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  پیشگفتار
 

پردازند کھ مولفھ اص�لی   ھا در فضایی بھ رقابت می در دنیای کنونی، سازمان
ھ�ا ب�رای روی�ارویی ب�ا ش�رایط ح�اکم        آن، عدم اطمینان و تغییر است. سازمان

ھ�ا، تفک�رات، راھبردھ�ا     گی�ری از روش  بر محیط کسب وکار، مجبور بھ بھ�ره 
ش�تھ باش�د   ھ�ای جدی�دی ھس�تند ک�ھ ب�ااین مح�یط م�تالطم ھم�اھنگی دا         و سیستم

ھ��ا را ب��ھ س��مت تولی��د محص��والتی ب��ا      رق��ابتی ش��دن مح��یط تج��اری، س��ازمان   
ھ�ای    ت�ر مط�ابق ب�ا نی�از     ت�ر و از ھم�ھ مھ�م    کیفیت بیشتر، باقیمت کمتر، متن�وع 

دھد.توج���ھ ب���ھ خواس���ت مش���تریان و تولی���د محص���والت    مش���تریان س���وق م���ی
ھ���ا  ھ���ا در اھ���م اھ���داف س���ازمان   مط���ابق ب���ا نیازھ���ای جدی���د وروزاف���زون آن  

ت��رین انتظ��ارات مش��تریان تھی��ھ محص��والتی ب��ا    قرارگرفت��ھ اس��ت.یکی از مھ��م 
قیمت مناسب و در کمت�رین زم�ان ممک�ن اس�ت.کاھش قیم�ت محص�والت تنھ�ا        

ش�ود و ای�ن مھ�م ب�ا بک�ارگیری سیس�تم        ھای تولید میسر می با کم کردن ھزینھ
اض�افی  تولی�د ن�اب ح�ذف ھرن�وع فعالی�ت      کند. فلس�فھ   تولید ناب تحقق پیدا می

ھ�ای تولی�دی جدی�د     .سیس�تم است کھ درچرخھ تولید ارزش افزوده  ایجاد نکند
ھمگام ب�ا رش�د تکنول�وژی وص�نعت در جھ�ت کاس�تن فاص�لھ ب�ین محص�والت          

ھ�ای   ھ�ای  تولی�دی دردھ�ھ    تولید شده و انتظارات  مش�تریان ھس�تتند. پ�ارادایم   
بخش�یدن   اخیر بعد از تولید ناب درجھ�ت ت�امین انتظ�ارات مش�تریان وس�رعت     

ب�ھ ارائ�ھ محص�والت و خ�دماتی ھس�تند ک�ھ پ�یش از ای�ن مش�تریان در اندیش�ھ           
اند.ھدف مولفین از نگارش این کتاب توصیف مف�اھیم اساس�ی    تحقق آن بوده

چاب��ک اس��ت ک��ھ پ��یش نی��از و زمین��ھ س��از   -ھ��ای ک��اربردی تولی��د ن��اب  وجنب��ھ
اي تحق���ق س���ازمان و تولی���د در ک���الس جھ���انی اس���ت.مطالعھ ای���ن کت���اب ب���ر    

دانشجویان مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد ومدیران سازمانھا و س�ایر  
دان�یم از ھمك�اري و    عالقھ مندان توصیھ مي گردد. در پایان بر خ�ود الزم م�ي  

ان�د   ي عزیزاني ك�ھ در چ�اپ و انتش�ار ای�ن اث�ر مش�اركت داش�تھ        مساعدت كلیھ
  تقدیر و تشكر نماییم.
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