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 بسمه تعالی

 

صنعتی مدیریتگروه  /اجتماعی علوم  دانشکده / گروه : 

ارشد کارشناسی صنعتی مدیریت    رشته تحصیلی : 

 عنوان و کد درس :  Production and Inventory Planning (1336715-01)                    تولید و موجودیریزی و کنترل برنامه

2 واحد پایه   تعداد واحد و نوع : 

 پیش نیاز درس  : 

 ترم تحصیلی : 4001 

 

دکتر محمد انیسهنام استاد:   

301دانشکده علوم اجتماعی/ شماره اتاق:   

+98-9121467582شماره تماس:   

 manisseh@yahoo.com: آدرس ایمیل

 Mm1347@: تلگرامآدرس 

 

 

به تفضیل توضیح داده شده و سیستم های موجودی و سفارش دهی  آشنا ریزی و کنترل تولیدبرنامهفاهیم مبا در این درس    :خالصه درس

 خواهد شد. 

 

 

 اهداف یادگیری درس:

:LO1  های استقرارتولید، فرآیندها و سیستممفاهیم آشنایی با 

:LO2  بینیهای پیشمفاهیم و روشآشنایی با 

:LO3 در سازمان های موجودیبندی سیستمها، و طبقهودیتمفاهیم موجودی، محدبا  آشنایی 

:LO4 های اندازه سفارش و نقطه سفارشمدلها، هزینه محاسبه 

:LO5 های تولید مدل محاسبه 
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 )H-LO<3 (ماتریس همپوشانی اهداف یادگیری و حیطه یادگیری

 درکی ، شناختی  اهداف یادگیری درس

(Cognitive) 
 

 طراحانه و خالقانه

(Psychomotor) 
 مدیریتی و عاطفی

(Affective) 

 

LO1 2 2 2 

LO2 2 2 1 

LO3 2 2 1 

LO4 1 3 2 

LO5 1 3 2 

 = زیاد3= متوسط   2=کم   1نکته:  

 

 

:روش تدریس و یادگیری  

 :گردد می ارائه زیر بصورت درس این مطالب

 مجازیحضوری و بصورت  و درس اسالیدهای از استفاده ترکیب- 

     Schoology ی   یادگیر هپایگا از استفاده - 

 تمرین، کوییز و تکالیف درسی  حل -

 

 

 

:برنامه  زمانی هفتگی کالس  

کالس  00:71 - 00:15 :شنبه یک  

هر روز هفته با تلفن و تلگرامساعت مشاوره هفتگی:   
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 برنامه هفتگی 

 ساعات تعداد

 تدریس
 هفته موضوع جلسه

 1 رآیند تولیدآشنایی با مفاهیم تولید و ف 2

 2 سیستم های استقرارتولید، هزینه ها و نقطه سر یه سر 2

 3 بینیروشهای مختلف کیفی پیش 2

 4 بینیروشهای مختلف کمی پیش 2

 5 های موجودیانواع، نمودارها، هزینه ها و محدودیت 2

 6 هزینه نگهداری، و هزینه کمبود موجودی 2

 7 بندی موجودیطبقههای سیستم 2

 8 های موجودیانواع سیستم 2

 9 مدل مقدار سفارش اقتصادی 2

 EOQ 10خواص مدل  2

 EOQ 11محاسبه نقطه سفارش در  2

 12 مدل مقدار اقتصادی تولید و 2

 EPQ 13خواص مدل  2

 EPQ 14محاسبه نقطه سفارش در  2

 EOQ 15برحسب مدلهای  EPQمدلهای  2

 16 با فرض کمبود   EOQمدل  2

 

 

ستم ارزشیابی:سی  

 متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی )%( شماره هفته برگزاری

15،13،11،10،9،6،5،3هفته های  درصد  15   کوییز ها 

دومشروع از هفته   

12تحویل پایان هفته   
درصد 25  

 با مرتبط مقاله یک انتخاب)  فردی پروژه

 کالس در توضیح و یادگیری ،موضوع درس

( مجازیبصورت   

26/01/1400 درصد 60  )تمام سر فصل ها( امتحان پایان ترم   
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:ماتریس همپوشانی ارزشیابی و اهداف یادگیری  

LO5 LO4 LO3 LO2 LO1 متد ارزشیابی 

     کوییز ها 

      تکالیف درسی 

     
 و یادگیری ،درس با مرتبط موضوع یک انتخاب)  فردی پروژه

( کالس در توضیح  

     امتحان پایان ترم 

 

 

:مراجع اصلی  

           دکتر علی حاج شیرمحمدی –انتشارات ارکان دانش  – هاریزی و کنترل تولید و موجودیبرنامه -1

 فاطمی قمی دکتر – دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات  – هاریزی و کنترل تولید و موجودیبرنامه -2

 دکتر بهروز کریمی –انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر  –و موجودی  ریزی و کنترل تولیدبرنامه -3

4- Inventory Control and Management, Donald Waters, 2003       

5- Operations Management, William Stevenson, 2007   

6- Inventory Control, Gerardus Blokdyk, 2019 

 

لیف تحویلی و شرایط اعطاء وقت اضافه:قوانین در صورت تاخیر تکا  

 بفرستند. درس Schoology پایگاه در  softcopy نرم فایل بصورت مقرر زمان در را ها گزارش و تکالیف بایست می دانشجویان -1

 نمره از %20 دیرکرد روز هر ازای به و شد خواهد خسارت مشمول   softcopy پروژه یا و گزارش تحویل در دیرکرد هرگونه -2

 .شد خواهد کسر ارزشیابی المان آن برای شما احتسابی

 

:قوانین برخورد با سرقت ادبی   

 خواهد ترم پایان امتحان درتاثیر زیادی  و گردیده منظور صفر شما نمره ارزشیابی، های آیتم در تقلب مصادیق از یک هر مشاهده درصورت  -1

  داشت.

 پی در کشور علمی جامعه برای را جبران بی خسارتی و شود می  دانشگاه حیثیت نابودی و علمی چهره شدن مخدوش باعث علمی سرقت  -2

 . داشت خواهد

  


