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  »كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر محفوظ و مخصوص پديدآورنده است«



 1سانجاي شارما

 موسسه ملي مهندسي صنایع
(NITIE) 

 2بمبئي، ماهاراشتا

 هند

م از کل اثر یا حتی بخشی از آن برای ناشر این اثر دارای حق نشر است. تمامی حقوق مربوط به این اثر اع

شود: حق ترجمه، تجدید چاپ، استفاده   محفوظ است. این حقوق شامل مواردی است که در ادامه به آن اشاره می

میکروفیلم و یا بر روی سایر ابزارهای فیزیکی، انتقال، ذخیره و  روی بر پخش، پخش مجدد از تصاویر، ضبط،

غیرمشابهی  یا های مشابه  انتشار به روش یا کامپیوتری و افزار ار و اقتباس الکترونیکی، نرمبازیابی اطالعات، انتش

 که تا کنون شناسایی شده و یا پس از این به وجود خواهد آمد. 

شده، عالئم تجاری، عالمت خدماتی و غیره در این اثر ،حتی در   های ثبت  های توصیفی عمومی، نام  استفاده از نام

عدم استفاده در یک متن خاص و ویژه، به معنای معافیت از قوانین و مقررات مربوطه و آزادی در استفاده شرایط 

عمومی نیست. ناشر، نویسنده و ویراستار بر این باور هستند که مطالب به کار رفته در این کتاب در زمان انتشار 

گونه تعهدی برای مطالب به کار رفته در این اثر،   یچاند. نه ناشر، نه نویسنده و نه ویراستار ه  صحیح و دقیق بوده

طرف  ی مربوط به حق نشر و موارد حقوقی بیاشتباهات و حذفیات در آن ندارند. ناشر نسبت به دعاوی حقوق

 است. 

                                                           
1 Sanjay Sharma 

2 Mumbai, Maharashtra 



 مقدمه

ها مربوط است. به منظور مدیریت   مدیریت موجودی به عوامل مختلف و ارتباط بین آن

بایست عوامل مربوطه را به درستی شناخت. تمرکز اصلی این کتاب   می ها  آمیز موجودی  موفقیت

های موجود در زمینه موجودی کاال،   بر عوامل مذکور است و همین امر، کتاب حاضر را از کتاب

سازد. عوامل مختلفی از جمله هزینه سفارش، نگهداری موجودی، اتمام موجودی،   مستثنی می

اند.   و چرخه زمانی تحصیل موجودی در این کتاب بررسی شدهخرید یا مصرف موجودی، تقاضا 

رود تا این کتاب مرجع/کتاب آموزشی مناسبی برای دانشجویان/ اهالی حرفه   در پایان، انتظار می

 های مهندسی از جمله مدیرت تولید یا مدیریت تحصیل موجودی باشد.   مدیریت و شاخه
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 پیشگفتار 
یکی از حوزه های کلیدی در مدیریت تولید و عملیات، مبحث مدیریت موجودیهای سازمان 

است، با توجه به حجم قابل توجه سرمایه گذاریهایی که در صنایع مختلف در موجودیها بعنوان 

یک دارایی انجام می شود، سازمانها امروزی دریافته اند که برای بقاء و سپس رقابت باید به این 

ها توجه ویژه و جدی داشته باشند و بدیهی است که بدون داشتن یک نظام صحیح و  دارائی

 علمی نمی توان به این مهم دست یافت. 

مفهوم موجودی، مفهومی پیچیده و چند بعدی است که  چه در سازمانهای خدماتی و چه 

م مدیریتی سازمانهای تولیدی و صنعتی باید به همه این ابعاد و مؤلفه ها در قالب یک نظا

یکپارچه و نظام مند توجه نمود. برای طراحی و ایجاد این نظام مدیریت موجودی کاال، ابتدا باید 

 شناخت کافی نسبت به این مؤلفه ها و عناصر حاصل شود. 

موجودی واژه ای گسترده است که دامنه شمول آن از مواد خام و اولیه تا محصول نهایی و آماده 

بر می گیرد ، و تصمیم گیری صحیح در این زمینه نیازمند شناخت و  تحویل به مشتری را در

توجه به اجزاء ، عناصر و مؤلفه های نظام موجودی است. . کتاب حاضر بخوبی به معرفی این 

موارد پرداخته و در قالب هفت فصل به بررسی و تحلیل ویژگیها و تعامالت بین این عوامل و نیز 

م موجودی کاالی سازمان می پردازد . تمرکز بر مؤلفه های روند تغییرات مؤلفه های نظا

موجودی و تعامالت آنها بر هم ، یکی از  وجوه تمایز اصلی این کتاب با سایر کتابهایی است که 

 تا کنون در زمینه موجودی کاال به رشته تحریر در آمده است . 

، مفاهیم را به زبان ساده و  مؤلف کتاب حاضر ) سانجای شارما ( تالش کرده تا برای فهم بهتر

کاربردی و با استفاده از مثال و یافته های موردی و نمودارها مطرح کند و مترجمین کتاب نیز 

سعی خود را  برای حفظ این سادگی و انتقال مفاهیم به صورتی قابل درک و فهم برای خواننده 

 فارسی زبان انجام داده اند. 

دگان گرامی از کتاب برای ما ارزشمند و گرانبهاست و بی دریافت نقطه نظرات اصالحی خوانن

تردید منتظر دریافت آنها هستیم. خوانندگان محترم می توانند نظرات خود را از طریق ایمیل 

ali.hadawy@gmail.com  . برای ما ارسال نمایند 

 با آرزوي توفیق

 جالل حقیقت منفرد

 سید علي هادوي
 



 در خصوص نویسنده

است. او به عنوان کسی  9شارما از پرفسورهای موسسه ملی مهندسی صنایع بمبئی دکتر سانجای

که در زمینه مدیریت زنجیره عرضه و عملیات مطالعات بسیاری داشته است، دارای سه دهه 

تجربه در زمینه صنایع، مدیریت، آموزش، مشاوره و تحقیق است و جوایز بسیاری را دریافت 

هایی چون مجله اروپایی تحقیق   کتاب و مقاالت متعددی را در مجلهنموده است. او تا کنون سه 

المللی   ای، مجله بین  المللی اقتصادهای مولد، تحقیقات عملیاتی و رایانه  عملیاتی، مجله بین

المللی   های تولیدی پیشرفته به انتشار رسانده است. او همچنین منتقد مجالت بین  تکنولوژی

المللی مدیریت   هیإت تحریریه مجالت مختلفی از جمله مجله بین متعددی بوده است و عضو

 تدارکات است. 
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