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تاریخ دریافت 1390/08/05 :
تاریخ پذیرش 1390/09/23 :

و كاهش مصارف در سازمانهاي بزرگ و گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است .اين نوشتار از طريق بيان مشخصات ،كاربردها و فوايد
سامانه هاي شناسه گذاري كاالهاي تدارك شده كه در حوزه نسبتا وسيعي در سطح واحدهاي دفاعي قابل پياده سازي است ،به شرح و تبيين
موضوع پرداخته است .هدف اين نوشتار بيان الگويي براي بهبود سيستم مديريت موجودي با تاكيد بر كاهش هزينه ها در مصارف مربوط به
كاالهاست كه از ابعاد و جنبه هاي گوناگوني بدست مي آيد .از آنجا كه در سازمان هاي بزرگ كه داراي چند بخش يا واحد جداگانه هستند،
حجم قابل توجهي از دارايي ها و منابع مالي و فيزيكي سازمان در تامين و تدارك كاالها و پشتيباني واحدهاي عملياتي به مصرف مي رسد،
به كارگيري ابزارها و روش هايي مانند كدگذاري اقالم نقش مهمي در نيل به اثربخشي و كارايي باالتر دارد .همچنين سازمان پشتيبان
براي هدايت و مديريت سامانه كدگذاري اقالم از ضرورت هاي مديريت سامانه هاي به كاررفته در سطحي گسترده است .اين نقش در دل
سازمان هاي دفاعي ايران به مركز دفاعي راهبري سامانه كدگذاري اقالم (مدرسكا) سپرده شده است .مدرسكا در سال 1390تاسيس و
راه اندازي گرديده است.

واژه هاي كليدي:

 .1مقدمه

كدگذاري كاالها ،مديريت موجودي ها ،سامانه شناسه گذاري ،استفاده بهينه از اقالم ،مدرسكا

در يک سازمان آمادي ،فعاليت هاي متعددي براي تامين و تدارک
كاالها و پشتيباني و نگهداري آنها به انجام مي رسد .بر اساس
اطالعات موجود ،در تجهيزات سيستم هاي نظامي ،هزينه هاي
تامين قطعات و نگهداري و تعمير دو سوم کل هزينه ها و هزينه
خريد اوليه يک تجهيز يک سوم کل هزينه برآورد شده است
(شكل  .)1هدف بنيادين يک سيستم آمادي اين است که به
گونه اي موثر واحدهاي عملياتي را پشتيباني نمايد.

اين کار از طريق رساندن قلم کاالي درست ،در زمان درست،
به مکان درست با قيمت مناسب و در هر مقطع زماني ميسر
مي گردد( .راهنماي سيستم كدگذاري ناتو) از آنجا که واحدها
و يگان هاي نظامي و موسسات تدارک دهنده و پشتيبان آنها
متعدد هستند ،هماهنگي بين همه آنها به منظور مديريت مواد
و موجودي ها ،نگهداري و تعمير ،عمليات و استفاده دوباره از
تجهيزات دست دوم اهميت مي يابد.
1. The Guide To NATO Codification System

وتسهيالت آنها در شرايط خاص با كارايي بيشتري مورد استفاده
قرار مي گيرد.

 .2در باره سامانه شناسايي و كدگذاري اقالم
دفاعي

نقش کدگذاری کاالها در بهبود مدیریت موجودی ها

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
2. Nato manual on codification, 2011 AC/135
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براي هماهنگي بين واحدها ،سازوکاري نياز است که تمام
واحدهاي دفاعي بتوانند با استفاده از آن در مواقع ضروري
همديگر را پشتيباني کنند و به عنوان نمونه از موجود بودن برخي
اقالم در انبار يکديگر كسب اطالع نمايند .اين دستاورد که به
صورت مستقيم با بهينه سازي موجودي ها و استفاده بهتر از کاالها
مرتبط است تنها در صورتي به دست خواهد آمد که تمام کاالها،
تجهيزات ،مواد ،قطعات و اجزاء آنها به نحو يکسان و قابل فهم
براي تمامي كساني که در سرتاسر واحدهاي دفاعي فعاليت ميکنند
شناسايي شده و توصيف گردند (.)ISO/IEC Guide 77
واحدها ،يگان ها و موسسات فعال در بخش دفاعي ايران
به گونه اي فعاليت مي كنند که ارتباطي بين آنها براي تبادل
اطالعات مربوط به کاالها و قطعات مورد استفاده وجود ندارد .در
اينجا منظور ارتباط بين ارتش جمهوري اسالمي ايران و هريک
از نيروهاي زميني و دريايي و هوايي تابع آن ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمي و هر يک از نيروهاي زميني و دريايي و هوايي
و سپاه هاي استاني ،نيروي انتظامي و موسسات تابع وزارت
دفاع (ودجا) است .حتي موسسات تابع ديگر دستگاه هاي دولتي
نيز مي توانند با همديگر و با ديگر موسسات تبادل داده ها و
اطالعات مربوط به اقالم داشته باشند .در اين صورت امکانات
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شكل  )1هزينه خريد يك تجهيز  1/3كل هزينه چرخه عمر -هزينه پشتيباني يك
تجهيز  2/3كل هزينه چرخه عمر

شناسايي و كاتالوگ سازي براي اقالم (اعم از مواد اوليه ،قطعات،
اجزاء و محصوالت نهايي) از ضرورت هاي اساسي در سازمان هاي
دفاعي بزرگ و گسترده محسوب مي شود (كاتالوگ سازي مواد
در وزارت دفاع جمهوري چك ،مارك و النگرووا) . 1اين كار
اطالعات موردنياز براي انجام درست فعاليت هاي آمادي مانند
برآورد ،تدارك و خريد ،نگهداري ،توزيع ،بكارگيري ،تعمير و دفع
و دفن پسماند را فراهم كرده و در اختيار كاربران قرار مي دهد.
براي تعريف نيازمندي هاي اطالعاتي ،تامين و سازماندهي و
انتشار آنها در سرتاسر سازمان ،به يك سامانه نياز است (22745
.)ISO/IEC
سامانه كدگذاري اقالم تدارك شده ،مجموعه اي از رويه ها و
ابزارها است كه با استفاده از آن قطعات و اجزاء تجهيزات و
دستگاههاي مورد استفاده در امور نظامي به صورت يكنواخت
نامگذاري ،توصيف و دستهبندي گرديده و به هر قلم تدارك شده
يك شماره كاال تخصيص داده ميشود .اين شمارهها و توصيفات
اقالم در كاتالوگها و ليست هاي قطعات يدكي منتشر شده و
به عنوان كليد شناسايي در سيستمهاي اطالعاتي لجستيكي
استفاده ميشوند (راهنماي سيستم كدگذاري ناتو) .خروجي و
حاصل سامانه شناسايي و كدگذاري اقالم و محصوالت دفاعي،
زبان مشترك در حوزه موجودي هاست كه بين سازمانهاي
مختلف دفاعي امكان تعامل و ارتباط موثر را فراهم مي كند.
ايجاد و بكارگيري چنين سامانه اي ،استفاده ي سازمانهاي
مختلف از قطعات و مواد موجود را تسهيل ميكند ،از دادن
نام هاي متفاوت به كاالهاي يكسان جلوگيري ميكند ،امكان
جايگزيني قطعات مشابه را فراهم مي آورد و توانايي پشتيباني
لجستيكي را با روشي اقتصادي باال مي برد .با اين حال هدف
اصلي چنين سامانه اي ايجاد اطمينان براي پرسنل نظامي شاغل
در ماموريت هاست نسبت به اين كه قطعات مورد نظر آنها براي
اجراي ماموريت به درستي در اختيارشان قرار ميگيرد (نظامنامه
كدگذاري ناتو. 2)2011 ،

info@idsc.tridi.ir

نقش کدگذاری کاالها در بهبود مدیریت موجودی ها

فصل نامه ی علمی ،ترویجی معیار
سال اول -شماره ی  -2پیاپی  -2زمستان90

40

فوايد کدگذاري و كاتالوگ سازي براي اقالم را اغلب کاربران
لجستيک درک کرده اند .اين كار يک زبان يکتا براي کاالها
ايجاد مي کند .اطالعات صحيح را فراهم مي آورد و مانع
چندگانگي مي شود .آن گونه كه در مجموعه استانداردهاي 306
( IDSسامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي) توضيح
داده شده است ،براي استقرار سامانه شناسايي و كدگذاري در
سطح هريك از واحدهاي دفاعي ،دفتر کدگذاري كاالهاي
تدارک شده( 1)IOSايجاد و اقالم را در سازمان خود كدگذاري
ميكند .اين دفاتر ،نقشي حياتي در فراهم ساختن داده هاي
باكيفيت براي استفاده در عمليات لجستيكي دارند .داده هاي
باكيفيت ،داده هايي هستند كه الزامات مشخص شده اي دارند تا به
راحتي بين طرفهاي ارتباط مبادله شوند ( .)ISO 8000اطالعات،
خدمات و محصوالتي كه به وسيله دفاتر مسئول كدگذاري و
كاتالوگ سازي ايجاد ميشود در جنبههاي مختلف عمليات
لجستيك مورد استفاده قرار ميگيرد.
براي هماهنگي بين دفاتر مسئول كدگذاري و كاتالوگ سازي
اقالم واحدهاي دفاعي ،مركزي به نام مدرسكا در كشور تشكيل
شده است .مدرسكا معرف «مرکز دفاعي راهبري سامانه
کدگذاري اقالم» است .نقشي كه مدرسکا و دفاتر کدگذاري در
كل لجستيك واحدهاي دفاعي کشور دارند ،ايجاد هماهنگي در
توصيف و شناسايي كاالهاي تداركاتي است (استاندارد سامانه
شناسهگذارياقالمومحصوالتدفاعي،مركزاستاندارددفاعيايران).

 .3چرا استانداردهاي سامانه شناسه گذاري
اقالم و محصوالت دفاعي تدوين گرديد؟
سازمان هاي دفاعي کشور به طور مستمر ميليونها قلم كاال،
قطعه ،ماده ،تجهيزات و به خصوص اقالم نظامي را خريداري
ميكنند .تنوع و گوناگوني بسيار زياد اين اقالم مديريت
سيستمهاي موجودي آنها از جهات علمي و فني پيچيده مي كند.
از آنجا كه هر واحد بايد تجهيزات و اقالمي را در وضعيت ثابت
در دسترس داشته باشد تا از توانمندي و قابليت عملكردي خود
اطمينان حاصل كند ،تجهيزات بايد در طول مدت مورد نياز به
صورت دائم پشتيباني شوند و هزينههاي جانبي نظير هزينههاي
خريد قطعات يدكي همواره در سازمان وجود خواهد داشت .اين
هزينهها گاهي به مبالغي بسيار بيشتر از هزينههاي ابتدايي كه

براي خريد خود تجهيز پرداخت شده است مي رسد ،بنابراين نياز
به صرفهجويي از طريق پرهيز از خريدهاي زائد و ساده سازي
مديريت موجودي ها ،مشخص و آشکار است .از آنجا كه توصيف
و شناسايي اقالم و به خصوص قطعات و لوازم فني بايد بي ابهام و
واضح و روشن باشد ،به همين منظور مرکز استاندارد دفاعي اقدام
به تدوين استانداردهاي سري 306و بسترسازي براي ايجاد يک
مرکز پشتيبان و مجري اين مجموعه استانداردها نموده است.
هدف سامانه شناسه گذاری اقالم و محصوالت دفاعی ،توصيف
روشن اقالم و حداقل كردن دوگانگي نام و کد اقالم تدارک شده
در سرتاسر بخش دفاعي است (استاندارد  .)IDS 306ضرورت
يك سيستم كدگذاري در هر سازمان كه كااليي را نگهداري
ميكند ،چه توليدكننده باشد و چه مصرفكننده ،كامال آشكار
است و هر سازمان بايد از يک سيستم براي «شناسايي كاالها»
استفاده کند.
در جدول  1نحوه چندگانه شدن نام و كد يك قطعه خاص نشان
داده شده است (راهنماي سيستم كدگذاري ناتو).
براي مثال يک واشر تخت ( )A WASHER, FLATداراي
توليدكننده هاي متعدد از كشورهاي مختلف است.
چندين شماره قطعه (پارت نامبر)
چندين توليدكننده
نام و شماره هاي فني()PNمربوط به توليدکننده هاي مختلف
يک واشر در كشورهاي مختلف در جدول  1ذكر شده است.
FRANCE
RENAULT
VEHICULES
INDUSTRIELS SA
PN: 7701007414
NETHERLAND
VAN DOORNES
BEDRIJFSWAGENFABRIEK
PN: 057343

GERMANY
BOSCH,ROBERT GmbH
PN: 2000102621
DEUTZ SERVICE INTERNATIONAL GmbH
PN: 01289919EY8776-22
MERCEDES- BENZ AG
PN: 0001513052

MAN NUTZFAHRZEUGE
SWEDEN
AG
KARLSKRONAVARVET
PN: 8190701068
AB
PN: 23310163041

جدول  – 1چگونگي ايجاد چند نام براي يك كاالي واحد

هر يك از توليدكنندگان ،سيستم كدگذاري خاصي (موسوم به
سيستم پارت نامبرينگ) را براي رفع نياز خود طراحي كردهاند.
كاالهاي مشابهي كه همانند بوده و نياز يكساني را برآورده
ميكنند ،ولي توسط توليدكنندگان مختلف توليد ميشوند ،با
1. Item of Supply

شناسه کاالی تدارک شده ()ISN

1

nnnn-nnnn

شناسه هرقلم کاالی تدارک شده
2
()IIN

-

nn

کالس

nn

گروه

طبقه قلم کاال()ISC

3

شماره طبقه بندی کاال

شماره شناسایی کاال

شكل  – 2ساختار يك شناسه  21رقمي براي يك كاالي تدارك شده

شكل  - 3چندين شماره قطعه – در كاربردهاي مختلف – اما قلم مشابه و شماره
يكسان ISN

شناسايي و كدگذاري اقالم ،در سطح واحدهاي گسترده و
بزرگ ،فوايد زيادي دارد .اين فوايد ،نه تنها براي واحد سازماني
خريدار ،بلكه بسياري از سازمانها و نهادهاي ديگر مانند
مراكزاستانداردسازي را هم در برمي گيرد .مطالعه اي كه در
حوزه سيستم كدگذاري ناتو انجام شده است ،نشان مي دهد كه
كدگذاري اقالم ،يكي از ابزارهاي مفيد براي موضوعاتي است كه
در ادامه به آنها اشاره شده است (راهنماي كدگذاري ناتو).

 .5-1کدگذاري ،ابزاري براي ايجاد قابليت
همکاري واحدهاي دفاعي با هم

در واحدهاي دفاعي تعداد بسيار زيادي از اقالم و قطعات مصرف
مي شود .اگر همه واحدها با روش يكسان بتوانند به هر كاال يا
قطعه فقط و فقط يك شماره يكتا تخصيص دهند ،قابليت تعامل
و تبادل اطالعات بين آنها بيشتر مي شود .شكل  4تنوع نوعي
قطعه معمولي را كه با نام «واشر» شناخته مي شود نشان مي دهد.
در يك هواپيماي خاص بيش از 170هزار نوع قطعه مختلف
بكار رفته است (شکل  .)5مديريت اطالعات اين قطعات در هر
سيستم آمادي ،اهميت بسيار زيادي دارد.

 .4چگونگي كدگذاري اقالم دفاعي

با وجود تدوين و تصويب استانداردهاي  603براي سامانه

شكل  –4تنوع واشرها
1. ISN: Item /(Iran) Stock Number
2. IIN: Item Identification Number
3. ISC: Item / Iran Supply Classification
4. DMO: Dictionary Maintenance Organization
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يك قلم كاالي تداركاتي

يك شماره كاالي انبار()NSI

 .5كاربردهاي كدگذاري
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به عنوان مثال کد يک واشر در شکل  2نمايش داده شده است.
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كدهاي مختلفي معرفي و شناسانده ميشوند .اين موضوع از ديد
سازمان هاي خريدار بزرگ مانند نيروهاي مسلح كه به جاي توجه
به مرجع توليدكننده ،كاالهاي تدارك شده را با توجه به نوع
و كاربرد آنها مديريت ميكنند ،مشکل ساز است .اگر چند كاال
داراي مشخصات و ويژگيهاي يكساني از لحاظ شكل ،كاركرد
و تناسب باشند ،به كليه آنها بايد يك شماره توسط خريدار يا
مصرف كننده تعلق گيرد .براي مصرف كننده اهميتي ندارد كه چه
كسي يك كاال را ساخته است و يا كاال بر روي چه سيستمي به
كار گرفته ميشود .بر اين اساس است كه مطابق استانداردهاي
 306سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي ،يک شماره
يكتا (موسوم به  )ISNمطابق قالب زير توسط همه واحدهاي
كاربر براي شناسايي كاالي تدارك شده مورد استفاده قرار
ميگيرد (استاندارد .)IDS306

شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي ،جاري سازي و استقرار
سامانه اي هماهنگ براي تخصيص شناسه به هر قلم تداركاتي،
الزامات ديگري هم دارد .يكي از اين الزامات كه در استانداردهاي
بين المللي هم به آن اشاره شده است ،سازمان نگهدارنده
فرهنگ مفاهيم ( )DMOاست ( .)ISO 22745-20وجود
چنين نهادي براي پياده سازي سامانه اي هماهنگ در سطح
واحدهاي متعدد الزامي است .با توجه به اين الزام ،نهاد مدرسكا
در بخش دفاعي كشور ايجاد شده است .مدرسكا ،وظيفه فراهم
ساختن بستر و زيرساخت سازماني را براي پياده سازي سامانه
شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي در سراسر واحدهاي
تابعه بخش دفاعي برعهده دارد .مدرسكا ،ابزارهاي موردنياز براي
استقرار سامانه شناسه گذاري را تامين نموده و در اختيار هريك از
واحدهاي دفاعي قرار ميدهد.

 5-2-1نسبت كدگذاري با تامين و تدارک مواد
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تخصيص كد يكتا به هر نوع قلم كاال در سرتاسر عمليات آمادي
واحدهاي دفاعي براي تسهيل موارد ذيل صورت مي گيرد:
• انجام امور نيروهاي مسلح (زميني ،هوايي ،دريايي) در گستره
ملي براي کار کردن با هم و پشتيباني از يكديگر
• همكاري و پشتيباني نيروهاي مسلح كاربر
• ايجاد حداكثر كارايي منابع در زمينه مسايل عملياتي ،چه در
سطح هريک از واحدهاي دفاعي و چه در سطح ملي،
براي نيل به اهداف مذكور ،سيستم كدگذاري بايد مشخصات
ذيل را دارا باشد:
• در مورد همه كاالهاي تدارک شده 1اطالعات درستي را براي
همه نيروهاي استفاده كننده از اين سيستم در زمان جنگ و يا
صلح فراهم كند.
• امكان دسترسي سريع به اطالعات را فراهم نمايد.
• زبان مشتركي را كه براي همه قابل فهم باشد فراهم كند.

 5-2كدگذاري ،مبنايي براي عمليات مدرن
لجستيكي

عمليات لجستيكي را ميتوان در پنج دسته اصلي برشمرد:
• تامين و پشتيباني
• تدارک مواد :شامل خريد اوليه و تدارك مجدد
• مديريت تامين کنندگان ،انبارداري ،توزيع و توزيع مجدد مواد
• نگهداري و تعمير
• بهره برداري و اسقاط يا انهدام
مفهوم همکاري و تعامل واحدهاي سازماني جدا از هم با يکديگر
از اهميت زيادي برخوردار است و بايد به طور دقيق در همه
حوزهها به كار گرفته شود .ابزار مفيد براي ايجاد ارتباط و زبان
مشترك بين واحدها ،شناسايي و كدگذاري اقالم است .نسبت و
رابطهاي كه كدگذاري با برخي از موضوعات و فعاليت هاي آمادي
دارد در ادامه بيان مي شود.

2

اغلب ،تامين مواد براساس ارزيابي دقيق نيازمنديها انجام
ميشود و در اين رابطه سامانه شناسه گذاري به سواالت زير كه
ممكن است براي مسئوالن تدارکات پيش آيد ،پاسخ ميدهد:
• چه كسي كاالي مورد نظر را توليد يا عرضه ميكند؟
• آيا كااليي كه توليدكننده ارايه ميدهد نياز مورد نظر را
پاسخگو است؟
• آيا محدوديتي در فعاليتهاي خريد وجود دارد؟
• آيا كاالي مورد نظر در حال حاضر در داخل سازمان يا در ساير
سازمان ها در حال استفاده است؟
سيستم کدگذاري بر اين مبنا ارائه كننده موارد زير است:
• ليستي از توليدكنندگاني كه كاالي مورد نياز را تامين ميكنند
• توصيف كاملي از كاال كه شامل همه مشخصات ظاهري،

كيفيتي و ويژگيهاي كاركردي آن باشد .توصيفات بايد داراي
ن كاال بوده و بر اساس
قابليت مقايسه ،بدون توجه به منبع تامي 
يك زبان قابل فهم انجام شود.
• اطالعاتي در مورد تدارک كاال براي افزايش رقابت بين
توليدكنندهها.

 5-2-2نسبت كدگذاري با مديريت منابع و
3
تامين کنندگان

هر سازمان مدرن آمادي كاالهاي تدارك شده را بر اساس
مجموعه اي از اصول و معيارها مديريت مي كند كه عبارتند از:
• كاالها را بر اساس نوع و كاربرد آنها مديريت ميكند نه بر
اساس مرجع عرضهكننده آنها.
• كاالها را در شرايط مناسبي انبارداري و نگهداري ميكند تا
نسبت به در اختيار بودن آنها اطمينان الزم وجود داشته باشد.
• كاالهاي مورد نظر را به موقع و با استفاده از بهترين روش
حمل و نقل براي متقاضيان مربوطه ارسال ميكند.
• تجهيزات را بر اساس نيازمنديهاي خاص و منابع در دسترس
بين كاربران مختلف توزيع ميكند.
در اين باره سيستم کدگذاري ارائه كننده موارد زير است:
• كاالهاي تدارک شدهاي را كه نياز يكساني را برآورده ميكنند،
با يك شماره منحصربه فرد شناسايي مي كند ،بدون توجه به
سيستم شمارهگذاري قطعات كه توليدكننده براي شناسايي اقالم
1. Items Of Supply
2. Codification With Regard To Acquisition Of Materiel
3. Codification With Regard To Management Of Resources

مورد استفاده قرار ميدهد.
• الزامات بستهبندي ،شرايط انبارداري و عمر قفسه اي را
تعيين مي كند.
• كاربران يك كاالي خاص را مشخص ميكند و يا اطالعات
حمل و نقل مورد نياز براي توزيع كاال را تعيين ميكند.
• مديران لجستيكي را نسبت به همه منابع در دسترس كاربران
آگاه ميكند.
1

 5-2-3نسبت كدگذاري با نگهداري و تعميرات

2

 5-4نسبت كدگذاري و استانداردهاي تجاري

5

عقايد و رهنامهها و اقدامات لجستيک نظامي به طور روزافزون
بر اساس قوانين و استانداردهاي تجاري در حال بازتعريف و
شكل گيري است .سامانه شناسهگذاري خود را با اين روند
شكل گيري عمليات نظامي بر پاية استانداردهاي تجاري
هماهنگ كرده و به طور مداوم با توسعة سيستم كدگذاري خود
را در خط مقدم اين سير تحولي قرار داده است تا اين سيستم
كدگذاري به عنوان كليد لجستيك مدرن شناخته شود.
در اين راستا سامانه شناسهگذاري بر اساس  5سند استاندارد
سري 306شكل گرفته است ،كه عبارتند از :
 سند استاندارد دفاعي ايران ـ  : 306سامانه شناسه گذاري اقالمو محصوالت دفاعي ـ الزامات.
 سند استاندارد دفاعي ايران 1ـ  : 306سامانه شناسه گذارياقالم و محصوالت دفاعي ـ الزامات و ساختار طبقه بندي.
 سند استاندارد دفاعي ايران 2ـ  :306سامانه شناسه گذارياقالم و محصوالت دفاعي نام گذاري و شناسايي.
 سند استاندارد دفاعي ايران 3ـ  : 306سامانه شناسه گذارياقالم و محصوالت دفاعي ـ تخصيص شناسه.
1. Shelf- Life
2. Codification With Regard To Maintenance
3. Codification With Regard To Disposal
4. Codification With Regard To Interoperability
5. Codification With Regard To Commercial Standards
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مصرف و اسقاط يك كاالي تدارک شده با سودمندي و كارايي
آن يا شرايط ديگر مرتبط است .اگر الزم باشد كه تجهيزات
غيرقابل استفاده به منظور كاهش هزينه هاي انبارداري اسقاط
شود ،به نكات ذيل توجه مي شود:
• فقط كاالهايي را كه امكان استفاده مجدد آنها توسط كاربران
ديگر وجود ندارد اسقاط گردند.
• قطعات يا اجزايي اسقاط مي شوند كه قابل بازيافت بوده و باعث
ايجاد ارزش مجدد مي شود.
• حين انجام عمليات انهدام ،درحفظ محيط زيست دقت كامل
به عمل آيد.
در اين حوزه سيستم کدگذاري ارائه كننده موارد زير است:
• كاربران بالقوة تجهيزات اضافي را شناسايي مي كند.

به کارگيري سيستم كدگذاري به وسيلة نيروهاي مسلح كاربر
مي تواند باعث توسعه قابليت تعامل و همكاري در سطح نيروهاي
مسلح و حتي در سطح ملي شود .امروزه ،سيستم كدگذاري
بخشي از فرآيندهاي الزم در عمليات تأمين در سراسر واحدهاي
دفاعي است .اين سيستم اطالعات دقيقي را براي همة واحدهاي
دفاعي عضو در مورد ماهيت هزاران كاال فراهم مي كند .اين
سيستم از طريق ارائه پاسخ هاي سريع از يك منبع به روز ،به
حل مسائل مربوط به مديريت اطالعات در چرخة تأمين کمک
مي كند .سيستم كدگذاري فوايد ملموسي براي واحدهاي دفاعي
عضو و حتي مؤسسات خصوصي غيرنظامي دارد.

نقش کدگذاری کاالها در بهبود مدیریت موجودی ها

 5-2-4كدگذاري با توجه به بهرهبرداري و
اسقاط 3و انهدام

 5-3نسبت كدگذاري با قابليت تعامل و همكاري
4
واحدهاي دفاعي با يکديگر
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كاركنان مسئول براي نگهداري و تعميرات تجهيزات نياز دارند
كه براي سوالهاي ذيل پاسخ هاي مناسبي بيابند:
• چه قطعات يدكي بايد خريداري شود و به كجا بايد تحويل گردد؟
• توانمنديهاي نگهداري و تعميرات با توجه به منابع در دسترس
چگونه است؟
• آيا قطعات يدكي مورد نياز در داخل سازمان يا در يكي از
سازمان های مجاور موجود است؟
در اين حوزه سيستم کدگذاري ارائه كننده موارد زير است:
• ارتباطات موجود بين همه قطعات يک سيستم و اجزا يا
زيرمجموعه هاي آن.
• ليستي از همة كاربران ثبت شده.
• شناخت قابليت جايگزيني قطعات با يكديگر به منظور بهينه
كردن استفاده از منابع موجود.

• ليستي از ماهيت قطعات و مشخصه هاي يك كاال را در اختيار
قرار مي دهد ،همچنين معيارهاي بازيافت آنها را نيز مشخص
مي كند.
• فرآيندهاي انهدام كاالهاي خطرناك يا آالينده و
زيرمجموعههاي آنها را مشخص مي كند.

 سند استاندارد دفاعي ايران 4ـ : 306سامانه شناسه گذاري اقالمو محصوالت دفاعي ـ مشخصات بانك اطالعاتي محصول.
سندهاي فوق به نحوي تدوين شده است كه با استانداردهاي
جهاني هماهنگ باشد .از جمله استانداردهايي كه در اين حوزه
تدوين و منتشر شده است مي توان به استاندارد ISO 22745
اشاره نمود.

شناسايي و كاتالوگ بندي اقالم تدارك شده مي تواند اطالعات
الزم در باره اقالم را تامين و در اختيار كاربران قرار دهد .اين
اطالعات كاربران را در تصميم گيري و انجام فعاليت هاي خود
كمك ميكند .برخي از فوايدي كه شناسايي و كاتالوگ بندي
براي كاربران ايجاد ميكند در اين بخش كه حاصل مطالعه
سيستم كدگذاري ناتو است ،مورد اشاره قرار مي گيرد.

نقش کدگذاری کاالها در بهبود مدیریت موجودی ها
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 .6فوايد سيستم كدگذاري

 6-1فوايد عملياتي شناسايي اقالم
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• شناسايي اقالم ،نقش مهمي در عمليات استانداردسازي
تجهيزات ايفا مي كند و باعث افزايش قابليت همكاري واحدهاي
مختلف باهم ميشود ،چون بسياري از قطعات يدكي در
سيستمهاي سالحو  ...به جاي هم ميتوانند استفاده شوند.
• شناسايي اقالم ،دانش خوبي از همه تجهيزات نظامي و منابع
موجود در اختيار قرار داده و اين امكان را فراهم ميآورد كه
موضوعات زير محقق شود:
 .1مديريت موجوديها با به اشتراك گذاردن منابع ،قطعات يدكي
و فعاليتهاي نگهداري و تعميرات عقالني تر شود.
 .2توزيع قطعات يدكي ضروري موردنياز در حين عمليات نظامي
به حداقل كاهش داده شود.
 .3تامين و تبادل قطعات بين واحدهاي مختلف نظامي ممكن
شود.
 .4پشتيباني و تامين اقالم به صورت مشترك امكان پذير شود.
 .5توصيف دقيق از كاالها به كاربران اين اجازه را ميدهد كه
به طور سريع تجهيزات مورد نياز خود را بيابند و عمليات تدارك
قطعات و تجهيزات بدون تاخير انجام شود.
 .6استفاده از يك زبان مشترك تسهيلگر گفتگو بين كاربران
فني است .استفاده از دادههاي كدشده ،برقراري ارتباط را
به صورت مستقل از زبان كاربران ممكن ميسازد.
 .7استفاده از تكنولوژي كامپيوتري امكان ذخيرهسازي ،پردازش
و انتقال دادههاي مربوط به شناسايي و مديريت كاالها را به

سادگي از طريق دسترسي به بانكدادهها فراهم ميكند.

 6-2فوايد اقتصادي استفاده از سامانه
شناسهگذاري اقالم

• بانك داده ها به طراحان و مديران پروژهها اين امكان را
ميدهد كه كاالهايي را كه تامين و انبار شدهاند و آنهايي را كه
قابل استفاده اند بررسي و انتخاب کنند تا يك كاالي جديد ايجاد
نشود .اين كار تنوع كاالهايي را كه بايد مديريت شود كاهش
داده و هزينههاي آزمون ،شناسايي ،ذخيرهسازي و هزينههاي
ديگر كه در طي فرايند تامين يك كاالي جديد ايجاد ميشود
را كاهش ميدهد .برآوردها نشان مي دهد كه تقريبا  50درصد
از همه قطعاتي كه در طراحي و ساخت تجهيزات جديد به كار
گرفته ميشود قبال موجود بوده و در حال حاضر داراي كد هستند.
• شناسايي قطعات يدكي مورد استفاده در نيروهاي مسلح به
همه ي سازمانهاي خريدار اين امكان را ميدهد كه:
 .1وقتي كاربري در انبار مقدار زيادي از يك كاال دارد ،كاربر
ديگري كه به آن كاال نياز دارد ديگر آن كاال را خريداري نكند.
 .2چندين كاربر سفارش خريد را به صورت يك جا بفرستند تا از
تخفيفات كلي بهرهمند شوند.
 .3امكان دسترسي به چندين منبع براي تامين كاالها وجود
داشته باشد و با ايجاد فضاي رقابتي بين تامين كنندگان تخفيف ها
و مزايايي به دست آيد.
 .4حسابهاي هزينههاي تامين كاالها مشخص شود؛ به عبارت
ديگر ،استفاده از يك سيستم كدگذاري مطلوب در تحليل
هزينههاي تامين ،به مديران ارشد در مديريت بودجهها و تحليل
هزينهها به تفكيك گروه ها و كالس هاي كاال كمك ميكند.
• شناسايي و كدگذاري اقالم ،در استانداردسازي مجموعه
تجهيزاتي كه كارايي يكساني دارند نقش ايفا نموده و از اين
طريق ،تعداد قطعات يدكي مورد نياز براي مديريت هر يك از
سيستمهاي دفاعي را كاهش ميدهد.
• كاهش كاالهاي تكراري ميزان موجوديهاي انبار را كاهش
ميدهد و باعث صرفهجويي در فضاي ذخيرهسازي ،سيستمهاي
حمل و نقل و پرسنل مسئول ميشود.

 .7فوايد شناسايي و كدگذاري اقالم در
سازمانهاي غيردفاعي و تجاري
سيستم كدگذاري و الگوهاي توصيف كاالها در آن ،فوايدي را
حتي براي سازمانهاي خارج از حيطه دفاع فراهم ميكند كه در

 7-2فوايد سامانه كدگذاري اقالم براي نهادهاي
مرتبط با محيط زيست
دانش دقيق در مورد تركيبات مواد ،از طريق توصيفات كامل
آنها ،باعث توسعه و تسهيل فرايندهاي مديريت مواد خطرناك و

كشور ما داراي واحدهاي دفاعي گسترده اي است و براي افزايش
كارايي و اثربخشي آمادي و تسهيل ارتباط بين همه واحدهاي
دفاعي ،واحدهاي دولتي و واحدهاي صنعتي و تجاري بايد سيستم
يكتا و واحدي را ايجاد نموده و اجرا كند .اين سيستم بهره وري
و كارايي را در مديريت موجودي ها افزايش مي دهد و سبب
كاهش هزينه ها و مصارف در حوزه كاالها خواهد شد (طبقه بندي
و کدگذاري کاال ،ابزار بهبود سيستم اطالعات مديريت لجستيک،
احمد غالمزاده) .گر چه فعاليت هاي زيادي براي ايجاد و توسعه
سيستم كدگذاري فراگير در مركز استاندارد دفاعي ايران به انجام
رسيده است ،اما تا تكميل و بهره برداري از سامانه شناسايي و
كدگذاري اقالم ،هنوز راه درازي در پيش است.
هر يك از واحدهاي دفاعي مي توانند با مدرسكا ارتباط برقرار
نمايند و با دريافت كمك هاي فني و منابع اطالعاتي ،براي
ايجاد ،استقرار و گسترش سامانه شناسه گذاري اقالم منطبق
بر استانداردهاي  IDS306اقدام كنند .سازوكاري كه در اين
استانداردها لحاظ شده است بر اجماع همگاني بر روي مفاهيمي
مانند نام هاي شناساننده اقالم ،مشخصه ها ،ارزش هاي هر
مشخصه ،واحدهاي مربوط به اندازهها ،توصيفگرهاي اندازه و ...
مبتني است .سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي يك
ساختار طبقه بندي ارائه مي كند كه تمام كاالها ،مواد ،قطعات،
تجهيزات ،ماشين آالت و ملحقات و متعلقات آنها را در بر
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توصيفات دقيق كاالها (ويژگي ها ،مشخصات و نقشهها) در
سامانه كدگذاري كه نمايانگر تنوع اقالم ،انواع و اندازه هاي
كاالهاي تدارك شده است ،كار سازمانهاي استانداردسازي را
در تدوين مشخصات استانداردي آنها ،تسهيل ميكند.
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 7-1فوايد سامانه كدگذاري اقالم براي
سازمانهاي استانداردسازي

 .8استقرار و بكارگيري سيستم كدگذاري در
سراسر بخش دفاعي ،گامي در جهت اصالح
امور
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ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود.
• بسياري از توليدکنندگان حاضرند براي بدست آوردن بازار
فروش با واحدهاي دفاعي تعامل نمايند و توليدكنندگاني كه به
پايگاه داده هاي سيستم دسترسي داشته باشند ،ميتوانند نيازهاي
مشتريان خود را با هزينه پايينتري تامين كنند.
• توصيفات كاالها به مهندسان طراح ،امكان جستجوي دقيق و
انتخاب قطعات مورد نياز براي برآورده كردن يك كاركرد خاص
را با كيفيتي بهتر از هر كاتالوگ ديگر ارائه ميدهد.
• با استفاده از يك زبان مشترك ،ارتباطات و ايجاد درك متقابل
بين خريداران و توليدكنندهها (تامينكنندگان كاالها) به شكل
قابل توجهي افزايش مييابد.
• سيستم كدگذاري شامل بخشي است كه شناسايي و ثبت
سوابق فروشندگان را تسهيل ميكند.
• با يكپارچگي سيستم کدگذاري با سيستمهاي تداركات،
مديران ميتوانند اطالعات مهم نظير نحوه كاركرد پيمانكار در
گذشته ،آدرسها و شماره تلفنها و  ...را به طور سيستماتيك
پيگيري كنند.
• مسئوالن امور آمادي ميتوانند از سيستم کدگذاري براي
بررسي منابعي كه در گذشته خريد كاال از آنها انجام شده است
استفاده كنند .اين مساله وقتي كه دسترسي به منابع تامين يك
كاال مشكلباشد ،نمود و اهميت بيشتري دارد.
• سيستم كدگذاري به صنايع داخلي كمك مي كند .وقتي شماره
مرجع يك شركت براي يك كاالي تدارك شده در كاتالوگ
مرجع سيستم کدگذاري درج شده باشد ،اين شماره براي
متقاضيان ديگر نيز قابل رويت بوده و بازارهاي جديدي را براي
توليدكننده آن ايجاد ميكند ،بنابراين امكان فروش آن شركت را
افزايش داده و از اين طريق باعث تقويتش ميشود.

آالينده ميشود و در نهايت باعث سالمتي و حفظ محيط زيست
شده و از هزينههاي سنگين بازيابي ناشي از فعاليتهاي آلودگيزا
جلوگيري ميكند .پيگيري اطالعات مهم با كمك سيستم
شناسايي و كدگذاري مناسب ممكن مي شود .سيستم كدگذاري
به مسئولين امور لجستيكي كمك ميكند كه تشخيص دهند آيا
در ساخت يك كاال يك فلز قيمتي (نظير طال يا پالتين) به كار
رفته است يا خير ،آيا مواد به كار رفته در كاال براي محيط زيست
خطرناك است يا خير ،آيا مواد به كار رفته داراي چنان ارزشي
هستند كه براي نگهداري آنها نيازمند فرايندهايي خاص باشيم يا
خير .همچنين اطالعات اقالم ميتواند به كاربر در مورد اينكه آيا
براي مثال امكان صدمه ديدن يك كاال در حين عمليات حمل و
نقل وجود دارد يا خير كمك كند.

مي گيرد .نرم افزاري كه مدرسكا ارائه مي كند بر اساس آخرين
دستاوردهاي علمي و استانداردهاي اطالعاتي شكل گرفته است.
مدرسكا همچنين خدمات آموزشي را در سطوح مختلف به هر
يك از واحدهاي دفاعي متقاضي ارائه مي كند.
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 .9مرکز دفاعي راهبري سامانه کدينگ اقالم
(مدرسکا)
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شناسايي ،نام گذاري و کدگذاري اقالم و محصوالتي که در
واحدهاي تابعه بخش دفاعي اعم از صنايع دفاعي و نيروهاي
مسلح گردش دارند بايد به گونه اي باشد که هماهنگي کامل
بين آنها در تبادل داده ها را فراهم نموده و اطالعات و داده هاي
شفاف و بدون ابهام تامين شود به گونه اي که فعاليت هاي آماد
و پشتيباني در سرتاسر بخش دفاعي کشور به نحو موثر ،کارا و
اقتصادي صورت پذيرد و زبان مشترک در تبادل اطالعات ايجاد
شده و به جريان درآيد .اين كار ميتواند به ساير بخش هاي
دولتي و عمومي نيز تسري يابد .شناسايي ،نام گذاري و کدگذاري
اقالم بايد طوري انجام شود که امکان ايجاد ارتباط با ديگر
سيستم هاي مربوطه در دنيا فراهم شود و تبادل داده ها و
اطالعات با روش هاي الکترونيکي را تسهيل كند.
براي ايجاد هماهنگي در شناسايي ،نام گذاري و کدگذاري اقالم
و محصوالت ،نهادي به نام »مدرسکا» تشکيل شده و نگهداري،
پشتيباني ،آموزش و ترويج و خدمات مشاوره اي الزم را ارائه
مينمايد .مدرسکا موظف گرديده تا ساز وکارهاي عملياتي را
مطابق با استانداردهاي جهاني براي ايجاد و نگهداري پايگاه 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
تحليلي از پيشرفت موضوع را تدوين و ارائه کند .همه واحدهاي
تابعه بخش دفاعي مکلفند با مدرسکا همکاري نموده و ساز و
کارهاي مربوطه را مراعات کنند.
حداقل وظايفي که سازمان متولي و مجري سامانه شناسه گذاري
بايد انجام دهد عبارتند از:
 -1در مجموعه واحدهاي دفاعي وظيفه سرويس دهي نيازهاي
عمومي کاربران را در چارچوب استانداردهاي شناسه گذاري را بر
عهده دارد.
 -2توسعه فرهنگ مفاهيم ،آموزش و راهبري براي اقالم که در
آينده وارد نيروهاي مسلح مي گردد.
 -3ايجاد يکنواختي در شناسه گذاري در نيروهاي مسلح

 -4مدرسکا در چرخه اجرا در مجموعه واحدهاي دفاعي بايد
کليه سازمان ها ,طرح ها ,اقالم توليدي ( )NPنقشه هاي فني,
رهگيري اقالم و محصول ,اقالم خريداري ,اقالم انبارها ,جديد و
تکراري را شناسايي نموده و نام و شناسه يکتا به آنها تخصيص
دهد.
 -5کليه يافته هاي جديد را در مورد اقالم در اختيار واحدهاي
دفاعي قرار دهد.

 .10نتيجهگيري

سيستم كدگذاري اغلب تحت عنوان زبان لجستيك شناخته
ميشود .كدگذاري يك سيستم كنترل موجودي نيست بلكه
زباني است كه به وسيله چنين سيستمي مورد استفاده قرار
مي گيرد .كدگذاري يك سيستم حسابداري يا تامين نيست،
بلكه زبان لجستيكي است كه به وسيله سيستمهاي تامين
مورد استفاده قرار ميگيرد .همچنين اين سيستم در سيستمهاي
تدارك ،نگهداري و تعمير و حمل و نقل قابل استفاده است.
سيستم كدگذاري فراگير و مشترك ،پايه همكاريهاي لجستيكي
و همكاري بين سازمانهاي مختلف است .بنابراين پذيرفتن اين
زبان ،اولين مرحله در تحقق چنين همكاريهايي مي باشد.
كدگذاري بايد بخشي غيرقابل تفكيك از عمليات تامين و تدارك
باشد و در چرخه تامين كاالهاي هر يك از واحدهاي دفاعي
لحاظ گردد.
مزاياي استفاده از سيستم كدگذاري مشترك به وسيله كاربران
لجستيكي آن شناخته شده است .اين سيستم يك زبان براي
شناخت كاالي تدارک شده ايجاد نموده ،اطالعات صحيحي
را در مورد شناسايي ويژگيهاي اقالم كاال ارايه ميكند و از
چندگانه شدن بيدليل نام ها و کدهاي كا الها جلوگيري
ميكند .

منابع

فصل نامه ی علمی ،ترویجی معیار
سال اول -شماره ی  -2پیاپی  -2زمستان90

 -1استاندارد دفاعي ايران ـ ( 306تجديد نظر اول)1387 :؛ سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي – الزامات.
 -2استاندارد دفاعي ايران 1ـ 1388 : 306؛ سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي ـ الزامات و ساختار طبقه بندي.
 -3استاندارد دفاعي ايران 2ـ1389 : 306؛ سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي ـ نام گذاري و شناسايي.
 -4استاندارد دفاعي ايران 3ـ 1389 : 306؛ سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي ـ تخصيص شناسه.
 -5استاندارد دفاعي ايران 4ـ 1389 :306؛ سامانه شناسه گذاري اقالم و محصوالت دفاعي ـ مشخصات بانك اطالعات محصول و مشتري.
 -6کتاب طبقه بندي و کدگذاري کاال ،ابزار بهبود سيستم اطالعات مديريت لجستيک تاليف احمد غالمزاده
 -7سايت www.eccma.org
 -8سايتwww.nato.int / codi fication
-9استاندارد  ISO 8000-110كيفيت داده ها
(Data quality — Part 110: Master data: Exchange of characteristic data: Syntax, semantic encoding, and
)conformance to data specification

 -10استاندارد  ISO 22745در باره خودكارسازي سيستم هاي صنعتي و يكپارچگي آنها -فرهنگ هاي فني باز و كاربرد آنها در داده هاي اصلي
(Industrial automation systems and integration — Open technical dictionaries and their appli-

-11
اصلي

)cation to master data

استاندارد  ISO / IEC Guide 77راهنماي مشخص نمودن گونههاي كاال و عناصر (خصيصه هاي) مربوطه -قسمت  :1مزاياي
)(Guide for specification of product properties and classes — Part 1: Fundamental benefits

 -12كاتالوگ سازي مواد در وزارت دفاع جمهوري چك

47

(Materiel Cataloguing Within The Ministry Of Defence Of The Czech Republic – 2nd Part by

(Industrial automation systems and integration — Open technical dictionaries and their application to
)master data — Part 20: Procedures for the maintenance of an open technical dictionary

info@idsc.tridi.ir

 -13استاندارد  ISO 22745-20خودكارسازي سيستم هاي صنعتي و يكپارچگي آنها -فرهنگ هاي فني باز و كاربرد آنها در داده هاي اصلي
– قسمت  :20رويه هايي براي نگهداري فرهنگ فني باز

نقش کدگذاری کاالها در بهبود مدیریت موجودی ها

))Petr MAREK, Alena LANGEROVÁ (University of Defence, Brno, Czech Republic

