
 به نام خدا

مطالب مهم گفته شده بوسیله استاد

:31فصل 

 استفاده آتی  نگهداری میشود. برای به هر گونه کاال یا مواد بی کاری که موجودی :

WIP :  به منظور افزایش کارایی تولید مورد استفاده قرار میگیرد.که کار در جریان موجودی

بندی نمود تقاضای مستقل  ، تقاضا تقاضا را می توان در قالب مستقل یا وابسته ، قطعی یا احتمالی و پویا یا ثابت طبقه  تقاضا:

 .توسط عملیات تحت تاثیر قرار نمیگیرد بلکه توسط بازار تحت تاثیر قرار میگیرد

 : ABC طبقه بندی  

 :Aکوچکی از اقالم با ارزش پولی زیاد ددر ص 

B: بین  المقاA وB 

C:  مسئله–در صد بزرگی از اقالم با ارزش پولی کم  P-68

وضعیت سیستم کامپیوتری دارند )همواره خرده فروشی ها که :سیستم بازنگری پیوسته  سیستم کنترلی برای تقاضای مستقل :

 موجودی مورد بررسی قرار میگیرد(

که باعث از بین رفتن زمان مفید و کارامد میگردد. اقالمکارخانه شمارش تعطیل کردن  سیستم دوره ای :

 انواع موجودی :

یا مساوی از حداکثر سطح مجاز کوچکترمقدار موجودی  هر عملیاتی:موجودی  -3

موجودی اضافه بر حداکثر موجودی عملیاتی ولی کمتر از یک مقدار مشخص موجودی مازاد: -2

توسط خط مسن های مالی مشخص میشود.موجودی بیشتر از مازاد که  موجودی اضافی:-1

مصرف و...زمان  یضاانقموجودی از کار افتاده به دلیل عدم تداوم ، موجودی منسوخ : -4

دوره عمرجدید در اوایل یک طبقه بندی از موجودی که به دلیل اینکه تقاضا برای محصوالت  موجودی محصول جدید : -5

محصول تدریجی است پیشنهاد میشود.

 :هزینه سفارش =TC=1/2QCM+D/Q*CO  Q  رادیکال 2DC0/H        سفارش:مقدار 

P-60 : مسئله

:43فصل 

:P.87مسئله

داری کمترین خطا است و زمان کمتری برای محاسبات نیاز دارد. روش ابتکاری سیلور میل :

 P-156-P-155-P-102:مسئله

:35فصل 

هستند که امروزه از آن  هایی، مشخصه  ، بهبود کیفیت و توسعه منابع انسانی  موجودی هاحذف ضایعات  ، کاهش  تولید ناب:

 تحت عنوان تولید ناب نام می برند.

در واکنش به  منابع کارامد یک کارخانه واسطهو هموار مواد اولیه به یک روش سیستماتیک حرکت سریع  ساخت همزمان :

اولیه است که هدف آن حذف کلبه منابع ضایعات  داومموقع تقاضای بازار می باشد، یک نگرش به ساخت همزمان ، مدیریت به 

 شامل موجودی های غیر ضروری و ته مانده های انبار میباشد.



 JIT:  و در زمان الزم بوده است فلسفه  الزم ایده تولید واحدهای الزم در کمیتJIT  ( هر در حذف تمام اشکال ضایعات است

وری هدف گذاری شده است.بعالوه بهبود کیفیت و بهره  اضافه نمیکند (که ارزشی را به محصول  چیزی

: JIT اصلی  عوامل

مدیریت بخش تولید -1

برنامه ریزی -2

طراحی فرایند و محصول -3

مدیریت نیروی کار-4

مدیریت عرضه کنندگان -5

سیستم های اطالعاتی -6

تعمییر و نگهداری پیشگیری کننده :

با توجه به عدم وجود موجودی اضافی کاری در جریان  برای جبران خرابی ماشین آالت ،تجهیزات تولیدی بایستی از قابلیت و 

 بایستی وجود داشته باشد. بر تعمیر و نگهداری پیشگیری کننده یعنید ناطمینان باالیی برخوردار باش

را در امر نگهداری درگیر کرده در این حالت باعث کاهش  کارگران ( که خود TPMتعمیر و نگهداری  بهره ور فراگیر )   

 زمان بیکاری میگردد.

سر تا سر شده در در این سیستم اقالم فقط در صورت نیاز تولید یا تحویل میشوند از اخرین بخش عملیاتی شروع  تولید کششی:

فرعی و عرضه  پیمان کارانطور پیوسته حتی تا تولید رو به عقب حرکت میکند و ب کلیه ایستگاههای کاری موجود در فرایند

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

 نهایی به مشتری می باشد.خریداری شده تا زمان محصول 

یک سیستم اطالعاتی است که در زبان ژاپنی به معنی کاری می باشد که نوع و مقدار واحد های مورد نیاز هر فرآیند  : باننکا

 و تولیدی در سراسر فرایند تولید مورد استفاده قرار میگیرد.بر روی آنها نوشته میشود و برای وارد کردن اقالم تحویلی 

بایستی نوسان در تقاضای تولید را به حداقل برساند ابتکار از طریق ساختن  JITسیستم   به صورت یکنواخت ،کار کردن برای 

نیازمند جریان  JITیکنواخت امکان پذیر است تولید  کاالهای نهایی در اندازه های کوچک تولید و داشتن یک برنامه اصلی 

 بدون تاخیر به سمت کاالی نهایی حرکت میکند. همواری است که در آن مواد اولیه عرضه شده

یک کارگر در شرکت های ژاپنی بوسیله تمتوقف کردن خط تولید در زمان بروز مشکال یو آی دون : 

در این سیستم محموله های کوچک به صورت روزانه یا تناوب بیشتر به منظور تامین برنامه روزانه تولید ،ارسال  : JITتحویل  

 میگردد.

صفر به عرضه کننده اعتماد کند.ع و با عیوب قدر زمینه تحویل به مو کنندهمستلزم این است که تولید JIT خرید : JITکیفیت  

 است )در صورت عدم کیفیت مناسب کاال (  JITروش توقف خط تولید در سیستم   :POKE-YOKEروش 

و تجهیزات و نیروی  تسهیالتگذاری موجودی ،کاهش هزینه کاهش موجودی کار در جریان ،کاهش سرمایه  : JITفوائد تولید   

 کار ،بهبود کیفیت

 JIT .در سازمان های خدماتی نیز کاربرد دارد

هدف اساسی این تئوری ایجاد یک فرایند بهبود مستمر از طریق ساخت همزمان بوده و بر این فرض  :  TOCتئوری محدودیت  

 می باشد.هر سیستمی دودیتها تعیین کننده عملکرد استوار است که مح

نقطه مهم هستند : 1در فرایند تولید تئوری محدودیت 

جلوی منبع محدودیت -1

در نقاط مونتاژ، با اینکه قطعات در مسیر تقارب منبع محدودیت مورد پردازش قرار گرفته اند. -2



برنامه ریزی پسرو بل از یک منبع محدودیت قرار دارند بصورتهای که قدر منطقه کاالی نهایی یا منطقه حمل ایستگاه-3

بگونه ای است که از منابع محدودیت حمایت کنند. آغازینعملیات  میشوند.

:31فصل 

محصول یا محصوالت هم خانواده های  فصلی تولید مورد نیاز برای گروهعبارتست از توسعه ماهانه یا ریزی تولید کل : برنامه

کننده تضمین تقاضا میباشند. مدیران واحدهای ساخت ، بازاریابی و امور مالی توسعه برنامه تولید مسئول  ای که تامیین

 (2و9)چارت هستند

یا در نقاط بحرانی فرایند تولید ،ظرفیت مورد نیاز در آبه منظور تعیین اینکه  (MPSتحلیل )  برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت :

 شناسایی گلوگاه ها–دسترس می باشد یا خیر 

 :31فصل 

:  MRPIIخصوصیات   

سیستم باال به پایین است.یک  -1

به منظور ارزیابی خط مشی های دیگر از یک پایگاه اطالعاتی مستوک استفاده میکند.-2

بی گزینه های دیگر استفاده میکند.از قابلیت های شبیه سازی برای ارزیا-3

یک سیستم جامع سازمانی است. -4

برای مصرف کنندگان شفاف است. -5

  MRPII :  ابزاری است برای اداره ، پیش بینی و کنترل منابع سازمان و سرمایه گذاری های عملیاتی این تکنیک وظایف خرید

در  میتواند MRPIIنامه موجودی را با هم ترکیب میکند ،برنامه ریزی ظرفیت برنامه ریزی اصلی ،برنامه ریزی تولید و بر

به هماهنگی بیشتر بین واحد های کار کردی از طریق متمرکز کردن آنها به روی اهداف استراتژیک مشترک ، به  دستیابی

سازمان کمک نماید.

:83فصل 

  FCS:  بر خالفMPS و MRP  نامحدود فرض میکنند در این روش کاری که بایستی انجام شود را با منابع را منابع که ظرفیت

قواعد ارسال و شبیه ساز است –قابل دسترس تطبیق میدهیم و سه روش عمده ان بهینه سازی 

میل شود صفر است در غیر )اگر قبل از تاریخ تحویل تک از تاریخ تحویل کار تکمیل میشود مدت زمانی که بعد دیر کرد:

 .است(اینصورت مثبت 

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

 کارها بایستی اجرا گردد.تعیین ترتیبی که در آن  تعیین توالی :

   P204   خیلی مهم 105و 104-103مثال صفحه 

 SPT:  پردازنده واحد ، استفاده از قاعده کوتاهترین زمان برای تعیین توالی کارها به روی یک( پردازش SPT  به حداقل شدن )

 یگردد.من جریان و کمترین متوسط تاخیر منجر ن روش به کمترین متوسط زمااستفاده از ای-میگرددمنجرمتوسط زمان جریان 

ز زمان پردازش باالیی اکه  هاییآنعیب این روش این است که اگر به طور مکرر کارهای جدیدی وارد کارگاه شوند 

برخوردارند همواره به عقب رانده شده و مدت زیادی در کارگاه میمانند

.دهیمیک روش دیگر توالی از طریق زودترین تاریخ تحویل میباشد در این حالت کارها یا زمان پردازش کمتر و اول انجام می

میچینیم : سبار و ماشین ساخت .در این روش توالی کار را بر این اساتعیین حداقل زمان برای تولید پیوسته  ده جانسون :عقا

انتهایی را در آخر و کارهای کوتاه مربوط به ماشین ابتدایی را در اول سیکل میگذاریم.کارهای کوتاه مربوط به ماشین  -1

 محاسبه نمود.وع هرگونه فعالیت تولیدی ها را میتوان قبل از شر اولویتکه  قواعدی قواعد ایستا:

با کارهای دیگر در طول زمان تغییر میکند. در ارتباطها با توجه به پیشرفت کار  اولویتقواعدی که  قواعد پویا:



و سفارش روز طول بکشد  8نسبت زمان مطالبه یک کار به زمان تولید می باشد به عنوان مثال اگر یک سفارش  نسبت بحرانی:

 خواهد بود.1.25=10/8  ی نسبت بحرانورد نیاز باشد آنگاه م 11در روز

 OPT :  برنامه ریزی مبنی بر محدودیت از اصول ساخت هم زمان و تئوری محدودیت ناشی میشود و چگونگی استفاده از منابع

ریسمان بیان شده. بافرظرف  اصطالحتولید به منظور تامین نیازمندی ها در نظر میگیرد توسعه این برنامه بر حسب 

 FAS :برنامه ریزی مونتاژ   ( نهایی که از روی اقالمMPS .صورت میگیرد )

 UPL:  تولید مقدار یکسانی از اقالم در هر روز این مفهوم ، از تولید به موقع حمایت کرده و به کاهش سطح منابع مورد نیاز

منجر میگردد.

تامین تقاضای متغییر :استراتژی های 

تغییر نرخ تولید-1

نیروی کارغییر ت -2

هموار سازی موجودی -3

تغییر دادن تقاضا -4

پیمانکاری فرعی–اضافه کاری  تغییر نرخ تولید : -1

استخدام و اخراج تغییر نیروی کار : -2

ساخت در دوره کمبود و نگهداری برای دوره پر رونق  :موجودی هموار سازی -3

مثال باال بردن قیمت برای کاهش تقاضا تغییر دادن تقاضا: -4

 و از تغییر نرخ تولید اجتناب میکند.تولید یکسان در هر دوره  تولید یکنواخت:

نقطه مقابل تولید یکنواخت است که تنظیم تولید معادل تقاضای پیش بینی شده میباشد.  تولید تقاضا :

سعی و خطا راه حل حاصله  یکنواخت میباشد سپس از طریق روش ابتکاری :یک روش ابتکاری شروع یا یک استراتژی تولید

 بهبود بخشید.را 

 148، 144: صفحه  مسئله

موجودی هایی که از فرایند تولید حمایت میکنند. ت :موجودی های ساخ

MRP: منظور این برنامه ی ساخت مورد استفاده قرار میگیرد و بهی برنامه ریزی و کنترل موجودی هاتکنیکی است که برا

فاده میکند.تاس MPS ریزی ها از

گزارشات موجودی و لیست مواد و قطعات برای هر یک از   MPS عبارتند از MRP ده های اساسی مورد نیاز سیستمدا

 حصوالت تولیدی.م

گزارشی است که :  MRPی لستاده اص 

برنامه دریافت ، تامین مواد اولیه و قطعات خریداری شده-1

کنترل موجودی ساخت ،ساخت محصول برنامه تفضیلی -2

:  MRPسیستم  وظایف اصلی 

کنترل سطح موجودی -1

الویت بندی اجرا-2

مورد نیاز تعیین ظرفیت-3



 BOM: و قطعات ( پرونده ای که حاوی  )لیست موادBOM ساختار تولید گفته میشود و در است پرونده BOM بایستی اطالعات

موجودی هر یک از اقالم موجود باشد ،شماره قطعه ، مقدار در دست ،مقدار سفارش اطالعات مربوط به مربوط به وضعیت 

هزینه ها و زمان تحویل سفارش

تر ظرفهای زمانی کمتر و بلند  تکه معموال یک هفته ای می باشد برنامه ریزی کوتاه مد MRPدر  دوره های زمانی ظرف :

 دارد.زمانی بیشتری مدت از ظرفهای 

: MRPمورد استفاده و منافع   

برنامه ریزی و کنترل موجودی-1

برنامه ریزی تفضیلی ظرفیت-2

برنامه ریزی الویت در سطح کارگاه-3

اجرای وظیفه تولید بصورت  تعیین مقدار مورد نیاز از کار و ماشن آالت به منظور :CRP برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز 

تفضیلی تر و محسوب نمودن کلبه اجزا و اقالم در برنامه مواد اولیه است .در این برنامه ریزی بیشتر مرکز کارایی مورد توجه 

 قرار میگیرد.

: MRPدالیل شکست  

فقدان دقت و واضح بینی در داده ها و اطالعات-1

برنامه ریزی و اجرای نامناسب-2

 ی با استفاده از زمان اتمام موجودی :برنامه ریز

کاربرد دارد.که با یک ماشین چندین نوع کاال را تولید میکند  این روش بیشتر برای تولید هایی

 =R مبلغ موجودی   یک محصول برابر است باپزمان اتمام موجودی برا (   (Rدر این روش 

نرخ تقاضا 

در دسترس باشد.زمان اتمام موجودی مدت زمانی است که موجودی برا ی تامین تقاضا  به عبارت دیگر  

 داده های سیستم کنترل تولید : 

،پرونده سفارشات کارگاه ها ،پرونده مراکز کاری ، پرونده مسیر :بارتند ازیک سیستم کنترل تولید عداده اصلی برای  سه  

 فصل 31:

است.کلیه تصمیمات مدیریت پروژه درگیر با سه عامل اصلی  زمان ، هزینه ، منابع   

 مهارتهای کلیدی مدیران پروژه :

تعصب در اجرای وظایف -1

اعتبار فنی و مدیریتی-2

حساسیت سیاسی -3

رهبریتوانایی -4

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

 DERT: روش بازنگری و ارزیابی پروژه

 CMP :روش شناخت مسیر بحرانی

منابع:برنامه ریزی   

،مواد اولیه و ...تعیین منابع مورد نیاز برای فعالیت شامل نیروی انسانی ، زمان پول ، تجهیزات   



مشخص کردن برنامه زمان بندی هر فعالیتزمان بندی پروژه :   

 کنترل پروژه :

 ایجاد کنترل صحیح برای تعیین میزان پیشرفت ، توسعه طرح های جایگزین بر اساس پیش بینی مشکالت دستیابی به برنامه.

فعالیت نامیده شده و نقاطی در زمان که نشان دهنده شروع یا مستلزم صرف زمان می باشند که  وظایفی  تفاوت فعالیت و رویداد:

 تکمیل مجموعه ای از فعالیت ها میباشند رویداد نامیده میشوند.

   :  میووهمفعالیت مجازی یا 

می باشد. یآنها با هم پیش نیاز فعالیت دیگر هر دوکه پیش نیاز یکدیگر نبوده ولی  کردن دو فعالیت به هم با نقطه  وصل  

 X=(B- A/6)*2     T=A+4M+B/6  : محاسبه میانگین و واریانس زمان فعالیت  

: 112-113مثال صفحه   

فعالیت های تحت کنترل یک بخش یا یک مدیر را که در یک دسته کنار هم قرار میدهند.گروه کاری  :   

تعیین اینکه به موقع فعالیت ها میبایستی اجرا شوند. زمان بندی :  

هرگاه زمان تکمیل فعالیت ها ،زمان شروع فعالیت های بعدی در طول یک مسیر باشد آنگاه هرگونه  : )خیلی مهم(مسیر بحرانی

های که به روی مسیرهای از شروع پروژه تا خاتمه یه فعالیت لشد اگر این مطلب برای کتاخیر در فعالیت های بعدی خواهد 

آن مسیر به نام مسیر بحرانی  روی آن مسیر به نام فعالیت های بحرانی وار دارند مصداق داشته باشد ،فعالیت های ره قژپرو

در تاریخ تکمیل پروژه خواهد  خوانده میشود . فعالیت های بحرانی ، فعالیت های هستند که هرگونه تاخیر در انها باعث تاخیر

 شد.

: ید(آ)حتما سوال می  111و  180مثال صفحه   

 ES: زودتر زمان شروع فعالیت

دترین زمان خاتمه فعالیت زو  :EF 

 T: زمان مورد انتظار فعالیت 

زمان شروع فعالیت دیر ترین  :LS 

زمان خاتمه فعالیت  دیر ترین   : T 

 برای مشخص کردن زمان فعالیت ها بزرگترین زمان فعالیت فعلی را برای شروع فعالیت جدید میگذاریم.

(3,3) 

  A(0,3) 

B(0,5)      C(5,7) 

مدت زمانی که یک فعالیت میتواند دچار تاخیر شود بدون اینکه به روی تاریخ تکمیل پروژه تاثیری داشته فرجه یا زمان آزاد : 

LS-ES=LF-EF= فرجه      باشد که از فرمول مقابل محاسبه میشود:        

این واریانس است.و جذر  راف استانداردواریانس مسیر بحرانی از مجموعه واریانس های این مسیر تشکیل میگردد و انح  

اگر هزینه های واقعی بیشتر از هزینه بودجه باشند : هزینه غالب   

اگر هزینه های واقعی کمتر از هزینه بودجه باشند. هزینه مغلوب :  

 توازن هزینه و زمان :

زمان نرمال فعالیت  : TX 

1 3 4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



     M=TM-TC  بهبود فعالیت زمان :TC 

K=CC – CM /M   هزینه نرمال فعالیت :CM 

 CC: هزینه فشرده فعالیت 

فشرده سازی برای هر فعالیت بر اساس یک واحد زمانیهزینه   :K 


