
 افشین صفایی  (MRPبرنامه ریزی مواد ) -فصل دوم

 (MRP) برنامه ریزی کاالهای مورد نیاز

 مقدمه

(، به منظور برنامه ریزی، کنترل تولید و موجودیها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم برنامه MRP) 1روش برنامه ریزی کاالی مورد نیاز

ان موجودی و درخواست ریزی مواد نوعی سیستم موجودی هوشمند است که بوسیله آن به راحتی می توان با حداقل محاسبات میز

 بسیاری از محصوالت تولیدی را در کارخانه محاسبه نمود. 

 MRPاهداف  -1

 حصول اطمینان از فراهم بودن مواد و قطعات مورد نیاز در زمان و مکان معین و مورد نیاز. هدف اصلی:

 اهداف فرعی:

 ( کاهش میزان موجودی انبار1

 ( کاهش زمان تولید و تحویل کاال2

 ورد زمان واقعی تحویل کاال( برآ3

 ( افزایش بازدهی تولید4

 عبارتست از: تعیین میزان سفارش و تعیین زمان تهیه سفارش MRPوظایف اصلی  نکته:

  عبارتند از: MRPورودیها به سیستم  نکته:

 (، گزارشات وضعیت موجودی و سایر منابع تقاضا.BOM) 3(، لیست قطعاتMPS) 2برنامه اصلی تولید

 وابسته و مستقل چیست؟ تقاضای

 

 

 

 (BOMلیست قطعات ) -2

ست. درخت فهرستی از مواد اولیه، اجزا و لوازم مورد نیاز برای ساخت، تولید و یا تعمیر یک محصول یا خدمات ا  درخت محصول

اجزا و  بخش آن محصول عموما به شکل چارت درختی نمایش داده می شود که در باالترین قسمت آن محصول نهایی و در پایین ترین

ند و محصول مواد اولیه تشکیل دهنده آن دیده می شوند. انواع درخت محصول عبارتند از درخت محصول مهندسی که مختص طراحی فرای

 .است و درخت محصول تولیدی که در مونتاژ و ساخت محصول به کار می رود

                                                           
1 Material Requirement Planning 
2 Master Production Schedule 
3 Bill of Material 
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ول استفاده می شود. اصطالحی مهندسی که به طراحی محصول یک درخت محصول، منبعی متمرکز از اطالعات است که در تولید یک محص

آغاز  BOM مربوط می شود. تولیدکنندگانی که در پی ساخت محصولی هستند، پیش از هر چیز می بایست فرایند مونتاژ را با خلق یک

تی انتخاب شده و برای خلق دقیق بسیار حیاتی است. چرا که در زمان تولید تمامی قطعات می بایست به درس BOM کنند. طراحی یک

دقیق و منظمی در اختیار واحد تولید نباشد، ممکن است موجب توقف و یا  BOM محصول جدید در کنار یکدیگر قرار گیرند. چنانچه

سب، زمان تاخیر در تولید شود که به نوبه خود موجب باال رفتن هزینه های عملیاتی شده و مجموعه را ملزم می نماید تا به جای قطعه نامنا

صرف کرده قطعه دیگری بر روی محصول سوار کند، دستور کارهای دوباره کاری صادر کند و یا با مشتریان و محصوالت برگشتی سر و 

 .کله بزند

 (BOM) اجزای تشکیل دهنده درخت محصول

یحات، مقدار، واحد اندازه گیری، شامل اطالعاتی در خصوص قیمت استاندارد کاال، شرح و کد کاال، ورژن کاال، توض BOM هر قسمت از

سایز، طول، وزن و مشخصه ها و ویژگی های دیگری از کاال یا محصول است. دسترسی به یک لیست درخت محصول موجب کاهش 

و یا جابجایی قطعه ای در محصول می شود. همچنین موجب تسهیل در برنامه ریزی تامین کاال  مشکالت و سردرگمی ها در زمان تعمیر

 .شده و خطاهای ناشی از مقادیر نابجای درخواست های تامین را کاهش می دهد

 درخت محصول مهندسی

یوتری و نرم افزاری، طرحی از درخت محصول مهندسی معرف نحوه طراحی محصول نهایی است. مهندسان با استفاده از ابزارهای کامپ

محصول نهایی ارائه می دهند که در آن ضمن شکستن محصول به تمام اجزای تشکیل دهنده آن، مواد اولیه قابل جایگزین برای هر بخش 

 .را با توضیحات الزم در خصوص ساخت و مونتاژ آن مشخص می کنند

 درخت محصول تولیدی

لیه و اجزا و بخش هایی است که در ساخت یک محصول نهایی قابل فروش به کار می رود. درخت محصول تولیدی شامل تمام مواد او

همچنین این نوع درخت محصول شامل مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای بسته بندی کاال پیش از ارسال برای مشتری نیز می شود. تمامی 

بر روی آن انجام شود در این نوع درخت آورده شده و دربرگیرنده فرایندها و کارهای الزمی که می بایست پیش از نهایی شدن محصول 

 .تمامی اطالعات مورد نیاز مربوط به فعالیت های تولید تا پیش از تکمیل محصول می گردد

 BOMدو قانون مهم در ترسیم  نکته:

 ( هر جزء فقط باید در یک سطح قرار بگیرد.1

 آنرا در سطح پائین تر قرار دهیم.  ( اگر جزئی در دو سطح مختلف قرار داشت، باید2
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 دوچرخه BOM -(1شکل )

و  B ،Cعدد باشد و موجودی قطعات  A ،40را نمایش می دهد. اگر میزان تقاضا برای محصول  Aمحصول  BOMنمودار زیر  مثال:

D  عدد، چند قطعه  20هرکدامE باید تولید شود؟ 

 

 

 

-نیاز است؟ )ارشد Eبه چند واحد  Xواحد  100مفروض است. برای تولید  Xه محصول نمودار مواد و قطعات تشکیل دهند تست:

1389) 

1 )800 

2 )1200 

3 )1400 

4 )1600 
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 نیاز می باشد؟ Eمونتاژ کنیم، به چند واحد  Aواحد  100مفروض است. در صورتیکه بخواهیم  Aدرخت محصول  تست:

1 )2000 

2 )1900 

3 )1600 

4 )1000 
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 (MPS) برنامه اصلی تولید -3

 پله ریزی تولیدبرنامه برایاصلی تولید، اطالعات مربوط به مقادیر و تاریخهای تولید انواع محصوالت نهائی را مشخص می کند. برنامه 

 : است زیر سواالت به دادن پاسخ قدم اولین. کرد حرکت باید پله

 کارخانه در سال آینده چقدر ظرفیت تولید خواهد داشت؟ -

 احتیاطی ذخیره چقدر و شودچقدر از ظرفیت کارخانه صرف سفارشات جاری خواهد شد؟ )یعنی چقدر صرف سفارشات می -

 (است احتمالی سفارشات واسه

 ریزی بلند مدت نیازمند استخدام چند نفر خواهیم بود؟در افق برنامه -

 بود؟ خواهیم جنبی قراردادهای یا کار اضافه چقدر نیازمند -

 و ظرفیت از کلی تصویر یک بعبارتی شود،می داده ریزی تولید ادغامیبرنامه ریزی کلی به نامسواالت این چنینی توسط یک برنامهپاسخ 

 .شودمی داده تقاضاها

 :کردند تقسیم قدم شش به را ریزی ادغامیبرنامه

 ای از پریودها.: انتخاب افق زمانی برنامه و تقسیم آن به مجموعه1قدم 

 ایکارخانه اگر :مثال برای. محصول خانواده هر برای نیاز مورد کار ساعات و محصول هایازخوانواده کدام هر تقاضای بینیپیش :2قدم 

 یک ماست نوع یک هر که صورتی در. محصول خانواده یک بستنی انواع و است خانواده یک ماست انواع کند،می تولید بستنی و لبنیات

 ه است.کارخان این محصول

 ماه به ماه یک از مثال این در) بینی شده( از یک پریود به پریود دیگر: دقت کنید که نیازهای تولید )یعنی تولید به میزان تقاضای پیش3قدم 

تولید  دستگاه 500 ماه یک در توان نمی مثال عنوان به. کندمی مشکل را کار انجام زیاد تفاوت مسلما. باشد نداشته تفاوت خیلی( بعدی

 هر یا باشیم داشته بیکار نیروی کرد؟ باید کاری چه دوم ماه طول در اول ماه تولیدی نیروهای با اینصورت در! دستگاه 50 بعد ماه و کرد

 .داشت خواهیم هم تولیدی هایدستگاه اندازیراه خصوص در را مشکل همین نتیجه در قراداد؟ خاتمه و استخدام ماه

 کرد نزدیک هم به خبره افراد نظر و تحلیل با های مختلف راریزی شده ماهها را تعدیل کرد. یعنی میزان تولید برنامهیبینپس ابتدا باید پیش

 واقعی تقاضای میزان غیره و انگیزش قیمت، در تغییر مثل هایی سیاست از استفاده با باید کردیم برخورد عمل در موردی چنین با اگر و

 .نشویم روبرو نرفته فروش محصول با هم و رودپیش درست ریزیبرنامه هم تا کرد نزدیک بهم را

: مقایسه ظرفیت موجود تولید با ظرفیت مورد نیاز. یعنی بررسی کنیم که آیا تعداد کارگران موجود برای ساعات کاری مورد نیاز در 4قدم 

 مورد اضافی نیروهای قراردادی بصورت یا مثالً. کرد فکری هاماههای مختلف کافی هستند یا نه؟ اگر کافی نباشند باید از حاال برای آن ماه

 پاسخ برای را خودمان و نیست بصرفه کارها این که برسیم نتیجه این به شاید حتی. داد افزایش را کاری ساعات یا و کرد جذب را نیاز

 انجام کاری چه بهتراست و افتاد خواهد اتفاقی چه احتماال بدانیم قبل از که است این مهم.  کنیم آماده هاماه آن در تقاضاها همه به ندادن

  .دهیم

 : انتخاب استراتژی تولید. 5قدم 

 دو استراتژی کلی وجود دارد. البته استراتژی سومی هم قابل اتخاذ هست که ترکیب استراتژی اولی و دوم است

 ستراتژی ارضاء تقاضاا -1



 افشین صفایی  (MRPبرنامه ریزی مواد ) -فصل دوم

 جذب موقتی یروین یا باشیم، داشته کاریاضافه یا داریم کاری ساعت کمبود ه در هر ماه اگرکنیم کریزی میدر این حالت از قبل برنامه

 باید استراتژی این در الح بهر(. کند تولید را محصولمان کمبود میزان بخواهیم دیگری تولیدکننده از مثال) ببندیم جنبی قراردادهای یا کنیم

 .دهیممی تغییر ماه هر در تقاضا میزان با متناسب ت تولیدمان راسرع شد گفته که طریقی از پس شود تامین تقاضا

 استراتژی تثبیت سرعت تولید -2

 در تولید مازاد دنکر ذخیره با بعد(. سال هایماه در تقاضا متوسط مساوی بزرگتر معموال) شوددر این حالت مقدار تولید ثابت تعیین می

 .دهیمیم پوشش را داریم تقاضا تولید متوسط از بیشتر که هاییماه است، تولیدی  ثابت میزان این از کمتر تقاضا که هاییماه

 سازی برنامه: بهینه 6قدم 

 ه را بهتر انجام می دهیم.ریزی ریاضی( و یا روش های ابتکاری، برنامه ارائه شدسازی ریاضی )تحقیق در عملیات و برنامهبا استفاده از بهینه

. کنیممی تهیه را( هفتگی ترجیحاً) محصوالت تک تک تولید کوتاهتر ی بازه برای ای برنامه و شده ریزتر کمی ،ریزی ادغامیبرنامه پس از

اغ تک تک محصوالت سر کهبل نداریم، کار محصول خانواده با فقط دیگر اینکه و کنیممی تردقیق و ترکوتاه را ریزیبرنامه پریود یا زمان یعنی

  .شود یدتول باید هفته کدام در و چقدر محصول هر از کنیم مشخص کهاین یعنی. بود خواهد  MPS خروجی این مرحله خواهیم رفت.

 

 MRPاجرای  -4

( ذخیره Lead Time ،)2( فاصله زمانی تحویل )1چهار عامل اصلی در برنامه ریزی گزارش موجودی دخالت دارند که عبارتند از:  

و تصمیم  ( و سیاست سفارش دهی. تخمین دقیق فاصله زمانی تحویلLot Size، مقدار هر بار سفارش )(Safety Stockاطمینان )

 خواهد شد.  MRPمل دیگر باعث کارائی بیشتر برنامه گیری صحیح در مورد سه عا

 فاصله زمانی تحویل  -4-1

 فاصله بین تاریخ صدور سفارش تا تاریخ دریافت کاال و اضافه شدن آن به انبار است. 

 سیاستهای سفارش دهی -4-2

های سفارش دهی، زمان و مقدار هر بار سیاست ها یا قوانین سفارش دهی باید برای هر کاالیی به طور جداگانه تعیین شود. سیاست

 4سفارش کاال را تعیین می کند. سه روش برای سفارش دهی معموال مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: مقدار سفارش ثابت

(FOQدوره ثابت سفارش ،)5 (POQو تامین نیاز )6 (L4L.) 

 در ادامه نکات مربوط به هر کدام از این سیاستهای سفارش دهی را بررسی می کنیم. 

 

 

 

                                                           
4 rder QuantityOFixed  
5 Periodic Order Quantity 
6 t for LotLo 
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 MRPعملیاتی کردن  -4-3

که در ردیف نیاز ناخالص وارد می شود، دریافت  MPSورودی به این جدول، برنامه  برای برنامه ریزی مواد از جدول زیر استفاده می کنیم.

( که On Handبرنامه ریزی شده که عبارتست از میزان برنامه ریزی شده برای دریافت قبل از افق جدید برنامه ریزی است و موجود )

 نشان می دهد.مقدار در دسترس کاال را در دوره 

 

 ذخیره احتیاطی                                                                                                              قطعه

 Lot Size                                                                                                          توضیحات

Lead Time                                                                                                                                  

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دوره

 نیاز ناخالص
            

 ه ریزی شدهدریافت برنام
            

 موجود
            

 نیاز خالص
            

 سفارش برنامه ریزی شده
            

 زمان شروع سفارش
            

 

 هفته آینده بصورت زیر است: 10مقادیر مورد نیاز یک نوع برد الکترونیکی که روی تجهیزات سمعی و بصری نصب می شود، در مثال: 

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره هفته

 2000 - 2000 - 3000 - 500 2000 - 1200 جمع نیاز

 با توجه به اطالعات زیر که مربوط به عوامل برنامه ریزی است، گزارش موجودی برای این قطعه را تهیه کنید.

 هفته 2فاصله زمانی تحویل: 

 2250سیاست سفارش دهی: مقدار ثابت سفارش با مقدار 

 0مقدار ذخیره احتیاطی: 

 عدد 1400فتهای در راه: هفته سوم دریا

 1250موجودی آماده قبل از افق برنامه ریزی، 
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 ذخیره احتیاطی                                                                                                              قطعه

 Lot Size                                                                                                          توضیحات

Lead Time                                                                                                                                  

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دوره

 نیاز ناخالص
            

 ه ریزی شدهدریافت برنام
            

 موجود
            

 نیاز خالص
            

 سفارش برنامه ریزی شده
            

 زمان شروع سفارش
            

 

 

 

 با توجه به اطالعات جدول زیر، مقدار موجودی در هفته سوم چقدر است؟ تست:

 5 4 3 2 1 دوره

 تقاضا

 دریافتی

 2زمان تحویل=

 450موجودی 

200 350 250 400 320 

1 )0                             2 )50                                 3 )25                                  4 )80 

 

 ذخیره احتیاطی                                                                                                              قطعه

 Lot Size                                                                                                          توضیحات

Lead Time                                                                                                                                  

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دوره

 نیاز ناخالص
            

 ه ریزی شدهدریافت برنام
            

 موجود
            

 نیاز خالص
            

 سفارش برنامه ریزی شده
            

 زمان شروع سفارش
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، میزان درخواست در هفته ......... برابر با ............ خواهد بود. ) زمان MRPبا توجه به اطالعات زیر و با در نظر گرفتن روش  تست:

 انتظار برای دریافت سفارش یک هفته(

 6 5 4 3 2 1 هفته

 1000 1200 1500 800 600  تقاضا

      50 موجودی

   800 400  200 دریافتی

       درخواست

 1000 -( چهارم4                         1500 -( سوم3                        800-( دوم2                           350-( اول1

 

 


