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 عىًان مقالٍ : مذیزیت يجًٌ وقذ ي گزدش عملیات ي تاثیز آن بز سًد آيری ضزکت َای پخص

 مقذمٍ :   

آى هَلؼیت ٍ جبیگبُ لشاس ثگیشد تلَس هی دس  کِ سؿتِ ایی اػت کِ ّش فشدیهذیشیت ثش خالف دیگش سؿتِ ّب، 

آگبُ ًوی ثبؿذ  کٌذ کبسّبیی کِ اٍ اًجبم هی دّذ ، اٍالً ثذٍى ػیت ًٍمق ثَدُ ٍ ثبًیبً ؿخق دیگشی اص آى

دگی ٍاستجبعبت آى ثب ػلَهی چَى التلبد، آهبس ، یذگی هذیشیت ثِ دلیل تٌَع ٍ گؼتشدسحبلی کِ تٌَع ٍ پیچ

ٍ .... ایي ؿغل سا پیچیذُ تش اص هـبغل دیگش کشدُ اػت ٍ جبلت ایي اػت کِ  ITسیبضی ، ػلَم  اًؼبًی ، 

اٍ دیگش تَاًبیی  : کِداؿتِ اًذ ثؼضبً ؿٌیذُ هی ؿَدٍیظُ ای جبیگبُ  صهبًیثؼیبسی اص هذیشاى تَاًوٌذی کِ 

           ػلَم کبهپیَتش جلت تغییشات دس اًجبم کبس هذیشیت سا ًذاسد ثشای آػیت ؿٌبػی ایي جبیگبُ ًظش ؿوب سا ثِ

 تحتّن اکٌَى ثب ػیؼتن  ٍ  Windowsػیؼتن ثِ اًجبم هی ؿذ . ثؼذّب  DOS ػیؼتن کبسّب ثب هی کٌن صهبًی

Web  ٍAndroid ،  کبسّبیی کِ دس سؿبى ایي ثَد تلَ اًذ ّوگیهتؼذد  کبس کشدُ ّوِ کؼبًی کِ دس دٍسُ ّبی

حبل حبضش اًجبم هی دٌّذ دس ًَع خَد ثی ًظیش ٍ هتفبٍت اػت غبفل اص ایٌکِ داًؾ جذیذ ٍ سٍؿْبی ًَیي دس 

               پشٍػِ حشکت سٍ ثِ جلَ ػمت ٍ دس ًکٌیذ ثی ػَاد هحؼَة ٍ ّوشاُ ؿوب خَد سا ثب آى تجْیض  اگش ساُ اػت ٍ

 .هی هبًیذ

کؼبًی کِ دس ایي ػشكِ کبس هی کٌٌذ ّوِ ی ٍ داًؾ کبهپیَتش ًیؼت ؿجبّت ثب في آٍساًؾ هذیشیت ًیض ثی د

 ّب ایي هَضَع ارػبى داسًذ. هذیشیت ثِ دلیل پیچیذگی ّب ، ًَآٍسی ثِ ثب ٍجَد کبسثشاى هتؼذد ٍ داًـْبی جذیذ

دس حبل تغییش ّؼتٌذ ّیچ کغ  کِ دائوبًسفتبسّبی اًؼبًی  جبهؼِ،، تکٌَلَطی ّب ٍ تغییشات هتٌَع دس التلبد ، 

پیذا کشدُ اػت اص ایي  کبهل اؿشاف ،کِ ثِ ػلَم هذیشیت صهبى خَد ادػب کٌذ ٍ دس ّیچ صهبى ٍ هکبًی ًوی تَاًذ

 حزفٍ َمیطٍ پًیا ي سوذٌ است . علم مذیزیتلیکه  .سٍػت ثب ّوِ هـکالتی کِ اص ػلن هذیشیت ًبم ثشدین

 مذیزیت در ضزکت َای پخص :

تَلیذکٌٌذگبى ٍ تأهیي کٌٌذگبى کبال ٍ اص ػَی دیگش ثب خیل ػظیوی اصهـتشیبى ثب  اص یک عشفؿشکت ّبی پخؾ 

کٌذ . هتفبٍت هی  ٍ هتٌَع، پیچیذُهلشف کٌٌذگبى دس استجبعٌذ کِ ًمؾ هذیشیت سا دسایي ثخؾ اص فؼبلیت ّب   ٍ

خَة ٍ کبسآهذ سا ساػتب هذیشاداسُ یک ثٌگبُ التلبدی تلوین گیشی اػت کِ دس ایي دس هْوتشیي ًمؾ هذیشیت 



 8 اس 3 صفحٍ

  

تلوین گیشی ّب ّش کذام  تؼذدآهَختِ این کِ دس تٌَع ٍ  هی تَاى ؿٌبخت ،ًَع تلویوبتی کِ اتخبر هی کٌذ ، اص 

 اهَس فشٌّگی ٍ اجتوبػی ثب  تلوین گیشی دس ،ثِ عَس هثبل  سا ثب سٍؿْبی هشثَط ثِ خَد اتخبر تلوین کٌین

اهَس التلبدی  دس اهَس ػیبػی ثب اثضاس لبًَى ٍ چبسچَة ّبی همشساتی ٍدس اثضاس اكَل ٍاسصؿْبی اجتوبػی ، 

                 اص اثضاس ّبی التلبدی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ّبی هشثَط ثِ آى  ٍ فؼبلیت ّبی هذیشیتی الضاهبً  ثبیؼتی

 تلوین گیشی ؿَد.

 حبل ًگبسؽ اػت(س د) کِ خالكِ همبلِ ایی کِ تمذین هی ؿَد ثخـی اص کتبثی دس صهیٌِ تَصیغ ٍ پخؾ هی ثبؿذ 

اػت . ثِ ػجبست دیگش دس هذیشیت پشداختِ  "مذیزیت يجًٌ ي گزدش عملیات ي تأثیز آن بز سًدآيری ضزکت َای پخص"ثِ  ٍ 

اداسُ  ،ٍ گشدؽ ػولیبت جضء اجتٌبة ًبپزیش ػشهبیِ دس گشدؽ، ،ؿشکت ّبی پخؾ تَجِ ثِ چشخِ ًمذیٌگی

 كحیح اهَس هحؼَة هی گشدد.

هی گشدد کِ دس  ؿشکتْبی پخؾ هحؼَة ًظبست ٍ کٌتشل دلیك آى اص جولِ ٍظبیف هذیشاى،ٍجَُ ًمذ ثش هذیشیت

ؼضایی دس ػَدآٍسی ؿشکتْبی پخؾ کِ تبثیش ث ٍجَُ ًمذچشخِ ػولیبت ٍ چشخِ  شکٌتشل ث ًحَُایي خلَف 

 اسائِ هی گشدد. داسد،

A-: چزخٍ وقذیىگی 

ثش گشدؽ ػولیبت  ًظبست كحیح ،چشخِ ٍجَُ ًمذ فشآیٌذ ٍسٍدی ٍ خشٍجی ًمذیٌگی سا ثشسػی هی کٌذ  

 خلَكبً هذیشیت ػشهبیِ دس گشدؽ ٍ چشخِ ًمذیٌگی تبثیش ثؼضایی ثش ػَد آٍسی ؿشکتْب خَاّذ داؿت.

 چشخِ تجذیل ًمذیٌگی هَجت افضایؾ ػَدآٍسی خَاّذ ؿذ. جشیبى کَتبُ کشدى -

 :ریل هی ثبؿذ بتتَجِ ثِ هحبػج ،اكلی تشیي هَضَػبتی کِ دس چشخِ ًمذیٌگی هغشح اػت -

 

ثشای اسصیبثی ػولکشد ٍ کیفیت هذیشیت ػشهبیِ دس گشدؽ دس ّش  هٌبػجی  هؼیبسهذیشیت ٍجَُ ًمذ،ثغَس کلی  -

 هحؼَة هی گشدد ٍ کَتبُ کشدى چشخِ ًمذیٌگی هی تَاًذ دس ػَد آٍسی تبثیش ثؼضایی ثگزاسد.دی بثٌگبُ التل

 

 

 

 A چشخِ ًمذیٌگی :=:Dدٍسُ ٍكَلهتَػظ + :Cکبال هَجَدیدٍسُ هتَػظ  – :Bیْبّدٍسُ ثبصپشداخت ثذهتَػظ 
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سٍص ثبؿذ ٍ دٍسُ ثبصپشداخت  03سٍص ٍ دٍسُ ًگْذاسی هَجَدی کبال  03اگش دٍسُ ٍكَل هغبلجبت ؿشکتی  مثال:

سٍص کوجَد ٍ کبّؾ دس چشخِ ًمذیٌگی هَاجِ خَاّین ؿذ کِ ثبیؼتی ثِ  03سٍص ثبؿذ عجك فشهَل فَق ثب  03ثذّیْب 

سُ ٍكَل،کبّؾ دٍسُ ًگْذاسی هَجَدی ؿیَُ ّبی هختلف اص لجیل افضایؾ دٍسُ ثبصپشداخت ثذّیْب، کبّؾ دس دٍ

 سٍص کوجَد سا کٌتشل ٍ هذیشیت ًوَد. 03کبال ٍ یب اػتمشام اص ػیؼتن ثبًکی ججشاى ٍ پَؿؾ 

 ريس -مذت ضزح

B =44 ديرٌ باسپزداخت بذَیُا 

(24) 

(34) 

C      =ديرٌ وگُذاری مًجًدی کاال 

D          = ديرٌ يصًل مطالبات 

A          =        (14)  وتیجٍ چزخٍ وقذیىگی 

التلبدی  دٍسُ گشدؽ ػولیبت یک ثٌگبُ ،دٍسُ ٍكَل هغبلجبت ثب هتَػظ دٍسُ هَجَدی کبالهتَػظ جوغ  تًضیح :

     C+D       24+34=54ًـبى هی دّذ.  سا 

B -:متًسط ديرٌ باس پزداخت بذَیُا 

هی ؿَد اهب ثبیؼتی تَجِ داؿت کِ  یٌگیًمذ خشٍجکبّؾ یْب هَجت ّافضایؾ هذت ثبصپشداخت ثذ ىعَالًی ؿذ 

یُاَديرٌ باسپزداخت بذ   

 )14( ريس کاَص

 ديرٌ يصًل مطالبات ديرٌ وگُذاری مًجًدی کاال

44 

 

(34)  (24)  

 چزخٍ وقذیىگی
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آػیت هی سػبًذ ٍ ػجت  ثٌگبُ التلبدیت ْشثِ اػتجبس ٍ ؿ،یْب ثِ علجکبساى ّؿذى سًٍذ ثبصپشداخت ثذ عَالًی

 فشهَل هتَػظ دٍسُ ثبصپشداخت ثذّیْب ػجبستؼت اص: هی ؿَد .ثب علجکبساى  آتی ٍ سٍاثظ تضؼیف استجبط

 

 

C -:متًسط ديرٌ مًجًدی کاال 

ػذم فشٍؽ  هتؼبلجبً ٍ  )سػَة کبال دس اًجبس( هَجَدی اًجبؿتهَجَدی ّب ثِ هفَْم ًگْذاسی افضایؾ هذت صهبى  

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هَجَدی کبال ثب ثْبی توبم ؿذُ  آى ٍ اص ثیي سفتي فشكتْبی فشٍؽ ٍ ػولکشد ضؼیف هی ثبؿذ

ؿٌبػبیی هی ؿَد لزا ثِ هٌظَس اسصیبثی كحیح دس هحبػجبت اص ثْبی توبم ؿذُ کبالی فشٍؽ سفتِ اػتفبدُ هی 

 گْذاسی دٍسُ هَجَدی کبال ػجبستؼت اص:.فشهَل هتَػظ ً گشدد

 

D- :متًسط ديرٌ يصًل  

ثب فـبس کِ ٍلیکي ثبیؼتی تَجِ داؿت  خَاّذ ؿذ آٍسیهَجت افضایؾ ػَد هغبلجبت کَتبُ ؿذى دٍسُ ٍكَل

 ثبلؼکغ ٍ ، ًگشددثش کَتبُ کشدى دٍسُ ٍكَل هَجت اص دػت دادى هـتشیبى ٍ ثبصاس فشٍؽ دس کٌبس دیگش سلجب

کبّؾ ػَد ًبؿی اص تبهیي  ٍ هتمبثالً افضایؾ دٍسُ ٍكَل هَجت افضایؾ ّضیٌِ ّبی ًبؿی اص تبهیي ًمذیٌگی

 ًمذیٌگی اص هٌبثغ 

فشهَل هتَػظ دٍسُ هی گشدد.  (دیگش هٌبثغ ػیؼتن ثبًکی ٍ یب ّضیٌِ ّبی ًبؿی اص تبهیي ٍجَُ ّوچَىی)خبسج

 :ٍكَل هغبلجبت ػجبستؼت اص 

 

 گزدش عملیات :

گشدؽ ػولیبت ثشسػی ٌگبُ التلبدی سا هـخق هی ًوبیذ ثٍضؼیت ػولیبت یک  یکی دیگش اص اثضاسّبیی کِ 

کِ ثِ ؿشح ریل هَسد ی تجبسی هی ثبؿذ،ٌهَجَدی کبال ٍ حؼبثْبی پشداخت تجبسی،ی ٌحؼبثْبی دسیبفتهشتجظ ثب 

 .ثشسػی لشاسهی گیشد 

 Dحؼبثْبی دسیبفتٌی تجبسی = هتَػظ دٍسُ ٍكَل:÷ هیبًگیي فشٍؽ ًؼیِ سٍصاًِ 

 Bهتَػظ دٍسُ  ثبصپشداخت ثذّیْب := حؼبثْبی پشداختٌی تجبسی ÷ خشیذ سٍصاًِ هیبًگیي 

 Cهتَػظ ًگْذاسی دٍسُ هَجَدی کبال: =هَجَدی کبال ÷ هیبًگیي ثْبی توبم ؿذُ کبالی فشٍؽ سفتِ سٍصاًِ 
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ضشٍست کٌتشل ٍ ًظبست ثش ػشهبیِ دس گشدؽ، ّوبى کٌتشل ثش داسایی ّبی جبسی ٍ ثذّی ّبی  سزمایٍ در گزدش:

جبسی کِ ثِ ًَػی هیضاى سیؼک ٍ ثبصدّی یک ثٌگبُ التلبدی سا تؼییي هی کٌذ ٍ اص اّویت ثؼضایی ثشخَسداس 

 اػت . 

 فشهَل ریل ثذػت هی آیذ. دٍایي ًؼجت اص 

  0داسایی جبسی ) -تفبٍت = ثذّی جبسی

 دس ایي فشهَل اگش ثذّی جبسی ًؼجت ثِ داسایی جبسی ثیـتش ثبؿذ. حکبیت اص هٌفی ؿذى ػشهبیِ دس گشدؽ اػت.

                                                                                                                                                        داسایی جبسی        )0

ثذّی جبسی                                                                                                                                           

دس ایي فشهَل هیضاى پَؿؾ ثذّی جبسی اص هحل داسایی ّبی جبسی سا ًـبى هی دّذ کِ هؼوَالاً ػذد آى ثبیؼتی 

 ذ .ثیؾ اص یک ثبؿ

         دس ّش كَست تَجِ ثِ ػشهبیِ دسگشدؽ اص هَاسد هْوی اػت کِ تغییشات دس ّش یک اص الالم داسایی ّب ٍ 

 ثذّی ّبی جبسی هی تَاًذ ثش آى اثش هؼتمین ثگزاسد.

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

دریافت يجٍ 

 اس مطتزی  

اس مطتزی 

تحًیل کاال بٍ 

 مطتزی 

مطتزی 

ارسال کاال بٍ 

 ضعب 

ضعب 

دریافت کاال اس 

 تامیه کىىذگان 

 تامیه کىىذگان

 مطالبات 

اس مطتزیان 

؟؟؟  گزدش عملیات 

 تًسیع 

 فزيش 

اوبار 

 مزکشی 

اخذ سفارش 

 اس مطتزی 

اس مطتزی 

 َشیىٍ باوکی

 گزدش عملیات در ضزکتُای پخص
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عَل یک دٍسُ  ایي ًؼجت تؼذاد دفؼبت تؼَیِ ثذّکبساى تجبسی دس تجاری :گزدش حسابُای دریافتىی -1

ثِ  هی دّذ،ثِ ػجبست دیگش ثبال ثَدى ایي گشدؽ )ًؼجت ثِ ػغح هغلَة تؼییي ؿذُ( تؼییي ؿذُ سا ًـبى

دس تجبسی هبلی ثش فشٍؿْبی ًؼیِ ٍ فـبس ثش تؼَیِ هغبلجبت اص ػَی ثذّکبساى  ّبی کٌتشلاػوبل هفَْم 

 هی ثبؿذ ٍ ثبلؼکغ ػشػت ثخـیذى ثِ چشخِ ًمذیٌگی  ساػتبی

 اص: ؼتفشهَل گشدؽ حؼبثْبی دسیبفتٌی ػجبست 

 

 

ًگْذاسی هَجَدی کبال ٍ یب گشدؽ تؼذاد دفؼبت هَجَدی هیضاى ایي ًؼجت ٍضؼیت  گزدش مًجًدی کاال:-2

چٌبًچِ همذاس هحبػجِ ؿذُ اص هیضاى کِ یٌلَست ذًـبى هی دّذ ثدس عَل دٍسُ تؼییي ؿذُ سا کبال دس اًجبس 

بال دس ؿشکت هی ثبؿذ ٍ ثبلؼکغ چٌبًچِ  کهغلَة تؼییي ؿذُ ثیـتش ثبؿذ ثِ هفَْم کبّؾ ٍ کوجَد هَجَدی 

حذ ؿذُ کوتش ثبؿذ ًـبى دٌّذُ سکَد ٍ یب ًگْذاسی ثیؾ اص  ییياص هیضاى هغلَة تؼهمذاس هحبػجِ ؿذُ 

دس ّش كَست حفظ ٍ ًگْذاسی هَجَدی کبال دس ػغح هی ثبؿذ هَلذ غیش  ّبی هَجَدی کبال ثِ ؿکل داسایی

 هٌبػت تؼییي ؿذُ اص اّویت ثؼضایی ثشخَسداس اػت.

 : فشهَل گشدؽ هَجَدی کبال ػجبستؼت اص

 

 

ایي ًؼجت تؼذاد دفؼبت تؼَیِ ثب علجکبساى سا دس عَل یک دٍسُ تؼییي ی تجاری :ىگزدش حسابُای پزداخت-3

هی دّذ ثِ ػجبست دیگش پبئیي ثَدى ایي گشدؽ )ًؼجت ثِ ػغح هغلَة تؼییي ؿذُ(ثِ هفَْم   ؿذُ ًـبى

سا دس ّضیٌِ هبلی  کوتشیيکبّؾ خشٍج ٍجِ ًمذ ٍ حفظ هٌبثغ ًمذیٌگی هحؼَة هی گشدد کٌتشل ایي سٍؽ اٍالً 

 .ٍ هغوئي تشیي ؿیَُ کٌتشل خشٍج ٍجِ ًمذ هحؼَة هی گشدد ٍ ثبلؼکغثش خَاّذ داؿت 

 :فشهَل گشدؽ حؼبثْبی پشداختٌی ػجبستؼت اص

 

تجبسی گشدؽ حؼبثْبی دسیبفتٌی =فشٍؽ ÷ تجبسی یٌحؼبثْبی دسیبفت  

هَجَدی کبالگشدؽ  =ثْبی توبم ؿذُ کبالی فشٍؽ سفتِ ÷هَجَدی کبال  

گشدؽ حؼبثْبی پشداختٌی =ثْبی توبم ؿذُ خشیذ ÷حؼبثْبی پشداختٌی تجبسی  
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 ػشهبیِ دس  ،هشثَط ثِ چشخِ ًمذیٌگی ثش اهَسدس پبیبى هی تَاى گفت کٌتشل ٍ ًظبست كحیح  تیجٍ گیزی :و

گشدؽ ٍ گشدؽ ػولیبت ًمؾ ثؼضایی دس ػَدآٍسی ؿشکت ّبی پخؾ داسد. ّش چمذس ثتَاى ػشػت ایي چشخِ 

شدؽ کبال ٍ هثبل گشدؽ ٍجَُ ًمذ ٍػَد ؿشکت خَاّذ ؿذ. هلوَع تشیي سا ثیـتش ًوَد ػوالً هَجت افضایؾ گ

ٍ  کنگشدؽ کبال ، اتَهجیل ٍ ػَپشهبسکت هی ثبؿذ دسًوبیـگبُ اتَهجیل  ًوبیـگبُػَد دس دٍ  ٍاحذ التلبدی 

ػَدآٍسی ّش ٍاحذ کبال ثبالػت اهب دس ػَپشهبسکت گشدؽ کبال ثبال ٍ ػَدآٍسی ّش ٍاحذ کبال پبییي اػت حبال 

افضایؾ داد یمیٌبً ػَد آٍسی ثِ ًحَُ چـوگیشی افضایؾ خَاّذ  سا ثِ ًحَ هٌبػجی کبال ػشػت گشدؽاگش ثتَاى 

 یبفت . 

 

 

 تز سزیع دير،َای اقتصادی ایه کطًر در آیىذٌ ای وٍ چىذان  بٍ امیذ ريسی کٍ سزعت چزخ

 .بٍ گزدش در آیذ  َا َای اقتصادی مىطقی ي متىاسب با دستزوج ي فعالیت بىگاٌ ي سًدآيری

 تطکز با 

 

 اتًمبیلگزدش کاال ضعیف   = ومایطگاٌ ×   سًد باال     

 گزدش کاال باال      =      سًپزمارکت×     سًد پاییه      


