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مباحث مطروحه
مفاهیم اصلی برنامهریزی تولید ،چگونگی ارتباط برنامهریزی تولید با برنامهریزی استراتژیک
آشنایی با عوامل مهم در طراحی و مدیریت سیستم برنامه ریزی تولید موثر  -1استراتژی موقعیت محصول  -2استراتژی

دوم

سوم

موقعیت فرآیند  -3انتخاب نوع تکنولوژی
برنامه ریزی فروش و عملیات ،معرفی اهداف برنامهریزی تولید ادغامی و فرایند برنامهریزی تولید ادغامی
معرفی روش ارضاءتقاضا ،روش تثبیت سرعت تولید ،روش ترکیبی و سایر روشهای هیوریستیک ،بررسی مدلهای ساده

چهارم

پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم

بهینهسازی در برنامهریزی تولید ادغامی
معرفی برنامه زمانبندی اصلی تولید ،روشهای اصلی تهیه برنامه ،MPS
تخمین سرانگشتی ظرفیت مورد نیاز ،تکنیک های اصالح  MPSو رسیدن به  MPSثانویه.
معرفی روش  ، MRPهدف  ، MRPنحوه تبدیل تقاضای ناخالص به خالص ،نحوه تاثیر دادن Lead Time
تکنیک های  Lot Sizingادامه  : MRPروش ،LTCروش  ،PPBروش  ،EPQروش سیلورمیل ،روش واگنر ویتین و ....
معرفی برنامه ریزی ظرفیت موردنیازCRP ،
توالی عملیات و زمانبندی کارگاهی :زمان بندی در حالت  ،Batch flowزمان بندی در حالت  .job shopارائه مدلهای

دهم

یازدهم
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دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم

مختلف توالی عملیات شامل الگوریتم جانسون
معرفی فلسفه  ،JITسیستم های  ،Push،PULLمزایا و معایب
مبانی تولید ناب و بررسی رویکردهای حذف اتالفها
طراحی سیستم کانبان
برنامه ریزی منابع سازمانی  – ERPاهداف ،کارکردها و سیر تکاملی آن
برنامه ریزی منابع سازمانی  - ERPمعرفی ماژولهای اصلی
معرفی مدیریت زنجیره تامین  ، SCMاهداف ،کارکردها و ارائه یک مدل اصلی
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