
 مديريت توليد و عمليات  92ري سسواالت سرا

نفر به عنوان نمونه تحت كنترل آماري فرآيند قرار گرفته است.حد باال و پايين كنترل با  20برگ نامه از هر ماشين نويس از ميان  100 -1

 ) چقدر است؟Z=3% (99,7سطح اطمينان 

 وصفر 0,1)4   0,1و1)3   وصفر1)2   2و1)1

 

 ؟UنميشودUوب سنوع تصميمات عملياتي مح كدام تصميم از -2

 )باالنس  خط1

 )نوسازي ماشين آالت2

 )كاهش دسته هاي عرضه مواد3

 )استفاده از اضافه كاري در توليد4

 

 ؟UنداردUطراحي ميشوند كدام مورد مصداق  Uدر سلول هاي كاري كه با استفاده از فناوري گروهي بصورت -3

 )باالنس خط بهتر انجام ميشود.1

 انات حركتي اپراتورها به حداقل ميرسد.)جري2

 )هزينه هاي مربوط به تغيير جريانات توليدي كمتر مي شود.3

 )امكان كنترل و پردازش بر روي چند ماشين براي يك نفر فراهم ميشود.4

 

 ؟Uنمي افتدUبا افزايش بازرسي هاي نگهداري  پيشگيري كننده كدام مورد اتفاق  -4

 دستگاه كاهش مي يابد. )هزينه هاي ناشي از خرابي1

 )هزينه هاي نگهداري پيشگيري كننده افزايش مي يابد.2

 )هزينه هاي ناشي از خرابي دستگاه تغييري نميكند.3

 )هزينه هاي نگهداري پيشگيري كننده كاهش مي يابد ولي كل هزينه ها ابتدا كاهش و سپس افزايش مي يابد.4

 

يك واحد توليدي در جدول زير ارائه شده است.در صورتيكه پيش بيني فروش ساالنه اين  هزينه هاي ثابت و متغير به منظور احداث-5

 ) بهترين محل احداث واحد توليدي كجاست؟Qواحد باشد ( 30,000واحد توليدي 

 مكان هزينه ثابت ساالنه (دالر) هزينه متغير به ازاي هر واحد (دالر)
 تبريز 125000 6
 تهران 75000 5
 هاناصف 100000 4

 مشهد 50000 10
 )مشهد4   )تبريز3    )تهران2     )اصفهان1
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 نيروي محركه مديريت كيفيت, كدام است؟ -6

 )توليد كاال با حداكثر كيفيت1

 )توليد كااليي كه نياز مشتري را برآورده سازد.2

 )توليد محصوالتي كه در معامالت هزينه كيفيت پايين داشته باشد.3

 كاف بين كيفيت ادراك شده و كيفيت مورد انتظار مشتري را حداكثر سازد.)توليد كااليي كه ش4

 

روز كاري در نظر بگيريم حداقل توليد  20پيش بيني فروش يك محصول براي چهار ماه آينده به شرح زير ميباشد. در صورتيكه هر ماه را  -7

 روش مواجه نشويم, چند پالت است؟به پيش بيني ف تثابت ماهانه به طوري كه هيچ ماهي با كمبود توليد نسب

 1(40                                                                                               

 2(50 

 3(60 

 4(70 

 

 ؟UنيستUورد ضروري الزم براي ساخت قطعات, كدام م تدر تعيين تجهيزا-8

 )مشخصات دقيق اجزاي محصول4  )توالي گامهاي توليد و مونتاژ3  )روش ساخت2                 )محل ساخت1

 

به شرح زير طبقه بندي كرده است.در صورتيكه بخواهد بهترين   Cو A,Bيك جواهر فروش سه تيپ سنگ قيمتي خود را در سه كالس  -9

 انجام دهد,كدام روش سفارش دهي بايد انتخاب شود؟را   Aالس روش سفارش دهي سنگهاي قديمي ك

 :سنگ قيمتي مانند الماسAكالس 

 :سنگ  هاي نيمه قيمتي مانند فيروزهBكالس 

 :سنگ هاي كم قيمت مانند يشمCكالس 

 )سفارش دهي بر اساس نقطه سقارش مجدد1

 )سفارش دهي باز تكميلي2

 )سفارش دهي ثابت3

 )سفارش دهي متغير4

 

 

 

 

 

 (پالت) پيش بيني فروش ماه ها
1 1000 
2 800 
3 1800 
4 400 
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 از كدام تكنيك ميتوان براي طراحي فرآيند توليد استفاده كرد؟ -10

 )نمودار گانت1

 )نمودار هندسي چندگانه2

 )نمودار علت ومعلول3

 )نمودار جريان كار و آناليز ماتريس بار كاري ماشين آالت4

 

 چه نوع رابطه اي با بازار در يك سيستم توليد بهنگام وجود دارد؟ -11

 )طراحي و مهندسي بر اساس سفارش2   نياز بازار و سفارش )توليد بر اساس1

 )فروش انبار4    )مونتاژ بر اساس نياز بازار3

 

(شكل مربوطه) جانمايي  3 در2به زير مفروض است.در صورتي كه بخواهيم ايستگاه هاي كاري را به صورت يك شبكه   -نمودار از  -12

 ه وسط شبكه مستقر شوند؟كنيم, چه ايستگاه هايي بهتر است در دو داير

 1(4/1 

2(3/2 

3(4/3 

4(5/2 

 

وخانه بخواهد اقالم طبقه بندي شده اند.در صورتي كه صاحب دار Cو A,Bقلم دارو به صورت زير در سه كالس  5000در يك داروخانه, -13
روز كاري)شمارش كند و اقالم 60را به صورت سه ماهه( Bروز كاري) شمارش نمايد.اقالم كالس  20را به صورت منظم و ماهانه ( Aكالس 

 روز كاري) شمارش كند.كال در هر روز چند قلم دارو بايد شمارش شود؟ 150را به صورت شش ماهه ( Cكالس 

 قلم دارو A=500كالس 

 قلم دارو B=1500  كالس

 قلم دارو C=3000كالس 

1(70   2(60   3(80   4(75 

 

 با افزايش تعداد مراكز توزيع , در سطح خدمات چه تغييري اتفاق مي افتد؟ -14

 )همچنان روند افزايش خود را حفظ ميكند ولي نرخ افزايش كمتر مي شود.1

 )ابتدا افزايش سپس كاهش مي يابد.2

 زايش مي يابد.)ابتدا كاهش سپس اف3

 )تغييري در نرخ افزايش روي نمي دهد.4

 به 1 2 3 4 5
 از

0 40 25 40  1 
0 75   0 2 
0 20  0 0 3 

85  100 20 60 4 
 0 0 0 100 5 
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 ؟UنيستUبراي تعيين اينكه كدام فعاليت در پروژه نياز به فشرده سازي ندارد,كدام مورد ضروري  -15

 )كوتاه ترين زمان ممكن فعاليت2    )زمان هاي مسير بحراني1

 يا مورد انتظار)زمان فعاليت عادي 4    )هزينه هاي فعاليت عادي يا مورد انتظار3

 

هشت سفارش بايد در دو ايستگاه به صورت متوالي پردازش شوند.زمانهاي پردازش هر سفارش در دو ايستگاه مذكور در جدول زير  -16

 كدام است؟(از چپ راست)، ارائه شده اند.بهترين توالي پردازش سفارشات كه كل زمان توليد را حداقل كند

1(P6,P1,P3,P5,P2,P7,P8,P4  

2(P6,P1,P3,P4,P8,P7,P2,P5 

3(P5,P2,P7,P8,P4,P3,P1,P6 

4(P7,P2,P4,P3,P1,P8,P5,P6 

 

 

 

ژ انجام مي شوند.در صورتي كه  است كه بر روي يك خط مونتا جدول زير نشان دهنده ي زمان هاي پردازش و توالي انجام وظايفي -17
 سيكل توليد را كمترين زمان ممكنه در نظر بگيريم, حداقل ايستگاه هاي كاري مورد نياز , چه تعداد خواهد بود؟

 وظايف قبلي زمان هاي پردازش(دقيقه) وظايف
A 1 - 
B 1 A 
C 2 B 
D 1 B 
E 3 C/D 
F 1 A 
G 1 F 
H 2 G 
I 1 E/H 
 

1(3   2(4   3(5   4(6 

 

در نظر بگيريم, با توجه به  91پيروي ميكند.در صورتي كه دوره مبناء را اولين فصل سال   Y=10+3Xفروش فصلي يك محصول از معادله  -18

 ,كدام است؟92ضرايب فصلي ارئه شده پيش بيني فروش فصل سوم سال 

 4 3 2 1 فصل ها
 0,2 0,5 0,9 0,8 ضرايب

1(11  2(14  3(28  4(6 

 

 

 

 1ايستگاه  سفارشات
 (ساعت)

 2گاه ايست
 (ساعت)

P1 16 5 
P2 3 12 
P3 9 6 
P4 8 7 
P5 2 14 
P6 12 4 
P7 18 14 
P8 20 12 
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 ؟نياز ميباشد. Eمونتاژ نماييم به چند واحد  Aواحد  100) مفروض است.در صورتي كه بخواهيم A )BOM درخت محصول  -19

1( 2000                                 

2(1900                                          

3(1600 

4(1000 

 

 ) براي ساخت يك محصول به سمت صفر گرايش پيدا ميكند؟LTهنگام , كدام زمان در محاسبه زمان انتظارپ(در سيستم توليد به  -20

 )پردازش محصول2   )تعويض قالب ها و قطعات و ابزارآالت ماشين1

 )انبار سازي4      )حمل محصول3
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 1392پاسخ سواالت درس مديريت توليد و عمليات سال 

 

 2ازمان سنجش گزينه پاسخ س -1
 براي حل سوال ميتوان بدين صورت پيش رفت:

برگ نامه بصورت تصادفي انتخاب ميكنيم.در اين حالت ما در حال سنجش يك متغير كيفيتي  100نفر (ماشين نويس)  20از ميان 

س بسراغ روابط متغير هاي بصورت وصفي هستيم.تعداد غلط ها يا مطلوب يا غير مطلوب بودن نامه ها مد نظر است.(بله/خير) پ
 وصفي ميرويم.

 واحد محصول نميسنجيم. كدر اين مساله ما در حال سنجش تعداد نقص ها در يك فرآيند هستيم و تعداد نقص ها را در ي

𝑃 =
20

20 × 100 = 0.01
      𝜎 = �0.01 × 0.99

100
= 0.0022 

𝑈𝑆𝐿 = 0.01 + 3(0.0022) = 0.0166                         𝐿𝑆𝐿 = 0.01− 3(0.0022) = 0.0034      
 

U.سنجش اين سوال را حذف نموده است 
 

 درست است. 2گزينه -2
لي نوسازي ماشين آالت از و ,از زير مجموعه هاي برنامه ريزي جامع هستند در مديريت توليد و عملياتهر سه  4و 3و  1گزينه هاي 

ر بردارنده توليد كاال و خدمات و سير تحويل آنها از توليد محصول تصميمات عملياتي محسوب نميشود.تصميم عملياتي تصميمي است كه د

 تا بدست مشتري ميباشد.

 
 درست است. 1گزينه  -3

) و 0TJIT0Tهاي توليد درست به هنگام (  باشند كه در سيستم  شكل) نوع خاصي از رويه توليدي سلولي مي -شكل (يو -0TU0Tخطوط توليد 

شكل كه در آن عمليات توليد اعمال  0TU0Tها بصورت يك خط  قابليت آرايش ماشين0TU 0T–خط  گيرند.   مي توليد ناب مورد استفاده قرار 
 .پردازند   مي شكل به فعاليت  0TU0Tگردد را مشخص مي سازد. اپراتورها در داخل اين آرايش    مي 

شكل  0TU0Tنتي با خطوط توليد باشد جايگزيني خطوط مستقيم س   مي يكي از تغييرات مهم كه ناشي از پياده سازي سيستم درست به هنگام 

هاي توليد درست به هنگام  توان به عنوان نوع خاصي از رويه توليد سلولي برشمرد كه در سيستم  شكل را مي 0TU0Tباشد. خط توليد   مي
)0TJIT0T 0ها در يك خط  شوند. ماشين   مي ) و توليد ناب به كار گرفتهTU0T دد.گر  شكل چيده شده و در داخل آن عمليات توليدي محقق مي 

  Layoutكارخانه و الگوي جريان مواد در وضع موجودبصورت L  شكل است كه باتوجه به رويكردJIT  بايد به صورتU  شكل تغيير يابد

شكل نياز به نيروي  Uدر استقرار بصورت و  جديد نيز ترسيم شده layoutو  اين كار با جانمايي مجدد ماشين االت صورت گرفته
بخودي خود باعث حداقل شدن حركت مواد , كاهش  JITشكل) پيامد سيستم  Cمقايسه با استقرار  انساني كمتري داريم (در

 موجودي ذخيره شده و همچنين كاهش حركت اپراتور ها ميشود.
 

 يادآوري:

شود. در شكل تركيبي در سلول هاي توليدي استفاده مي  Uدر سيستم توليد ناب به منظور پاسخ گويي به نوسانات تقاضا از چيدمان 
براي افزايش يا  Uانعطاف پذيريUشكل نقطه ورود و خروج خط توليد از يك سمت مي باشد. مزيت عمده چنين چيدماني  Uچيدمان 

شكل مي توان  Uكاهش تعداد كارگران مورد نياز به منظور تطبيق با تغييرات تقاضاي بازار مي باشد. در قسمت داخلي چيدمان 
 افرادي را اضافه يا كم نمود.

درون سيستم  WIPانجام مي شود و به همين دليل تعداد Uمهارت هاي يكسان Uشكل عمليات توسط افرادي با  Uدر چيدمان 
ميتواند ثابت باشد. بنابراين با تعيين يك مقدار استاندارد موجودي، عملياتي كه با ديگر عمليات هماهنگ و هموار نيستند 
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شود. داشتن يك ) قابل شناسايي بوده و امكان بهبود عملكرد آن امكان پذير مي(موجودي كمتر يا بيشتر از استاندارد دارند
WIP  .ثابت از جمله فاكتورهاي مورد نياز براي پياده سازي سيستم كششي و دستيابي به جريان توليد هموار ميباشد 

زمينه الزم براي پياده سازي سيستم  شكل در داخل سلولها و استفاده از كارگران چندمهارته Uبنابر اين با بكارگيري چيدمان 
كششي و جريان هموار فراهم مي شود. سيستم هايي كه داراي ماشين آالت با درجه اتوماسيون و اندازه بزرگ مي باشندبه 
 گونه اي كه مكان بار دادن و تخليه آن در دو نقطه متفاوت مي باشند، به دو كارگر نياز داشته و هر فرد داراي زمان بيكاري و

شكل وجود ندارد. سيستم هاي توليدي كه داراي  Uاتالف مي باشد. در چنين محيط هاي توليدي امكان پياده سازي چيدمان 
ماشين هاي با درجه اتوماسيون پايين و چند كاره مي باشند اگر موقعيت بار و تخليه هر دو در يك نقطه به خصوص باشد، يك 

يس كرده و سبب افزايش بهره وري منابع انساني و ماشين االت شود. استفاده از كارگر مي تواند به تنهايي ماشين را سرو
 شكل تركيبي، تخصيص عمليات مابين كارگران به منظور جوابگويي به تغييرات بازار را امكان پذير مي سازد. Uماشين االت 

WIP: Work In Process  كار در جريان        

 

 درست است. 4گزينه -4
 ) داريم:PM: Prevent  Maintenance( زرسي هاي نگهداري پيشگيرانهبا افزايش با

 .هزينه هاي نگهداري پيش گيرانه بصورت خطي افزايش مي يابد-1

 

 

 تغييري نميكند.(از دست دادن مشتري , اعتبار و...) هزينه ي تعميرات بصورت نمايي كاهش پيدا ميكند ولي هزينه ناشي از خرابي-2

 )4و كل هزينه ها ابتدا كاهش و سپس افزايش مي يابد.(رد گزينه  Uافزايش مي يابدUيشگيرانه هزينه نگهداري پ-3

 ياد آوري:

):تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده شامل بازرسي هاي  Preventive Maintenance/PM(نگهداري پيشگيرانه
 تكراري و انجام سرويس هاي الزم براي نگهداري تسهيالت

 انواع نگهداري

): تعميرات برنامه ريزي نشده است و چنانچه دستگاهي از Corrective Maintenance/CM(يرات اصالحيتعم

 وضعيت عملياتي خارج شد نياز به تعميرات دارد كه بخودي خود نيروي انساني و قطعات و....بايد صرف كرد.
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 درست است. 1گزينه  -5

وليد را محسابه كنيم و در بازه هاي توليد مشخص تعيين كنيم كدام شهر بهينه براي حل اين مساله هم ميتوان نقاط بي تفاوتي ت -الف

 ترين هزينه را دارد(وقت گير)

 مي توان بصورت سر راست هزينه ها را حساب كرد و شهري كه كمترين هزينه را دارد انتخاب كنيم. -ب

 هزينه کل مکان

125.000 تبريز + 6 × 30.000 = 305.000 
75.000 تهران + 5 × 30.000 = 225.000 

100.000 اصفهان + 4 × 30.000 = 220.000 
50.000 مشهد + 10 × 30.000 = 350.000 

 

 با توجه محاسبات اصفهان بعنوان كمترين هزينه انتخاب ميشود.

 راه حل دوم:

 ميتوان براي درك مفهومي مساله نقاط بي تفاوتي شهر ها را محاسبه كرد.
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 مقايسه موردي:

 مشهد اصفهان تهران تبريز شهر

 .......... ..........  ..……… تبريز

 برابر 25000در سطح  .………… تبريز همواره بزرگتر تهران

 )اصفهان/بيشتر=تهران(كمتر=

 برابر 5000در سطح 

 (كمتر=مشهد/بيشتر=تهران)

  …………… .......... تبريز همواره بزرگتر اصفهان

 برابر18750در سطح  مشهد

 تبريز/كمتر=مشهد)(بيشتر=

 برابر  8333در سطح  ..........

 (بيشتر=اصفهان/كمتر مشهد)

………….. 

 

 
 

 صحيح ميباشد. 2گزينه -6
 مفهوم كيفيت

. اگر محصول يا خدمت ارائه شده در جنبه هايي خاص، كيفيت Uمشتري طلب مي كندUكيفيت يك محصول يا خدمت همان چيزي است كه  

نداشته باشد تنها هزينه اي است كه پرداخته شده ولي ارزش افزوده اي ايجاد نكرده بسيار بااليي داشته باشد، اما مشتري بدان نياز 
است. در نگاه نوين به كيفيت مي توان گفت: كيفيت ضرري است كه از لحظه ورود محصول به بازار به وجود مي آيد. اين تعريف در نگاه 

فزوده ايجاد نمايد كه خواسته هاي مشتريان را برآورده سازد. در اول نامفهوم به نظر مي آيد اما يك محصول زماني مي تواند ارزش ا

فرآيند هاي توليدي كيفيت در مقابل پراكندگي قرار مي گيرد. به صورتيكه براي دستيابي به يك فرآيند با كيفيت بايد پراكندگي فرآيند 
م بهبود يك فرآيند مي باشد. در گام اول مي تا حد امكان كاهش دهيم. توجه به اين نكته ضروري است كه كاهش پراكندگي گام دو

بايست تا ميانگين فرآيند را در كنترل خود درآورده و از توليد محصوالت حول ميانگين اطمينان حاصل كنيم. براي كنترل يك فرآيند و 
ا، ابزار هاي كنترلي ايجاد شده دستيابي به يك فرآيند با كيفيت مدل ها و تئوري هاي فراواني ارائه شده و براي هر كدام از اين مدل ه

 كه به وسيله آنها مي توانيم كيفيت فرآيند را زير نظر بگيريم

 يادآوري:
هاي استراتژيك و  شود. بازاريابان، به منظور تدوين برنامه ها تلقي مي هاي پيچيده و پوياي رقابتي، كيفيت دارايي راهبردي سازمان در محيط

كنند. آگاهي  رضايت مشتريان و ايجاد ارزش در فرايند بازاريابي، از اين مزيت رقابتي استفاده ميرسيدن به اهداف بازاريابي، جلب 

تر  ها، باعث شده است تا سازمان ها به كيفيت برتر و قيمت منطقي مشتريان نسبت به تنوع و كيفيت محصوالت و رقابت فشرده بين شركت
 ي جهاني، بنگرند.ساز ادامه حيات در بازارها به عنوان عامل سرنوشت

3T) رضايت مشتري، در فرايند مديريت كيفيت فراگيرTQM) مهندسي مجدد فرايند كسب و كار ،(BPR ،مراحل هشتگانه چرخه صنعتي ،(
 آيد. انديشه تثليث كيفيت جوران و تعريف كيفيت، عاملي كليدي به شمار مي

شود. در تمام تعاريفي كه از جوران  تعريف مي» طور كامل شتريان بههاي بالقوه يا بالفعل م برآوردن خواسته«، كيفيت TQMدر مفاهيم 

هاي آنان است.  ) در مورد كيفيت بيان شده، مهمترين عامل موفقيت، جلب رضايت مشتريان و برآوردن خواسته1979(  ) و كرازبي1988(
يا نيازهاي مشتريان را شناسايي كند. تعيين  ها بنابراين، وظيفه هر شركتي است كه در همان مراحل توسعه خدمت يا محصول، خواسته

هاي تجاري و فرايندها، موجب پيشتازي يك شركت بي  دقيق نيازهاي مرتبط با طراحي محصول، عملكرد، قيمت، ايمني، توزيع و ساير فعاليت
 رقباي خود در بازار هدف خواهد شد.

 

 صحيح مي باشد. 3گزينه -7

3Tجامـــع ميباشد. اين سوال مربوط به مبحث برنامه ريزي 
3T.براي اينكه در هيچ فصلي با كمبود مواجه نباشيم مي بايست در هيچ فصلي كمبود توليد نسبت به تقاضاي تجمعي نداشته باشيم 
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 )1200پالت در روز توليد كنيم تا در هيچ ماهي با كمبود مواجه نشويم.(توليد ماهانه  60با توجه به محاسبات انجام شده مي بايست 
 پالت در روز داريم: 60با توليد 

 باقي مانده -مصرف  توليد ماهانه تقاضا(پيش بيني فروش) ماه ها
1 1000 1200 1000- 200 
 از اين ماه 400از ماه قبل و  200( 800-600 1200 800 2
3 1800 1200 1800- 0 
4 400 1200 400- 800 

 
 

 صحيح مي باشد. 1گزينه -8

 در تعيين تجهيزات براي ساخت قطعات روش ساخت و توالي گامهاي ساخت و همچنين مشخصات دقيق اجزاي محصول مورد نياز است.
 مكان يابي كارخانه نه ساخت قطعه محل ساخت تعيين كننده ميباشد.اما براي 

 

 صحيح مي باشد. 4گزينه -9

تقسيم بندي ميشوند.اين امر فرآيند كنترل انبار را آسان  A,B,Cكاال ها بر اساس ارزش و حجم آنها به سه دسته ي دسته بندي كاالها:
 ميكند.

A: دارند.مديريت مواد بايد كنترل بيشتر روي اين دسته داشته باشد.محصوالت  حجم بسيار كمي از مواد هستند و ارزش زياديA  بايد
 سفارش دهي متغير داده شوند .كنترل شديد ، كنترل مدارك روي آنها دقيق است. (مثال هفته ايي يكبار)

B :) مقدار اقتصاديEOQ.سفارش ميدهيم ( 

C:  ميشوند و مقدار زيادي سفارش ميدهيم (هر چند سال يكبار)كم ارزش ترين و پر حجم ترين هستند.سفارش دهي ثابت 

 

 صحيح مي باشد. 4گزينه -10

اي مفيد براي  وسيله ,  دهد. گانت چارت را نشان مي پروژهاست كه برنامه زمانبندي  نمودار ميله اي نوعينمودار گانت: 
در دوره اي كه مديريت علمي شكل گرفته بود، هنري گانت ابزاري براي نمايش ميزان  باشد. ها مي ريزي و زمانبندي پروژه برنامه

پيشرفت يك پروژه در قالب يك جدول ويژه را به وجود آورد. كاربرد اوليه اين جدولها پيگيري ميزان پيشرفت پروژه هاي 
ديريت پروژه ها بسيار پركاربرد شده است ساخت كشتي بود. اكنون برنامه ريزي گانت به صورت نمودارهاي افقي ميله اي در م

 و اين نمودارها به گانت چارت معروف هستند

 براي بررسي در ابعاد چندگانه محصول بكار ميرود نمودار هندسي چندگانه:

نمودار علت و معلول يا استخوان ماهي نموداري است مربوط به كنترل كيفيت و همچنين بررسي عوامل  نمودار علت و معلول: 
نمودار علت و معلول ارتباط بين ويژگي كيفي و  (نمودار ايشي كاوا)اثير گذار بر روي موضوع مورد تاكيد كه مورد بررسي است.ت

 عوامل و فاكتورهاي مرتبط به آن را نشان مي دهد.

 

 روز)÷سطح توليد(تقاضا تقاضاي تجــــمعي روزهاي تـــــراكمي (پالت) پيش بيني فروش ماه ها
1 1000 20 1000 50 
2 800 60 1800 45 
3 1800 80 3600 60 
4 400 100 3000 50 
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 نمودار جريان فــرآيند و ماتريس بار كاري ماشين آالت: 

 فرآيند چيست؟

ي و مرتبط بوده كه محصول خاصي را بوجود مي آورد و براي ايجاد اين محصول به دادهاي خاصي فرآيند مجموعه فعاليتهاي متوال
نياز دارد كه زمينه را براي درست عمل نمودن آن فراهم مي سازند.هر كسي كه حداقل در يكي از مراحل عملكرد فرآيند 

براي دستيابي به ماموريت سازمان طراحي شده  درگير باشد، صاحب فرآيند محسوب مي گردد.فرآيندهاي موجود در هر سازمان
 اند؛ تا با عملكرد بهتر نيازهاي اساسي مردم را تأمين نمايند.

 اند.فرآيندهاي اصلي در پاسخ به يك نياز خاص مشتري طراحي مي گردد و از گامهايي تشكيل يافته 

 )Process Flow Diagram(نمودار جريان فرآيند

 ).فرآيند از نمودار جريان فرآيند (فلوچارت استفاده مي شود براي تفسير بهتر عملكرد يك
 براي گوناگون مراحل از تصويري كه منطق بي و هدف بي – تكراري –نمودار جريان كار نموداري است براي حذف مراحل زائد 

 روي ، را مشكل آورنده بوجود علل ، را كار جريان توان مي نمودار اين با. نمايد مي مشخص را انتها تا ابتدا از كار يك انجام
دم و تاخير مراحل كار و ايجاد تغييرات تق دادن تغيير و مكرر آزمايشهاي با عبارتي به كرد پيدا و جستجو آساني به كاغذ صفحه

 الزم مناسبترين شكل جريان كار كشف مي گردد.

 ماتريس بار كاري ماشين آالت:

بر عهده دارد. روشهاي  مختلف، نقشي مهم در بهره وري پروژه هاي  بهينه اريبا  بار ك استفاده از تعداد بهينه ماشين آالت
شرايط تخصيص ماشين آالت  ميتواند ماتريس بار كاريمتعددي جهت تخصيص ماشين آالت به فعاليتهاي يك پروژه وجود دارد. 

  در پروژه را براي پيمانكاران فراهم مي سازد.

 

 )3ليه سنجش گزينه اعالم او(صحيح مي باشد. 1گزينه -11

 JIT رويكرد مديريت توليدي -
ساير  معموال به اين معني است كه خريد مواد خام و JUST IN TIME ، اصطالح JIT سيستم توليدي ازنظر رويكرد مديريت توليد

زماني انجام تحويل شوند. و ازطرفي توليد  قطعات توليد فقط در زمان مصرف اين مواد قطعات در فرايند توليد، از فروشندگان
نيز ناميده  "تقاضا"همين خاطر اين سيستم توليد رااصطالحا سيستم كشش توليد  خواهدشد كه سفارش از مشتري گرفته شود به

آن مواد تاحد ممكن به  تا مشتري تقاضا نكند توليدي انجام نمي شود و لذا عكس سيستم توليدي سنتي است كه در اند، زيرا
  .كند د و فرايند نيز تاحد ممكن توليد ميفرايند توليد تزريق مي شو

 

- JIT : توليدي است كه در آن تمامي فعاليت ها از طراحي تا تحويل محصول به مشتري به طريقي سازمان يافته كه فقط حركت بموقع مواد را اجازه

 ميدهد.

- JIT  ترين سطح موجودي و كمترين اشتباه انجام گيرد.يك فلسفه ساخت و توليد است كه سعي دارد توليد با كوتاه ترين زمان سفارش،پايين 

                           
 باعث كاهش هزينه بهره و نگهداري ميشود.(مزيت اصلي)                                        

طعات اضافي فقط زماني توليد شود ) يا كانبان استفاده ميشود.اين امر باعث ميشود كار در جريان كاهش يابد و قPULLاز سيستم كشش( JITدر  -

 كه تقاضا براي آنها در ايستگاه بعدي وجود داشته باشد.

 
 .باعث چيدماني نزديك تر ماشين ها ميشود      

 
 اهي كيفي در سطوح عمليات با الست.).(كنترل فرآيند ساخت بسيار فشرده و آگ در نتيجه سيستم حمل ونقل را ساده تر ميكند                                                 
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 ) تجهيزات تاكيد شده  است.(بعلت اينكه ذخيره ايمني وجود ندارد)PMروي تعميرات پيشگيرانه(  JITدر سيستم  -

- JIT  .روي  شناسايي اوليه مسائل بالقوه توليد(قبل از توقف خط) تاكيد دارد 

- JIT اني به سازمان ديگر متفاوت است.براي همه سازمانه قابل استفاده نميباشد و از سازم 

 كاهش سطح موجودي باعث نمايان شدن عيبها و مشكالت ميشود و مانند قايقي در آب كه سطح آب پايين مي آيد. -

 
 

 كاهش هزينه تمام شده-1باعث :         JITپيگيري موارد  -

 ولبهبود كيفيت محص-2                                                       

 بهبود بهره وري-3                                                       
 به تعالي رسيدن سازمان-4                                                       

  

 

از بازار و سـفارش انجـام   در توليد بهنگام و ناب مهمترين مساله تامين نياز مشتري ميباشد بنابرين در اين توليد , توليد بر اساس ني -
 ميگير تا موجودي به حداقل برسد و همچنين اين امر موجب كاهش ضايعات مي گردد.

 
 
 

 صحيح مي باشد. 1گزينه -12

اين نمونه سوال عينا در سال هاي گذشته تكرار شده است.ايستگاههايي در مركـز قـرار ميگيرنـد كـه بيشـتري تبـادل را بـا ايسـتگاههاي         
 د.بنابرين داريم:ديگر داشته باشن

5 4 3 2 1  
100 100 25 40 ... 1 

0 105 0 ... ... 2 
0 120 ... ... ... 3 

85 ... ... ... ... 4 
... ... ... ... ... 5 

 براي پر كردن جدول مجموع تبادالت ايستگاهها را در يك خانه مينويسيم.

 100=5و  1مجموع تبادل بين  پس در     100داريم:  1به  5و براي  0داريم:  5به  1براي 

 100=4و  1پس در مجموع تبادل بين      60داريم:  1به  4و براي  40داريم: 4به  1براي 

 25=3و  1پس در مجموع تبادل بين          0داريم: 1به  3و براي  25داريم: 3به 1براي 

 40=2و  1ن پس در مجموع تبادل بي     0داريم:  1به 2و براي  40داريم: 2به  1براي 

 خانه هاي جدول را پر ميكنيم. 5و 4و  3و 2و به همين ترتيب براي خانه هاي 

 (جمع تبادالت)) با بقيه دارند.325(با مجموع  4)و  265(با مجموع 1بيشترين ارتباط را ايستگاههاي 
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 صحيح مي باشد. 1گزينه -13
 اين نمونه سوال عينا در سال هاي گذشته تكرار شده است.

 تعداد شمارش در هر روز دوره ي شمارش(روز) تعداد اقالم دارو3T ماقال

3TA 500 20 20÷500 :25 
3TB 1500 60 60÷1500 :25 
3TC 3000 150 150÷3000 :20 

 قلم دارو 70)مجموع شمارش: 20+25+25(
 
 

 صحيح مي باشد. 1گزينه -14
توليد كنندگان به  .ليت ارائه كاال يا خدمت بر عهده ايشان استمجموعه اي ازموسسات وابسته به يكديگر مي باشند كه مسئو توزيع مراكز

ترتيب بهره وري الزم در كاالي خويش، اين كار را به واسطه ها واگذار كرده وبه اين  3Tمستقيم بازاريابي3Tدليل عدم توانايي مالي الزم جهت 

 امر توزيع كاال به بازارهاي هدف را افزايش مي دهند،
فقط به توزيع كاالهاي فيزيكي محدود نمي شود،توليد كنندگان خدمات و ايده هاي نو بايد به نحوي محصوالت خود را در  توزيع مراكز مفهوم

زشي و ارائه خدمات بهداشتي استفاده كرده و لذا بايد مراكز و قرار دهند و براي اين منظور از سيستمهاي آمو جمعبت هدفدسترس 
دمات نمايندگيهاي خاصي را براي اين امر ايجاد كنند. به عنوان مثال بيمارستانها و مراكز آموزشي بايد در مناطقي استقرار يابند كه ارائه خ

 .بهداشتي و آموزشي به بهترين نحو امكان پذير باشد

 Strategic Logistics Management. Stockمستقيما در منابع فارسي سافت نشد ولي در منبع التين  پاسخ مستقيم اين سوال
and Lambert, 2001  نموداري با اين مضموم رسم شده است. 

 
 .صحيح مي باشد 3گزينه -15

 نيم.براي سرعت بخشيدن به اتمام يك پروژه ميبايست هزينه تسريع را براي مسير هاي بحراني محاسبه ك
 براي اين كار ميبايست بين هزينه و زمان معياري مدنظر بگيريم تا بتوانيم پروژه را بهينه تسريع كنيم.

 موازنه ي هزينه و زمان:

 )ابتدا مسيرهاي پيش رو و پس رو و زمان اتمام پروژه را معين و مسير بحراني را حساب ميكنيم.1
 اي فعاليت هاي بحراني)(بر)هزينه تسريع هر فعاليت را محاسبه ميكنيم.2

را معين ميكنم و زمان فعاليت فوق را تا حدي فشرده ميكنيم كه مسيرهاي ديگر را بتوان  Uفعاليت هاي بحرانيU)كمترين هزينه تسريع 3
ي شده بحراني نمود.اين گام را تا جايي ادامه مي دهيم تا به نقطه ي تعادل برسيم.نقطه تعادل نقطه اي است كه تمام مسير هاي بحران

 است يا اينكه بدون كاهش زمان پروژه هزينه پروژه افزايش يابد.
 فشرده سازي يك فعاليت پس از رسيدن به نقطه ي تعادل باعث افزايش هزينه كل بدون كاهش زمان پروژه ميشود.
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هزينه تسريع =
هزينه فشرده − هزينه نرمال

−زمان نرمال زمان فشرده
 

بحراني براي فشرده سازي نيز انتخاب شود ، فعاليتي كه كمترين هزينه تسريع را داشته باشد  گاهي اوقات ممكن است فعاليتي غير
 مدنظر ما قرار ميگيرد.

 هدف اصلي اين كار كاهش زمان تكميلي پروژه و حداقل نمودن هزينه هاي فشرده سازي ميباشد.

 با توجه به توضيح فوق موارد زير مورد نياز است:
 )1آن(گزينه  مسير بحراني و زمان-۱
 )2كوتاه ترين زمان انجام فعاليت به همراه هزينه اي كه بهمراه دارد(هزينه تسريع).(گزينه -2

 منظور از فعاليت ؛ فعاليت بحراني است . )4(گزينه بهمراه هزينه اش عادي (بحراني)زمان نرمال يا زمان فعاليت-3

 
 صحيح مي باشد. 3گزينه -16

 ي به روش جانسون ميباشد.اين تست مربوط به اوليت بند
 در روش جانسون داريم:

حداقل وجود داشت به اين  2ماشين) پيدا كرده و به ترتيب مرتب كرده ،اگر  3يا 2يا 1زمان حداقل را(روش جانســـون:  -۲
 صورت عمل ميكنيم:

 گانت پروژه را ترسيم ميكنيم. و بوسيله نمودار بود آخرين كار ميشود. 2بود اولين كار ميشود و اگر در كارگاه  1اگر كارگاه 

 ستون قرار ميدهيم: 2كارگاه رو بدين صورت در  3بود اين  3اگر تعدا كارگاه ها 
 مينويسم. 2را جمع كرده در ستون  3و2نوشته و زمان ستون  1را جمع كرده در ستون  2و1زمان كارگاهها 

min𝐴𝑖( ايستگاه حداقل يكي از دو شرط  3براي  ≥ 𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑖 اي  𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑖 ≥ 𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑖 (.بايد برقرار باشد 

 

 براي اين مسئله داريم:

 

 

 

 

 
 
 
 

P6 P1 P3 P4 P8 P7 P2 P5 

 اولين كار ميشود. P5از ستون اول است.پس  2 ستون عدد 2كمترين عدد در 

 اولين بعدي ميشود. P2از ستون اول ميشود.پس  3ستون عدد  2كمترين عدد بعدي در 

 آخرين كار ميشود. P6از ستون دوم ميشود.پس 4ستون عدد  2كمترين عدد بعدي در 

 دي ميشود.(يكي مانده به آخر)بع آخرين كار  P1از ستون دوم ميشود.پس 5ستون عدد  2كمترين عدد بعدي در 

 بعدي ميشود.(دوتا مانده به آخر) آخرين كار  P3از ستون دوم ميشود.پس 6ستون عدد  2كمترين عدد بعدي در 

 1ايستگاه  سفارشات
 (ساعت)

 2ايستگاه 
 (ساعت)

P1 16 5 
P2 3 12 
P3 9 6 
P4 8 7 
P5 2 14 
P6 12 4 
P7 18 14 
P8 20 12 

۱ ۲ ۳ ۷ ۶ ۵ ۴ ۸ 
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 بعدي ميشود.(سه تا مانده به آخر) آخرين كار  P4از ستون دوم ميشود.پس 7ستون عدد  2كمترين عدد بعدي در 

 بعدي ميشود.(چهارتا مانده به آخر) آخرين كار  P8ز ستون دوم ميشود.پس ا12ستون عدد  2كمترين عدد بعدي در 

 بعدي ميشود.(پنج تا مانده به آخر) آخرين كار  P7از ستون دوم ميشود.پس 14ستون عدد  2كمترين عدد بعدي در 

 توضيح:دايره ها ترتيب پر شدن را نمايش ميدهد.

 

 صحيح مي باشد. 3گزينه -17
 ياد آوري:

بر اساس محصول توليد در حجم باال و در ايستگاه هاي متوالي انجام ميشود.هدف از تجزيه تحليل لي اوت بر اساس محصول  در لي اوت

 اينست كه وظايف چگونه بشكل متوازن بين ايستگاه ها تقسيم شود.(متوازن نمودن خط مونتاژ)

ايستگاه چند فعاليت بايد انجام دهد/درصد بيكاري هر ايستگاه  براي طراحي خط مونتاژ پس از بررسي اينكه چند ايستگاه نياز داريم/هر

 داريم. Uسيكل زمانيUنياز به محاسبه 

 :حداكثر مدت زماني كه يك ايستگاه كار خود را به اتمام رسانده و به ايستگاه بعد منتقل ميكند.سيكل زماني

 ت هاي مونتاژ محصول) زمان فعاليت يكي از فعاليMAX:حداكثر(حداقل سيكل زماني عبارت است از

ميتوان گفت هميشه در سواالت براي به اشتباه انداختن مدام از حداقل سيكل زماني بحث ميشود تا كوتاه ترين زمان انجام كار را در نظر 
 ) زمان فعاليت يكي از فعاليت هاي مونتاژ محصولMAXحداكثر(U گرفت اما حداقل سيكل زماني برابر است با:

 

 3} كه برابر است با : 1و3و1و1و2و1و2و1و1ماكزيمم {سيكل زماني:  در اين تست حداقل 

 و داريم:

=حداقل تعداد ايستگاه
مجموع زمان فعاليتها

سيكل زماني
تعداد ايستگاه        = ∑(1+1+2+1+2+1+1+3+1)

3
= 13

3
= 4.33 ≅ 5 

3T ايستگاه ميباشد. 5تعداد ايستگاه هاي مورد نياز 

=راندمان خط توليد 1 −
يبيكار مجموع زمانهاي 

سيكل زماني×تعداد ايستگاه
≡

مجموع زمان فعاليتها

سيكل زماني×تعداد ايستگاه
راندمان    = 13

3×5
= 13

15
= 86.67% 

 درصد 86,67راندمان هم برابر است با 
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 صحيح مي باشد. 2گزينه -18
3T فر فرض ميكنيم.در نظر ميگيرم و اين فصل را برابر با ص 91سال پايه را اولين فصل 

3T:داريم 
 

 

 

آنرا ضرب ميكنيم.(اكثـرا قسـمت    3ضريب فصل Uحساب ميكنيم و در آخر در  6ميباشد.بر اساس  6معادل عدد  92پس فصل سوم سال 
 آخر فراموش ميشود)

𝑌6 = 10 + 3(6) = ليفص   28 →  با توجه به  28 × 0.5 = 14 

 

 .صحيح مي باشد 2گزينه -19

3T براي حل درختBOM .هميشه بايد دقت داشت كه از سطوح باالتر در سطوح پايين تر آيا تكرار شده است يا خير 

 
 
 
 
 

𝐹𝑟𝑜𝑚 𝐿𝑒𝑓𝑡 𝐸 = [(2 × 2 × 1 × 1) + (2 × 1 × 1 × 1 × 1) + (3 × 1 × 1 × 1) + (2 × 1 × 2 × 1) + (3 × 2 × 1)](100)       = 1900 

 

 
 

 .صحيح مي باشد 4نه گزي-20

 ياد آوري:

3T در توليد بهنگام با استفاده از روشSMED  زمان تعويض قالبها از چندين روز به چند دقيقه كاهش پيدا كرد( توسط شينگو در

 نيز 1(البته گزينه تويوتا) و همچنين بعلت توليد بموقع و كاهش موجودي انبار سازي محصوالت نيز به سمت صفر ميل پيدا ميكند.
 ميتواند صحيح باشد).

هاي تويوتا به يك عدد كاهش يافت.  اي قالب، تعداد توليد اقتصادي در برخي از كارخانه بعد از بكارگيري سيستم تعويض يكدقيقه
 عدد براي هر ايستگاه مونتاژ را مهيا ساخت. 1امكان انبار كردن موجودي كمي در سطح تنها 

 

3T 3 1392سالT 1391سال 
3T3 4=1فصلT 0=1فصل 
3T 3 5=2فصلT1=2فصل 
3T3 6=3فصلT2=3فصل 
3T3 7=4فصلT3=4فصل 
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 نگام و ناب در سازمانزمينه هاي بكار گيري عناصر توليد به

 در فرآيند توليد و برنامه ريزي-الف
 

 تجزيه تحليل گرافيكي مسير حركت،مسير حركت از عرضه كننده تا توليد كننده تا نمايان شود تا مشكالت رديابي شود.-1
 استاندارد نمودن وظايف و نحوه انجام عمليات-2
 مشخص نمودن زمان كاري هر دستگاه-3
 ردن توليد به كمك مدلهاي تعيين تركيب محصوالت توليديبرنامه ريزي ك-4
 حذف گلوگاه ها و گلوگاه هايي كه مانع تسريع حركت مواد ميشوند-5
 مشخص كردن سطح توليد تا اين سطح در يك افق زماني مشخص ثابت و يكنواخت باشد.-6
 براي كاهش زمان راه اندازي SMEDاستفاده از روش -7
 ABCاساس دسته بندي قطعات بر -8
 تطبيق ابزار و تجهيزات با وظايف تخصيص يافته و متناسب با هر وظيفه،ابزار و....-9

 كه از اين طريق ميتوان موجودي و هزينه عملياتي را كاهش داد.) TOCبكارگيري تئوري محدويتها (-10
 
 
 
 

 در فرآيند مديريت-ب
 مكاريتشكيل تيمهاي كاري در زمينه هاي مختلف و ترويج روحيه ه-1
 QFDتشكيل گروههاي كاري و رويكرد -2
 ترويج فرهنگ سازماندهي نظم و انضباط-3
 آموزش كليه كاركنان در جهت بهبود مستمر(كايزن)-4
 توسعه ارتباطات افق،عمودي،مورب و ماتريسي به منظور هماهنگي بيشتر-5
 شناسايي و حذف منابعي كه ارزش افزوده ايجاد نميكند -6
 ان براي استفاده از هوشين كانريآموزش كاركن -7

 فرآيندي شامل انتخاب اهداف و تعريف پروژه ها براي نائل شدن به آن،تخصيص افراد و منابع به منظور اجراي آن                                                                    
 پروژه             تخصيص افراد و منابع           كنترل) و تعيين معيار هاي اندازه گيري براي كنترل پروژه (اهداف                                                                                                           

   TQMروشي است براي ارائه هر تغيير فرآيند برنامه ريزي،اجرا و كنترل و بررسي گام به گام اجرا در  TQM:در                                                                                                

 

 

 در فرآيند كنترل-ج
 استفاده از سيستم كنترل مشهود ، نصب چراغ هاي سه رنگ كه وضعيت كاري دستگاه را نشان ميدهد.(كار ميكند/نميكند و...)-1
 كار دستگاه بصورت گرافيكي و نصب آن روي دستگاه برا تسريع آموزش و يادگيري و كنترل كردن عمليات نمايش دستور العمل-2
 ترويج فرهنگ خود كنترلي به منظور حذف ايستگاه هاي بازرسي و...-3
 ر تجهيزات و ماشين آالت شود.تا بصورت كلي اپراتورها در نگه داري ماشين آالت و تجهيزات خبره شوند و موجب افزايش عم TPMبكارگيري اصول -4
تا بتوان افكار انسان را آزاد كرد تا فعاليت هاي ارزش آفرين انجام دهند و جلوگيري از بروز خطا بوسيله سنسورها تا  POKA-YOKEترويج فرهنگ استفاده از -5

 اي حذف كارهاي تكراري و فعاليتهايي كه وابسته به حافظه و احتياط افراد است.بزار و وسايلي بربيشتر از حد توليد نشود.                                           ا

 

 :ايستگاهي بنام كنترل كيفيت در انتهاي فرآيند قراردارد كه كيفيت محصول نهايي را چك ميكند.        )         انبوهSPCآموزش بكارگيري تكنيك هاي كنترل فرآيند آماري(-6

        SPC                                                                                                           

 كيفيت محصول نيمه:اين امر جزء ضايعات محسوب ميشود و هر ايستگاه مسئول كيفيت كار خود بوده و نابتفاوت در توليد انبوه و بهنگام                                                       

 براي كنترل كل فرآيند استفاده شده       SPCساخته كه به مرحله بعد رسيده را چك ميكند.در توليد بهنگام                                                                                                                       
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 1392بودجه بندي سواالت مديريت توليد و عمليات 

تعداد  سر فــــصل
 تست

 تحليل سوال شماره سوال درصد

 مربوط به كنترل كيفيت /متوسط 1 ٪10 2 كيـــفيــت

 تعريف كيفيت/آسان 6

 مديريت عملياتي/متوسط 2 ٪20 4 برنامه ريزي توليد

 برنامه ي توليد/آسان 8

 نمودار جريان فرآيند/متوسط 10

 برنامه ريزي توليد/آسان 13

 تحليل استقرار/متوسط Layout( 2 10٪ 12استقرار(

 /سختGTشكل در  Uاستقرار  3

 تحليل نمودار نگهداري/سخت 4 ٪5 1 و تعميراتنگهداري 

 تحليل بي تفاوتي نقاط/متوسط 5 ٪5 1 نقطه ي سر به سرتحليل  
 برنامه ريزي جامع/آسان 7 ٪5 1 برنامه ريزي جامع
 /متوسطها دسته بندي كاال 9 ٪5 1 مديريت موجودي

مفاهيم جديد در مديريت 
 )JIT,SCM,GT(توليد

 /متوسطJITمفاهيم  20 15٪ 3
 /متوسطJITمفاهيم  11
 خدمات/سخت 14

 هزينه ي تسريع/متوسط 15 ٪5 1 مديريت پروژه
سيستم هاي توليدي غير 

 پيوسته(اولويت بندي كارها)
 روش جانسون/متوسط 16 5٪ 1

كار سنجي و زمان سنجي(باالنس 
 خط)

 باالنس خط و سيكل زماني/متوسط 17 5٪ 1

 نمودار درختي/متوسط MRP( 1 5٪ 19برنامه ريزي مواد(

 پيش بيني تقاضا/آسان 18 ٪5 1 پيش بيني تقاضا
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 به نام خداي بخشنده مهربان

 پاسخ سواالت سواالت مدیریت تولید

 فــــرشاد صفري-)D(دفترچه 93ارشد مدیریت  کنکور

 

 صحیح است. 2گزینه )161

 

4 + 2 + 8 + 4 + 6 = 24 × 100 = 2400 

از این اجزاء براي تولید یک واحد  یکهر و سهم  شدهیلتشکاین است که یک محصول از چه اجزایی  يدهندهنشانساختار محصول 
 محصول چه میزان باید باشد و همچنین ترتیب ساخت و مونتاژ این اجزا چگونه است.

 هر جزء فقط باید در یک سطح قرار گیرد. -

 در سطح پایین تر قرار دهیم. آن رامختلف قرار داشت باید  دو سطحاگر جزئی در  -

از همان نقطه ساختار را گسترش  مجدداًتشکیل شده بود که در سطح پایین نیز باشد ، اگر محصول در سطح باال تر از جزئی  -
 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات ) 74.(صفحه دهیمیم

 

 صحیح است. 1)گزینه 162

 و نیروي انسانی گذاريسرمایهتولید بدون کارخانه و تولیدي با کمترین فضاي کارخانه ، :تولید ناب

 )Out Sourcing: قطعات حساس(بحرانی) را خودمان تولید کنیم و الباقی(غیر بحرانی) را به پیمانکاران دهیم.( Lean Productionمفهوم  -

 .باشدمییک معماري عملیاتی منعطف  دنبال بهتولید ناب  -

 کند. تأمینرا  مشتريرضایت تا  کندو نیازها و تمایالت مشتري را در تولید خود لحاظ  هاخواستهتولید الغر و منعطف  -

 .هددمیمواد را اجازه  موقع بهکه فقط حرکت  یافتهسازماناز طراحی تا تحویل محصول به مشتري به طریقی  هافعالیتتولیدي است که در آن تمامی :  -
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- JIT  و کمترین اشتباه انجام گیرد. سطح موجودي ترینپایینزمان سفارش، ترینکوتاهیک فلسفه ساخت و تولید است که سعی دارد تولید با 

                           
 .(مزیت اصلی)شودمیباعث کاهش هزینه بهره و نگهداري                                         

کار در جریان کاهش یابد و قطعات اضافی فقط زمانی تولید شود که  شودمی.این امر باعث شودمی) یا کانبان استفاده PULLاز سیستم کششی( JITدر  -

 بعدي وجود داشته باشد. ایستگاهدر  هاآنتقاضا براي 

 
 .شودمی هاماشینباعث چیدمانی نزدیک تر       

 
 فرآیند ساخت بسیار فشرده و آگاهی کیفی در سطوح عملیات باالست.).(کنترل  کند ترسادهرا  ونقلحملسیستم  در نتیجه                                                 

 JITاهداف 
 .کندنمیکه ارزش افزوده در محصول ایجاد  هاییفعالیتحذف آن دسته از 

 و... کنندمیشریکی(در سهام و...)همکاري  صورت به هاآنبا  هاشرکتکه  باشدمیقطعات و مواد  تولیدکنندگان JITیکی از عناصر مهم  -

 شود.به  این صورت بیان می JITو عناوین مربوط به تولید  شودمیناب محسوب  زیرمجموعه) JITتولید به موقع( تولید، مرجع مدیریت هايدر کتاب -

 "ناب)(تولید به موقع"

 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات ) 14و12(صفحه  
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از راه بهبود روابط زنجیره  نیتأمموجود در زنجیره  يهاتیفعالیکپارچه سازي کلیه  ):Supply Chain Management(نیتأممدیریت زنجیره 

مورد نیاز براي ارائه یک محصول یا خدمت به مشتري  يهاتیفعالشامل تمام  نیتأمو متداوم.زنجیره  انکاررقابلیغدستیابی به موقعیت رقابتی  باهدف
  SCMو مشتریان آن شرکت است. کنندگاننیتأمو هماهنگ کردن همه عملیات شرکت با عملیات  يسازکپارچهیمعادل  نیتأم.زنجیره باشدیمنهایی 

ات محصوالت و خدم به صورتکه درگیر هستند و  ییهاتیفعالدر فرآیندها و  یدستنییپابه  یباالدستاست با ارتباطات  ییهاسازمانشبکه ایی از 
 .شودیم.در مدیریت زنجیره عرضه موجودي در حداقل نگهداري کنندیمبه مشتري نهایی تولید ارزش  شدهارائه

 ارتباط دارند. به هممواد،اطالعات،مالی و... يهاانیجرشامل دو یا چند سازمان که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط 

 
Up Stream                     Chain                                    down Stream                             

 

تامین 
کنندگان شرکت توزیع
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و این روابط به صورت کوتاه مدت بوده و شرکت در  گیردمیصورت  کنندهتأمینبا چند  قرارداددر فلسفه چابکی  تأمیندر زنجیره 
 15و19(صفحه خواهد بود. بلندمدت صورت بهمحدود  کنندگانتأمینبا  قراردادفلسفه ناب  سود و ریسک سهیم خواهد بود.در

 مرور سریع بر مدیریت تولید و عملیات)

 صحیح است. 3)گزینه 164

و این  افتهیشیافزاوارده  هاسفارشحرکت کنیم توسعه در  یباالدستهرچه به سمت  نیتأمه ردر داخل زنجی:Bull Whip Effect اثر شالق گاوي
تغییرات کوچک در سطوح پایین و تغییرات تشدید شده در .دهدیمباشد رخ  پایدار نسبتاًنی که تقاضاي قلم نهایی ازم يزیانگشگفت به طورمورد 

 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات) 19سطوح باالتر.(صفحه 
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 .کنیمیمو این فصل را برابر با صفر فرض  گیریمیمدر نظر )92(بهار  92سال پایه را اولین فصل 
 داریم:

 

 

 

 . میکنیمحساب  5.بر اساس باشدیم 5معادل عدد )93(تابستان  93سال  دومپس فصل 

𝑌𝑌5 = 10 + 2(5) = 20     

 

 است.صحیح  2)گزینه 166

یا تعداد نقص در حجمی از نمونه محصوالت تولیدي.از این  سنجیممیابتدا باید بررسی کنیم تعداد نقص در یک واحد محصول را 
 که از کدام نمودار باید استفاده کنیم و از چه روابطی بایست استفاده کرد. بفهمیم توانیممیطریق 

تعداد  واحد تولیدي به ازاي هر نفر)،  100(عدد هست 500واحد محصول) که  ما در حجمی از نمونه(نه یک سؤالبا توجه به صورت 
 عدد محصول معیوب داشتیم. 50

 .کنیممیو روابط نسبت محصوالت معیوب(ناقص) استفاده  Pپس از نمودار 

P: کنترل نسبت ناقص فرآیند    𝓟𝓟 =
 تعداد معیوب

حجم نمونه
 داراي توزیــــع دوجمــــله ایی/ 

 
UCL,LCL≡ �̅�𝑝 ± 3𝜎𝜎 

 𝜎𝜎�̅�𝑝 = ��̅�𝑝(1 − �̅�𝑝)
𝑛𝑛

   𝓟𝓟 =
 تعداد معیوب

حجم نمونه
 

 1392سال  1392سال 
 0=1فصل  4=1فصل
 1=2فصل 5=2فصل 

 2=3فصل ......

 3=4فصل ......
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𝑝𝑝
= 50
100 → 0.5

�نفر�5
=0.1

 
𝜎𝜎�̅�𝑝 = �0.1(1 − 0.1)

100
= 0.03 

 
0.1±𝟑𝟑(𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟑) = (𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟏) 

 

 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات) 43(صفحه 

 صحیح است. 4) گزینه 167

 باشد.از قاعده جانسون می شدهمطرح سؤال

 :کنیمیمحداقل وجود داشت به این صورت عمل  2،اگر  یداکردهپماشین)  3یا 2یا 1زمان حداقل را در(روش جانســـون: 

 .کنیممینمودار گانت پروژه را ترسیم  وسیله بهو  .شودیمبود آخرین کار  2و اگر در کارگاه  شودیمبود اولین کار  1اگر کارگاه 

B A  
8 5 P1 
5 3 P2 
4 6 P3 
2 4 P4 
6 9 P5 

 

P4 P3 P5 P1 P2 
 

آخرین کار در ردیف ما خواهد  P4قرار دارد.پس  Bاست و در ستون  2،این عدد کنیممیابتدا کمترین زمان را پیدا 
تیب و به همین تر P2 شودمیکه چون در ستون اول است اولین کار  Aاست و مربوط به ستون  3بود.کمترین بعدي عدد 

 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات) 89رویم.(صفحه پیش می

  صحیح است. 3) گزینه 168

 هست مربوط به مقدار اقتصادي سفارش: سؤاالت ترینسادهباشد و از نوع مربوط به کنترل موجودي می سؤالاین 

𝑄𝑄∗ = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑄𝑄 = �
2 × 100 × 10.000

(20 × 0.1) = 2
= 1000 𝑄𝑄∗ = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑄𝑄 = �2.𝐶𝐶𝐶𝐶.𝐷𝐷

𝐶𝐶ℎ
 

 

 .شودمی 2دالر) که  20درصد قیمت( 10برابر با  Ch دارينگههزینه   / 100برابر  Coهزینه سفارش     / 10,000برابر با  Dتقاضاي سالیانه 
 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات) 78(صفحه 

1 2 3 
4 5 
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 صحیح است. 4) گزینه 169

 باشد.بین هزینه حداقل و مقدار سفارش اقتصادي می شدهدادهطبق نمودار رابطه نشان 

به رابطه تحلیل حساسیت در مبحث کنترل  را ماها مقدار سفارش اقتصادي را نمایش داده که  Xها هزینه کرد و روي  Yروي 
 رساند.موجودي می

 تجزیه تحلیل حساسیت:

.براي دهندمیمختلفی سفارش  هايحجمو بسته به شرایط در  دهندنمیتولیدي در حجم بهینه سفارش  هايشرکتدر بسیاري از موارد 
 .گیریممیدر هزینه کل خواهد داشت از مفهوم تحلیل حساسیت بهره  تأثیريدانستن این که افزایش یا کاهش میزان سفارش چه 

 .شودمیکمتر یا بیشتر باشد هزینه کل بیشتر  EOQ)هرچه میزان سفارش از 1

 مجزا) تأثیر.(کندمیمجزا هزینه نگهداري سالیانه افزایش و هزینه سفارش کاهش پیدا  صورت به )هرچه سفارش بیشتر باشد2

𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝐶𝐶∗

=
1
2
�
𝑄𝑄∗

𝑄𝑄
+
𝑄𝑄
𝑄𝑄∗� 

پس کمترین هزینه زمانی هست که  شودیم) سفارش دهیم هزینه ما بیشتر ∗𝑄𝑄هرچه بیشتر یا کمتر از مقدار سفارش اقتصادي(
∗𝑄𝑄داشته باشیم( = 𝑄𝑄 داریم:) و با این شرط 

𝑇𝑇𝐶𝐶
𝑇𝑇𝐶𝐶∗

=
1
2
�

1
1

+
1
1
� = 1 

 )79مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات و مثال تحلیل صفحه  83(صفحه 
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 استقرار سازمان تولیدي و خدماتی

 )Productلی اوت بر اساس محصول/خط مونتاژ(-

 )Processلی اوت بر اساس فرآیند/کارگاهی (-

 )Fixed Positionثابت(لی اوت بر اساس وضعیت -

 )Cellular-Group Technology-FMSسیستم تولید منعطف(-تکنولوژي گروهی-لی اوت هاي ترکیبی:  سلولی

 تولید الگوي جریان مواد است. فرآیندهاي بنديطبقهمعیار  ترینمهم*

 استقرار بر مبناي محصول (خط مونتاژ):-1

 هايدهفرآور،مونتاژ شاسی تلویزیون،جریان تولید اتومبیل(کارخانه کنندمیتولید  حجم باالمحصوالت استاندارد با که  هاییکارخانهدر  معموالًاین روش 
 .شودمینفتی)مشاهده 
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 داراي هزینه ثابت زیاد و هزینه متغیر کم -

 آن. يذکرشدهداراي سیستم تولید پیوسته با تمام خصوصیات  -

 )کندنمیبرنامه تولید ثابت و ماهانه(طی روز تغییر  -

 سرعت انتقال محصوالت و قطعات باالست. خودکار ونقلحملاستفاده از وسایل  دلیل به -

 محصوالت برنامه تولید پیچیده نیست./طرح محصول ثابت و استانداردتنوع کم با توجه به  -

 در حداقل/تغییرات کلی در طرح محصول کم است. پذیريانعطاف -

 .آیدمی وجود بهکاري گلوگاه  هايایستگاهدیگر شده(پیوستگی)/گاهی بین  هايایستگاهتوقف یک ایستگاه موجب توقف  -

 جریان کاال و خدمات یکسان و یکنواخت و استاندارد است. -

 هاایستگاه:متعادل کردن کار هدف اصلی -

 و لوازم خانگی و در خدمات کارواش و سلف سرویس از نمونه این لی اوت هستند. سازيهنوشاب،  سازياتومبیل -

 
 

 استقرار بر مبناي فرآیند (کارگاهی)-2
 .گیرندمیمستقل با رعایت فواصل استاندارد در یک مکان فیزیکی کنار هم قرار  آالتماشینبطوریکه  شدهتفکیکاز یکدیگر  آالتماشین

 طور هب زمانی مناسب است که فرآیند تولید استاندارد خاصی نداشته باشد و همچنین تنوع درخواستی از کاالي تولیدي باال باشد(سفارشی).حرکت مواد
 .باشدنمیپیوسته 

 ضعف) ترینمهممزیت) و کارایی پایین( ترینمهمداراي انعطاف باال( -

 عمومی آالتماشینو کنترل پیچیده) و  ریزيبرنامه(حجم تولید کم با تنوع زیاد -

 هاکارگاهبین  ونقلحملمهم: حداقل هزینه  گیريتصمیم -

 (آموزش بیشتر به کارکنان)             کارگران ماهر و متخصص -

 پایین هاایستگاهبین  ونقلحملسرعت  -

 .شودنمیدیگر  هايایستگاهتوقف یک ایستگاه موجب توقف  -

 .کنندمیمستقل یک هدف را دنبال  طور بهبراي نمونه کارگاه جوشکاري ، کارگاه برش ،کارگاه رنگ   -

 .شودمیاستفاده و تعمیرگاه   هابانکو  هارستوران،  هابیمارستان -

 لی اوت وجود دارد. عاغلب در سیستم هاي خدماتی این نو -

از مدلهاي مختلف استقرار فرآیندي  PREP,CRAFT,CORELAP,ALDEPمسافت ،شبکه موتر و مدلهاي کامپیوتري -مدلهاي ترسیمی ، حرکت -
 است.

 

 و امکان حرکت محصول وجود ندارد. شدهانجامپروژه ایی  صورت بهتمام فرآیند تولید در محلی ثابت استقرار بر اساس وضعیت ثابت:-3

 مثال خوبی از این نوع است. هواپیماسازيو  سازيکشتیصنعت 

 کارکنان داراي رضایت باال و همچنین همبستگی خوبی هستند. -

 کارگران ماهر هستند.. -

 قابلیت انعطاف نسبت به  زمان تولید محصول و تعداد تولید و همچنین تغییر نوع عملیات و ترتیب عملیات -

 )فرآیندي (هستتنوع زیاد و حجم کم  9) و در منطقه محصول گراتنوع کم و حجم باال( 1در منطقه 

 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات) 68(صفحه 
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 صحیح  وجود ندارد. ) گزینه 171

 

 LSدر قالب بیضی طوسی و مشاهدات مسیر پس رو در قالب لوزي سبز نمایش داده شده است. 5تا  1مشاهدات مسیر پیش رو از 
-رسد داراي فرجهي پوششی نمیاست.این فعالیت چون به گره 6ي کل این فعالیت برابر با و فرجه باشدمی 11برابر با  2-5فعالیت 

 ي آزاد نمی باشد.

LS  دکه بیشترین و کمترین داشته باش نیستدر این فعالیت و طبق تعاریف داراي بازه. 

 انجام شود تا این فعالیت بحرانی نشود. تواندمیروز  9روز تا  3در  2-5گفت فعالیت  توانمیدر صورت تفسیر دیگر 

 .نیستصحیح  نظر بهرا جواب داده است.که  6و  4کلید سازمان سنجش پاسخ 

 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات) 98تا  95(صفحه 

 صحیح است. 3) گزینه 172

 ماه فروش بینیپیش راکمی ماهروزهاي ت تقاضاي تراکمی تولید روزانه
800÷25=32 800 25 800 1 
1700÷50=34 1700 50 900 2 
2700÷75=36 2700 75 1000 3 
3400÷100=34 3400 100 700 4 

 باعث کمبود خواهد شد. 36تا دچار کمبود نشویم.هر مقداري کمتر از  کنیممیاست را انتخاب  36مقدار که  ترینبیش

 پاسخ تست هاي مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات صفحه 

 صحیح است. 1) گزینه 173
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 و تجهیزات داریم: آالتماشینتعداد  ریزيبرنامهکه به یاد داریم در  طور همان
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N:  و تجهیزات مورد نیاز آالتنیماشتعداد 

TS :)T(+زمان عملیاتی)S((دقیقه)خستگی و یادگیري اجتناب و رقابلیغ ریتأخ... 

Pn :خالص / سالم دیتولPt: میزان کل تولیدات در دوره زمانی/Zمتوسط درصد اقالم معیوب : 

DS:  با در نظر گرفتن راندمان ساعتزمان استاندارد بر حسب 

E/ رانــدمان :DT ماشین یا تجهیز بر حسب ساعت در روز / یکارافتادگ:زمان از STزمان تنظیم ماشین بر حسب ساعت در روز: 

 .میرسیمالبته بدون فرمول هم به همین موضوع 

تا سالم خواهیم داشت.و براي  90تا تولید کنیم  100خراب )باشد ما اگر  %10یا  10درصد خروجی سالم ( 90به عنوان مثال اگر 
 ) تولید کنیم.0,9/100عدد ( 111قطعه سالم باید  100داشتن 

 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات) 47(صفحه 

 صحیح است. 1) گزینه 174

 به طرح محصول و توسعه آنمراحل تبدیل ایده 
 و نظرات              مطالعه بازاریابی هادهیا يآورجمع-1
 تولید يریپذامکانمطالعه                         هادهیاغربال کردن -2
 مالی يریپذامکانتهیه طرح مقدماتی                           مطالعه -3
 مرحله ارزیابی و بهبود-4

 شود.و فرآیندهاي تولیدي مورد نیاز مشخص می دهندهلیتشکدر مرحله تهیه طرح مقدماتی قطعات 

 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات) 27(صفحه 

  صحیح است. 2) گزینه 175

و بر اساس عالئم تربلیگ  شدههیته دهدیمانجام  که اپراتور ییهاتیفعال يمستندساز: براي نمودار سیمو یا دست راست و چپ
 یک اپراتور را در یک فرآیند تفکیک نموده است) يهاتیفعال.(گیلبرت دهدیمدست راست و چپ را نشان  يهاتیفعال

 مروري سریع بر مدیریت تولید و عملیات) 9(صفحه 
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 دانشگاه آزاد ناپيوسته تست هاي كنكور كارشناسي ارشد 

 درس: مـــديريت توليد

 

U1390 

درصد  25ريال و هزينه انبار داري  10,000تومان ،هزينه ثابت سفارش كاال  100(دوهزار عدد) ، قيمت هر واحد آن 2000مصرف ساليانه كااليي  -1

 بدست آوريد. EOQدر سال مي باشد.مقدار اقتصادي سفارش كاال را بر اساس فرمول 

 عدد 400)4   عدد 2000)3   عدد 1000)2   عدد 600)1

 

 ي بهينه مساله برنامه ريزي خطي زير را بدست آوريد:نقطه -2

 𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 3𝑋1 + 5𝑋2 

 S.t: 
1( X1=2  وX2 =6         𝑋1                      ≤ 4 
2( X1=4  وX2 =0      2𝑋2                  ≤ 12 
3( X1=0  و    X2 =2 3𝑋1 + 2𝑋2 ≤ 18 
4( X1=4  وX2 =1,5 𝑋1,𝑋2 ≥ 0 
 

 

درصد باشد ، اضافات مجاز چند  105دقيقه و ضريب عملكرد  100دقيقه ، زمان مشاهده  115كه زمان استاندارد توليد يك محصول در صورتي -3
 دقيقه خواهد بود؟

 دقيقه 5)4    دقيقه 20)3   دقيقه 10)2  دقيقه 15 )1

 

 3سون مي باشد و ارائه خدمت بطور متوسط براي هر مشتري مشتري در ساعت بر اساس تابع پو آ 14نرخ ورود مشتريان در يك سازمان بطور متوسط  -4

 قه ميباشد.(بر اساس تابع توزيع نمايي) اگر اين سيستم تك مرحله اي باشد ، متوسط زمان انتظار در صف چقدر خواهد بود؟يدق
 دقيقه 7)4    دقيقه 4)3   دقيقه 6)2   دقيقه 8)1

 
5-QFD  به چه معني است؟ 
 )بهبود كيفيت عملكردي محصول2    يفيت محصول)طرح ريزي و بهبود ك1

 )بهبود كيفيت فرآيند توليد4    )بهبود كيفيت و آموزش ضمن خدمت3
 

 مشخص نمي شود؟ BOMكدام يك از موارد زير در ليست  -6

 )ضريب مصرف قطعه2      )تلرانس قطعه1
 )نام قطعه يا محصول4     )دوره ي تاخير سفارش3
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 نياز است؟ Fچند قطعه ي  Xمحصول  50براي توليد  -7

1(1600 

 

2(1200 
3(1500 
4(1400 
 
 
 
 
 
 
 Bدقيقه و زمان استاندارد توليد قطع ي  6/1برابر با  Aتوسط يك ماشين انجام مي شود.زمان استاندارد جهت توليد قطعه ي  Bو Aتوليد دو قطعه ي -8

درصد و درصد ضايعات  80واحد است.راندمان ماشين  60,000و 100,000به ترتيب برابر  Bو  Aتقاضاي ساليانه براي قطعات دقيقه است. 1/2برابر با 
 برابر است با: Bو Aساعت است.تعداد ماشين آالت مورد نياز جهت توليد قطعات  2,000درصد مي باشد.ساعات توليد ساالنه  10قطعات روي ماشين 

1(98/2   2(65/2    3(38/2     4(31/3 
 

αبا استفاده از روش هموار سازي نمايي با ضريب ثابت  tپيش بيني تقاضاي كااليي در دروه -9 = αو  0.2 =  برابر است با: 0.3

 پيش بيني خطا پيش بيني خطا
6 91 5 80 

 برابر است با: t+1پيش بيني مصرف در دوره 

 واحد 93)4    واحد 96)3   واحد 81)2   واحد 87)1
 

 بار زمان سنجي از يك كار در دست مي باشد: 4اطالعات زير در مورد -10

 زمان سنجي 1 2 3 4
 )دقيقه(زمان مشاهده  12 11 13 14

 دقيقه در نظر گرفته شود ، زمان استاندارد چند دقيقه خواهد بود؟ 2درصد و اضافات مجاز  80اگر ضريب عملكرد برابر با 
 دقيقه 13)4    دقيقه 5/14)3   دقيقه 14)2   دقيقه 12)1
 

 با كداميك از نمودارهاي زير ميتوان لي اوت كارخانه را مشاهده نمود؟ -11
 )نمودار مونتاژ2     )نمودار فرآيند عمليات1

 )نمودار فرآيند عمليات مركب4      )نمودار ريسماني3
 

 كداميك از تكنيك هاي زير براي تقاضاي وابسته مطرح مي باشد؟ -12

1(POM   2(EOQ    3(MRP     4(SAS 
 

 چيست؟در سيستم توليدي  FMSمنظور از -13
 )سيستم هاي قابل انعطاف و خودكار توليدي2     )سيستم هاي موجودي است.1
 )سيستم توليدي فراگير است.4    )سيستم هاي ضايعات صفر است.3

 
 سه زمان خوشبينانه ، بدبينانه و محتمل تخمين زده مي شود؟در كداميك از روشهاي كنترل پروژه زير زمان فعاليت در قالب -14

1(P.E.R.T     2(C.P.M    3(G.E.R.T    4(GANTT CHART 

 
 چيست؟ TPMمنظور از  -15

 )يكي از روشهاي باالنس خط توليد است.2    )يكي از روشهاي كنترل كيفيت است.1

 و تعمير فراگير است.)نگهداري 4   )از روشهاي حسابداري قيمت تمام شده است.3
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ميلي  503ميلي گرم را بايد توليد كند در فرآيند توليد خود قرصهايي با ميانگين  ±5ميلي گرم و با تلورانس   500توليد كننده دارويي كه قرص  -1
 ميلي گرم توليد نموده است.قابليت فرآيند توليد اين كارخانه: ±3گرم و حداكثر تغييرات 

 )براي توليد اين دارو مناسب نيست.4                )قابل تعيين نيست.       3           )كمتر از يك است     2              )بيش از يك است.    1

 

 ؟، كداميك از ديدگاههاي كيفيت دنبال مي شود. "متناسب با منظور يا مقصود "بر اساس تعريف كيفيت به معني -2

 )ارزش گرا4   )محصول گرا3  )توليد گرا2  )مشتري گرا1

 

 كدام يك از جمالت زير صحيح است؟ -3

 ) بازرسي محصوالت معيوب را از سالم جدا مي كند.1

 ) بازرسي علل ريشه اي خرابي محصوالت را تعيين مي كند.2

 ) بازرسي روشي موثر براي اطمينان از كيفيت است.3

 مديريت به منظور بهبودي فرآيند فراهم مي كند.) بازرسي اطالعات الزم را براي 4

 

 كدام يك از روش ها براي كنترل موجودي در خرده فروشي مناسب است؟ -4

  MRP )برنامه ريزي نيازمندي موادOrder Point     2)نقطه سفارش1

 Periodic Review )بررسي دوره ايTwo bin        4 )سيستم دو ظرفي3

 

 مديريت بازده براي مواردي مناسب نيست كه در آن: -5

 )ظرفيت تقريبا مشخص و ثابت است.2   )بازار را بتوان به چند بخش تقسيم نمود.1

 )محصول يا خدمت را مي توان انبار نمود.4  )محصول يا خدمت قابل پيش فروش نيست.3

 

) allowanceبراي فرصت ( ٪15ون فرصت مجاز) را انجام مي دهد.اگر مقرر باشد سيكل كاري (بد 12دقيقه ،  20در مدت  ٪90كارگري با كارايي  -6

 بيكاري/توقف و غيره به كارگر داده شود.زمان استاندارد براي هر واحد توليد چقدر است؟

 دقيقه 97/1)4  دقيقه 57/1)3  دقيقه94/1)2   دقيقه72/1)1

 

 دارد زمان بندي مناسب كارهاي رسيده كدام يك از موارد است؟وقتي كه شكل و محدوديت جريان نقدي در شركتي وجود  -7

 )كار با كمترين زمان اول انجام شود.2    اولين خروج باشد. –)آخرين وارده 1

 )كار با بيشترين زمان اول انجام شود.4    اولين خروج باشد. –)اولين وارده 3
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هستند و هيچ يك داراي وقت قبلي نبوده و حالت اضطراري را هم ندارند ، اگر قاعده اولويت چهار بيمار به يك درمانگاه مراجعه نموده و منتظر پزشك  -8

از سمت  ارائه خدمت بر اساس اولين ورود نباشد ،با چه ترتيبي بيماران مورد بررسي پزشك قرار گيرند كه مجموع انتظار بيماران حداقل شود؟ (تريب
 چپ نوشته شده است)

 بــــيمار 1 2 3 4 5
زمان بررسي  14 13 18 10 15

 پزشك
 

1(3-5-1-2-4   2(3-4-1-5-2   3(5-1-3-2-4   4(3-5-1-4-2 

 

توالي بهينه دستور كارها را به نحوي تعيين  ).II سپس از فــرآيند و I.(ابتدا از فــرآيند عبور كند IIو  Iبايد از دو فرآيند  A,B,C,D,Eدستور كارهاي  -9

 نماييد كه زمان كل انجام همه ي دستور كارها حداقل شود.(ترتيب از چپ)

E D C B A  
3 12 8 16 4 I 
9 11 7 14 5 II 

1(E-A-C-D-B       2(B-D-C-A-E  

3(E-A-B-D-C       4(A-C-E-D-B  

 

 كدام يك از توالي افزايش در انعطاف پذيري فرآيند را نشان مي دهد؟( ترتيب از راست) -10

 )پروژه/كارگاهي/دسته اي/پيوسته/خط2    )پروژه/كارگاهي/دسته اي/خط/پيوسته1

 )پيوسته/خط/دسته اي/كارگاهي/پروژه اي4   )كارگاهي/دسته اي/پروژه اي/پيوسته/خط3

 

واحد در  20واحد در ساعت است ، اتالف برنامه ريزي شده ناشي از مشكالت تامين و تركيب توليد  120راحي آن در يك كارخانه كه ظرفيت ط -11

 ) چه مقدار است؟e) و راندمان (Uواحد در ساعت باشد ، ضريب بهره وري ( 60ساعت.اگر توليد واقعي كارخانه 

1(U=60%   وe=50%      2(U=50 %  وe=60% 

3(U=50%  وe=50%      4(U=60% و e=60%  

 

 C=1800واحد   B=1500واحد   A=1600است و ظرفيت حداكثر طراحي ، براي واحد  A,B,Cدر يك سيستم توليدي كه شامل سه فــرآيند  -12
 واحد باشد ، كارايي سيستم چقدر است؟ 1200باشد.اگر خروجي محصول اين سيستم 

 درصد 73)4  درصد 80)3   درصد 67)2   درصد 75)1

 

 كدام سازماندهي فــرآيند براي حجم توليد متوسط و تنوع متوسط بكار گرفته مي شود؟ -13

 )تكنولوژي گروهي4  )جــرياني3   )دسته اي2   )كارگاهي1
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ير دارد.مكان واحد در ماه را دارد سه گزينه براي انتخاب محل با ساختار هزينه ز 130شركت الف براي توزيع كاالي محصول جديد خود كه تقاضاي  -14

 مناسب براي اين شركت با هدف حداقل كردن هزينه كدام است؟

 مــــكان 1 2 3
 هـــزينه ثابت 150 350 950
 هـــزينه متغير 10 8 6

 )مكان دوم2      ) مكان اول1

 )مكان سوم يا دوم4      )مكان سوم3

 

درصد افزايش يابد و هزينه ثابت كارخانه نصف شود ، نقطه سر به  100اگر در يك كارخانه توليدي ، قيمت فروش كاال و قيمت تمام شده به ميزان  -15
 سر نسبت به مقدار اوليه چه تغييري خواهد كرد؟

 )دو برابر خواهد شد4  )يك چهارم خواهد شد3   )نصف خواهد شد2  )تغييري نخواهد كرد1

 

 ؟UنيستUكدام يك از موارد از اهداف زمان بندي  -16

 )ايجاد ظرفيت مـازاد2      ) اطمينان از تحويل بموقع1

 )توازن در جــريان نقدي4       )ايجاد كــارايي بهينه3

 

 ، تقاضايي است كه:  independentتقاضاي مستقل  -17

 )از تقاضاي ساير اقالم نتيجه مي شود.1

 مي شود.)توسط سازمان كنترل 2

 براي سفارش نهايي اقالم بكار گرفته ميشود. MRP)در روش 3

 )به تقاضاي ساير اقالم ارتباطي ندارد.4

 

 به براي نشان دادن ؛ -نمودار از -18

 )تعداد كل سفر بين مكان هاست.2     )جهت جريان سفر بين مكان ها است.1

 ) رابطه بين مكان ها است.4      )مسافت طي شده است.3
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 منجر به: EOQكاهش تعداد سفارش ناشي از محاسبه با روش  -19

 )كاهش مجموع هزينه نگهداري و سفارش مي شود.1

 )تغيير در مجموع هزينه هاي انبارش و نگهداري نمي شود.2

 )مجموع هزينه هاي نگهداري و سفارش را زياد مي كند.3

 )كاهش هزينه سفارش ميشود.4

 

 تعداد اقالم ( قطعات) در يك محصول باشد احتمال خرابي محصول برابر است با : nابي يك قطعه باشد و ، احتمال خــر Pاگر  -20

1(1 − 𝑃𝑛   2((1 − 𝑃)𝑛  3((1 − 𝑛(1 − 𝑃))𝑛  4(1 − (1 − 𝑝)𝑛 

 

 

U1392 

 ؟UنداردUكدام يك بر بهره وري خدمت تاثير  -1

  utilization)بهره برداري از منابع efficiency      2) كارايي منابع 1

  Costs)هزينه منابع وروديoutlets     4)تعداد نقاط خدمت دهي 3

 

 ؟Uنمي كندUكدام يك بهره وري را تشريح  -2

 ) نسبت خروجي محقق شده به منابع مصرف شده1

 ) نسبت توليد انجام شده به تعداد كاركنان استخدام شده2

 شده)تعداد خروجي محقق شده به تعداد كاركنان استخدام 3

 )حاصل تقسيم كارايي بر اثربخشي4

 

3- MRP:(برنامه ريزي نيازمندي مواد) از 

 )Back ward) برنامه ريزي زمان بندي برگشتي استفاده ميكند.(1

 )Forward)برنامه ريزي زمان بندي رو به جلو استفاده ميكند.(2

 )Mixed)برنامه ريزي زمانبندي تركيبي استفاده ميكند.(3

 يكي از موارد فوق انتخاب مي شود.)بر حسب مورد 4
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 ؟UنيستUزمان بندي اصلي توليد كداميك از موارد زير  -4

 )تعيين كننده مباني تعهدات به مشتريان است.1

 ) توسط بخش مالي براي پيش بيني سود و جريان نقدي استفاده مي شود.2

 )مبناي برنامه ريزي جزئي منابع است.3

 بندي استفاده مي كند. در باالنس زمان MRP)از خروجي 4

 

 سازماندهي كارگاهي در عمليات در مواردي استفاده مي شود كه: -5

 )حجم توليد زياد است.2      )تنوع زياد است.1

 )فعاليت در زمان كم انجام مي شود.4     )فعاليت ها پيچيده است.3

 

 ؟UنيستScheduling (Uكدام يك از اهداف زمان بندي عمليات( -6

 )اطمينان از تحويل بموقع است.2   ظرفيت مازاد براي پذيرش كار جديد است.)ايجاد 1

 )ايجاد توازن در جريان نقدي است.4     )كسب كارايي بهينه است.3

 

 ) به مفهموم:Level Capacityظرفيت هموار(-7

 )ظرفيت را ثابت نگه داشتن است.2    )تنظيم ظرفيت براي انطباق با تقاضا است.1

 )افزايش يا كاهش با توجه به امكانات و ماشين آالت است.4    رفيت مازاد داشتن است.)همواره ظ3

 

 شركتها همواره بايد برنامه اي براي ظرفيت داشته باشد تا:-8

 )از تقاضاي پيش بيني شده فراتر روند.1

 )ظرفيت خود را كمتر از تقاضا نگهدارند.2

 ند.)ظرفيت را منطبق با تقاضا و مساوي آن نگهدار3

 )ظرفيت خود را به نحوي تنظيم نمايند كه با شرايط بهتر تطابق داشته باشد.4
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 در سيستم بازنگري موجودي دوره اي ، سطح موجودي: -9

 )با تكرار زياد كنترل مي شود.1

 )در زمانهاي مشخص از پيش تعيين شده كنترل مي شود.2

 مي شود.)هرگاه موجودي به نقطه سفارش نزديك شود ، كنترل 3

 )در انتهاي هر سال ، موجودي ها شمارش مي شود و با اسناد مطابقت داده مي شود.4

 

 به منظور نمايش: به  –نمودار از  -10

 )جمع كل سفر بين محل هاي مختلف است.2    )جهت سفر بين محلهاي مختلف است.1

 )رابطه بين مكان ها است.4     )مسافت كل پيموده شده است.3

 

 سيستم عملياتي براي مواردي كه حجم توليد و تنوع متوسط است استفاده مي شود. از چه-11

 )تكنولوژي گروهي4   )جريان3   )دسته اي2  )كارگاهي1

 

 نمودار كنترل كه نسبت معيوب را كنترل مي نمايد چه نام دارد؟ـ 12

1(OC-Chart   2(Xbar-Chart    3(C-Chart   4(P-Chart 

 

 ي به اين معني است كه:اثر بخشي عمليات-13

 )محصول يا خدمت با موفقيت تحويل شود.2    )بهترين محصول يا خدمت ارائه شود.1

 )از منابع عملياتي به نحو مطلوب استفاده شود.4    )هزينه ها تا حد امكان كمتر شود.3

 

 كدام يك از جمالت زير صحيح است؟-14

 )بازرسي علل ريشه اي خرابي را تعيين مي كند.1

 )بازرسي روشي موثر براي اطمينان از كيفيت است.2

 )بازرسي محصوالت معيوب را از سالم جدا مي كند.3

 ) بازرسي اطالعات الزم را براي مديريت بهبود فراهم ميكند.4
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در محتوي نوشابه توليدي باشد، قابليت  ±3ولي تغييرات  cc350باشد .اگر توليد شركت حفظ  ±5با تلورانس  cc 350قوطي نوشابه بايد محتوي  -15

 فرآيند اين كارخانه

)3  است. 1)كمتر از 2  ) بيش از يك است.1
3
5

) 4  است.  
5
3

 است.  

 

 هزينه سفارش كاال شامل كليه موارد غير از.............است. -16

 )ماليات خريد2     )تعيين مشخصه هاي كاال1

 سفارش شده)دريافت مواد 4      )پيگيري سفارش3

 

17-Lead Time  :يك تامين كننده عبارتست از 

 )مدت زماني كه طول مي كشد تا يك سفارش صادر شود.1

 )نرخ استفاده از مواد در سيستم است.2

 )مدت زمان از سفارش تا دريافت مواد3

 )مدت زمان از سفارش ارسالي درخواست تا سفارش توليد در تامين كننده4

 

واحد باشد.اگر خروجي   1800و  1500و 1600است و ظرفيت حداكثر طراحي ، به ترتيب    A,B,Cيدي كه شامل سه فــرآيند در يك سيستم تول -18
 واحد باشد ، كارايي سيستم چقدر است؟ 1200محصول اين سيستم 

 درصد 67)4   درصد 73)3   درصد 80)2  درصد 75)1

 

 هاي خرده فروشي مناسب است؟ كدام يك از روشها براي كنترل موجودي در مغازه -19

 )بررسي دوره اي2      )نقطه سفارش1

 Two bin)سيستم دو ظرفي MRP     4)برنامه ريزي نياز مواد 3

 

 هدف كنترل آماري فــرآيند: -20

 )توليد با حداقل عيب است.2     )توليد بدون عيب است.1

 معيوب است.)جلوگيري از توليد 4     )توليد با تعداد عيب بهينه است.3
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U(دانشگاه آزاد) پــــاسخ سواالت مديريت توليد و عمليات 

1390 
 صحيح است. 4گزينه  -1

 براي اين مسئله داريم:

𝐸𝑂𝑄 = � 2𝐶𝑜𝐷
𝑎𝑐 = 𝐶ℎ

= �
2 × 1000 × 2000

0.25 × 100 = �160.000 = 400 

C0=1,000 ac=Ch=0,25×100 D=2,000 
 كاال به تومان در نظر گرفته شده كه بايد ريال را به تومان تبديل كنيم و سپس محاسبه نماييم.نكته:براي اين مسئله هزينه ثابت به ريال و قيمت 

 
 صحيح است. 1گزينه  -2

 را رسم ميكنيم و فضاي موجه مسئله را بدست مي آوريم: 3و  2و  1براي اين مسئله محدوديت هاي شماره 

 
 با بررسي فضاي موجه و همچنين نقاط گوشه ايي داريم:

 
 

 مقدار تابع ماكزيمم به بيشترين مقدار خود مي رسد. 6و  2براي نقاط 

 
 صحيح است. 2گزينه  -3

 اين مسئله مربوط به مبحث كار سنجي و زمان سنجي ميباشد.

 استاندارد توليد داريم:براي زمان 

ST= 𝑁𝑇(1 + 𝐴𝐹)       زمان استاندارد       يا = زمان نرمال + →    تاخير مجاز        𝑁𝑇 = 𝑡̅ × 𝑅𝐹 
 با توجه به داده هاي مسئله داريم:

NT = 100 × 105% = 105               → 115 = 105(1 + AF) → 115 = 105 + اضافات مجاز =   دقيقه 10

باشد.دقيقه مي  10اضافات مجاز براي اين كار   

 
 

 
 
 

)X1=4   وX2=3   27آنگاهZ=( )X1=2  وX2=6  آنگاهZ=36( )X1=4  وX2=0  آنگاهZ=12( )X1=0  وX2=6  آنگاهZ=30( 
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.صحيح است 4گزينه  -4  

 اين مسئله مربوط به مبحث تئوري صف ميباشد.

 λ   است.(احتمالي)توزيــع پــوآســون الگوي نرخ ورود مشتريان  -
 µاست.  توزيــع نمايــي منفي مدت زمان ارائه خدمت نيز داراي  -
):  Wq(متوسط زمان صف  -

𝝀
𝝁(𝝁−𝝀)

 

 

 با توجه به داده هاي مسئله داريم:

𝑊𝑞 =
𝜆

𝜇(𝜇 − 𝜆) =
14

20(20 − 14)
= 0.11ℎ𝑟𝑠 = 0.11 × 60 ≅ 7  𝑚𝑖𝑛 

 چگونگي حل:

نفر در ساعت يا  14نرخ ورود مشتريان 
14
 60

 در دقيقه

 نفر در ساعت 12دقيقه يا  3نرخ خدمت 

ما به جاي براي راحتي محاسبات 
14
 60

 نفر در دقيقه را مدنظر قرار مي دهيم. 12مقياس  
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- ≡QFDگسترش كاركرد كيفيت 

با راه  QFDدر اين روش خواسته هاي مشتري دقيقا شناسايي و تحليل ميشود و دقيقا همان خواسته ها در قالب محصول جديد توليد ميشوند. -

 .Uخواسته هاي مشتريان را به زبان توليد ترجمه ميكندUحلهاي خود 

- QFD  جزئي ازTQM .ميباشد و به مهندسي كيفيت در سازمان كمك ميكند 

 اينست كه آيا طرح نهايي ميتواند نيازهاي واقعي مشتري را تامين كند يا خير؟ QFDاز  هدف -
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BOM :Bill of Material ليــــست مواد و قطعات : 

تشكيل شده و سهم هريك از اين اجزاء براي توليد يك واحد محصول چه ميزان  ساختار محصول نشان دهنده ي اين است كه يك محصول از چه اجزايي
 بايد باشد و همچنين ترتيب ساخت و مونتاژ اين اجزا چگونه است.در نمودار فهرست مواد زمان تاخير و نام قطعه و ضريب مصرف مشخص مي شود.

 نمي شود.Uتلرانس قطعه مشخص  BOMدر درخت 

 

 صحيح است. 3 گزينه -7

 توجه داريم كه قطعه ايي از سطح باال در سطح پايين تكرار نشده باشد. BOMراي بررسي درخت ب

×4به تعداد (( Xبراي هر عدد  3 × 2  )+(2×  نياز داريم. Fعدد  1500به  Xعدد  50نياز داريم و براي  Fعدد  30) 30=2)+ 2
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 آالت داريم:براي اين مسئله و محاسبه تعداد ماشين 

𝒩 =

�𝒯 + 𝑆���
𝑇𝑆

� × � 𝒫𝑛
1 − 𝑧
���
𝑃𝑡

�

60 × �𝐷 × 𝑅���
𝐷𝑠

� × �1 − 𝐷𝑇 + 𝑇𝑆
𝐷���������

𝐸

�

 

 

𝑁𝐴 =
1/6 × 100,000

0/9
60 × (2000 × 0/8) =

1/6 × 111,111
96,000 = 1.851 

 
 

𝑁𝐵 =
2/1 × 60,000

0/9
60 × (2000 × 0/8)

=
2/1 × 66,666

96000 = 1.458 

 

1,45+1,851=3,31 
)و مجموع 160،000ر ميگرفتيم (ظمحاسبه شده است.اگر مجموع قطعات را درندر اين مسئله تعداد ماشين آالت بصورت مجزا براي هر يك از قطعات 

 ماشين نياز داشتيم كه در گزينه ها نبود. 6,85به  ه) آنگا3,7زمان ها را(
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 ياد آوري:

𝓕𝒕+𝟏 = 𝜶𝑨𝑫𝒕 + (𝟏 − 𝜶)𝑭𝒕 𝓕𝒕+𝟏 = 𝑭𝒕 + 𝜶(𝑨 − 𝑭���
𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓

) 

 نكات:

 ساده نيز همانند روش ميانگين وزني ، مجموع ارزش دوره هاي گذشته برابر يك است.در روش نمو هموار -

بيشتر ميباشد و  Uدوره هاي قبلUكمتر و ارزش (اهميت) اطالعات  Uدوره هاي اخيرUكمتر باشد يعني ارزش (اهميت) اطالعات  𝛼 هرچه قدر ميزان-
 بالعكس.

استفاده     ميشود و  𝛼العات براي پيش بيني دوره آينده استفاده كرد از مقادير كوچكتر اگر نوسانات اطالعات پايين باشد و بتوان از آن اط-

 استفاده ميشود.  𝛼هر چه قدر اين نوسانات زياد باشد و مديريت نتواند به آن تكيه كند از مقادير باالي 

 براي اين مسئله داريم:

𝓕𝒕+𝟏 = 𝟖𝟎 + 𝟎.𝟐� 𝟓⏟
𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓

� = 𝟖𝟏 
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 ابتدا ميانگين زمان مشاهده را محاسبه ميكنيم:

�̅� =
𝟏𝟏 + 𝟏𝟐 + 𝟏𝟑 + 𝟏𝟒

𝟒
=
𝟓𝟎
𝟒

= 𝟏𝟐.𝟓 

𝑵𝑻) بنابرين: nt=t.RFبراي زمان نرمال داريم( = 𝟏𝟐.𝟓 × 𝟎.𝟖 = 𝟏𝟎 

 12=2+10زمان استاندارد نيز برابر است با زمان نرمال + زمان تاخيرات مجاز:
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عاليتها نمودار فرآيند عمليات تمامي مراحل ساخت يك محصول از ورود مواد اوليه تا تكميل محصول نهايي با درنظر گرفتن اصل تقدم و تاخر انجام فدر 

 نمايش داده ميشود.
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 مطرح ميشود. MRPتقاضاي وابسته در 

آن مشخص بوده و وابسته به محصول نهايي است.مانند دستگيره ي در در كارخانه درب سازي :تقاضايي است كه عوامل بوجود آورنده ي تقضاي وابسته
 و....
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FMS : سيستمي يكپارچه و تحت كنترل كامپيوتر ميباشد كه در بردارنده وسايل خودكار جابه جايي مواد و ماشين آالتCNC  است.اين سيستم ميتواند

از  بطور همزمان قطعات متفاوتي را توليد كند.خصوصيت اصلي اين سيستم استفاده از ماشين آالت عمومي و چند منظوره است.اين توليد نمونه ايي
 سيستم اتوماسيون انعطاف پذير است
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PERT ميشود و براي پروژه هاي تكراري و آنهايي كه زمان انجام فعاليت آنها احتمالي است انجام ميشود.: اين فن براي ارزيابي و بازنگري پروژه استفاده 

 در اين پروژه زمان متوسط از زمان خوشبينانه ، بدبينانه و محتمل بصورت زير محاسبه ميشود.

𝑇𝑒 = 𝜇 =
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6  

 صحيح است. 4گزينه -15

 در زمينه نگهداري و تعميرات است TQM) بسط و گسترش TPM)Total Productive Maintenanceتعمير و نگهداري بهره ور و جامع 
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U(دانشگاه آزاد) پــــاسخ سواالت مديريت توليد و عمليات 
1391 
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 مارا تامين ميكند.در اين تست توانايي فرايند با مشخصه هاي طراحي مطابقت ندارد و تنها قسمت كوچكي از محدوده مورد نظر 

 ميباشد. 1ميشود ولي قسمت مشخص شده را فقط پوشش داده و لذا اين توانايي كوچكتر از  1اگر كل نمودار توليدي را پوشش ميداد اين توانايي 
 رسم شده) 3و تلرانس  503و در سمت راست نمودار توليدي با ميانگين  5و تلرانس  500(توضيح:در سمت چپ نمودار توليدي با ميانگين 
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 مفهوم كيفيت

. اگر محصول يا خدمت ارائه شده در جنبه هايي خاص، كيفيت بسيار بااليي Uمشتري طلب مي كندUكيفيت يك محصول يا خدمت همان چيزي است كه  
وده اي ايجاد نكرده است. در نگاه نوين به كيفيت داشته باشد، اما مشتري بدان نياز نداشته باشد تنها هزينه اي است كه پرداخته شده ولي ارزش افز

محصول  مي توان گفت: كيفيت ضرري است كه از لحظه ورود محصول به بازار به وجود مي آيد. اين تعريف در نگاه اول نامفهوم به نظر مي آيد اما يك

در فرآيند هاي توليدي كيفيت در مقابل پراكندگي قرار مي گيرد. زماني مي تواند ارزش افزوده ايجاد نمايد كه خواسته هاي مشتريان را برآورده سازد. 
به صورتيكه براي دستيابي به يك فرآيند با كيفيت بايد پراكندگي فرآيند تا حد امكان كاهش دهيم. توجه به اين نكته ضروري است كه كاهش 

فرآيند را در كنترل خود درآورده و از توليد محصوالت حول ميانگين  پراكندگي گام دوم بهبود يك فرآيند مي باشد. در گام اول مي بايست تا ميانگين

ز اين مدل اطمينان حاصل كنيم. براي كنترل يك فرآيند و دستيابي به يك فرآيند با كيفيت مدل ها و تئوري هاي فراواني ارائه شده و براي هر كدام ا
 .كيفيت فرآيند را زير نظر بگيريمها، ابزار هاي كنترلي ايجاد شده كه به وسيله آنها مي توانيم 
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 كيفيت فراهم مي آورد. فـــرآيند بازرسي اطالعات الزم را براي مديريت به منظور ارتقاي

و نگاه همچنين بازرسي ميتواند محصوالت معيوب را نيز مشخص كند.(رويكرد سوال در نظر گرفتن بازرسي بعنوان يك جز از كل فرآيند كيفيت است 
 )تك بعدي به بازرسي در سيستم هاي جديد توليد جزء ضايعات محسوب مي شود.
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 صحيح است. 4 گزينه-4
بررسي 0T 0Tاين بخش به0T 0T.0T 0Tدائمي0T 0Tبررسي0T 0Tهاي0T 0Tسيستم0T 0Tدوره اي و0T 0Tبررسي0T 0Tوجود دارد : مستقل0T 0Tموجودي0T 0Tيتقاضا0T 0Tمديريت0T 0Tكالسيك براي0T 0Tهاي0Tدو سيستم 

 متمركز شده است.0T 0Tاي0T 0Tدوره0T 0Tهاي0T 0Tسيستم

 
0Tسيستم بررسي دوره اي چيست؟ 

- 0T0سيستم موجوديT4T 0T4T0مستقلT4T 0T4Tكالسيك 

- 0T سطوح موجودي كه از سطح موجودي سفارش مجدد(نقطه سفارش مجدد) آغاز مي شود.و آنراR .مي ناميم 

- 0T هفته )و اين سطح موجودي جديد را 2روز يا مثال هر  3در زمانهاي مشخصي موجودي بررسي ميشود(هر I.مي ناميم 

- 0T مقدارQ  به موجودي اضافه ميشود تا سطح موجودي را بهR .بازگرداند 

- 0TQ=R-I 
 

0T:مثال 

0T سطح اوليه و اطمينان  20ميباشد.(موجودي  20روز يكبار مورد بررسي قرار ميدهد و نقطه سفارش دهي مجدد  3هر يك خرده فروش موجودي خود را

 ميباشد) Rاست كه 

0T سفارش دهي مجدد داشته باشيم.باشد بايد  20اگر سطح موجودي كمتر از سطح 

 
 عدد سفارش دهيم. 3است و مي بايست  17موجودي برابر با  3همانطور كه مالحظه ميشود مثال در روز 

 براي سطح موجودي سفارش داريم:

𝑅𝑆 = 𝐷𝑅𝑃+𝐿 + 𝑆𝑆 
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2T 0مديريتT2T0بازدهT2T 0T2T0فرآيندT2T 0T2T0 دركT2T0 وT2T0پيش بينيT2T 0T2T0موثرT2T 0T2T0برT2T 0T2T0رفتار مصرف كنندهT2T 0T2T 0جهتدرT2T 0T2T0به حداكثر رساندنT2T 0T2T0عملكرد ياT2T 0T2T0سود حاصل ازT2T 0T2T0منابعT2T 0T2T0 ثابتT2T0 وT2T0فاسد شدنيT2T  واز
 ) ميباشد.0T2Tتبليغاتي0T2T 0T2Tموجودي0T2T 0T2Tهتل و يا0T2T 0T2Tاتاق0T2T 0T2Tرزرو0T2T 0T2Tيا0T2T 0T2Tو0T2T 0T2Tهواپيمايي0T2T 0T2Tهاي0T2T 0T2Tصندلي0T2T 0T2T(مانند0T2Tبين رونده 

2T 0مديريتT2T0بازدهT2T 0T2T0شاملT2T 0T2T0كنترل استراتژيكT2T 0T2T0ازT2T 0T2T0موجوديT2T 0T2T0به فروش آنT2T 0T2T0بهT2T 0T2T0مشتريT2T 0T2T0مورد نظرT2T 0T2T0در زمان مناسبT2T 0T2Tمي باشد. قيمت مناسب با 

- 0T:سه شرط الزم براي كاربرد مديريت بازده وجود دارد 

1- 0T.مقدار ثابتي از منابع براي فروش وجود دارد 

2- 0T منابع قابل فروش از بين رونده باشند(فاسد شدني) يعني با گذشت زمان ارزش آنها كاهش پيدا كند يا از بين رود و براي فروش
 محدوديت زماني باشد.

 يمت هاي مختلفي را براي استفاده از منابع يكسان پرداخت كنند.مشتريان مختلف حاضرند ق -3
مصرف كنندگان بازار را   با توجه به توضيحات فوق مديريت بازده براي ظرفيت مشخص و معيني در نظر گرفته ميشود و همچنين مي توان بر اساس توان

 بخش بندي كرد و همچنين در مواردي كه كاال قابل انبار نيست(مثل خدمات مسافرت در موعد خاص) بكار مي رود.
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20محاسبه زمان نرمال:  × 0/9 = 18 
18محاسبه زمان استاندارد كل:  × (1 + 0/15) = 18 × 1/15 = 20/7 

20/7براي هر محصول داريم: ÷ 12 = 1/72 
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SPT:(كمترين زمان توليد)  حداقل نمودن متوسط زمان تكميل هر سفارش به تبع آن حداقل نمودن موجودي ها.اولويت با سفارشي است كه زمان

 عملياتي كمتري دارد.

 ايجاد ميكند و بيشتر در سيستم هاي خدماتي كاربرد دارد. Uرضايت نسبي بيشتري را براي مشتريانUبه نسبت ساير روشها  SPTروش  -

 اين روش وقتيكه كارگاههاي توليدي از نظر حجم سفارش توليدي بسيار متراكم باشد بسيار مفيد است. -
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 برنامه ريزي تعيين ترتيب انجام سفارشها:

كار و يك ايستگاه داشته باشيم كارها ميبايست بر مبناي كمترين زمان عمليات به بيشترين مرتب شوند تا  nدر صورتيكه كار: nيك ايستگاه و 

 توقف كارها در ايستگاه به حداقل خود برسند.(از كمترين به بيشترين)

 به حداقل رساندن زمان توقف كارها در ايستگاه است.هدف:
 (راست به جپ) 3-5-1-2-4و داريم:از كمترين زمان شروع ميكنيم  به بيشترين زمان 
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 حداقل وجود داشت به اين صورت عمل ميكنيم: 2ماشين) پيدا كرده و به ترتيب مرتب كرده ،اگر  3يا 2يا 1زمان حداقل را(روش جانســـون: 

 و بوسيله نمودار گانت پروژه را ترسيم ميكنيم. بود آخرين كار ميشود. 2بود اولين كار ميشود و اگر در كارگاه  1اگر كارگاه 

 براي اين مسئله داريم:

است و  4است در ايستگاه اول پس اين كار اولين كار ميشود.كمترين زمان بعدي  Eابتدا كمترين زمان انجام پروژه را بررسي كرده و مربوط به كار 

بنابرين اين كار را  Cاست مربوط به ايستگاه دو و كار  7ومين كاري) ميشود.كمترين بعدي بنابرين اين كار اولين بعدي(د Aو كار  1مربوط به ايستگاه 

ميباشد كه قبل  B) است چون در ايستگاه دوم است ماقبل آخر ميشود و بعدي نيز D(11چون براي ايستگاه دوم است آخر انجام ميدهيم.كمترين بعدي 

 قرار ميگيرد. Dاز 

 E_A_B_D_Cداريم: 

D C B A E 
 

 صحيح است. 4گزينه -10

 به ترتيب از راست به چپ انعطاف پذيري بيشتر ميشود.(توليد پيوسته كمترين انعطاف پذيري و توليد پروژه اي بيشترين انعطاف پذيري) 4در گزينه 
 

 
 
 

 
 
 

 

1 2 3 5 4 
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 صحيح است. 2گزينه -11

ضريب بهره برداري =
توليد واقعي

ظرفيت
× 100 

�راندمان� كارايي يا =
تـــوليد واقعي

ظرفيت خالـــص
× 100 

 

 
𝟔𝟎
𝟏𝟐𝟎

× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎 %                                                                           
𝟔𝟎
𝟏𝟎𝟎

× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 % 

 
 

 صحيح است. 3گزينه -12

و چرخ  4فرآيند توليد خواهد نمود.بعنوان مثال از هر  3زير فرآيند تشكيل شده است به تعداد حداقل يكي از  3بايد توجه داشت كه سيستمي كه از 
 ماشين ميتوان درست كرد. 1در بازهم  10چرخ و  4در يك ماشين مونتاژ ميشود حال با وجود  5

1200م: را مدنظر قرار ميدهيم و داري 1500بنابرين  ÷ 1500 = 80 % 

 
 صحيح است. 2گزينه -13

 كارگاهي: حجم توليد كم و تنوع زياد
 تكنولوژي گروهي:حجم توليد زياد و تنوع زياد

 جرياني:حجم توليد زياد و تنوع كم
 

 صحيح است. 2گزينه -14

 انتخاب ميكنيم.: هزينه كل هريك از مكانها را محاسبه ميكنيم و مكاني كه كمترين هزينه را دارد روش اول

 مــــكان 1 2 3
 هـــزينه ثابت 150 350 950
 هـــزينه متغير 10 8 6
130× 60 = 780 130× 8 = 1040 130× 10 =  )130هزينه متغير كل( 1300
 هزينه كل=ثابت + متغير 1450 1390 1730

 با كمترين هزينه انتخاب ميشود. 2بنابرين مكان 
 

 تفاوتي:رسم منحني و تعيين نقاط بي روش دوم
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 صحيح است. 3گزينه -15

 براي نقطه ي سر به سر داريم:

𝑄
𝐵𝐸𝑃= 𝐹𝐶

(𝑃−𝑉)
 

 هر دو دوبرابر شده است. P,Vنصف شده است و  FCدر اين مثال 

 داريم:

 
1
4 =

1
2

2𝑝 − 2𝑣  

 صحيح است. 2گزينه -16

 زمانبندي تعادل در ظرفيت و هموار سازي استفاده از ظرفيت ماشين آالت را فراهم ميكند. از اهداف زمانبندي ايجاد ظرفيت مازاد نمي باشد.

 

 صحيح است. 4گزينه  -17

 وابسته است. MRPتقاضاي مستقل تقاضايي است كه به ساير اقالم ارتباطي ندارد.در مبحث موجودي تقاضا مستقل در نظر گرفته مي شود و در 

 

 صحيح است. 3گزينه -18

  سافت طي شده يا كل اوزان حمل شده از مكاني به مكان ديگر است.ل مر از به براي نشان دادن كنمودا

 

 صحيح است. 3گزينه -19

 اگر مقدار سفارش كمتر يا بيشتر از مقدار اقتصادي باشد هزينه كل كه شامل هزينه سفارش+هزينه نگهداري است افزايش مي يابد.و اگر بصورت
 سفارش افزايش يافته و هزينه نگهداري كاهش مي يابد. مجزا بررسي كنيم هزينه

 

 ) كاهش يافته.Ch) افزايش يافته و هزينه نگهداري(Co) افزايش يافته و هزينه سفارش(TCهزينه كل( Qبا توجه به نمودار سمت راست با كاهش 

 

 صحيح است. 4گزينه -20

بار  nبراي   (p-1)قطعه برابر است با  nاحتمال عدم خرابي مي باشد. (P-1)خرابي آن  مي باشد و احتمال عدم Pاحتمال خرابي يك قطعه در اين محصول 
1)كه داريم  − 𝑝)𝑛   1و براي احتمال خرابي داريم − (1 − 𝑝)𝑛 
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U(دانشگاه آزاد) پــــاسخ سواالت مديريت توليد و عمليات 

1392 
 

 

 صحيح است. 3گزينه -1
 بر روي هزينه تاثير دارد.تعداد نقاط خدمت دهي بر روي تنوع خروجي و همچنين 

 بهره وري نسبت ستاده به داده ميباشد كه هر عاملي كه روي اين دو مقوله تاثير گذارد بر روي بهره وري نيز تاثير دارد.
 

 صحيح است. 4گزينه -2

مقدار كاال و يا خدمات توليد شده در مقايسه با هر واحد از انرژي و يا كار هزينه «شود:  مي از مفاهيم اقتصاد و مديريت است كه چنين تعريف بهره وري
وري، عبارتست از، بدست آوردن حداكثر سود ممكن، با بهره  به ديگر سخن، بهره». شده بدون كاهش كيفيت يا به اين شكل: اثربخشي بعالوه كارايي

تسهيالت و زمان و مكان به منظور ارتقاي رفاه جامعه.  ، پول ، ماشين ، ، استعداد ومهارت نيروي انساني، زمينگيري و استفاده بهينه از نيروي كار، توان
 .شود شده اطالق مي بهره وري به نسبت كار انجام شده به كاري كه بايد انجام مي

و، نقش بهره وري به عنوان يكي از معيار هاي سنجش فعاليت ها، با در نظر گرفتن هدف و مقصد مد نظر از دو زاويه مجزا قابل بررسي است. از يك س
اس مي توان مفيد و موثر بودن فعاليت در دستيابي به هدف ترسيمي مورد ارزيابي قرار گرفته و از سوي ديگر بـازده فعاليت مطرح مي شود . براين اسـ

ربخشي : به بهره وري را به دو مولفه تقسيم بندي كرد: كارآيي : به توانـايي بدست آوردن ستـاده از داده كمتر اطالق مي گردد.(درست كار كردن). اث
به عبارت ديگر بهره  ي + كارآيي)(بهره وري = اثربخشتطبيق نتايج حاصل از انجام كار با هدفهاي مورد نظر اطالق مي گردد. (كار درست كردن). بنابر اين 

 درست انجام دادن كار درستوري عبارت است از 

 صحيح است. 4گزينه -3

 برنامه ريزي مواد اوليه و قطعات تشكيل دهنده در هر واحد صنعتي از جمله وظايف واحد برنامه ريزي و كنترل است. -
 Uزمان مورد نياز به ميزان مورد نيازUوليه و يا قطعات نيمه ساخته در هدف اصلي برنامه ريزي مواد حصول اطمينان از آماده بودن مواد ا -

 به محاسبه ي تقاضا براي قطعات ميپردازد ،سفارش كار و خريد را نيز طراحي ميكند. MRPاست.
 ب)تعيين زمان سفارش :  الف) تعيين ميزان سفارش MRPوظايف اصلي سيستم برنامه ريزي مواد  -
 :MRPورودي هاي  -

 

 

MRP 

زمان تاخير 
تا دريافت 

ميزان   سفارش
ساخت  
 محصول

برنامه 
اصلي توليد 

 ماهانه

MPS 

سفارش  -1
 ساخت 

سفارش  -2
 خريد

ساختار 
محصول 
BOM 

موجودي 
مواد اوليه 

 و قطعات
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MRP  برنامه اي را رائه مي كند كه در آن قطعات و مواد مورد نياز براي توليد محصول نهايي معين شده است همچنين تعداد دقيق از هر قطعه و

در اين نوع برنامه هم پيش بيني ميكنيم (رو به جلو) و هم با توجه به پيش بيني تاريخي كه مواد مي بايست سفارش داده شوند دريافت گردند.
 )كه برنامه رو به عقب مي باشد.( BOMد اقالم مورد نياز را بررسي ميكنيم در تعدا

 صحيح است. 2گزينه -4

MPSورد نياز : برنامه ريزي تفصيلي توليد فرآيند برنامه ريزي مواد را هدايت ميكند و تعيين ميكند چه مواد و قطعاتي و به چه ميزاني در چه زماني م

بسته به شرايط مختلف امكان تغيير دارد در نتيجه برنامه ريزي مواد اوليه كه بر پايه آن صورت ميگيرد مطابق با توليد  MPSاست.از آنجاييكه برنامه 
 ماهانه تغيير ميكند و به تبع آن برنامه سفارشات يا خريد نيز ثابت نخواهد ماند.

MPS: Master Production Schedule 

 صحيح است. 1گزينه -5

 فرآيند (كارگاهي)استقرار بر مبناي 
 ماشين آالت از يكديگر تفكيك شده بطوريكه ماشين آالت مستقل با رعايت فواصل استاندارد در يك مكان فيزيكي كنار هم قرار ميگيرند.

كت مواد بطور پيوسته زماني مناسب است كه فرآيند توليد استاندارد خاصي نداشته باشد و همچنين تنوع درخواستي از كاالي توليدي باال باشد(سفارشي).حر
 نميباشد.

 داراي انعطاف باال(مهم ترين مزيت) و كارايي پايين(مهم ترين ضعف) -

 حجم توليد كم با تنوع زياد(برنامه ريزي و كنترل پيچيده) و ماشين آالت عمومي -

 تصميم گيري مهم: حداقل هزينه حمل و نقل بين كارگاه ها -

 كنان)كارگران ماهر و متخصص(آموزش بيشتر به كار -

 سرعت حمل و نقل بين ايستگاه ها پايين -

 توقف يك ايستگاه موجب توقف ايستگاه هاي ديگر نميشود. -

 براي نمونه كارگاه جوشكاري ، كارگاه برش ،كارگاه رنگ بطور مستقل يك هدف را دنبال ميكنند.  -

 استفاده ميشود.و تعميرگاه  بيمارستانها ، رستورانها و بانك ها  -

 لي اوت وجود دارد. عهاي خدماتي اين نواغلب در سيستم  -

 از مدلهاي مختلف استقرار فرآيندي است. PREP,CRAFT,CORELAP,ALDEPمسافت ،شبكه موتر و مدلهاي كامپيوتري -مدلهاي ترسيمي ، حركت -

 

 

 صحيح است. 1گزينه -6

 ايجاد ظرفيت مازاد از اهداف زمانبندي توليد نيست.

 

 صحيح است. 4گزينه -7

 نامه ريزي ظرفيت هماهنگ نمودن برنامه هاي توليدي در نظر گرفته شده با امكانات و ظرفيت هاي موجودي در خط توليد است.هدف از بر

 

 صحيح است. 4گزينه -8

 ارزيابي ميشود. )CRP  )lanningPequirements Rapacity Cتوسط برنامه ريزي ظرفيت MRPخروجي 

 برنامه هاي توليدي در نظر گرفته شده با امكانات و ظرفيت هاي موجودي در خط توليد است.هدف از برنامه ريزي ظرفيت هماهنگ نمودن 
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 صحيح است. 2گزينه -9

بررسي 0T 0Tاين بخش به0T 0T.0T 0Tدائمي0T 0Tبررسي0T 0Tهاي0T 0Tسيستم0T 0Tدوره اي و0T 0Tبررسي0T 0Tوجود دارد : مستقل0T 0Tموجودي0T 0Tيتقاضا0T 0Tمديريت0T 0Tكالسيك براي0T 0Tهاي0Tدو سيستم 
 است.متمركز شده 0T 0Tاي0T 0Tدوره0T 0Tهاي0T 0Tسيستم

 
0Tسيستم بررسي دوره اي چيست؟ 

- 0T0سيستم موجوديT4T 0T4T0مستقلT4T 0T4Tكالسيك 

- 0T سطوح موجودي كه از سطح موجودي سفارش مجدد(نقطه سفارش مجدد) آغاز مي شود.و آنراR .مي ناميم 

- 0T هفته )و اين سطح موجودي جديد را 2روز يا مثال هر  3در زمانهاي مشخصي موجودي بررسي ميشود(هر I.مي ناميم 

- 0T مقدارQ  به موجودي اضافه ميشود تا سطح موجودي را بهR .بازگرداند 

- 0TQ=R-I 

 

 صحيح است. 1گزينه -10

 نمودار از به براي نشان دادن كل مسافت طي شده يا كل اوزان حمل شده از مكاني به مكان ديگر است.

 

 صحيح است. 2گزينه -11

 كارگاهي: حجم توليد كم و تنوع زياد
 زياد و تنوع زيادتكنولوژي گروهي:حجم توليد 

 جرياني:حجم توليد زياد و تنوع كم
 دسته اي:حجم و تنوع متوسط

 

 صحيح مي باشد. 4گزينه -12

P  كنترل نسبت ناقص فرآيند:  𝒫 =
 تعداد معيوب

حجم نمونه
 / داراي توزيــــع دوجمــــله ايي

 
 صحيح است. 1گزينه -13

دهد كه تا چه ميزان  درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده. به بيان ديگر اثربخشي نشان مي عبارت است از  )Effectiveness: ي(به انگليس اثربخشي

 هاي انجام شده نتايج مورد نظر حاصل شده است. اين واژه كاربري زيادي در تعريف و اندازه گيري بهره وري دارد. از تالش

  بيان  دارد. به  كلي  مفهوم  يك  آيد. اثربخشي مي  موردنظر خود نائل  هدفهاي  به  سازمان  كه  يا ميزاني  از درجه  است  عبارت  سازمان  اثربخشي
 ناميد.» درست   كارهاي  انجام»   توان را مي  تر اثربخشي ساده

ده و بهره به بيان ديگر اثربخشي نشان مي دهد كه تا چه ميزان از تالش انجام شده نتايج مورد نظر حاصل شده است. در حاليكه نحوه استفا
 برداري از منابع براي نيل به نتايج، مربوط به كارآيي مي شود. 

ي در ادبيات مديريت، اثربخشي را انجام كارهاي درست و كارايي را انجام درست كارها تعريف كرده اند. مفهوم اثربخشي در درون مفهوم كاراي
 دارد. كيفيجا دارد. كارآيي جنبه كمي و اثربخشي جنبه 

 
 صحيح است. 4گزينه -14

 بازرسي اطالعات الزم را براي مديريت به منظور ارتقاي فـــرآيند كيفيت فراهم مي آورد.
اه همچنين بازرسي ميتواند محصوالت معيوب را نيز مشخص كند.(رويكرد سوال در نظر گرفتن بازرسي بعنوان يك جز از كل فرآيند كيفيت است و نگ

 م هاي جديد توليد جزء ضايعات محسوب مي شود.تك بعدي به بازرسي در سيست
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 صحيح است. 2گزينه -15

 براي اين مسئله داريم:

 

مشخصه هاي طراحي فشرده تر از توانايي فــرآيند هستند در نتيجه حتي اگر فرآيند بصورتي كه الزم است عمل كند درصد قابل مالحظه اي از 
مطابقت نخواهد داشت.بعبارت ديگر فرآيند نمي تواند تحت كنترل باشد و خروجي غير قابل قبولي توليد خروجي فــرآيند با مشخصه هاي طراحي 

ميكند.فرايند مي بايستي تحت كنترل و در دامنه مشخصه هاي طراحي باشد ولي در اين مسئله فرآيند تحت كنترل هست ولي در دامنه مشخصه 
 طراحي قرار ندارد.

 

 صحيح است. 1گزينه -16

 گويند. Uهزينه سفارشUكليه هزينه ها كه از زمان درخواست كاال تا دريافت آن ايجاد ميشود  :)Cost Of ORDERهزينه هاي سفارش (

 هزينه هاي تهيه فرم درخواست خريد ، ارسال فرم ،حمل كاال ، عوارض گمركي و....جزء هزينه هاي سفارش است.

 و متغير ميباشد كه كنترل موجودي فقط هزينه هاي متغير را مدنظر قرار ميدهد.اين هزينه هاي در بردارنده ي هزينه هاي ثابت 

 

 صحيح است. 1گزينه -17

LEAD Time: له سفارش داده شده (وزمان انتظار تا رسيدن محمLTزمان تدارك ، ( 

 

 صحيح است. 2گزينه -18

چرخ و  4فرآيند توليد خواهد نمود.بعنوان مثال از هر  3حداقل يكي از زير فرآيند تشكيل شده است به تعداد  3بايد توجه داشت كه سيستمي كه از 
 ماشين ميتوان درست كرد. 1در بازهم  10چرخ و  4در يك ماشين مونتاژ ميشود حال با وجود  5

1200را مدنظر قرار ميدهيم و داريم:  1500بنابرين  ÷ 1500 = 80 % 
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 صحيح است. 2گزينه -19

بررسي 0T 0Tاين بخش به0T 0T.0T 0Tدائمي0T 0Tبررسي0T 0Tهاي0T 0Tسيستم0T 0Tدوره اي و0T 0Tبررسي0T 0Tوجود دارد : مستقل0T 0Tموجودي0T 0Tيتقاضا0T 0Tمديريت0T 0Tكالسيك براي0T 0Tهاي0Tدو سيستم 
 متمركز شده است.0T 0Tاي0T 0Tدوره0T 0Tهاي0T 0Tسيستم

 

0Tسيستم بررسي دوره اي چيست؟ 

- 0T0سيستم موجوديT4T 0T4T0مستقلT4T 0T4Tكالسيك 

- 0T سطوح موجودي كه از سطح موجودي سفارش مجدد(نقطه سفارش مجدد) آغاز مي شود.و آنراR .مي ناميم 

- 0T هفته )و اين سطح موجودي جديد را 2روز يا مثال هر  3در زمانهاي مشخصي موجودي بررسي ميشود(هر I.مي ناميم 

- 0T مقدارQ  به موجودي اضافه ميشود تا سطح موجودي را بهR .بازگرداند 

- 0TQ=R-I 

 

 صحيح است. 4گزينه -20

نمودارهاي كنترل  SPCاطمينان حاصل نمودن از مورد قبول واقع شدن محصوالت در آينده ميباشد.يكي از ابزارهاي آماري): (فرآيند)(كنترل كيفيت

 فرآيند ميباشدو اساس كار بررسي هزينه و منفعت است.
آمد و وظيفه اداره كنترل كيفت اين بود كه از طريق بازرسي، محصول خوب و سالم را از  ميدر گذشته ساخت محصول از مسئوليتهاي واحد توليد بشمار 

گرفت تا از وقوع اشتباه احتمالي جلوگيري شود. هر دو روش   جدا كند. نحوه انجام يافتن كارهاي اداري هم پيوسته زيرنظر قرار مي صمحصول داراي نق
آفرين است و مستلزم صرف وقت و استفاده بيش از حد مواد اوليه در انجام دادن خدمات و توليد محصول بازرسي و بازيابي مستمر را كه ضايعات 

 يري بعمل آيد.گاز روش كنترل كيفي آماري از ابتدا، از توليد محصول خراب پيش هاست. شيوه مؤثر اين خواهد بود كه با استفاد

SPC ل با كيفيت مورد نظر توليد شود.بر بازرسي پيشگيرانه تاكيد دارد تا محصول از او 
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  92-91-90تحليل سواالت مديريت توليد سال 

 درصد مجموع تعداد تست /شماره سوال92سال  /شماره سوال91سال  /شماره سوال90سال  سر فصل
 14/5 8 9,16,17,19 4,17,19 1 مديريت موجودي

)/برنامه LPبرنامه ريزي جامع(
 توليد

2 16 6,7,8 5 9 

 5 3  6 3,11 كارسنجي و زمان سنجي
 1/8 1   4 تئوري صف

 1/8 1   5 طراحي محصول
 MRP 6,7,12  3,4 5 9برنامه ريزي 

 1/8 1   8 برآورد تعداد ماشين
 1/8 1   9 پيش بيني تقاضا

 9 5 5,11 10,13 11 لي اوت
مفاهيم جديد در مديريت 

 توليد
13 2,5 13 4 7 

 1/8 1   14 كنترل پروژه
 3/6 2  20 15 نگهداري و تعميرات

 10/9 6 12,14,15,20 1,3  كنترل كيفيت(توانايي فرآيند)
 5/4 3  7,8,9  اولويت بندي كارها

 7/2 4 2,18 11,12  بهره وري و كارايي(ضمائم)
 3/6 2  14,15  تحليل سر به سر

 3/6 2 10 18  مكان يابي
 1/8 1 1   طراحي محصول و خدمات

 100 55 20 20 15 مجموع
 

 سال بعضي سواالت عينا در سال بعد نيز تكرار شده است. 3در طي اين 

 درصد) 40تست ميباشد( 8و ماقبل آن  91تعداد سوال تكراري از سال  92در سال  -

 درصد) 25تست ميباشد.( 5تعداد سوال تكراري از سالهاي گذشته  91در سال  -

 
 درصد سواالت حفظي و غير حفظي
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