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شناخت تولید وفعالیتهای تولیدی:فصل اول 

اشنایی بابرخی مفاهیم درمدیریت تولید:فصل دوم 

ارزیابی طرح های صنعتی:فصل سوم

طرح استقرار ماشین آالت :فصل چهارم

تعمیرات ونگهداری:فصل پنجم

(مهندسی روش ها)مطالعه کار :فصل ششم 

نظام نظارت برموجودی :فصل هفتم 

برنامه ریزی ونظارت برتولید:فصل هشتم

نظام نظارت کیفی:نصل نهم

روش های ریاضی :فصل دهم

:سرفصل ها 



فعالیتهای –شامل میان ترم :نمره 8
شرکت در همایشها و –کالسی 

پایان ترم :نمره 12

:ارزشیابی نمره 



:مقدمه

دردنیای امروز موضوع تولیدات وخدمات مساله ی عمده  ای است که هیچ جامعه ای 
خودرا برکنار ازآن نمی بیند وتالشها برآن است که با توجه به شرایط موجود خدمات 

.وتولیدات را با حداکثر کارایی فراهم آورند

هدف مدیریت تولیدوعملیات نیز هماهنگ کردن تالشها وبه کارگیری منابع وامکانات 
برای ارائه خدمات وتولیدات به بهترین صورت ممکن می باشد که باید ازمنابع موجود

.نهایت استفاده ی بهینه رابه عمل آوردوازاتالف واسراف منابع وامکانات خودداری شود



شناخت تولید وفعالیتهای تولید:فصل اول 

.ازنظرلغت به معنای ساختن ،آفرینش وایجادکردن به کارمی رود :تولید

ازنظراقتصادی به معنای ایجاد تغییرات درمنابع خام ومواد اولیه وتبدیل آن به محصوالت خاص 
مبلغی است که به ارزش مواد خام طی فرایند تولید برای تبدیل به کاالی ساخته شده :ارزش افزوده

.افزوده می شود

کلیه منابع انسانی ومادی به کاررفته درجهت ارضای نیازمندی های مختلف اقتصادی جامعه :عوامل تولید
.عوامل تولید را به چهار گروه شامل زمین ،سرمایه ، کاررومدیریت تقسیم می نمایند:اقتصاددانان 



:معروف مطرح می شود5mاین عوامل درقالب 
نیروی کار(الف
ماشین آالت تجهیزات ووسایل(ب
مواد(ج
روش ها وشیوه های کاروفن آوری (د
مدیریت(ه



به افرادی اطالق می شود که فرایند تولید را طبق برنامه معین وطرح ریزی شده ازسوی :نیروی کار
.مدیران سازمان انجام می دهند

.به عمل یاحرکتی اطالق می شود که انسان به منظور ایفاء یا تکمیل یک وظیفه انجام می دهد:کار

بیان کننده ی اجرای یک وظیفه ی مشخص دریک نظام ازطریق تاثیرات مشترک انسان:کارصنعتی
.مواد وقطعه ی کاراست

علوم به کارگیری علم زیست شناسی وپیوستگی وهمبستگی آن با:عامل انسانی ازدیدگاه آرگونومی 
.نسان فنی ومهندسی ونایل شدن به تعادل بین کاروکارگرواجرای صحیح وتطابق رضایت بخش شغل با ا

عبارت است ازطرح ریزی وسازماندهی ونظارت برفرایندتولید که وظیفه اساسی آن هماهنگی:مدیریت 
.عوامل تولیداست

:عامل انسانی درتولید



:ماشین آالت ووسایل

تجهیزات وابزارنیرومندی هستند که عموما وسایل ماشینی حجیم وبزرگ وسنگین است که بانیروی :ماشین
.محرکه مکانیکی یا الکترونیکی کاروبه امر تولید کمک می نمایند

.حجم ووزن زیاد وقدرت وسرعت وتولید یک شکل :ویژگیهای عمده

.انواع وسایل مادی معمولی ساخته ی بشر:بزارا

:تقسیم کرددونوعابزاررا می توان به 
وسایلی مانند انبردست وآچاروبیل وکلنگ وغیره:ابزارآالت دستی(الف

مانند تیغچه ها .ابزارهایی هستند که روی ماشین ثابت شده وبه کارگرفته می شوند:ابزارآالت ماشینی (ب
.ومته ها ومرغک ها

مانند دریل برقی وماشین .ماشین های کوچک وقابل حمل بادست است وعموما با برق کارمی کنند:ماشین ابزار
.سنگ زنی وقیچی برقی واره برقی وغیره



:مواد

به آن گروه ازموادی اطالق می شود که به طورمستقیم ازطبیعت استخراج شده وهنوز :ماده ی خام 

مانندسنگ آهن ونفت خام یا سایر.هیچ گونه تغییرات فیزیکی یا شیمیایی روی آنها صورت نگرفته است

.موادمعدنی

به گروهی ازمواد گفته می شود که محصول کارخانه ها وعملیات تولید دیگری است ودرآن :ماده اولیه

.کارخانه مراحل تکمیلی انجام می شود مانند آرد وچرم وپارچه

قطعات یا کاالهایی را که بخشی ازعملیات تولید ی روی آن انجام شده ولی هنوز:کاالی درجریان ساخت 

.مانند بدنه ی کولرواتاق خودرو.به صورت کاالی آماده فروش درنیامده است

کاالها یا موادی هستندکه تمام عملیات تولیدی را دریک کارخانه پشت سر گذاشته کامال:کاالی ساخته شده

.مانند هواپیماواتومبیل ونان ماشینی والستیک.آماده توزیع وفروش می باشند



که درامرتولید دخالت نداشته ولی برای تولید محصول تکمیل آن واداره ی سازمان مواد غیر تولیدی 
:ضروری می باشند به دوگروه تقسیم می شوند

موادی هستند که درساخت وعرضه کاال مورد استفاده قرار می گیرندولی جزء:مواد کمکی (الف
مواد اصلی به کارگرفته شده درکاال نیستند مانند نایلون وچسب ومقوا

:که به دوگروه مواد مصرفی (ب
مانند لوازم التحریراداریمواد وملزومات (1ا

صنعتیموادو ملزومات (2
.مانند روغن وگازوئیل وکاله وعینک حفاظتی تقسیم می شوند



.مجموعه ای از مهارت ها وابزارودانشهاست که در عرضه خدمت یا ساخت کاال به کار می رود :تکنولوژی

.مانندماشین االت ونقشه ها ودانش استفاده ازماشین آالت 

:مراحل ایجاد وتکامل آن

تحقیقات پایه ای (الف

تحقیقات کاربردی(ب

تحقیقات توسعه ای (ج

:گروههای تکنولوژی

تکنولوژی خودکار(1

تکنولوژی مکانیزاسیون کامل(2

تکنولوژی مکانیزاسیون ناقص(3

تکنولوژی دستی(4

:تکنولوژی



:سازمان تولیدی

یک واحد اقتصادی است که با طراحی منظم وبه طریق صحیح وعلمی با ترکیب :سازمان تولیدی
.وتلفیق بهینه ی عوامل تولید برای عرضه کاال ها وخدمات انجام می شود

:بنابراین تولید مستلزم تحقیق شرایط زیر می باشد
فراهم آوردن ووجود منابع تولید به انداره کافی (1
ایجاد سازمان تولید به نحو منطقی وصحیح (2

:نمودارازطرز کاریک نظام سازمانی به صورت زیراست

عوامل تولیدسازمان تولیدسازمان تولیدمحصوالت

ورودی
خروجی

تبدیل



پایان جلسه اول 


