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فصل دوم 
آشنایی با برخی مفاهیم درمدیریت تولید



:نظام تولید
.مجموعه ای است که دریک سازمان صنعتی باهدف تهیه وایجاد محصوالت دایر شده است:تولیدنظام

عملیات  سفارش موادوقطعات ونگهداری وتوزیع وتحویل موادوابزاروماشین های خریداری شده و
.تعمیرات ونگهداری برعهده این نظام است

:مشکالت مربوط به این نظام
کمبودیاازدیادمواداولیه-
نبودن وسایل-
وجودکارگراضافی-
فقدان آگاهی -
وغیره-

:مهمترین وظایف کارکنان این نظام
تعیین چگونگی تولید کاالها-
تنظیم برنامه کارماشین آالت-
وغیره-



.به تولید کاالها وعرضه خدمات موردنیاز براساس ضوابط  ومعیارهای ازقبل تعیین شده:مدیریت تولید

:اهداف مدیریت تولید

.ایجاد اطمینان ازمحصول اعم ازکاالی ساخته شده دارای کیفیت مطلوب است-
.کسب اطمینان ازاینکه محصول به مقدار الزم ساخته شود-
وغیره-

:به عمل می آیددونوع تصمیم گیری برای حل مشکالت ومسائل مدیریت تولید 

طرح ریزی نظام های تولیدی-
استقرارواجراواداره نظام های موردنظر-



عبارت است از به حداکثررساندن استفاده از منابع مادی وانسانی :بهره وری
.به روش علمی وبا هدف کاهش هزینه های تولیدوگسترش بازارها وبهبود معیارهای زندگی باشد

.بهره وری یعنی کارایی واثربخشی
نسبت بازده واقعی به بازده معیار :کارایی

.درجه ومیزان نیل به اهداف :اثربخشی

.مجموعه سازمانهای تولیدی که بااستفاده از عوامل انسانی ومادی به تولید کاالها مشغولند:صنعت
مانند صنعت قندوصنعت نساجی

مانند.یک واحدتولیدی مستقل بااستفاده ازمنابع مادی وانسانی به تولید کاالها مشغولند:کارخانه
کارخانه قندشازند

:تقسیم میشونددو نوع کارخانه برحسب نحوه عمل وکاری که روی ورودی ها انجام می دهندبه 
مانندکارخانه های صنایع غذایی وکودشیمیایی وغیره:شیمیاییکارخانه های -
مانندکارخانه های سازنده اتومبیل ودوچرخه وغیره: مکانیکیکارخانه های -



عملیات کوچکی را که دیگر قابل تجزیه به فعالیتهای کوچک  تر نباشد وبتوان آنهارا:واحد تولید
.یکپارچه محسوب کردواحدتولیدیا مرکز کاریا ایستگاه تولید می گویند

دواحدتولی:واحدتولید تشکیل شده از

ماشین
نقشه 

ودستورات
کارگرموادابزار



:وظایف واحدهای مختلف سازمان تولید

.ایجادابتکارات وساختن کاالها وخدمات جدید وگسترش بهبود کاالها وخدمات :واحدتحقیق وتوسعه(1
.جنبه ستادی وپشتیبانی ونقش بازخور وبازیافت دارد

تعیین بهترین روش اجرای کارها واستاندارد کردن آنها جهت تدویمن وتنظیم :واحدنظام ها وروشها(2
دستورالعمل های ضروری وغیره

هماهنگ کردن برنامه تولیدی است به نحوی که وسایل افراد:واحدبرنامه ریزی ونظارت برتولید(3
.وغیره.موادوابزار به موقع حاضر باشدومحصول نیز درمواقع معین آماده باشد

.ساخت کاال ازوظیفه کارکنان صف یااجرایی نظام تولیدی است:واحدساخت(4

تولید کاالهای مشابه باتوجه به مرغوبیت جنس واستحکام ومشخصات کاال :واحدنظارت کیفی(5
.اهمیت زیادی دارد

.کاالی تکمیل شده راتحویل میگیردوبه خوبی نگهداری می کند:واحدانبار(6
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