
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

برنامه ريزي توليد

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۲۱مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

در راستاي تغيير سطح نيروي انساني به جاي تغيير در موجودي، کداميک از استراتژي هاي زير منجر به کاهش بهره وري و
افزايش هزينه هاي استخدام و اخراج مي گردد؟  

تثبيت نيروي انساني، تغيير اوقات كارارضاء تقاضا

هيچ کدامتثبيت سرعت توليد

1

۱2

34

-

..

..

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

کداميک  از سياست هاي مديريت در رابطه با تغيير منابع انساني در مقابل سفارشات عقب افتاده يا تغيير موجودي نمي
باشد؟  

تثبيت نيروي انساني، تغيير اوقات کارارضاء تقاضا

تثبيت سرعت توليدمتوسل شدن به قرارداد جنبي

2

۱2

34

-

..

..

روش تثبيت سرعت توليد براي چه کارخانجاتي مناسب است؟ 

کارخانجاتي که به کارگران فصلي سروکار دارند

کارخانجاتي که فضاي کافي براي انبار محصوالت ساخته شده ندارند

کارخانجات توليد کننده محصوالتي که با خطر کهنه شدن و تغيير مدل مواجه نيستند

هيچ کدام

3

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

کداميک جزء هزينه هاي تغيير سرعت توليد به شمار مي رود؟ 

هزينه اضافه کاري    هزينه استخدام و اخراج   

هر دو مورد الف و بقرار داد جانبي

4

۱2

34

-

..

..

در يک برنامه توليد ادغامي، کدام هزينه محاسبه و منظور مي گردد؟  

هزينه تغيير سرعت توليدهزينه نگه داري کاال از يک دوره به دوره ديگر

همه مواردهزينه قرارد داد جنبي

5

۱2

34

-

..

..

در کدام يک از سيستم هاي توليدي ماشين بايد براي توليد هر محصول جديد تنظيم گردد و هزينه هاي آماده سازي در
مقابل هزينه نگه داري قابل توجه است؟

توليد پروژه ايتوليد دسته ايتوليد انبوه توليد پيوسته

6

۱234

-

....
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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

برنامه ريزي توليد

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۲۱مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

d`داده نشان جدول در شهريور) تا (مهر ماهه ۱۲ دوره يک طول در اي کارخانه براي نفر-ساعت حسب بر تقاضا بينيپيش 
 روزانه کار ساعت و دارد کارگر ۴۳۵ کارخانه حاضر حال در  نمود. استخدام توان مي نفر ۳۰ حداکثر  دوره هر در است.شده

 و آبان مهر، در توان مي كه كارگري تعداد شود، گرفته کار به تقاضا نمودن برآورده استراتژي صورتيکه در  است. ساعت۷
  بود؟ خواهد نفر چند ترتيب به گرفت كار به معمولي وقت درآذر

هيچ کدام460 ، 391 480268   ، 480، 298465 ، 391 268

7

۱234

-

....

اگر تعداد دوره هاي برنامه ريزي کم باشد و از روش ترسيمي براي ارائه برنامه توليدي استفاده شود، هر چه منحني توليد
تجمعي و تقاضاي تجمعي بيشتر برهم منطبق باشند:  

هزينه برنامه توليدي کمتر استهزينه برنامه توليدي بيشتر است

هيچ کدامتأثيري ندارد

8

۱2

34

-

..

..

در روش ترسيمي اگر منحني توليد تجمعي باالتر از منحني تقاضاي تجمعي قرار گيرد هزينه ..... و اگر منحني توليد تجمعي
پايين تر از منحني تقاضاي تجمعي قرار گيرد هزينه .... به سيستم تحميل مي شود. 

 جريمه کسري کاال- نگه داري نگه داري- جريمه کسري کاال

کسري کاال- کسري کاال نگه داري  - نگه داري

9

۱2

34

-

..

..

 باشد، نشانگر کدام حالت زير است؟ CPR=1در روش تعديل سطح نيروي انساني اگر 

سطح نيروي انساني جوابگوي تقاضاي فعلي است

 تعادل سيستم از نقطه نظر نيروي انساني در کل افق برنامه ريزي

ظرفيت توليد در آينده پاسخگوي نياز توليد خواهد بود

موارد ب و ج صحيح مي باشند

10

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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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

برنامه ريزي توليد

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۲۱مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

کدام مورد بيانگر مازاد نيروي انساني در کوتاه مدت و کمبود آن در طويل المدت مي باشد؟ 

CPR بزرگتر از يک و PPRکوچکتر از يک باشد CPR کوچکتر از يک و PPRبزرگتر از يک باشد 

 CPR بزرگتر از يک و PPR  هيچ کدام تقريباً مساوي يک باشد

11

۱2

34

-

..

..

   باشد، نشانگر کدام حالت زير است؟  PPR=1.6 و CPR=1.5در روش تعديل سطح نيروي انساني، اگر 

زياد بودن نيروي انساني در کوتاه مدت و طويل المدت  

زياد بودن نيروي انساني در کوتاه مدت و کمبود آن در طويل المدت

کمبود نيروي انساني در کوتاه مدت و طويل المدت

کمبود نيروي انساني در کوتاه مدت و زياد بودن آن در طويل المدت

12

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

در يک کارخانه توليد کننده تلويزيون رنگي، هر واحد تلويزيون که به عنوان يک واحد محصول ادغامي در نظر گرفته مي
 نفر-ساعت کار نيروي انساني دارد و ساعت کاري هر کارگر در هر دوره که ازشنبه تا چهار شنبه هر هفته۵شود احتياج به 

 ساعت اضافه کاري کند. با توجه به۱۶ ساعت مي باشد. هر کارگر مي تواند در روزهاي پنج شنبه و جمعه به مدت ۴۰است 
 به عنوان حداکثر ظرفيت توليد در اوقات معمولي و اضافه کاري بر حسب تعدادtPاطالعات داده شده و با در نظر گرفتن

  به عنوان تعداد کارگر در هر دوره برنامه ريزي باشد کدام رابطه صحيح است؟tWواحد محصول و 

8t tP W11.2t tP W5t tP Wهيچ کدام

13

۱234

-

....

در يک کارخانه توليد کننده تلويزيون رنگي، هر واحد تلويزيون که به عنوان يک واحد محصول ادغامي در نظر گرفته مي
 نفر-ساعت کار نيروي انساني دارد و ساعت کاري هر کارگر در هر دوره که ازشنبه تا چهار شنبه هر هفته۵شود احتياج به 

 ساعت اضافه کاري کند. با توجه به۱۶ ساعت مي باشد. هر کارگر مي تواند در روزهاي پنج شنبه و جمعه به مدت ۴۰است 
 به عنوان حداکثر ظرفيت توليد در اوقات معمولي و اضافه کاري بر حسب تعدادtPاطالعات داده شده و با در نظر گرفتن 

R,  به عنوان تعداد کارگر در هر دوره برنامه ريزي ، tWواحد محصول و  tPبه عنوان برنامه توليد اوقات معمولي و 

,O tPبه عنوان برنامه توليد اوقات اضافه کاري، توليد در وقت معمولي از کدام رابطه به دست مي آيد؟ 

8 اگر  t tW P باشد آنگاه, 8R t tP W و در غير اين صورت ,R t tP P 

40اگر  t tW P باشد آنگاه, 40R t tP W و در غير اين صورت ,R t tP P

8اگر  t tW P باشد آنگاه, 8R t tP W و در غير اين صورت ,R t tP P 

40اگر  t tW P باشد آنگاه, 40R t tP W و در غير اين صورت ,R t tP P

14

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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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

برنامه ريزي توليد

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۲۱مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

در يک کارخانه توليد کننده تلويزيون رنگي، هر واحد تلويزيون که به عنوان يک واحد محصول ادغامي در نظر گرفته مي
 نفر-ساعت کار نيروي انساني دارد و ساعت کاري هر کارگر در هر دوره که ازشنبه تا چهار شنبه هر هفته۵شود احتياج به 

 ساعت اضافه کاري کند. با توجه به۱۶ ساعت مي باشد. هر کارگر مي تواند در روزهاي پنج شنبه و جمعه به مدت ۴۰است 

 به عنوان حداکثر ظرفيت توليد در اوقات معمولي و اضافه کاري بر حسب تعدادtPاطالعات داده شده و با در نظر گرفتن 

R, به عنوان تعداد کارگر در هر دوره برنامه ريزي ، tWواحد محصول و  tPبه عنوان برنامه توليد اوقات معمولي و 

,O tPبه عنوان برنامه توليد اوقات اضافه کاري، ، توليد در وقت اضافي از کدام رابطه به دست مي آيد؟ 

,اگر  0t R tP P  ،باشد , ,o t R tP P و در ساير موارد , 0O tP 

,اگر  0t R tP P ،باشد , 0O tP  و در ساير موارد , ,O t t R tP P P 

t, اگر  R tP P باشد , 0O tP  و در ساير موارد , ,O t t R tP P P 

 صحيح مي باشند۲  و ۱هر دو مورد

15

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 Bowmanبا در نظر گرفتن روش تجربي براي ارائه برنامه توليدي، در تابع ارائه شده توسط 
*

0 1 1 2 1 3( [ ] )t t t tW W I I F        که براي تعيين سطح نيروي انساني به کار مي رود، کدام 
مورد صحيح است؟

 1نشانگر ضريب تأثير پذيري سطح نيروي انساني دوره فعلي از دوره گذشته است 

2مبين سهم تغييرسطح موجودي از سطح مورد نظر در تصميم گيري است 

3شاخص سهم تقاضا در تعيين نيروي انساني است 

همه موارد

16

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

براي ارائه يک برنامه توليدي از روش تجربي استفاده شده و با استفاده از اطالعات گذشته و روش هاي آماري پارامترهاي
مدل و ضرائب همبستگي آنها به دست آمده اند به نحوي که ضرائب همبستگي به دست آمده بزرگ مي باشند. در مورد

مدل به دست آمده چه قضاوتي مي توان داشت؟  

مدل از اعتبار بااليي برخوردار است

مدير و مدل با هم توافق بسياري دارند

 عوامل مؤثر در مدل ديده شده و مدير مي تواند بسياري از نتايج را از قبل پيش بيني کند

هر سه مورد صحيح است

17

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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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

برنامه ريزي توليد

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۲۱مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

ضعف اصلي روش برنامه ريزي پارامتري براي ارائه برنامه توليدي کدام است؟ 

 محدوديت بر روي شکل تابع هزينه

عدم دستيابي به برنامه توليدي کامالً بهينه

نياز به يک تابع اوليه از سطح نيروي انساني، سطح توليد و هزينه واقعي

هيچ کدام

18

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

کدام گزينه مغاير با مشخصات مسأله توليد ترکيبي است؟  

ماکزيمم نمودن مشارکت محصول در سود خالص و هزينه ثابت کارخانه 

محدوديت هاي حاصل از منابع نادر 

محدوديت هاي حد دار بر روي محصوالت مورد برنامه ريزي

مينيمم نمودن هزينه توليد در شرايطي که روش هاي توليد مختلف براي توليد محصوالت وجود دارد

19

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 آلياژ در  مشتريان، سفارشات از يکي اساس بر شود. مي استفادهD  وA، B، C  اوليه ماده نوع چهار آلياژ يک توليدبراي
 تا ٪۳۵ بينD  نوع فلز واز  ٪۴ حداکثرC  نوع فلز از، ٪۱۵ حداکثرB  نوع فلز از، ٪۲۳ حداقلA  نوع فلز از بايد نظرمورد
 فروش قيمت و ناخالصي درصد ترکيبات، درصد که دارد دسترسي معدن سنگ نوع سه به کننده توليد  باشد. موجود۶۵٪

 مي مصرف محصول واحد هردر j  معدن از که مقداري عنوانبه jX  گرفتن نظر در با  است. آمده جدول در آنهرواحد
  است؟ مسأله اين براي مواد تعادل معادله معرف گزينه کدامگردد

ماده اوليه A B C D ناخالصي قيمت هر تن (واحد
پول)

۱معدن  ۲۵٪ ۱۰٪ ۱۰٪ ۲۵٪ ۳۰٪ ۲۳
۲معدن  ۴۰٪ ۰ ۰ ۳۰٪ ۳۰٪ ۲۰
۳معدن  ۲۰٪ ۱۰٪ ۰ ۳۰٪ ۴۰٪ ۱۸

1 2 30.3 0.3 0.4 1X X X  1 2 30.7 0.7 0.6 1X X X  

1 2 3 1X X X  1 2 30.3 0.3 0.4 1X X X  

20

۱2

34

-

..

..
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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

برنامه ريزي توليد

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۲۱مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

 به عنوان موجودي انبار در پايان دورهtIدر مدل عمومي برنامه ريزي خطي براي تعيين برنامه ادغامي، با در نظر گرفتن 

t ،tS به عنوان ميزان کسري در پايان دوره t ،tP به عنوان سرعت توليد در زمان t و tFبه عنوان تقاضاي 

  نشان مي دهد؟t، کدام گزينه رابطه تعادل موجودي را به ازاي هر دوره tپيش بيني شده براي دوره 

1 1t t t t t tI S I S P F     1 1t t t t t tI S I S P F     

1 1t t t t t tI S I S P F      هيچ کدام

21

۱2

34

-

..

..

کداميک خالف  ويژگي هاي چيدمان مبتني بر مکان ثابت نيست؟

کار در جريان متوسطزمان توان عملياتي متوسط

هزينه توليد پايين به ازاي هر واحدانعطاف پذيري توليد باال

22

۱2

34

-

..

..

شامل کداميک از موارد زير مي باشد؟” little“قانون 

 WIP(کار در جريان ساخت)= نرخ عملکرد زمان توليد

WIP(کار در جريان ساخت)= زمان عملکرد نرخ توليد

WIP(کار در جريان ساخت)= نرخ عملکرد نرخ توليد

WIP(کار در جريان ساخت)= زمان عملکرد زمان توليد

23

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

بر اساس ديدگاه سوزاکي، کداميک اتالف به شمار مي آيد؟ 

 اتالف بر اثر فرآوري اتالف بر اثر خرابي محصول

همه موارد اتالف بر اثر حمل و نقل

24

۱2

34

-

..

..

برنامه حاصل از تجزيه برنامه توليد ادغامي چه نام دارد و خروجي آن چيست؟ 

برنامه نيازمندي هاي مواد- مشخص کردن قطعات مورد نياز و تعداد آنها

برنامه زمان بندي اصلي- مشخص کردن ليست مدل ها و تعداد آنها

برنامه ريزي سرانگشني ظرفيت- برآورد ظرفيت ماشين آالت و نياز توليد

هيچ کدام

25

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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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

برنامه ريزي توليد

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۲۱مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

 نشان جدول در شهريور) تا (مهر ماهه ۱۲ دوره يک طول در اي کارخانه براي نفر-ساعت حسب بر تقاضا بينيپيش
 و دارد کارگر ۴۳۵ کارخانه حاضر حال در  نمود. استخدام توان مي نفر ۳۰ حداکثر  دوره هر در است. شدهداده

   شود. گرفته درنظر هرساعت ازاي به پولي واحد ۳۰ موجودي ارزش۰ است ساعت ۷ روزانه کارساعت
۳ سرمايه راکد بر اي موجودي در ماه باشد، اضافه کاري مجاز در ماه حداکثر ۰,۱۸ در صورتيکه هزينه نگه داري  

روز باشد، استفاده از قرار داد جانبي در صورتيکه تقاضا از طريق کار در اوقات معمولي و اضافه برآورده نشود
 واحد پولي باشد و هزينه نيروي انساني ، مواد اوليه و هزينه۴۰۰ و هزينه اخراج ۵۰۰مجاز باشد، هزينه استخدام 

 واحد پول قراردادي باشد، با استفاده از روش تثبيت سرعت توليد،۳۰ثابت سر شکن شده براي هر نفر-ساعت 
 را محاسبه كنيد.همهرماهزينه نگه داري و استخدام در 

1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۴۰ 
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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

برنامه ريزي توليد

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۲۱مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

 به عنوان تعداد محصول درjxسيستم چهار مرحله اي نمايش داده شده را در نظر بگيريد. با در نظر گرفتن 

j که براي توليد يک واحد محصول در مرحله i به عنوان تعداد واحد از محصول مرحله j ، ijaمرحله  

  وj هزينه متغير توليد در مرحلهjc بر حسب تعداد محصول، j به عنوان ظرفيت مرحله jPالزم است، 

jr به عنوان عايدي حاصل از فروش محصول j و jL و jUبه ترتيب برابر با حداقل تقاضا و حداکثر 

، مدل برنامه ريزي خطي مربوطه را بنويسيد.   jفروش محصول 

 ١ ١ 

٣ ٣ 

۴ 

 فروش

 ٢ ٢ فروش

 فروش

۴ 

 نمره۱,۴۰ -2

۴۰و ۳۰يک برنامه توليد براي چهار دوره تنظيم گرديده است به طوريکه تقاضاي اين چهار دوره به ترتيب برابر با 

t واحد مي باشد. هزينه انبارداري به صورت ۲۰ و ۵۰و  th I   3 است که در آن 4 1h h  2 و 2h و 

1 3h و کسري مجاز نيست. هزينه هاي توليد صرف نظر از ميزان توليد براي هر واحد توليد در چهار دوره 
. سطح موجودي ثابت اوليه و موجودي نهايي صفر است. براي دستيابي۳و ۶و ۶و ۴مذکور به ترتيب برابر است با 

به برنامه توليد مسأله ذکر شده، جدول حمل و نقل را تشکيل داده و بر اساس جواب اوليه به روش حداقل هزينه

 راtIو tXمشخص کنيد در هر دوره به چه ميزان توليد  و به چه ميزان موجودي بايد نگه داري شود؟ (مقدار 
براي هر دوره مشخص کنيد.) 

 نمره۱,۴۰ -3
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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

برنامه ريزي توليد

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۲۱مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

مسأله برنامه ريزي توليد سه دوره اي زير را با استفاده از روش برنامه ريزي پويا (راه حل ديناميکي) در شرايطي
که کسري کاال مجاز است حل کنيد. موجودي آغازين و پاياني صفر است.

جریمه
کسري

( )t

هزینه نگه داري
براي هردوره

( )th

هزینه متغیر
هر

واحدمحصول

 
( )tC

هزینه آماده
سازي

( )tA

تقاضاي پیش
بینی شده

( )tD

دوره
t

٢ ١ ۴ ١٠ ٢ ١
٢ ١ ۶ ١٠ ۴ ٢
٢ ١ ۶ ١۵ ١ ٣

 نمره۱,۴۰ -4

تصور کنيد در يک کارگاه توليدي سه محصول توسط چهار دپارتمان توليد مي گردد. مفروضات مربوطه به
صورت زير است. 

محصو
ل

سطح توليد ساعات توليد براي هر واحد محصول سود هر واحد
مينيمممحصول ماکزيمم ۱دپارتمان  ۲دپارتمان  ۳دپارتمان  ۴دپارتمان 

A ۲۰ ۲۰۰ ۰,۱ ۰,۰۶ ۰,۱۸ ۰,۱۸ ۱۰
B ۰ ۱۰۰ ۰,۱۲ ۰,۰۵ - ۰,۱ ۱۲
C ۷۰ ۱۸۰ ۰,۰۵ ۰,۰۹ ۰,۰۷ ۰,۰۸ ۱۵

ساعات توليد در دسترس ۳۶ ۳۰ ۳۷ ۳۸

 نمره۱,۴۰ -5
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