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حیم حمِن الَرّ بِسم اهلِل الَرّ

ای کمی�ل! دان�ش بهتر از مال اس�ت؛ زیرا دانش ت��و را حفظ می کند، 

درحالی ک��ه تو باید مال را حفظ کنی، مال به خرج کردن، کاهش می یابد، 
ولی دانش با صرف کردن افزوده می شود و آن که ساخته مال است با زوال 

مال از بین می رود.

“دو گروه هس�تند که هرگز س�یر نمی ش�وند؛ جویندگان مال و ثروت، 

جویندگان علم و دانش" 

»حض�رت عل���ی)ع(«

یک فرد موفق عادت می کند کارهایی را که افراد ناموفق دوست ندارند، 
انج��ام دهد. یک فرد موفق نیز دوس��ت ندارد ای��ن کار را انجام دهد، بلکه 
این کار را می کند چون می داند این کار، بهایی اس��ت که برای رسیدن به 

موفقیت می پردازد.
 »هربرت گری«

ای��ن اثر تحفه ای اس��ت ناچیز برای محققین و دانش��جویان و قطره ای 
ان��دک در می��ان اقیانوس های علم و دانش تقدیم به منجی عالم بش��ریت 
ام��ام زم��ان)ع��ج( و امام هشتم حضرت رضا)ع(، امید است که راه گشای 

محققین باش��د.

ز





در دو ق��رن اخی��ر مدیری��ت تولید و عملی��ات به عن��وان یکی از فاکتوره��ای مهم در 
رش��د اقتص��ادی کش��ورها مطرح بوده اس��ت. دیدگاه س��نتی در رابطه ب��ا مدیریت تولید 
در ق��رن هجدهم ش��کل گرف��ت یعنی هنگامی که آدام اس��میت به این نتیجه رس��ید که 
 اختصاص��ی کردن کارگ��ران، تولید را افزایش می دهد. پیش��نهاد او این ب��ود که کارها به 
وظیفه های ریزتر و کوچکتر تقس��یم ش��وند؛ س��پس هر وظیفه مجزا به ی��ک کارگر مجزا 
اختصاص داده شود. او معتقد بود این کار منجر به افزایش مهارت کارگران در انجام وظایف، 
در نتیجه باال رفتن سرعت و کیفیت محصول نهایی خواهد شد. در اوایل قرن بیستم، تیلور 
تئوری های اس��میت را به کار گرفت و مدیریت علمی را پایه گذاری کرد. از آن پس تا سال 
1930 تکنیک های زیادی مطرح شدند که هر کدام به گونه ای دیدگاه سنتی را ارتقا دادند. 

مدیری��ت تولید وعملیات فرایندی اس��ت ک��ه در آن منابع مختلف مورد اس��تفاده در 
بخش های مختلف س��ازمان به منظور ایجاد ارزش برای کاال / خدمت تحت شرایط کنترل 
ش��ده بر اساس سیاست های س��ازمان، تبدیل و ترکیب می شوند. بنابراین مدیریت تولید و 
عملیات بخش��ی از سازمان اس��ت که بر چگونگی تبدیل مجموعه ای از ورودی ها به کاالها 
/ خدمات مورد نظر با س��طح کیفی مطلوب تمرکز دارد. مجموعه ای از فعالیت های مرتبط 
مدیریتی که به س��اخت کاال مربوط هس��تند را مدیریت تولید می گویند. تعریف مشابه در 

رابطه با مدیریت خدمات را نیز مدیریت عملیات می نامند.

ط



کت��اب مدیریت تولید و عملیات )جلد اول(، در راس��تای تس��هیل بهره مندی از دانش 
مقدماتی تولید و آش��نایی هرچه بیش��تر دانش پژوهان با مفاهی��م تاریخچه و مبانی تولید؛ 
مکان یابی )کارخانه ها و تجهیزات(؛ تجزیه و تحلیل نقطه س��ربه سر و برنامه ریزی ظرفیت 
برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد به رشته تحریر درآمده است. 
هدف از تألیف این کتاب، ارائه چارچوبی روان، ساده و قابل فهم از مدیریت تولید و عملیات 
برای کلیه ی دانش��جویان، دانش پژوهان، اساتید و محققین رشته های: حسابداری، مدیریت 
و مهندس��ین صنایع م�ی  ب�اش�د. هر اثر بش��ری خالی از خطا نیست بنابراین؛ ازخوانندگان 
این اثر صمیمانه درخواست می کنیم که نظرات و پیشنهادات جهت بهبود هرچه بیشتر این 

کتاب را به ایمیل نویسندگان: Expert1392@chmail.ir ارسال نماین�د.

              م�ن اهلل توفی�ق
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1. مقدمه 

برنامه ریزی و کنترل تولید و عملیات به معنای مدیریت انجام کس��ب وکار اصلی شرکت 
است، به طورکلی مدیریت فرایندهای اصلی که باعث تولید محصول یا ارائه خدمت می شود. 
یعنی برنامه ریزی زمانی و منابعی تولید یا خدمت قابل ارائه در یک بازه زمانی مشخص، برای 
مثال: میزان تولید هفتگی چقدر باش��د؟ تا بتوان تقاضا را جواب داد و از طرفی تولید مازاد 
نداش��ت؟ )برنامه ریزی تولید( و برای این میزان تولید چه مقدار ماده اولیه موردنیاز است؟ 
)برنامه ری��زی منابع( کارها باید به چه ترتیبی صورت پذیرد تا بتوان بهترین اس��تفاده را از 
زمان و تجهیزات داش��ت؟ )توالی عملیات و زمان بندی( سازمان دهی و زمان بندی کارکنان 
به چه صورت باش��د تا تمام کارها بدون تحت فش��ار گذاشتن کارکنان به موقع انجام پذیرد؟ 

)برنامه ریزی نیروی انسانی( و... .

سیس��تم تولیدي سیستمي اس��ت که توسط انسان ساخته ش��ده و مزیت آن نسبت به 
سیس��تم هاي طبیعي این است که اهداف آن به طور روشن تعریف شده است. هر سیستمي 

نیاز به مدیریت دارد. علم اداره کردن سیستم تولید مدیریت تولید نام دارد.

انواع سیستم هاي تولیدي ازنظر حجم تولید:

1. تولید تکي

2. تولید کارگاهي
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3. تولید سفارشي

4. تولید دسته اي 

5. تولید انبوه.

انواع سیستم هاي تولیدي ازنظر نوع تغییراتي که در فرایند تولید صورت مي گیرد:

• اگ��ر تغییرات و تبدی��الت در فرایند تولید ماهیت مواد اولی��ه را عوض کند فرایند 	
شیمیایي است. مثل نانوایي.

• اگ��ر تغیی��رات و تبدیالت در فرایند تولید ماهیت مواد اولی��ه را عوض نکند فرایند 	
فیزیکي است. مثل تولید میز.

انواع سیستم هاي تولیدي ازنظر جریان مواد:

1.  سیستم هاي تولید پیوسته         2. سیستم هاي تولید ناپیوسته

به طورکلی تقس��یم بندي سیس��تم هاي تولید به پیوسته و گسس��ته بر اساس چگونگي 
تغییر متغیرهاي کلیدي سیس��تم در طول زمان مي باش��د. که در قس��مت انواع روش های 

تولیدی به شرح هریک پرداخته شده است.

مدیریت تولید، عملکردی است که عهده دار مسئولیت برنامه ریزی تاکتیکی و راهبردی 
فراورده های موجود و جدید یک ش��رکت اس��ت. مدیریت ف��راورده، عملکرد چرخه حیات 
س��ازمانی در درون یک شرکت اس��ت که با برنامه ریزی یا پیش نگری یا بازاریابی فراورده یا 

فراورده ها در همه مراحل چرخه حیات محصول سروکار دارد.

مدیریت تولید یک فعالیت درون سازمانی است که از پیش بینی، برنامه ریزی و بازاریابی 
برای محصوالت یا خدمات تش��کیل می ش��ود. مدیر تولید همواره دغدغه توسعه محصول و 
بازاریابی محصول را دارد و این دو فعالیت نهایتاً منجر به افزایش درآمد، افزایش سهم بازار 
و افزایش حاش��یه س��ود خواهند ش��د. از طرف دیگر یک مدیر تولید باید در مورد تحلیل 
بازار، کارایی ها و ویژگی های محصول مس��ئولیت پذیر باشد. ازاین رو در ساختارهای سازمانی 
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مختلف بعضاً مدیر تولید یک جایگاه س��ازمانی مش��خص و معین را دارد و در بعضی موارد 
عضو بخش های فروش و بازاریابی یا عضو بخش مهندسی محسوب می شود.

 معموالً برای بررسی عملکرد مدیران تولید شاخصه های سود و ضرر یک بنگاه مورد ارزیابی قرار 
می گی��رد. یک مدیر تولید باید بتواند خواس��ته ها و نیازهای بخ��ش فروش و بازاریابی را به 
بخش های مهندسی و فرایند سازمان انتقال دهد و از طرف دیگر باید بتواند محدودیت های 
بخش مهندس��ی و طراحی با توجه به شناختی که از بازار و خواسته مشتریان دارد برطرف 
نمای��د تا محصول به دس��ت آمده با هزین��ه ای منطقی بتواند پاس��خگوی بخش عمده ای از 

نیازهای مشتریان باشد.

این فصل از پنج بخش تشکیل شده است که عبارت اند از:

در بخ��ش اول ب��ه تاریخچه مدیریت تولید و عملیات؛ در بخ��ش دوم به مفهوم زنجیره 
تأمی��ن و مدیریت آن؛ بخش س��وم به معرفی انواع سیس��تم های تولیدی؛ بخش چهارم به 
تعریف، زنجیره تأمین ناب؛ چابک؛ س��بز؛ تاب آور؛ معکوس؛ حلقه بس��ته؛ سرد؛ و در بخش 
آِخ�ر به بیان مختصری از مفاهیم: پیش بینی تقاضا؛ طراحی و توسعه محصول؛ اتوماسیون؛ 
کارسنجی و زمان سنجی؛ منحنی یادگیری؛ برنامه ریزی تولید؛ مدیریت موجودی و مدیریت 

کیفیت جامع، می پردازی�م.

1-1- تاریخچه سیستم مدیریت تولید و عملیات

 اولی��ن فعالیت ه��اي مدیری��ت تولید و عملیات مرب��وط به اقتصاددان ه��اي کاربردي و 
صنعتگرها اس��ت که در حدود س��ال های 1800 در انگلس��تان ش��کل گرفت. آدام اسمیت، 
اقتصاددان معرف اس��کاتلندي، در س��ال 1776 در کتاب ثروت ملل ایده تقسیم کار را براي 
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بهبود بهره وري مطرح کرد. پیاده س��ازي این ایده روي فعالیت سوزن س��ازي در یک کارگاه 
نش��ان داد که با تقس��یم فعالیت به چهار عملیات جداگانه، خروج��ي 5 برابر افزایش یافت. 
وقتی که یک کارگر تمام فعالیت را انجام مي داد در هرروز 1000 س��وزن تولید مي کرد ولي 
وقتي 10 کارگر به چهار فعالیت تخصصي و جداگانه گمارده ش��دند مي توانس��تند 48000 
سوزن تولید کنند. عالوه بر این که ظرفیت تولید افزایش یافت، اسمیت نشان داد که با این 
ایده هزینه ساخت نیز کاهش مي یابد. اسمیت علت کاهش هزینه ساخت را چنین بیان کرد:

• انج��ام یک کار توس��ط یک نفر به صورت مکرر باعث ب��ه وجود آمدن مهارت خاص 	
در آن ف��رد براي انجام آن کار مي گردد بنابراین مي تواند در زمان کمتري آن را به 

پایان رساند. 

• صرفه جویي در زمان ازدست رفته کارگر براي تغییر از یک کار به کار بعدي 	

• اختراع ابزار جدید و مخصوص براي انجام هر یک از کارها.	

• تصویر)1(، سیر تکاملی مدیریت تولید و عملیات را نشان می دهد.	

تصویر1: سیر تکاملی مدیریت تولید و عملیات 
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چارلز بابیج در تکمیل ایده اسمیت بیان کرد که با گماردن هر کارگر به یک کار خاص، 
دیگر به مهارت و تجربه زیاد در کار س��اخت و تولید نیاز نبوده و نرخ پرداخت به کارگران 
نیز مي تواند کمتر باشد و بدین شکل هزینه تولید کاهش مي یابد. وي نتیجه یافته هاي خود 

را در سال 1835 با عنوان »اقتصاد ماشین آالت و سازندگان« ارائه نمود.

در تولید ماشین بخار توسط ماتئو بولتون و جیمز وات، استفاده از سیستم هاي مدیریت 
ش��امل استانداردها، روش هاي پیش بیني، استقرار کارخانه، طراحي کارخانه و سیاست هاي 
حقوق و پاداش در ش��کل ابتدایي خود براي کم��ک در هدایت، مدیریت و کنترل کارخانه 

آغاز شد.

توس��عه مهندسي صنایع در آمریکا در س��ال های اول 1900 توسط فردریک تیلور، پدر 
مهندسي صنایع، آغاز شد. برخالف آدام اسمیت که نظریه پرداز و نویسنده بود، تیلور کسي 
بود که از طریق انجام فعالیت هاي صنعتي و بر اس��اس آزمایش به توس��عه اصول و مفاهیم 
پرداخ��ت، توج��ه خ��ود را روي روش هاي علمي انج��ام کار و مدیریت ی��ک واحد تولیدي 
متمرکز س��اخت. تا قبل از تیلور کارها بر اس��اس حساب های سرانگش��تي انجام مي شد و 
از اس��تانداردهاي علمي، برنامه ریزي مدیریت��ي و رویه هاي تحلیل خبري نبود. هدف تیلور 
تغییر این وضعیت به شرایطي بود که نشان دهد مدیریت یک فعالیت علمي است و نه یک 

فعالیت اتفاقي و نه باري به هر جهت. وي چهار خط مشي زیر را موردتوجه قرارداد:

• ب��راي هر عنص��ر کاري یک پایه علمي توس��عه دهی��د و آن را جایگزین روش هاي 	
سر انگشتي کنید. 

• ب��راي هر کار، بهترین کارگر را انتخاب کنید به جای این که کارگر خود، کار خود را 	
انتخاب کند. 

• کار را به طور مس��اوي بین مدیریت و نیروي کار تقس��یم کنید به طوری که هر یک 	
وظایف و مسئولیت متناسب با خود را دارا باشد. 

• روح همکاري بین مدیریت و نیروي کار را توس��عه دهید به طوری که کاربر اس��اس 	
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خط مشي اول و دوم انجام پذیرد.

در راس��تاي هدف تیلور )یعني مدیریت علمي( اف��راد دیگري ازجمله گیلبرت  و گانت 
به توس��عه روش هاي علمي و سیس��تماتیک براي مطالعه و اندازه گیري کار، برنامه ریزي و 
زمان بندي تولید پرداختند. تا پیش از س��ال 1930 رش��د چشمگیري در توسعه مهندسي 

صنایع ایجاد شد و حوزه هایي تحت عناوین زیر شکل گرفت:

روش هاي کار  9

اندازه گیري کار  9

طراحي کارخانه  9

سیستم هاي پاداش و حقوق  9

ارزیابي کار  9

تئوري سازمان  9

فاکتورهاي انساني  9

برنامه ریزي و کنترل تولید و...، ایجاد شد. 9

تا اواخر س��ال هاي 1940، توسعه مهندسي صنایع بر اساس روش هاي سنتي که توسط 
تیلور، گانت و گیلبرت پایه گذاري ش��ده بود ادامه یافت. فلسفه وجودي مهندسي صنایع با 
توج��ه ب��ه نگرش و هدف به وجود آورندگان آن، ارائه راه حل هاي مؤثر و کارا براي مس��ائل 

مربوط به طراحي، تحلیل و ارزیابي بود.
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1-2-  هنری فورد و تولید انبوه

هن��ری ف��ورد، زاده 30 ژوئیه 1863 – درگذش��ت  وی در 7 آوریل 1947( کارآفرین، 
مخترع، نویس��نده و نظریه پرداز آمریکایی( بود، که ش��رکت خودروس��ازی فورد را در سال 
1903 تأس��یس نمود. وی مخترع خط تولید صنعتی می باش��د، که نخس��تین بار باهدف 
تولی��د خودروی ارزان قیمت خ��ط تولید را به کار گرفت. او نه تنها انقالبی در صنعت اروپا و 
آمریکا ایجاد کرد، بلکه ترکیب تولید انبوه کاال، دس��تمزد باال برای کارگران و قیمت پایین 
پیش��نهادی او چنان تأثیری بر اقتصاد و جوامع قرن بیس��تم ایجاد کرد، که آن را فوردیسم 

نامیدند.

فورد دیدگاهی جهانی داش��ت و مصرف گرایی را باعث صلح در جهان می دانست. هنری 
فورد به یکی از مشهورترین و متمول ترین مردان تاریخ صنعت تبدیل شد. او پس از مرگ، 
همه ثروتش را به بنیاد فورد بخش��ید، ولی ترتیبی داد که خانواده اش برای همیشه کنترل 
آن را در دست داشته باشند. فورد در کنار فعالیت های صنعتی و اقتصادی، یک نظریه پرداز 

و نویسنده ماهر نیز بود.

هن��ری فورد ب��ه دلیل مخالفت با حضور ای��االت متحده آمری��کا در جنگ جهانی دوم 
معروف اس��ت. در س��ال 1918 نیمی از خودروهای آمریکا فورد م��دل تی بودند، که نکته 

جالب در مورد آن ها مشترک بودن رنگ مشکی آن ها بود.

فورد در زندگینامه خود نوش��ته است: »هر مش��تری می تواند خودرویی به رنگ دلخواه 
خود داش��ته باش��د تا زمانی که این رنگ سیاه باش��د.« تا پیش از راه اندازی خط تولید که 
برای فعالیت س��ریع تر تنها خودروی س��یاه تولید می کرد، مدل تی به رنگ های دیگر مانند 
قرمز نیز تولید می شد. تصویر)2(، نمونه ای از خط تولید انبوه هنری فورد را نشان می دهد.
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تصویر2: اولین خط تولید انبوه در کارخانه فورد 

)JIT( 1-3- تولید به هنگام

تولید به موقع )Just-In-Time(، یک فلس��فه ی مدیریت ژاپنی اس��ت که از اوایل دهه ی 
1970 در بسیاری از مؤسسات تولیدی ژاپن مورداستفاده قرار گرفت. این فلسفه نخستین 
بار توس��ط تائیدی اوهونو در شرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته ی 
مش��تری با حداقل تأخیر معرفی و به کار گرفته ش��د. به همین دلیل، تائیچی اوهونو اغلب 

پدر سیستم تولید به هنگام نامیده می شود .

کارخانه ها تولید تویوتا اولین محلی بودند که نظام تولید بهنگام در آن ها مطرح گردید. 
این سیس��تم در طول بحران نفتی سال 1973 موردحمایت وسیعی قرار گرفت و پس ازآن 

توسط بسیاری از سازمان های دیگر انتخاب گردید .


