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کارگاه تخصصی

یری توانمندسازی زنجیره تامین با بهره گ

SAP-ERPاز راهکار 

دکتر غالمرضا نصیری: ارائه

1400زمستان 

دانشگاه الزهرا
دانشکده فنی و مهندسی

و
غیر آهنیشرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات 
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تن، ما وقتی جهت درست نیست، تندتر رف
.رساندرا به موفقیت نمی
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فهرست مطالب

جایگاه زنجیره تامین و لجستیک به روایت آمار: کلیات

اهداف برنامه ریزی و تشریح سند برنامه ریزی زنجیره تامین

برنامه ریزیدر خصوص فرآیندهای ERPSAPاستانداردهایبررسی 

معرفی اجمالی مدل بلوغ زنجیره تامین 

مرور یک مطالعه موردی
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بررسی برخی آمارهای زنجیره تامین و لجستیک
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2020برخی آمارهای کالن 

کشور، 213در بین اول رتبه ایاالت متحده تولید ناخالص داخلی 
(نسبت به سال قبلکاهش 2.2%)دالر میلیون 20.953.000

(منتشر شده2021که در سال )بانک جهانی 2020بر اساس گزارش 

کشور، 213در بین 50ایران رتبه ( GDP) تولید ناخالص داخلی 
(کاهش نسبت به سال قبل21.2%)میلیون دالر 203.471



رتبه
نام صنعت

تعداد برند 
حاضر

مجموع ارزش برند 
(B$)

19969(سخت افزاری)تکنولوژی 1

10184خودروسازی2

13174خدمات مالی3

9128خرده فروشی4

6106لوکس5

4106آشامیدنی6

9105اقالم بسته بندی خانوار7

382مخابرات8

370رستوران9
...

221حمل ونقل17

برخی آمارهای لجستیکی

Forbes 2019بندی مجله جایگاه کسب و کارهای مختلف در رتبه
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(ادامه)آمارهای لجستیکی برخی 

47و ترکیه رتبه 30، قطر رتبه 11عمارات رتبه 

3.2امتیازبا64رتبهایران

با112رتبه2012سالدرونشدهارزیابیایران2014سالدر
کشور155بیندر2.49امتیاز

(LPI)  بانک جهانی شاخص کارائی لجستیک 2018بر اساس گزارش 

کشور160در بین 5از 4.25آلمان رتبه اول با امتیاز 



8

نام کشور
رتبه در دنیا 

(کشور160)
ه رتبه در منطق

(کشور19)
نام کشور

رتبه در دنیا 
(کشور160)

رتبه در منطقه
(کشور19)

8411اردن111امارات

9212ارمنستان302قطر

9913ازبکستان433عمان

12214پاکستان474ترکیه

12615ترکمنستان555عربستان

13416تاجیکستان596بحرین

13817سوریه637کویت

14718عراق648ایران

16019افغانستان719قزاقستان

7510روسیه

(ادامه)مطالبی راجع به آمارهای لجستیک 
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آمریکا  GDPهای لجستیک از سهم هزینه



نسبت هزینه لجستیک به بهای تمام شده در صنایع مختلف
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کلیات زنجیره تامین
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زنجیره تامین

وکاالجریانبامرتبطهایفعالیتهمهکهاسترویکردیتامین،زنجیرهکلیبطور•
کنندهمصرفبهنهاییکاالیتحویلمرحلهتااولیهمادهتهیهمرحلهازمواد،تبدیل

راتاعتباومالیمنابعجریاناطالعات،جریاندوکاالجریاندرباره.شودمیشاملرا
.داردحضورنیز



Content

لجستیک

کهمیشوداطالقتامینزنجیرهفرآیندهایازبخشآنبهلجستیکتعریف،بنابر
دودرراآنهابهمربوطاطالعاتوخدماتکاالها،کارایواثربخشجریانوذخیرهسازی

مشتری،نیازبهگوییپاسخجهتمصرف،محلومبدامیانبرگشت،ورفتجهت
.میکندکنترلوبرنامهریزی



Content

جایگاه استراتژی زنجیره تامین
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رویکردهای برنامه ریزی زنجیره تامین

(Procurement-Production / Production-Distribution) نیمه یکپارچه 

یکپارچه

:با توجه به درجه یکپارچگی فرآیندها سه رویکرد وجود دارد

( Independent)مستقل 
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توانمندسازی زنجیره تامین

Shortage
VS.

Huge 
Inventories
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01 02

پیچیدگی نوسان عدم قطعیت

عدم قطعیت در پارامترها

03

+ + ابهام=
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عدم قطعیت-مفروضات اساسی گزارش

:عدم قطعیت

طی دوره بررسیشدیدتغییرات : نوسان

(کمبود اطالعات، شاخص ها و متغیرها)به دلیل عدم شفافیت : وجود ابهام

بعضاً به دلیل تعدد مولفه های موثر: پیچیدگی

الزامات بهره وری

ثبات نسبی در مولفه ها

رقابتی بودن سیستم تحت بررسی
18
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ریزی در زنجیره تامینمعضالت برنامه

های تولید و موجودیعدم امکان اجرای الگوریتم

(حاکمیتیوزنجیرهداخل)هارویهدرثباتعدم

مناسباتکاءقابلیتبابینیپیشامکانعدم

مکفیواتکاءقابلهایدادهواطالعاتوجودعدم
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های کلیدی موفقیت شاخص

Supply Demand

The right

Product

Higher

Profits
The right

Time
The right

Customer
The right

Quantity

The right

Store
The right

Price

=+ ++++
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ذکر چند نکته مهم

.ریزی شرکت دارای مزایا و معایب متعددی خواهد بودتمرکز برنامه

مان های ، زاقالم و کاالهانیاز به تهیه اطالعات صحیح تامین شامل کدینگ 
Master Data...                     تولید،  زمان های تدارک و 

رواج تفکر برنامه ریزی و وفاداری به آن

اطالعات و درج اطالعات مورد های مختلف بر اجتناب از انجام پردازش
(به موقع و بهنگام)نیاز در سیستم 
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SAP-ERPبررسی راهکار



.استشدهتاسیسIBMسابقمهندسانازنفرچندتوسط1972سالدرشرکتاین-

.استودهبسازمانمنابعریزیبرنامهجامعسیستمتوسعهسبببهآنشهرتعمده-

ازبیشدرکارمند87.800کشور، 180ازبیشدرمشتریهزار365حاضرحالدر-

بهرهآنازدنیااولشرکت2.000میانازاولترازشرکتهای87%کشور، 130

.برندمی

SAP(System Analysis and Program Development)تاریخچه



-SAPستاهدبوخیرادههدویکیژتکنولویهاموفقیتگترینربزاز.

نمکاانمازساطالعاتیاجریانهاییزساچهریکپاوهماهنگباراهکاراین-

دروهاظرفیتوهاقابلیتشدرن،مشتریابهبهتردهییسوسریهارا

مانهازسابهراقابترصحنهدربهتررحضودرنمازسامندیناتونهایت

.دهدمیارائه

SAPتاریخچه 



SAPمحصوالت 
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SAPسازی متدولوژی پیاده

سازی راهکار طراحی شده  و تست آن پیاده (: Realization)محقق سازی 

برنامه ریزی و آغاز به کار رسمی پروژه (: Preparation)آماده سازی 

جمع آوری نیازمندی های پروژه و راهکار مفهومی برای آنها(: Blueprint)بلو پرینت 

Implementationفازشش Roadmap

آموزش نهائی کاربران و آخرین بررسی ها (: Final Preparation)آماده سازی نهائی 
قبل از راه اندازی

شروع به کار سیستم(: Go-Live/Support)شروع به کار سیستم و پشتیبانی اولیه 

بهره وری و کارائی سیستم بررسی و مورد اطمینان قرار (: Run)پروژه بهبود 
.می گیرد
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SAPسازی مالحظات پیاده

(ثبات)مدیران عالی حمایت 

ریزی مناسبمدیریت و برنامه

تثبیت اهداف و رویکردها در طول اجرای پروژه

مهمالزامسه



سازیبومی(Customization):
هایوشربامتناسبراسیستمکهخواهندمیسازیپیادهواحدازکارکنان

.(...ورسمیغیرهایرویه،موازیفایلهایوجود)دهدتغییرخودفعلیکاری

دررتمغایمثل)سازیپیادهازپسنیازهاهمهتامینانتظاروباالانتظارات
(صفرحد

کاهشباسازمانبعضاً)برنامهازانحرافوسازیپیادهشدنزمانبر
.(شودمیمواجهماه9تا3مدتبهکارائی

...

Content

SAPسازی چالش های پیاده
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دو راهکار

ن مطابق با سطح سازماهائی سرویسیک راه حل استفاده از 
(Enterprise Level  )باشدمی.

سازمانیبلوغ های مدلاستفاده از 
Supply Chain Management Maturity Model: SC3M
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ERPتاریخچه 

Extended ERP 2000

Closed Loop MRP ‘70

MRP II ‘80

MRP ‘60

ERP ‘90

Material Requirements Planning

Material Resource Planning and 
Manufacturing Resource Planning

Enterprise Resource Planning

Web Enabled , CRM, SCM, BW,…
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SAP-ERPتاریخچه 

دههدوازبیشطولدرجهانسراسردرصنعت24ازتجارببهترین
.استشدهگردآوری
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SCMتوانمندسازی 

ERP
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ERPبرخی ماژول های 

توزیع و فروش

SD

MM

PP

QM

PM

HR

FI

CO

AM

PS

WF

IS

(خرید و لجستیك) مواد مدیریت 

برنامه ریزی تولید

مدیریت کیفیت

تعمیرات و نگهداری

مدیریت منابع انسانی

حسابداری مالی

کنترل مالی

مدیریت دارایی ثابت

گردش کار

راه حلهای ویژه هر صنعت

SAP 
ERP

مدیریت پروژه

Accounting

Cross  Application

Logistics

Human Resource

معرفی ماژول های SAP ERP.docx
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ریزی زنجیره تامینسند برنامه

(محصول)هاموجودیریزیبرنامههایسیاستچارچوب

عملیاتریزیبرنامهکارگردشنمودار

عملیاتیسطح

واولیهمواد)هاموجودیریزیبرنامههایسیاستچارچوب
(بندیبستهلوازم

DFD.xlsx










Content

مطالعه موردی
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مطالعه موردی

یکپارچهنیمهرویکردباریزیبرنامههایحوزهتغییرات

عملیاتیسطح

After- Before.xlsx
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مطالعه موردی

SAP-ERP+BIبرمبتنیتامینزنجیرهداشبوردطراحی
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تعریف سرعت گردش موجودی

2,638

1,958

1,714
1,539

1,386 1,319

1,579

207

804
706

462 462 498 517

2.4 2.4
3.3 3.0 2.7 3.1

1,583
575

0
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2,000
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3,000

94فروردين  94مرداد  94شهريور  94مهر  94آبان  94آذر  94دي 

(ميليارد لاير)94گزارش مقايسه اي وضعيت بهره وري موجودي به فروش

جمع کل موجودی شرکت فروش قطعي Total Inventory Average :  Sales Average :

Av. of inventory= Av. of real sales=

سالدربار4.4:موجودیگردشسرعت
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تعریف سرعت گردش موجودی

858 774
711 737 894

1,013

529 540 502 464 511 541

1.62 1.43 1.42 1.59 1.75 1.87

831 514
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3,000

95مرداد  95شهريور  95مهر  95آبان  95آذر  95دي 

(ميليارد لاير)95گزارش مقايسه اي وضعيت بهره وري موجودي به فروش 

جمع کل موجودی شرکت فروش قطعي Total Inventory Average :  Sales Average :

Av. of inventory= Av. of real sales=

سالدربار7.4:موجودیگردشسرعت



نرخ کسری کاال/ دشبورد زنجیره تامین

Stock-out Diagram
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(  SCM3)معرفی اجمالی مدل بلوغ زنجیره تامین 
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ریزی در زنجیره تامینمعضالت برنامه

ت؟بهبود متعدد، اولویت با کدامیک اسهای فرصتمواجهه با در 

بهبود در زنجیره تامین را از کجا باید شروع کرد؟

ارند؟ زنجیره تامین چه فرآیندهایی بیشتر نیاز به بهبود ددر 

اساسیهایچالش



وعفضنقاطتحلیلبهقادرسازمانیافته،توسعهبلوغمدلاساسبر

تامین،زنجیرهبلوغسطحتعیینازپسوبودهخودتامینزنجیرهقوت

میینتعییکپارچهسیستمیکقالبدربلوغسطحارتقاءراهکارهای

سعیوبودهامکانپذیرسازمانهاهمهبرایتقریباًسیستماینکابرد.گردد

نیزنظراجماعموضوعجامعیتحفظضمنخبرگاننظرتحلیلدرشده

.پذیردصورت

مدل بلوغ پیشنهادی 



 ستیونزاایده اولیه توسعه مدل بلوغ زنجیره تامین اولین بار توسط
مطرح شد( 1989)

 با دیدگاهی متفاوت مدلی با شش ( 1997)کوپر و همکارانسپس
فروش، خرید، لجستیک، بازاریابی و: فرآیند کلیدی معرفی نمودند
.تولید، تحقیق و توسعه و مالی

 (2004)کورمکمی و مکالکاما مدل توسعه داده شده توسط ،
امین تطبیقی بین دیدگاه فرآیندی و بلوغ آن و کارائی زنجیره ت

ایجاد نموده

ادبیات موضوع



گذاری، فرآیندها و زیرساخت حوزه سیاست-الف

حوزه مدیریت ارتباط با مشتری-ب

حوزه مدیریت ساخت-ج

حوزه لجستیک -د

کنندهحوزه مدیریت ارتباط با تامین-ه

حوزه های کارکردی مدل
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ی انجام دهید انتظار روند عادمی خواهید کاری بزرگ اگر 

.و مسیر آرام و هموار نداشته باشید

با سپاس


