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فعالیت ًَع اص ًظش طشف ّا ششکت کلیِ تشای ّا ّضیٌِ تشآٍسد  

 .تاشذ هفیذ تَاًذ هی

دقیق تخویي ّا، ّضیٌِ خظَص دس اثشتخش سیضی تشًاهِ تشای  

 .است ضشٍسی سیضی تشًاهِ فشآیٌذ دس ّا ّضیٌِ
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   تجشتیات ًشاى هی دّذ تشآٍسد ّضیٌِ دس هشاحل اٍلیِ تظوین گیرشی ّرای

 .استشاتژیک ًقش هْوی داسد

ایي ًقش هی تَاًذ دس خظَص هَاسد ریل تاشذ: 

تشآٍسد ّضیٌِ تشای تسرْیل تجضیرِ ٍ تیلیرل هَقعیرت ّرای اسرتشاتژیک       1.

 (تشآٍسد ّضیٌِ استشاتژی ّای هختلف پیش سٍی هذیشیت)

یک ششکت تَلیذی هی خَاّذ هیظَلی سا تَلیذ کٌذ کِ اص اجرضا  هتعرذد   : هثال

ایي ششکت هی خَاّذ اص تیي دٍ گضیٌرِ تَلیرذ یکری اص    . تشکیل شذُ است

 قغعات هیظَل خَد ٍ یا خشیذ آى اص تیشٍى تظوین گیشی ًوایذ
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شٌاسرایی  )تشآٍسد ّضیٌِ تشای تسْیل تجضیِ ٍ تیلیرل صًجیرشُ اسص    1.

 (عَاهل ّضیٌِ صا تشای تعییي اهکاى کاّش ّضیٌِ ّای صًجیشُ اسص 

یک ششکت تَلیذی قظذ داسد توٌظَس حفظ هَقعیرت سقراتتی خرَد دس    : هثال

ایري شرشکت ترا تیلیرل     . تاصاس تشًاهِ کراّش ّضیٌرِ ای سا اجرشا ًوایرذ    

صًجیشُ اسص  هیظَل خَد، فعالیت ّرایی سا کرِ هری ترَاى ترِ عشیرق       

هتفاٍتی اًجام داد شٌاسایی هی کٌذ ٍ آًْا سا اص ًظش هیضاى ّضیٌِ ای کِ 

 ایجاد خَاٌّذ کشد تا یکذیگش هقایسِ هی کٌذ
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 تشآٍسد ّضیٌِ تشای تسْیل ّضیٌِ یاتی ّذف ٍ ّضیٌِ یاتی چشخِ عوش1.

ایري  . یک ششکت تَلیذی قظذ داسد هیظرَل جذیرذی سا تَلیرذ کٌرذ    : هثال

ششکت تا استفادُ اص تکٌیک ّضیٌِ یراتی ّرذف قیورت سقراتتی هیظرَل      

خَد سا تعییي هی کٌذ ٍ تِ عشاحی فشایٌذ تَلیذ هیظَل هی پشداصد ٍ ترا  

تخویي ّضیٌِ ّای فشایٌذ تَلیذ تشسسی هی کٌذ کِ آیا هی تَاًذ تِ سَد 

 ّذف دست یاتذ یا خیش؟ 
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تشای تشآٍسد ّضیٌِ ّا تایذ ساتغِ تریي ّضیٌرِ ّرا ٍ عرَاهلی کرِ ترش       •
 .ّضیٌِ ّا هَثشًذ سا هشخض ًوَد

عوَهرا  دٍ فرشع اساسری ٍجرَد     اکثش سٍ  ّای تشآٍسد ّضیٌرِ،  دس •
 :داسد
 

تا استفادُ اص یک هعادلِ خغی هی تَاى سفتاس ّضیٌِ سا تغرَس طریی    1.
 .تشآٍسد کشد

اختالف دس سغ  ّضیٌرِ کرل هری تَاًرذ ًاشری اص اخرتالف دس سرغ         2.
 .هیشک ّضیٌِ تاشذ

 
 شَدساتغِ تیي ّضیٌِ ٍ هیشک ّضیٌِ دس قالة هعادلِ ریل تیاى هی •

Y= a + b X 
 



 (Y)تشخیص مًضًع هزیىه  1.

 (X)تعییه محرک هزیىه 2.

جمع آيری اطالعات درمًرد مًضوًع هزیىوه ي محورک    3.
 هزیىه

 به تصًیر کشیذن اطالعات در ومًدارها ي گراف ها4.

 اوتخاب ريش صحیح برآيرد5.

 اوجام برآيردها6.

 بررسی صحت برآيردها7.
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ّذف تشخیض الگَّای غیش هعوَل دس دادُ ّا هی تاشذ 

هاًٌذ: 

ًَساًات ًاشی اص تغییشات فظلی 

 ٍ ُدادُ ّای پشت افتاد... 
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دس ایي هشحلِ تِ تخویي ضشایة هذل پشداختِ هی شَد. 

سٍ  ّای تعییي ضشایة هذل: 

 تجضیِ ٍ تیلیل حساب ّا1.

 ًوَداس پشاکٌذگی2.

 سٍ  حذ تاال ٍ حذ پاییي3.

 سٍ  ّای سیاضی  4.

 تشآٍسد هٌْذسی. 4.1

 تجضیِ ٍ تیلیل سگشسیَى. 4.2
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ایي اسصیاتی ّا شاهل: 
 تشسسی هٌاسة تَدى هیشک ّای ّضیٌِ اًتخاب شذ1ُ.
 دقت ٍ ثثات اعالعات تْیِ شذ2ُ.
 تظَیشیاعالعات ٍ طیی  ًوَداسّا تفسیش 3.
 شذُ تشای تشآٍسد ّضیٌِ ّاسٍ  اًتخاب دقت 4.
 
یکی اص ساُ کاسّای اسصیاتی: 

هقایسِ اسقام تشآٍسدی تا ًتایج ٍاقعی دس دٍسُ ّای هختلف 
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ایي سٍ  شاهل  : 
 تشسسی حساتْا ٍ تعییي تخش ثاتت یا هتغیش آًْا1.
تقسین تخش هتغیش تش سغ  هیرشک ّضیٌرِ ترشای تعیریي ًرش       2.

 (b)هتغیش ّضیٌِ 
 (a)تعییي تخش ثاتت تِ عٌَاى ّضیٌِ ّای ثاتت 3.

 
 

ایي سٍ  تا حذی تش قضاٍت شخظی هذیش هتکی است: عیة. 
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ایي سٍ  شاهل  : 
 سسن ًوَداس پشاکٌذگی1.
 سسن خغی کِ اص هیاى تواهی ًقاط تگزسد2.
 (b)تعییي شیة خظ تعٌَاى ًش  هتغیش ّضیٌِ 3.
تعییي هیل تالقی خظ تا هیَس عوَدی تعٌَاى تخرش ثاترت   4.

 (a)ّضیٌِ 
 

ٌِّگام استفادُ اص هشاّذات گزشتِ تایذ تِ استثاط تریي  : ًکت
 (داهٌِ هشتَط)سغَح فعالیت گزشتِ ٍ آیٌذُ تَجِ شَد 

ّوِ هشاّذات دس تشسین ًوَداس دخالت داسًذ: هضیت 
تعییي خظ هٌاسة هثتٌی تش قضاٍت چشوی است : عیة 
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 ساعات کار ماشین آالت ىسینو برق

700000 3000 1387 

720000 3100 1388 

660000 2800 1389 

800000 3500 1390 



ایي سٍ  شاهل: 
 تعییي دٍ ًقغِ حذ تاال ٍ پاییي1.
 تعییي تفاٍت ّضیٌِ دٍ سغ 2.
 (b)تقسین تفاٍت هیاسثِ شذُ تش تفاٍت سغ  هیشک ّضیٌِ 3.
تعییي ّضیٌِ هتغیش دس سغ  دلخَاُ ٍ تعییي تفاٍت آى تا ّضیٌِ 4.

 (a)کل دس آى سغ  
 

ًِقاط تعییي شذُ تایرذ دس داهٌرِ تیراًگش شرشایظ غیشعرادی      : ًکت
 ًثاشذ  

تٌْا اص دٍ ًقغِ استفادُ هی شَد: عیة 
سادگی دس استفادُ: هضیت 
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 اطالعات ریل درمورد ىزینو برق مصرفی یک
مذیر شرکت . شرکت تولیذی در دسترس است

می خواىذ ىزینو برق سال آینذه را در صورتی 
افزایش یابذ % 10کو ساعات کار ماشین آالت 

 .را تخمین بزنذ
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 ساعات کار ماشین آالت ىسینو برق

700000 3000 1387 

720000 3100 1388 

660000 2800 1389 

800000 3500 1390 



                 3500تعیین حذ باالی ساعات کار 
                 2800تعیین حذ پایین ساعات کار 
                3500-2800=700محاسبو اختالف 
                    800000تعیین حذ باالی ىزینو 
                    660000تعیین حذ پایین ىزینو 
  800000-660000=140000محاسبو اختالف 

 
          140000÷  700=200محاسبو نسبت 
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b = 200 

 ساعات کار ماشین آالت ىسینو برق

700000 3000 1387 

720000 3100 1388 

660000 2800 1389 

800000 3500 1390 



محاسبو بخش ثابت 
 

b+200*3500=800000 
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a=100000 

Y=200x+100000 

3500*110%=3850 
Y=200*3850+100000=870000 

 ساعات کار ماشین آالت ىسینو برق

700000 3000 1387 

720000 3100 1388 

660000 2800 1389 

800000 3500 1390 



 دس ایرري سٍ  اص تجضیررِ ٍ تیلیررل تفظرریلی اجررضای ّررش هشحلررِ اص
 .فشایٌذ استفادُ هی شَد

تا استفادُ اص صهاًسٌجی ساعات کاس الصم تشای تَلیذ هیظَل : هثال
 هیاسثِ ٍ دس ًش  دستوضد ضشب هی شَد

تا استفادُ اص ًقشِ یا فشهَل تَلیذ هیضاى هظشف هرَاد اٍلیرِ   : هثال
تعییي ٍ تا استفادُ اص ًش  ّای هَاد، ّضیٌِ هَاد هسرتقین هیاسرثِ   

 هی شَد
 

ًیاص تِ اعالعات گزشتِ ًذاسد: هضیت 
تیاى جض  تِ جض  فشایٌذ تَلیذ: هضیت 
ّضیٌِ تش ٍ صهاى تش است: عیة 
اتکا  تِ ششایظ آسهاًی ٍ ایذُ آل: عیة 
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   سٍشی تشای تعییي خغی کِ تِ تْتشیي ًیَ هوکي اص هیراى توراهی
 ًقاط عثَس هی کٌذ

 هْوتشیي هشحلِ دس ایي سٍ  تشقشاسی استثاط علت ٍ هعلَلی تیي
هیرشک  )ٍ هتغیشّرای هسرتقل   (( Y)هَضَع ّضیٌِ )هتغیش ٍاتستِ 
 .است(( X)ّای ّضیٌِ 

ُاگش یک هیشک ّضیٌِ ٍجَد داشتِ تاشذ، سگشسیَى خغی ساد 
 هیرشک ّضیٌرِ ٍجرَد داشرتِ تاشرذ، سگشسریَى       تیش اص یک اگش

 چٌذگاًِخغی 
 

     ٍ سا هرری ترَاى تررا  ... تراثیش شرشایظ خرراص هاًٌرذ تغییررشات فظرلی
 استفادُ اص هتغیشّای هظٌَعی دس هذل اعوال ًوَد
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 ساعات کار ماشین آالت ىسینو برق

700000 3000 1387 

720000 3100 1388 

660000 2800 1389 

800000 3500 1390 



ضشیة ّوثستگی ٍ ضشیة تعییي 
چِ هیضاى اص تغییشات هتغیش ٍاتستِ تَسیلِ تغییرشات هتغیرش هسرتقل    

 .تَضی  دادُ هی شَد
 ُآهاسt 

اتکا ، دسجِ اعتثاس ٍ ثثات استثاط تیي هتغیش هستقل ٍ ٍاتسرتِ   قاتلیت
 سا ًشاى هی دّذ

 (standard error)خغای استاًذاسد •
 هیضاى دقت تشآٍسد سگشسیَى سا ًشاى هی دّذ

P-Value 
 خغش تظادفی تَدى ًتایج حاطلِ سا ًشاى هی دّذ
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تِ اطَل ٍ هیذٍدیت ّای سٍ  تَجِ شَد 
 تعییي هذلی کِ استثاط تیي ّضیٌِ ّا ٍهیشک ّای ّضیٌِ سا

 .تخَتی تعییي کٌذ
ٍیژگی ّای دادُ ّای ٍاسدُ تِ هذل هَسد تَجِ قشاس گیشد. 
ّوَاسُ تشآٍسدّا تا خغا ّوشاُ است. 
اعالعات هتغیشّا هشتَط تِ یک دٍسُ تاشٌذ. 
   یرادگیشی ٍجرَد ًذاشرتِ    )دادُ ّا داسای سًٍذ خغری تاشرٌذ

 ( تاشذ
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سٍشی سیستواتیک تشای تشآٍسد ّضیٌِ ّاسرت  : هٌیٌی یادگیشی
 .صهاًی کِ یادگیشی ٍجَد داسد

 
تا افضایش حجن تَلیذ صهاى تَلیذ کراّش هری یاترذ    : اثش یادگیشی

 صیشا کاسگشاى هْاست تیشتشی تذست هی آٍسًذ
 

دسطذ کراّش هیراًگیي صهراى طرشف شرذُ ترشای       : ًش  یادگیشی
 .تَلیذ دس ٌّگاهی کِ خشٍجی ّا دٍ تشاتش هی شًَذ

 
 :هذل ّای ًوایش هیضاى یادگیشی

 هذل هتَسظ صهاى الصم تشای تَلیذ ّش ٍاحذ هیظَل1.
 هذل صهاى الصم تشای تَلیذ ّش ٍاحذ هیظَل اضافی2.
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Y=a . X b 
 

/ log2 (ًش  یادگیشی) b= log 

 
X:تَلیذ کل تعذاد 
b:یادگیشی اثش 
a:هیظَل اٍلیي دستوضد ّضیٌِ یا کاس ساعات 
Y:هیظَل ٍاحذ ّش دستوضد ّضیٌِ یا کاس ساعات هیاًگیي 
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 ِششکتی اٍلیي سفاس  تَلیذ هیظَل جذیذ خَد ت
 .  عذد سا دسیافت کشدُ است 16تعذاد 

 ساعت 100صهاى الصم تشای تَلیذ اٍلیي هیظَل 
 80ٍ ًش  یادگیشی% 

؟ صهاى تقشیثی تیَیل سفاس  چٌذ ساعت تعذ خَاّذ 
 تَد؟

 ظشف چِ هذت صهاًی ساختِ خَاّذ شذ؟ 16؟ هیظَل 
سیال تاشذ تاتت ّضیٌِ  50؟ اگش ًش  ساعتی دستوضد 

دستوضد ساخت ایي سفاس  چِ هثلغی پشداخت خَاّذ 
 شذ؟
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 xزمان الزم برای تولید 
 امین محصول

کل زمان صرف شده 
 (انباشتو)برای تولید 

میانگین زمان صرف شده 
 برای ىر واحد محصول

تعداد واحدىای 
 تولید شده

100 100 100 1 

60=100-160 160=80*2 0.3219- 2*100=80 2 

50.63=160-210.63 210.63=70.21*3 0.3219- 3*100=70.21 3 

45.37 256 0.3219- 4*100=64 4 

41.85 297.85 0.3219- 5*100=59.57 5 

. . . . 

28.06 655.36 0.3219-16*100=40.96 16 
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32768=50*655.36  



میانگین زمان صرف 
شده برای ىر واحد 

 محصول

کل زمان صرف شده 
 (انباشتو)برای تولید 

 xزمان الزم برای تولید 
 امین محصول اضافی

تعداد واحدىای 
 تولید شده 

100 100 100 1 

180/2=90 180=100+80 0.3219- 2*100=80 2 

250.21/3=83.40 250.21=70.21+180 0.3219- 3*100=70.21 3 

314.21/4=78.55 314.21=250.21+64 0.3219- 4*100=64 4 

373.78/5=74.66 373.78 0.3219- 5*100=59.57 5 

. . . . 

892/16=55.75 892 0.3219- 5*100=40.96 16 

28 
44600=50*892  


