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  چیست مهندسی صنایعتعریف  )1
اي از انسان، مواد، اطلاعات، تجهیزات و هاي یکپارچهمهندسـی صـنایع به طراحی، پیاده سـازي و بهبود سیستم

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

  ي ذیل کنترل داردمواردچه  یک مهندس صنایع بر )2
  مدیریت کنترل پروژه –مدیریت سیستمهاي اطلاعاتی  –مدیریت کیفیت  –مدیریت تولید 

 چیست وظایف مهندس صنایع )3

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

 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
 براي توسعه استانداردهاي طراحی و تولیدهمکاري با مشتریان و مدیریت  )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

 چیست ی صنایعمهندسیک مهارت و توانمندي هاي مورد نیاز  )4

ــص خوب از ازامات  )1 ــتن مهارت و تخص داش
موفقیت در هر شــغلی اســت. در مهندســی 
صــنایع نیز وجود برخی 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
 ی خوبمهارت هاي ارتباط )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
تســـلط بـه زبان انگلیســـی (به روز بودن  )13

 )هاي مهندسی صنایع دستاورد وآگاهی از
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  چیست مدیریت تولید )5
  . باشدمی خدمات یا محصولات براي بازاریابی و ریزيبرنامه بینی،پیش ازعبارتست  تولید تمدیری

  چیست بینی پیش اهداف )6
  : 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 لهمسأ تشخیص فرآیند گیري تصمیم جامع تعریف

  چیست  مناسبپیش بینی  مدل انتخابضرورتها و نیازهاي  )7
  : 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 زنی گذشته آمار نوع به توجه با
   : نظر مورد متغیر با اطلاعات ارتباط )3
  : هزینه )4
  : دقت )5
  : سادگی )6

 چیست نواع شیوه هاي پیش بینیا )8

  Judgmental Forecastالف) پیش بینی هاي قضاوتی: 
آید. انواع پیش بینی هاي قضاوتی که نوعی پیش بینی کیفی مینظرات ذهنی به صورت پیش بینی هاي کمی در

  محسوب می شوند شامل:

  Delphi Techniqueروش دلفی    -1
ابتدا گروهی از کارشـناسـان و متخصـصان صاحبنظر انتخاب می شوند و به وسیله پرسشنامه اي نظرات آنان در 
مورد موضوع مربوطه گردآوري می شوند. سپس نظرات مختلف را به سایر اعضاء گروه اطلاع داده و نظرات جدید 

  .شوند یم    جمع آوري 
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  Panel consensusروش توافق جمعی   -2
طی جلسـاتی نظر افراد حضـوراً گردآوري می شـود و پس از بحث و گفتگو آنچه مورد توافق جمع اســت اساس 

  پیش بینی قرار میگیرد.

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

   .دیگر فرض بر این است که در کوتاه مدت می توان روند گذشته را به آینده تسري داد

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
این  ا می توانیم ازاگر اطلاعات کافی در مورد موضوع پیش بینی موجود و روابط بین متغیرها نیز مشخص باشد، م

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

  می نماییم.

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

  Last Period Demandروش تقاضاي آخرین دوران ) 1-الف
  سطح واقعی تقاضاي 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 
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  پیش بینی نمایید رگرسیون و همبستگی خطیدر جدول بر اساس  )9
شی داشته است پیش ثال : میانگین موجودي آب زیر زمین شیراز در چند سال گذشته بصورت زیر  روند کاهم

  چقدر است. 93بینی سال 
1393 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 

? 95000 112000 115000 116000 116000 120000 118000 123000 

  بنویسید تصمیم گیريمدلهاي انواع  )10
 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 (ساده دهی وزن تصمیم گیري بر اساس مدل شودمی تقسیم 

SAW )simple additive weighting ( .مراتبی د تحلیل سلسلهفراین تصمیم گیري بر اساس مدل AHP 
)Analytical Hierarchy process  ( - فرایند تحلیل شبکه تصمیم گیري بر اساس مدل ANP )Analytic Network 

Process( -  ایجاد مقایسه زوجی براي بدست آوردن اهمیت نسبی شاخص هایی که در هدف موثر هستند  و با
تصمیم گیري بر  - داخلی شاخص ها که نهایتا منجر به تصمیم بهینه میگردد تشکیل ماتریس ها و وزنهاي

 تصمیم گیري بر اساس مدل - )ELECTRE )Elimination et Choice in Translating to Reality  اساس مدل
    ) TOPSIS )Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution  روشهاي ترجیح براساس مشابهت

 چیست ) Balance Score Card(   BSCکارت امتیاز متوازن  )11

میتوان به ارزیابی عملکرد سازمان و تحقق اهداف استراتژیک سازمان دست یافت. براي ارزیابی عملکرد  BSCبا 
  ورت پذیردسازمان باید از چهار منظر ارزیابی ص

  از منظر رشد و یادگیري    از منظر فرایندهاي داخلی    از منظر مشتري    از منظر مالی 

انجام  SAW ساده دهی وزنتصمیم گیري بر اساس مدل جدول زیر در  )12
 دهید و جواب بدست آورید

نوع را انتخاب یک  SAW، با روش  )S1, S2, S3(رض کنید فردي می خواهد از بین سـه نوع سـیستم کامپیوتريف
، کیفیت خدمات پس از فروش  C2، عمر مفید C1، با پنج شاخص که عبارتند از هزینه هر نوع سیستمبراي کند. 

C3کیفیت سخت افزار ،C4 و کیفیت نرم افزارC5   ، .ماتریس تصمیم گیري این مساله ، به صورت  ارزیابی می شود
  می باشد. زیرجدول 
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 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 30 20 کم خیلی زیاد متوسط 

A2 10 30 سطمتو زیاد  زیاد 

A3 20 50 خیلی زیاد کم خیلی زیاد 

  چیست ERP سازماندهی نیروي انسانیر د )13
ـــتفـاده از کامپیوتر و فن آوري هاي جدید  ERPاز  هـدف  تمامی بین اطلاعات جریان و اطلاعات یکپارچگیاس

  است مشتریان مدیریت و عرضه زنجیره انسانی، منابع حسابداري، مالی، جمله از سازمان بخشهاي

  چیستERP هاي سیستم اجزاء )14
  -پروژه  مدیریت     -تامین  زنجیره مدیریت     -تولید  و ساخت     -انسانی  منابع     -ي حسابدار – مالی    
   -دسترسی  کنترل     -ها  داده انبار     -مشتري  با ارتباط مدیریت    

  چیست  ERP مزایاي )15
مالی  عملیات زینهه 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

  نام ببرید انواع روشهاي تخصیص  )16
روش  –روش ووگل  - روش ماتریس (مینیمم سطر و ستون) - روش مینیمم سطر -  وش گوشه شمال غربیر

  مجاري

  و یک روش دیگر حل نمایید شمال غربی روش گوشهجدول زیر به دو در  )17
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 (
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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 

 Material requirement ( MRP پی آر ام -  برنامه ریزي مواد )18

planning (  چیست 

 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
 رايب بینی پیش یک با که است روشی      نیاز مورد مواد ریزي برنامه. یابد می افزایش گذاري سرمایه از حاصل
 - دقیق کمی هاي نیاز - نیاز مورد اجزا اعانو : به را تقاضا وابستگی و شودمی شروع شده ساخته محصول تقاضاي

 میکند تعیین - تولید برنامه یک تامین جهت سفارشات زمانبندي

  چیست مواد ریزي برنامه سیستم اهداف )19
 انبار موجودي میزان کاهش )1
 کالا تحویل و تولید زمان کاهش )2
 کالا تحویل واقعی زمان آورد بر )3
 تولید بازدهی افزایش )4

 

 چیست  MRP برنامه اجزاء مورد نیاز  )20
 تولید اصلی بندي زمان )1

 MPS)Master Production Schedule( 

 BOM قطعات و مواد صورت )2

)Bill Of Material ( 

 موجودي ثبت پرونده )3
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 چیست تولید اصلی بندي زمان )21
 کل باید برنامه این در شد خواهد تولید میزان چه به و وقت چه اي ماده چه که کند می مشخص برنامه این

 : است قسمتدو  شامل معمولاً که شود مشخص نهایی قلم هر براي تقاضا
 گردد می تعیین مشتریان از شده دریافت سفارشات طریق از که مقداري)الف
  آید یم بدست آماري هاي بینی پیش بوسیله که نامعلوم مقدارتقاضاي)ب

  چیست کنترل موجودي )22
باید سفارش کالا ه زمانی و با چه مقدارموجودي کالا در انبار    چتوجه به هزینه سفارش و هزینه نگهداري در با 

  داد 

 در این تمرین را بدست آوریدمقدار اقتصادي سفارش   مثال: )23
 20ارش هزینه هر بار سف –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
∗�  حل: الف) مقدار اقتصادي سفارش = ������ = ��∗����∗���.��∗�� = 400   واحد سفارش میدهیم 400بار  یعنی هر 

� 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   = ����� ≈ وزر  18 واحد سفارش میدهیم 400روز  به میزان  18یعنی هر                

∗� د) کمترین هزینه کل سالانه = �� + ���∗ + �∗�� = ∗� èبا گذاشتن اعدادèکمترین هزینه کل در سال  = 80800  

  چیست تعریف پروژه )24
و هزینه مشخص و با عوامل تولید مشخص  براي ایجاد یک روژه، تقبل و تعهد و تلاش و اقدام در زمان مشخص پ

  محصول یا خدمت با نتیجه منحصربفرد
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  مهارتهاي عمومی و کلیدي براي مدیران پروژه: )25
  باید  هاي لازم،در کنار یک پروژه معین علاوه بر تخصص

 باشد مدیر پروژه از ارتباطات مؤثر برخوردار باشد. : براي تبادل اطلاعات نیاز میارتباطات مؤثر )1
هاي : مدیر پروژه باید از قابلیت لازم براي نفوذ سـازمانی برخوردار باشد تا برنامهقدرت نفوذ سـازمانی )2

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

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

 عوامل و تصمیم گیري جهت حل مسئله.

 مراحل برنامه ریزي و کنترل پروژه )26
** طرح و برنامه ریزي   ** اجرا و نظارت بر اجرا و کنترل    ** تحلیل، ارزشیابی، مستندسازي، ذخیره  

  مستندها

  را توضیح دهید مرحله برنامه ریزيگامهاي  )27
برنامه ریزي پروژه شامل کارهایی است که با انجام آنها می توان فعالیتهاي پروژه و روابط میان آنها را شناخت و 

  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 :

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

) و  Cost-Time Trade–Offژه،برنامه ریزي منابع،بررسی رابطه زمان وهزینه ( زمانبندي پرو گام سوم :
  Contingencies Problems . ( (EOQ)بررسی مسائل و مشکلات احتمالی و قابل انتظار ( 

  چیست مرحله نظارت و اجرا )28

ندي نامه زمانبدر مرحله نظارت و کنترل وضعیت کنونی پروژه در پریود زمانی تعیین شده و میزان انحرافات از بر
ـــی و تجزیـه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهایی جهت انجام پروژه حتی المقدور در تاریخ پایان پیش  مورد بررس

  بینی شده آن و یا حداقل نزدیک به زمان مورد انتظار با کمترین مقدار افزایش هزینه ارائه می گردد .
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ه ، منحنی هاي تحلیل هزینه ، هیستوگرام هاي مربوط در این مرحله گزارشـاتی از قبیل زمانبندي به هنگام شد
به هزینه هاي مربوط به هزینه هاي مصرف شده و منابع مورد نیاز پروژه و نمودارهاي پیشرفت تهیه میشوند . که 

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

  چیستو تحلیل ، ارزشیابی و ذخیره سازي اطلاعات پروژه  مرحله تجزیه )29

از  یکنترل پروژه علاوه بر اینکه نحوه پیشـرفت مالی پروژه را مورد بررسـی قرار می دهد در مقاطعی که مشکلات
قبیل افزایش بی مورد هزینه هاي اجرائی ، کمبود منابع و مواد مورد نیاز ، عدم اجراء فعالیتهاي کلیدي پروژه در 

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

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

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

  چه ویژگیهایی دارد چیست گانت نمودار )30
 هبرنام در تصویري روش ترین اساسی و و نخستین آمده وجود به وظایف انجام بنديزمان 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

 :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 ایانپ و شروع زمان )5
  .آید می بدست تاریخی چه در نهایی هدف به دستیابی )6

sed
ighias

22
0@

yah
oo.co

m

mailto:Sedighias220@yahoo.com


 ++++++++++++ مهندسی صنایع

*****************************************************************  
Sedighias220@yahoo.com  11کل صفحات   10صفحه 

 زیر را بطور کامل تکمیل و تشریح و بررسی نماییدکنترل پروژه  دولج )31

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

  اههاي مختلف پیش بینی نمایید منحنی رسم نماییدقبل از اجرا پروژه  ترتیب هزینه ها را به دوروش در م
  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
  ی و بازدید از سایت دارد ها عالب یا مغلوب میباشد آیا نیاز به بررسدر 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  

 چیست:   Layout – Location ستقرارا )32
و  هگرفت قرار بررسی مورد تحلیلی و سـیسـتماتیک شـکل به عوامل این کارخانه، یا سـازمان اسـتقرار مبحث در

 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 نآ 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  نطقه،م در تولیدي واحدهاي بین هماهنگی وجود امدادرس
 براي مالی منابع به دســترســی ســهولت میزان و منطقه در مکمل صــنایع وضــعیت منطقه، مســئولین رویکرد
  . شوند گرفته نظر در مکان انتخاب و استقرار در باید گذاريسرمایه

  بنویسیدجایابی روشهایی  نمونه ند چ )33
  ] (Contour Linear Method) وط ترازخط -سیمی تر –تراز  –میانه -برنامه ریزي خطی 

  چیستقبل از احداث کارخانه یا سازمان مطالعات  )34
  خدماتی و صنعتی واحدهاي ریزيطرح )2  محل کارخانه یا سازمان )1
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  مطالعات امکانپذیري )3
  طراحی محصول )4
ـــیر توالی  )5 طراحی فراینــد ســــاخــت( مس

  هاي مختلف روي قطعات)عملیات
ــین،  )6 ــاخت (با کدام ماش طراحی عملیات س

ــار و چه  کدام اپراتور، چگونه، چه مقدار فش
  مواد اولیه و . . .)

آلات، چه واحدها (چه نوع ماشینریزي طرح )7
ـــتگاه ـــتقرار، چه نوع ابزار، ایس هاي نوع اس

 کاري و . . .)
  ریزي حمل و نقلبرنامه )8
  هاجانمایی بخش )9

  طرح ساختمان و تأسیسات )10

  هاي انجام کاربرآورد هزینه )11
  ارزیابی مالی طرح )12
  آلاتساخت ماشین )13
ـــازي زمین و تهیـه زمین، آماده )14 س

  ساختمان
  آموزش پرسنل آلات وخرید ماشین )15
  آلاتاندازي ماشیننصب و راه )16
  شروع تولید )17
  انبار و توزیع )18
هاي بازاریابی براي توسعه و فعالیت )19

  هاگسترش دامنه فعالیت
بررسـی مشکلات اجتماعی و سعی  )20

  در رفع آن (بازخورد اطلاعات و مشکلات)

�   ���  مثال زیر سود را به روش ترسیمی حداکثر کنید و جواب بدست آورید در )35 = �� + 4�� 

St.   �� + �� ≤ 5 5�� + 2�� ≤ 15 �� ≥ 0 �� ≥ 0 

   مثال زیر را فرموله کنید )36
ساعت  5در کارخانه اي دو نوع محصول با ستفاده از دو ماشین تهیه میشود. ماشین اول داراي محدودیت زمانی 

ساعت از  5از ماشین اول و ساعت  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؟

 روش سیمپلکس حل کنید زیر بهال ثم  )37
Max  P= X1+4X2 
St:          X1+X2<= 5 
              5X1+2X2<=15 

  چیست ارزش سایه اي )38

sed
ighias

22
0@

yah
oo.co

m

mailto:Sedighias220@yahoo.com

