
فصل چهارم  

برنامه زمان بندي مادر       برنامه زمان بندي مادر       
Master Scheduling  Master Scheduling  (MS)(MS)



MS MS : : نمايشي است از مواردي نظير نمايشي است از مواردي نظير ::

تقاضاهاي پيش بيني شدهتقاضاهاي پيش بيني شده  --

تعهد شدهتعهد شده تقاضاهايتقاضاهاي--

MPSMPSبرنامه زمانبندي اصلي توليد  برنامه زمانبندي اصلي توليد  --

  (POH)(POH) موجودي در دست  موجودي در دست --

(ATP)(ATP)مقدار قابل قول دادنمقدار قابل قول دادن  --





MSخروجي هاي   
اطالعات موجودي –
ميزان توليد هر محصول–
زمان توليد هر محصول–

. بر حسب هفته استMSمعموالً دوره برنامه 



 اين است آه ديرترين        MSوظيفه اصلي   
 جهت MPSزمانهاي قابل قبول براي شروع         

مواجه نشدن با آمبود را نشان ميدهد            
 رابط بين برنامه توليد        MS از طرف ديگر      

.  ادغامي و آنترل توليد در آف آارگاه است             



:مثال    •
   توليد کننده يك نوع صندلی نياز به توسعه برنامه زمانی                          

  ٣٠بخش بازاريابی پيش بينی تقاضای                 . مادر آن دارد  
صندلی را برای هفته اول آوريل کرده است ، اما مشتريان                  

ميزان موجودی در        .  صندلی داشته اند      ٣٨تقاضای     "  دقيقا 
هيچ مقداری برای برنامه      .  صندلی می باشد        ۵۵دست  

. زمانی مادر در هفته اول مقرر نشده است        









•ATP
    تعداد محصول نهايي  که بخش بازاريابی می تواند قول تحويل آن 

– Availableرا در يک زمان معين بدهد را  To – Promise  
(ATP) می گويند.





:مثال  

 در دسته   A   سياست سفارشدهي برای توليد محصول نهايي                   
موجودی در دست و مقادير برنامه          .  تايی می باشد         ۵٠هاي 

سپس رديف شروع برنامه      .زمانی مادر را تکميل کنيد           
زمانی مادر را به وسيله جابجايی مقادير برنامه زمانی مادر                      

 را ATPموجودی     . برای زمان مونتاژ نهايی تکميل کنيد                   
اگر در هفته اول مشتری يک        .  محاسبه کنيد       Aبرای آيتم      

 ارسال نمايد      A واحد از محصول        ٣٠سفارش جديد باندازه     
زودترين زمان اتمام سفارش کی خواهد بود ؟            











Master Production Scheduling (MPS)Master Production Scheduling (MPS)

برحسب واحد    APآه در برنامه        مقدار توليدي     بايد 
مشخص شده است به ميزان توليد تك تك        مشترك    

 و MSمحصوالت تفكيك گردد آه در اين راستا از               
MPS    استفاده مي آنيم ،.

-  MPSMPS يكي از سطرهاي    يكي از سطرهاي   MSMS هر هر  است آه مقدار توليد و زمان توليد  است آه مقدار توليد و زمان توليد
.را نشان ميدهد را نشان ميدهد محصول  محصول  

 حتمًا بايد در چهارچوب MPS و MSنكته مهم اين است آه برنامه  -
ند نبرنامه توليد ادغامي حرآت آ



MPSنحوه بدست آوردن مقدار       
 ,A, B, C, D نوع محصول   ٥ يك كارخانه :مثال  

Eكارگاه يا ٤داراي    كند و اين كارخانه     توليد مي 
مركز كاري است و اطالعات اوليه در جداول زير   

.داده شده است    



زمان دردسترس 
) ساعت(

٨٠ ٤٠ ١٢٠ ٨٠

E ٠ ١ ٠٥/٠ ٠٧/٠

D ٠ ٣٨/٠ ٢٥/٠ ١/٠

C ٢٥/٠ ١٢/٠ ٢٢/٠ ١٧/٠

B ١٧/٠ ١٢/٠ ١٧/٠ ٢٥/٠

A ٢٥/٠ ٠ ٣٣/٠ ١/٠

كارگاه 
             

محصول 

١ ٢ ٣ ٤

زمان مورد نياز براي توليد هر واحد محصول در هر كارگاه



E ٢٢٤ ١٣٩ ٣٠ ٤

D ١٤٦ ٥/١١٦ ٥٠ ٥

C ١٠١ ٥/٧٢ ١٠٠ ١

B ٩١ ٦٣ ١٠٠ ٢

A ٩٠ ٦٤ ١٢٠ ٣

محصول قيمت براي هر  
واحد

هزينه توليدهر  
واحد

تقاضاي 
هفتگي

الويت 
تحويل





كه كه م م ييه کنه کنييته ته  اوليه  اوليه  MPS MPSاولين قدم اين است كه براي هفتة مورد مطالعه يك اولين قدم اين است كه براي هفتة مورد مطالعه يك 

 تأمين  تأمين MRP IIMRP II در  در  هدف هدفآيد چرا كهآيد چرا كه  بر اساس تقاضاي هفتگي بدست مي   بر اساس تقاضاي هفتگي بدست مي   

 اوليه در  اوليه در MPSMPSاگر ظرفيت كافي براي تحقق  اگر ظرفيت كافي براي تحقق  . . تت مشتريان اس  مشتريان اس  هفتگی هفتگیسفارشات سفارشات 

..دست باشد، زمان بندي توليد مادر حاصل شده است       دست باشد، زمان بندي توليد مادر حاصل شده است       

MPS ١٢٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٣٠

محصول A B C D E

MPS     را برابر تقاضای هفتگـی مـی گيـريم و MPS  اوليـه را 
. بدست مي آيد



ه و     •• ای هرهفت ر تقاض ه براب ر هفت د ه س تولي ه و      پ ای هرهفت ر تقاض ه براب ر هفت د ه س تولي  پ
ر  ر براب ت MPSMPSبراب ت  اس ابع    . .  اس دوديت من ر مح ا اگ ابع    ام دوديت من ر مح ا اگ ام

 اوليه تغييرخواهد آرد اوليه تغييرخواهد آردMPSMPSداشته باشيم داشته باشيم 




