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  00 شماره بازنگري :  شرکت .........  روش اجرایی برنامه ریزي تولید  ....... کد مدرك :
  هدف 

ها به منظور بهره برداري مناسب از عوامل تولید و تحویل بموقع محموله  برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودي
  به مشتریان.

  کاربرددامنه 
  کلیه محصوالت و مواد اولیه. 

  مسئولیت 
  انبارش تحت نظارت مدیرکارخانه  می باشد.  و مسئولیت اجراي این روش به عهده مسئول برنامه ریزي

  شرح روش:    
  برنامه ریزي و کنترل تولید :   -الف 

) تولید F-011/01بینی سالیانه ( مسئول برنامه ریزي و انبارش برنامه کالن تولید سالیانه را براساس فرم پیش -1
                   مینماید.      محصول تنظیم

 مشتریان، مانده قراردادهاي احتمالی از سال قبل، روند تولیدبا  این برنامه بر پایه قرارداد هاي منعقده و توافق  
  سالهاي گذشته تهیه شده و به تصویب مدیرعامل می رسد.

همکاري سرپرست تولید کلیه منابع و امکانات مورد نیاز جدید را جهت تحقق برنامه   : مدیر کارخانه با1تبصره 
  سالیانه پیش  بینی می نماید. 

و  )F-009/02مسئول برنامه ریزي و انبارش برحسب سفارشات درج شده در فرم سفارشات روزانه مشتریان (  -2
مورد نیاز انبار با هماهنگی سرپرست تولید، نسبت و مقدار ) (F-011/05با توجه به فرم موجودي محصوالت شرکت 
  اقدام می نماید.  در اول هر هفته  )F-011/02 به تنظیم فرم برنامه ریزي تولید هفتگی (

در صورت کم تراکم بودن برنامه تولیدي هر یک از خطوط تولیدي ، سرپرست تولید با هماهنگی مسئول برنامه  -3
از بازار در هر فصل نسبت به تولید خارج از سفارش تعدادي از سایزهاي پرفروش ریزي و انبارش و با توجه به نی

  اقدام و جهت فروشهاي برنامه ریزي نشده ،  انبار می نماید.
در صورتیکه در حین تولید یکی از سایزهاي سفارشی مشتریان ، سفارش پیش بینی نشده اي از سوي مشتریان -4

بالفاصله سفارش را در برنامه تولید قرار داده و نسبت به تولید سفارش مذکور اقدام اعالم شود ، سرپرست تولید 
  می نماید.

موعد مورد   –سرپرست تولید در تنظیم برنامه ریزي هفتگی تولید مسائلی همچون اولویت سفارش مشتریان  -5
تراکم برنامه کاري خطوط تولیدي و  میزان مورد نیاز انبار ( جهت   -مقدار مواد اولیه موجود در انبار  -نظر مشتري

 سفارشات پیش بینی نشده ) را مدنظر قرار می دهد.
  : برنامه ریزي و کنترل موجودیها -ب
اسـاس سفارشـات مشـتري  ، موجـودي انبـار      مسئول برنامه ریزي و  انبارش با نظـارت مـدیر کارخانـه بر     - 1

اطالعـات     ) بـر اسـاس  F-011/03( مـواد اولیـه    برنامـه تـأمین    به تنظیم فـرم   و برنامه تولید هفتگی  نسبت
  ) اقدام  می نماید.F-011/05) و فرم کنترل موجودي انبار((F-011/04فرم مواد بري محصول



  
  

  نمونه روش اجرایی برنامه ریزي تولید                                                                                                                          

 www.isosystem.ir                                                              مشاوره و صدور گواهینامه هاي بین المللی ایزو   سامانه آنالین

زي و انبــارش توســط واحــد بازرگــانی مطــابق روش تــأمین مــواد بنــابر درخواســت مســئول برنامــه ریــ - 2
  ) مورد نیاز انجام می شود.F-011/05) و بر اساس فرم برنامه تأمین مواد اولیه (P-007اجرایی خرید(

) و فرم کنترل موجودي (F-011/07محصوالت شرکت کنترل موجودي انبار در شرکت طی فرم موجودي  – 3
  می گیرد. ) صورتF-011/05انبار(

براي اطمینان ازموجودي شرکت مقدار سفارش باموجودي انبار کنترل میشود تا کم یا زیاد نباشد در فرم نقطه -4
  ثبت میشود. (F-011/09)سفارش ونقطه اطمینان

                     
  مدارك مرتبط :  

  
 F-011/01 رم پیش بینی سالیانه تولید محصوالت ف -1

 F-011/02  رم برنامه ریزي تولید هفتگی   ف -2
 F-009/02  زانه مشتریانسفارشات رو-3
 F-011/03  فرم برنامه تامین مواد اولیه – 4
 F-011/04  فرم موادبري محصول – 5
 F-011/05  فرم کنترل موجودي انبار - 6
 P-007  روش اجرایی خرید - 7
 F-011/07  فرم موجودي محصوالت شرکت – 8

F-011/08                        قطه سفارش وموجودي اطمینان                                                        ن -9                    
  

  

  

  


