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نقش کدگذاري کاالها در بهبود مدیریت موجودي ها 
"مروري بر سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي"

همت مراد قلندري  
عباس سحرخوان

در این مقاله مسئله تخصیص کد یکتا به کاالهاي تدارک شده و نقش آن در بهبود عملیات آمادي، اصالح الگوي مدیریت موجودي ها 
و کاهش مصارف در سازمان هاي بزرگ و گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. این نوشتار از طریق بیان مشخصات، کاربردها و فواید 
سامانه هاي شناسه گذاري کاالهاي تدارک شده که در حوزه نسبتا وسیعي در سطح واحدهاي دفاعي قابل پیاده سازي است، به شرح و 
تبیین موضوع پرداخته است. هدف این نوشتار بیان الگویي براي بهبود سیستم مدیریت موجودي با تاکید بر کاهش هزینه ها در مصارف 
مربوط به کاالهاست که از ابعاد و جنبه هاي گوناگوني بدست مي آید. از آنجا که در سازمان هاي بزرگ که داراي چند بخش یا واحد 
جداگانه هستند، حجم قابل توجهي از دارایي ها و منابع مالي و فیزیکي سازمان در تامین و تدارک کاالها و پشتیباني واحدهاي عملیاتي 
به مصرف مي رسد، به کارگیري ابزارها و روش هایي مانند کدگذاري اقالم نقش مهمي در نیل به اثربخشي و کارایي باالتر دارد. همچنین 
سازمان پشتیبان براي هدایت و مدیریت سامانه کدگذاري اقالم از ضرورت هاي مدیریت سامانه هاي به کاررفته در سطحي گسترده است. 
این نقش در دل سازمان هاي دفاعي ایران به مرکز دفاعي راهبري سامانه کدگذاري اقالم )مدرسکا( سپرده شده است. مدرسکا در سال 

1390تاسیس و راه اندازي گردیده است. 

واژه های کلیدی:
کدگذاري کاالها، مدیریت موجودي ها، سامانه شناسه گذاري، استفاده بهینه از اقالم، مدرسکا

تاریخ دریافت: 91/10/25
تاریخ پذیرش: 91/12/15

چکیده:

1( مقدمه
در یک سازمان آمادي، فعالیت هاي متعددي براي تامین و 
تدارک کاالها و پشتیباني و نگهداري آنها به انجام مي رسد. 
سیستم هاي  تجهیزات  در  موجود،  اطالعات  اساس  بر 
دو  تعمیر  و  نگهداري  و  قطعات  تامین  هزینه هاي  نظامي، 
یک  تجهیز  یک  اولیه  خرید  هزینه  و  هزینه ها  کل  سوم 
سوم کل هزینه برآورد شده است )شکل 1(. هدف بنیادین 
یک سیستم آمادي این است که به گونه اي موثر واحدهاي 

عملیاتي را پشتیباني نماید. 

زمان  در  درست،  کاالي  قلم  رساندن  طریق  از  کار  این 
مقطع  هر  در  و  مناسب  قیمت  با  درست  مکان  به  درست، 
زماني میسر مي گردد. )راهنماي سیستم کدگذاري ناتو( از 
تدارک  موسسات  و  نظامي  یگان هاي  و  واحدها  که  آنجا 
همه  بین  هماهنگي  هستند،  متعدد  آنها  پشتیبان  و  دهنده 
و  نگهداري  موجودي ها،  و  مواد  مدیریت  منظور  به  آنها 
دوم  دست  تجهیزات  از  دوباره  استفاده  و  عملیات  تعمیر، 

اهمیت مي یابد. 

1. The Guide To NATO Codification System
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شکل 1. هزینه خرید یک تجهیز 1/3 کل هزینه چرخه عمر -هزینه پشتیباني یک تجهیز 2/3 کل هزینه چرخه عمر

براي هماهنگي بین واحدها، سازوکاري نیاز است که تمام 
واحدهاي دفاعي بتوانند با استفاده از آن در مواقع ضروري 
همدیگر را پشتیباني کنند و به عنوان نمونه از موجود بودن 
این  نمایند.  اطالع  کسب  یکدیگر  انبار  در  اقالم  برخي 
دستاورد که به صورت مستقیم با بهینه سازي موجودي ها و 
استفاده بهتر از کاالها مرتبط است تنها در صورتي به دست 
خواهد آمد که تمام کاالها، تجهیزات، مواد، قطعات و اجزاء 
آنها به نحو یکسان و قابل فهم براي تمامي کساني که در 
سرتاسر واحدهاي دفاعي فعالیت مي کنند شناسایي شده و توصیف 

 .)ISO/IEC Guide 77( گردند
ایران  دفاعي  فعال در بخش  یگان ها و موسسات  واحدها، 
به گونه اي فعالیت مي کنند که ارتباطي بین آنها براي تبادل 
وجود  استفاده  مورد  قطعات  و  کاالها  به  مربوط  اطالعات 
ندارد. در اینجا منظور ارتباط بین ارتش جمهوري اسالمي 
ایران و هر یک از نیروهاي زمیني و دریایي و هوایي تابع آن، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و هر یک از نیروهاي زمیني 
و  انتظامي  نیروي  استاني،  سپاه هاي  و  هوایي  و  دریایي  و 
موسسات تابع وزارت دفاع )ودجا( است. حتي موسسات تابع 
دیگر دستگاه هاي دولتي نیز مي توانند با همدیگر و با دیگر 
موسسات تبادل داده ها و اطالعات مربوط به اقالم داشته 
شرایط  در  آنها  وتسهیالت  امکانات  این صورت  در  باشند. 

خاص با کارایي بیشتري مورد استفاده قرار مي گیرد.
 

کدگذاري  و  باره سامانه شناسایي  در   )2
اقالم دفاعي

اولیه،  مواد  از  )اعم  اقالم  براي  کاتالوگ سازي  و  شناسایي 

قطعات، اجزاء و محصوالت نهایي( از ضرورت هاي اساسي 
در سازمان هاي دفاعي بزرگ و گسترده محسوب مي شود 
)کاتالوگ سازي مواد در وزارت دفاع جمهوري چک، مارک 
و النگرووا(1 .  این کار اطالعات موردنیاز براي انجام درست 
فعالیت هاي آمادي مانند برآورد، تدارک و خرید، نگهداري، 
توزیع، بکارگیري، تعمیر و دفع و دفن پسماند را فراهم کرده 
و در اختیار کاربران قرار مي دهد. براي تعریف نیازمندي هاي 
سرتاسر  در  آنها  انتشار  و  سازماندهي  و  تامین  اطالعاتي، 

 .)ISO/IEC 22745( سازمان، به یک سامانه نیاز است
سامانه کدگذاري اقالم تدارک شده، مجموعه اي از رویه ها 
و ابزارها است که با استفاده از آن قطعات و اجزاء تجهیزات 
صورت  به  نظامي  امور  در  استفاده  مورد  دستگاه هاي  و 
یکنواخت نام گذاري، توصیف و دسته بندي گردیده و به هر 
داده مي شود.  تدارک شده یک شماره کاال تخصیص  قلم 
این شماره ها و توصیفات اقالم در کاتالوگ ها و لیست هاي 
شناسایي  کلید  عنوان  به  و  شده  منتشر  یدکي  قطعات 
مي شوند  استفاده  لجستیکي  اطالعاتي  سیستم هاي  در 
)راهنماي سیستم کدگذاري ناتو(. خروجي و حاصل سامانه 
زبان  دفاعي،  محصوالت  و  اقالم  کدگذاري  و  شناسایي 
سازمان هاي  بین  که  موجودي هاست  حوزه  در  مشترک 
مختلف دفاعي امکان تعامل و ارتباط موثر را فراهم مي کند. 
ایجاد و بکارگیري چنین سامانه اي، استفاده ي سازمان هاي 
مختلف از قطعات و مواد موجود را تسهیل مي کند، از دادن 
مي کند،  جلوگیري  یکسان  کاالهاي  به  متفاوت  نام هاي 
امکان جایگزیني قطعات مشابه را فراهم  مي آورد و توانایي 
با  مي برد.  باال  اقتصادي  روشي  با  را  لجستیکي  پشتیباني 

 1. Materiel Cataloguing Within The Ministry Of Defence Of The Czech Republic – 2nd Part  by Petr MAREK,
Alena LANGEROVÁ (University of Defence, Brno, Czech Republic)
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این حال هدف اصلي چنین سامانه اي ایجاد اطمینان براي 
پرسنل نظامي شاغل در ماموریت هاست نسبت به این که 
قطعات مورد نظر آنها براي اجراي ماموریت به درستي در 
اختیارشان قرار مي گیرد )نظامنامه کدگذاري ناتو، 2011(1 .

اغلب  را  اقالم  براي  کاتالوگ سازي  و  کدگذاري  فواید 
یکتا  زبان  یک  کار  این  کرده اند.  درک  لجستیک  کاربران 
فراهم  را  صحیح  اطالعات  مي کند.  ایجاد  کاالها  براي 
مي آورد و مانع چندگانگي مي شود. آن گونه که در مجموعه 
و  اقالم  شناسه گذاري  )سامانه   IDS  306 استانداردهاي 
استقرار  براي  است،  داده شده  توضیح  دفاعي(  محصوالت 
سامانه شناسایي و کدگذاري در سطح هر یک از واحدهاي 
دفاعي، دفتر کدگذاري کاالهاي تدارک شده)IOS(2  ایجاد 
دفاتر،  این  مي کند.  کدگذاري  خود  سازمان  در  را  اقالم  و 
براي  باکیفیت  داده هاي  ساختن  فراهم  در  حیاتي  نقشي 
باکیفیت،  داده هاي  دارند.  لجستیکي  عملیات  در  استفاده 
تا  دارند  مشخص شده اي  الزامات  که  هستند  داده هایي 
 .)ISO 8000( به راحتي بین طرف هاي ارتباط مبادله شوند
اطالعات،  خدمات و محصوالتي که به وسیله دفاتر مسئول 
جنبه هاي  در  مي شود  ایجاد  کاتالوگ سازي  و  کدگذاري 

مختلف عملیات لجستیک مورد استفاده قرار مي گیرد. 
براي هماهنگي بین دفاتر مسئول کدگذاري و کاتالوگ سازي 
کشور  در  مدرسکا  نام  به  مرکزي  دفاعي،  واحدهاي  اقالم 
تشکیل شده است. مدرسکا معرف »مرکز دفاعي راهبري 
سامانه کدگذاري اقالم« است. نقشي که مدرسکا و دفاتر 
کدگذاري در کل لجستیک واحدهاي دفاعي کشور دارند، 
ایجاد هماهنگي در توصیف و شناسایي کاالهاي تدارکاتي 
است )استاندارد سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي، 

مرکز استاندارد دفاعي ایران(.

سامانه  استانداردهاي  چرا   )3
دفاعي  محصوالت  و  اقالم  شناسه گذاري 

تدوین گردید؟
قلم  میلیون ها  مستمر  طور  به  کشور  دفاعي  سازمان هاي 
نظامي  اقالم  خصوص  به  و  تجهیزات  ماده،  قطعه،  کاال، 

را خریداري مي کنند. تنوع و گوناگوني بسیار زیاد این اقالم 
مدیریت سیستم هاي موجودي آنها از جهات علمي و فني 
پیچیده مي کند. از آنجا که هر واحد باید تجهیزات و اقالمي 
را در وضعیت ثابت در دسترس داشته باشد تا از توانمندي 
تجهیزات  کند،  حاصل  اطمینان  خود  عملکردي  قابلیت  و 
باید در طول مدت مورد نیاز به صورت دائم پشتیباني شوند 
یدکي  قطعات  خرید  هزینه هاي  نظیر  جانبي  هزینه هاي  و 
همواره در سازمان وجود خواهد داشت. این هزینه ها گاهي 
به مبالغي بسیار بیشتر از هزینه هاي ابتدایي که براي خرید 
به  نیاز  بنابراین  مي رسد،  است  شده  پرداخت  تجهیز  خود 
صرفه جویي از طریق پرهیز از خرید هاي زائد و ساده سازي 
که  آنجا  از  است.  آشکار  و  موجودي ها، مشخص  مدیریت 
لوازم  و  قطعات  خصوص  به  و  اقالم  شناسایي  و  توصیف 
فني باید بي ابهام و واضح و روشن باشد، به همین منظور 
استانداردهاي  تدوین  به  اقدام  دفاعي  استاندارد  مرکز 
و  پشتیبان  ایجاد یک مرکز  براي  بسترسازي  سري 306و 
مجري این مجموعه استانداردها نموده است. هدف سامانه 
روشن  توصیف  دفاعی،  محصوالت  و  اقالم  شناسه گذاری 
اقالم و حداقل کردن دوگانگي نام و کد اقالم تدارک شده 
 .)IDS  306 )استاندارد  است  دفاعي  بخش  سرتاسر  در 
ضرورت یک سیستم کدگذاري در هر سازمان که کاالیي را 
نگهداري مي کند، چه تولید کننده باشد و چه مصرف کننده، 
کامال آشکار است و هر سازمان باید از یک سیستم براي 

»شناسایي کاالها« استفاده کند. 
در جدول 1 نحوه چندگانه شدن نام و کد یک قطعه خاص 

نشان داده شده است )راهنماي سیستم کدگذاري ناتو(.
 )A WASHER. FLAT( براي مثال یک واشر تخت

داراي تولیدکننده هاي متعدد از کشورهاي مختلف است.
چندین تولیدکننده                 چندین شماره قطعه )پارت 

نامبر(
تولیدکننده هاي  به  فني)PN(مربوط  شماره هاي  و  نام 
مختلف یک واشر در کشورهاي مختلف در جدول 1 ذکر شده است.

1. Nato manual on codification, 2011 AC/135
2. Item of Supply
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GERMANY FRANCE

BOSCH,ROBERT GmbH
PN: 2000102621

RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA
PN: 7701007414

DEUTZ SERVICE INTERNATIONAL GmbH
PN: 01289919EY8776-22

NETHERLAND

VAN DOORNES
BEDRIJFSWAGENFABRIEK
PN: 057343

MERCEDES- BENZ AG
PN: 0001513052

MAN NUTZFAHRZEUGE AG
PN: 8190701068

SWEDEN

KARLSKRONAVARVET AB
PN: 23310163041

جدول 1 . چگونگي ایجاد چند نام براي یک کاالي واحد

هر یک از تولیدکنندگان، سیستم  کدگذاري خاصي )موسوم 
نیاز خود طراحي  براي رفع  را  نامبرینگ(  پارت  به سیستم 
کرده اند. کاالهاي مشابهي که همانند بوده و نیاز یکساني 
را برآورده مي کنند، ولي توسط تولیدکنندگان مختلف تولید 
با کدهاي مختلفي معرفي و شناسانده مي شوند.  مي شوند، 
این موضوع از دید سازمان هاي خریدار بزرگ مانند نیروهاي 
کاالهاي  تولیدکننده،  مرجع  به  توجه  جاي  به  که  مسلح 
مدیریت  آنها  کاربرد  و  نوع  به  توجه  با  را  شده  تدارک 
مي کنند،  مشکل ساز است. اگر چند کاال داراي مشخصات و 

1)ISN( شناسه کاالی تدارک شده

nn               nn        -                   nnnn-nnnn

گروهکالس
3)ISC(طبقه قلم کاال

شناسه هرقلم کاالی تدارک شده
2)IIN(

شماره طبقه بندی کاال شماره شناسایی کاال

شکل 2 . ساختار یک شناسه 21 رقمي براي یک کاالي تدارک شده

به عنوان مثال کد یک واشر در شکل 2  نمایش داده شده 
است.

یک قلم کاالي تدارکاتي              یک شماره کاالي 
(ISN)انبار

شکل 3 . چندین شماره قطعه – در کاربردهاي مختلف –  اما قلم مشابه و 

ISN شماره یکسان

1. ISN: Item /(Iran) Stock Number
2. IIN: Item Identification Number

3. ISC: Item / Iran Supply Classification

ویژگي هاي یکساني از لحاظ شکل، کارکرد و تناسب باشند، 
به کلیه آنها باید یک شماره توسط خریدار یا مصرف کننده 
تعلق گیرد. براي مصرف کننده اهمیتي ندارد که چه کسي 
چه سیستمي  روي  بر  کاال  یا  و  است  ساخته  را  کاال  یک 
مطابق  که  است  اساس  این  بر  مي شود.  گرفته  کار  به 
استانداردهاي 306 سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت 
دفاعي، یک شماره یکتا )موسوم به ISN( مطابق قالب زیر 
کاالي تدارک  شناسایي  براي  کاربر  واحدهاي  همه  توسط 

.)IDS306 شده مورد استفاده قرار مي گیرد )استاندارد
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سازماني خریدار، بلکه بسیاري از سازمانها و نهادهاي دیگر 
بر مي گیرد. مطالعه اي  را هم در  مانند مراکزاستانداردسازي 
که در حوزه سیستم کدگذاري ناتو انجام شده است، نشان 
براي  مفید  ابزارهاي  از  یکي  اقالم،  کدگذاري  که  مي دهد 
است  شده  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  است  موضوعاتي 

)راهنماي کدگذاري ناتو(.
قابلیت  ایجاد  براي  ابزاري  کدگذاري،   )5-1

همکاري واحدهاي دفاعي با هم 
از اقالم و قطعات  در واحدهاي دفاعي تعداد بسیار زیادي 
بتوانند  یکسان  با روش  واحدها  اگر همه  مصرف مي شود. 
به هر کاال یا قطعه فقط و فقط یک شماره یکتا تخصیص 
بیشتر  آنها  بین  اطالعات  تبادل  و  تعامل  قابلیت  دهند، 
نام  با  را که  نوعي قطعه معمولي  تنوع  مي شود. شکل 4  
»واشر« شناخته مي شود نشان مي دهد. در یک هواپیماي 
خاص بیش از 170هزار نوع قطعه مختلف بکار رفته است 
سیستم  هر  در  قطعات  این  اطالعات  مدیریت   .)5 )شکل 

آمادي، اهمیت بسیار زیادي دارد. 

شکل 4. تنوع واشرها 

F15 شکل 5 . تنوع قطعات در یک هواپیماي

تخصیص کد یکتا به هر نوع قلم کاال در سرتاسر عملیات 
صورت  ذیل  موارد  تسهیل  براي  دفاعي  واحدهاي  آمادي 

مي گیرد:
در  دریایي(  هوایي،  )زمیني،  مسلح  نیروهاي  امور  انجام   •

گستره ملي براي کار کردن با هم و پشتیباني از یکدیگر
• همکاري و پشتیباني نیروهاي مسلح کاربر 

• ایجاد حداکثر کارایي منابع در زمینه مسایل عملیاتي،  چه 

در سطح هریک از واحدهاي دفاعي و چه در سطح ملي، 
براي نیل به اهداف مذکور، سیستم کدگذاري باید مشخصات 

ذیل را دارا باشد:
• در مورد همه کاالهاي تدارک شده1 اطالعات درستي را 
براي همه نیروهاي استفاده کننده از این سیستم در زمان 

4( چگونگي کدگذاري اقالم دفاعي
با وجود تدوین و تصویب استانداردهاي 603 براي سامانه 
سازي  جاري  دفاعي،  محصوالت  و  اقالم  شناسه گذاري 
به  شناسه  تخصیص  براي  هماهنگ  سامانه اي  استقرار  و 
این  از  یکي  دارد.  هم  دیگري  الزامات  تدارکاتي،  قلم  هر 
الزامات که در استانداردهاي بین المللي هم به آن اشاره شده 
است، سازمان نگهدارنده فرهنگ مفاهیم )DMO(1 است 
)ISO 22745-20(. وجود چنین نهادي براي پیاده سازي 
سامانه اي هماهنگ در سطح واحدهاي متعدد الزامي است. 
با توجه به این الزام، نهاد مدرسکا در بخش دفاعي کشور 
و  بستر  ساختن  فراهم  وظیفه  مدرسکا،  است.  شده  ایجاد 
زیرساخت سازماني را براي پیاده سازي سامانه شناسه گذاري 
اقالم و محصوالت دفاعي در سراسر واحدهاي تابعه بخش 
براي  موردنیاز  ابزارهاي  مدرسکا،  دارد.  بر عهده  دفاعي 
اختیار  در  و  نموده  تامین  را  شناسه گذاري  سامانه  استقرار 

هر یک از واحدهاي دفاعي قرار مي دهد.  
  

5( کاربردهاي کدگذاري
گسترده  واحدهاي  سطح  در  اقالم،  کدگذاري  و  شناسایي 
براي واحد  تنها  نه  فواید،  این  دارد.  زیادي  فواید  بزرگ،  و 

1. DMO: Dictionary Maintenance Organization
2. Items Of Supply
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• توصیف کاملي از کاال که شامل همه مشخصات ظاهري، 
باید  توصیفات  باشد.  آن  کارکردي  ویژگي هاي  و  کیفیتي 
داراي قابلیت مقایسه، بدون توجه به منبع تامین  کاال بوده 

و بر اساس یک زبان قابل فهم انجام شود.
• اطالعاتي در مورد تدارک کاال براي افزایش رقابت بین 

تولیدکننده ها.
2-2-5( نسبت کدگذاري با مدیریت منابع و 

تامین کنندگان2 
هر سازمان مدرن آمادي کاالهاي تدارک شده را بر اساس 
مجموعه اي از اصول و معیارها مدیریت مي کند که عبارتند 

از:
• کاالها را بر اساس نوع و کاربرد آنها مدیریت مي کند نه 

بر اساس مرجع عرضه کننده آنها.
• کاالها را در شرایط مناسبي انبارداري و نگهداري مي کند 
تا نسبت به در اختیار بودن آنها اطمینان الزم وجود داشته 

باشد.
بهترین  از  استفاده  با  و  موقع  به  را  نظر  مورد  کاالهاي   •
روش حمل و نقل براي متقاضیان مربوطه ارسال مي کند. 

در  منابع  و  نیازمندي هاي خاص  اساس  بر  را  تجهیزات   •
دسترس بین کاربران مختلف توزیع مي کند.

در این باره سیستم کدگذاري ارائه کننده موارد زیر است:
برآورده  را  یکساني  نیاز  که  را  شده اي  تدارک  کاالهاي   •
مي کند،  شناسایي   منحصربه فرد  شماره  یک  با  مي کنند، 
بدون توجه به سیستم شماره گذاري قطعات که تولیدکننده 

براي شناسایي اقالم مورد استفاده قرار مي دهد.

1. Codification With Regard To Acquisition Of Materiel
2. Codification With Regard To Management Of Resources
3. Shelf- Life

جنگ و یا صلح فراهم کند.
• امکان دسترسي سریع به اطالعات را فراهم نماید.

• زبان مشترکي را که براي همه قابل فهم باشد فراهم کند.
2-5( کدگذاري، مبنایي براي عملیات مدرن 

لجستیکي
عملیات لجستیکي را مي توان در پنج دسته اصلي برشمرد:

• تامین و پشتیباني
• تدارک مواد: شامل خرید اولیه و تدارک مجدد

• مدیریت تامین کنندگان، انبارداري، توزیع و توزیع مجدد 
مواد

• نگهداري و تعمیر
• بهره برداري و اسقاط یا انهدام

 مفهوم همکاري و تعامل واحدهاي سازماني جدا از هم با 
یکدیگر از اهمیت زیادي برخوردار است و باید به طور دقیق 
ابزار مفید براي ایجاد  در همه حوزه ها به کار گرفته شود. 
ارتباط و زبان مشترک بین واحدها، شناسایي و کدگذاري 
از  برخي  با  کدگذاري  که  رابطه اي  و  نسبت  است.  اقالم 
موضوعات و فعالیت هاي آمادي دارد در ادامه بیان مي شود. 
1-2-5( نسبت کدگذاري با تامین و تدارک 

مواد1 
اغلب، تامین مواد بر اساس ارزیابي دقیق نیازمندي ها انجام 
مي شود و در این رابطه سامانه شناسه گذاري به سواالت زیر 
پاسخ  آید،  پیش  تدارکات  براي مسئوالن  است  که ممکن 

مي دهد:
• چه کسي کاالي مورد نظر را تولید یا عرضه مي کند؟

نظر  مورد  نیاز  مي دهد  ارایه  تولیدکننده  که  کاالیي  آیا   •
را پاسخ گو است؟

• آیا محدودیتي در فعالیت هاي خرید وجود دارد؟
• آیا کاالي مورد نظر در حال حاضر در داخل سازمان یا در 

سایر سازمان ها در حال استفاده است؟
سیستم کدگذاري بر این مبنا ارائه کننده موارد زیر است:

تامین  را  نیاز  مورد  کاالي  که  تولیدکنندگاني  از  لیستي   •
مي کنند

• الزامات بسته بندي، شرایط انبارداري و عمر قفسه اي3را 
تعیین مي کند.

یا  و  مي کند  مشخص  را  خاص  کاالي  یک  کاربران   •
اطالعات حمل و نقل مورد نیاز براي توزیع کاال را تعیین 

مي کند.
دسترس  در  منابع  همه  به  نسبت  را  لجستیکي  مدیران   •

کاربران آگاه مي کند.
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و  آالینده  یا  خطرناک  کاالهاي  انهدام  فرآیندهاي   •
زیرمجموعه هاي آنها را مشخص مي کند.

و  تعامل  قابلیت  با  کدگذاري  نسبت   )5-3
همکاري واحدهاي دفاعي با یکدیگر3 

به کارگیري سیستم کدگذاري به وسیلة نیروهاي مسلح کاربر 
در سطح  همکاري  و  تعامل  قابلیت  توسعه  باعث  مي تواند 
نیروهاي مسلح و حتي در سطح ملي شود. امروزه، سیستم 
کدگذاري بخشي از فرآیندهاي الزم در عملیات تأمین در 
سراسر واحدهاي دفاعي است. این سیستم اطالعات دقیقي 
را براي همة واحدهاي دفاعي عضو در مورد ماهیت هزاران 
پاسخ هاي  ارائه  از طریق  این سیستم  فراهم مي کند.  کاال 
سریع از یک منبع به روز، به حل مسائل مربوط به مدیریت 
اطالعات در چرخة تأمین کمک مي کند. سیستم کدگذاري 
فواید ملموسي براي واحدهاي دفاعي عضو و حتي مؤسسات 

خصوصي غیرنظامي دارد.
استانداردهاي  و  کدگذاري  نسبت   )5-4

تجاري4 
طور  به  نظامي  لجستیک  اقدامات  و  رهنامه ها  و  عقاید 
روزافزون بر اساس قوانین و استانداردهاي تجاري در حال 
بازتعریف و شکل گیري است. سامانه شناسه گذاري خود را 
با این روند شکل گیري عملیات نظامي بر پایة استانداردهاي 
توسعة سیستم  با  به طور مداوم  و  تجاري هماهنگ کرده  
داده  قرار  این سیر تحولي  را در خط مقدم  کدگذاري خود 
لجستیک  کلید  عنوان  به  کدگذاري  سیستم  این  تا  است 

مدرن شناخته شود. 
در این راستا سامانه شناسه گذاري بر اساس 5 سند استاندارد 

سري306 شکل گرفته است، که عبارتند از :
- سند استاندارد دفاعي ایران ـ 306 : سامانه شناسه گذاري 

اقالم و محصوالت دفاعي ـ الزامات. 
- سند استاندارد دفاعي ایران 1ـ 306 : سامانه شناسه گذاري 

اقالم و محصوالت دفاعي ـ الزامات و ساختار طبقه بندي.
- سند استاندارد دفاعي ایران 2ـ 306: سامانه شناسه گذاري 

اقالم و محصوالت دفاعي  نام گذاري و شناسایي.
- سند استاندارد دفاعي ایران 3ـ 306 : سامانه شناسه گذاري 

و  نگهداري  با  کدگذاري  نسبت   )5-2-3
تعمیرات1 

نیاز  تعمیرات تجهیزات  براي نگهداري و  کارکنان مسئول 
دارند که براي سوال هاي ذیل پاسخ هاي مناسبي بیابند:

• چه قطعات یدکي باید خریداري شود و به کجا باید تحویل 
گردد؟

• توانمندي هاي نگهداري و تعمیرات با توجه به منابع در 
دسترس چگونه است؟

• آیا قطعات یدکي مورد نیاز در داخل سازمان یا در یکي از 
سازمان های مجاور موجود است؟

در این حوزه سیستم کدگذاري ارائه کننده موارد زیر است:
• ارتباطات موجود بین همه قطعات یک سیستم و اجزا یا 

زیرمجموعه هاي آن.
• لیستي از همة کاربران ثبت شده.

منظور  به  یکدیگر  با  قطعات  جایگزیني  قابلیت  شناخت   •
بهینه کردن استفاده از منابع موجود.

4-2-5( کدگذاري با توجه به بهره برداري و 
اسقاط2 و انهدام

و  سودمندي  با  شده  تدارک  کاالي  یک  اسقاط  و  مصرف 
کارایي آن یا شرایط دیگر مرتبط است. اگر الزم باشد که 
هزینه هاي  کاهش  منظور  به  استفاده  غیرقابل  تجهیزات 

انبارداري اسقاط شود، به نکات ذیل توجه مي شود:
توسط  آنها  مجدد  استفاده  امکان  که  را  کاالهایي  فقط   •

کاربران دیگر وجود ندارد اسقاط گردند.
• قطعات یا اجزایي اسقاط مي شوند که قابل بازیافت بوده و 

باعث ایجاد ارزش مجدد مي شود.
زیست دقت  انهدام، درحفظ محیط  انجام عملیات  حین   •

کامل به عمل آید.
در این حوزه سیستم کدگذاري ارائه کننده موارد زیر است:

• کاربران بالقوة تجهیزات اضافي را شناسایي مي کند.
• لیستي از ماهیت قطعات و مشخصه هاي یک کاال را در 
اختیار قرار مي دهد، همچنین معیارهاي بازیافت آنها را نیز 

مشخص مي کند. 

1. Codification With Regard To Maintenance
2. Codification With Regard To Disposal
3. Codification With Regard To Interoperability
4. Codification With Regard To Commercial Standards
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- سند استاندارد دفاعي ایران 4ـ306 : سامانه شناسه گذاري 
اطالعاتي  بانک  مشخصات  ـ  دفاعي  محصوالت  و  اقالم 

محصول.
با  که  است  شده  تدوین  نحوي  به  فوق   سندهاي 
استانداردهاي جهاني هماهنگ باشد. از جمله استانداردهایي 
به  مي توان  است  شده  منتشر  و  تدوین  حوزه  این  در  که 

استاندارد ISO 22745اشاره نمود. 

6( فواید سیستم کدگذاري
تواند  مي  شده  تدارک  اقالم  بندي  کاتالوگ  و  شناسایي 
باره اقالم را تامین و در اختیار کاربران  اطالعات الزم در 
و  گیري  تصمیم  در  را  کاربران  اطالعات  این  دهد.  قرار 
فوایدي  از  برخي  مي کند.  کمک  خود  هاي  فعالیت  انجام 
که شناسایي و کاتالوگ بندي براي کاربران ایجاد مي کند در 
این بخش که حاصل مطالعه سیستم کدگذاري ناتو است، 

مورد اشاره قرار مي گیرد.  
1-6( فواید عملیاتي شناسایي اقالم

• شناسایي اقالم، نقش مهمي در عملیات استاندارد سازي 
همکاري  قابلیت  افزایش  باعث  و  مي کند  ایفا  تجهیزات 
قطعات  از  بسیاري  چون  مي شود،  با هم   مختلف  واحدهاي 
مي توانند  هم  جاي  به   ... سالح  و  سیستم هاي  در  یدکي 

استفاده شوند.
نظامي  تجهیزات  همه  از  خوبي  دانش  اقالم،  شناسایي   •
فراهم  را  امکان  این  و  داده  قرار  اختیار  در  منابع موجود  و 

مي آورد که موضوعات زیر محقق شود:
1. مدیریت موجودي ها با به اشتراک گذاردن منابع، قطعات 

یدکي و فعالیت هاي نگهداري و تعمیرات عقالني تر شود.
2. توزیع قطعات یدکي ضروري موردنیاز در حین عملیات 

نظامي به حداقل کاهش داده شود. 
نظامي  مختلف  واحدهاي  بین  قطعات  تبادل  و  تامین   .3

ممکن شود.
4. پشتیباني و تامین اقالم به صورت مشترک امکان پذیر 

شود.
5. توصیف دقیق از کاالها به کاربران این اجازه را مي دهد 
که به طور سریع تجهیزات مورد نیاز خود را بیابند و عملیات 

تدارک قطعات و تجهیزات بدون تاخیر انجام شود.
بین  گفتگو  تسهیل گر  مشترک  زبان  یک  از  استفاده   .6
برقراري  کدشده،   داده هاي  از  استفاده  است.  فني  کاربران 
ارتباط را به صورت مستقل از زبان کاربران ممکن مي سازد.

ذخیره سازي،  امکان  کامپیوتري  تکنولوژي  از  استفاده   .7
مدیریت  و  به شناسایي  مربوط  داده هاي  انتقال  و  پردازش 
کاالها را به سادگي از طریق دسترسي به بانک داده ها فراهم 

مي کند.

سامانه  از  استفاده  اقتصادي  فواید   )6-2
شناسه گذاري اقالم

امکان  این  پروژه ها  مدیران  و  طراحان  به  داده ها  بانک   •
و  شده اند  انبار  و  تامین  که  را  کاالهایي  که  مي دهد  را 
آنهایي را که قابل استفاده اند بررسي و انتخاب کنند تا یک 
کاالي جدید ایجاد نشود. این کار تنوع کاالهایي را که باید 
آزمون، شناسایي،  و هزینه هاي  داده  مدیریت شود کاهش 
تامین  فرایند  طي  در  که  دیگر  هزینه هاي  و  ذخیره سازي 
یک کاالي جدید ایجاد مي شود را کاهش مي دهد. برآوردها 
نشان مي دهد که تقریبا 50 درصد از همه قطعاتي که در 
طراحي و ساخت تجهیزات جدید به کار گرفته مي شود قبال 

موجود بوده و در حال حاضر داراي کد هستند.
• شناسایي قطعات یدکي مورد استفاده در نیروهاي مسلح 

به همه ي سازمان هاي خریدار این امکان را مي دهد که:
1. وقتي کاربري در انبار مقدار زیادي از یک کاال دارد،  کاربر 
دیگري که به آن کاال نیاز دارد دیگر آن کاال را خریداري 

نکند.
2. چندین کاربر سفارش خرید را به صورت یک جا بفرستند 

تا از تخفیفات کلي بهره مند شوند.
3. امکان دسترسي به چندین منبع براي تامین کاالها وجود 
تامین کنندگان  بین  رقابتي  فضاي  ایجاد  با  و  باشد  داشته 

تخفیف ها و مزایایي به دست آید.
4. حساب هاي هزینه هاي تامین کاالها مشخص شود؛ به 
مطلوب  کدگذاري  سیستم  یک  از  استفاده  دیگر،  عبارت 
مدیریت  در  ارشد  مدیران  به  تامین،  هزینه هاي  تحلیل  در 
بودجه ها و تحلیل هزینه ها به تفکیک گروه ها و کالس هاي 

کاال کمک مي کند.
• شناسایي و کدگذاري اقالم، در استانداردسازي مجموعه 

اقالم و محصوالت دفاعي ـ تخصیص شناسه.
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شماره براي متقاضیان دیگر نیز قابل رویت بوده و بازارهاي 
جدیدي را براي تولیدکننده آن ایجاد مي  کند، بنابراین امکان 
باعث  طریق  این  از  و  داده  افزایش  را  شرکت  آن  فروش 

تقویتش مي شود.
براي  اقالم  کدگذاري  سامانه  فواید   7-1

سازمان هاي استانداردسازي
توصیفات دقیق کاالها )ویژگي ها، مشخصات و نقشه ها( در 
سامانه کدگذاري که نمایانگر تنوع اقالم، انواع و اندازه هاي 
کاالهاي تدارک شده است، کار سازمان هاي استانداردسازي 

را در تدوین مشخصات استانداردي آنها، تسهیل مي کند.
براي  اقالم  کدگذاري  سامانه  فواید   7-2

نهادهاي مرتبط با محیط زیست
توصیفات  طریق  از  مواد،  ترکیبات  مورد  در  دقیق  دانش 
کامل آنها، باعث توسعه و تسهیل فرایندهاي مدیریت مواد 
و  باعث سالمتي  نهایت  در  و  آالینده مي شود  و  خطرناک 
بازیابي  سنگین  هزینه هاي  از  و  شده  زیست  محیط  حفظ 
پیگیري  مي کند.  جلوگیري  آلودگي زا  فعالیت هاي  از  ناشي 
کدگذاري  و  شناسایي  سیستم  کمک  با  مهم  اطالعات 
مناسب ممکن مي شود. سیستم کدگذاري به مسئولین امور 
لجستیکي کمک مي کند که تشخیص دهند آیا در ساخت 
یک کاال یک فلز قیمتي )نظیر طال یا پالتین( به کار رفته 
است یا خیر، آیا مواد به کار رفته در کاال براي محیط زیست 
چنان  داراي  رفته  کار  به  مواد  آیا  خیر،  یا  است  خطرناک 
فرایندهایي  نیازمند  آنها  نگهداري  براي  ارزشي هستند که 
یا خیر. همچنین اطالعات اقالم مي تواند به  باشیم  خاص 
کاربر در مورد اینکه آیا براي مثال امکان صدمه دیدن یک 
کاال در حین عملیات حمل و نقل وجود دارد یا خیر کمک 

کند.

8. استقرار و بکارگیري سیستم کدگذاري 
در سراسر بخش دفاعي، گامي در جهت 

اصالح امور 
کشور ما داراي واحدهاي دفاعي گسترده اي است و براي 
بین  ارتباط  تسهیل  و  آمادي  اثربخشي  و  کارایي  افزایش 
همه واحدهاي دفاعي، واحدهاي دولتي و واحدهاي صنعتي 
و تجاري باید سیستم یکتا و واحدي را ایجاد نموده و اجرا 

تجهیزاتي که کارایي یکساني دارند نقش ایفا نموده و از این 
طریق،  تعداد قطعات یدکي مورد نیاز براي مدیریت هر یک 

از سیستم هاي دفاعي را کاهش مي دهد.
را  انبار  موجودي هاي  میزان  تکراري  کاالهاي  کاهش   •
کاهش مي دهد و باعث صرفه جویي در فضاي ذخیره سازي، 

سیستم هاي حمل و نقل و پرسنل مسئول مي شود.

در  اقالم  کدگذاري  و  شناسایي  فواید   )7
سازمان هاي غیردفاعي و تجاري 

سیستم کدگذاري و الگوهاي توصیف کاالها در آن، فوایدي 
را حتي براي سازمان هاي خارج از حیطه دفاع فراهم مي کند 

که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود.
• بسیاري از تولیدکنندگان حاضرند براي بدست آوردن بازار 
فروش با واحدهاي دفاعي تعامل نمایند و تولیدکنندگاني که 
به پایگاه داده هاي سیستم دسترسي داشته باشند، مي توانند 

نیازهاي مشتریان خود را با هزینه پایین تري تامین کنند.
جستجوي  امکان  طراح،  مهندسان  به  کاالها  توصیفات   •
دقیق  و انتخاب قطعات مورد نیاز براي برآورده کردن یک 
کارکرد خاص را با کیفیتي بهتر از هر کاتالوگ دیگر ارائه 

مي دهد.
• با استفاده از یک زبان مشترک، ارتباطات و ایجاد درک 
)تامین کنندگان  تولید کننده ها  و  خریداران  بین  متقابل 

کاالها( به شکل قابل توجهي افزایش مي یابد.
• سیستم کدگذاري شامل بخشي است که شناسایي و ثبت 

سوابق فروشندگان را تسهیل مي کند.
• با یکپارچگي سیستم کدگذاري با سیستم هاي تدارکات، 
مدیران مي توانند اطالعات مهم نظیر نحوه کارکرد پیمانکار 
طور  به  را   ... و  تلفن ها  شماره   و  آدرس ها  گذشته،  در 

سیستماتیک پیگیري کنند. 
• مسئوالن امور آمادي مي توانند از سیستم کدگذاري براي 
بررسي منابعي که در گذشته خرید کاال از آنها انجام شده 
است استفاده کنند. این مساله وقتي که دسترسي به منابع 
تامین  یک کاال مشکل  باشد، نمود و اهمیت بیشتري دارد.

• سیستم کدگذاري به صنایع داخلي کمک مي کند. وقتي 
شده  تدارک  کاالي  یک  براي  شرکت  یک  مرجع  شماره 
این  باشد،  شده  درج  کدگذاري  سیستم  مرجع  کاتالوگ  در 
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کند. این سیستم بهره وري و کارایي را در مدیریت موجودي 
ها افزایش مي دهد و سبب کاهش هزینه ها و مصارف در 
حوزه کاالها خواهد شد )طبقه بندي و کدگذاري کاال، ابزار 
بهبود سیستم اطالعات مدیریت لجستیک، احمد غالمزاده(. 
سیستم  توسعه  و  ایجاد  براي  زیادي  فعالیت هاي  چه  گر 
ایران به انجام  کدگذاري فراگیر در مرکز استاندارد دفاعي 
رسیده است، اما تا تکمیل و بهره برداري از سامانه شناسایي 

و کدگذاري اقالم، هنوز راه درازي در پیش است.
ارتباط  مدرسکا  با  مي توانند  دفاعي  واحدهاي  از  یک  هر 
منابع  و  فني  هاي  کمک  دریافت  با  و  نمایند  برقرار 
سامانه  گسترش  و  استقرار  ایجاد،  براي  اطالعاتي، 
 IDS306 استانداردهاي  بر  منطبق  اقالم  شناسه گذاري 
شده  لحاظ  استانداردها  این  در  که  سازوکاري  کنند.  اقدام 
نام هاي  مانند  مفاهیمي  روي  بر  همگاني  اجماع  بر  است 
مشخصه،  هر  ارزش هاي  مشخصه ها،  اقالم،  شناساننده 
واحدهاي مربوط به اندازه ها، توصیف گرهاي اندازه و ... مبتني 
دفاعي  محصوالت  و  اقالم  شناسه گذاري  سامانه  است. 
یک ساختار طبقه بندي ارائه مي کند که تمام کاالها، مواد، 
قطعات، تجهیزات، ماشین آالت و ملحقات و متعلقات آنها را 
در برمي گیرد. نرم افزاري که مدرسکا ارائه مي کند بر اساس 
آخرین دستاوردهاي علمي و استانداردهاي اطالعاتي شکل 
گرفته است. مدرسکا همچنین خدمات آموزشي را در سطوح 
مختلف به هر یک از واحدهاي دفاعي متقاضي ارائه مي کند. 

کدینگ  سامانه  راهبري  دفاعي  مرکز   .9
اقالم )مدرسکا(

که  محصوالتي  و  اقالم  کدگذاري  و  نام گذاري  شناسایي، 
و  دفاعي  صنایع  از  اعم  دفاعي  بخش  تابعه  واحدهاي  در 
که  باشد  گونه اي  به  باید  دارند  گردش  مسلح  نیروهاي 
هماهنگي کامل بین آنها در تبادل داده ها را فراهم نموده 
شود  تامین  ابهام  بدون  و  شفاف  داده هاي  و  اطالعات  و 
سرتاسر  در  پشتیباني  و  آماد  هاي  فعالیت  که  اي  گونه  به 
بخش دفاعي کشور به نحو موثر، کارا و اقتصادي صورت 
پذیرد و زبان مشترک در تبادل اطالعات ایجاد شده و به 
جریان درآید. این کار مي تواند به سایر بخش هاي دولتي و 
کدگذاري  و  نام گذاري  شناسایي،  یابد.  تسري  نیز  عمومي 

اقالم باید طوري انجام شود که امکان ایجاد ارتباط با دیگر 
سیستم هاي مربوطه در دنیا فراهم شود و تبادل داده ها و 

اطالعات با روش هاي الکترونیکي را تسهیل کند.
براي ایجاد هماهنگي در شناسایي، نام گذاري و کدگذاري 
تشکیل  «مدرسکا«  نام  به  نهادي  محصوالت،  و  اقالم 
خدمات  و  ترویج  و  آموزش  پشتیباني،  نگهداري،  و  شده 
گردیده  موظف  مدرسکا  مي نماید.  ارائه  را  مشاوره اي الزم 
تا ساز وکارهاي عملیاتي را مطابق با استانداردهاي جهاني 
براي ایجاد و نگهداري پایگاه ثبت فراداده ها برقرار نموده و 
آنها را در سطح واحدهاي تابعه بخش دفاعي ساري و جاري 
کند و گزارش هاي دوره اي عملکردي و تحلیلي از پیشرفت 
تابعه بخش  ارائه کند. همه واحدهاي  را تدوین و  موضوع 
دفاعي مکلفند با مدرسکا همکاري نموده و ساز و کارهاي 

مربوطه را مراعات کنند. 
سامانه  مجري  و  متولي  سازمان  که  وظایفي  حداقل 

شناسه گذاري باید انجام دهد عبارتند از:
دهي  سرویس  وظیفه  دفاعي  واحدهاي  مجموعه  در   -1
استانداردهاي  چارچوب  در  را  کاربران  عمومي  نیازهاي 

شناسه گذاري را بر عهده دارد.
2- توسعه فرهنگ مفاهیم، آموزش و راهبري براي اقالم 

که در آینده وارد نیروهاي مسلح مي گردد. 
3- ایجاد یکنواختي در شناسه گذاري در نیروهاي مسلح

دفاعي  واحدهاي  مجموعه  در  اجرا  چرخه  در  مدرسکا   -4
نقشه   )NP( تولیدي  اقالم  طرح ها.  سازمان ها.  کلیه  باید 
هاي فني. رهگیري اقالم و محصول. اقالم خریداري. اقالم 
انبارها. جدید و تکراري را شناسایي نموده و نام و شناسه 

یکتا به آنها تخصیص دهد.
اختیار  در  اقالم  مورد  در  را  جدید  هاي  یافته  کلیه   -5

واحدهاي دفاعي قرار دهد.



فصل نامه ی علمی، ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
سال دوم- شماره ی4- پیاپی6- زمستان 91

ش کد گذاری کاالها در بهبود مدیریت موجودی ها
نق

info@
idsc.tridi.ir

44

10. نتیجه گیري
سیستم کدگذاري اغلب تحت عنوان زبان لجستیک شناخته 
نیست  موجودي  کنترل  سیستم  یک  کدگذاري  مي شود. 
بلکه زباني است که به وسیله چنین سیستمي مورد استفاده 
تامین  یا  حسابداري  سیستم  یک  کدگذاري  مي گیرد.  قرار 
نیست، بلکه زبان لجستیکي است که به وسیله سیستم هاي 
تامین مورد استفاده قرار مي گیرد. همچنین این سیستم در 
سیستم هاي تدارک، نگهداري و تعمیر و حمل و نقل قابل 

استفاده است.
همکاري هاي  پایه  مشترک،  و  فراگیر  کدگذاري  سیستم 
است.  مختلف  سازمانهاي  بین  همکاري  و  لجستیکي 
چنین  تحقق  در  مرحله  اولین  زبان،  این  پذیرفتن  بنابراین 

همکاري هایي مي باشد.
کدگذاري باید بخشي غیرقابل تفکیک از عملیات تامین و 
تدارک باشد و در چرخه تامین کاالهاي هر یک از واحدهاي 

دفاعي لحاظ گردد. 
وسیله  به  مشترک  کدگذاري  سیستم  از  استفاده  مزایاي 
سیستم  این  است.  شده  شناخته  آن  لجستیکي  کاربران 
نموده،  ایجاد  شده  تدارک  کاالي  شناخت  براي  زبان  یک 
اطالعات صحیحي را در مورد شناسایي ویژگي هاي اقالم 
و  نام ها  بي دلیل  چندگانه شدن  از  و  مي کند  ارایه  کاال 

مي کند. جلوگیري  کاال ها  کدهاي 
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