تاثیر فرآیندهاي مدیریت دانش بر چابک
سازي مدیریت زنجیره تامین
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تکٌَلَغی ّبی ثطتط لجستیک ٍ ظًجیطُ تبهیي
•

َّش هػٌَػی ٍ افعٍزُ ( ) Artificial Intelligence

•

زٍللَّبی زیجیتبل ()Digital Twins

•

لبثلیت هطبّسُ ظًجیطُ تبهیي ثِغَضت )Supply Chain Visibility (SCV)( Real-Time

•

ثالکچیي()Blockchain

•

استبًساضزسبظی زازُّب ٍ تجعیِ ٍ تحلیل پیططفتِ

•

اّویت ضٍظافعٍى تبظُ ٍاضزاى غٌؼت

•

افعایص سطهبیِگصاضی زض استبضتآحّبی لجستیک اظ ضطکتّبی )Venture capital( VC

•

تَسؼِ پبیساض ثب تکیِ ثط فيآٍضیّب

•

ٍسبیل ًملیِ ذَزضاى

•

فٌبٍضیّبی ضثبتیک زض اًجبض
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https://tinextco.com/blog/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86/

زالیل اّویت هسیطیت ظًجیطُ تبهیي
 افعایص سطػت تغییط تکٌَلَغی
 جْبًی ضسى تجبضت

 توبیل ثِ هٌجغ یبثی ثیطًٍی
 ثْجَز فطایٌسّب
 کبّص ظهبى چطذِ ی تَلیس
 کبّص ّعیٌِ ی هَجَزی
 حول ٍ ًمل
 افعایص ًطخ تکویل سفبضش
 افعایص پبسد گَیی هطتطی
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هَلفِ اغلی ظًجیطُ ی تبهیي

تَلیس
اعالػبت
حول ٍ ًمل

هکبى
هَجَزی کبال

4

اّساف تَلیس ًبة
•
•
•
•

تَلیس ثب لیوت پبییي ٍ زض حجن ظیبز
تَلیس استبًساضز
افعایص تٌَع تَلیس ٍ ضفغ ًیبظ هطتطیبى
ایجبز حس هسئَلیت زض کبضکٌبى ّوطاُ ثب آظازی ػول زض کبض

اثطات تَلیس ًبة ثط فطآیٌس تبهیي ٍ ذطیس
•
•
•
•
•
•

تبهیي لغؼبت اظ پیص سبذتِ ٍ کبهل ضسُ ثِ جبی لغؼبت ذبم ٍ هٌفک
اًتربة تبهیي کٌٌسگبى ثط اسبس سبثمِ لجلی  ،اضتجبعبت ٍ غالحیتطبى
لغؼبت ٍ الالم پیچیسُ تَسظ یک تبهیي کٌٌسُ فطاّن هی ضَز
استفبزُ اظ هٌْسسی اضظش
استفبزُ اظ تین ّبی هترػع ٍ هبضیي آالت زاضای اًؼغبف پصیطی ثبال
تحَیل زضست ٍ ثِ هَلغ الالم ثِ ذغَط هًَتبغ
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پٌج اغل سیستن تَلیسی ًبة
.1

اضظش :اضائِ اضظش فَق الؼبزُ اظ عطیك هحػَل ذبظ

.2

جطیبى اضظش :تؼییي جطیبى اضظش ثطای ّط هحػَل

.3

ضًٍس :جلَگیطی اظ ّط گًَِ اًحطاف ٍ تجبّی زض جطیبى اضظش

.4

کطص :اجبظُ زّیس هطتطیبى  ،ذَزضبى اضظش ضا اظ هحػَالت ثیطٍى ثکطٌس

.5

تکبهل :سؼی ًکٌیس ثب آضاهی ٍ ثب فبغلِ ی کن  ،گَی سجمت ضا اظ ضلجب ثطثبییس  ،ثلکِ ثِ زًجبل
تکبهل اظ عطیك ثْجَز هستوط ثبضیس
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پنج گام شرکت فورد موتورز براي تبدیل سیستم تولید انبوه به تولید بهنگام و ناب
گبم اٍل :ثبیس ثِ کبضکٌبى آهَذت کِ ًبة ثیبًسیطٌس ٍ زائوب ثِ فکط ایجبز ثْجَز ٍ پیططفت ثبضٌس .فطآیٌس تَلیس ثبیدس
لبثل اعویٌبى ثبضس .اجطای اغَل هسیطیت کیفیت جبهغ ٍ فؼبلیت ّبی ًگْساضی ٍ تؼویطات جبهغ ٍ ًیع ایجبز ضٍیدِ
ّبی استبًساضز زض ایي هطحلِ ضطٍضت زاضز.
گبم زٍم :ثبیس هَجَزی ّب کبّص یبثس ٍ جطیبى هساٍم ٍ یکٌَاذتی ثط هَاز حبکن ثبضس.
گبم سَم :ثبیس هیعاى ٍ ًَع تبهیي کٌٌسگبى هَاز اٍلیِ ثب فطآیٌس تَلیس هحػَل ًْبیی ّوبٌّگ ثبضس.
گبم چْبضم :ثبیس ثتسضیج سیستن تَلیس ضا اظ حبلت فطبضی ثِ حبلت کططی تجسیل کطز.ثِ ایدي هؼٌدب کدِ ثدط اسدبس
هیعاى تمبضب ثطای هحػَل ًْبیی  ،ثِ تطتیت اظ آذطیي ایستگبُ تَلیسی  ،ثطًبهِ ضیعی کطزُ ٍ ّدط ایسدتگبُ هغدبثك
تمبضبی ایستگبُ ثؼسی  ،تَلیس ذَز ضا ثطًبهِ ضیعی ًوبیس.

گبم پٌجن :زض ًْبیت  ،فطآیٌس تَلیس ثب ًطذی ثبثت ضضس ًوبیس ٍ هَاز اٍلیِ ٍ لغؼبت ثِ غَضت ضٍظاًِ تْیِ ضسُ ٍ ثدِ
عَض هتَاظى زض کبضذبًِ جطیبى یبثٌس.
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تبهیي ٍ تَلیس چبثک
تَلیس چبثک ،سیستن تَلیسی ثب تَاًوٌسی ّبی فَق الؼبزُ (تَاًوٌسی ّبی زاذلی ،فٌبٍضی ّبی سرت ٍ ًطم ،هٌبثغ
اًسبًی ،هسیطیت تحػیل کطزُ ،اعالػبت) ثطای ثطآٍضزُ کطزى ًیبظّبی ثِ عَض سطیغ زض حبل تغییط ثبظاض (سطػت،

اًؼغبف پصیطی ،هطتطیبى ،ضلجب ،تبهیي کٌٌسگبى ،ظیط سبذت ،پبسد گَیی) هی ثبضس.
سیستن تَلیس چبثک سیستوی است کِ ثِ سطػت تغییط هی کٌس (سطػت ٍ پبسد گَیی) ٍ ایي اظ عطیك هسل ّبی

هحػَل یب تغییط زض ثیي ذغَط هحػَل (اًؼغبف پصیطی) ٍ زض حبلت ایسُ آل پبسد آًی ثِ تمبضبی هطتطی
(ذَاستِ ّب ٍ ًیبظّبی هطتطی) اهکبى پصیط ضسُ است.
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اضتجبط ثیي سیستن هسیطیت ضٍاثظ تبهیي کٌٌسگبى ٍ زیگط سیستن ّبی سبظهبى
Enterprise Resource Planning (ERP)
Customer Relationship Management (CRM)
Supplier Relationship Management (SRM)
Supply Chain Management (SCM)
Product Lifecycle Management (PLM)
Human Capital Management (HCM)
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یکپبضچِ سبظی ّوگطا
یکپبضچگی ّوگطا ضبهل یکپبضچِ سبظی تکٌَلَغی ثب فطآیٌسّبی کست ٍ سبظهبى ضا ثِ سوت عطاحی ٍ ایجبز ˛
زاًص ٍ ػولکطزّبی افطاز است .یکپبضچِ سبظی ّوگطا ˛ کبض سبذتبض ٍ فطآیٌسّبی هرتلف ٍ پَیب سَق هی زّس.

یکپبضچِ سبظی ّن گطا ّفت پیص ًیبظ اسبسی ثِ ضطح ظیط زاضز:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

یکپبضچِ سبظی تکٌَلَغی کِ ثط اسبس یکپبضچگی اضتجبعی غَضت هی گیطز.
یکپبضچِ سبظی ثطًبهِ ّب ٍ ًطم افعاضّب کِ ثط اسبس یکپبضچگی ػولیبتی غَضت هی گیطز.
یکپبضچگی زازُ ّب ٍ پبیگبُ ّبی زازُ کِ ثط اسبس یکپبضچگی هفَْهی ضکل هی گیطز.
یکپبضچگی ضجکِ اضتجبعبت کِ ًیبظهٌس یکپبضچگی اضتجبعی  ،ػولیبتی ٍ هفَْهی است.
عطاحی ٍ یکپبضچِ سبظی فطآیٌسّبی جسیس ثبلبثلیت ّبی تکٌیکی جسیس.
زذیل ًوَزى زاًص زض فطآیٌسّبی جسیس ٍ تکٌَلَغی هٌبست.
یکپبضچِ کطزى ػولیبت ٍ فؼبلیت ّبی ًیطٍی اًسبًی ثب فطآیٌسّبی جسیس.
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ِایجبز یک سبظهبى یکپبضچ

http://web.eng.fiu.edu/chen/Fall%202013/EGN%205620%20Professional/Day%201/Final/EGN_5620_Intro%20D-11_Fall%202013-1.ppt
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هسل هفَْهی ثطای اجطای چبثکی

https://www.researchgate.net/publication/240260016_A_Methodology_for_Achieving_Agility_in_Manufacturing_O
rganizations
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هسل هفَْهی ظًجیطُ تأهیي چبثک

https://www.researchgate.net/publication/222030854_Agility_Index_in_the_Supply_Chain
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چبضچَة سِ هطحلِ ی هسیطیت زاًص ظًجیطُ ی تبهیي
هطحلِ اٍل :زض ظًجیطُ ی تبهیي اًَاع هتفبٍت یبزگیطی هٌجط ثِ اًتمبل زاًص زض ثیي اػضبی ظًجیطُ ی تبهیي
هی ضَز .سغَح زاًص شاتی ٍ ظطفیت جصة ،سغح اًتمبل زاًص ذبضجی ضا زض سبظهبى تؼییي هی کٌس .سغَح
ثبالی ظطفیت جصة ثطای اًتمبل ایي زاًص ،اظ ظًجیطُ ی تبهیي هستمین هبًٌس سغح اٍل تبهیي کٌٌسگبى ٍ
هطتطیبى ًبضی هی ضَز.
هطحلِ زٍم :یبزگیطی تجطثی هستوط هٌجط ثِ ثْجَز زاًص ٍ ضبیستگی ّبی ظًجیطُ ی تبهیي هی ضَز .تکبهل
تسضیجی زاًص ٍ ضبیستگی ظًجیطُ ی تبهیي هجتٌی ثط تجطثِ ،هٌجط ثِ ثْجَز ػولکطز هٌحٌی یبزگیطی زض کَتبُ
هست هی ضَز .ثب ایي حبل زض عَالًی هست زاًص زاذلی استرطاج ضسُ ،هرطة ثَزُ ٍ هٌجط ثِ ػسم اًؼغبف
پصیطی ،کٌسی زض ضلبثت ٍ ػسم ٍجَز زٍضاًسیطی ٍ ثیٌص زض سبظهبى هی ضَز.
هطحلِ سَم :ثِ هٌظَض غلجِ ثط ًطخ ثطگطت هحػَالت ثِ سبظهبى ٍ ػولکطز هحسٍز زض عَالًی هست ،سبظهبى
ثبیستی تؼبزل زاًص استرطاج ضسُ ی زاذلی ٍ ذبضجی ضا حفظ کٌس .تطکیت یبزگیطی غیط هستمین پبیساض اظ
عطیك تسْین زاًص ثب ضطکبی ظًجیطُ ی تبهیي اهکبى پصیط است ٍ حطکت اظ یبزگیطی تک حلمِ ای ثطای حفظ
ایي تؼبزل الظم است .اًتمبل ّوکبضی ٍ اجطای هٌبست ضٍش ّبی ظًجیطُ ی تبهیي زض جْت تسْیل تَسؼِ ی
زاًص هستوط ٍ هکبًیسن ّبی یبزگیطی هی ثبضس .هسیطیت زاًص ظًجیطُ ی تبهیي ثط هعایبی زاًص ًبهتمبضى
ضطکبی هرتلف ظًجیطُ ی تبهیي تبکیس زاضز.
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https://ideas.repec.org/p/ebg/iesewp/d-0900.html

چبضچَة یکپبضچِ ی هسیطیت زاًص ظًجیطُ ی تبهیي

https://ideas.repec.org/p/ebg/iesewp/d-0900.html
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