناي زمانی به منظور تصحیح خطاها ضروري است.اغلب سیستم 
 هاي کنترل تولید کامپیوتري هستند و با دیگر سیستم ها اطالعاتی تولید توام شده اند.
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 زمان  
 منابع  
 هزینه 

 تعصب در اجراي وظایف  
 اعتبار فنی و مدیریت  
 حساسیت سیاسی  
 توانائی رهبري 

 PERT روش بازنگري و ارزیابی پروژه) 

 CPM  (روش مسیر بحرانی) 

 نیروي انسانی 

 زمان 

 پول 

 تجهیزات 
 د اولیه و نظائر آنموا 

  مدهنوزفصل 
  مرتبط با برنامه ریزي، زمان بندي ، کنترل پروژه می باشد.درگیر کلیه فعالیت هاي ←مدیریت پروژه

  .می باشد                       ←کلیه تصمیمات مدیریت پروژه درگیر با سه عامل اصلی

  مدیران پروژه:

 توانایی مدیران براي←بین گروه هاي پروژه ،سازمان اصلی و مشتریان را نیز هماهنگ کنندبراي اداره کردن پروژه بایستی روابط 
  تسهیل کردن مهم تر از توانایی آنها براي سر پرستی می باشد.

  مهارت کلیدي مدیران موفق پروژه4

  

  ابزارهابراي کمک کردن به مدیران پروژهدو مورد از مفید ترین 

  به عنوان روشی براي در نظر گرفتن عد قطعیت در زمان اجراي فعالیت ها، توسعه یافته بود. ←  PERTتکنیک 

براي برنامه ریزي و زمان بندي پروژه هاي صنعتی که زمان فعالیت ها در آن شناخته شده است تو سعه یافته  ←  CPMتکنیک 
دیدگاه کاهش زمان فعالیت از طریق اضافه کردن کارگر یا منافع بیشتر(که معموال هزینه بیشتر همراه است) را عرصه   CPMبود.

  امکان توازن بین هزینه ها و زمان براي فعالیت هاي مختلف پروژه وجود دارد.  CPMمی کند.بنابراین در 

  

  فرآیند برنامه ریزي پروژه

  

  وظیفه است: 4شود علت آن شکست در اجراي مناسب این  زمانی که پروژه دچار تاخیر می

  صرف زمان می باشند. وظایفی هستند که مستلزم ←فعالیت

  نقاطی در زمان هستند که نشان دهنده شروع یا تکمیل مجموعه اي از فعالیت ها می باشند. ←رویداد

مدیران پروژه آن برحسب فعالیت و رویداد در نظر می پروژه ها را می توان به طور کامل بر حسب فعالیت ها تعریف کرد ولی اغلب 
  گیرند.

 تعیین فعالیت هاي که بایستی انجام شود و نیز تعیین  ←تعریف پروژه
  توالی الزم براي اجراي آنها

 تعیین منابع مورد نیاز براي هر فعالیت شامل ←برنامه ریزي منابع      ←  
 مشخص کردن یک برنامه زمانی براي فعالیت←زمان بندي پروژه  
 ایجاد کردن صحیح براي تعیین میزان پیشرفت،توسعه  ←کنترل پروژه

 طرح هاي جایگزین براساس پیش بینی مشکالت دستیابی به برنامه
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رویداد ها را می توان در قالب نقاط برجسته اي در نظر گرفت که توسط آن می توان میزان پیشرفت پروژه را اندازه گیري 
ز براي انجام آنها را تعریف کرد.بنابراین در اغلب مواقع راحتتر آن است که رویداد ها را مشخص کرده و سپس فعالیت هاي مورد نیا

  کنیم.

 ←مجموعه اي از فعالیت هاي وابسته اي که بایستی قبل از شروع یک غعالیت تکمیل شده باشند←فعالیت هاي قبل یا پیش نیاز
  اطالعات مربوط به فعالیت هاي پیش نیاز تعیین کننده توالی انجام فعالیتها می باشد.

یک شبکه پروژه متشکل از چند دایره می باشد.که با پیکان هایی به هم وصل شده اند.  ←  CPM/PERTشبکه پروژه یا شبکه 
این دوایر نشان دهنده رویداد ها بوده و به نام گره خوانده می شود.پیکان هاي مستقیم یا منحنی شکل که گره ها را به هم وصل 

شبکه پروژه ←ع شده و در گره دیگري خاتمه می پذیرد.می کند به نام شاخه  یا کمان خوانده می شود.هرکمان از یک گره شرو
  نشان دهنده روابط پیش نیازي بین فعالیت ها می باشد.

کمانی که مربوط به یک فعالیت واقعی در پروژه نبوده واي نشان دهنده روابط پیش نیازي در شبکه  ←فعالیت  مجازي یا موهومی
  می باشد.این کمان یک پیکان نقطه چین می باشد.

مانی که شبکه پروژه تهیه شد،بایستی مطمئن شوید که حداکثر یک فعالیت دو گره را به هم وصل کند.برنامه هاي کامپیوتري ز
  که منحصراً از طریق دو گره تعریف شده باشند. نیازمند فعالیت هایی هستند  CPM/PERTتحلیل 

شبکه هاي پروژه را می توان به گونه اي ترسیم کرد که در آنها گره نشان دهنده فعالیت ها بوده و از  ←شبکه فعالیت روي گره
  کمان ها فقط براي نشان دادن روابط پیش نیازي استفاده شود.به این شبکه ها اصطالحاً شبکه فعالیت روي گره گفته می شود.

لیت هاي مجازي نمی باشد.وهمین امر باعث ساده شدن تصور آنها می در آنها نیازي به فعا ←مزیت شبکه هاي فعالیت روي گره
  شود.

  رویداد ها داراي یک نمایش گرافیکی واضح همانند شبکه هاي فعالیت روي کمان نمی باشند.←عیب شبکه هاي فعالیت روي گره

  براي اهداف زمان بندي،مهمترین منبع مورد نیاز،زمان است.

بد بینانه به شدت مقدار واریانس را تحت تاثیر قرار می دهد.به واسطه اختالف زیاد این دو مقدار  اختالف بین زمان خوش بینانه و
  ،مدیران داراي درجه زیادي از عدم قطعیت در زمان فعالیت ها می باشند.

  تند از:عالوه بر زمان ،منابع گوناگون دیگري نیز ممکن است براي فعالیت هاي پروژه مورد نیاز باشد.این منابع عبار

 مدیریت عالی،مدیریت میانی و سرپرستان  
 کارکنان فنی و حرفه اي  
  سرمایه  
 مواد اولیه  
 ابزار و تجهیزات  
 خدمات دفتري  

  برنامه ریزي مستلزم بودجه بندي  و بودجه بندي مستلزم تخمین هزینه ها می باشد.
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 بودجه بندي از باال به پایین  
 بودجه بندي از پایین به باال 

فعالیت هاي تحت کنترل یک بخش یا مدیر را که در یک دسته کنار هم قرار می گیرند تا منجر به تشکیل چیزي ←گروه کاري
  شود.

  دو روش رایج بودجه بندي عبارتند از

یک روش سلسه مراتبی است که از مدیران عالی و میانی شروع کرده و با استفاده از قضاوت و  ←بودجه بندي از باال به پایین -1
این تخمین ها به سمت مدیران پایین تا مدیران پایین اطالعات در دسترس آنها،هزینه فعالیت هاي اصلی پروژه را تخمین می زند.

  براي وظایف فرعی کوچک تر می باشند. ترین سطوح حرکت می کند.این مدیران مسئول تجزیه این هزینه ها

با وظایف پایین ترین سطح شروع کرده و ارزیابی مواد و نیروي کار را به شکل ارزش پولی تبدیل  ←بودجه بندي از پایین به باال -2
که ش به دلیل اینکرده و آنها را بافعالیت هاي سطوح باالتر یکپارچه  می سازد.تا زمانی که بودجه کل پروژه به دست آید. این رو

  افراد به وظایف کاري نزدیک تر بوده وآگاهی بیشتري از هزینه ها دارند دقیق تر است.

در طول سلسه مراتب مورد بحث و مذاکره قرار می گیرند.در این  در این روش طرح ها و بودجه ها←روش مختلط یا دورگه  -3
  رند و معموال نتیجه حاصله واقع بینانه تر و مورد توافق همه است.روش تمام سطوح مدیریتی در فرآیند بودجه بندي مشارکت دا

  تعیین اینکه چه موقع فعالیت ها بایستی اجرا شوند  ←زمان بندي

مدیران عملیاتی را قادر می سازد تا به طور واقعی بدانند که چه فعالیت هایی در یک زمان معین بایستی انجام  ←نمودار گانت
  شود.

نمایش میزان پیشرفت روزانه پروژه می باشد.به گونه اي که اقدامات اصالحی را می توان در زمان نیاز  ←نمودارگانتکاربرد مهم 
  انجام داد.

  فعالیت ها را برروي محور عمودي فهرست نموده و از محور افقی براي نشان دادن زمان استفاده میشود. ←براي تهیه نمودار گانت

توالی از فعالیت ها می باشد(به ترتیب انجام) که از گزه آغازین شروع  شده و در گره تکمیل  یک مسیر در شبکه ، یک←مسیر
  پروژه خاتمه می یابد.

هرگاه زمان تکمیل بعضی از فعالیت ها، زمان شروع فعالیت هاي بعدي در طول یک مسیر باشد آنگاه هر گونه تاخیر در فعالیت 
  ود.منجر به تاخیر در فعالیت هاي بعدي می ش

اگر این مطلب براي کلیه فعالیت هایی که بر روي مسیرهایی از شروع پروژه تا خاتمه پروژه قرار دارند مصداق داشته باشد.فعالیت 
  هاي روي ان مسیر به نام فعالیت هاي بحرانی و آن مسیر نیز مسیر بحرانی خوانده می شود.

  فعالیت هایی هستند که هر گونه تاخیر در آنها باعث تاخیر در تاریخ تکمیل پروژه خواهد شد. ←فعالیت هاي بحرانی

  داراي  زمان مورد انتظار صفر می باشند. ←فعالیت هاي مجازي

  نوشته ودر کنار حرف هر فعالیت قرار می دهیم.   []زودترین زمان شروع و خاتمه هر فعالیت را داخل عالمت

  در هر شبکه حداقل یک راه  وجود دارد که شامل طوالنی ترین زمان می باشد. ←ر بحرانیراه بحرانی یا مسی
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رویدادهاي پایه و پایان فعالیت هاي بحرانی هموراه بحرانی هستند(ولی این شرط براي بحرانی بودن فعالیت ها کافی نمی باشد.یعنی 
زودترین زمان خاتمه ممکن است رو زودترین زمان شروع هر فعالیت که از یک گره خاص خارج می شود.معادل بزرگترین مقدار 

  ن گره وارد می شوند.کلیه فعالیت هایی است که به آ

مسیر بحرانی را با استفاده از زودترین زمان هاي شروع و خاتمه می توان به سادگی مشخص کرد.براي این کار از گره مقصد به 
پس س عقب برمی گردیم و اگر داراي چند فعالیت پایانی در گره مقصد باشیم کار را با زودترین زمان خاتمه بزرگتر آغاز می کنیم

  مستمر در سرتاسر شبکه رو به عقب حرکت می کنیم.یه طور 

دراین حرکت زودترین زمان خاتمه یک فعالیت ورودي به گره را معادل زودترین زمان شروع فعالیت خروجی از گره تعریف می 
  کنیم.

جی فعالیت هاي خرودیرترین زمان خاتمه براي فعالیت ورودي به یک گره خاص معادل کوچکترین مقدار دیرترین زمان شروع کلیه 
  از آن گره می باشد.

( دیرترین زمان شروع فعالیت) فعالیت  LS(دیرترین زمان خاتمه فعالیت) فعالیت ورودي معادل کوچکترین   LFبه عبارت دیگر 
  هاي خروجی می باشد.

ر روي تاریخ تکمیل پروژه عبارتست از مدت زمانی که یک فعالیت می تواند دچار تاخیر شود و بدون آنکه ب←فرجه با زمان آزاد
  تاثیري داشته باشد. بطور کلی فعالیت هاي مسیر بحرانی داراي فرجه صفر می باشند.

بحرانی  بیشتر از دامنه زمانی فرجه دچار تاخیر شود بعنوان بخشی از مسیر بحرانی  جدید محسوب خواهد شد و اکر یک فعالیت 
  واهد آورد.تاخیر بیشتري را در زمان تکمیل پروژه بوجود خ

یک سیستم کارآمد کنترل بودجه، نشان دهنده هزینه ها در طول زمان اجراي پروژه بوده و هزینه واقعی براي کلیه فعالیت هاي 
انجام شده ودر حال انجام را با هزینه بودجه شده مقایسه می کند.این مقایسه ،اطالعات به هنگام شده اي را در مورد وضعیت 

  مدیران می دهد.هزینه هر فعالیت به 

  اگر هزینه هاي واقعی بیشتر از هزینه هاي بودجه شده باشند،اصطالحاً هزینه غالب گفته می شود.←هزینه غالب

  اگر هزینه واقعی کمتر از هزینه بودجه شده باشد ←هزینه مغلوب

تکمیل شده بدست می آید.با کم با ضرب در صد تکمیل در هزینه هاي بودجه شده ،هزینه بودجه شده بر مبناي مقدار کار واقعی 
  کردن هزینه بودجه شده از هزینه واقعی می توان هزینه هاي غالب  و مغلوب را تعیین کرد.

  درصد تکمیل=هزینه بودجه شده برمبناي مقدار کار واقعی  Xهزینه بودجه شده  &هزینه واقعی= هزینه غالب/هزینه مغلوب  -هزینه بودجه

تجهیزات بایستی بین فعالیت هاي محدود سهیم شوند. تعیین چگونگی تخصیصی منابع مجدد اغلب معموالً منابع نظیر کار و 
  معماي چالش برانگیزي است.هدف از اینکار حداقل کردن زمان اجراي پروژه به محدودیت هاي منابع می باشد.

نده مقدار منابع (مثالً تعداد کارگر مورد نیاز در با استفاده از نمودار گانت می توان یک نمودار بارگیري منابع تهیه کرد که نشان ده
  هر زمان )
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  زمان  
 منابع  
 هزینه 

  روشهاي ابتکاري یافتن حداقل زمان پروژه:

  برنامه ریزي وظیفه با کوتاه ترین زمان  .1
  برنامه ریزي وظیفه با طوالنی ترین زمان  .2
 برنامه ریزي وظیفه با حداقل تغییر پذیري در زمان  .3

نیم فعالیت هاي پروژه را کوتاه تر ک منتخب را کوتاه تر نماید(زمانی که مجبور هستیم یکی از مدیر پروژه بایستی زمان فعالیت هاي
ه به تاخیر نیفتد) که معموالً این کار از طریق اضافه کردن منابعی نظیر کارگر یا اضافه کاري طی فرآیندي موسوم به تا کل پروژ

ه شده مرتبط با فشرده سازي معموالً به هزینه هاي اضافی براي پروژه فشرده سازي انجام می شود.با توجه به اینکه منابع اضاف
منجر می گردد لذا از مدیران براي فشرده سازي بایستی راه هایی با حداقل هزینه را تعیین کرده و درادامه فقط به مقدار مور نیاز 

  براي رسیدن به تاریخ تکمیل مشخص شده فعالیت هارا فشرده کنند.

  پروژه براي هر فعالیت به اطالعات زیر نیاز دارد: بنابراین مدیر

 هزینه تخمین فعالیت براي زمان نرمال یا زمان مورد انتظار  
 (این زمان کوتاه ترین زمان ممکن فعالیت می باشد)زمان تکمیل فعالیت براي حداکثر فشرده سازي  
 هزینه تخمین فعالیت براي حداکثر فشرده سازي 

اگرچه فشرده سازي تصمیم ←اولین قدم فشرده سازي فعالیت هاي مسیر بحرانی  ←فرشده سازي شوند؟چه فعالیت هایی باید 
  خوبی است ولی بایستی توجیه داشته باشد.

  به منظور ایجاد یک مدل برنامه ریزي خطی براي تصمیمات فشرده سازي ،متغییر هاي تصمیم زیر را تعریف می کنیم:

iX =     زمان وقوع رویداد jY = مقدار زمان فشرده مورد استفاده در فعالیتj  

  محدودیت هاي برنامه شامل محدودیت هاي مربوط به:

 توصیف شبکه  
 دربین اینها : محدودیت هاي مربوط به توصیف شبکه مشکل تراز بقیه هست. ←محدود بودن فشرده فعالیت  
 زمان تکمیل مورد نظر 

  شرایط زیر می باشد:محدودیت هاي مربوط به توصیف شبکه که مربوط به 

  و وقوع رویدادزمانi     )i(X   از زمان تکمیل کلیه فعالیت ها منتهی به آن رویداد باشد. ≥ بایستی  
  بازمان وقوع رویداد قبلی آن می باشد. =زمان شروع یک فعالیت  
 زمان فشرده شده ي آن می باشد. –زمان نرمال    = زمان یک فعالیت 

  مدیریت پروژه شامل:                                                                 سه نکته در تصمیمات مدیریتی بایستی:

 برنامه ریزي  
 زمان بندي  
 کنترل پروژه هاي پیچیده  

جام اقدامات اصالحی می مدیران پروژه فعالیت هاي پروژه راهدایت کرده ،میزان پیشرفت کارها را پیگیري نموده و مبادرت به ان
  کنند.
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 تعریف پروژه 

 برنامه ریزي منابع 

  زمان بندي پروژه 

 کنترل پروژه 

  

  

   فرآیند برنامه ریزي پروژه شامل:

  

تعریف پروژه شامل تعیین فعالیت هاي و رویدادهاي آن می باشد.معموالً این کار به شکل ترسیمی و با استفاده از نمودار شبکه 
  انجام می شود.

بحرانی ترین منبع در مدیریت پروژه زمان می باشد.زمان فعالیت ها اغلب به دلیل لحاظ نمودن عدم قطعیت با سه برآورد بیان می 
  شوند.سایر منابع از قبیل کارکنان،سرمایه و مواد نیز تصمیمات مدیریت را تحت تاثیر قرار می دهند.

انجام می شود.این روش ها مدیران را قادر می سازد تا زمان   PERT –CPMزمان بندي پروژه توسط نمودار گانت و تکنیک هاي 
هاي شروع و تکمیل فعالیت پروژه را تعیین کرده و نیز مشخص می کند که چه فعالیت هایی براي دستیابی به زمان تکمیل مورد 

  نظر ،بحرانی تلقی می شود.

بی را براي فعالیت ها تعیین کنند.هدف از این کار حداقل کردن ،مدیران پروژه بایستی تخصیص هاي مناس منابع محدوده به واسط
  زمان اجراي پروژه یا هموار کردن منابع در طول زمان می باشد.

کنترل بودجه به منظور اطمینان از تکمیل پروژه در حد محدودیت هاي منابع از اهمیت زیادي برخوردار می باشد.از طریق مقایسه 
ه شده در نقاط مختلف زمان،مدیران می توانند هزینه هاي غالب و مغلوب را تعیین و تصمیمات مناسب هزینه واقعی با هزینه بودج

  را اتخاذ کنند.

گاهی اوقات ،فشرده سازي ضروري است. فشرده سازي عبارت است از کوتاه کردن زمان تکمیل پروژه از طریق واگذاري منابع 
  ده سازي را می توان با استفاده از مدل برنامه ریزي خطی به دست آورد.اضافی به فعالیت هاي پروژه. راه حل بهینه فشر

  

  امیدوارم که این تالش ناچیز مورد قبول طبع بلند دانش پژوهان عرصه مدیریت قرار گیرد....

  

  

  با آرزوي موفقیت براي شما دوستان عزیز

  لیدا مجیدي   
  

  


