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تاريخچه

MRPردموادتوليدوتداركريزيبرنامهبهکامپيوتريرويكرديكعنوانبه1960دههدراوايل

.گرديدمنتشرارليكیتوسط1975سالدرآنکاملراهنمايکتابوگرفتهشكلآمريكا

BOMموادليستپردازشگريكمبنايبر،MRPکامپيوتريبكارگيريبرايفوقاوليهطرح ايجاد)(

میتبديلجزءاقالمخريدياتوليدبرنامهبهراوالداقالمتوليديبرنامهپردازشگر،اين.بودگرديده

ليستطولدرسطحباالترينمحصولهاينيازمنديانفجاراصطالحبهيادادنبسطباامراين.نمود

باده،شبينیپيشناخالصتقاضايسپس.گرفتمیانجامقطعاتتقاضايتعيينمنظوربهمواد

میمقايسهBOMازسطحهردروريزيبرنامهزمانیافقطولدرسفارشاتودستدرهايموجودي

.گرديد



تاريخچه

امنه با گذر زمان، نصب اين سيستم ها در شرکت هاي مختلف گسترش يافت و به منظور افزايش د

وسـعه از جمله ت. عملكرد اين سيستم هاي نرم افزاري، توابع عملياتی متعددي به آنها اضافه گرديد

کنترل فعاليت تولــيد ،(MPS)هاي صورت گرفته بر روي سيستم اوليه می توان به سر برنامه توليد 

(PAC)، برنامه ريزي سرانگشتی ظرفيت(RCCP)، ظرفيـــــت ( نيازمندي هاي)برنامه ريزي احتياجات

(CRP)،نمودوخريداشاره  .



تاريخچه

نيزو(خريدوPACيعنی)اجرايیهايمدلوCRP,MRP,MPS)يعنی)ريزيبرنامههايمدلترکيب

منجريد،نمادريافتراالزمبازخوردهاياجرايیسيكلازبتواندريزيبرنامهسيكلکهشرايطیايجاد

مالیهايمدلکردناضافهبا.گويندبستهحلقهMRPآنبهکهگرديدMRPازتريکاملنوعبه

بهريتکاملوظايفپذيرشمنظوربهتوليدسربرنامهتوسعههمچنينوبستهحلقهMRPبهخاصی

مالیهاينبهجلحاظازبازرگانیريزيبرنامهپشتيبانیامكانباالخرهومرجعيااصلیبرنامهيكعنوان

ارائهيتوليدمنابعمديرتیبرايرايكپارچهرويكرديواقعدرکهمی شودحاصلکاملیسيستمآن،

شودمیناميدهMRP-IIياتوليديمنابعريزيبرنامهيافته،توسعهMRPاين.دهدمی



تاريخچه

توليدمديريتتكنيكيكعنوانبهMRPازگستردهاستفادهبهمنجرکهعللیمهمترينجملهاز

بوداطالعاتازبااليیحجمبهدستيابیوسازيذخيرهبرايکامپيوترهايقابليتازآناستفادهگرديد،

ميانهماهنگیايجادبهMRPسيستمعالوهبه.نمودمیضروريشرکتهرادارهبرايخودامراينکه

بترتياينبه.می کردکمكتوليديواحددرموادوتوليدمهندسی،همانندمختلففعاليت هاي

MRPجذابيت IIآنازلكهببود،مديريتگيريتصميمپشتيبانيكعنوانبهآننقشخاطربهتنهانه

.نمودمیاهميتحايزراآنکهبودتوليديسازماندرآنکنندهيكپارچهنقشمهمتر



سواالت

:براي درك مفهوم در ادامه به سواالت زير پاسخ می دهيم 

نقش . 1MRP در فرايند زمانبندي و برنامه ريزي توليد را توضيح دهيد.

وضايف اصلی يك سيستم . 2MRP را نام ببريد.

فرق بين تقاضاي مستقل و وابسته را توضيح دهيد . 3.

سيستم . 4MRP چگونه می تواند نگهداري موجوديهاي غير ضروري را کاهش دهد.

اجزا سيستم اطالعاتی . 5MRP را نام ببريد.

در يك سيستم . 6MRP وظيفهBOM  چيست.



سواالت

:براي درك مفهوم در ادامه به سواالت زير پاسخ می دهيم 

.نحوه محاسبه نياز خالص را توضيح دهيد . 7

.مفهوم مرحله بندي زمانی را توضيح دهيد . 8

.توضيح دهيد  MRPتفاوت بين روش اصالح و تغيير خالص را در . 9

.  برنامه ريزي ظرفيت مورد نياز چيست . 10

.توضيح دهيد MRPاهميت دقت و واقع بينی را در . 11

.استفاده کرد MRPدر يك سازمان خدماتی ، چگونه می توان از . 12



سواالت

:براي درك مفهوم در ادامه به سواالت زير پاسخ می دهيم 

کدامست ؟ MPSبرنامه ريزي منابع ساخت چيست ؟ تفاوت آن با . 13

.  را توضيح دهيد MRP IIمزاياي . 14

و ساخت همزمان را توضيح دهيد JITبا MRPتفاوت . 15



ددر فرايند زمانبندي و برنامه ريزي توليMRPنقش

تخمين تقاضا

برنامه ريزي توليد کل

( MPS(برنامه اصلی توليد

(MRP)برنامه ريزي مواد مورد نياز

برنامه ريزي ظرفيت محدود

کنترل عمليات

پيش بينی

انبار هاي مورد نياز
تعديالت موجودي

خدمات و قطعات بدکی مورد نياز
سفارشات

(FAS)برنامه مونتاژ نهايی  برنامه ريزي سر انگشتی ظرفيت

برنامه ريزي تفصيلی ظرفيت 
مورد نياز



MRP وظايف اصلی سيستم

: MRP سه وظيفه اصلی براي سيستم

 کنترل سطح موجودي

اولويت بندي اجزا

 تعيين ظرفيت مورد نياز در سطحی تفصيلی تر

از برنامه ريزي سرانگشتی ظرفيت 



تقاضاي وابسته

موردنهايیکااليتوليددرکهشودمیشاملرافرعیمونتاژهايواجزا،اوليهموادماننداقالمی

.گيرندمیقراراستفاده

ستگیب،اندشدهريزيبرنامهتوليدبرايکهنهايیکاالهايتعدادبهاقالمیچنينبرايتقاضا

.دارد



MRPسطح موجودي محصول و قطعات خريداري شده بدون يك سيستم 

A B C
زمان تحويل توليد

زمان تحويل سفارش

محصول در نقطه
Bصدور سفارش برايمی رسد

عرضه کننده

تحويل گرفتن
براي توليد

مرحله توليد

زمان

زمان

سطح موجودي محصول نهايی

سطح موجودي قطعات 
خريداري شده

نقطه مجدد سفارش

نقطه مجدد سفارش

ذخيره ايمنی



MRPسطح موجودي محصول و قطعات خريداري شده با يك سيستم 

A C
زمان تحويل توليد

زمان تحويل سفارش

جايگزين ورودCسفارش خريد در نقطه 
برنامه ريزي شده می شود

مرحله توليد

زمان

زمان

سطح موجودي محصول نهايی

سطح موجودي قطعات 
خريداري شده

نقطه مجدد سفارش

نقطه مجدد سفارش

ذخيره ايمنی



MRPسيستم اطالعاتی 

وذخيرهبهنيازدليلوبهMRPسيستميكدرشدهتبادلاطالعاتبااليحجمدليلبه

ينا.استناپذيراجتنابکارآمدومرتبطاطالعاتیسيستميكوجودهاآنپردازش

بتواندوباشدقطعاتوموادليستوMPSدرموجوداطالعاتشاملبايستمیسيسنم

.کندتهيهراخريدوتوليدبراينيازموردگزارشات

توليدافزارينرمهايبستههايبخشازيكیMRPافزارهاينرممعمولحالتدر

.باشدمیتوليدوموجوديکنترلوBOM،بينیپيشهايمدلشاملعمدتاکهاست



MRPسيستم اطالعاتی 

MPS

BOM پرونده 
موجوديها

گزارشات

نرم افزار 
MRP

به واحد توليد
به واحد خريد



BOM

 ليست مواد و قطعات (BOM )لف نشان دهنده رابطه سلسله مراتبی محصول نهايی با اجزا مخت

ه مراتب محصول نهايی در باالي سلسله مراتب می باشد و اجزا هر سطح از سلسل. آن می باشد 

BOM اقالم مادر براي سطح بعدي هستند ،  .

اينچ14برف روب 

مونتاژ بدنه اصلی مونتاژ چرخ مونتاژ موتور مونتاژ دسته

مونتاژ تيغه چرخ مونتاژ فرعی
فيلتر هوا

هفيلتر پوست

I

تعداد مورد نياز هر
يك از اقالم مادر

II

III



BOM



محاسبه نياز خالص

سطح صفر 1250 تعداد برف روب هاي توليد شده

1سطح  1250 اصلیمونتاژ بدنه: نياز ناخالص 

-400 منهاي موجودي مونتاژ بدنه اصلی

850 نياز خالص به مونتاژ بدنه اصلی

1سطح  1250 نياز ناخالص مونتاژ چرخ

-200 مونتاژ چرخمنهاي موجودي

1050 نياز خالص مونتاژ چرخ

2سطح  1050 نياز ناخالص مونتاژ تيغه

-800 منهاي موجودي مونتاژ تيغه

250 نياز خالص مونتاژ تيغه

سطح صفر 1050*2=2100 نياز ناخالص چرخ ها

1سطح  -2300 منهاي موجودي چرخ ها

200 نياز خالص چرخ ها

1سطح  1250 نياز ناخالص مونتاژ موتور

-450 مونتاژ موتورمنهاي موجودي

800 نياز خالص مونتاژ موتور

2سطح  800 نياز ناخالص مونتاژ فرعی فيلتر هوا

-250 منهاي موجودي مونتاژ فرعی فيلتر هوا

550 نياز خالص مونتاژ فرعی فيلتر هوا
550 نياز ناخالص فيلتر پوسته

-500 منهاي موجودي فيلتر پوسته

50 نياز خالص فيلتر پوسته

1سطح  1250 نياز ناخالص مونتاژ دسته

-400 دستهمونتاژ منهاي موجودي

850 نياز خالص مونتاژ دسته



مفهوم مرحله زمان بندي

اغلبدر.هستندايهفتهيكمعموالوشوندمیناميدهظرفنامبهزمانیهايدورهMRPدر

مانیزافقيكطولدرتوليدريزيبرنامهبراي،هفتهيكنظيرکوچكهايظرفازاستفادهمواقع

مناسبمدتکوتاهزمانیافقيكطولدرتوليدريزيبرنامهبرايولیاستترمناسبمدتکوتاه

برنامهايبربنابراين.باشدمختصرخيلیاستممكنمدتبلندريزيبرنامهبرايولیاستتر

همسالبراي.شودمیاستفادهبزرگتريهايظرفازمعموالتربزرگزمانیهايافقباريزي

.ايمگرفتهنظردرايهفتهيكراهاظرفروببرف



مفهوم مرحله زمان بندي

.باشدهفتهيكمعادلروببرفاصلیمونتاژ4توليدبراينيازموردزمانکنيممیفرض

ازيكهرازواحد1250بنابراين(.گويندمینهايیمونتاژتحويلزماناصطالحدرزماناينبه)

هفتهايانپازديرترنبايستیدستهمونتاژوموتورمونتاژ،چرخمونتاژ،اصلیبدنههايمونتاژ

.شوندتكميل14

جزءرهتوليدموقعچهکهکندمیبيانو.استشدهدادهنشانخوبیبهنموداررويموضوعاين

زمانکمكبانموداراين.شوندانجامبايستی15هفتهدرنهايیمونتاژتكميلمنظوربهمونتاژيا

همرحلاصطالحدرفرآينداينبه.استشدهتهيهمونتاژهايااجزاازيكهرنيازموردتحويل

.شودمیگفتهبنديزمان



مفهوم مرحله زمان بندي

8 9 10 11 12 13 14 157

مونتاژ بدنه اصلی

مونتاژ تيغه

مونتاژ چرخ
چرخ ها

مونتاژ موتور
مونتاژ فرعی

فيلتر پوستهفيلتر هوا

پايان هفته

مونتاژ

مونتاژ نهايی



سيستم اصالح و سيستم تغيير خالص

:داردوجودتغييراتبهواکنشدرخالصنيازمنديکردنهنگامبهبرايکلینگرشدو

طوربه)ايدورهصورتبهموجوداطالعاتاساسبرموادبرنامهکلروشايندر:اصالحروش

.استمحاسباتبرايزيادزمانصرفمستلزمروشاين.شودمیمحاسبه(هفتههرمثال

محاسباتايناماکردهمحاسبهرانيازمنديهاباشدالزمجاهرMRPسيستم:خالصتغييرروش

.شودمیشاملاندگرفتهقرارتاثيرتحتتغييراتواسطهبهکهاجزايیبرايفقطرا



سيستم اصالح و سيستم تغيير خالص

:باشندمینيزهايیتفاوتداراياماهستندکارآمدروشدوهر

گرديسوياز.استترسادهشودمیانجامايدورهمحاسباتاينكهدليلبهاصالحروشجرايا

متريکواکنشازباشندمیموجودمحاسباتاجرايزماندرفقطاطالعاتاينكهلحاظبهروشاين

تغييربهنسبتولیاستترمشكلخالصتغييرروشاجراي.استبرخوردارتغييراتبهنسبت

.کندمیارائهراتريهنگامبهاطالعاتوبودهبرخورداربيشتريواکنشازنيازمنديهادر

:اندآمدهجدولدرشدهگفتهموارد



سيستم اصالح و سيستم تغيير خالص

تغيير خالص (  باز توليد ) اصالح  مشخصه اصلی سيستم 

عيت روزانه يا پيوسته تغيير در وض: زياد 
برنامه اصلی يا قطعات خاص

لی هفتگی يا کمتر کل برنامه اص: محدوده 
بر اساس يك مبناي منظم

فراوانی برنامه ريزي مجدد

فقط اقالم داراي تغيير هر يك از اقالم موجود در برنامه اصلی ميزان تجزبه

بدليل به هنگام کردن مستمر : خوب 
اطالعات

در مقايسه با فرايند دسته اي : خراب  ر اعتبار داده هاي مربوط به نيازمنديها د
طول زمان

نسبتا کارآمد بسيار کار آمد کارآيی پردازش داده ها

جددسريع بدليل تكرار در برنامه ريزي م محدود بواسطه کمی برنامه ريزي مجدد واکنش بموقع به تغييرات

خير بله لط توانمند در تصحيح برنامه ريزي هاي غ
نيازمنديها

هاي مربوط به موجودي و نيازمنديهاداده هاي مربوط به موجودي هافقط داده پرونده هاي قابل بهنگام شدن

ترکيبی از بهنگام کردن و: يك مرحله 
برنامه ريزي نيازمنديها

برنامه ريزي دوره اي : دو مرحله 
ي نيازمندي ها در بهنگام کردن غير دوره ا

پرونده ها

تعداد مراحل عملياتی



CRPبرنامه ريزي ظرفيت 

اجرايورمنظبهآالتماشينوکارازنيازمقدارموردتعيينفرآيندنيازموردظرفيتريزيبرنامه

میيهاولموادبرنامهدراقالمواجزاکليهنمودنمحسوبوترتفصيلیصورتبهتوليدوظيفه

برنامهسفارشاتصدورنظيرمونتاژهاواجزاکليهمورددرتفصيلیاطالعاتنيازمندCRP.باشد

.باشدمیزمانیاستانداردهايوهاکارگاهسفارشاتفعلیوضعيت،شدهريزي



MRPدقت و واقع بينی در 

ومضرMRPبرايتواندمیاصلیهايبرنامهوموادليست،موجوديگزارشاتدردقتعدم

خالصهاينيازمنديمحاسباتدردقتعدمبهموجديهايگزارشدرخطاوجود.باشدخطرناك

MRPبعلتشدهايجادهايبحرانقبالدرمستمرطوربهمديرانبنابراين.شدخواهدمنجر

.باشندمیمسئول،هاناهماهنگیديگروقطعاتکمبود

فرم،دريافترسمیفرآينديكفقداندليلبهاغلباغلب،دقتفاقدموجوديهايگزارش

.دشونمیايجادمميزيفرآينديكفقدانومواداطالعاتناکارآمدهايسيستميانامنابهاي



MRP در سازمان هاي خدماتی

يلدلبهالبته.دارندتوليديهايسازمانمشابهخصوصياتیخدماتیهاسازمانازبسياري

مامتتواننمیخدماتیهايسازمانازبسياريدر،آناطمينانعدمونيازهابودنترسفارشی

يتريافتهسازمانخدماتکهخدماتیسازمانهايازدستهآنبرايMRP.کردتعريفرانهايیاقالم

.باشدمفيدتواندمیسيستم،کنندمیارائهرا

.بردارکبهنيازموردظرفيتريزيبرنامهدرراسيستماينتوانمیهادانشگاهدرمثالطوربه



MRP IIبرنامه ريزي منابع ساخت   

هايپتانسيلدارايسيستماينکهشدمشخصMRPشدهفرمولههايسيستمتوسعهازبعد

منابعدسايبرگيرندهدرتانمودندمفهوماينتوسعهبهاقداممديرانرواينازواستبيشتري

.شرکتمالیمنابعويژهبه،باشدتوليد

هبسازمانداخلدرساختمنابعکليهريزيبرنامهمنظوربهMRPبرمبتنیسيستميكازاستفاده

.شودمیخواندهساختمنابعريزيبرنامهنام



MRP IIويژگی هاي  

 سيستم از باال به پايين

 استفاده از پايگاه اطالعاتی مشترك به منظور ارزيابی خط مشی ها

 استفاده از قابليت شبيه سازي براي ارزيابی گزينه هاي ديگر

 سيستم جامع سازمانی است

 براي مصرف کنندگان شفاف است



و ساخت هم زمانJit , MRPمقايسه 

JIT MRP ساخت همزمان

ا اطمينان از اينكه توليد ، تقاضاي مشتريان ر
تامين می کند

ا اطمينان از اينكه توليد ، تقاضاي مشتريان ر
تامين می کند

ا اطمينان از اينكه توليد ، تقاضاي مشتريان ر
تامين می کند

هدف

هدف کليه اقسام ضايعات مشتق می شوندMPSکليه فعاليتهاي توليدي از  تعيين و اداره محدوديتها تاکيد

توليد تكراري توليد سفارشی–توليد کارگاهی  مناسب کليه محيط هاي توليدي محل استفاده

يكنواخت/ جريان توليد ثابت  جريان توليد شديدا متغيير فعال نگهداشتن منابع محدوديت ، ايجاد يك 
جريان يكنواخت بواسطه همزمان کردن منابع 
محدوديت و موجوديها در مراحل توليدي خاص

MPSتمرکز 

کششی ، ناشی از تقاضا فشاري/ ، کششی  MPSاز ناشی محدوديت–ناشی از منابع  برنامه ريزي

کوچك انتخاب  اندازه توليد بر اساس موازنه هزينه 
تنظيم با هزينه نگهداري

ر باشدممكن است در سرتاسر فرآيند توليد متغيي اندازه توليد

خيلی کم  زياد کم ، محدود به بافر ها موجودي

کم چند تا روابط مبتنی بر تشريك مساعی عرضه کنندگان

کوتاه طوالنی کافی براي فعال نگهداشتن منابع محدوديت زمان تحويل

خيلی کوتاه طوالنی کوتاه زمان سيكل توليد

چند مهارته ، تمرکز بر روي کار گروهی مهارتهاي تخصصی تا حدودي تخصصی ، تمرکز بر کار گروهی ، 
کارکنان جزء الينفك کل سيستم می باشند

مهارتهاي کاري

، کيفيت استکيفيت در منبع ، کارگر مسئول
ضايعات صفر بعنوان هدف

دار کاربرد تصادفی ، چند ايستگاه بازرسی ، مق
مجاز براي ضايعات

ي و تاکيد بر بهبود کيفيت از طريق کاهش موجود
همزمانی بهتر فرايند توليد

کنترل کيفيت



1حل تمرين 

قالالمااين.دپردازمیميزرويیصفحهيكوپايهعددچهارازاستفادهباآشپزخانهميزهايمونتاژبهشرکتی

شرکتاين.انجامدمیبطورهفته1آنهامونتاژوهستندهفته3و2تامينانتظارهايزماندارايبترتيب

هفتمهفتهدربايدکهديگرميزعدد40وشوندتحويلپنجمهفتهدربايدکهميزعدد20برايسفارشاتی

رويصفحهعدد22وپايهعدد40کامل،ميزعدد2شرکت،فعلیموجودي.استکردهدريافتراشوندتحويل

؟شونددادهسفارشبايدزمانیچهقطعات.ميز



1حل تمرين 

میارائهرااست(0)صفرسطحبرايناخالصنيازهايدهندنشانکهرازيرتوليدبنديزمانبرنامهسفارشات،

.دهند

7 6 5 4 3 2 1 هفته
40 20 نياز هاي ناخالص

2 2 2 2 2 موجودي

40 18 نياز هاي خالص 

40 18 شروع مونتاژ

40 18 دهتكميل زمان بندي ش



1حل تمرين 

7 6 5 4 3 2 1 هفته
40 20 نياز هاي ناخالص

2 2 2 2 2 موجودي

40 18 نياز هاي خالص 

40 18 شروع مونتاژ

40 18 تكميل زمان 
بندي شده

7 6 5 4 3 2 1 هفته
40 18 نياز هاي 

ناخالص

4 4 22 22 22 22 موجودي

36 نياز هاي 
خالص 

36 شروع مونتاژ

36 تكميل زمان 
بندي شده

7 6 5 4 3 2 1 هفته
160 72 نياز هاي 

ناخالص

40 40 40 40 موجودي

160 32 نياز هاي خالص

160 32 شروع مونتاژ

160 32 تكميل زمان 
بندي شده

1: مقدار مصرف  4: مقدار مصرف 

صفحه روي ميز1سطح پايه هاي ميز1سطح 



1حل تمرين 

:لذانماندهباقیموادازبيشتريسطح

ميزپايهعدد32سفارش:2هفته

ميزرويیصفحه36سفارش:3هفته

ميز18مونتاژوميزپايهعدد160سفارش:4هفته

ميز40مونتاژ:6هفته



2حل تمرين 

..استکردهطراحی““روزدراتوبوس””برحسبراظرفيتشA&Bرانیاتوبوسشرکت

:کهبوداساسبراينشرکتآندرکاريبنديطبقه

”بودطوالنیمسافرتيكکه”کاملروز

”بودترکوتاهمسافرتيكکه”روزنيم

“لکامروز”مسافر400000ميانگينبطوربعد،سال2برايانتظارموردتقاضايکهبوداينبيانگرهابينیپيش

است“روزنيم”مسافرهزار750000و

بودندسالروز300برايوروزدرمسافر40موثرظرفيتدارايکدامهرکهبوداتوبوس61دارايشرکت

بوددادهکاهش%90بهراکارايیغيرمترقبه،مشكالالتديگروهاخرابی



2حل تمرين 

وبيمارياما.داشتاستخدامدرکردندمیکارراسالدرروز220ميانگينبطورکهراننده86شرکتآن

بوددادهکاهش%85بهراآنهاکارايیغيبت،

يابخردپوند110000مبلغبهرااضافیاتوبوسيكتوانستمیشد،میمواجهاتوبوسکمبودباشرکتاگر

کنداجارهآنراپوند100روزيازايبه

رارانندهيكسال،درهزينهپوند20000احتسابباتوانستمیشد،میمواجهرانندهکمبودباشرکتاگر

.کنداجارهآژانسازپوند110روزيازايبهيادرآورداستخدام,به

؟يابددستتاکتيكیريزيبرنامهيكبهتواندمیچگونهشرکت

بپردازيممشكلاينبهايمرحلهششرويكردازاستفادهباتوانمی:



2حل تمرين 

تبديل. منابعنيازمنديبهاطالالعاتديگروبينیپيش1

سالدرروزاتوبوس10000بابرابرستروزتماممسافر400000

10000 = 40 / 400000اتوبوس روز در سال   

10000 / 300 = 3333  



2حل تمرين 

تبديل. منابعنيازمنديبهاطالالعاتديگروبينیپيش1

:بااستبرابرروزنيممسافرهزار750000

40 ÷750000

اتوبوس در سال18750

(2×300)÷18750

اتوبوس31,25

33،33 +31،25

64،58



2حل تمرين 

تبديل. منابعنيازمنديبهاطالالعاتديگروبينیپيش1

:هااتوبوسرانندگانتعدادمحاسبهبراي

220÷300

راننده براي هر اتوبوس1,364

1,364×64,58

راننده88,06



2حل تمرين 

شناسايی منابعی که در دسترس می باشند . 2

:درصد باعث می شود تا 90اتوبوس دارد اما کارايی 61شرکت 

0,9 ×61

54,9

: درصد باعث می شود تا 85راننده در اختيار دارد اما کارايی 86شرکت 

0,85 ×86

73,1



2حل تمرين 

شناسايی عدم انطباق ها ميان منابع مورد نياز و منابع در دسترس. 3

: بدون پرداختن به جزئيات زمان بندي 

59,49-64,85

9,68کم بود اتوبوس   

73,1-88,06

14,96کم بود راننده   



2حل تمرين 

پيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق ها . 4

نمی خواهد تقاضا را کاهش دهد لذا می تواند اتوبوس ها را بخرد يا اجاره نمايد و A , Bبا فرض اينكه شرکت 
. تند تنها اطالعاتی که داريم برخی هزينه ها هس. هم چنين راننده ها را استخدام کند يا از آژانس  کرايه کند 

است در حالی که اجاره آن ها با صرف هزينه محاسبه شده می تواند 1000000هزينه خريد ده اتوبوس 
.  کمبود را رفع کند 

300*100*9,68

پوند در سال290,400



2حل تمرين 

پيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق ها . 4

: در حالی که اگر از راننده موقت استفاده شود . پوند هزينه دارد 300000راننده 15استخدام 

110*220*14,96

362,032



2حل تمرين 

مقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حل. 5

.  ما اطالعات کافی براي تصميم گيري را نداريم و فقط بعضی اطالعات کلی را مطرح می نماييم 

راننده و کرايه کردن مابقی از آژانس 12دستگاه اتوبوس و اجاره مابقی  ، و استخدام  8يكی از راه ها خريد 
. است 

. می تواند به دنبال طرح هاي جزئی تر باشد A&Bوقتی اين طرح ها نهايی شود شرکت 

ر قدم بعدي ايجاد يك برنامه تجميعی براي انواع مسافرت ها در طی ماه و ارائه تعداد مسافرت هاي مداوم د
.طی ماه می باشد 



2حل تمرين 



2حل تمرين 



2حل تمرين 


