مبانی مدیریت زنجیره تامین
Basics of Supply Chain Management

CPIM exam by APICS
(Certified in Production and Inventory Management)

:ترجمه و تالیف

علیشاد اعتضادی
www.noblegoal.net

1398

سرشناسه:
عنوان و نام پدیدآور:

مشخصات نشر:
مشخصات ظاهری:
شابک:
وضعیت فهرستنویسی:
موضوع:
موضوع:
موضوع:
موضوع:
ردهبندی کنگره:
ردهبندی دیویی:
شماره کتابشناسی ملی:

اعتضادی ،علیشاد-1355 ،
مبانی مدیریت زنجیره تأمین
Basics of Supply Chain Management
نویسنده علیشاد اعتضادی.
تهران :نشر بی د1397،.
 374ص :.مصور ،جدول .
978 – 622 – 6592 – 26 – 0
فیپا
تدارکات بازرگانی  --مدیریت
Business logistics -- Management

تدارکات بازرگانی
Business logistics
2 1397م6الفHD 38/5//

658/5
5603295

انتشارات بید
تهران ،میدان انقالب ،خیابان کارگر جنوبی ،کوچه مهدیزاده،
شماره  ،27واحد 12
تلفن66435637 – 66479615 – 09024868956 :

مبانی مدیریت زنجیره تأمین
ترجمه و تألیف :علیشاد اعتضادی

 چاپ اول  1398 :شمارگان 500 :نسخه  ناشر :بید
شابک978 - 622 – 6592 – 26 – 0 :
قیمت جلد سخت 90.000 :تومان
قیمت جلد نرم 60.000 :تومان

همه حقوق چاپ و نشر و اجرای این اثر انحصاراً برای مولف محفوظ است.
هرنوع استفاده تجاری از این اثر یا تکثیر آن به هر صورت ،از جمله چاپ،
اسکن و فتوکپی ،کتاب دیجیتالی و صوتی ،و نشر آن در فضای مجازی ،کالً و
جزاً ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

فهرست
عنوان انگلیسی

عنوان فارسی

صفحه
7
9
12

مقدمه
مقدمهای بر دامنه مطالب گواهینامه مدیریت تولید و موجودی
مبانی مدیریت زنجیره تامین
فصل اول:
(13 )BUSINESS WIDE CONCEPTS
 .Iمفاهیم دربرگیرنده کل سازمان
(14 )SUPPLY CHAIN FUNDAMENTALS
 )IAاصول زنجیره تامین

 )IA1شبکه زنجیره تامین

(14 )Supply Chain Network

 )IA2تضادهای زنجیره تامین
 )IA3تضادهای سازمانی

(19 )Supply Chain Conflicts

 )IA4توافق جهانی سازمان ملل
 )IBبسترهای عملیاتی

 )IB1تعیین و تأثیرات بسترهای عملیاتی
 )IB2انواع فرآیندهای تولیدی
 )IB3بسترهای تولیدی
 )ICاصول مالی

 )IC1صورتحسابها

 )ID1اهداف

)IE1اهداف
 )IE2ویژگیهای اصلی
 )IFاصول کیفیت

30
(37 )Process Choices
(40 )Production Environments
(44 )FINANCIAL FUNDAMENTALS
(46 )Financial Reporting

 )IDبرنامهریزی منابع سازمان

 )IEتولید ناب

(24 )The UN Global Compact
(30 )OPERATING ENVIRONMENTS

(44 )Statements

 )IC2گزارشهای مالی
 )IC3تحلیلیهای مالی

 )ID2مشخصههای اصلی

(21 )Organizational Conflicts

(48 )Financial Analysis
(54 )ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
(54 )Objectives

ERP

(57)Key Characteristics of ERP
(66 )LEAN
(66)Objectives
(68)Key Characteristics
(78 )QUALITY FUNDAMENTALS

4

مبانی مدیریت زنجیره تأمین
 )IGتئوری محدودیتها

فصل دوم:
 .IIمدیریت تقاضا
 )IIAبازار محور
 )IIBصدای مشتری
 )IICمدیریت تقاضا

(99 )THEORY OF CONSTRAINTS -TOC

(107 )DEMAND MANAGEMENT
(108 )MARKET-DRIVEN
(113 )VOICE OF THE CUSTOMER
(115 )DEMAND MANAGEMENT
(115 )Sources of Independent Demands

 )IIC1منشأ تقاضای غیر وابسته
 )IIC2مدیریت پیشبینی

(117 )Forecast Management

 )IIC3پردازش سفارش مشتریان

(133 )Processing Customers Orders

فصل سوم:
(137 )TRANSFORMATION OF DEMAND INTO SUPPLY
 .IIIتبدیل تقاضا به تامین
(138 )PRODUCT AND PROCESS DESIGN
 )IIIAطراحی محصول و فرآیند
(139 )Products and Their Process

 )IIIA1محصوالت و فرآیند آنها
(144 )Participative Design/Engineering
 )IIIA2مهندسی یا طراحی مشارکتی
145
 )IIIA3سیستمهای اطالعاتی و دقت در دادهها
 )IIIBمدیریت ظرفیت
 )IIICبرنامهریزی

 )IIIC1برنامهریزی استراتژیک
 )IIIC2برنامهریزی تجاری سازمان

(163 )CAPACITY MANAGEMENT
(176 )PLANNING
(176 )Strategic Planning/Hoshin Planning
(179 )Business Planning

 )IIIC3برنامهریزی فروش و عملیات ،و برنامهریزی نیازمندیهای منابع
(184 )MPS, RCCP
 )IIIC4سربرنامه تولید ،و برنامهریزی سرانگشتی ظرفیت
192
 )IIIC5برنامهریزی نیازمندیهای مواد ،و برنامهریزی نیازمندیهای ظرفیت
181

 )IIIC6زمانبندی مونتاژ نهایی و کنترل ورودی و خروجی
(200 )Advance Planning and Scheduling
 )IIIC7برنامهریزی و زمانبندی پیشرفته
197

 )IIIC8مدیریت پروژه
 )IIIDاجرا و کنترل

 )IIID1خروجی برنامهریزی نیازمندهای مواد

(207 )Project Management
(214 )EXECUTION AND CONTROL
(215 )MRP Outputs

5

فهرست

215 )Operation Scheduling Techniques(
226

) تکنیکهای زمانبندی عملیاتIIID2
) ذخیرهسازی و اطالعرسانی وضعیت سفارشها در تولیدIIID3

234 )Focusing on Quality(
237 )PERFORMANCE MEASUREMENTS(

) تمرکز روی کیفیتIIID4
) اندازهگیری عملکردIIIE
:فصل چهارم
تامین.IV
)موجودیIVA

243 )SUPPLY(
244 )INVENTORY(
248 )Inventory Classification by Function(

) طبقهبندی موجودی بر اساس کاربردIVA1
) نظارت بر موجودیIVA2

255 )Monitoring Inventory(
264 )Inventory Replenishment(
278

285 )Inventory Valuation(
290 )PURCHASING CYCLE(

) جایگزینی موجودیIVA3
) هزینه و تصمیمات مدیریت موجودیIVA4
) ارزشگذاری موجودیIVA5

290
292 )Sourcing(
302 )Order Processing(

) مراحل خریدIVB

) فرآیند خرید با عالئمی آغاز میشودIVB1
) منبع یابیIVB2
)پردازش سفارشIVB3

311 )Order Completion(
313 )DISTRIBUTION(

) تکمیل سفارشIVB4

314 )Global Distribution(

) پخش سراسریIVC1
) حمل و نقلIVC2
) انبارداریIVC3

323)Transportation(
328 )Warehousing(
334 )Distribution Inventory(
342 )Distribution & Transaction Channels(
346 )Reverse Logistics(
349 )Total Cost Concept(
351
357
374

) توزیعIVC

) موجودیِ پخشIVC4
) کانالهای توزیع و تبادلIVC5
) لجستیک معکوسIVC6
) مفهوم هزینه کلIVC7
فهرست اختصارات
فهرست تفصیلی کتاب
منابع

مقدمه

7

مقدمه
امررروزه طیررف وسرریعی از کارشناسرران و متخصصرران حیطررههررای مختلررف ،از مهندسررین مکانیررک
و برررت تررا رشررتههررای مرردیریت و علرروم انسررانی ،در صررنایع تولیرردی و خرردماتی ،بررهویررژه در
حرفههای مرتبط با زنجیره تامین ،مشغول بره کرار هسرتند .برا توجره بره نیراز برازار کرار ،برهویرژه
در کشورهای درحالتوسرعه ،غیرطبیعری نیسرت کره افرراد برا تخصر هرایی اسرتخدام شروند کره
حتی شاید تخص آنهرا ارتبرا کمری برا شرغل و مسروولیتهرای احرازشرده داشرته باشرد .ایرن
موضرروع ،نیرراز برره توجرره ویررژه شرررکتهررا برررای انجررام آمرروزشهررای الزم و تخصصرری مرررتبط بررا
مشرراغل احرازشررده را ایجرراد کرررده اسررت کرره در میرران آنهررا دانررش و تخص ر هررای مرررتبط بررا
زنجیره ترامین ،طیرف گسرتردهای از ایرن مشراغل را دربرر مریگیررد .همچنرین بسریاری از افرراد،
عالقهمنرد هسرتند ترا دانرش تخصصری و کراربردی خرود را در حیطرههرایی کره مشرغول بره کرار
شدهاند ،تقویت نموده و گسترش دهند.
در ایررن راسررتا ،کتررابهررا و دورههررای متعررددی درزمینرره زنجیررره تررامین ترردوین و برگررزار شررده
اسررت کرره اهررداف مرروردنظر خررود را دنبررال کررردهانررد .امررا در ایررن میرران برره نظررر مرریرسررید کرره
کمبررود یررک آمرروزش تخصصرری استانداردشررده ،کوترراهمرردت ،و منسررجم وجررود داشررته اسررت کرره
این اطمینان را به افراد و شرکتها بدهد کره افررادی کره ایرن آمروزشهرا یرا کترابهرا را مطالعره
مرریکننررد ،از حررداقل دانررش و درم الزم در حیطررههررای زنجیررره تررامین برخرروردار خواهنررد شررد.
برررای ایررن منظررور ،موسسرره  APICSمجموعررهای از کتررابهررا و گواهینامررههررا درزمینرره دانررش
مدیریت زنجیره ترامین شرامل مردیریت تولیرد و موجرودی ،لجسرتیک ،حمرل و نقرل ،و توزیرع را
ترردوین کرررده اسررت کرره امررروزه بررهعنرروان یکرری از معتبرترررین مراجررع در حیطرره زنجیررره تررامین
شناخته میشود برهطروریکره ایرن موسسره امرروزه بریش از  45000نفرر عضرو حرفرهای از 100
کشرررور جهررران دارد و بررریش از  125000نفرررر در امتحانرررات مربوطررره موفرررق بررره کسرررب
گواهینامههای این موسسه شدهانرد .طبرق آمرار ارائره شرده توسرط ایرن موسسره ،افررادی کره ایرن
گواهینامهها را دریافت کرردهانرد ،توانسرتهانرد ترا حقروت خرود را برهطرور میرانگین  %27و شران
خود برای استخدام را تا  %65افزایش دهند.
تجربیررات چنرردین سرراله اینجانررب در مرردیریت زنجیررره تررامین در شرررکتهررای چنرردملیتی در
ایران و خارج از کشرور نیرز ایرن موضروع را تاییرد مریکنرد کره بسریاری از صرنایع قرادر خواهنرد
بررود تررا بررا اسررتفاده از آمرروزشهررای مناسررب و هدفمنررد در حیطررههررای زنجیررره تررامین،
ارزشافررزوده فعالیررتهررای خررود را بهبررود داده و هزینررههررای سررازمانی را کرراهش دهنررد .در ایررن
راستا و با هدف ارتقرای سرطر رقابرتپرذیری صرنایع کشرور ،کتراب حاضرر کره ترجمره و ترألیفی
از بخررش مقرردماتی ،و البترره برره اعتقرراد نگارنررده مه رمترررین بخررش گواهینامرره مرردیریت تولیررد و
موجررودی ( )CPIMمرریباشررد ،تهیرره و ترردوین شررده اسررت .برریشررک کاسررتیهررای متعررددی در
نگررارش و حترری مطالررب ارائ رهشررده در ایررن کترراب وجررود دارد کرره خاضررعانه از همرره متخصصرران
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صررنعت و دانشررگاه و خواننرردگان تقاضررا دارم تررا پیشررنهادهررا و انتقررادات خررود را برررای بهبررود و
ارتقررای سررطر کمرری و کیفرری ایررن کترراب برره آدرس  book@noblegoal.netارسررال فرماینررد.
قطعاً از نظرات ارزشمند شما در چاپ نسخههای بعدی استفاده خواهد شد.

علیشاد اعتضادی
اردیبهشت 1398
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دانش زنجیره تامین توسط کمیته امتحانات گواهینامه مدیریت تولید و موجودی ( )CPIMدر پنج
حیطه تخصصی گروهبندی شده است .طراحان این سیستم آموزشی بر این باورند که هر بخش از
این برنامه آموزشی در یکروند یکپارچه باعث افزایش فهم و درم از موضوعات موردبحث خواهند
شد که این پنج گروه به شرح زیر میباشند:
بخش ابتدایی ،مبانی مدیریت زنجیره تامین ( )Basics of Supply Chain Managementاست
که مفاهیم اولیه مربو به مدیریت جریان کامل مواد از تامینکنندگان تا مشتریان را شامل میشود.
سه بخش بعدی ،تشکیلدهنده فرآیندهای کاری مربوطه ،به شرح زیر هستند:

برنامهریزی اصلی منابع
برنامهریزی و زمانبندی جزییات
اجرا و کنترل عملیات

()Master Planning of Resources
()Detailed Scheduling and Planning
()Execution and Control of Operation

سه بخش اشارهشده در باال شامل متدلوژی و تکنیکهای موجود جهت عملیاتیکردن فرآیندها به
همراه کاربرد این تکنیکها میباشند.
بخش تکمیلی و پایانی ،مدیریت استراتژیک منابع ()Strategic Management of Resources
است .این قسمت شامل فرآیند انتخاب متدلوژی و تکنیکهای مناسب بر اساس نیازهای مشخ
یک سازمان و همچنین درم اهمیت ماهیت یکپارچه فرآیندها میباشد.
عالقهمندان به دریافت گواهینامه مدیریت تولید و موجودی ( )CPIMکه یکی از معتبرترین
گواهینامهها درزمینه دانش زنجیره تامین میباشد باید در دو امتحان شرکت نموده و نمره قبولی
کسب نمایند .امتحان اول مربو به دانش مبانی مدیریت زنجیره تامین است که این کتاب
سرفصلهای آن را پوشش میدهد .این بخش شامل چهار فصل است که هریک به میزان  25درصد
در سؤاالت امتحان مورد پرسش قرار میگیرد.
امتحان دوم مربو به چهار حیطه تخصصی بعدی از پنج حیطه اشارهشده در باال میباشد که بخش
بسیار کوچک اما کاربردی آن در این نوشته موردمطالعه قرارگرفته است .در صورت استقبال از این
کتاب ،سعی خواهد شد تا کتاب دیگری برای پوشش مطالب مربو به امتحان دوم نیز تهیه شده و
منتشر گردد .مانند امتحان اول ،در این امتحان نیز درصد استفاده از مطالب هریک از این چهار
حیطه تخصصی در طراحی سؤاالت امتحان به میزان  25درصد میباشد.
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الزم به توضیر است ،اگرچه مبانی مدیریت زنجیره تامین بهعنوان حیطه اول و پایهای در این
پنج حیطه تخصصی میباشد ،اما افرادی که مطالب این قسمت را بهخوبی درم کرده و روی آنها
مسلط شوند ،در مطالعه و درم حیطههای بعدی کار دشواری نخواهند داشت ،زیرا بخشی از مطالب
ارائهشده در کتابهای مربو به چهار حیطه تخصصی امتحان دوم ،تکرار مطالب ارائهشده در این
کتاب بوده و تنها دامنه این مطالب بسط دادهشده است.
همچنین ازآنجاییکه سعی شده تا کتابی که درست دارید ،یک کتاب کاربردی در دنیای واقعی
زنجیره تامین باشد ،بخشی از مطالب مهم که در چهار حیطه دیگر مطرح بوده ،در این کتاب آورده
شده است .بنابراین ممکن است که خوانندگان این کتاب در مواردی با مطالبی مواجه شوند که فراتر
از مبانی مدیریت زنجیره تامین باشد ،اما قطعاً این مطالب نهتنها برای دانشجویان و عالقهمندان
به شرکت در این دو امتحان مفید خواهد بود ،بلکه برای افرادی که به دنبال استفاده عملی در کار
هستند ،بسیار کاربردی میباشد.
در زیر شکلی ارائه شده که اطالعات کلی مربو به این دو امتحان بهصورت خالصه در آن نمایش
دادهشده است.

عالقهمندان به شرکت در این امتحانات باید توجه داشته باشند که این اطالعات مربو به سال
 2019بوده و ممکن است که در سالهای آینده تغییر یابد .درواقع ،امتحانات مربو به این
گواهینامه تا قبل از سال  2019شامل پنج امتحان ،یعنی یک امتحان برای هر حیطه تخصصی بوده
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 تصمیمCPIM  کمیته امتحانات،که احتماالً به دلیل هزینه و طوالنی شدن فرآیند دریافت گواهینامه
.به تجمیع چهار امتحان بعدی در یک امتحان نموده است
 توصیه شده که منابع اصلی،باید توجه داشت که برای افزایش درصد موفقیت در این دو امتحان
.مربو به هریک از این حیطههای تخصصی طبق جدول زیر مطالعه شوند
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Note:
BSCM: Basics of Supply Chain Management
MPR: Master Planning of Resources
DSP: Detailed Scheduling and Planning
ECO: Execution and Control of Operation
SMR: Strategic Management of Resources

این

 بوده و برای راحتی در تشخیAPICS کلیه تعاریف ارائهشده در این کتاب برمبنای دیکشنری
.» قرار گرفتهاند...«  همه آنها بین دو عالمت،تعاریف
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مبانی مدیریت زنجیره تأمین

مبانی مدیریت زنجیره تامین

()Basics of Supply Chain Management

مبانی مدیریت زنجیره تامین شامل مفاهیم اولیه در مدیریت جریان کامل مواد از تامینکنندگان تا
مشتریان میباشد بهطوریکه مدیریت این جریان مواد ،بیانگر یک زنجیره تامین است .در این
قسمت نهتنها مفاهیم زنجیره تامین و اصطالحات اولیه آن ارائه میگردد ،بلکه ارتباطات میان
فعالیتهای این زنجیره نیز بیان میشود .دانستن این مفاهیم پیشنیاز مباحث بعدی و پیشرفته در
زنجیره تامین میباشد که همین سرفصلها را با جزییات بیشتری موردمطالعه قرار میدهد.
همانطور که گفته شد ،جهت درم بهتر مباحث پیرامون مبانی مدیریت زنجیره تامین،
سرفصلهای آن به چهار بخش تقسیم شده است .اهمیت هر بخش لزوماً به ترتیب ارائه آن در این
نوشته بستگی نداشته و میتواند با توجه به صنایع مختلف ،متفاوت باشد .اما درصدهای ارائهشده
برای هر بخش را میتوان بهعنوان راهنمایی برای مطالعه و شرکت در امتحان مربوطه مورداستفاده
قرار داد .همانطور که در جدول زیر مالحظه میشود ،این درصدها در سالهای مختلف متفاوت
بوده است.

