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 مقدمه

ػوالً هَسد استفبدُ لشاس گشفت ٍ اهشٍصُ ضشٍست ایي هجحج  0991هیالدی دس دًیب هغشح گشدیذ ٍ  دس حَالی  0981دس اٍاخش دِّ  2ٍاطُ صًجیشُ تأهیي

 بًی ضذُ است.دس حَصُ ّبی غٌؼتی ٍ هذیشیتی ثیطتش هَسد تَجِ ػلوب ٍ داًطگبّیبى لشاس گشفتِ است ٍ اثضاسی ثشای ایجبد سلبثت دس ثبصاسّبی جْ

ی هذیشیت لجستیک ٍ صًجیشُ تأهیي ثؼٌَاى ساّجشدی ثشای کبّص لیوت توبم ضذُ ٍ افضایص سشػت ٍ کیفیت ٍ خذهبت ثب اّذاف دستیبثی ثِ هضیت ّب

في  ثب پیطشفت سٍص افضٍى دسسلبثتی دس کست ٍ کبس هَسد تَجِ تَلیذ کٌٌذگبى ٍ تَصیغ کٌٌذگبى ٍ هطتشیبى ٍ ثغَس کلی ػوَم ریٌفؼبى هغشح ضذُ است ٍ ّوضهبى 

ل اص اّویت آٍسی حول ٍ ًمل ٍ همبثلِ ثب افت اًشطی ٍ کبّص تلفبت دس حَادث ٍ سػبیت غشفِ جَئیْبی التػبدی، هذیشیت صًجیشُ تأهیي دس حَصُ حول ٍ ًم

ّستین اگش هسئَالى ثشًبهِ سیضی کطَس ٍ هذیشاى اجشائی ٍ ثبالتش ثشخَسداس هی گشدد ٍ خَضجختبًِ ایي سٍیکشد سضذ فضایٌذُ ای ثِ ّوشاُ داسد. ٍلی ػویمبً هؼتمذ 

ًگشدد ثِ ٍالغ غبحجبى هطبغل هشثَط ثب ًمبط ٍ صٍایبی هختلف ایي سیستن آضٌب ًجبضٌذ ٍ اهکبى استفبدُ اص آخشیي دست آٍسدّبی تکٌَلَطیکی ٍ ػلوی فشاّن 

ف ثشًبهِ ّبی کطَس هیسَس ًخَاّذ ثَد ٍ ایي کبس ثِ یک ًْضت ٍ جْبد جذی ثػَست تػبػذی اص جْبى پیشاهَى خَد ػمت خَاّین هبًذ ٍ سسیذى ثِ اّذا

تش  هی ضَد ٍ سسیذى ثِ ًیبصهٌذ است ٍ ثبیذ ثػَست کبهالً اخغبس ٍ ّطذاس آگبُ کٌٌذُ ثِ هسئَالى هشثَط دس کطَس گَضضد ًوبئین کِ ّش سٍص فبغلِ هب ثب دًیب ثیط

 پیطشفت اى ّن اص جٌس حول ٍ ًمل تشکیجی ٍ چٌذ ٍجْی همذٍس ًیست . اّذاف تَسؼِ ثَدى تَجِ ثِ اثضاس ٍ حول ٍ ًمل

 اهمیت زنجیره تامین

ٍ اص ضجکِ دس دًیبی هذسى اهشٍص ثبیذ افکبس خَد سا ثِ فشآیٌذّبی کبسی هؼغَف ًوبئین ٍ ثِ فکش تحَل ٍ دگشگَى سبصی دس پشٍسِ ّبی فشآیٌذّب ثبضین 

تبُ کشدُ اًذ غفلت ًکٌین. آًچِ کِ دس جشیبى هذیشیت صًجیشُ تأهیي هطَْد است یکپبسچِ سبصی فشآیٌذّبست. ّبی هجبصی کِ ساّْبی سسیذى ثِ اّذاف سا کَ

ت حول ٍ ًمل تَسؼِ ٍ ثکبسگیشی لجستیک ٍ صًجیشُ تأهیي ثِ یکی اص ثٌیبى ّبی اسبسی ٍ یکپبسچِ سبصی ٍ افضایص ثْشُ ٍسی دس ثخطْبی هختلف تَلیذ ٍ غٌؼ

 دس جْبى تجذیل ضذُ است.
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ًجیشُ اگش حول ٍ ًمل سا یک غٌؼت تلمی کٌین دس ثبصاسّبی جْبًی ثِ غَست اًفشادی ٍ هستمل ًوی تَاى ثب سلجب سلبثت کشد چشا کِ آًْب ػضَی اص ص

ایٌتشًت ثؼٌَاى هْوتشیي اثضاس  تأهیي جْبًی ّستٌذ ٍ هَفمیت ّش ػضَی اص صًجیشُ تأهیي ثِ ّوجستگی ٍ ّوبٌّگی ٍ یکپبسچگی اػضبء دیگش ٍاثستِ هی ثبضذ.

ُ ٍ اسصش افضٍدُ کست ٍ کبس ٍ احش ثخص تشیي آًْب دس صًجیشُ تأهیي هی ثبضذ ٍ اص سَی دیگش تجبست الکتشًٍیک اثضاسی ثشای ثْجَد کبسآیی دس کست ٍ کبس ثَد

 لبثل هالحظِ ای ثشای ضشکتْب دس حَصُ صًجیشُ تأهیي ایجبد هی ًوبیذ. 

هی ثخطْبیی است کِ ثغَس هستمین یب غیش هستمین ثب تأهیي ًیبص هطتشیبى استجبط داسد ٍ اجضاء ثْن هشتجظ دس سِ حَصُ ثب کبال یب صًجیشُ تأهیي ضبهل توب

ثشای توبهی  خذهبت، پَل ٍ اعالػبت ّش کذام داسای سْن خبظ خَد  هی ثبضذ تب هٌبفغ ّش جضء دس حذاکخش تأهیي ضَد. ثغَس کلی افضایص سَد صًجیشُ تأهیي

ثِ هٌظَس  غَح هؤحش هی ثبضذ ٍ ثبلؼکس دس غَست کبّص لذست سلبثت پزیشی، ثِ تجغ آى، توبهی سغَح ٍ اجضاء صًجیشُ تأهیي آسیت پزیش خَاّذ ثَد. فلزاس

ت ٍ ػلوبی ایي افضایص سَدآٍسی سغَح ٍ کل صًجیشُ تأهیي، هخػَغبً دس ثخص غٌؼت حول ٍ ًمل ثِ ثشلشاسی تؼبهل ٍ ّوکبسی ثیي سغَح ضذیذاً ًیبصهٌذ اس

دسیبیی ٍ جبدُ ای ثب استفبدُ اص اثضاسّبی ًَیي ّستٌذ تب ثب سػبیت حمَق ّش  -َّایی -سضتِ ثِ دًجبل ایجبد تؼبدل ثیي کلیِ سضتِ ّبی حول ٍ ًمل اػن اص سیلی

ثی ثِ ایي اهش ثسیبس سْل ٍ آسبى خَاّذ ثَد تب سَد حبغل کذام اص آًْب اص افضایص ثْشُ ٍسی ثبالتش ثشخَسداس ثبضٌذ ٍ ثب ٍجَد اهکبًبت هَجَد دس جْبى اعشاف دستیب

 اص ایي تؼبهل دس توبهی سغَح صًجیشُ تأهیي دس ثبالتشیي حذ هوکي سػبیت گشدد.

ُ صش دادسًٍذ سضذ ًیبص جَاهغ ثطشی دس حَصُ داًص ثِ ًحَ ضگفت آٍسی سٍ ثِ افضایص است. اگش دس گزضتِ ًِ چٌذاى دٍس اًسبى ثِ آهبس حبغل اص پشدا

هٌبست ًیبص داضت اهشٍص اتخبر تػوین، اًتخبة ٍ تحَیل هَحشتشیي تػوین ثِ کبسثش سا ًیض فشآیٌذی صهبى ثش دس اًجبم اهَس خَد هی  ّب ٍ اعالػبت ثشای اخز تػوین

هبضیي ثِ تٌْبیی ثب چبلص ّبی فشاٍاى ّوشاُ پٌذاسًذ. اص ایي سٍ الضاهبً اًتظبس داسد کِ ایي فشآیٌذ ًیض تَسظ هبضیي اًجبم ضَد. اگش چِ فشآیٌذ اخز تػوین تَسظ 

ی ًوبیذ کِ است ٍلی اًتخبة تػوین اص پیچیذگی خبغی ثشخَسداس است کِ ایي پیچیذگی استفبدُ اص سٍضْب ٍ في آٍسی ّب ٍ الگَسیتن ّبی خبغی سا ضشٍسی ه

ایٌکِ ضبّشگْبی التػبدی جبهؼِ سا تطکیل   هی دّذ اص هَضَع لجستیک ٍ صًجیشُ تأهیي ثخص اػظوی سا پبسخگَست لکي دس حَصُ حول ٍ ًمل ثِ جْت 

ّی ثِ چٌذ هطتشی اّویت ثبال ثشخَسداس هی ثبضذ ٍ اص ایٌکِ هسیشیبثی ًبٍگبى ثبسی جضء هسبیل ثشٍص ٍ کبسثشدی دس غٌؼت حول ٍ ًمل ثطوبس هی سٍد ٍ سشٍیس د

ٌذ ثِ یک سیستن تشکیجی ٍ چٌذ ٍجْی است لزا سیستن صًجیشُ تأهیي ًیل ثِ اّذاف ثب هَلؼیت ّبی هکبًی هتفبٍت ٍ تمبضبّبی هختلف ٍ کبالّبی هتٌَع ًیبصه

 فَق سا ثب تلفیك سٍضْبی اجشایی هیسش هیسبصد.

ثب پیطشفتْبی سٍصافضٍى تکٌَلَطی ٍ ثب سلبثتی ضذى کست ٍ کبسّب دس ثبصاسّبی جْبًی ثِ هٌظَس دستشسی ثِ افضایص سغح خذهت سسبًی ٍ کبّص 

تسشیغ دس پبسخ ثِ ًیبصّبی هطتشیبى ٍ افضایص کیفیت هحػَالت ٍ خذهبت ثب ّذف دستیبثی ثِ هضیت ّبی سلبثتی ٍ تخػیع ٍ تذاٍم سْن  لیوت توبم ضذُ ٍ

 ثیطتش اص ثبصاس، لجستیک ٍ صًجیشُ تأهیي اّویت ثیطتشی پیذا هی کٌذ. ثغَس خالغِ اّویت لجستیک ٍ صًجیشُ تأهیي ثِ ضشح ریل است:

 غشفِ جَیی دس صهبى .0

 هذیشیت غحیح ثش هٌبثغ .2

 ایجبد ّن افضایی ثلحبػ ّن پیًَذی .3

 حشکت ثِ سوت تَسؼِ ٍ تؼبلی .4

 هذسًیضُ ًوَدى اهَسات .5

 ایجبد تَسؼِ پبیذاس .6

 اضتغبل صایی هٌغمی ٍ اجتٌبة اص ثیکبسی پٌْبى .7

 ایجبد استجبط اسگبًیک ثیي ثخطْب .8

 کبّص لیوت توبم ضذُ خذهت ٍ کبال .9



 استبًذاسد سبصی آًْبافضایص کیفیت کبالٍ خذهبت ٍ  .01

 ثْیٌِ سبصی فؼبلیتْب ٍ لیوتْب .00

 ایجبد سلبثت سبلن .02

 کَچک سبصی سبختبسّبی اداسی .03

 اعالع سسبًی سشیغ دس فشایٌذ کبسّب .04

 احش ثخطی ٍ کبسایی کذ گزاسی دس سیستن ّبی لجستیک ٍ صًجیشُ تأهیي .05

 ثْشُ ثشداسی اص سٍش ّبی ثشًبهِ سیضی خغی ثب ٍجَد ثبًک اعالػبت هَجَد .06

 تي سبختبس هٌغمی ٍ غحیح دس صًجیشُ تأهیي هَجت سٍاًسبصی دس فشایٌذ کست ٍ کبسداض .07

 صًجیشُ تأهیي اص ّضیٌِ ّبی صایذ ٍ گبّی تطشیفبتی پیطگیشی هی ًوبیذ. .08

 هطتشی هذاسی ثذلیل یکپبسچِ سبصی دس پبسخگَیی ثِ ًیبصّب .09

 هَججبت استمبء سغح داًص ثٌگبّْبی تأهیي ٍ تَصیغ  .21

اغغالح صیش سبختْبی سخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی ًیبصهٌذ است ٍ ػوالً ثب توسک ثِ هَاسد یبد ضذُ ٍ تکیِ ثش هفبّین هٌْذسی تحمك هَاسد فَق ثِ 

فشاّن ًوَد تب ثستشی ثشای تحَل ٍ  ERPلَی ثشای اػوبل هتذّبی هجذد دس فشایٌذّب ٍ استفبدُ اص الگَّبی هذسى هذیشیت ػلوی،  هی تَاى پبیگبُ دادُ ای 

سا ضبّذ ثَد ٍ خَضجختبًِ کطَس هب ثِ جْت هَلؼیت جغشافیبیی دس یک ضشایظ استخٌبیی ٍ ػبلی لشاس داسد ٍ تشکیت ایي   (BPR)سبصی فشایٌذّب دگشگَى

 تَاًوٌذی خذادادی ثب استؼذادّبی ثبلمَُ هٌبثغ اًسبًی ٍ هذیشیت هجتٌی ثش داًص، ثْشُ ٍسی سا غذ چٌذاى هی ًوبیذ. 

 

 

 


