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دوره آموزشی

يقاسم مختار:ارائه دهنده 
شرکت مهندسی مشاور بهساد

ساعت15:مدت دوره 

سلسله مراتبیسیستم هاي برنامه ریزي و کنترل تولید
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دورهمطالبرئوس

شمارهموضوعتوضیحات

رقابت ، انعطاف پذیري ، تنوع محصول ، سرعت ، مشتري مداري ، 
تکنولوژي اطالعات

1ویژگی هاي محیط جدید تولید  

پیوسته/ گسسته 
کارگاهی  / دسته اي / انبوه 

2انواع فرآیند تولید  

ساخت براي انبار ، مونتاژ طبق سفارش ، ساخت طبق سفارش ، 
مهندسی طبق سفارش

انبارمبنا یا ( استراتژي سیستم تولید 
)سفارش مبنا 

3

Aggregate Planningبرنامه ریزي براي گروههاي محصول ،

Master Production Scheduleبرنامه ریزي تک تک محصوالت ،
نهایی

Material Requirements Planning برنامه ریزي تأمین و ،
ساخت اجزاء و قطعات محصول  

Sequencing & Scheduling ,Shop Floor Control

برنامه ریزي تولید سلسله مراتبی
برنامه ریزي تولید ادغامی 

)MPS(برنامه زمانبندي مادر

)MRP(برنامه ریزي نیازهاي مواد 
برنامه ریزي و کنترل کارگاه

4
1-4

2-4

3-4

4-4
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(ادامه* دورهمطالبرئوس

Capacity Planning
Rough-Cut Capacity Planning
Capacity Requirements Planning

برنامه ریزي ظرفیت  
برنامه ریزي سرانگشتی ظرفیت

برنامه ریزي نیازهاي ظرفیت

5
1-5
2-5

Production Management Systems
Closed-Loop MRP
Manufacturing Resource Planning

ٍ

سیستم هاي مدیریت تولید 
MRPحلقه بسته

MRPII ) برنامه ریزي منابع ساخت(

6
1-6
2-6
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فرآیند برنامھ 
ریزي و کنترل 

تولید و مواد

بازاريابيواحد
فروشو

کارگاه

*  تدارکات
(خارجوداخل مھندسي

محصول

مھندسي
تولید

،ساختفرآيند
تولیدزمانھاي

گزارش
تولید

تولیدسیاستھاي

مديريت

يريزبرنامهسیستمثغوروحدود( 2*
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تولیديريزبرنامهنیازمورديھاحداقل

برنامهمناسبستمیسونديفرا
يزير

ثبات

بموقعوقیدق،حیصحاطالعات

واھداف
ياستھایس

حیصح

زهیانگباوتوانمنديانسانيروین
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توازنعدمنتیجه
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الزامچند

یو سازمانيتمرکز وظیفه ايبه جايتمرکز فرایند
منافع کل سازمانيدر راستايفرایند برنامه ریزيلزوم جهت گیر
آنها به یسوق دهيدر راستایسازمانيعملکرد واحدهایارزیاب

عملکرد صحیح
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تولیديريزبرنامهبرموثرموضوعاتيبرخ( 3*

(CODP)يمشترسفارشانفصالنقطه( 2-3*
Customer Order Decoupling Point

از فرآیند تولید ،  یکند چه بخشیدر جریان تولید است که مشخص مينقطه ا
تقاضاستیبر پیش بینیاز آن مبتنیو چه بخشيبر سفارش مشتریمبتن

یابند یتخصیص ميبعد از این نقطه مواد به سفارش مشتر
یسازمان انجام می گیرد وليتعیین این نقطه از تصمیمات استراتژیک است و توسط سطوح باال

دارد  يبر چهارچوب و نوع سیستم برنامه ریزيتأثیر زیاد
مراحل يبر فروش ، به سویمبتنيو فعالیت هایبر پیش بینیمبتنيامروزه نقطه اتصال فعالیت ها

تمایل پیدا کرده است ) ينزدیک به مشتر(اولیه فرایند تولید 
یگروه تقسیم م4تولید قطعات گسسته را به يبراساس مفهوم فوق ، سیستم ها

.کنند 
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تولیديسیستمھاانواع
انباريساخت برا :( Make To Stock = MTS )

به او  يمشتري، محصول را تولید و در انبار قرار می دهند تا هنگام تقاضایبر اساس پیش بین
. تحویل گردد 

موارد استفاده
مزایا و معایب

 مونتاژ طبق سفارش:(Assemble To Order = ATO)
هستند که با ترکیب  یاجزاء و قطعات استاندارد و مشترکيمحصوالت دارا

گرددیتولید میآنها ، محصوالت متنوع
که در انبار ذخیره می  یدر این سیستم تولیدکننده امیدوار است قطعات

از محصوالت شرکت مصرف خواهند شد  یشوند ، باالخره در یک
موارد استفاده
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(ادامه*تولیديسیستمھاانواع

ساخت طبق سفارش :( Make To Order = MTO )
دهدیاز آنها را سفارش مییکيطرح محصوالت تقریبا مشخص است و مشتر
کندیشرکت نیز طبق سفارش ، اقدام به تأمین و ساخت قطعات و محصول نهایی م
موارد استفاده
طبق سفارش یمهندس:(Engineer To Order =ETO)

دارد و یو مهندسیطراحي، نیاز به فعالیت هايسفارش مشتر
شودیمیطراحيمحصول براساس مشخصات مورد نظر مشتر

يبا فعالیتها) و تأمین موادیمهندس(يغیر تولیديفعالیتهایهماهنگ
این نوع سیستم تولید استیساخت ، از مسائل اصل
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CODPباارتباطدرنکتهچند

یبلکه به صورت ترکیب. کنند ی، دقیقا براساس چهار گروه فوق عمل میکميشرکتها
است

 نقطهCODPمحصوالت مختلف ، متفاوت باشديممکن است برا
 نقطهCODP ممکن است در طول زمان تغییر کند
انطباق با تغییرات نقطه يباید انعطاف الزم برايسیستم برنامه ریزCODP  را داشته

باشد  
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يفشارتولیدبرابردريکششتولید

يمشتريتقاضايانجام فعالیتها بر مبنا:یتولید کشش
تقاضایپیش بینيانجام فعالیتها برمبنا:يتولید فشار
 ترکیب کشش و فشار در یک زنجیره عرضه

يو فشاریکششيمرز فعالیتها
 یشرکت مونتاژ کامپیوتر سفارش: مثالDell
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دیتولفرايندويتکنولوژنوع( 3-3*

 تولید گسسته :( Discrete )
پروژه ها(Projects)

یکارگاه/ يتولید دسته ا(Job Shop /Batch Production)

 تولید انبوه(Mass Production)

تولید ناب(Lean Production)

 تولید پیوسته:(Continuous)

 دو مشخصه موثر بر نوع فرایند:
حجم تولید محصوالت
درجه استاندارد بودن محصوالت
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(ادامه* دیتولفرايندويتکنولوژنوع
تول

جم 
ح

دی

Low

Low High

High

پروژه ها

د دستهیتول
يا

د انبوهیتول

وستهید پیتول

Standardization
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يمراتبسلسلهتولیديريزبرنامه( 4*
Hierarchical Planning Process

يگروھھا
محصول

Production Plan

اقالم منابع سطح

کارخانه

تولید ريزي برنامه ظرفیت ريزي برنامه

Resource
Requirements Plan

Aggregate

محصوالتتکتک
يينھا

Rough-Cutیبحرانيمراکز کار
Capacity Plan

Master Production
Schedule

اجزاء
محصول

Capacity
Requirements Plan

Material
Requirements Plan يهمه مراکز کار

اتیعملتک تک ماشین ها
ساخت

Input/Output
Control

Shop Floor
Schedule
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)MPS(ی تولید محصول نهایيبرنامه ریز) 1-3(
(RCCP)آن یو امکان سنج

برنامه اصلی هر شرکت براي تولید محصول ،MPSاست.
MPS محور فعالیتهاي شرکت در زمینه مهندسی ، خرید ، ساخت،فروش و امور

ست مالی ا
 درMPS تعیین میشود که در هر دوره ، از هر محصول مشخص ، چقدر تولید

خواهیم کرد
رعایت شدن محدودیت منابع بوسیله یبررسRCCP)يبرنامه ریز

گیردیانجام م) منابعیسرانگشت
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آنیو امکان سنجMPSنمودار تهیه 

(فروشتعھداتوينیبشیپنییتع* تقاضا
دورهھردر

MPS هیتھ
( درمحصولھرديتوامقدار

دورهھر )

MPS هیتھ
( درمحصولھرديتوامقدار

دورهھر )

Rough-cut
capacity planning

Rough-cut
capacity planning

Yes No

يماليھاتيمحدود

يابيبازار ويدیکلمنابع
درانھاتیظرف

دورهھر

اقدام
اصالحی

اقدام
اصالحی

؟داردوجوديمشکل
MPS

يھاتیظرف
يخال

يدیکلمنابع
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یک محصولMPSجدول 

باقیمانده 
قبلاز 

12345678

1010101010101010پیش بینی فروش 
تعهدات فروش

1010101010101010کل تقاضا 
-1221221221228(PAB)تراز موجودي در دسترس

(ATP)موجودي قول دادنی

MPS202020

برنامهيھادوره برنامهيھادوره

برنامهافق برنامهافق
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موجودي قول دادنیو تراز موجودي در دسترس محاسبه 

 تراز موجودي در دسترس )Projected-Available-Balance: (
در هر دوره چه مقدار از محصول به MPSمشخص می کند که با توجه به کل تقاضا و 

.صورت موجودي در انبار خوا هیم داشت 
 موجودي قول دادنی )Available-to-promise: (

.بیانگر این ا ست که در هر دوره ، چقدر از محصول هنوز فروش نرفته ا ست 
جمله،ازمختلفبخشھاياستفادهمورد،دادنيقولموجودي

ا( ديجدسفارشاتليتحوخيتارنییتعيمبناعنوانبه*فروش
/ست

=PAB(1)دوره اول يانبار در ابتدايموجود
-IPAB(i)=PAB(i-1)+MPS(i)دورهيکل تقاضا

ATP(1)=PAB(1)+MPS(1)- تعهدات دوره اول
ATP(i)=ATP(i-1)+MPS(i)- i تعهدات دوره
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(برنامه ریزي سر ا نگشتی ظرفیت RCCP(

 وسیله اي براي امکان سنجیMPS
آیا منابع شرکت ، پاسخگوي تولیدMPSهستند؟
 در همه روشهايRCCP منابع مورد نیاز براي ،MPS محاسبه و با منابع موجود مقا یسه می

شود
مراحل ا نجامRCCP:

شناسایی منابع کلیدي
 انتخاب تکنیک اجرايRCCP
تعیین میزان نیاز هر محصول به منابع مختلف
تعیین میزان موجود از هر منبع در هر دوره
 محاسبه میزان نیازMPSبه منابع مختلف
مقایسه میزان موجود و میزان نیاز منابع
اقدام اصالحی
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ناسایی منابع کلیديش

تجهیزات و ایستگاههاي کاري گلوگاه
  برخی ابزارهاي خاص
فرآ یندهاي مهمی که نتوان به بیرون از سازمان وا گذار نمود
یک کارگاه خاص
 مثل مهندسی (ماهر یانساننیروي(
مواد اولیه با عرضه محدود
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RCCPتکنیک هاي اجراي 

جز ئیا ت و دقت اطالعات مورد نیاز در هر روش متفاوت است
روش; الفBOLیافتهتعمیم)Bil of Labor(

 از هر منبع کلیديمحصولمیزان مصرف هر واحد: اطالعات مورد نیاز
 مثال:BOL محصولتعمیم یافتهA

منابع کلیديواحد ظرفیتمیزان نیاز
Xماشین پرس ساعت–ماشین 75/0

کارگاه رنگساعت–نفر 2/1
yمواد اولیه کیلو گرم5/3

می خواهیم در تیر ماه MPSطبقدفرض کنی
آیا . تولید کنیم دستگاهA ،1000از محصول 

منابع کلیدي پاسخگوي آن هستند ؟
جدولRCCPمحصولAروشباBOL
;

می خواهیم در تیر ماه MPSطبقدفرض کنی
آیا . تولید کنیم دستگاهA ،1000از محصول 

منابع کلیدي پاسخگوي آن هستند ؟
جدولRCCPمحصولAروشباBOL
;

منبع کلیدي  MPSمیزان نیاز 
Xماشین پرس 750

کارگاه رنگ1200
Yمواد اولیه 3500

گرددیسه میرماه مقایت آن منابع در تیرماه با ظرفیدر تيدیاز به منابع کلیزان نیم گرددیسه میرماه مقایت آن منابع در تیرماه با ظرفیدر تيدیاز به منابع کلیزان نیم
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Resource profileروش) ب ( 

 روشBOL ،LT فرض بر این است که وقتی یک محصول در  . را در نظر نمی گیرد
می شود ، در همان دوره به منابع کلیدي نیاز داردتولیدnدوره 

 در برخی موارد فرض فوق صحیح نیست.
 باید مشخص شود براي تولید هر واحد محصول در دوره صفر ، به : اطالعات مورد نیاز

نیاز است ؟) n= 0و1و2و....که ( دوره قبل nچه میزان منبع کلیدي در 
منابع  واحد ظر فیتدوره هاي قبل از موعد تحو یل

3210
xماشین پرس ساعت  –ماشین 75/0

کارگاه رنگساعت-نفر 2/1

Yاولیهموادکیلو گرم5/3

نیروي مهندسیساعت-نفر 23

واحد براي تولید هر= 5/3مفهوم :مثال 
604در یک دوره خاص ، به Aمحصول 
دوره قبل نیاز یکدرYاولیهموادکیلوگرم

.است 

واحد براي تولید هر= 5/3مفهوم :مثال 
604در یک دوره خاص ، به Aمحصول 
دوره قبل نیاز یکدرYاولیهموادکیلوگرم

.است 
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)ادامه ( Resource profileروش

گرددیسه میت آن منابع مقایبا ظرفيدیاز به منابع کلیزان نیم گرددیسه میت آن منابع مقایبا ظرفيدیاز به منابع کلیزان نیم

منابع MPSمیزان نیاز 

تیرخرداداردیبهشت
Xماشین پرس 750

کارگاه رنگ1200

3500
Yمواد ا ولیه

2000
3000

نیروي مهند سی

می خواهیم در تیر ماه MPSطبقدفرض کنی
آیا . تولید کنیم دستگاهA ،1000از محصول 

منابع کلیدي پاسخگوي آن هستند ؟
جدولRCCPمحصولAروشباRP;

می خواهیم در تیر ماه MPSطبقدفرض کنی
آیا . تولید کنیم دستگاهA ،1000از محصول 

منابع کلیدي پاسخگوي آن هستند ؟
جدولRCCPمحصولAروشباRP;
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RCCPی در مورد نکات

 درRCCP منابع مالی را نیز وارد کردبررسی می توان
RCCP یعنی مشخص می  . ظرفیت هاي خالی را نیز نشان خواهد داد

شود از هر منبع کلیدي در هر دوره ، چه مقدار اضافی است و بر اساس  
که از آ ن منبع استفاده می کنند  یا خدماتیآن براي فروش محصوالت

می گردد  ، تالش
اقدام اصالحی

باشد از ظرفیت موجود،بیشتر، اگر ظرفیت مورد نیاز:
  افزایش ظرفیت
 کاهشMPS
به پیمانکاربخشی از فعالیتهاواگذاري
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)MRP( برنامه ریزي احتیاجات مواد ) 2-3(
(CRP)آنیو امکان سنج

درMRPتولیدبرایکنیمتعیینمیخواھیمMPS،به
داريمنیازاقالمیچه

نیازموردقطعاتواجزا;
(خريدخواستدرصدور* خريدنی-2
(ساختدستورصدور* ساختنی-3

درخواست،خریدنیاقالمبرایخواھیممی
ساختسفارش،ساختنیاقالمبرایوخرید
کنیمصادر
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MRPورودیها و خروجی هاي

Material
Requirements

Planning

Material
Requirements

Planning

محصوالتتولیدبرنامه (MPS)محصوالتتولیدبرنامه (MPS)

ريزیبرنامهسفارشات
شده

محصولdاقالمdتأمینdبرای

ريزیبرنامهسفارشات
شده

محصولdاقالمdتأمینdبرای

ساختdدستور ساختdدستور خريدdدرخواست خريدdدرخواست

اطالعات
موجودی
اطالعات
موجودی

ایپايهاطالعات
قطعات

ایپايهاطالعات
قطعات

ساختار
محصول
ساختار
محصول

Lead TimeLead Time

سیاست
دھیdسفارش

سیاست
دھیdسفارش

خرید/ساخت خرید/ساخت
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MRPجدول 

دوره7654321

نیاز ناخالص8201015
Gross requirements

سفارشات در راه20
Scheduled receipts

موجودي پیش بینی شده0001020010
Projected on hand

نیاز خالص8105
Net requirements

دریافت سفارشات برنامه ریزي شده8105
Planned order receipts

دریافت سفارشات برنامه ریزي شده8105
releasePlanned order
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MRPسطرهاي جدول

نیاز ناخالص•
تقاضاي قطعه یا مواد ، ناشی از تقاضاي اقالم سطح باالتر در درخت محصول•

سفارشات در راه•
درخواست خریدهایی که قبال صادر شده اند    •

موجودي پیش بینی شده•
موجودي باقیمانده در انتهاي دوره•

نیاز خالص•
مقدار خالص مورد نیاز که باید براي تأمین آن اقدام نمود•

دریافت سفارشات برنامه ریزي شده•
نیاز خالصی کھ سیاست سفارش دھی در آن لحاظ شده •

سفارشات برنامه ریزي شدهصدور•
زمان شروع عملیات خرید•
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 مثال:
 10= موجودي اول دوره یک قطعه
سیاست سفارش دهی=lot - for – lot
Lead time =1

شدهبینیپیشموجودی< i-1دورهدرشدهبینیپیشموجودی
iدورهدر

i +دورهراهدرسفارش
i +دورهشدهريزینامهبرسفارشاتدريافت

–دورهناخالصنیاز i
iدورهخالصنیاز< o )Maxوiدورهناخالصیازن

–iدورهراهدرسفارش
–i-1دورهشدهبینیپیشموجودی(

شدهبینیپیشموجودی< i-1دورهدرشدهبینیپیشموجودی
iدورهدر

i +دورهراهدرسفارش
i +دورهشدهريزینامهبرسفارشاتدريافت

–دورهناخالصنیاز i
iدورهخالصنیاز< o )Maxوiدورهناخالصیازن

–iدورهراهدرسفارش
–i-1دورهشدهبینیپیشموجودی(
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A

2B 3C

2E 2F 2E

2D                 G             D

شدهفازبندی BOM
Time-phased product structure

.یک محصول با ساختار ذیل را در نظر بگیرید
/استآمدهبعدیاساليددرمحصولاينشدهفازبندی

BOM
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آیدمیبدستمحصولساختار :چرخشاز،شدهفازبندی 1
ایدرجه BOM

Lead times
A 1 wk.
B 2
C 1
D 1
E 2
F 3
G 2

A

2B

3C

2D

2E

2F

2E

G

D

8     7     6     5    4     3     2    1   0
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ذیلBOMبا Aمحصول :MRPمثال 

A

(1) B

(1)      D(1)    B

(2) C

4 =  LT
10= موجودی انبار 

-Lot=سیاست سفارش دھی  for- lot

4 = LT
7= موجودی انبار 

عدد15حد اقل = سیا ست سفارش دھی 

2 = LT
5= موجودی انبار

-Lot= سیاست سفارش دھی  for - lot

C

D

B
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دوره87654321
128

1
0

MPS

دوره876543210
نیاز نا خا لص241620

سفارش در را ه25
موجودي پیش بینی شد ه000103030555

نیاز خا لص246
دریافت سفارشات برنامه ریزي شده246

صدور سفارشات برنامه ریزي شده246

دوره876543210
نیاز نا خا لص1232106

سفارش در را ه

موجودي پیش بینی شده300617777
نیاز خا لص12269

دریافت سفارشات برنامه ریزي شده152615

صدور سفارشات برنامه ریزي شده152615

C

B

A
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دوره876543210
نیاز نا خا لص246

سفارش در را ه

موجودي پیش بینی شده0004410101010
نیاز خا لص20

دریافت سفارشات برنامه ریزي شده20

صدور سفارشات برنامه ریزي شده20

D
Dقطعه MRPجدول
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(CRP)برنامه ریزي نیازهاي ظرفیت
MRPوسیله اي براي ارزیابی امکان پذیري خروجی هاي 

برنامهسفارشات
شدهريزی
MRPتوسط

ساختdفرآیند
Routing

Capacity
requirements

planning

d ساختdسفارشات
باقیمانده

Open orders

ایستگاهdھرdکاریdبار
Load profile

     irmgn.ir



37

CRPورودي هاي
 ) فر آیند تولید) الف
)سفارشات ساخت ، صادر شده توسط ) بMRP
 ) ( عملیات باقیمانده از تولیدات قبل ) جOpen orders(
 )ظرفیت ایستگاههاي کاري) د
:مثال•

قطعه  (زمان عملیات 
)دقیقه /

SETUPزمان 
)دقیقه(

شماره قطعهایستگاه کاري

5/2301100
75/102110

5/0151
3/0153121
25/0251
25/0152
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هفته7654321
250150300200150250200100

قطعه
400400400400500400400110

0240024000240002400121

قطعهایستگاه کاريهفتهsetupزمانزمان عملیاتکل زمان باقیمانده

6556253011100
310
215

300
200

10
15

1
2

2
1

110
110

625
615

600
600

25
15

1
2

1
2

121
121

ایستگاه کاري)دقیقه ( ظرفیت در صد کار ایی

100
100
100

2400
2400
2400

1
2
3
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CRPروشهاي اجراي 

 تکنیکهاي مختلفی برايCRP وجود دارد و نتایج آنها نیز متفاوت است.
) هفته ( روش اول این است که فرض کنیم سفارشات ساخت صادر شده در هر دوره)الف

بعبارت دیگر ، عملیات تولید هر بچ از یک قطعه در یک . در همان دوره تکمیل می شوند) 
.دوره انجام می گیرد 

 این فرض در محیط هایی که بهJIT نزدیکترند ، بیشتر صدق می کند.
 ا ین فرض موجب سادگی محا سبا تCRP می گردد.
 مثال:

ھایزمانمحاسبهSetupقبلمثالبرای
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ایستگاه کاري  شماره قطعه 7654321
30
15

ــــــــ
45

30
15
25

ــــــــ
70

30
15
25

ــــــــ
70

30
15

ــــــــ
45

30
15
25

ــــــــ
70

30
15

ــــــــ
45

30
15
25

ــــــــ
70

100
110
121

ــــــــ
کل

1

10
ــــــــ
10

10
15

ــــــــ
25

10
15

ــــــــ
25

10
ــــــــ

10

10
15

ــــــــ
25

10
ــــــــ

10

10
15

ــــــــ
25

100
110
121

ــــــــ
کل

2

01515015015100
110
121

ـــــــــ
کل

3
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محاسبه زمانهاي عملیات

شماره  7654321
قطعه

ایستگاه  
کاري

625
200

0
ــــــــ

825

375
200
600

ـــــــ
1175

750
200
600

ــــــــ
1550

500
200

0
ــــــــ

700

375
250
600

ــــــــ
1225

625
200

0
ــــــــ

825

500
200
600

ــــــــ
1300

100
110
121

ــــــــ
کل

1

0
300
100

ــــــــ
400

0
300
100

ــــــــ
400

0
300
100

ــــــــ
400

0
300
100

ــــــــ
400

0
375
125

ــــــــ
500

0
300
100

ــــــــ
400

0
300
100

ــــــــ
400

100
110
121

ــــــــ
کل

2

0
0
0

ــــــــ
0

0
0

720
ــــــــ

720

0
0

720
ــــــــ

720

0
0
0

ــــــــ
0

0
0

720
ــــــــ

720

0
0
0

ــــــــ
0

0
0

720
ــــــــ

720

100
110
121

ــــــــ
کل

3
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7
هفته654321

825+215+451300 +70 +655+6251

ایستگاه 400 +615 +10400 +310 +252

0720+153

، عملیات و باقیمانده از تولیدات قبلیSetupمحاسبه مجموع زمانهاي 

 گام هاي بعدي:
مقایسه با ظرفیت ایستگاهها
اقدام اصالحی

 را محاسبه نمود و با ) هفته 4معموال ( می توان میانگین ساعات مورد نیاز در چند هفته
ظرفیت موجود مقایسه کرد 
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CRPسایر روشهاي 

 ) ( روش زمان بندي رو به عقب ) بBakward scheduling(
 از موعد تحویل سفارشات ساخت ، شروع نموده و رو به عقب زمان بندي می کنیم

 ) ( روش زمان بندي رو به جلو ) جForward scheduling  (
از تاریخ صدور سفارشات ساخت ، شروع نموده و رو به جلو زمان بندي می کنیم.
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برنامه ریزي کارگاهی)(3-3

:استdزيرdھایdفعالیتdشامل
تأیید و به جریان انداختن سفارش ساخت
زمان بندي عملیات و بارگذاري ایستگاهها و ماشین آالت
برنامه ریزي و کنترل ارسال مواد به مراکز کاري
برنامه ریزي و کنترل تأمین ابزار
مقایسه اجرا و برنامه
ارزیابی فرآیند از دیدگاه نیروي کار ، تجهیزات و مواد
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MRPارتباط برنامه ریزي کارگاهی و 

بندیزمان
*  عملیات

scheduling)

MRP

دھیگزارش
تولید

CRP

Open
orders

فرآيند
تولید

مراکز
کاری

توزيع
 *Dispatch)
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برخی قواعد اولویت بندي سفارش ها

 بر مبناي زمان تحویل )EDD(
  بر مبناي زمان شناوري

شناوري= تاریخ تحویل -تاریخ فعلی -کل زمان عملیات باقیمانده 
زمان شناوري به ازاي هر عملیات
 نسبت بحرانی )CR(

تاریخ تحویل_تاریخ فعلی 
CR= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)با احتساب زمانهاي صف( زمان باقیمانده ساخت 
 کمترین زمان عملیات )SPT(
 کمترین هزینه و زمانSetupدر تولید کل سفارش ها
 برخی قواعد غیر کمی:

 انجام سفارش مشتریانی که صداي آنها بلندتر است
انجام سفارش بهترین مشتري
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معیارهاي مقایسه توالی هاي مختلف

انجامبموقعکهسفارشاتیصددر
میشوند

دارندتاخیرکهسفارشاتیتعداد
کلتاخیرروزھایتعدادمجموع

سفارشات
ھزينهsetup
ساختجرياندرکارمیزان *WIP)
آالتماشینبیکاریزمان
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)Transfer batches( بچ هاي انتقالی

تولیدبچتمايز *process batch )انتقالیبچو
عملیاتدوباقطعهيک( مثالAوB

Q >کلBatch
Q1 >اولبچتعداداقلحد
Q2 >دومبچتعدادحداکثر
SB >زمانSetupتعملیاB
PA >عملیاتزمانAقطعهھربرای
PB >عملیاتزمانBقطعهھربرای

Q=Q1+Q2

BA

BA
ABB PP

SQP
QPQSPQ




 121
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بچ هاي انتقالیمثال 

Q=100
PA=10 Minutes
PB=5 Minutes
SB=40 Minutes

64
510

4010100
1 




Q
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ساخت)Order Release( صدور سفارش 

ابتداريزیبرنامهسیستمدرسفارشھرplanned order
(  open orderيا* Released orderبهصدورازبعدواست
/گرددمیتبديل

مبنایبرساختسفارشھایصدور  ;
 خروجیMRP
اولویت هاي فعلی
در دسترس بودن مواد ، ابزار ، مدارك مهندسی
ذيللیتھایفعاانجامباعثسفارشصدور  ;

 در خواست مواد و قطعات
 نقشه ، مشخصات ، روش ( ارسال مدارك ساخت  (
در خواست ابزار
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)Dispatching( توزیع 
اعالم سفارشات صادره به مراکز کاري
 زمان بروز آوريDispatch list بستگی به زمان عملیات ،

. سفارش ها دارد 
 اگر زمان عملیات سفارشات ساخت ، یک روز یا کمتر : مثال

.شود ینیز بصورت روزانه توزیع مDispatch listاست ، 
 بر حسب ساعات ( تاریخ ، مرکز کاري ، ظرفیت :شامل

، شماره سفارش ، شماره قطعه ، تعداد ، زمان ) استاندارد 
استانداردهر قطعه، کل زمان مورد نیاز ، موعد تحویل قطعه ، 

)CR( اولویت 
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گزارش دهی تولید
تولیدواقعیوضعیتتعیین
مناسباطالعاتوجودمستلزم،تغییراتبهسريعپاسخگويی،

/استبموقعودقیق
داردشرکتفعالیتھاینوعبهبستگیتولیدگزارشاتسیستم

پروژه
Job shop
تولید انبوه

کنترلجھتنیازمورداطالعاتJob shop:
صدور سفارش ها به کارگاه
شروع و خاتمه عملیات
حرکت سفارش ها
در دسترس بودن ابزار ، مواد و اطالعات عملیات

کارگاهاطالعاتآوریجمعھایروش;
on – lineشودیهر رویداد ، به محض وقوع گزارش م
  شیفت ، روز ، هفته ( دوره اي (

گزارش دهی بوسیله فرم کاغذي ، کامپیوتر متصل به شبکه ، وسایل خودکار
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برخی گزارشات مورد نیاز برنامه ریز

 وضعیت سفارشات صادره به کارگاه:
)براي سفارشاتی که بصورت فیزیکی نیز به کارگاه داده شده اند ( 

شماره قطعه ، شرح ، تعداد ، زمان صدور ، زمان تحویل ;شامل
، عملیات تکمیل شده ، مکان سفارش ، مقدار ضایعات ، مقدار 

سالم 
 وضعیت سفارشات صادر نشده به کارگاه:

)براي سفارشاتی که قرار بوده صادر شوند اما انجام نشده ( 
علت عدم صدور سفارش;شامل

......)عدم وجود مواد و قطعات مورد نیاز، عدم وجود ابزار،(
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)ادامه(برخی گزارشات مورد نیاز برنامه ریز

گزارشات موارد خاص
)  شماره شفارش ، شماره قطعه ، تعداد ، عملیات مربوطه ، علت ( گزارش ضایعات 

)  شماره سفارش ، شماره قطعه ، تعداد ، عملیات مربوطه،علت(گزارش دوباره کاري 
گزارش سفارشات با تاخیر  

)شماره سفارش ، شماره قطعه ، تعداد ، موعد تحویل ، عملیات باقیمانده ، علت ( 
گزارش خالصه عملکرد

تعداد و در صد سفارشات تکمیل شده در یک دوره  
علت تاخیرها+ میزان تاخیر در سفارشات عقب افتاده 
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