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  ارتباط فرآيند توليد با ساير فرآيندهاي اصلي واحد توليدي   



DF1: مواد اوليه مورد نياز .
DF2:   تأمين مواد اوليه +  اطالعات موجودي.
DF3:  برنامه + اطالعات در زمينه ظرفيت توليدي+  گزارش ميزان توليد

.توليد 
DF4:  پيش بيني +  تقاضاي بازار در قالب سفارش توليدي

.پيشنهاددرموردبرنامه توليد +تقاضا 
DF5: نيازهاي + نيازهاي نيروي انساني+ نيازهاي تعميراتي+  برنامه توليد

.خدمات پشتيباني   
DF6:  گزارشات عدم + گرايش پويوديك  +  برنامه نگهداري و تعميرات

حقوق ودستمزد+انطباق قطعات و محصول  
DF7:  داده هاواطالعات + گزارشهاي ماهيانه
DF8:    اصالحيه هاي    +سياستهاي توليدي +تصميمات+  دستورات مديريتي

برنامه توليدي
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:  مديريت توليد 
طبق تعريف مديريت فرآيند تصميم گيري است آه با      
بهره گيري از منابع محدود  هدف مشخصي را دنبال       

مي آند بنابراين مديريت توليد مي تواند به عنوان فرآيند   
تصميم گيري در زمينه مباحث توليدي در نظر گرفته    

شود آه اجزاء آن عبارت از   
 انگيزش  با هدايت   ، آنترل ، سازماندهي ،   برنامه ريزي 

. مي باشدنيروي انساني 



دسته بندی های شرکت ها           
 بر اساس نوع فعاليت        –دسته بندی اول         

.  به طبيعت به عنوان تنها منبع با ارزش متکی است     –استخراج مواد از منابع طبيعی     : استخراج 

در اواخر قرن  .    شامل پااليش ، تبديل، ساختن و توليد کردن، مونتاژ و نصب است    :احداث و ساخت 
 ساخت يک عامل در بوجود آوردن ارزش معرفی شد   19 و اوايل قرن  18

 توسط اقتصاد دانان رصايت       19 مطلوبيت در اواخر قرن   – يعنی ايجاد مطلوبيت برای مشتری     :خدمات 
صنعت سوم   .  کاالی فيزيکی تحويل نمی دهند     .  مورد درخواست بشر تعريف شده است 



بر اساس ماهيت محصول -دسته بندی دوم 
  صنايعی که بطور مستقيم دست اندرکار توليد کاال هستند               :  صنايع توليدی       -  1

 صنايع توليد پيوسته           – 1-1
Continuous-process production industries

دستهای      (اد ارزش افزوده در ورودی ها   ترکيب، جداسازی، شکل دادن و يا انجام واکنش های شيميايی بمنظور ايج                 
) يا پيوسته     

APICS Dictionary
 صنايع توليد قطعات گسسته        - 2-1

Discrete – item manufacturing industries
 ساخت   - در هر با ر يک قطعه يا محصول ساخته می شود           -بصورت توليد گسسته، قابل شمارش و منفک توصيف می شود                   

. ژگی های اين صنايع است        قطعات محصول اغلب در کارگاه های مختلف ودر نهايت مونتاژ آنها از وي            

. ند مواد، ابزار و کارکنان به محلی که محصول ساخته می شود، آورده می شو              :  صنايع پروژه ای   -  2 
. . . . . . . . . . . تالشی منحصر بفرد      : تعريف پروژه از ديدگاه کلی  

يک فعاليت بزرگ در يک زمان مشخص مانند طراحی يک محصول جديد، کشتی                   : تعريف پروژه از ديدگاه مهندسی صنايع      
. . . سازی و 

. صنايعی که کاال توليد نمی کنند، اما خدمات مشخص ارائه می دهند             :  صنايع خدماتی  –  3

 فقط اثرشان را می     کاالها چير های محسوسی هستند در صورتی که خدمات نامحسوس هستند و ما               :تفاوت کاال و خدمات   
. بينيم    



APICS = American Production and            
Inventory Control Society



دسته بندی صنايع توليدی بر اساس نوع فعاليت                 
) استخراج و تصفيه مواد خام          ( صنايع پايه       -1

سنگ آهن خام به شمش فوالد تبديل می شود

)پردازش کننده مواد    (  صنايع تبديلی       -2
-شمش فوالد به پروفيل ها، لوله ها، ظروف فلزی تبديل می شود
صنايع پتروشيمی توليدات نفتی را به مواد پايمری تبديل می کنند

 صنايع ساخت و مونتاژ              -3
. مواد پليمری را به اشکال مختلف قالب گيری می کنند 

منابع طبيعی   منابع طبيعی    صنايع پايه    صنايع پايه     صنايع تبديلی    صنايع تبديلی     صنايع ساخت و مونتاژ صنايع ساخت و مونتاژ 

محصوالت صنعتی  محصوالت صنعتی  
مواد حام  مواد حام  

کاالهای مصرفی  کاالهای مصرفی  

کاالهای مصرفی  کاالهای مصرفی  



دسته بندی صنايع توليدی بر اساس مقدار توليد            
 توليد کارگاهی– 1

   توليد دسته ای – 2

)پيوسته يا تکراری  ( توليد انبوهی – 3

 توليد سلولی – 4

اين طبقه بندی به هر دو گروه توليد پيوسته وتوليد قطعات گسسته  ** 
.مربوط می شود



  توليد گارگاهی    
Job shop Production

وليدي  فرايند توليد آارگاهي به توسط سازماندهي تجهيزات مشابه آه عمليات ت 
در آارگاههاي اختصاصي )  ، فورجينگ ، مونتاژ  مثل تراشكاري ( مشابهي دارند  

مشخص مي شوند با عبور آار از يك آارگاه به آارگاه ديگر    مليات توليدي   ع
. مختلفي بر روي آار انجام مي شود

.

حجم پايين توليد   -
اندازه کوچک دسته های توليد-
تنوع بسيار زياد محصوالت    -
نيازمند تجهيزات با انعطاف پذيری باال  -
   نيازمند کارگران حرفه ای و چند تخصصی    -
 زمانبندی و کنترل توليد پيچيده و برنامه ريزی توليد بسيار مهم است   -



 توليد دسته ای      
Batch or Intermittent Production

ی از کارگاه های تخصصی عبور       ی از کارگاه های تخصصی عبور       توليد دسته ای به عنوان فرمی از توليد که در آن قطعات بصورت دسته ا        توليد دسته ای به عنوان فرمی از توليد که در آن قطعات بصورت دسته ا        
اين دسته ها شامل توليد دسته های با            اين دسته ها شامل توليد دسته های با            ..می کنند و هر دسته ممکن است يک مسير متفاوتی داشته باشند         می کنند و هر دسته ممکن است يک مسير متفاوتی داشته باشند         

..اندازه متوسط ا زکاال يا محصوالت يکسانی باشند      اندازه متوسط ا زکاال يا محصوالت يکسانی باشند      

.زمان راه اندازی وتنظيم در اين نوع توليد بسيار با اهميت است -
تجهيزات توليدی چند منظوره هستند     -
تجهيزات و ماشين آالت بايد مرتب تنظيم شوند  -
برنامه ريزی نيروی انسانی زياد بوده و از اهميت بااليی برخوردار  -

است



توليد انبوهی         
Mass Production

 است در اين سيستم هاي توليدي  است در اين سيستم هاي توليدي در اين سيستم تنوع محصوالت فوق العاده پايين و حجم توليد بسيار باال     در اين سيستم تنوع محصوالت فوق العاده پايين و حجم توليد بسيار باال     
صصي و در صورت نياز صصي و در صورت نياز نياز به آارگران با تخصص پايين است ولي دستگاهها و تجهيزات بايد تخ     نياز به آارگران با تخصص پايين است ولي دستگاهها و تجهيزات بايد تخ     

( ( ماسيون سخت ماسيون سخت  تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاي توليد انبوه گاهي وقتها به اتو     تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاي توليد انبوه گاهي وقتها به اتو    ،،خودآار باشند  خودآار باشند  
..مرسوم استمرسوم است) ) اتوماسيون نوع ديترويت اتوماسيون نوع ديترويت 

به دليل پيچيد گي دستگاهها در  به دليل پيچيد گي دستگاهها در  در واقع به دليل اهميت بيشتر دستگاهها نسبت به نيروي آار و همچنين  در واقع به دليل اهميت بيشتر دستگاهها نسبت به نيروي آار و همچنين  
اين نوع سيستم هاي توليدي به چنين تجهيزاتي، اتوماسيون سخت مي گوين     اين نوع سيستم هاي توليدي به چنين تجهيزاتي، اتوماسيون سخت مي گوين     د  و به دليل اينكه د  و به دليل اينكه معموًال در معموًال در 
گذشتهگذشته خود رو به روش توليد انبوه توليد مي گرديد و اينكه اغلب شرآتهاي خ   خود رو به روش توليد انبوه توليد مي گرديد و اينكه اغلب شرآتهاي خ  ودروسازي در آمريكا در  ودروسازي در آمريكا در  

..ي گويندي گويندشهر ديترويت قرار داشتند به چنين نظامهايي اتوماسيون نوع ديترويت م  شهر ديترويت قرار داشتند به چنين نظامهايي اتوماسيون نوع ديترويت م  

توليد انبوهی   توليد انبوهی   

پيوسته  پيوسته  

تکراریتکراری



. مواد توليد پيوسته ناميده می شود فرايند جريانتوليد محصوالت پيوسته با استفاده از 
. مواد توليد تکراری  ناميده می شود فرايند جريانتوليد محصوالت گسسته با استفاده از  

.در اين طرح محصول قدم های پی در پی را طی می کند       : جريان مواد  

: مثال توليد انبوهی 
 ميليون دستگاه Ford  : 27  - 1908 : 15 مدل Tماشين 

. حجم توليد باال است -
حداقل حمل و نقل را دارد -
تخصص نيروی کار پايين است -
.باالنس خط توليد از اهميت بااليی برخوردار است -
.هزينه تجهيزات باال است -

    



توليد سلولی  
Cellular Production

يی با بر پايه تکنولوژی گروهی بنا شده است که در پی رسيدن به افزايش کارا      
ترکيبی از توليد کارگاهی و  . بهره گيری از تشابه ذاتی قطعات توليدی است  

. تکراری است
گروهی از قطعات که دارای نياز های توليدی مشابهی هستند در يک    : خانواده    

.خانواده قرار می گيرند    
مهارت های انسانی و تمامی تجهيزات مورد نياز برتی توليد محصوالت       :  سلول   

.هر خانواده در يک سلول قرار می گيرند      
. تجهيرات هر سلول معموال يکبار تنظيم می شوند      -

Mini plantاصطالح کارخانه کوچک     

  عالوه بر عمل توليد ، فعاليت های مهندسی صنايع ، مديريت     Mini Plantدر 
.کيفيت، حسابداری و تقريبا تمام فعالبت های پشتيبانی انجام می شود    

.تحقيق و توسعه و خدمات نيروی انسانی وجود ندارد          



    مقايسه سيستمهاي توليدي گسسته             

پايين   متوسط باال    تقاضا براي محصوالت  

باال   تقريبًا باال   پايين   برنامه ريزي  پيچيدگي 
 توليد

پايين   متوسط باال   تجهيزات تخصصي 

باال   متوسط پايين   مهارت نيروي آار

پايين   متوسط باال   حجم توليد  

توليد آارگاهي توليد دسته اي   توليد انبوه



 زمان  روند گرايش به انواع سيستم هاي توليدي با گذشت 

با توجه به اينكه در گذشته تعداد واحدهاي توليدي آم و تقاضا  
واحدها باال بود بنابراين همواره    محصوالت توليدي براي  

امكان فروش محصوالت وجود داشت در نتيجه از سيستم هاي      
توليد انبوه استفاده مي شد اما با گذشت زمان رقابت افزايش      
پيدا آرد تعداد واحدهاي توليدي زياد شد درنتيجه گرايش به    
سيستم  هاي توليد دسته اي افزايش يافت آه اين روند درمورد        

صنايع خودروسازي به راحتي قابل مشاهده است امروزه        
) نظامهاي رقابتي ( صنايع خودروسازي در اغلب نقاط دنيا   

.بصورت دسته اي توليد مي شود  



:) موعد تحويل     ( دسته بندي سيستم هاي توليدي براساس سيستم هاي موجودي    

MTS                                   (Make-To-Stock( ساخت ذخيره اي  -1

ATO   (Assemble-To-Order(  مونتاژ سفارشي -2

MTO   (Make-To-Order( ساخت سفارش -3

ETO    (Engineer-To-Order( مهندسي طبق سفارش   -4



 در اين نوع سيستم ها معموًال محصوالت توليد شده در انبار      :ساخت ذخيره اي     •
اره  ذخيره مي گردند درجاهايي استفاده مي شود تقاضا براي آن محصوالت همو         

ً از نظر هزينه :وجود دارد ميزان موجودي را طوري تنظيم مي آنند آه اوال            
.امكان فاسد شدن براي محصوالت وجود ندارد      : مقرون به صرفه باشد ثانياً 

در اين نوع سيستم ها موعد تحويل آوتاه فوري است، موعد تحويل زماني            •
است بين سفارش مشتري و تحويل آاال به مشتري است علم آنترل موجودي          

.بيشتر در اين زمينه گسترش يافته است 

 در مونتاژ سفارشي محصوالت آماده نگه نمي دارند معموًال       :مونتاژ سفارشي  •
ت  قطعات و محصوالت نيمه ساخته را از قبل تهيه مي آنند و به محض درياف          

سفارش مشتري مونتاژ نموده و محصول نهايي را آماده و تحويل مشتري           
.وترمي دهند موعد تحويل باز تقريبًا آوتاه است مانند توليد انواع آامپي         



 در اين نوع ساخت طرحهاي محصوالت از قبل موجود است              :ساخت سفارشي   •
ي و مشتري طرح را انتخاب نموده بنابراين ما بر اساس طرح انتخابي مشتر     

مه توليد مي آنيم موعد تحويل نسبتًا زياد است تهيه قطعات و محصوالت ني          
.ساخته ودر نهايت محصول بعد از دريافت سفارش مشتري تهيه مي گردد     

 در اين سيستمها موعد تحويل بسيار زياد است       :هندسي طبق سفارش   م •
طرحهاي محصوالت هم از طرف مشتري ارائه مي گردد يا اينكه طرح           

.محصوالت براساس ساليق مشتريان تهيه شود      



نقطه سفارش انفصال مشتري     

 Customer Order Decupling Point (CODP)

.تصاص مي يابند   نقطه اي است آه بعد از آن نقطه مواد و فعاليتها به سفارش مشتري اخ  :تعريف 

 .با گذشت زمان روند زير افزايش مي يابد

           MTS               ATO             MTO             ETOزمان            

عرضه عرضه 
آننده گانآننده گان

 مشتريان مشتريان
**

**
**

**

MTSMTS

ATOATO

MTOMTO

ETOETO



    انواع نظام هاي توليدي          
به منظور ) واحدهاي توليدي   (به هر نوع نگرش در اداره امور سيستم هاي توليدي  

  ::آه عبارتند ازآه عبارتند از  رسيدن به هدف يك نظام توليدي گفته می شود  

 MRPII نظام برنامه ريزي منابع سا خت     -1
(Manufacturing  Resource  Planning)

 JIT 2 -  نظام توليد بموقع
( Just – In – Time )      

 
نظام تکنولوژی توليد بهينه   - 3

( Optimized  Production  Technology )



پی گيري قواعد ده 
   گانه

OPT  وتحليل
گلوگاه

بسته نرم  
افزاري

OPT

OPT بيشتر درامدکسب 

حذف اتالف هفت    
گانه

KANBAN ماده نمودن ا
آاالدرزمان مورد 
نياز،باندازه مورد 

نياز
وباآيفيت موردنياز   

JIT

پی گيري اجراي 
MRP IIمراحل

MRP I تحويل بموقع   
محصول توليدي  

به مشتري

MRP II

راهكار                            هدف         قلب



اهداف سازمان  اهداف سازمان  

آنترل عمليات توليدي      آنترل عمليات توليدي      

))APAP((برنامه ريزي توليد ادغامي  برنامه ريزي توليد ادغامي  

برنامه زمانبندي مادر  برنامه زمانبندي مادر  

برنامه ريزي مواد مورد نيازبرنامه ريزي مواد مورد نياز

آنترل خريد و تدارآات آنترل خريد و تدارآات 

برنامه ريزي محصول و فروش   برنامه ريزي محصول و فروش   

برنامه ريزي منابع مورد نياز   برنامه ريزي منابع مورد نياز   

برنامه ريزي مالي  برنامه ريزي مالي  

برنامه ريزي ظرفيت برنامه ريزي ظرفيت 

برنامه ريزيبرنامه ريزي

 ظرفيت سر انگشتي  ظرفيت سر انگشتي 

پيش بيني تجاري   پيش بيني تجاري   

برنامه ريزي توزيع برنامه ريزي توزيع 

مديريت تقاضا   مديريت تقاضا   

برنامه ريزي برنامه ريزي 
مونتاژ نهايي   مونتاژ نهايي   

)MRP II(نظام برنامه ريزی منابع ساخت  



مشتري به آاال موقع به تحويل  :اهداف سازماني    
عوامل آالن ( عوامل تأثيرگذار بر تقاضاي محصول :پيش بيني تجاري  

دراين .بررسي مي شود ) …اقتصادي، سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و  
آيندة ان و ...) مثَالصنعت برق ، آامپيوتر ، شميايي و    (مرحله خط آاري 

امكان پيشرفت ان باتوجه به شرايط اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و  
) مثال صنعت کامپوتر ( .سياسي برسي مي شود

 در اين قسمت درمورد انتخاب نوع :برنامه ريزي محصول و فروش  
محصول توليدي تصميم گيري مي شود و بازار محصول انتخابي مورد      

) بازار آسيای ميانه–کامپيوتر های شخصی  ( .مطالعه قرار مي گيرد
تحقق يك برنامه بلند  منابع مورد نياز براي    :برنامه ريزي منابع مورد نياز 

.مدت توليد بصورت تقريبي مورد مطالعه قرار مي گيرد



 به مطالعه توانايي مالي سازمان براي تحقق برنامه  :برنامه ريزي مالي   
.بلندمدت مي پردازد

در اين قسمت برنامه اي براي آليه   :برنامه ريزي توليد ادغامي   
. تهيه مي گرددمشرکمحصوالت توليدي شرآت براساس يك واحد  

 توليدي  ظرفيت تقريبي بررسي به :برنامه ريزي ظرفيت سرانگشتي  
.مي پردازد مادر زمانبندي  برنامه تحقق براي

يك برنامه توليد به تفكيك اقالم و همچنين     :برنامه ريزي زمانبندي مادر    
براساس واحدهاي زماني تهيه مي گردد 

تقاضا برنامه ريزی برای فروش  محصوالت و   :برنامه ريزي توزيع  
.بر حسب دوره هاي زماني مشخص پيش پيني و تفكيك مي شود 

 مهمترين موضوع مورد مطالعه در مديريت تقاضا  :مديريت تقاضا    
.مقابله با تقاضا بر حسب استراتژي هاي مختلف مديريت است 



دراينجا بيشترين موضوعات مورد مطالعه  :برنامه ريزي مونتاژ نهايي   
برنامه زمانی مونتاژ هر .زمانبندي آن ميباشد  باالنس خط مونتاژ و :شامل 

.يک از محصوالت تهيه می شود
 عباراتي نظير زمان و MRPدر  :MRPبرنامه ريزي مواد مورد نياز   

مقدار سفارش براي قطعات و مواد مورد نياز به طوري آه برنامه 
.تحقق يابد مورد مطالعه قرار مي گيرد  زمانبندي مادر 

 به طور دقيق امكانات MRPبعد از تهيه برنامه  :برنامه ريزي ظرفيت  
.و ظرفيت ها براي تحقق برنامه فوق مورد مطالعه قرار مي گيرد

مهمترين موضوع مورد مطالعه در اين قسمت  :آنترل خريد و تدارآات  
.مباحث نگهداري موجوديها و مديريت تأمين آنندگان است   

در اين قسمت عمليات در آف آارگاه مورد  :آنترل عمليات توليدي   
مهمترين مطلب مورد مطالعه زمانبندي و   مطالعه قرار مي گيرد معموًال

توالي انجام آارها، آنترل ورودي ها و خروجي ها وهمچنين گزارشات  
.عملكرد و تعييين عمليات تصحيحي مي باشد    



پيش بيني تقاضا      

برنامه ريزي توليد ادغامي 

RCCPبرنامه ريزي ظرفيت سرانگشتي  

مورد   آيا منابع  
 تائيد هستند     

MPSبرنامه زمانبندي مادر  

MRPبرنامه زمانبدي نيازمنديهاي مواد    

CRPبرنامه ريزي نيازمنديهاي ظرفيت    

آيا منابع مورد    
تائيد هستند       

آنترل فعاليت هاي توليد        آنترل عمليات خريد   

MRP  حلقه بسته( Closed Loop MRP )

خير

بله  

 خير     

                                                                                      
بله



  افقهاي برنامه ريزي  

 معموًال برنامه ريزي توليد به صورت افقهاي بلندمدت   ، ميان مدت و آوتاه مدت  تهيه مي گردد .



برنامه بلند مدت   

 سال   10افقهاي بلندمدت مي تواند از دو سال شروع شده وتا               
متغير باشد مدت زمان برنامه بلندمدت بايد از زمان دستيابي                        
به تجهيزات جديد بيشتر باشد بنابراين ممكن است براي يك                           

 سال در نظرگرفته شود و براي يك          10معدن برنامه بلندمدت        
صنعت آوچك آه جمع آوري و بدست آوردن تجهيزات و                        

ماشين آالت آن زمان آمتري ببرد مدت زمان اين برنامه آمتر                       
.باشد  



 برنامه ميان مدت      

از يك ماه شروع شده و تا دو سال متغير است و معموًال از                  •
مدت زمان مورد نياز براي توسعه سرعت توليد مانند                    

افزايش نيروي انساني، تغيير شيفت آاري، تنظيم برنامه                         
 بيشتر     …اضافي آاري، بستن قراردادهاي جنبي و               

.مي باشد   



 برنامه آوتاه مدت    

معموًال از يك ماه آمتر است و از زمان مورد نياز براي                •
. آنترل و زمانبندي آف آارگاه بيشتر است               



 در برنامه بلندمدت برنامه ها براي سر و             :تذکر 
سامان دادن به مسائل عمده آارخانه مثل خريد                   

تجهيزات و ماشين آالت تهيه مي شود در برنامه                    
ميان مدت معموًال مباحثي مانند مديريت منابع                       

انساني و مواد مورد مطالعه قرار مي گيرد و در              
برنامه آوتاه مدت مباحث آف آارگاه مورد                  

مطالعه قرار مي گيرد     


