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آزمایشگاه 
هدف کلی درس :
آشنایی دانشحویان با مفاهیم تفکر ناب،
آشنایی دانشحویان با سیستم تولیدی کششی و JIT, Kanban, SMED, pola-yoke
آشنایی دانشحویان با رویکردهای نوین در سیستم های تولید ی

آشنایی دانشحویان با تولید چابک ،تاب آور و تولید پایدار

رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی با انواع سیستم های تولیدی  ،تعاریف و مفاهیم ,سیستم تولید ناب

هفته دوم

معرفی اصول تفکر ناب و اهمیت آن

هفته سوم

آشنایی و تشخیص انواع فعالیتهای ارزشی و غیر ارزشی /اتالفها

هفته چهارم

معرفی تکنیکها و ابزاهای ناب

هفته پنجم

تشریح تولید سلولی

هفته ششم

طراحی ،تجزیه و تحلیل نقشه جریان ارزش

هفته هفتم

بررسی باالنس سازی خط تولید

هفته هشتم

آشنایی با مفهوم SMED

هفته نهم

poka-yoke

هفته دهم

 JIT, Kanbanو حالت سوپر مارکتی

هفته یازدهم

TPS

هفته دوازدهم

محاسبه cycle time/takt time, lead time

هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
توجه:

محاسبه  ، efficiency, utilizationارزیابی ناب در کارخانه
بررسی و بحث ناب در سازمانهای تولیدی (مطالعات موردی)
تولید چابک و تفاوت آن با تولید ناب
تولید تاب آور و تولید پایدار

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

:نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره

سه نمره بررسی و ارایه مطالعات اجرایی و موردی



 سه نمره ارایه مقاالت جدید مرتبط با سرفصل های درس
 چهارده نمره پایان ترم
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