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  فصل اول:مفاهیم
هـا) و سیسـتم    استقرار (تجهیزات و بخش  هاي متشکل از طرح بهبود و پیاده کردن سیستم ریزي: عبارتست از طرح، طرح

  و نقل (مواد اولیه، قطعات و محصوالت) به طوري که حداکثر کارآیی از تلفیق منابع حاصل شود.  حمل

یک واحد تولیدي و  هاي داخل آالت و بخش ماشین طرح استقرار: عبارتست از آرایش یکنواخت و هماهنگ کلیه تجهیزات،

  تجهیزات و نیروي انسانی حاصل شود.  آالت، خدماتی به طوري که حداکثر کارآیی از ترکیب ماشین

آالت، تجهیـزات و   سیستم حمل و نقل: عبارتست از سیستمی که با حداقل هزینه، مطلوبیت مکانی را براي کلیـه ماشـین  

  حصوالت، اطالعات  افراد) به بهترین شکل ممکن برقرار شودوبخشها طوري برقرار نماید که جریان (مواد، قطعات، م

  دوره عمر محصول: 

  باشد:  دوره زیر می 5به طور کلی عمر هر محصول داراي 

  مرحله مصرفی ( تولید به تعداد کم) -1

  مرحله رشد (تیراژ تولید زیاد محصول)  -2

  مرحله بلوغ  -3

  یابد. هاي بازاریابی افزایش می در مرحله بلوغ هزینه

  در مرحله بلوغ در صورتی که محصوالت جدید وارد بازار شود داراي حداکثر سود می باشد و 

  در مرحله بلوغ کیفیت بر میزان تقاضا مؤثر بوده و رقابت محسوس است. 

  شود) مرحله اشباع (فروش محصول کم می -4

  مرحله نزول (انزواي از بازار فروش و توقف خط تولید)  -5

  ریزي   رحاهداف ط -2

  تسهیل فرآیند ساخت: بخشها طوري باشد که جریان برگشتی در حداقل خودش باشد. -1

  ههاي مکانیزه در تقلیل هزینه استفاده شود. دار و ایستگا بهبود سیستم حمل و نقل: از نیروي جاذبه، سطح شیب -2

  حفظ قابلیت انعطاف -3

  استفاده مؤثر از فضا و مساحت -4

  آالت گذاري روي ماشین ایهحداقل کردن سرم -5
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  ساخته و مواد در جریان ساخت (کوتاهتر کردن زمان کل تولید)   برقراري جریان سریع قطعات و کاالي نیمه -6

  وري از نیروي انسانی حداکثر بهره -7

  ، راحتی، ایمنی و اطمینان پرسنل تأمین -8

  ریزي مراحل طرح - 3

  الف) از دیدگاه فرانسیس: 

  ت حاصله از مطالعه بازاربررسی اطالعا -1

  تعیین و مشخصات محصول -2

  مشخص کردن مراحل ساخت -3

  تعیین و تعریف بخشهاي تولیدي -4

  هاي در ارتباط با تولید طرح بخش -5

  تعیین احتیاجات پرسنلی مورد نیاز -6

  انتخاب سیستم حمل و نقل -7

  تعیین و تعریف الگوي جریان مواد -8

  ارزیابی آنهاهاي مختلف و  تهیه طرح -9

  ترین طرح انتخاب و نهایی کردن مناسب -10

  ب) از دیدگاه اپل (به صورت اولیه) 

  بررسی بازار -1

  یابی محل -2

  بررسی فنی -3

  بررسی اقتصادي -4

  ) مطالعه و بررسی بازار3- 1

  سیاست خط مشی مدیریت -1

  ـ فنی1   
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  ـ اقتصادي2پذیري     مطالعات امکان -2

  ـ مالی3    

   زاریابی (بررسی بازار)با -3

  مشی و مدیریت  ) سیاست  و خط3ـ 2

  کند. کاریها جلوگیري می از دوباره  دهد، ثانیاً گیري به ما می ها، اوالً چهارچوبی براي تصمیم این سیاست

  پذیري:  ) مطالعات امکان3 ـ3

  پذیري اقتصادي ـ مطالعات امکان1

  پذیري فنی مطالعات امکان ـ 2

  پذیري مالی نـ مطالعات امکا3

  ) بازاریابی (بررسی بازار) 3ـ4

  باشد:  بررسی بازار شاغل موارد زیر می

  مشتریان چه کسانی هستند.ـ 1

  ـ وضعیت رقبا چگونه است.2

  ـ قوانین و مقدرات دولتی و سوبسید و ....3

  ـ عمر مفید محصول4

  ـ برآورد حجم بازار5

  ـ سهم قابل وصول6

  ـ تعیین قیمت عرضه محصوال7

  تعیین سیستم توزیع مناسب ـ8

  مهمترین نتیجه حاصل از بازاریابی تعیین برنامه تولید است.

  هاي تولیدي ـ انواع سیستم4

  سازي)  ـ محصولی (خط تولید = انبوه1

  پذیري کم است. ـ در این روش تنوع محصوالت کم، تعداد هر محصول زیاد و انعطاف

  باشد. اي می لید محصوالت به صورت دستهـ در این روش جریان مواد پیوسته، مکرر و تو
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  در این روش معموالً تولید است به صورت محصول نهایی است. ـ 

  شود. استفاده می Flow sloopدر این روش معموالً از سیستم  ـ 

  شود. استفاده می Make to stockدر این روش جهت خدمت به مشتري از سیستم  ـ 

  ـ فرآیندي (کارگاهی = عملکردي) 2

  پذیري زیاد است. در این روش تنوع تولیدات زیاد، تعداد تولید هر محصول کم و انعطافـ 

  آالت مشابه در کنار هم و جریان مواد غیرپیوسته است. در این روش ماشین ـ 

  باشد. در این روش معموالً تولیدات به صورت کاالي نیمه ساخته می ـ 

  شود. فاده میاست Job shopـ در این روش معموالً از سیستم 

  شود. استفاده می assemble to orderـ در این روش جهت خدمت به مشتري از سیستم 

  اي = تکی)  ـ تولید سفارشی (متمرکز = پروژه3

  سازي)  خانه  سازي، شود (هواپیماسازي، کشتی در این روش محصوالت به صورت تکی ساخته می ـ 

  روند. تجهیزات به محل استقرار محصول میدر این روش مواد اولیه، نیروي انسانی و  ـ 

  باشد. در این روش معموالً تولیدات به صورت مواد و امکانات اولیه می ـ 

  شود. استفاده می Fixed siteدر این روش معموالً از سیستم  ـ 

  شود. استفاده می Make to orderدر این روش جهت خدمت به مشتري از سیستم  ـ 

  ـ سلولی (گروهی) 4

  باشد. ین روش ترکیبی از دو سیستم محصولی و کارگاهی میـ ا

  کنیم. ـ در چهارچوب استقرار کارگاهی خواص استقرار محصول را پیاده می

  دهیم. ـ قطعات مشابه را در یک سلول قرار می

  رود. ـ در هر سلول سیستم کارگاهی و براي مونتاژ کل سیستم محصولی به کار می

  دارند.  محصوالت کم و قطعات از نظر طراحی و ساخت تشابه در این روش دوره تولید ـ 

  زنجیري ـ  5

  آالت تولیدي زیاد است. ـ در این روش تعداد محصوالت و ماشین
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  در این روش اولین گام طراحی و بکارگیري جداول شدت ترافیک است. ـ 

  شود. ـ در این روش طراحی سیستم حمل و نقل بسیار ساده می

  ر تعیین ظرفیت تولیدـ عوامل مؤثر د 5

  ـ مقدار تقاضاي بازار1

  ـ محل اجراي طرح2

  ـ نحوه توزیع جغرافیاي بازار3

  گذاري جهت اجراي طرح ـ سرمایه4

  آالت طرح ـ مشخصات ماشین5

  ـ نیروي انسانی متخصص6

  ـ  درجه اتوماسیون و تکنولوژي طرح7

  بررسی اقتصاد جهت انتخاب طرح  ـ 8

  شیفت کاري ـ 9

  اي دولتیـ سیاسته10

  آالت ـ انتخاب ماشین6

  باشد. آالت در خالل تعیین مراحل ساخت می انتخاب ماشین

  عوامل مؤثر در انتخاب ماشین

  پذیر نیاز است. انعطاف  ـ تنوع کار: اگر تنوع زیاد باشد ماشین1

  ـ حجم کار: اگر حجم زیاد باشد ماشین خاص مورد نیاز است.2

  بینی نشده لیانه، هزینه پیشـ هزینه: هزینه اولیه، هزینه سا3

  ـ عوامل کیفی: در دسترس بودن قطعات یدکی، تعمیرات نگهداري سر و صدا، ایمنی4

  پذیري ـ انعطاف5

  آالت  بندي ماشین دسته

  الف) از نظر استاندارد بودن: 
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