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  )Industrial Engineering(  مهندسی صنایع
  معرفی مهندسی صنایع .1
  ارتباط مهندسی صنایع با ساخت و تولید .2

  تولیدطراحی  فصل اول : 
 تولیدطراحی روشهاي مدیریت  .1

  پیش بینی 
  مدلهاي تصمیم گیريوظایف اساسی مدیریت و آشنایی با  .2

a(  تصمیم گیري بر اساس مدلSAW  
b(  تصمیم گیري بر اساس مدلAHP 
c(  تصمیم گیري بر اساس مدلANP 
d(  نقطه سر بسرتصمیم گیري بر اساس مدل 

  هبرديابرنامه ریزي ر .3
  سازماندهی نیروي انسانی .4

  و کنترل تولید برنامه ریزيفصل دوم: 
  آشنایی با برنامه ریزي تولید .1
  کنترل موجودي در مدلهاي مختلفبرنامه ریزي و  .2

a(  برنامه ریزي و کنترل موجودي مدلABC 
b(  برنامه ریزي و کنترل موجودي مدلEOQ 
c(  برنامه ریزي و کنترل موجودي مدلMRP 

 اشنایی با کنترل پروژه .3
a( مدل گانت  
b(  مدلCPM 

  تصادي و مطالعه کارمباحث اق
انتخاب تولیدي در  - بهره وري  - روش سنجی - کارسنجی – زمان سنجی - حرکت سنجی - مطالعه کار

(محل احداث  Layoutمکان استقرار  – استانداردها –ایمنی و بهداشت کار  – تولید از بین چند روش
  محل استقرار ماشین آلات و تجهیزات و محل انبار مواد و انبار پاي کار) –کارخانه 
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  دمهمق
ــازي در کارخانه 18قرن در  ــوزن س ــوزن را انجام میدادتولید بطور کامل  کارگر هر، س   هزار هر کارگر روزانه س

  زن تولید میشد.وس 10000 ده هزار  کارگر جمعا در آن کارخانه 5و با داشتن  کردسوزن تولید می 1000

 5 هده شد با همانردند مشاجداگانه تقسیم کعملیات چهار قسمت  تولید سـوزن را به د شـ جدیدي مطرحایده 
  ! ! .رسیددر روز عدد  50000  نجاه هزارپ به شده تولیدسوزن  تعداد کارگر
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  مهندسی صنایع
اي از انسان، مواد، اطلاعات، تجهیزات و هاي یکپارچهسیستممهندسـی صـنایع به طراحی، پیاده سـازي و بهبود 

انرژي می پردازد. حوزه مهندسی صنایع به دنبال حذف و کاهش منابع تلف شده، از قبیل زمان، پول، مواد اولیه 
 .و انرژي می باشد

ــین آلات در فرآیند تولید  ــنایع راه هاي جلوگیري از هدر رفتن مواد، تجهیزات و ماش را یافته و پیاده مهندس ص
سازي می کند. او بیشتر درگیر افزایش بهره وري در مدیریت منابع انسانی، روشها و تکنولوژي می باشد. مهندس 
صـنایع در خصـوص راه هاي اسـتفاده موثر و کارا از نیروي کار، ماشین آلات، مواد، اطلاعات و انرژي براي تولید 

شاوره می دهد. در واقع مهندس صنایع پلی میان مدیران سازمان و محصـول یا ارائه خدمات به مدیران صنایع م
سـایر عوامل از جمله سـیسـتم ها و کارکنان آن اسـت. کار مهندس صنایع تنها به بخش صنعت محدود نبوده و 
بخش هـاي خـدماتی، تجاري و هر جایی که نیاز به برنامه ریزي، هدایت، مدیریت و ارتقا بهره وري دارد را در بر 

  .گیردمی 

  یک مهندس صنایع بر موارد ذیل کنترل دارد:

  مدیریت کنترل پروژه –مدیریت سیستمهاي اطلاعاتی  –مدیریت کیفیت  –مدیریت تولید 

 وظایف مهندس صنایع

تحلیل و بررسی سیستم هاي موجود، بازنگري جدول زمانبندي تولید، مشخصات فنی، جریان کار تولید  )1
 ها و فعالیت هاي بخش تولید یا خدماتو سایر اطلاعات براي درك روش 

 سنجش چگونگی تولید محصولات یا ارائه خدمات با حداکثر کارآیی )2
 موثرتر شکل به ها هزینه تحلیل و مالی ریزي برنامه براي مدیریت کنترل هاي سیستم  توسعه )3
 پیاده سازي روش هاي کنترل کیفیت براي حل مشکلات تولید و کاهش هزینه ها )4
 تریان و مدیریت براي توسعه استانداردهاي طراحی و تولیدهمکاري با مش )5
ــتم هاي کنترلی براي هماهنگی فعالیت ها و برنامه ریزي تولید براي اطمینان از کیفیت  )6 ــیس طراحی س

 مناسب محصولات
 آموزش مدیران، سرپرستان و کارگران در صورت نیاز )7
 رعایت کلیه اصول ایمنی در کار )8

   

sed
ighias

22
0@

yah
oo.co

m

mailto:Sedighias220@yahoo.com


 ++++++++++++ مهندسی صنایع

*****************************************************************  
Sedighias220@yahoo.com  35کل صفحات   4صفحه 

 مورد نیاز مهندسی صنایعمهارت و توانمندي هاي 

داشتن مهارت و تخصص خوب از ازامات موفقیت در هر شغلی است. در مهندسی صنایع نیز وجود برخی  )1
 : مهارت و توانمندي ها ضروري می باشد. برخی از این توانمندي هاي کلی عبارتند از

 توان حل مساله )2
 جستجوگر و پویا ذهن –مهندس صنایع  )3
 خلاقیت و نوآوري )4
 اي ارتباطی خوبمهارت ه )5
 داشتن توان مدیریتی )6
 توان تجزیه و تحلیل مناسب )7
 توان علمی خوب در ریاضی، آمار و فیزیک )8
 کار تیمی )9

 توانایی تحمل فشار کاري زیاد )10
 دقت و توجه به جزئیات )11
 توان مدیریت زمان )12
 )هاي مهندسی صنایع دستاورد تسلط به زبان انگلیسی (به روز بودن وآگاهی از )13

  مدیریت تولید
  . باشدمی خدمات یا محصولات براي بازاریابی و ریزيبرنامه بینی،پیش ازعبارتست  تولید مدیریت

 افزایش به منجر نهایتاً فعالیت دو این و دارد را محصــول بازاریابی و محصــول توســعه دغدغه همواره تولید مدیر
 تحلیل مورد در باید تولید مدیر یک دیگر طرف از. شد خواهند سود حاشـیه افزایش و بازار سـهم افزایش درامد،
 دیرم بعضاً مختلف سازمانی ساختارهاي در رو ازین. باشد پذیر مسئولیت محصول هاي ویژگی و ها کارایی و بازار
 وعض یا و بازاریابی و فروش هاي بخش عضو موارد بعضی در و دارد را معین و مشخص سازمانی جایگاه یک تولید
  .شود می محسوب مهندسی بخش
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  پیش بینی
 ساده اه بینی پیش این از برخی.  دارد وکار سر بینی پیش با نحوي به خود هاي گیري تصمیم در مدیر تولید هر

 مانیز هاي دوره براي توانند می ها بینی پیش.  باشــند می مشــکل و پیچیده ها بینی پیش این از دیگر وبرخی
 باید لیو ، کند نمی تطبیق واقعیت با دقیقاً بینی پیش هیچگاه البته.  گیرند انجام مدت بلند یا مدت کوتاه

  یابد کاهش ممکن حداقل به بینی پیش خطاي کوشید
 به ازنی گیري تصمیم جهت مدیر. است بینی پیش مختلف هاي روش از اسـتفاده مدیریتی مهم ابزارهاي از یکی

ــتفاده با آینده رویدادهاي (Estimate) برآورد ــته اطلاعات از اس  قبلی، مطالعه مفهوم به نگري آینده. دارد گذش
 مارآ بر متکی غالباً که – محاسبات این از آگاهی با که کسی و است آتی شرایط و اوضاع از زدن حدس و محاسبه

 پیش هب نشیند، می قضاوت به آینده خصوص در خود شخصی بینش اتکاء به و -است قبلی و تا کنون اطلاعات و
  پردازد می بینی

  بینی پیش اهداف
  : شود می دنبال اساسی هدف دو بینی پیش در کلی طور به

 و ها سـیاست طراحی و تدوین معنی به (Planning)ریزي برنامه. اسـت مناسـب ریزي برنامه مشـخصـاً اول هدف
 تگف توان می بنابراین است سیستم اهداف یا سازمانی اهداف تأمین جهت آینده براي ها ایده و ها طرح و الگوها

  . است بینی پیش نوعی ریزي برنامه که
 یک در. اســت (Decision Making) گیري تصــمیم بینی پیش هاي تکنیک کارگیري به و آشــنایی از دوم هدف
  . است مساله حل و مسأله تشخیص فرآیند گیري تصمیم جامع تعریف

  : است ضروري زیر موارد به توجه بینی پیش مناسبپیش بینی  مدل انتخاب براي کلی طور به
  : زمانی محدوده )1

ا براي مثل . است اهمیت حائز بسـیار تکنیک انتخاب در کنیم بینی پیش آینده در خواهیم می که را زمانی مدت
  آینده دور یا نزدیک

   : شده داده ارقارم و آمار )2
  .  کند می فرق بینی بیش نحوه نیز گذشته آمار نوع به توجه با
   : نظر مورد متغیر با اطلاعات ارتباط )3
 غیرمت به مربوط اطلاعات از باید و نیست دسترس در نظر مورد متغیر با رابطه در اطلاعات و آمار مواقع بعضی در

 شهر سطح در خودرو تعداد بینی پیش براي مثلاً.  کرد اسـتفاده باشـد می مذکور متغیر با ارتباط در که دیگري
  .  کرد استفاده لاستیک مصرف میزان به مربوط اطلاعات از توان می

  : هزینه )4
.  ندکن می ایجاد را متفاوتی هاي هزینه باشند می مختلفی خصوصیات داراي چون بینی پیش مختلف هاي مدل

   . گرفت نظر در عامل یک عنوان به را آنها هزینه باید بینی پیش هاي مدل انتخاب در بنابراین
  : دقت )5
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 موقعیت درصد 90 دقت با باید ها مدل از بعضی ، است بینی پیش مدل دقت ، مدل انتخاب اصلی ضوابط از یکی
 هب توجه با است واضح.  هسـتند بیشـتري دقت داراي مراتب به ها مدل از اي پاره و کنند بینی پیش آیند در را

   . کنیم انتخاب را نظر مورد مدل توانیم می داریم مدل ازدقت که انتظاري
  : سادگی )6

 بر زیادي خیلی دقت از چه اگر ها مدل از بعضــی.  اســت آن ســادگی مدل انتخاب در موثر عوامل از دیگر یکی
  .  باشند نمی سازمانها سطوح کلیه در استفاده قابل ، پیچیدگی علت به ولی هستند خوردار

  متفاوتی براي پیش بینی وجود داردروشها و سیستهاي 

 نواع شیوه هاي پیش بینیا

  Judgmental Forecastالف) پیش بینی هاي قضاوتی: 
 می     در مواقعی که اطلاعات دقیق و کاملی در مورد مسأله وجود نداشته باشد از این نوع پیش بینی استفاده 

شش می شود نظرات ذهنی به صورت پیش بینی هاي کمی درآید. انواع پیش بینی هاي کو روش این در. شود
  ل:قضاوتی که نوعی پیش بینی کیفی محسوب می شوند شام

  Delphi Techniqueروش دلفی    -1
در این روش از نظر متخصـصـان امر نهایت اسـتفاده به عمل می آید. ابتدا گروهی از کارشــناســان و متخصصان 
صـاحبنظر انتخاب می شـوند و به وسیله پرسشنامه اي نظرات آنان در مورد موضوع مربوطه گردآوري می شوند. 

 ترتیب این به. شوند می     روه اطلاع داده و نظرات جدید جمع آوري سـپس نظرات مختلف را به سـایر اعضاء گ
 انجری ادامه با. پردازند می جدیدي نظر اظهار به و شوند می مطلع مرتباً یکدیگر نظریات و اطلاعات از اعضاء همه

 شپی براي مبنایی همگن، شده گردآوري نظریات اساس بر تواند می مدیر جدید جوییهاي نظر و اطلاعات ارسال
ز دو ایادآوري اسـت که روش دلفی بیشـتر براي پیش بینی هاي بلند مدت (بیشتر  به لازم. آورد دسـت به بینی

  سال) به کار میرود

  Panel consensusروش توافق جمعی   -2
در این روش اعتقاد بر این اسـت که نظر جمع متخصـصـان برتر از نظر یک فرد است. از اینرو طی جلساتی نظر 

ــاس پیش بینی قرار افر ــت اس ــود و پس از بحث و گفتگو آنچه مورد توافق جمع اس ــوراً گردآوري می ش اد حض
  میگیرد.

  Extensions of Past Historyب) پیش بینی بر مبناي گذشته: 
در این نوع پیش بینی بر مبناي گذشـته آمار و ارقام و اطلاعات اساس پیش بینی آینده قرار می گیرد، به عبارت 

   .فرض بر این است که در کوتاه مدت می توان روند گذشته را به آینده تسري داد دیگر
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ــرین دوران  ــاي آخ ــامل روش تقاض ــته ش ــاي گذش ــر مبن ــی ب ــیش بین ــاي پ ــواع روش ه  Last Periodان

Demand روش میــانگین هــاي متحــرك ،Moving Average روش میــانگین متحــرك وزنــی ،Weighted 

Moving Average روش نموهمـــوار ،Exponential Smoothingجنکینـــز  -، روش بـــاکسThe Box-Jenkins 

Methodاست ،  

  Causal Forecasting معلولی  ج) پیش بینی علت
اگر اطلاعات کافی در مورد موضوع پیش بینی موجود و روابط بین متغیرها نیز مشخص باشد، ما می توانیم از این 

 Econometricاي پیش بینی علت و معلول شامل رگرسیون، مدل اقتصاد سنجی روش استفاده کنیم. انواع روش ه
Model ستاده –، مدل داده Input-Output Model  مدل شاخص راهنما می باشد که به طور مشروح تري بررسی ،

  می نماییم.

ینی کمی بدر یک تقسیم بندي دیگر می توان پیش بینی ها را به روش هاي پیش بینی کیفی و روش هاي پیش 
تقسـیم نمود به عنوان مثال روش دلفی و روش توافق جمعی یک پیش بینی کیفی محسـوب می شوند و اساسًا 
پیش بینی هاي کمّی در دو نوع مشخص یعنی روش هاي یک متغیره و روش هاي چند متغیره (پیش بینی علت 

ــریح تمامی انواع ــده فوق از این و معلولی) قابل تبیین و تحلیل اند. بنابراین براي تش ــاره ش  روش پیش بینی اش
  تقسیم بندي استفاده می کنیم و به ارائه انواع پیش بینی هاي کمی می پردازیم.

  الف) پیش بینی هاي یک متغیره:
ش هاي کمی تک متغیره آمار و ارقام و اطلاعات گذشته را اساس پیش بینی آینده قرار می دهیم. به رو در 

است که در کوتاه مدت می توان روند گذشته را به آینده تسري داد. در این روش  عبارت دیگر فرض ما بر این
  ها، جهت انجام عمل پیش بینی، داده هاي سري زمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

  Last Period Demandروش تقاضاي آخرین دوران ) 1-الف
اي ندارد و فقط سطح واقعی تقاضاي  این روش ساده ترین روش پیش بینی بوده و نیاز به هیچگونه محاسبه

  دوره قبل را به عنوان پیش بینی آینده منظور می نماید.

  Averageروش میانگین ریاضی ) 2-الف 
  و واریانس  پراکندگی معیارهايبا   مرکزیت به تمایل معیارهاي

   همبستگی رگرسیون تحلیل و تجزیهپیش بینی بر اساس 

     یادگیري منحنیپیش بینی بر اساس 

    

sed
ighias

22
0@

yah
oo.co

m

mailto:Sedighias220@yahoo.com


 ++++++++++++ مهندسی صنایع

*****************************************************************  
Sedighias220@yahoo.com  35کل صفحات   8صفحه 

  رگرسیون و همبستگی خطیپیش بینی بر اساس 
n   تا زوج مرتب داریم بهترین رابطه خطی بین دو متغیر زوج پیدا کنیم  

y a bx

b
x y

x y
n

x
x
n

a y bx y a bx
i i

i i

i
i

= +

=
−

−

= − ⇒ = +
∑ ∑ ∑

∑ ∑2
2( )

       ,                
 

در رگرسیون باید ببینیم متغیر مستقل کدام است مثلاً اگر جدولی از طول قامت پدران و پسرانشان داشته باشیم 
  یرا بتبع قامت پدر  قامت پسر تغییر میکند متغیر مستقل پدر است ز

  نکته مهم : در رابطه فوق در مخرج باید متغیر مستقل باشد

مثال : میانگین موجودي آب زیر زمین شیراز در چند سال گذشته بصورت زیر  روند کاهشی داشته است پیش 
  چقدر است. 93بینی سال 
1393 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 

? 95000 112000 115000 116000 116000 120000 118000 123000 

  حل : ابتدا داده ها را مرتب و ساده ترمیکنیم

  =Yمصرف   و   Xسال = مشخص است که سال داده متغیر و مصرف داده وابسته است
1393 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 X 

? 95000 112000 115000 116000 116000 120000 118000 123000 Y 

است کم میکنیم تا ضرب و تقسیم هاي   Xکه داده وسطی 1388را از   Xعددي را کم کرد همه Xمیتوان از داده 
  بعدي راحت شود

 5 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 X 

 ? 95 112 115 116 116 120 118 123 Y 

  8 7 6 5 4 3 2 1 I 

  میباشد n=8مشخص دارند  yو  xتعداد داده که 
 میانگین جمع         

X -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 -4 -0.5 

Y 123 118 120 116 116 115 112 95 915 114.4 

X*y -492 -354 -240 -116 0 115 224 285 -578   

x^2 16 9 4 1 0 1 4 9 44   
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� = � + �� 

� = ∑���� − ∑�� ∑���∑��� − (∑��)��  

�� = � + ��̅   è �� = ��������⋯..���� = ���� = 114.4    

�̅ = −4 − 3 + ⋯ . . +2 + 38 = −48 = −0.5            � = �� − ��̅  
� = ∑���� − ∑�� ∑���∑��� − (∑��)��= [(−4 ∗ 123) + (−3 ∗ 118) + (−2 ∗ 120) + ⋯+ (2 ∗ 112) + (3 ∗ 95)] − (−4 − 3 − 2 −⋯ . +3)(123 + 118+. . +112 + 95)8[(−4)� + (−3)� + ⋯+ (2)� + (3)�] − (−4 − 3 − 2 … + 2 + 3)�8  

� = −578 − (−4) ∗ (915)844 − (−4)�8 = −120.542 = −2.87 

�� = � + ��̅  è 114.375=a+(-2.87)*(-0.5) è a=112.94 � = � + �� è � = 112.94 − 2.87� 

1393-1388=5     X=5 è  � = 112.94 − 2.87�  è y=98.5     میباشد 98.5مصرف  1393در سال  

 
   

sed
ighias

22
0@

yah
oo.co

m

mailto:Sedighias220@yahoo.com


 ++++++++++++ مهندسی صنایع

*****************************************************************  
Sedighias220@yahoo.com  35کل صفحات   10صفحه 

  تصمیم گیري
 مدلهاي عمده دسته دو به )  MCDM  )Multiple Criteria Decsion Making معیاره چند گیريتصمیم دلهايم

 شاخصه چند گیري تصمیم مدلهاي و) MODM )Multiple Objective Decision Making هدفه چند گیري تصمیم
MADM  )Multiple Attribute Decision Making (شودمی تقسیم  

 Multiple Criteria Decision Making, MCDM معیاره چند گیريتصمیم دلهايم

 در .شوند می گرفته نظر در هستند متضاد هم با گاه که هدف یا شاخص چندین گیریها تصمیم گونه این یدر
 دوره، یک طی در سازمان درآمد قبیل از معیارهایی سازمان یک استراتژي انتخاب در سازمانی، مسایل زمینه
 چندگانه معیارهاي با گیري تصمیم در اگر...  و جامعه در سازمان تصویر بازاري، سهم سازمان، سهام قیمت

MCDM یا چندگانه هاي شاخص با گیري تصمیم نام به آنرا باشد شاخص معیار از منظور MADM و شناسندمی 
  .گویند MODM چندگانه اهداف با گیري تصمیم نام به را آن باشد هدف چندگانه معیارهاي از منظور اگر

  (Multiple Objective Decision Making) هدفه چند گیري تصمیم مدلهاي -
 براي سنجش مقیاس.گیرند می قرار توجه مورد شدن، بهینه جهت همزمان طور به هدف چندین مدلها این در
 است سود کردن حداکثر هدف یک مثلاً. باشد متفاوت اهداف بقیه براي سنجش مقیاس با است ممکن هدف هر
 ساعت حسب بر که است کار نیروي ساعات از استفاده حداقل دیگر هدف و شود می سنجش پول حسب بر که

 ندهگیر تصمیم مثلاً. کنند می عمل متضاد صورت به و نیستند جهت یک در اهداف این گاهی. شود می سنجش
 دستمزد و حقوق هاي هزینه خواهد می دیگر طرف از و دهد افزایش را کارکنان رضایت دارد تمایل طرف یک از
  است آرمانی ریزي برنامه هدفه چند گیري تصمیم تکنیک بهترین. کند حداقل را

  (Multiple Attribute Decision Making) شاخصه چند گیري تصمیم مدلهاي -
 ندچ گیري تصمیم کلی تعریف یک در. است نظر مد موجود هاي گزینه بین از گزینه یک انتخاب مدلها، این در

 هاي گزینه بین از انتخاب یا و گذاري، اولویت ارزیابی، مانند) ترجیحی نوع از( خاصــی تصــمیمات به شــاخصــه
 یمراتب سلسله گري تصمیم مدلهاي. گردد می اطلاق) شود انجام متضـاد شـاخص چند بین باید گاه که( موجود

AHP مدل و ANP هاي تکنیک. هستند چندشاخصه گیري تصمیم مدل نوع از نیز MADM می انجام زیر اهداف با 
  شوند

 ) SAW )simple additive weighting ساده دهی وزن تصمیم گیري بر اساس مدل

 Wبه طوري که با مفروض بودن بردار ؛ است  MADMکارگیري شده درهاي بهترین روشاین روش یکی از قدیمی
   گرددمحاسبه می زیر  ترین گزینه به صورت فرمول شماره ها) براي آن، مناسب(اوزان اهمیت از شاخص
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 AHP )Analytical مراتبی فرایند تحلیل سلسله تصمیم گیري بر اساس مدل

Hierarchy process  (  
یک از  هاي مربوط به هروزن مورددر این تکنیک بعد از نرمالایز کردن ماتریس تصمیم و به دست آوردن میانگین سطري هر 

هاي وزن(استفاده میشود . براي انجام محاسـبات زوجی در این تکنیک از نظرات کارشناسان و خبرگان میشـودمحاسـبه  موارد
  .)دوشمیمورد نظر با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون محاسبه 

 ANP )Analytic Network فرایند تحلیل شبکه تصمیم گیري بر اساس مدل

Process(  
میت نسبی شاخص هایی که در هدف موثر هستند  و با تشکیل ایجاد مقایسه زوجی براي بدست آوردن اه

 ماتریس ها و وزنهاي داخلی شاخص ها که نهایتا منجر به تصمیم بهینه میگردد

   )ELECTRE )Elimination et Choice in Translating to Reality  تصمیم گیري بر اساس مدل
 انتخاب« معنی به Elimination et Choice in Translating to Reality عبارت سرواژه ELECTERE روش
 يا رتبه غیر هاي مقایسه از استفاده با ها گزینه کلیه روش این در. است »واقعیت به ترجمه در حذفی
اساس کار این روش بر . شوند می حذف غیرموثر هاي گزینه ترتیب این به و گرفته قرار ارزیابی مورد

ها خواهد اي از رتبههاي به دست آمده به صورت مجموعهبنابراین جواب ؛اي استمبناي روابط غیررتبه
یري گگیري بر اساس این روش و همچنین با تشکیل ماتریس تصمیمسازي مسایل تصمیمبود. مدل
  هاي تصمیم قرار دارند. ها، شاخصهاي رقیب و در ستونشود که سطرهاي آن گزینهانجام می

 TOPSIS  وشهاي ترجیح براساس مشابهتر تصمیم گیري بر اساس مدل
)Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (   

 لآ ایده ضد جواب از فاصله دورترین و آل ایده جواب از فاصله کمترین باید انتخابی گزینه TOPSIS در
 اهمیت ولی کند می معرفی را) آل ایده ضد و آل ایده( مرجع نقطه دو TOPSIS روش. باشد داشته را

 گیرد نمی نظر در را نقطه دو این از فواصل نسبی

س شود. بعد از نرمالیز کردن ماتریماتریس تصمیم با استفاده از نرم اقلیدسی، بی مقیاس یا نرمالیز می
هاي ماتریس تصمیم به ) وزنVمقیاس موزون (نیاز است که براي به دست آوردن ماتریس بی ،تصمیم
آل مثبت و منفی و اندازه فاصله گزینه حل ایده. سپس راهیابدآورده شود و بقیه محاسبات ادامه  دست

i و در  است محاسبه شدهاول و دوم زیر آل مثبت و منفی به روش اقلیدسی طبق فرمول حل ایدهبا راه
د نظر محاسبه هاي موروزن ؛پرداخته سومطبق فرمول   iمرحله آخر به محاسبه نزدیکی نسبی گزینه 

  خواهد شد. 
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 ) BSC   )Balance Score Cardکارت امتیاز متوازن 

  اهداف استراتژیک سازمان را به مجموعه اي منسجم از شاخص هاي عملکرد ترجمه میکند

میتوان به ارزیابی عملکرد سازمان و تحقق اهداف استراتژیک سازمان دست یافت. براي ارزیابی عملکرد  BSCبا 
  سازمان باید از چهار منظر ارزیابی صورت پذیرد

  از منظر رشد و یادگیري    از منظر فرایندهاي داخلی    از منظر مشتري    از منظر مالی 
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 SAW ساده دهی وزناز  تصمیم گیري بر اساس مدل  مثالی

نوع را انتخاب یک  SAW، با روش  )S1, S2, S3(فرض کنید فردي می خواهد از بین سـه نوع سـیستم کامپیوتري
، کیفیت خدمات پس از فروش  C2، عمر مفید C1هر نوع سیستم ، با پنج شاخص که عبارتند از هزینهبراي کند. 

C3کیفیت سخت افزار ،C4 و کیفیت نرم افزارC5   ،  ماتریس تصمیم گیري این مساله ، به صورت  می شود.ارزیابی
  می باشد. زیرجدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 30 20 کم خیلی زیاد متوسط 

A2 10 30 زیاد متوسط زیاد 

A3 20 50 خیلی زیاد کم خیلی زیاد 

 بنحویکه برازنده مفاهیم کیفی باشند به شاخص کمی تبدیل میکنیمفوق شاخص کیفی 

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 30 20 5 9 3 

A2 10 30 7 5 7 

A3 20 50 9 3 9 

   اکنون باید این ماتریس تصمیم کمی ، بی مقیاس شود.
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ص شاخ. ضمنا اثر استفاده میکنیم خطیی مقیاس سازي باز روش  این روش تصمیم گیري چندشاخصهبراي 
(ستون اول هزینه است که هر چه کمتر شود بهتر است ) و بقیه ستونها اثر مثبت دارد هرچه  اول استدر ستون 

  بیشتر شوند بهتر است ( مثلا عمر مفید یا کیفیت هرچه بیشتر شود بهتر است)
  :  در هر ستون بشرح ذیل عمل میکنیمبی مقیاس سازي خطی

  اگر ستونی شاخص منفی دارد،  کوچکترین عدد بر دیگر اعداد تقسیم میکنیم 
  اگر ستونی شاخص مثبت دارد، کلیه اعداد بر بزرگترین عدد تقسیم میکنیم

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.333 0.4 0.556 1 0.333 

A2 1 0.6 0.778 0.556 0.778 

A3 0.5 1 1 0.333 1 

  ابتدا هر ستون را جمع میزنیم بدست میاوریم باید را   ijP  شاخص ها بنامحال جدول مقدار احتمالی ارزش 

 

اعداد همان ستون کنیم تا جدول زیر  عدد هر سلول تقسیم بر سرجمعدر جدول فوق   ijP محاسبهبراي 
  حاصل شود

Pij C1 C2 C3 C4 C5 
A1 0.18 0.2 0.24 0.53 0.16 
A2 0.55 0.3 0.33 0.29 0.37 
A3 0.27 0.5 0.43 0.18 0.47 

 1 1 1 1 1 سرجمع
 کنیم.در این مرحله باید اوزان شاخص ها را محاسبه کنیم. در اینجا ، از روش آنتروپی شانون استفاده می 

�� = −��(��� ∗ ln������
��� ) 

     :که در آن

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.333 0.4 0.556 1 0.333 
A2 1 0.6 0.778 0.556 0.778 
A3 0.5 1 1 0.333 1 

سرجمع 
sed 2.111 1.889 2.334 2 1.833 ستون
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  Pi=امiمقدار احتمالی ارزش شاخص از دید گزینه      m تعداد گزینه ها     Ej=ام  jآنتروپی شاخص 
  و   kمقدار ثابت براي تعدیل آنتروپی بین صفر و یک   lnنماد لگاریتم نپر یا لگاریتم طبیعی

� = 1ln (�) 
  گزینه چندان مطرح نمی شود 3است یعنی براي کمتر از     m≥3ماتریس هاي تصمیم اصولاتوجه دارید که در 

  جدول فوق برايآنگاه  بمفهوم وزن قرار دهیم W حرف Eچنانچه بجاي و  m=3بنابراین در رابطه فوق 

 �� ∗ ln(��)   و با  نهایتا این سرجمع باید در� =   بشکل زیر میشودضرب شود  (�) ���

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 -0.31 -0.32 -0.34 -0.34 -0.29 

A2 -0.33 -0.36 -0.37 -0.36 -0.37 

A3 -0.35 -0.35 -0.36 -0.31 -0.35 �(�� ∗ ln(��)�
��� ) 

-0.99 -1.03 -1.07 -1 -1.01 −��(�� ∗ ln(��)�
��� ) 

0.91 0.94 0.97 0.91 0.92 

1 − ��(�� ∗ ln(��)�
��� ) 

0.09 0.06 0.03 0.09 0.08 0.347 سرجمع این سطر   

 0.272 0.181 0.072 0.251 0.224 

همین  جواب نهایی) میباشد که 0.347آخرین سطر فوق حاصل تقسیم سطر ماقبل آن بر سرجمع همان سطر (
  آخرین سطر فوق میباشد

W = [ 0.272 , 0.181 , 0.072 , 0.251 , 0.224 ] 

شاخص ها ضرب می کنیم. حاصل ، به صورت یک ماتریس  در این مرحله ، ماتریس بی مقیاس شده را در اوزان
 ستونی می شود.

�0.333    0.400    0.556    1.000    0.3331.000    0.600    0.778    0.556    0.7780.500    1.000    1.000    0.333    1.000� ∗ ⎣⎢⎢⎢
⎡0.2720.1810.0720.2510.224⎦⎥⎥

⎥⎤ = �0.5380.7400.706� 
بزرگ به کوچک در تصمیم گیري انتخاب صورت اعداد بترتیب از  آناعداد  دردر سمت راست ماتریس حاصله و 

  میدهیم

  انتخاب سوم کامپیوتر اول -  انتخاب دوم کامپیوتر سوم  -    انتخاب اول کامپیوتر دوم 
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  سازماندهی نیروي انسانی
ERP - ســازمانی منابع ریزيبرنامه (Enterprise resource planning) اختصــار به که ERP طیف شــود، می نامیده 

 در سازمان یک فرایندهاي و هاداده تمام گردآوري آن، هدف که شود می شامل را مختلفی هايفعالیت از وسیعی
 سازمان عملکرد بهبود نهایت در و واحد سـیسـتم یک
  .باشد می

ـــتفـاده از کامپیوتر و فن آوري هاي  ERPاز  هـدف اس
 یتمام بین اطلاعات جریان و اطلاعات یکپارچگیجدید 

ــهاي ــازمان بخش ــابداري، مالی، جمله از س  منابع حس
  است مشتریان مدیریت و عرضه زنجیره انسانی،

  

  :ERP هاي سیستم اجزاء
  -پروژه  مدیریت     -تامین  زنجیره مدیریت     -تولید  و ساخت     -انسانی  منابع     -حسابداري  – مالی    
   -دسترسی  کنترل     -ها  داده انبار     -مشتري  با ارتباط مدیریت    

  :  ERP مزایاي
مالی  عملیات هزینه کاهش     -تولید  هزینه کاهش     -ها  سفارش هزینه کاهش     -انبار  هاي هزینه کاهش    
 توقف از ناشی هاي هزینه کاهش     -گذاري  سرمایه نیاز مورد حجم کاهش     -نقل  و حمل هزینه کاهش     -

 زمان کاهش     -سازمان  مختلف واحدهاي بین ضعیف هماهنگی از ناشی خطاهاي هزینه کاهش     -تولید  خط
 قابلیت افزایش     -مشتري  براي تولید فرآیندهاي ردگیري و شفافیت افزایش     -محصول  کردن نهایی و تکمیل

 لحظه از کارها در وي کردن درگیر طریق از مشتري مندي رضـایت افزایش     -مشـتري  براي سـازي متناسـب
  سازمان بالندگی و رشد نهایت در و فروش افزایش همچنین     -محصول  دریافت تا سفارش
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  )حمل و نقل تخصیص (
براي تخصیص نیروي کار (منابع) به محل هاي مورد تقاضا (مصرف)  اگر جدولی شامل نمره یا هزینه داشته 

 چگونه باید تخصیص دهیم.آنگاه باشیم 

  انواع روشهاي تخصیص 
روش  –روش ووگل  - روش ماتریس (مینیمم سطر و ستون) - روش مینیمم سطر -  روش گوشه شمال غربی

  مجاري

  روش گوشه شمال غربیتخصیص به مثال 
کارخانه ) را از Sنیروي کار (عرضه  34فرض کنید پس از بررسی اطلاعات منابع انسانی یک شرکت میخواهیم 

) منتقل کنیم طبق بررسی ها براي این تعداد نیروهاي با تجربه Dمحل کار (تقاضاي  34به اي 
)S1=7وS2=9وS3=18 کار به تعداد نیاز () که بخواهند در محل هايD1=5,D2=8,D3=7,D4=14 منتقل (

هزینه حداقل  تخصیص دهیم تا چگونه نیروي انسانی  –داریم  زیر شوند هزینه هایی مطابق اعداد داخل جدول
  شود انجام کار به چه محل تعداد نفرشود چه 

 D1 D2 D3 D4 S عرضه   
S1 19 30 50 10 7 
S2 70 30 40 60 9 
S3 40 8 7 14 18 
D34 – 34 14 7 8 5 تقاضا 

  در سطر و ستون عرضه و تقاضا مرتبط با این گوشه شمال غربی حداقل بین عرضه و تقاضا در نظر میگیریم 
عرضه و تقاضاي مرتبط  اختلاف  گذارده و سپس در ستون  D1S1کمترین مقدار انتخاب و در سلول   5و7بین 

  با این مقدار درج میکنیم
  D1 D2 D3 D4 S عرضه   
S1 5 30 50 10 7-5=2 
S2 70 30 40 60 9 
S3 40 8 7 14 18 
D(5-34 )   (5-34) 14 7 8 0=5-5 تقاضا 

  را حذف میکنیم) D1حذف میکنیم (ستون (حال سطر یا ستون صفر شده را 

 D2 D3 D4 S عرضه   
S1 30 50 10 2 
S2 30 40 60 9 
S3 8 7 14 18 
D(29 )   (29) 14 7 8 تقاضا 

  در سطر و ستون عرضه و تقاضا مرتبط با این گوشه شمال غربی حداقل بین عرضه و تقاضا در نظر میگیریم 
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عرضه و تقاضاي مرتبط  اختلاف  گذارده و سپس در ستون D2S1کمترین مقدار انتخاب و در سلول   8و2بین 
  با این مقدار درج میکنیم

 D2 D3 D4 S عرضه   
S1 2 50 10 2-2 
S2 30 40 60 9 
S3 8 7 14 18 
D(2-29 )   (2-29) 14 7 2-8 تقاضا 

  را حذف میکنیم) S1حال سطر یا ستون صفر شده را حذف میکنیم (سطر

 D2 D3 D4 S عرضه   
S2 30 40 60 9 
S3 8 7 14 18 
D(27 )   (27) 14 7 6 تقاضا 

در سطر و ستون عرضه و تقاضا مرتبط با این گوشه شمال غربی حداقل بین عرضه و تقاضا در نظر میگیریم بین 
تقاضاي مرتبط  اختلاف با  عرضه و گذارده و سپس در ستون  D2S2کمترین مقدار انتخاب و در سلول   6و9

  این مقدار درج میکنیم
 D2 D3 D4 S عرضه   
S2 6 40 60 9-6 
S3 8 7 14 18 
D(6-27 )   (6-27) 14 7 6-6 تقاضا 

  را حذف میکنیم) S1حال سطر یا ستون صفر شده را حذف میکنیم (سطر

 D3 D4 S عرضه   
S2 40 60 3 
S3 7 14 18 
D(21)   (21) 14 7 تقاضا 

  روش را ادامه میدهیم واین

 D3 D4 S عرضه   
S2 3 60 3-3 
S3 7 14 18 
D(3-21)   (3-21) 14 3-7 تقاضا 

 

 D3 D4 S عرضه   
S3 7 14 18 
D(18)   (18) 14 4 تقاضا 

 

 D3 D4 S عرضه   
S3 4 14 18-4 
D(4-18)   (4-18) 14 4-4 تقاضا 
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 D4 S عرضه   
S3 14 14 
D(14)   (14) 14 تقاضا 

  پس

S3D4=14 S3D3=4 S2D3=3 S2D2=6 S1D2=2 S1D1=5 
Cost =5*19+2*30+6*30+3*40+4*70+14*20=1015 
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  ) MRP ) Material requirement planning پی آر ام -  برنامه ریزي مواد
 گرفته اربک تولید فرآیند یک مدیریت براي که است )افزاري رمیک سـیستم (ن مواد منابع ریزي برنامه سـیسـتم
 سود یبترت بدین. باشد می تولیدکننده سازمان یک براي نیاز مورد نقدینگی کاهش سـیستم این هدف. میشـود
 سازيانبار در نقدینگی از هنگفتی مبالغ کننده تولید هاي سازمان در. یابد می افزایش گذاري سرمایه از حاصـل
 به در ســعی مواد منابع ریزي برنامه. شــوند می درگیر شــدن اســمبل براي انتظار در و ســاخت حین در قطعات
  .دارد نقدینگی این رساندن حداقل
 شروع شـده سـاخته محصـول تقاضـاي براي بینی پیش یک با که اسـت روشـی      نیاز مورد مواد ریزي برنامه
 تامین جهت سفارشات زمانبندي - دقیق کمی هاي نیاز - نیاز مورد اجزا انواع : به را تقاضا وابسـتگی و شـودمی
 میکند تعیین - تولید برنامه یک

  مواد ریزي برنامه سیستم اهداف
 انبار موجودي میزان کاهش )1
 کالا تحویل و تولید زمان کاهش )2
 کالا تحویل واقعی زمان آورد بر )3
 تولید بازدهی افزایش )4

 

   MRP برنامه اجزاء مورد نیاز 

 تولید اصلی بندي زمان )1

 MPS)Master Production Schedule( 

 BOM قطعات و مواد صورت )2

)Bill Of Material ( 

 موجودي ثبت پرونده )3

 تولید اصلی بندي زمان

 میشود مشخص دوره طول در آن تولید زمان و محصول میزان تولید اصلی ریزي برنامه در
 این در شد خواهد تولید میزان چه به و وقت چه اي ماده چه که کند می مشخص برنامه این دیگر عبارت به

 : است قسمتدو  شامل معمولاً که شود مشخص نهایی قلم هر براي تقاضا کل باید برنامه
 گردد می تعیین مشتریان از شده دریافت سفارشات طریق از که مقداري)الف
  آید می بدست آماري هاي بینی پیش بوسیله که نامعلوم مقدارتقاضاي)ب
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  کنترل موجودي
  باید سفارش کالا داد و ...چه زمانی و با چه مقدارموجودي کالا در انبار    

 EOQمدل ساده تعیین مقدار اقتصادي سفارش 

   هزینه کمبود + هزینه نگهداري + هزینه سفارش + هزینه خرید = متوسط هزینه
  هزینه کمبود +(تعداد نگهداري* هزینه نگهداري) +(تعداد سفارش* هزینه سفارش )+( تعداد خرید *هزینه خرید) = متوسط هزینه

    Hهزینه نگهداري هر واحد محصول در زمان=    A هزینه هر بار سفارش=   Dزمان =  تقاضا در
      C هزینه خرید هر واحد= Qمقدار سفارش =      ᴫهزینه کمبود هر واحد محصول در واحد زمان =

   Tزمان دوره (سیکل) سفارش =      H = ICنرخ هزینه نگهداري=     I=-در صد نرخ نگهداري
 � = �� + ��� + ��2 + 0 ���� = 0 ��� (��) + ��� ���� � + ��� ���2 � + ��� (0) = 0 

0 − ���� + �2 += 0      →      ���� = �2  

�∗ = ����� = ������  مقدار بهینه اقتصادي سفارش    

  با شرایط زیر اعتبار دارد EOQفرمول ً

  قیمت خرید به مقدار سفارش بستگی دارد •
  ثابت استمقدار تقاضا در طول دوره  •
 LT=Lead Timeزمان تحویل مشخص و ثابت است(زمان تحویل  •
  مقدار سفارش در یک زمان به انبار میرسد •
  کمبود جایز نیست •

  ها برابراست بابا توجه به این مقدار بهینه سفارش، مقدار هزینه

�∗ = �2��� = �2����  

� = ��  =  تعداد دفعات سفارش در سال
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� = 1� �12           سال �365           ماه ��  مدت   زمان  سفارش               روز = ∗���             هزینه کالا در سال = ��∗�           هزینه سفارش در سال =  هزینه نگهداري در سال
�∗ = �� + ���∗ + �∗�2 =  کمترین هزینه کل در سال 

 مقدار اقتصادي سفارش :  مثال:
 20هزینه هر بار سفارش  –تومان  10هزینه خرید هر واحد کالا  –واحد در سال است  8000تقاضاي سالانه کالایی 

  میباشد. تعیین کنید: %20نرخ نگهداري کالا سالیانه  –تومان 
  ج) زمان بین دو سفارش    ب) تعداد دفعات سفارش      EOQالف) مقدار اقتصادي سفارش کالا

    د) کمترین هزینه کل سالانه
∗�  مقدار اقتصادي سفارشحل: الف)  = ������ = ��∗����∗���.��∗�� = 400   واحد سفارش میدهیم 400یعنی هر بار  

� ب) تعداد دفعات سفارش در سال = ��∗ = ������� = 20 واحد سفارش میدهیم      400بار سفارش میدهیم و هر بار  20در سال    
� روز) 360ج) دوره یا سیکل زمان سفارش ( با فرض سال= = �� = �∗� = ������� = ��� سال   = ����� ≈ واحد سفارش میدهیم 400روز  به میزان  18یعنی هر              روز  18  

∗� د) کمترین هزینه کل سالانه = �� + ���∗ + �∗�� = ∗� èبا گذاشتن اعدادèکمترین هزینه کل در سال  = 80800  
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  کنترل پروزه
  تعریف پروژه:

اقدام در زمان مشخص و هزینه مشخص و با عوامل تولید مشخص  براي ایجاد یک پروژه، تقبل و تعهد و تلاش و 
  محصول یا خدمت با نتیجه منحصربفرد

  مهارتهاي عمومی و کلیدي براي مدیران پروژه:
لازم است مهارتهاي مدیریتی زیر را  (مجري) هاي لازم، یک مدیر پروژهدر کنار یک پروژه معین علاوه بر تخصص

  داشته باشد تا بتوان امیدوار بود که پروژه با موفقیت به انجام می رسد این مهارتهاي کلیدي عبارتند از: 
 باشد مدیر پروژه از ارتباطات مؤثر برخوردار باشد. : براي تبادل اطلاعات نیاز میارتباطات مؤثر )1
هاي ید از قابلیت لازم براي نفوذ سـازمانی برخوردار باشد تا برنامه: مدیر پروژه باقدرت نفوذ سـازمانی )2

 پروژه را به پیش برد.
 انداز و استراتژي و ترغیب کارکنان براي رسیدن به اهداف پروژه : توانایی ایجاد چشمقدرت رهبري )3
ــاوره با دیگران و ایجاد توافق براي و مدیریت بحران قدرت مذاکره )4 ــیدن به : توانایی مذاکره و مش رس

 اهداف پروژه.
ــایی و تعریف مشــکل، تعیین عوامل جایگزینی و تجزیه و تحلیل توانایی حل مســئله )5 ــناس : مهارت ش

 عوامل و تصمیم گیري جهت حل مسئله.

 مراحل برنامه ریزي و کنترل پروژه

** طرح و برنامه ریزي   ** اجرا و نظارت بر اجرا و کنترل    ** تحلیل، ارزشیابی، مستندسازي، ذخیره  
  مستندها

  در پروژه ها بایستی طبق قانون نسبت به انتخاب مشاور و ناظر و ناظرعالی اقدام نمود

A. مرحله برنامه ریزي  
توان فعالیتهاي پروژه و روابط میان آنها را شناخت و برنامه ریزي پروژه شامل کارهایی است که با انجام آنها می 

  مدت ، منابع مورد نیاز و هزینه اجراي آنها را براساس معیارهاي موجود در سازمان مولد پروژه برآورد نمود .
  مراحل مختلف برنامه ریزي را می توان به گامهاي زیر تقسیم بندي نمود :

  ) WBSو روابط آنها ، تهیه ساختار شکست کار (  تحلیل پروژه ، شناخت فعالیتها گام اول :
  اجراي  هریک از فعالیتهاي پروژه .   هزینهمورد نیاز  و   منابع،  مدتبرآورد  گام دوم :

) و  Cost-Time Trade–Offزمانبندي پروژه،برنامه ریزي منابع،بررسی رابطه زمان وهزینه (  گام سوم :
  Contingencies Problems . ( (EOQ)ل انتظار ( بررسی مسائل و مشکلات احتمالی و قاب
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B. مرحله نظارت و اجرا  

در مرحله نظارت و کنترل وضعیت کنونی پروژه در پریود زمانی تعیین شده و میزان انحرافات از برنامه زمانبندي 
ـــی و تجزیـه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهایی جهت انجام پروژه حتی المقدور در تاریخ پای ان پیش مورد بررس

  بینی شده آن و یا حداقل نزدیک به زمان مورد انتظار با کمترین مقدار افزایش هزینه ارائه می گردد .

در این مرحله گزارشـاتی از قبیل زمانبندي به هنگام شده ، منحنی هاي تحلیل هزینه ، هیستوگرام هاي مربوط 
ز پروژه و نمودارهاي پیشرفت تهیه میشوند . که به هزینه هاي مربوط به هزینه هاي مصرف شده و منابع مورد نیا

  این گزارشات و تحلیل هاي آن به مدیر پروژه کمک می کند تا بتواند صحیح و به موقع تصمیم گیري نماید .

C.  مرحله تجزیه و تحلیل ، ارزشیابی و ذخیره سازي اطلاعات پروژه  

ه ز اجراي پروژه،  تاثیر آن بر روند پیشرفت پروژیکی از تواناییهاي سـیستم ثبت و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله ا
می باشــد . کنترل پروژه علاوه بر اینکه نحوه پیشــرفت مالی پروژه را مورد بررســی قرار می دهد در مقاطعی که 
ـــکلـاتی از قبیـل افزایش بی مورد هزینه هاي اجرائی ، کمبود منابع و مواد مورد نیاز ، عدم اجراء فعالیتهاي  مش

  ه در تاریخ تعیین شده و ... بروز نماید ، مدیر پروژه را در تشخیص راه حل مشکل یاري می نماید .کلیدي پروژ

ایجاد یک سیستم بانک اطلاعاتی و سیستم پشتیبان تصمیم در مرحله ارزشیابی پروژه می تواند بسیار مفید واقع 
  شود. این سیستم باید شامل موارد زیر باشد :

  وجودي براي مواد مورد نیاز پروژه .سیستم تدارکات و کنترل م )1
  سیستم بودجه بندي و مالی پروژه . )2
  سیستم بایگانی فنی اسناد و مدارك پروژه . )3
  سیستم مقایسات کیفی و تهیه و تایید صورت وضعیت ها . )4
  سیستم اطلاعاتی انبار جهت کنترل صحیح و کاهش هزینه ها . )5
  مرحله کنترل پروژه .سیستم ذخیره و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله در  )6

اگر پروژه را باید بصورت یک سیستم در نظر بگیریم. یک سیستم داراي ورودي(داده) ، خروجی(ستاده) ، پردازش 
)  می باشـد ، در مرحله کنترل این بازخورها پس از بررسی و ذخیره سازي می توانند به Feedbackو بازخور (

 و ریزيراهبري سیستم برنامهو  پروژه هاي بعديعنوان اطلاعاتی ارزشمند در جهت تسهیل برنامه ریزي و اجراء 
  آن نیز مفید و موثر واقع شوند . کنترل پروژه در چرخه حیات
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   گانت نمودار
 هبرنام در تصویري روش ترین اساسی و و نخستین آمده وجود به وظایف انجام زمانبندي براي اصولا روش این

 :است بعد دو داراي باشد و و می پروژه ریزي

 را) کار انجام مراحل( آنها انجام تاخر و تقدم حسب بر را) وظایف حتی یا و( عملیات شرح عمودي محور -1
 .دهد می نمایش

  .باشد می زمان دهنده نشان نیز افقی محور -2

 :گانت نمودار هاي ویژگی

 :که دهد می نشان نمودار این

 .گیرد انجام باید عملیاتی یا و کارهایی چه )1

 .است شده تشکیل وظیفه چند از عملیات یا و کار هر )2

 .گردد دنبال همزمان بطور باید وظایفی چه )3

 .شود انجام سریالی بطور باید وظایفی چه عملیات هر داخل در )4

  .باشد می تاریخی چه در وظیفه هر پایان و شروع زمان )5
  .آید می بدست تاریخی چه در نهایی هدف به دستیابی )6
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 مثال: کنترل پروژه :

جدول زمانی زودترین و دیرترین فعالیت را مشخص  –مسیر بحرانی  –در پروژه ذیل مدت زمان انجام پروژه 
  نموده 

  را به دوروش در ماههاي مختلف پیش بینی نمایید منحنی رسم نماییدقبل از اجرا پروژه  ترتیب هزینه ها 
  بعد از چهار ماه از شروع فعالیت پروژه، گزارشی بدست مدیر کنترل پروژه رسیده است 

  ها عالب یا مغلوب میباشد آیا نیاز به بررسی دارد در چه فعالیتهایی هزینه
  آیا نیاز به بررسی و بازدید از سایت دارد ها عالب یا مغلوب میباشد در چه فعالیتهایی زمان

 زمان پیش نیاز  فعالیت
بودجه 

 کلی(هزارتومان)
 

هزینه واقعی  بعد از 
 (هزارتومان)چهارماه 

در صد تکمیل  بعد 
 از چهارماه

A - 2 10  12 100 
B - 3 30  30 100 
C A 1 3  1 50 
D B 3 6  2 33 
E B 2 20  10 25 
F C,D 2  10    0  0  
G E 1  8    0  0  
H F,G 1  5    0  0  
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  واحد زمانی طول میکشد.  و مسیر بحرانی 9این پروژه حل: 
B D F H 

  جدول زودترین و دیرترین زمان شروع و خاتمه هر فعالیت
 ES EF LS LF Slack زمان پیش نیاز فعالیت

A - 2 0 2 3 5 3 
B - 3 0 3 0 3 0 
C A 1 2 3 5 6 3 
D B 3 3 6 3 6 0 
E B 2 3 5 5 7 2 
F C,D 2 6 8 6 8 0 
G E 1 5 6 7 8 2 
H F,G 1 8 9 8 9 0 
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فعال
 یت

پیش 
 نیاز

 زمان
بودجه 

کلی(هزار
 تومان)

هزینه 
واقعی  بعد 
از چهارماه 
(هزارتومان

( 

در صد 
تکمیل  بعد 

 از چهارماه
 ماه 4بررسی هزینه بعد از  ماه 4بررسی زمان بعد از 

A - 2 10 12 100 
 5یا  2این فعالیت میتواند در انتهاي ماه 

 تمام شود که تمام شده(خوب)
 -شده  12وهزینه  10بودجه  -فعالیت  %100براي

 هزارتومان غالب شده(بد)2هزینه باندازه 

B - 3 30 30 100 
تمام  3این فعالیت باید در انتهاي ماه 

 شود که تمام شده(خوب)
بودجه و هزینه مساوي است  -فعالیت  %100براي

 (خوب)

C A 1 3 1 50 

شروع در  5یا 2این فعالیت میتواند از ماه
تمام %50تمام شود که 6یا 3ماه انتهاي 

 شده(خوب)

شده  1میشود که هزینه  1.5بودجه معادل 50%
 هزینه مغلوب(خوب)-است 

D B 3 6 2 33 
شروع در انتهاي 3این فعالیت باید از ماه

 تمام شده(خوب)%33تمام شود که  6ماه 

 2میباشد و هزینه 1.98بودجه -فعالیت  %33براي
هزارتومان غالب شده  0.02شده که هزینه باندازه 

 است (بد)

E B 2 20 10 25 
شروع و در انتهاي  5یا3این فعالیت از ماه 

مطلوب  %25تمام شود که  7یا  5ماه 
 است(خوب)

 10باید باشد و هزینه 5بودجه -فعالیت  %25براي
هزارتومان غالب شده  5شده که هزینه باندازه 

 است (بد)

F C,D 2 10 0 0 
شروع و در انتهاي ماه 6این فعالیت از ماه 

 طبیعی است(خوب) %0تمام شود که  8
این فعالیت نباید شروع شده باشد نتیجتا هزینه 

 باید صفر باشد که هست (خوب)

G E 1 8 0 0 
شروع و در انتهاي 7یا5این فعالیت از ماه 

طبیعی  %0تمام شود که  8یا 6ماه
 است(خوب)

نه هزیاین فعالیت نباید شروع شده باشد نتیجتا 
 باید صفر باشد که هست (خوب)

H F,G 1 5 0 0 
شروع و در  8این فعالیت باید از ماه 

طبیعی  %0تمام شود که  9انتهاي ماه 
 است(خوب)

این فعالیت نباید شروع شده باشد نتیجتا هزینه 
 باید صفر باشد که هست (خوب)
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  چه چیز تولید کنیمکارخانه کجا باشد و محل :   Layout – Locationاستقرار 

  سازمان یا کارخانه تقراراس
 دلیل همین به و نیســت مناســب خدماتی و تولیدي ســازمانهاي از بعضــی اســتقرار فعلی مکان شــودمی گفته
 هگرفت نظر در باید ســازمانها این مکان انتخاب و اســتقرار در نکاتی چه گردند؟ متحمل باید را زیادي هايهزینه
  شد؟می

 به ترسیدس کار، نیروي بر موجود صنایع تأثیر منطقه، کارگري تاریخچه کار، نیروي به دسترسی قبیل از عواملی
 جاده، به دسترسی و نقل و حمل میزان فاضلاب، دفع امکان آب، آلودگی ها،سـوخت دیگر و گاز آب، برق، نیروي
 و منازل محلی، بازار از استفاده امکان مصرف، بازار به دسـترسـی کارخانه، محل از آن فاصـله و اولیه مواد منابع

 قه،منط اقلیمی و جغرافیایی مشخصات تفریحی، امکانات بهداشت، و رفاه تحصـیلات، سـطح مسـکونی، واحدهاي
ــانی، و نشــانیآتش مرکز وجود هوا، و آب وضــعیت  منطقه، در تولیدي واحدهاي بین هماهنگی وجود امدادرس
 براي مالی منابع به دســترســی ســهولت میزان و منطقه در مکمل صــنایع وضــعیت منطقه، مســئولین رویکرد
 نای کارخانه، یا سازمان اسـتقرار مبحث در. شـوند گرفته نظر در مکان انتخاب و اسـتقرار در باید گذاريسـرمایه
 نتخابا استقرار مکان بهترین آنها اساس بر و گرفته قرار بررسـی مورد تحلیلی و سـیسـتماتیک شـکل به عوامل

 رايب که هستند  هاییتکنیک جمله از یابیمکان ریاضی هايمدل و بنديرتبه گیري،تصمیم هايروش. شـودمی
ــوندمی گرفته بکار منظور این ــهارجایابی به  [ .ش ــیمی تر –تراز  –میانه -برنامه ریزي خطی  مثل:  ییوش  -س
  ] (Contour Linear Method) وط ترازخط

  کارخانه یا سازمانمحل  )1
  خدماتی و صنعتی واحدهاي ریزيطرح )2
  مطالعات امکانپذیري )3
  طراحی محصول )4
  هاي مختلف روي قطعات)طراحی فرایند ساخت( مسیر توالی عملیات )5
  طراحی عملیات ساخت (با کدام ماشین، کدام اپراتور، چگونه، چه مقدار فشار و چه مواد اولیه و . . .) )6
 هاي کاري و . . .)آلات، چه نوع استقرار، چه نوع ابزار، ایستگاهریزي واحدها (چه نوع ماشینطرح )7
  ریزي حمل و نقلبرنامه )8
  هاجانمایی بخش )9

  طرح ساختمان و تأسیسات )10
  هاي انجام کاربرآورد هزینه )11
  ابی مالی طرحارزی )12
  آلاتساخت ماشین )13
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  سازي زمین و ساختمانتهیه زمین، آماده )14
  آلات و آموزش پرسنلخرید ماشین )15
  آلاتاندازي ماشیننصب و راه )16
  شروع تولید )17
  انبار و توزیع )18
  هاهاي بازاریابی براي توسعه و گسترش دامنه فعالیتفعالیت )19
  اجتماعی و سعی در رفع آن (بازخورد اطلاعات و مشکلات) بررسی مشکلات )20
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 حقیق در عملیات مقدماتیت
  روشهاي حل مسائل تحقیق در عملیات مقدماتی

  )روش دوال -   M-روش  -  روش سیمپلکس -  ترسیمیریزي خطی (برنامه 

 روش ترسیمی
 

 مثال
 

Max   P= X1+4X2 

St:      X1+X2<= 5 
5X1+2X2<=15 
X1 >= 0 
X2 >= 0 

 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و نرم افزار اکسل هم میتوان  www.zweigmedia.com و   www.phpsimplex.comاز سایتهایی مثل 
  استفاده نمود
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   1مثال 
ساعت  5در کارخانه اي دو نوع محصول با ستفاده از دو ماشین تهیه میشود. ماشین اول داراي محدودیت زمانی 

از ساعت  5ساعت از ماشین اول و  1ساعت در روز میباشد.هر یک واحد محصول اول  15در روز و ماشین دوم 
تومان سود دارد  چه محصولی   4ساعت و 2ساعت و  1تومان سود دارد  و دومی  بترتیب   1ماشین دوم و 

  تولید شود با صرفه است؟
  

Max  P= X1+4X2 
St:          X1+X2<= 5 
              5X1+2X2<=15 

  02X=<و  1X 0=<لازم بتذکر است که 

  راست میاوریمتمام متغیرها بسمت چپ و اعداد ثابت بسمت  -1
 P-X1-4X2=0 تابع هدف
 X1+X2<= 5+    محدودیت ها

   +5X1+2X2<=15 
  نامساویها با متغیر مجازي مساوي میکنیم -2

 P-X1-4X2=0 تابع هدف
 X1+X2+Xs1 = 5+    محدودیت ها

   +5X1+2X2 +Xs2 =15 
 

ترین عدد را منفی (سطر تابع هدف) 2بعد از تشکیل جدول در سطر شماره (مرحله عملیات شروع)  -3
  ) متغیر ورود به پایه میباشد 2Xو متغیر مربوطه (در اینجا  انتخاب و آنرا ستون محور قرار داده

 1 2 3ê 4 5 6 7 

1  1X 2X s1X s2X Cte Ratio 

2 P -1 -4 0 0 0  

3 s1X 1 1 1 0 5  

4 s2X 5 2 0 1 15  
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کمترین    )Ratio(نوشتن جواب در ستون ) بر ستون محور  6( ستون  Cteاز تقسیم ستون ثابت   -4
را   مشخص و سطر مربوط به آنرا مشخص میکنیم سطر محور نامیده و متغیر مثبت حاصل تقسیم 

 مربوط به این سطر محور متغیر خروجی 
 1 2 3ê 4 5 6 7 

1  1X 2X s1X s2X Cte Ratio 

2 P -1 -4 0 0 0  

3 s1Xß 1 1 1 0 5 5/1=5
ï 

4 s2X 5 2 0 1 15 15/2=
7.5 

  در این جدول نقطه تقاطع ستون لولا و سطر لولا را نقطه لولا مینامیم

و در  (همه این سطر بر عدد نقطه محور تقسیم)  سطر محور را بر عددي تقسیم میکنیم که نقطه محور یک شود
  جدول جدید مینویسیمیک 

 1 2 3ê 4 5 6 7 

1  1X 2X s1X s2X Cte Ratio 

2 P -1 -4 0 0 0  

3 s1Xß 1 1 1 0 5 5/1=5ï 

4 s2X 5 2 0 1 15 15/2=7.5 

5 P 3 0 4 0 20  

6 2X 1 1 1 0 5  

7 s2X 3 0 -2 1 5  

عدد نقطه محور در عددي (مثبت یا منفی) ضرب و با اعداد دیگر این ستون جمع تا مقدار این   ستون محوردر 
رها و کلیه سطصفر شوند اعداد این ستون بقیه    محور نقطهعدد یک در غیر از نهایتا   تااعداد دیگر صفر شود 
  باید متناسبا انجام شود
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شبیه چندین سطرفوق (مرحله عملیات اعداد منفی نداشت جواب بهینه است و گرنه مجددا  5اگر سطر  -5
 ادامه میدهیمشروع) 

 1 2 3ê 4 5 6 7 

1  1X 2X s1X s2X Cte Ratio 
2 P -1 -4 0 0 0  

3 s1Xß 1 1 1 0 5 5/1=5ï 

4 s2X 5 2 0 1 15 15/2=7.5 

5 P 3 0 4 0 20  

6 2X 1 1 1 0 5  

7 s2X 3 0 -2 1 5  

 بنابراین جواب بهینه است عدد منفی نداریم  5حال چون در سطر 

P=20  X1=0  X2=5  Xs1=0  Xs2=5 

  ارزش سایه اي
) هزار تومان 4واحد(  4اضافه شود  اولفوق میتوان گفت که اگر یک واحد( یک ساعت ) که به ماشین  5از سطر 

ارزش سایه اي  4به عدد . به سـود اضـافه میکند . و اضـافه کردن سـاعات کار ماشـین دوم اثري در سـود ندارد.
  گویند. اولماشین 

  تعیین جوابهاي دوال
  الجواب بهینه = جواب بهینه دو

  ضرایب متغیر هاي اصلی غیر پایه در سطر اول جواب بهینه = جواب متغیرهاي اضافی پایه دوال
  ضرایب متغیرهاي اضافه غیرپایه در سطر اول جواب بهینه = جواب متغیرهاي اصلی پایه دوال

  در مثال فوق
C=20  y1=4  y2=0  p1=3  p2=0 

***************************  
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 ++++++++++++ مهندسی صنایع

*****************************************************************  
Sedighias220@yahoo.com  35کل صفحات   35صفحه 

 را ذکر میکنیم ترین نرم افزارهاي تخصصی و کاربردي مهندسی صنایعمهم در خاتمه 

• MSP – Microsoft Project 
• TL6 – Time Line 
• HPM-Harvard Project Manager 
• COMLAD 
• Factory Flow 
• Minitab 
• SPSS 
• Statistica 
• GAMS – General Algebraic Modeling System 
• LINDO 
• LINGO 
• QSB 
• AutoMod 
• Siman 
• Taylor 
• VISIO – Visio For Business Graphics 
• MS PowerPoint 

***************************************************************** 
در هر حرفه اي که هستید نه اجازه دهید که به بدبینیهاي بیحاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بار که براي هر ملتی 

  پیش می آید شما را به یاس و ناامیدي بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگی کنید . 

  " ادگیري و خودآموزي چه کرده ام ؟براي ی "نخست از خود بپرسید : 

  " من براي کشورم چه کرده ام ؟ "سپس همچنان که پیشتر میروید بپرسید : 

و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادیبخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتلاي بشریت 
  داشته اید.

لاشهایمان بدهد یا ندهد  هنگامی که به پایان تلاشهایمان نزدیک میشویم  هر کداممان باید حق آن را داشته اما هر پاداشی که زندگی به ت
  باشیم که با صداي بلند بگوییم 

  " اممن آنچه در توان داشته ام انجام داده " 

 
 1822-1895لوئی پاستور  
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