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 چکیده

وری نیروی کار، حذف هرگونه اتالف از بازار جهانی سعی در افزایش بهره ها به منظور نفوذ بیشتر دراکثر شرکت

مشتریان  ر و موثرتر به تفاضایسیستم، باال بردن کیفیت محصول با یک قیمت رقابتی و پاسخگویی سریعتداخل 

 ا  های تولیدی این کارخانجات مرتبسیستم ،د. به منظور دستیابی به این اهداف و شرکت در رقابت جهانیننمایمی

دیران توجه بسیاری از م تولید بهنگامنظام  ،های مختلف مدیریت تولید نویندر حال تغییر است. از میان سیستم

نامه امكان در این پایان .های مذکور نزدیک نمایدتواند ما را به خواستهجلب نموده و تا حد معقولی میبه خود  را

ازی ساستفاده از سیستم کانبان در یک شرکت تولیدی قطعات خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پیاده

سازی سیستم باشد. در پیادهکانبان، کنترل موجودی و کاهش حجم موجودی در جریان ساخت میسیستم 

نندگان و کمینأها و نوع تهای مهم تولیدی از قبیل تقاضا، نرخ تولید، سبد محصوالت، ظرفیت پالتلفهمؤکانبان 

شنهاد شده است. به عنوان مطالعه مده بهترین مدل پیآهای به عمل ... مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی

یل اهمیت این موضوع دال روش مزبور برای شرکت عایق خودرو توس مورد استفاده قرار گرفته است. ،موردی

تن باال رف و های نوین کنترل موجودی، جدید بودن سیستم کانبان در ایراناهمیت استفاده از شیوهعبارتند از: 

 .کنندگان خودروگاه این شرکت در بین تأمینیجا

ن ابانطباق با سیستم کانتوان به کاهش موجودی انبار، عدم مواجهه با کمبود پالت و از جمله نتایج این تحقیق می

 مشتری اشاره کرد.

 واژه های کلیدی: 

 .، زمان سیكلریزی تولید، برنامهسیستم کششیکانبان،  ،تولید بهنگامنظام 
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 اصول و مفاهیم پايه تولید بهنگام -فصل اول

 

 قدمهم -1-1

 جلب خود به جهانی صنعتی جامعه در را زیادی توجه گذشته دهه در که صنایع مهندسی و مدیریت در هاپدیده جدیدترین از یكی

 .است1 بهنگام تولید نظام باشدمی زمینه این در نو نگرش و تفكر نیز حاضر حال در و کرده

وری نیروی کار، حذف هرگونه اتالف از داخل سیستم، باال در افزایش بهره ها به منظور نفوذ بیشتر در بازار جهانی سعیاکثر شرکت

یابی به این نمایند. به منظور دستر و موثرتر به تفاضای مشتریان میپاسخگویی سریعتبردن کیفیت محصول با یک قیمت رقابتی و 

ریت های مختلف مدیتغییر است. از میان سیستم در حال های تولیدی این کارخانجات مرتبا اف و شرکت در رقابت جهانی، سیستماهد

ذکور های متواند ما را به خواستهجلب نموده و تا حد معقولی می خودتوجه بسیاری از مدیران را به   بهنگامتولید تولید نوین، نظام 

ت ریزی دراز مدت دارد، حمایه برنامهباشد و پیاده سازی آن نیاز بگرش در داخل ایران بسیار نوپا میاز آنجایی که این ن. نزدیک نماید

کاربرد این نگرش مدیریت جهت اجرای موثر آن انكار ناپذیر است. از این رو نیاز به ابزاری برای توجیه مدیران نسبت به مزایای 

در داخل یک شرکت، تحصیل دانش کافی در خصوص اصول پایه  بهنگامسازی نظام تولید رسد. به منظور پیادهضروری به نظر می

 باشد.میو ساختار زیر بنایی آن ضروری  نظام این

                                                           
1 Just In Time 
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ک بهتر ای برای درمینههای آن، زبندی مفاهیم و تكنیکطبقهدر این فصل تالش شده است که با پرداختن به نظام تولید بهنگام و 

 د.ان فراهم آیسیستم کانب

 

 بهنگامبیشینه نظام تولید  -1-2

 اجرا اونو تایچی رهبری به تویوتا تولیدی درکارخانه بار اولین و شد داده توسعه ژاپن توسط 1971 دهه اوایل در بهنگام تولید نظام

 .نامیدند  مبهنگا تولید نظام پدر را اونو تایچی که بود ایاندازه به نظام این موفقیت .گردید

 کشور جغرافیائی طبیعی موقعیت و محیط با امر این علت شاید .است ژاپن کشور بهنگام تولید دهنده توسعه شد گفته که همانطور

 .باشد داشته ارتباط آن مردم رفتار بر حاکم فرهنگ و ژاپن

 اتالف به منجر که بیهوده کار هرگونه انجام با زیاد جمعیت و طبیعی منابع و فضا وسعت، محدودیت با بودن مواجه خاطره ب اهژاپنی

 و ضعیف کیفیت وسیله به شده تحمیل کاری دوباره و ضایعات تولید آنها .هستند مخالف شدت به شده آنها انسانی و مادی منابع

 .کنند تولید کامل کیفیت با و نقص بدون محصوالتی تا کنندمی تالش و دانندمی اتالف را نامطلوب

 آن تبع به و ارزشمند کاالی و مواد درغالب سرمایه ماندن راکد و فضا اشغال موجب موجودی، نگهداری که معتقدند همچنین آنان

 .شودیم سازمان در وریهبهر کاهش

 ویژه به جهان درسطح بسیاری هایسازمان مدت این طول در لیكن و است گذشته سال چندین تفكر این پیدایش آغاز از هرچند

 همه در را آن از منشعب هایتكنیک و اصول اندشده موفق و پذیرفته را نظام این آن، مشابه و خودرو کننده تولید هایشرکت

 و کشورها در دیگر صنعتی هایسازمان از بسیاری حال این با، گیرند بكار غیره و تولید فروش، خرید، از اعم سازمان هایفعالیت

 ]6[ .آیدمی شمار به تازه سخنی آنها برای و ندارند را پدیده این از الزم آگاهی که دارند وجود مختلف صنایع

ایست بولیدی نگردد اتالف تلقی شده و میتصمیمی که منجر به اضافه شدن ارزشی به محصول ت ها بر این باورند که هرگونهژاپنی

 :شودها موارد زیر را شامل مین اتالفای حذف گردد.

 اضافی تولید از حاصل اتالف -

 (وکارگر مواد ماشین، مشتری،) انتظار زمان بودن طوالنی از حاصل اتالف -
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 نقل و حمل از حاصل اتالف -

 تولید فرآیند از حاصل اتالف -

 مواد ضروری غیر انبار و ذخیره از حاصل اتالف -

 اضافی حرکت از حاصل اتالف -

 معیوب کاالی تولید از حاصل اتالف -

 یک فلسفه تولیدی با یک هدف بسیار ساده است:تولید بهنگام کلی به طور 

 "که مورد نیاز است.های مورد نیاز با کیفیت مطلوب در زمان مناسبی تولید آیتم "

 گردد:شده که به برخی از آنها اشاره میتعاریف مختلفی از این نظام ارائه 

 یک فلسفه تولید است. فلسفه حذف اتالفات در کلیه فرآیندهای تولید از خرید تا توزیع تولید بهنگام 

  کند. یم نیاز و در زمان مورد نیاز فراهم اندازه مورده، ابزار و نیروی کار( را تنها به یسه عنصر عمده تولید )سرماتولید بهنگام

 یعنی تولید محصول مورد نیاز به مقدار مورد نیاز و در زمان مورد نیاز.تولید بهنگام 

  ی( کننده تا مشترمین)از تأ های تولیدا خدمات در هر مرحله از فعالیتتكمیل موفقیت آمیز یک محصول یتولید بهنگام

 ]6[ استفاده با حداقل هزینه است.درست به موقع برای 
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 نمودار سیستم تولید بهنگام -1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های حل مسئله فعالیت

 توسط کارگران و مدیریت

کاهش 

 موجودی

ایده در مورد 

 بهبود کیفیت

ایده برای کاهش 

 زمان آماده سازی

ایده برای تغییر 

 فرایندها

کنترل کیفیت 

معجا  
تولید به 

های دسته

 کوچک

کارگران چند 

 وظیفه ای

تجهیزات و 

 استقرار

برنامه تفصیلی 

 تولید

 سیستم کانبان

 نظام تولید بهنگام

گذاری کمترسرمایه افزایش درآمد کاهش هزینه از طریق حذف اتالف  

افزایش بازده مجموع 

هادارائی  

 ]8[ نمودار سیستم تولید بهنگام  1 -1شكل


