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 7     مقدمه

 

 مقدمه
هررای مختلررف، از مهندسررین مکانیررک  طیررف وسرریعی از کارشناسرران و متخصصرران حیطررهامررروزه 

ویررژه در  ، بررهانسررانی، در صررنایع تولیرردی و خرردماتی  هررای مرردیریت و علرروم   و برررت تررا رشررته 
ویرژه   برا توجره بره نیراز برازار کرار، بره       مشغول بره کرار هسرتند.    های مرتبط با زنجیره تامین،  حرفه

کره   اسرتخدام شروند  هرایی   تخصر   برا ، غیرطبیعری نیسرت کره افرراد     توسرعه  درحالدر کشورهای 
ایرن  . داشرته باشرد   شرده احراز یهرا  تیمسروول ارتبرا  کمری برا شرغل و     هرا   تخص  آنحتی شاید 
مرررتبط بررا الزم و تخصصرری هررای  آمرروزشانجررام  برررایهررا  نیرراز برره توجرره ویررژه شرررکت ،موضرروع

هررای مرررتبط بررا  دانررش و تخصرر  هررا آنکرره در میرران  را ایجرراد کرررده اسررت مشرراغل احرازشررده
 ،افرراد . همچنرین بسریاری از   ردیر گ یمر  برر ای از ایرن مشراغل را در   یرف گسرترده  ط ،زنجیره ترامین 

ی کره مشرغول بره کرار     یاهر  در حیطره را خرود  و کراربردی  هسرتند ترا دانرش تخصصری      منرد  عالقه
 .تقویت نموده و گسترش دهند ،اند شده
 

زنجیررره تررامین ترردوین و برگررزار شررده   نررهیدرزمهررای متعررددی  هررا و دوره کترراب ،در ایررن راسررتا
رسررید کرره  مرری نظررر بررهامررا در ایررن میرران  .انررد را دنبررال کررردهخررود  مرروردنظراسررت کرره اهررداف 

کرره وجررود داشررته اسررت مرردت، و منسررجم  استانداردشررده، کوترراهیررک آمرروزش تخصصرری  کمبررود
هرا را مطالعره    هرا یرا کتراب    مروزش ها بدهد کره افررادی کره ایرن آ     این اطمینان را به افراد و شرکت

 .شرردردار خواهنررد هررای زنجیررره تررامین برخررو حررداقل دانررش و درم الزم در حیطررهکننررد، از  مرری
دانررش  نررهیدرزمهررا  هررا و گواهینامرره ای از کترراب مجموعرره APICSموسسرره  ،برررای ایررن منظررور 
 را ، حمرل و نقرل، و توزیرع   موجرودی، لجسرتیک   ت تولیرد و امین شرامل مردیری  مدیریت زنجیره تر 

یکرری از معتبرترررین مراجررع در حیطرره زنجیررره تررامین  عنرروان بررهکرره امررروزه  کرررده اسررتترردوین 
 100ای از  نفرر عضرو حرفره    45000ایرن موسسره امرروزه بریش از      کره  یطرور  بره  شود شناخته می

در امتحانرررات مربوطررره موفرررق بررره کسرررب    نفرررر 125000کشرررور جهررران دارد و بررریش از  
شرده توسرط ایرن موسسره، افررادی کره ایرن         طبرق آمرار ارائره    انرد.  های این موسسه شده گواهینامه
% و شران   27طرور میرانگین    انرد ترا حقروت خرود را بره      ، توانسرته انرد  را دریافت کررده ها  گواهینامه

 % افزایش دهند.65خود برای استخدام را تا 
 

در  یتیچنرردملهررای  تجربیررات چنرردین سرراله اینجانررب در مرردیریت زنجیررره تررامین در شرررکت   
کنرد کره بسریاری از صرنایع قرادر خواهنرد        نیرز ایرن موضروع را تاییرد مری      کشرور ایران و خارج از 

هررای زنجیررره تررامین،    در حیطرره و هدفمنررد هررای مناسررب  بررود تررا بررا اسررتفاده از آمرروزش    
در ایررن  هررای سررازمانی را کرراهش دهنررد. بهبررود داده و هزینررهرا هررای خررود  فعالیررتافررزوده  ارزش

 یفیترأل و   نایع کشرور، کتراب حاضرر کره ترجمره     پرذیری صر   راستا و با هدف ارتقرای سرطر رقابرت   
گواهینامرره مرردیریت تولیررد و  بخررش ترررین ممهرربرره اعتقرراد نگارنررده و البترره  از بخررش مقرردماتی،

در  هررای متعررددی کاسررتی شررک برری شررده اسررت.و ترردوین تهیرره  ،باشررد مرری (CPIM) موجررودی
 از همرره متخصصرران خاضررعانهشررده در ایررن کترراب وجررود دارد کرره  هئررنگررارش و حترری مطالررب ارا
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برررای بهبررود و و انتقررادات خررود را  هررا شررنهادیپو خواننرردگان تقاضررا دارم تررا  دانشررگاه صررنعت و
 د.ارسررال فرماینرر  book@noblegoal.net برره آدرسارتقررای سررطر کمرری و کیفرری ایررن کترراب    

 بعدی استفاده خواهد شد. یها نسخهند شما در چاپ از نظرات ارزشم قطعاً
 
 

 علیشاد اعتضادی
1398اردیبهشت 



 9     یموجود و دیتول تیریمد نامهیگواه مطالب دامنه بر یا مقدمه

 

 گواهینامه مدیریت تولید و موجودی بر دامنه مطالب یا مقدمه
در پنج  (CPIM) مدیریت تولید و موجودی گواهینامه دانش زنجیره تامین توسط کمیته امتحانات

است. طراحان این سیستم آموزشی بر این باورند که هر بخش از  شدهی بند گروهتخصصی حیطه 
خواهند  موردبحثارچه باعث افزایش فهم و درم از موضوعات پیک روند کیاین برنامه آموزشی در 
 :دنباش یمزیر  به شرحشد که این پنج گروه 

 
است  (Basics of Supply Chain Management) مبانی مدیریت زنجیره تامین ،بخش ابتدایی

 .شود میتا مشتریان را شامل  کنندگان تامینکه مفاهیم اولیه مربو  به مدیریت جریان کامل مواد از 
 

 :هستندبه شرح زیر  ،یندهای کاری مربوطهآفر دهنده لیتشکسه بخش بعدی، 
 (Master Planning of Resources)                                            اصلی منابع یزیر برنامه
 (Detailed Scheduling and Planning)                  جزییات       بندی زمانو  یزیر برنامه

 (Execution and Control of Operation)                                      اجرا و کنترل عملیات
 

به  یندهاآن فرکرد موجود جهت عملیاتی یها کیتکنلوژی و در باال شامل متد شده اشارهسه بخش 
 .باشند می ها کیتکنهمراه کاربرد این 

 
 (Strategic Management of Resources) استراتژیک منابع مدیریت ،بخش تکمیلی و پایانی

نیازهای مشخ   بر اساسمناسب  یها کیتکنلوژی و یند انتخاب متدآاست. این قسمت شامل فر
 .باشد مییک سازمان و همچنین درم اهمیت ماهیت یکپارچه فرآیندها 

 
که یکی از معتبرترین  (CPIM) گواهینامه مدیریت تولید و موجودیبه دریافت  مندان عالقه

باید در دو امتحان شرکت نموده و نمره قبولی  باشد مین دانش زنجیره تامی نهیدرزم ها گواهینامه
کتاب این که  استدانش مبانی مدیریت زنجیره تامین به مربو  کسب نمایند. امتحان اول 

 درصد 25که هریک به میزان  استاین بخش شامل چهار فصل . دهد پوشش میهای آن را  سرفصل
 .دگیر میپرسش قرار امتحان مورد  سؤاالتدر 
 

که بخش  باشد میدر باال  شده اشارهحیطه  پنجبعدی از تخصصی حیطه چهار مربو  به امتحان دوم 
در صورت استقبال از این  .است قرارگرفته موردمطالعهبسیار کوچک اما کاربردی آن در این نوشته 

و  شده کتاب، سعی خواهد شد تا کتاب دیگری برای پوشش مطالب مربو  به امتحان دوم نیز تهیه
هریک از این چهار درصد استفاده از مطالب مانند امتحان اول، در این امتحان نیز  منتشر گردد.

 .باشد می درصد 25به میزان امتحان  سؤاالتدر طراحی تخصصی حیطه 
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ای در این  اول و پایه حیطه عنوان به مبانی مدیریت زنجیره تامینالزم به توضیر است، اگرچه 
 ها آن رویدرم کرده و  یخوب بهباشد، اما افرادی که مطالب این قسمت را  پنج حیطه تخصصی می

از مطالب  بخشی، زیرا داشتد نهای بعدی کار دشواری نخواه مطالعه و درم حیطهدر شوند،  مسلط
در این  شده ارائهمطالب  تکرار ،دومتخصصی امتحان های مربو  به چهار حیطه  در کتاب شده ارائه

 .است شده دادهاین مطالب بسط دامنه تنها کتاب بوده و 
 

سعی شده تا کتابی که درست دارید، یک کتاب کاربردی در دنیای واقعی  که ییازآنجاهمچنین 
در این کتاب آورده  ،دیگر مطرح بوده  زنجیره تامین باشد، بخشی از مطالب مهم که در چهار حیطه

خوانندگان این کتاب در مواردی با مطالبی مواجه شوند که فراتر که نابراین ممکن است شده است. ب
 مندان عالقهتنها برای دانشجویان و  نهاین مطالب  قطعاًاما  ،باشد زنجیره تامینمدیریت مبانی از 
کار  برای افرادی که به دنبال استفاده عملی درشرکت در این دو امتحان مفید خواهد بود، بلکه به 

 باشد. می کاربردیبسیار ، هستند
 

خالصه در آن نمایش  صورت بهشده که اطالعات کلی مربو  به این دو امتحان  ارائهدر زیر شکلی 
 شده است. داده

 
به شرکت در این امتحانات باید توجه داشته باشند که این اطالعات مربو  به سال  مندان عالقه
امتحانات مربو  به این  ،. درواقعیابدهای آینده تغییر  بوده و ممکن است که در سال 2019

 شامل پنج امتحان، یعنی یک امتحان برای هر حیطه تخصصی بوده 2019گواهینامه تا قبل از سال 
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تصمیم  CPIMکه احتماالً به دلیل هزینه و طوالنی شدن فرآیند دریافت گواهینامه، کمیته امتحانات 
 به تجمیع چهار امتحان بعدی در یک امتحان نموده است.

 
اصلی  که منابعشده توصیه ،  درصد موفقیت در این دو امتحانباید توجه داشت که برای افزایش 

 .طبق جدول زیر مطالعه شوند های تخصصی حیطهمربو  به هریک از این 

 
SMR ECO DSP MPR BSCM Author(s) Reference 

X X X X X APICS APICS Dictionary, 14
th
 ed., 2013 

    X 
APICS Exam 
Committee 

APICS CPIM Part 1 , 2019 

X X X X  APICS Exam 
Committee 

APICS CPIM Part 2, 2019 

X     Siegal,Shim Accounting Handbook,5
th
 ed., 2010 

X     
Thompson,Pete
raf, Strickland, 
Gamble 

Crafting and Executing Strategy: 
Concepts and Readings, 19

th
 ed., 

2014  

  X   Simchi-Levi, 
Kaminsky 

Designing and Managing the Supply 
Chain, 3

rd
 ed., 2008 

   X  Ross Distribution Planning and Control, 
2

nd
 ed., 2004 

    X Arnold, 
Chapman, Clive 

Introduction to Material 
Management, 7

th
 ed., 2012 

 X    Juran, DeFeo Juran’sQuality6,Handbook
th

 ed., 
2010 

X     Kotter Leading Change, 2012 

    X Dennis Lean Production Simplified, 2
nd

 ed., 
2007 

  X   Bicheno, 
Holweg 

The Lean Toolbox, 4
th
 ed., 2009 

X  X   Epstein, 
Buhovac 

Making Sustainability Work, 2
nd

 ed., 
2014 

 X X X  

Jacobs, Berry, 
Whybark, 
Vollmann 

Manufacturing Planning and Control 
for Supply Chain Management, 
APICS/CPIM Certification Edition, 
2011 

X     Slack, Lewis Operations Strategy, 3
rd

 ed., 2011 

 X    Kerzner Project Management, 11
th
 ed., 2013 

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 

 
بوده و برای راحتی در تشخی  این  APICSدر این کتاب برمبنای دیکشنری  شده ارائهتعاریف  کلیه

 .اند قرار گرفته»...« ن دو عالمت بی ها آنتعاریف، همه 
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 (Basics of Supply Chain Management)                   مبانی مدیریت زنجیره تامین

تا  کنندگان تامینشامل مفاهیم اولیه در مدیریت جریان کامل مواد از  مبانی مدیریت زنجیره تامین
این در بیانگر یک زنجیره تامین است. مدیریت این جریان مواد، که  طوری به باشد میمشتریان 
، بلکه ارتباطات میان گردد می ارائهمفاهیم زنجیره تامین و اصطالحات اولیه آن  تنها نهقسمت 

مباحث بعدی و پیشرفته در  ازین شیپ. دانستن این مفاهیم شود میبیان  نیزاین زنجیره  یها تیفعال
 .دهد میقرار  موردمطالعهرا با جزییات بیشتری  ها سرفصلکه همین  باشد میزنجیره تامین 

 
، مبانی مدیریت زنجیره تامینجهت درم بهتر مباحث پیرامون طور که گفته شد،  همان

آن در این  ارائهبه ترتیب  لزوماً. اهمیت هر بخش ستا  شده  میتقسآن به چهار بخش  یها سرفصل
 شده ارائهبه صنایع مختلف، متفاوت باشد. اما درصدهای  با توجه تواند مینوشته بستگی نداشته و 

 مورداستفادهراهنمایی برای مطالعه و شرکت در امتحان مربوطه  عنوان به توان میرا برای هر بخش 
مختلف متفاوت  یها سالدر  درصدهااین  ،شود می مالحظهدر جدول زیر که  طور همان. دادقرار 

 بوده است.

 
 


