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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

۲برنامه ريزي وكنترل توليدوموجودي هاي 

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۱۹مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

در كدام مرحله از طول عمر طبيعي محصول، تقاضاي آن كم بوده و به تدريج افزايش مي يابد؟

مرحله اول و دوممرحله سوممرحله دوممرحله اول

1

۱234

-

....

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

اقتصاد تنوع زماني تحقق مي يابد كه تجهيزات يكسان بتوانند . . . . . محصوالت متعددي را به . . . . . توليد نمايد.

با تركيب با هم قيمت باالتربا تركيب با هم-قيمت كمتر

بطور جداگانه-قيمت باالتربطورجداگانه- قيمت كمتر

2

۱2

34

-

..

..

در حوزه انعطاف پذير، انعطاف پذيري مسير پيش نياز ضروري كداميك از انواع انعطاف پذيري است؟

فرايندتوسعهتوليدمسير

3

۱234

-

....

 استفاده مي شود؟SMED  براي رسيدن به كدام هدف از سيستم JITدر رويكرد 

كاهش از كار افتادگيكاهش زمان حمل و نقل

كاهش معيوبيكاهش زمان آماده سازي

4

۱2

34

-

..

..

كداميك از تكنيك هاي زير به برنامه ريز در برخورد با وقايع غير قابل پيش بيني و كنترل آنها كمك مي كند؟

احتياجات ميخكوب شدهMRPبرنامه ريزي باال به پائين با 

زمانبندي مجدد در برنامه ريزي باال به پائيناستفاده از ذخيره هاي احتياطي

5

۱2

34

-

..

..

حجم توليد كم و وسيع بودن طيف محصوالت به ترتيب از ويژگي هاي كدام سيستم توليدي است؟

سفارشي-سفارشيكارگاهي -كارگاهيكارگاهي -دسته ايدسته اي-سفارشي

6

۱234

-

....

نمي باشد؟ SPTكدام گزينه جزء اهداف روش 

كاهش متوسط تعداد نيروي انسانيكاهش متوسط زمان ديركرد

كاهش متوسط تعداد سفارشاتكاهش متوسط انجام سفارشات

7

۱2

34

-

..

..

 را در هدايت سيستم جابجايي مواد ارائه مي دهد؟PACكدام گزينه قابليت 

جمع آوري داده هاكنترل زمانبنديانبارشجابجايي

8

۱234

-

....

 نمونه هايي از كدام مرحله مي باشند؟CNC و MRPدر سير تكاملي اتوماسيون توليدي 

CIMجزاير اتوماسيوناتوماسيون نقطه ايمكانيزاسيون

9

۱234

-

....
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 از كداميك از موارد زير استفاده مي شود؟MRPبراي ارزيابي و تائيد خروجي سيستم 

كنترل فعاليت توليدبرنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت

تطابق با سربرنامهبرنامه ريزي احتياجات ظرفيت 

10

۱2

34

-

..

..

زمان پيشبرد سفارش مشتري در كداميك از سيستم هاي زير كوتاه تر است؟

MTSMTOATOETO

11

۱234

-

....

در كداميك از سيستم هاي زير ارتباط قوي و همكاري نزديك با تامين كنندگان ضروري است؟

OPTJITSCMMRP

12

۱234

-

....

كدام روش كد گذاري كاال معموال براي انبارهاي با موجودي كم بكار مي رود؟

MESCتلفيقي حرف و عددنيمونيكديويي

13

۱234

-

....

برنامه ريز يك شركت با كداميك از تكنيك هاي زير مي تواند از قواعد زمان انباشته چشم پوشي نمايد؟

سفارشات تثبيت شدهميخكوب كردن كامل

ذخيره احتياطيميخكوب كردن يك سطحي

14

۱2

34

-

..

..

 پيشنهادي، آنرا با كدام تكنيك زير بصورت موازي بكار گرفته مي شود؟MPSبراي بررسي امكان پذيري 

برنامه ريزي احتياجات ظرفيتبرنامه ريزي احتياجات مواد

برنامه ريزي سرانگشتيكنترل فعاليت توليد

15

۱2

34

-

..

..

 براي ارزيابي پيشرفت توليد به سمت هدف بكار گرفته مي شود؟OPTكدام گزينه معيار مهم 

جريان نقديبازگشت سرمايههزينه عملياتيسود خالص

16

۱234

-

....

كداميك از پاسخ هاي زير جزء راهبرد جايگزين مهم براي مديريت توليد مي باشد؟

CIMCIBOPTPMS

17

۱234

-

....

كداميك از موارد زير نقش مهمي در تعيين محل و موقعيت نقطه انفصال سفارش مشتري ايفا مي كند؟

انعطاف پذيريتوليد به هنگامسربرنامه توليدپيش بيني

18

۱234

-

....

در يك پايگاه داده هاي توليد، اساس استفاده از كدام منبع اطالعاتي براي برنامه ريزي ظرفيت است؟

اطالعات مركز كارياطالعات مسير توليد

اطالعات ليست مواداطالعات كامل موجودي

19

۱2

34

-

..

..
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كداميك از موارد زير جزء قواعد اساسي رويكرد تكنولوژي توليد بهينه است؟

صرفه جويي زمان در يك منبع غير گلوگاهي كار واهي اي نيست

راندمان و اثربخشي براي يك منبع، مترادف يكديگرند

مجموع بهينه هاي محلي برابر بهينه كل است

دسته فرايندي بايد متغير باشد و نه ثابت

20

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

براي تبديل يك كارخانه فرايند مبنا به كارخانه محصول مبنا از چه تكنيكي استفاده مي شود؟

FFACFAPFAGA

21

۱234

-

....

كدام گزينه نقش كامپيوتر در توليد را در سطح عملياتي و كاربرد مستقيم بيان مي كند؟

كنترل عددي مستقيمكنترل عددي كامپيوتري

طراحي به كمك كامپيوترانبارداري به كمك كامپيوتر

22

۱2

34

-

..

..

طرح ريزي فرايند مونتاژ به ميزان زيادي وابسته به كدام عامل مي باشد؟

نرم افزارهاي مرتبطنمودار مونتاژتجربه طراحان فرايندنقشه جريان

23

۱234

-

....

. . . . . سيستم توليد يكپارچه كامپيوتري است كه شامل وسائل خودكار جابجايي مواد و ايستگاه هاي كاري با قابليت مونتاژ
همزمان انواع مختلف قطعات مي باشد.

CIMMPSFASFMS

24

۱234

-

....

  چيست؟JITهدف اصلي 

موجودي صفرزمان پيشبرد صفرمعيوبي صفراز كار افتادگي صفر

25

۱234

-

....

 و  زمان هاي فرايند و موعدهاي تحويل زير، با استفاده ازNT عمليات با تابع هدف ۶براي مساله يك ماشين و 
الگوريتم مور بهترين توالي عمليات را بدست آوريد.

۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ شماره عمليات
۶ ۱۰ ۸ ۴ ۳ ۱۰ زمان فرايند

۳۰ ۲۰ ۲۳ ۹ ۶ ۱۵ موعد تحويل

1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۴۰ 
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،MSEپيش بيني فروش كااليي با استفاده از سه تكنيك پيش بيني، مطابق جدول زير است. با استفاده از معيار 
روش پيش بيني دقيق تر را معين نماييد.

پيش بيني با روش
الف

پيش بيني با روش ب پيش بيني با روش ج فروش واقعي سال

۱۲۷ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱
۱۲۶ ۱۲۸ ۱۳۱ ۱۲۹ ۲
۱۳۳ ۱۳۳ ۱۲۸ ۱۳۲ ۳
۱۲۹ ۱۳۰ ۱۲۸ ۱۲۸ ۴
۱۴۴ ۱۴۲ ۱۳۹ ۱۴۵ ۵

 نمره۱,۴۰ -2

 عدد است. موجودي۳۵ عدد و هفته ششم ۲۰ عدد، هفته پنجم ۴۵سربرنامه توليد كااليي بصورت: هفته سوم 
 راMRP هفته مي باشد. جدول ۲ عدد و فاصله زماني تحويل برابر ۱۵ عدد و ذخيره احتياطي ۲۵ابتداي دوره 

براساس سياست سفارش دهي بهر به بهر رسم نمائيد.

 نمره۱,۴۰ -3

 نمره۱,۴۰ -4 را شرح دهيد.MRPانتقادات مهم از رويكرد 

چهار اصل پيشنهادي براي استفاده درست از كارت هاي كانبان در راه دستيابي به توليد به هنگام را به اختصار
بنويسيد.

 نمره۱,۴۰ -5
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