
مدیریت عملیات
جلسه اول

مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین 

استاد

دکتر سید امیر رضا ابطحی

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت 

خوارزمیدانشگاه 



اهداف آموزشی

مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند؟•

حوزه های عملکردی عملیات•

تکامل مدیریت عملیات و زنجیره تأمین•

جهانی سازی و رقابت•

استراتژی و سازمان•



مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند؟

مدیریت عملیات چیست؟•
طراحی، به راه اندازی و بهبود سیستم های تولیدی•



عملیات به عنوان یک فرایند تبدیل

عملیات چیست؟•
با ارزش افزوده تبدیل می کندهایییک عملکرد یا یک سیستم که ورودی ها را به خروجی •

فرایند تبدیل چیست؟•
گرفته تا مشتریانکنندگانیک رشته از اقدامات در درون زنجیره ارزش از تأمین •
کنند زائد بوده و باید حذف شوندنمیاقداماتی که ارزش افزوده ایجاد •



فرایند تبدیل

مانند عملیات ساخت و تولید: فیزیکی•

انبارداریمانند عملیات انتقال یا : مکانی•

مانند عملیات خرده فروشی: تبادلی•

مانند عملیات مربوط به سالمت و بهداشت: فیزیولوژیکی•

مانند عملیات مربوط به تفریح و سرگرمی: روانی•

مانند عملیات مربوط به ارتباطات: اطالعاتی•



حوزه های عملکردی عملیات

بازاریابی•

مالی و حسابداری•

منابع انسانی•

خارجیکنندگانتأمین •

عملیات



ساختار سازمانییکمثالی از یک 



می عملیات چگونه با سایر حوزه های کلی تر مرتبط
شود؟

حسابداری•
.به عنوان یک ارزیاب شما باید اصول مدیریت عملیات را درک کنید•

فناوری اطالعات•
.تفناوری اطالعات به عنوان یک ابزار است و احتماالً هیچ جایی از عملیات برای بکارگیری آن مناسب نیس•

مدیریت•
اب، بسیاری از مفاهیم و ابزارهای موجود در مدیریت عملیات در مباحث عمده مدیریت همچون زمانبندی، تولید ن•

.تئوری محدودیت ها و ابزارهای مدیریت و کنترل کیفیت مورد استفاده قرار می گیرند



می عملیات چگونه با سایر حوزه های کلی تر مرتبط
(ادامه)شود؟ 

اقتصاد•
در حوزه عملیات به دقت بررسی می شوندفرایندهاو این . استفرایندهاتمام اقتصاد در مورد •

بازاریابی•
ه انتقال و تحویل چگونه می توانید کار بازاریابی یک کاال را به خوبی انجام بدهید در حالیکه از کیفیت آن و یا از نحو•

.آن بی اطالع باشید

مالی•
در هزینه اکثر نیازمندی های بودجه بندی سرمایه ای ما از عملیات ناشی می شوند و البته عموم صرفه جویی های•

.ها نیز می تواند در عملیات صورت پذیرد



تکامل مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

تولید دستی•
فرایند تولید کاالها به صورت دستی و همینطور ارائه خدمات به مشتریان مشخص•

تقسیم کار•
تقسیم یک کار به مجموعه ای از وظایف کوچک که هر کدام توسط کارگران مختلف انجام می شود•

قطعات قابل تعویض•
استانداردسازی قطعات که قابلیت تعویض و جایگزینی دارند؛ منجر به تولید انبوه شد•



(ادامه)تکامل مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

مدیریت علمی•
تحلیل سیستمی روش های کار•

تولید انبوه•
تولید با حجم باال از قطعات استاندارد•

انقالب کیفیت•
تأکید بر کیفیت و نقش استراتژیک عملیات•

تولید ناب•
انطباق تولید انبوه با کیفیت و انعطاف•



تکامل مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین•
مدیریت جریان اطالعات، کاالها و خدمات در طول شبکه ای از مشتریان، سازمان ها و شرکای زنجیره تأمین•



وقایع قات تاریخی در مدیریت عملیات



وقایع قات تاریخی در مدیریت عملیات



خالصه مطالب

عملیات به عنوان یک فرایند تبدیل•

در ارتباط که مستقیماً با خلق و توزیع کاالها و خدماتفرایندهاییمطالعه و بررسی  : مدیریت عملیات•
هستند

سیر تکاملی مدیریت عملیات•
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