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آگاه هستند    قتیحق نی از ا ی به خوب دیافراد حاضر در صنعت تول ی تمام
مناسب خود قرار داشته باشند  گاهی در جا دیتول ندیکه اگر اجزا مختلف فرآ

  یبرا ی گونه مشکل چیداشته باشند، سازمان ه گریکدیبا  ی خوب تعامل و
 .و فروش محصوالت خود نخواهد داشت یی نها دات یعرضه تول

 یکارخانه ها یرده باال رانیتوسط مد  دیکه با ی مهم مات یاز تصم ی کی
محصوالت  ای ارائه خدمات  یبرا د یتول  ندیفرآ انتخاب گرفته شود، یدیتول
  نیانتخاب ا یی کسب توانا  یبرا .باشد ی توسط هر سازمان م  یدیتول

آن ها  یآشنا بوده و تفاوت ها دیتول  یها ندیبا انواع فرآ دیمهم با میتصم
 .میبشناس ی را به خوب

 .دیمقاله را از دست نده نیباره خواندن ا نیکسب اطالعات در ا یبرا

 

 د ی عوامل موثر بر انتخاب خط تول 1#

  و کالن سازمان بوده و ی کل استیس ی به نوع دیتول ندیفرآ ی طور کل به
  .کند ی را مشخص م یدیشرکت تول ایحرکت کارخانه  ریآن، مس انتخاب

که انتخاب   چرا .دیریرا در نظر بگ ریموارد ز  دیبا ندیفرآ نی انتخاب ا یبرا
 .خواهد گذاشت ریاز موارد ز کیرا بر هر  ریتأث ن ی شتریب ندیفرآ نیا

 :عوامل عبارتند از نیا

 محصول مشخص و خاص کی د یمقدار تول ای حجم .1
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 یها  ی ژگ یو و ات یدر خصوص انینظرات مشتر یاثرگذار  زانیم .2
 محصول 

 شده در کارخانه دیتنوع محصوالت تول زانیم .3
 ازین ایکارخانه  کیدر  یدیتول  ات یبودن قطع کردن عمل ریپذ امکان .4

به طور مثال،  ) سال یساعته در کل روزها 24و   وستهیبه کارکرد پ
شدن کارخانه  لیساعته در روز و تعط 8دو نوبته    اینوبته  کیکارکرد 

 ( آخر هفته  یدر روزها
 یروین یها  نهیهز زانیبه م ، یدیآالت تول نیماش  یها نهیهز نسبت .5

 محصول مشخص در کارخانه کی  دیتول یبرا ی انسان
آالت و مهارت  نیقابل قبول در کارکرد ماش یر یانعطاف پذ زانیم .6

 محصوالت متنوع در کارخانه دیبه منظور تول ، ی انسان  یروین یها
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 د ی تول ندی انواع فرآ یدسته بند 2#

 د،یتول ندیفرآ یارائه شده برا یها یدسته بند ی به ذکر است که تمام  الزم
 انیکه در م یا کپارچهیثابت و  یبند دسته بوده و یبه صورت قرارداد 

شده باشد، وجود   رفتهی حوزه مقبول و پذ نیو فعاالن ا شمندانیعموم اند
 .ندارد

  ی شفاف شده و فی است که خطوط تعر نی موضوع، ا نیا لیاز دال  ی کی
توجه   دیبا .وجود ندارد گریکدیاز  ندهایکردن انواع مختلف فرآ زیمتما  یبرا

شوند،   ی م  ی که در ادامه معرف  ندهایفرآ نیانواع ا ی که تمام دیداشته باش
  ستمیس هر دهند که ی م لیرا تشک وستهیپ فیط  کی گریکدیدر کنار 

  که در قسمت قبل ارائه شد، یبا در نظر گرفتن عوامل شش گانه ا ،ی دیتول
 .ادامه کارکرد خود انتخاب خواهد کرد یرا برا ندها یفرآ نی از ا ی کی

 :عبارتند از د یتول ندهایفرآ انواع

 ی ا پروژه .1
 یسفارش .2
 ی ا دسته .3
 ( ی )خط ی انبوه .4
 وسته یپ .5
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 ی پروژه ا یندها ی فرآ 3#

 نی شتریکارفرما، ب ای یخواست و نظر مشتر  دیتول ند ینوع از فرآ نیا در
 .و دخالت را در انجام کار دارد یرگذار یتأث زانیم

 :را نام برد ریتوان موارد ز  ی م  ندینوع فرآ نیاز ا  یی مثال ها یبرا

 مدرسه ای مارستانیدانشگاه، ب کی ساخت •
 یراه آهن شهر  یساز  ادهیو پ ی طراح  •
 کنفرانس  کی یو برگزار  اجرا •
 شرکت  کی  ی مال  یحساب ها ی تمام  ی بررس •
 مشخص و خاص ی موضوع علم کیو مطالعه بر  قیتحق انجام •
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کارفرما ارائه   ای یمعموالً طرح مربوطه توسط مشتر  ندهاینوع از فرآ نیا در
ها و   تی اولو هی را بر پا دیو تول یساز  ادهیکار پ ،ییاجرا سازمان شود و ی م

حال سازمان   نیهم در .دهد ی انجام م  یطرح ارائه شده توسط مشتر 
 یکارها یاجرا  یبرا یی و تنوع باال یر یپروژه ها از انعطاف پذ یی اجرا

 .مربوط به پروژه برخوردار خواهند بود

 ادهیبار انجام شده و پ کی تنها  ی طرح  ایهر پروژه  ،یپروژه ا یندهایفرآ در
  نیمحصول در ا  دیتوان گفت که حجم تول ی م  نیبنابرا .شود ی م یساز 

 .در حداقِل حالت خود خواهد بود ندهاینوع فرآ

مدت زمان  یامکان متوقف شدن روند انجام کار برا ندهاینوع فرآ نیا در
پروژه و  انیپا نی ماب ی قابل توجه یکار یزمان ب معموالً  وجود دارد و  ی طوالن 

 .وجود دارد  یآغاز پروژه بعد

در  ریدرگ ی انسان یروین یبرا ی ساختار مشخص ،یپروژه ا دیتول ندیفرآ در
 یبرا یدیجد ی اتمام پروژه، ساختار سازمان  با و ردیگ یپروژه شکل م نیا

 .ردیگ ی شکل م یبعد یپروژه ها

 

 یسفارش دیتول  ندی فرآ 4#

 یها کارخانه .باشد ی م  ی سفارش ندیفرآ م،یپرداز  ی که به آن م یبعد ندیفرآ
  یبزرگ، مثال ها یها ی کشت دیساخت و تول یخودرو و کارخانه ها دیتول
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خود  دی تول ستمیدر س ی سفارش ندی فرآ از هستند که یی از سازمان ها یبارز 
 .کنند ی استفاده م 

 

از   یمجموعه ا ای نیماش کینوع از کارخانه ها، سفارش ساخت  نیا در
به   یتوسط مشتر  ،یدک یاز قطعات  ی تعداد مشخص  ایآالت  نیماش

مسئوالن کارخانه با در نظر   سپس .شود  ی داده م  لیمسئوالن کارخانه تحو
 یدر چارچوب استانداردها و روال کار  ،یگرفتن خواست و انتظارات مشتر 

 .کنند  ی محصوالت سفارش داده شده را آغاز م دیکارخانه، تول

 قطع  کنند، ی استفاده م  ی سفارش دیتول ندیکه از فرآ یی کارخانه ها در
مشخص )به طول مثال، کار  یدر نظر گرفتن زمان بند ایو   دیتول ات یعمل
 .قابل انجام است ی در روز( به راحت  ینوبت کار  کیدر 
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نسبتًا کم بوده، اما تنوع محصوالت  دیمعموالً حجم تول  دینوع تول نیا در
 .باشد ی در کارخانه باال م یدیتول

 

 ی دسته ا یندها ی فرآ 5#

محصول خاص به تعداد   کی ید یدر کارخانه تول ندها،ینوع از فرآ نیا در
متوقف شده و دستگاه    دیاز آن، تول پس شود و ی م   دیتول یی نسبتًا باال

 .شوند ی آماده م  گر ید ی محصول  دیتول یکارخانه برا یها

 

  ی م  نییها و طرح محصوالت معموالً توسط مسئوالن کارخانه تع ی ژگ یو
در مشخصات و طرح  یتا حدود زین انیمشتر  یها دهی و ا نظرات  شود اما
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 دیامکان قطع تول زین دیتول ندینوع از فرآ نیا در .گذارد ی محصوالت اثر م 
 .وجود دارد

 

 ( یانبوه )خط  دیتول  ندی فرآ 6#

 ی استفاده م   دیتول ندینوع فرآ نی که از ا یی مثال از کارخانه ها نی بارزتر
کارخانه ها، هر خط  نیا در.هستند ی لوازم خانگ دیتول یکنند، کارخانه ها

محصول خاص در حجم باال اختصاص داده   کیبه ساخت و عرضه  دیتول
 .شود ی م

 

 ی از نظر فن دیکارخانه ها متوقف کردن خط تول نیکه در ا نیوجود ا با
 نیسنگ یگذار  هیتوجه به سرما با را به وجود نخواهد آورد اما ی مشکل 

  ،یانسان یروین نهیآالت به هز  نیماش  نهیکارخانه و باال بودن نسبت هز
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 ع ی دسته از صنا نیا  معموالً  کار مقرون به صرفه نخواهد بود و نیانجام ا
 .پردازند ی م  دیبه امر تول وستهیبه صورت نسبتا پ یدیتول

 اریبس ع،یصنا نی ا دات یتول تیفیدر ک انیبودن نظرات مشتر  لیدخ زانیم
 .باشد ی اندک م

 

 وسته یپ یندها ی فرآ 7#

 از .میپرداز ی است که به آن م یدیتول ندیفرآ نی آخر وستهیپ ندیفرآ
 انیدر جر ی وستگیدر زمان و پ ی وستگ یپ ند،ینوع فرآ نیا  یمشخصه ها

 .است دیتول

 وستهیپ رهیزنج ک ی  ،یدیتول ع ینوع صنا نیآالت مشغول به کار در ا نیماش
گرفته تا عرضه   هیمحصول، از ماده اول  دیتول انیجر دهد و ی م  لیرا تشک

 .باشد ی در حال انجام م رهیزنج نی در ا وستهیبه صورت پ یی محصول نها

  در مشخصات محصوالت ندارد و یر یتأث باً یتقر یمشتر  قیو سال  نظرات 
شده توسط کارخانه   نییبا مشخصات تع ی باالجبار محصوالت دیبا یمشتر 
 .ردیرا بپذ

  نیها در ا روگاهین نیو همچن ی م یپتروش ع یفلزات، صنا  دیها تول کارخانه
 .رندیگ ی م  یجا دیتول یندهایدسته از فرآ
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  ،یز یبه برنامه ر ازین بر بوده و نهیهز  اریکارخانه ها بس نی در ا دیتول  توقف
خواهد  دی تول ندیاز سر گرفتن فرآ  یبرا ی انسان یرو یو تالش ن نهیهز

 .داشت

 یان یپا سخن

کارخانه ها و  توسط  است که ی کالن  ی خط مش دیتول ندیفرآ ی طور کل به
 .شود ی جهان اتخاذ م یکشورها ریو سا رانیسازمان ها مختلف در ا

به پنج دسته  دی تول  یندهایمطلب، فرآ نیارائه شده در ا یدسته بند طبق
 تیاز کارخانه ها با فعال ی نوع یاز آن ها برا کی هر شوند که  ی م  می تقس
 .باشد ی مخصوص به خود مناسب م  یدیتول

از   ی کیتوان  ی دارند و نم  گریکدیبا  یعمده ا یتفاوت ها دیتول یندهایفرآ
و انتخاب   ندهایفرآ نیبا ا یی آشنا .به کار گرفت یگر ی د یآن ها را به جا
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 ندیقدم ها در شروع فرآ نیاز اول ی ک ی  ،یدیسازمان تول  یمناسب برا ندیفرآ
 باشد. ی انجام پروژه ها مختلف م  ایو  دیتول


