
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۴مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

 مشابه كدام روش زير است؟ABCطبقه بندي اقالم توسط آناليز 

حداقل هزينه واحدسيستم دو ظرفي

سيستم نقطه سفارشپارتو

1

۱2

34

-

..

..

استفاده از ماشين حساب ساده , ماشين حساب مهندسي مجاز است

 واحد پولي و قيمت فروش هر۸ واحد پولي مي باشد. هزينه متغير توليد به ازاء هر واحد محصول ۱۰۰هزينه ثابت كارگاهي 
 واحد پولي سود دست خواهد يافت؟۵۰ واحد پول مي باشد. اين كارگاه با چه تعداد توليد و فروش به ۱۳واحد محصول 

۲۰۲۵۳۰۳۵

2

۱234

-

....

، دقت زياد در پايين آوردن فاصله زماني تحويل و جلوگيري از نوسانات پارامترهاABCدر طبقه بندي اقالم توسط آناليز 
مربوط به كدام طبقه مي شود؟

ABCA و B

3

۱234

-

....

 دوره مقادير هر بار سفارش . . . . . و فاصله زماني تحويل . . . . . است.nدر سيستم هاي نقطه سفارش براي 

برابر - برابرنابرابر - نابرابربرابر - نابرابرنابرابر - برابر

4

۱234

-

....

در سيستم دوظرفي ماكزيمم موجودي و حداكثرمقدار سفارش كدام است؟

حجم دو ظرف - حجم دو ظرفحجم ظرف بزرگ - حجم دو ظرف

حجم ظرف بزرگ  - حجم ظرف بزرگ حجم دو ظرف - حجم ظرف بزرگ 

5

۱2

34

-

..

..

 برابر شود، آنگاه تعداد دفعات سفارش چه تغييري مي كند؟۴اگر تقاضاي ساالنه محصولي 

نصف مي شودچهار برابر مي شوددوبرابر مي شودثابت مي ماند

6

۱234

-

....
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کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۴مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

 واحد است. مقدار اقتصادي هربار۱۵فروشنده اي تخفيف كلي بصورت زير پيشنهاد مي كند. نقطه ويلسون  اين كاال برابر 
سفارش در كدام مجموعه اعداد قرار مي گيرد؟  

قيمت واحد کاال مقدارهربارسفارش

100 1 10Q 

90 10 20Q 

80 20 Q

اطالعات ناقص است۲۰ و ۲۰۱۵ و ۱۵۱۰ و ۱۰

7

۱234

-

....

 ماه يكبار سفارش داده مي شود. اگر۲در يك مدل سفارش اقتصادي كه كمبود موجودي جايز نيست، در حالت بهينه هر 
 واحد پولي باشد. مجموع هزينه هاي نگهداري و سفارش دهي در حالت بهينه براي يكسال۱۵۰هزينه هر بار سفارش دهي 

چقدر است؟

۹۰۰۱۸۰۰۱۶۰۰۱۲۰۰

8

۱234

-

....

 روز باشد.مدت۳۰ برابر نرخ تقاضاي كاال باشد و طول يك دوره ۳در مدل دريافت و مصرف تدريجي اگر نرخ توليد دستگاه 
زماني كه در هر دوره دستگاه توليد ندارد چند روز است؟

۵۱۰۱۵۲۰

9

۱234

-

....

مقدار سفارش اقتصادي در شرايطي كه كمبود كاال مجاز و قابل جبران است، نسبت به شرايطي كه كمبود مجاز نيست
چگونه است؟

يكسان استكمتر است

ممكن است كمتر و يا بيشتر باشدبيشتر است

10

۱2

34

-

..

..

در يك سيستم موجودي تقاضا براي محصولي ثابت و يكنواخت بوده و كمبود موجودي جايز نمي باشد. هزينه هر بار سفارش
 باشد،۱۰۰ واحد است. اگر مقدار سفارش مي بايست مضربي از ۲۴۰ واحد پولي و مقدار اقتصادي هر بار سفارش برابر ۶۰دهي 

آنگاه مقدار سفارش در اين شرايط چقدر است؟

 واحد۳۰۰ واحد۲۴۰ واحد۲۰۰ واحد۱۰۰

11

۱234

-

....

در كداميك از فرايندهاي توليد ميزان تنوع محصوالت و دخالت مشتري حداكثر است؟

سفارشيدسته ايپروژه ايپيوسته

12

۱234

-

....
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:
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: :
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كدام روش از سفارشات دوره اي-مدل هاي معين، در شرايط تخفيف قابليت كاربرد دارد؟

حداقل هزينه كلواگنر ويتينحداقل هزينه واحدفورديس- وبستر

13

۱234

-

....

 متر مكعب كاال را دارد. براي نگهداري۸۰ واحد پولي در سال مي باشد ظرفيت جا دادن ۴۰۰۰انباري كه كرايه هر طبقه آن 
 واحد پولي و كل مصرف ساليانه۱۲۰۰ واحد پولي هزينه مي شود. هزينه هربار سفارش دهي ۲۰۰هر واحد از اين كاال در سال 

 واحد است. مقدار اقتصادي هر بار سفارش برابر با كدام گزينه است؟۱۸۰۰اين كاال 

۸۰۱۴۷۱۶۲۱۷۶

14

۱234

-

....

 واحد است. ماشيني كه در ساخت اين قطعه استفاده شده داراي نرخ۱۰۰۰۰يك قطعه ساخته شده داراي نرخ تقاضاي ساالنه 
 تومان است. كمبود۲۵ تومان بوده و هزينه هر واحد ۴۰۰واحد در سال مي باشد. هزينه راه اندازي ماشين ۱۴۰۰۰۰توليد 

 باشد، اندازه انباشته توليد اقتصادي چند واحد است؟۰,۲موجودي مجاز نيست. اگر نرخ هزينه نگهداري موجودي 

۱۳۱۳۱۳۸۳۱۴۰۷۱۴۲۵

15

۱234

-

....

 تن۸ تن و انحراف معيار ۴۰براي يك كاال مقدار مصرف در فاصله زماني تحويل داراي توزيع احتمالي نرمال با ميانگين 
 باشد محاسبه نماييد. (ضميمه در پيوست)۲۰تخمين زده شده است. نقطه سفارش اين كاال را اگر موجودي اطمينان برابر 

۴۸۶۰۶۸۲۸

16

۱234

-

....

 ماه اخير به صورت زير بوده است؛ با استفاده از روش هموار سازي نمايي با ضريب هموار۴تقاضاي محصولي در 
α  باشد، آنگاه مقدار پيش بيني تقاضاي ماه پنجم چقدر است؟۳۲ اگر تخمين تقاضا براي ماه سوم برابر 0.3=سازي

ماه ۱ ۲ ۳ ۴
تقاضا ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۴۵

۲۴,۰۸۳۴,۴۳۵۳۷,۵

17

۱234

-

....

 بار در سال سفارش دهيم، مجموع هزينه هاي سفارش و۴ برابر مقدار سفارش بهينه است. اگر آنرا ۶مصرف ساليانه كااليي 
نگهداري اين كاال نسبت به حالت سفارش بهينه چه تغييري مي كند؟

كاهش مي يابد۲۵٪افزايش مي يابد۲۵٪كاهش مي يابد۸٪افزايش مي يابد۸٪

18

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد
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رشته تحصیلی/کد درس
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۱برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۴مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

در مدل ساده مقدار سفارش اقتصادي در صورت كاهش همزمان هزينه هاي نگهداري واحد محصول و هزينه هر بار سفارش،
مقدار هر بار سفارش چه تغييري مي كند؟

حتما كاهش مي يابدحتما افزايش مي يابد

ممكن است تغيير نكندحتما تغيير خواهد كرد

19

۱2

34

-

..

..

 واحد۱۶۰ و حداكثر ۸۰تابع احتمالي مصرف در فاصله زماني تحويل براي يك نوع كاال، نزديك به تابع يكنواخت با حداقل
 انتخاب شده است. سطح اطمينان از موجودي اين كاال چقدر است؟۱۴۰مي باشد. نقطه سفارش اين كاال برابر 

۴۱٪۷۵٪۸۰٪۸۳,۳٪

20

۱234

-

....

 مي باشند و مقادير سفارش دهي به ترتيب۴۰،۲۰،۵،۱۵ به ترتيب ۴تا۱دوره اي، مقادير مصرف در دوره هاي  ۴براي يك افق 
۲ واحد پولي و واحد هزينه نگهداري هر واحد كاال در يك دوره ۲۰ هستند. در صورتيكه هزينه هربار سفارش ۰،۶۰،۵،۱۵

واحد پولي باشد، جمع هزينه هاي نگهداري و سفارش دهي چقدر مي شود؟

۱۱۰۱۲۰۱۴۰۱۶۰

21

۱234

-

....

افزايش يابد، آنگاه كل هزينه هاي موجودي چه تغييري مي كند؟۵۰اگر مدت زمان تحويل براي سفارش دادن محصولي %

افزايش مي يابد۵۰٪كاهش مي يابد۵۰٪دوبرابر مي شودثابت مي ماند

22

۱234

-

....

 واحد پولي و مقدار اقتصادي هر بار۳۰۰در مدل ساده مقدار سفارش اقتصادي در شرايط بهينه هزينه كل نگهداري برابر 
عدد باشد. هزينه هر بار سفارش چقدر است؟۳۰۰۰ عدد است. اگر تقاضاي ساالنه محصول ۱۵۰سفارش برابر 

۱۵۲۰۲۵۳۰

23

۱234

-

....

اگر در محاسبات اقتصادي نقطه بهينه سفارش مواجهه با كسري مجاز نباشد. بنابراين در فرمول مقدار اقتصادي سفارش بايد
واحد هزينه مواجهه با كسري برابر چه مقدار منظور شود؟

كوچكتر از يكبينهايتيكصفر

24

۱234

-

....

كداميك از روش هاي پيش بيني زيرحالت تكميل شده اي از روش معدل متحرك موزون است؟

هموارسازي نماييرگرسيون

ميانگين دوره هاي قبلمعدل متحرك ساده

25

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۴مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

 تومان در سال و۴ تومان و هزينه نگهداري هر واحد ۴۰۰ واحد در سال، هزينه سفارش دهي ۴۰۰۰مصرف كااليي 
 تومان در سال مي باشد. اندازه سفارش اقتصادي، هزينه ساليانه نگهداري، هزينه۲نيز هزينه كمبود هر واحد 

ساليانه كمبود و هزينه ساليانه سفارش دهي را بطور جداگانه محاسبه نماييد.

1-

سواالت تشريحي
 نمره۲,۳۳ 

 با روش ميانگين۵ماه گذشته بصورت زير مي باشد؛ مقدار تقاضا را براي ماه ۴تقاضاي واقعي محصولي در طي 
)و نيز با در نظر گرفتن تغييرات روند در روش مقدار واقعي دوره قبل پيش بيني كنيد.n=3متحرك (

ماه ۱ ۲ ۳ ۴
تقاضا ۷۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

 نمره۱,۱۷ -2

 تومان و۲۰۰ دوره آينده بصورت زير است؛ اگر هزينه هربار سفارش دهي برابر ۵اگر تقاضا براي محصولي در 
 تومان باشد، با روش حداقل هزينه هر واحد كاال اولين مقدار۵هزينه نگهداري هر واحد كاال در هر دوره برابر 

سفارش چقدر خواهد بود؟
دوره ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
تقاضا ۳۰ ۵۰ ۴۰ ۶۰ ۲۰

 نمره۱,۱۷ -3

در يك سياست سفارشات مستمر با تقاضاي احتمالي كه در آن هزينه سفارشات قابل گذشت بوده(سياست
 مي باشد.اگر هزينه مواجهه با۵۰ و حداكثر ۱۰ذخيره پايه)، منحني توزيع احتمالي مصرف يكنواخت با حداقل 

 واحد، متوسط مقدار هر بار۲۰۰ واحد پولي به ازاء هر واحد، ميانگين مقدار مصرف در واحد زمان ۵۰كسري 
 واحد پولي به ازاء هر واحد باشد. مقدار اقتصادي ذخيره پايه را محاسبه۶۲,۵ واحد و هزينه نگهداري ۴۰سفارش

كنيد. 

 نمره۱,۱۷ -4

 هفته است. مقدار ماكزيمم موجودي۲در يك سيستم دوره ثابت سفارش، فاصله زماني بين دو سفارش برابر با 
 درصد به موجودي كاال اطمينان داشته باشند.۹۷,۵براي اين سيستم به نحوي تعيين شده است كه به ميزان 

۱۲ واحد و انحراف معيار ۱۵۰فاصله زماني تحويل كاال يك هفته و تابع مصرف هفتگي از نوع نرمال، با متوسط 
واحد است. در اين شرايط جمع هزينه هاي ساليانه موجودي ها در اين سيستم را حساب كنيد، در شرايطي كه

 واحد پول مي باشد.۱۱۰ واحد پول و هزينه ساليانه نگهداري هر واحد كاال ۲۰۰۰هزينه هربار سفارش دهي 
 هفته مي باشد)۵۲(يكسال برابر 

۱,۹۶Z(0.975=(و 

 نمره۱,۱۶ -5
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

۱برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۴مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

ضمیمھ:
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