
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

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

يك ۱ ۲۴۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۵مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

در نمودارهاي طرح ريزي كارخانه كدام مورد زير ثبت مي گردد؟

نيروي انسانيمشخصات اصلي هر عمليات

برنامه توليدايستگاه هاي كاري

1

۱2

34

-

..

..

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

كدام گزينه جوهره اصلي كارايي عمليات به شمار مي رود؟

جريان موادطراحي ساختمان

اصول اقتصادي حركتطراحي كارخانه

2

۱2

34

-

..

..

 از كدام گزينه استفاده مي كند.در تحليل رابطه فعاليت ها و  بررسي جريان مواد به ترتيب درSLPالگوريتم 

نمودار رابطه فعاليت ها - نمودار از/بهنمودار از/به - نمودار از/به

نمودار از/به - نمودار رابطه فعاليت هانمودار رابطه فعاليت ها - نمودار رابطه فعاليت ها

3

۱2

34

-

..

..

در كدام مرحله از عمر محصول نياز به يك تغيير اساسي بوده و تقاضا براي محصول به باالترين حد خود مي رسد؟

بعد از مرحله رشدمرحله رشدمرحله اشباعمرحله بلوغ

4

۱234

-

....

روش هاي فرا ابتكاري در چه زماني استفاده مي شود و پاسخ اين روش ها به چه صورت مي باشد؟

هنگامي كه حل يگانه براي مساله وجود ندارد - بهينه محلي

هنگامي كه حل موجه براي مساله وجود ندارد - قطعي

هنگامي كه حل قطعي براي مساله وجود ندارد - نزديك به بهينه

هنگامي كه حل موجه براي مساله وجود ندارد - بهينه محلي

5

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

مزيت اصلي روش هاي تصميم گيري چند معياره نسبت به ساير روش هاي مكان يابي چيست؟

امكان لحاظ كردن قضاوت شخصيدقت باال

امكان لحاظ كردن ابعاد مختلف مسالهامكان تبديل معيارهاي كيفي به كمي

6

۱2

34

-

..

..

كدام دسته از ماشين هاي زير براي خطوط توليد با تيراژ باال مناسب تر است؟

استانداردتك منظورهعمومينيمه اتوماتيك

7

۱234

-

....
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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

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

۲۴۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۵مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

عمده دليل استفاده از استقرار محصولي براي توليد يك محصول چيست؟

سرمايه گذاري كمتر در ماشين آالت صنعتيجلوگيري از توقف خط توليد

انعطاف پذيري بيشتر ماشين آالتزمان توليد كمتر محصول

8

۱2

34

-

..

..

كدام ابزار ترسيمي زير كاملترين وسيله براي نشان دادن كليه فعاليت هايي است كه بر روي يك محصول انجام مي گردند؟

نمودار فرايند جرياننمودار فرايند عمليات

نمودار فرايند چند محصولينقشه جريان

9

۱2

34

-

..

..

براي نمايش رابطه بين جريان مواد و جريان اطالعات بهتر است از كدام نمودار استفاده شود؟

نمودار رويهنمودار ارتباطاتنمودار ريسمانينمودار از/ به

10

۱234

-

....

 عمليات و زمان مطابق جدول زير چقدر است؟ فرض كنيد تقاضاي۴كل تعداد نيروي انساني الزم در يك خط توليدي با 
درصد كار كند.۵۰ ساعته با راندمان ۸ واحد محصول باشد و خط توليد در يك شيفت ۲۰۰روزانه 

عمليات زمان استاندارد (دقيقه)
۱ ۳,۳
۲ ۰,۸
۳ ۲,۱
۴ ۱,۴

۶۷۸۹

11

۱234

-

....

 درصد شيفت كاري به اپراتور نياز دارد. اگر بخواهيم اپراتور بيكار نباشد، آنگاه حداقل به چند ماشين۳۶ماشيني تنها در 
نياز داريم؟

۲۳۴۵

12

۱234

-

....

طول مدت زماني كه يك محصول در خط توليد زير قرار دارد را محاسبه كنيد.( اعداد، زمان عمليات بر حسب دقيقه مي

باشند) 

۴۱۱۱۴۱۶

13

۱234

-

....
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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

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

۲۴۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۵مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

راهروها در اصل به عنوان مسير انتقال مواد و رفت و آمد بايد مورد استفاده قرار بگيرد. اين موضوع به كداميك از جنبه
هاي زير اشاره دارد؟

اقتصاد اندازه بزرگاقتصاد فضا

ستون فقرات راهروهااقتصاد جريان

14

۱2

34

-

..

..

از ديدگاه كدام گزينه، نقش انبارها تسهيل جريان گردش موجودي و سرمايه ها و اطمينان از گردش آنهاست؟

لجستيكمالي

سيستم حمل و نقل هوشمندطراحان انبار

15

۱2

34

-

..

..

در كدام الگو براي توسعه كارخانجات، تعداد دفعات توسعه نامحدود و نسبت به راه هاي ديگر ساده تر و براي جرثقيل سقفي
مناسب است؟

Uجريان Tجريان جريان مستقيمتصوير آينه اي

16

۱234

-

....

زماني كه سرعت حركت واحدهاي بار و مسير جريان مواد تغييرات زيادي نداشته باشند، بهتر است از كدام وسيله حمل و
نقل استفاده شود؟

تراكپالتجرثقيلنقاله

17

۱234

-

....

كداميك از روش هاي كامپيوتري استقرار ماشين آالت داراي مزاياييهمچون توانايي انجام آناليز حساسيت و همچنين در
نظر گرفتن فواصل بصورت پله اي و خط مستقيم است؟

كورلپكوفادكرافتآلدپ

18

۱234

-

....

 متر باشد، آنگاه نسبت فضاي بالقوه راهروها چه مقدار است؟۹۰ متر و فضاي نظري راهروها ۶۰اگر فضاي موجود راهروها 

۰/۲۸۰/۵۰/۴۰/۶۶

19

۱234

-

....

از عوامل مورد بررسي در برنامه ريزي جريان مواد كداميك داراي اهميت كمتري مي باشد؟

مواد و محصوالتنوع انتقال موادحركت ها و تواترساختمان

20

۱234

-

....

در استقرار براساس محصول، تجهيزات حمل و نقل در كدام مسير قرار مي گيرد؟

ثابت و مسافت طي شده كوتاهمتغير و مسافت طي شده كوتاه

ثابت و مسافت طي شده بيشترمتغير و مسافت طي شده بيشتر

21

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

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

۲۴۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۵مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

Corelapبراي محاسبه جدول فاصله از كداميك از موارد زير استفاده مي كند؟ 

PRTCR

فاصله كوتاهترين مسيرفاصله بين مركز ثقل دپارتمان ها

22

۱2

34

-

..

..

كداميك از الگوريتم هاي كامپيوتري زير و روش هاي دستي استقرار زير از نظر ورودي ها و استقرار شباهت بيشتري به هم
دارند؟

كوفاد با خط مستقيمپالنت با لگويي

آلدپ با مارپيچيكرافت با جدول بندي سفر

23

۱2

34

-

..

..

كداميك از فازهاي زير در ارتباط با فازهاي پروژه حمل و نقل از اهميت كمتري برخوردار است؟

جزئيات برنامهبرنامه كلي حمل و نقل

بررسي عملكردروابط خارجي

24

۱2

34

-

..

..

  باX عدد قطعه ۱ با Y عدد قطعه ۳ استفاده مي شود. B و A و دو ماشين Y و Xبراي ساخت محصولي دو قطعه 
 عدد از اين محصول در روز۱۲۰يكديگر مونتاژ مي شوند و بصورت يك محصول به بازار عرضه مي شوند. اگر 
مورد نياز باشد، با توجه به اطالعات زير چند قطعه از هر نوع مورد نياز است؟

قطعه مسير ساخت ماشين درصد ضايعات
X BAB A ۳
Y AB B ۵

1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۳۳ 

 عدد در هر شيفت كار است. احتمال اينكه هر۱۸۰قطعه اي در يك مرحله ساخته مي شود. نياز به اين قطعه 
 درصد قطعه معيوب جهت دوباره كاري۵۰ درصد است. با احتمال ۹۰قطعه در هر مرحله كار سالم توليد شود، 

 بار امكان پذير است. حدوداً چه تعداد قطعه ورودي به مرحله۲برگردانده مي شود. دوباره كاري هر قطعه فقط 
 عدد قطعه سالم است؟۱۸۰كار، جوابگوي 

 نمره۱,۳۳ -2
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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

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

۲۴۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۵مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي )

بر اساس جدول داده شده مختصات مكان ماشين جديد را با استفاده از روش ميانه و نيز روش مجذور خط
مستقيم(مركز ثقل) بدست آوريد.

شماره ماشين موجود XوYمختصات تواتر
۱ ۲و۳ ۷
۲ ۱و۴ ۹
۳ ۳و۵ ۴
۴ ۴و۶ ۵

 نمره۱,۰۰ -3

با توجه به شكل زير، خروجي سالم چقدر است؟  نمره۱,۳۳ -4

مراحل شكل گيري يك واحد صنعتي و نيز اهداف طراحي كارخانه را نام برده، همچنين عوامل تاثيرگذار بر
طراحي كارخانه را ذكر كنيد.

 نمره۲,۰۱ -5
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