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تاریخ پذیرش: 93/4/21

در ایــن مقالــه بــه ارائــه ی تعریــف و بیــان ضــرورت اســتفاده از سیســتم کدگــذاري اقــام پرداخته شــده اســت. عاوه بــر آن 
ــا ذکــر  ــه هــدف آن هــا، مشــخصات هــر دســته از سیســتم ها ب ــا توجــه ب ضمــن دســته بندي سیســتم هاي کدگــذاري اقــام ب

ــا  ــت داده ه ــا مدیری ــط ب ــه اســتانداردهاي مرتب ــذاري، ب ــر سیســتم هاي کدگ ــاي مربوطــه بیان شــده اســت. عاوه ب ــال و کاربرده مث
ــواع  ــي از ان ــده اند. یک ــذاري معرفی ش ــات کدگ ــده ی خدم ــاي ارائه دهن ــازمان ها و نهاده ــي از س ــده و برخ ــز اشاره ش ــذاري نی و کدگ
سیســتم هاي کدگــذاري اقــام، سیســتمي اســت کــه بــراي اســتفاده در بخــش دفاعــي کشــور ایجادشــده و توســط مرکــز دفاعــي 
راهبــري ســامانه کدگــذاري اقــام پشــتیباني مي شــود. ایــن سیســتم کدگــذاري و کاربردهــاي آن در انتهــاي مقالــه معرفــي شــده 
اســت. بــا اســتقرار یــك سیســتم در همــه ي واحدهــاي دفاعــي، یکپارچگــي و هماهنگــي در توصیــف و شناســایي کاال بیــن آن هــا 

ایجــاد شــده و تبــادل داده هــا بــا یــك زبــان مشــترك ممکــن مي شــود.

واژگانكليدی:

سیستم کدگذاري، کدینگ اقام، Part Number، سیستم کدگذاري ناتو، طبقه بندي کاال، اقام دفاعی

1(مقدمه

ــذاري  ــي دارد؟ کدگ ــه کاربردهای ــت و چ ــذاري چیس کدگ
ــراردادي  ــانه هاي ق ــم و نش ــبت دادن عائ ــص و نس تخصی
بــراي شناســایي اشیاســت ]1[. بشــر بــراي برقــراري ارتباط، 
گفت وگــو و تبــادل اطاعــات دربــاره ی چیزهــا، بایــد 
نخســت آن هــا را بــا نشــانه ها و عائمــي "شناســایي" نماید. 
ــي  ــه نام های ــاد از جمل ــا نم ــر نشــانه ی ــف، ه ــن تعری ــا ای ب
ــا،  ــا، رودخانه ه ــهرها، کوه ه ــا، ش ــخاص، کااله ــه اش ــه ب ک
ــرار  ــا ق ــون م ــه در پیرام ــوم ک ــا مفه ــا و میلیون ه خیابان ه
دارنــد داده مي شــود، نوعــي "کــد" اســت. بــا ایــن تعریــف، 
کدهــا نقــش بســیار مهمــي در زندگــي روزمــره ی همــه ي 
ــا کمــك کدهــا مي توانیــم  ــد. مــا ب افــراد و ســازمان ها دارن
بــه تبــادل اطاعــات و برقــراري ارتباطــات اقــدام نمــوده و 
ــازمان ها  ــم. س ــام دهی ــف را انج ــاي مختل ــور و فعالیت ه ام
و مؤسســات و زنجیره هــاي تأمیــن نیــز بــا کمــك کدهــا و 
ــناخت  ــث ش ــا باع ــوند ]2[. کده ــت مي ش ــماره ها مدیری ش

ــه  ــوند ک ــي مي ش ــراد مختلف ــط اف ــا توس ــترك چیزه مش
ــادل  ــکاري و تب ــت، هم ــم فعالی ــا باه ــاره ی آن ه ــد درب بای
اطاعــات نماینــد. پیرامــون مــا را دنیایــي از کدهــا و 

ــت.   ــه اس ــماره ها در برگرفت ش
ــي  ــه در زندگ ــي ک ــم و چیزهای ــن مفاهی ــي از مهم تری یک
مــا حضــور دارد، "کاالهــا و خدمــات" اســت. تمامــی  
ســازمان ها و اشــخاص بــا کاالهــا و خدمــات ســروکار دارنــد. 
ــي  ــا و خدمات ــك کااله ــف، هــر ی ــراد مختل ســازمان ها و اف
ــا  ــراي آن ه ــد، ب ــند، مي خرن ــد، مي فروش ــد مي کنن را تولی
ــاره ی آن هــا مذاکــره و تبــادل اطاعــات  برنامه ریــزي و درب
مي کننــد. شــرکت ها، مؤسســات، واحدهــاي ســازماني 
و اشــخاص مختلــف در همــه ي فعالیت هــا، بــا کمــك 
ــام  ــه انج ــه را ب ــور مربوط ــات ام ــا و خدم ــات کااله اطاع
ــوط  ــاي مرب ــایر داده ه ــد و س ــام، ک ــاس ن ــانده و براس رس
ــد.  ــدام مي نماین ــري و اق ــات، تصمیم گی ــا و خدم ــه کااله ب
اطاعــات و داده هــاي مربــوط بــه کاالهــا در تمــام مراحــل 
چرخــه ي عمــر آن هــا موردنیــاز اســت. اصــوالً بــدون وجــود 
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ــگام،  ــق، به هن ــح، دقی ــل، صحی ــاي کام ــات و داده ه اطاع
ــوان فعالیت هــاي  ــدون ابهــام و مســتند و قابل فهــم نمي ت ب
ــا مراحــل چرخــه ي عمــر کاالهــا از شــکل گیري  مرتبــط ب
ــد  ــزي، خری ــه، برنامه ری ــاخت نمون ــي و س ــا طراح ــده ت ای
بازاریابــي،  انبــوه،  تولیــد  قطعــات،  و  مــواد  تــدارك  و 
حمل ونقــل، نگهــداري و انبــارش، توزیــع، به کارگیــري، 
ــي  ــن و حت ــدام، دفع و دف ــداري، انه ــر و نگه ــرف، تعمی مص
ــه ای مناســب و رضایت بخــش انجــام داد.  ــت را به گون بازیاف
ــا"  ــه کااله ــوط ب ــاي مرب ــات و داده ه ــي "اطاع ــه عبارت ب
ــه  ــت. اطاعات پای ــاز اس ــا موردنی ــرگ آن ه ــا م ــد ت از تول
قالــب  در  کاالهــا،  بــه  مربــوط  اصلــي1  داده هــاي  و 
ــده و توســط  ــرل درآم ــذاري تحــت کنت سیســتم هاي کدگ

ــوند. ــتفاده مي ش ــط اس ــخاص ذی رب اش
ــوع خاصــي از  ــك ن ــر ی ــف، ه ــاي مختل ــا و بخش ه حوزه ه
سیســتم کدگــذاري را بــه کار مي برنــد کــه ســبب تســهیل 
ــه ي اشــخاص  ــن هم ــي بی ــاد هماهنگ ــا و ایج ــام کاره انج
ــود. بــراي مثــال درجایــی  ذی ربــط و "طرف هــا" مي  ش
کــه فعالیت هــاي واردات   وصــادرات کاال بیــن یــك بــازرگان 
ــه انجــام  ــر ب ــي از کشــوري دیگ ــا بازرگان ــك کشــور ب از ی
ــا   ــا ی ــف کااله ــده ي توصی ــتم هماهنگ ش ــد، سیس مي رس
2HS اســتفاده مي شــود ]3[. در مــورد ایــن مثال، الزم اســت 

بازرگان هایــي کــه طرف هــاي تجــاري یکدیگــر هســتند، در 
ــر دو کشــور  ــد گمــرك ه ــاي دیگــر مانن ــا نهاده ــل ب تعام
ــت ســفارش طــرف  ــز ثب ــده(، مرک ــده و صادرکنن )واردکنن
واردکننــده، بانــك تخصیص دهنــده ی ارز، بانــك گشایشــگر 
گواهــي  ارائه دهنــده ی  و  بازرســي  مؤسســه ی  اعتبــار، 
مبــدأ )طــرف صادرکننــده(، ســازمان هاي مجوز دهنــده 
ــه ی  ــران مؤسس ــال در ای ــراي مث ــده )ب ــرف واردکنن در ط
اســتاندارد، ســازمان تنظیــم مقــررات رادیویــي، وزارت 
جهــاد کشــاورزي و وزارت بهداشــت و درمان( بــراي توصیــف 
و شناســایي کاال از یــك  زبــان مشــترك بهــره گرفتــه و باهم 
ــتم  ــرش سیس ــا پذی ــي ب ــن هماهنگ ــوند. ای ــگ ش هماهن
ــخاص  ــه ي اش ــط هم ــری آن توس ــگ HS و به کارگی کدین
ــد  ــر، مانن ــاي دیگ ــد. در حوزه ه ــت مي آی ــط به دس ذی رب
ــع،  ــن و توزی ــره ي تأمی ــك زنجی ــدي، ی ــك شــرکت تولی ی

ــم و  ــط باه ــاي مرتب ــازمان ها و نهاده ــه از س ــك مجموع ی
... انــواع مختلفــي از سیســتم هاي کدگــذاري مورداســتفاده 

ــرد. ــرار مي گی ق
در ایــن مقالــه، انــواع سیســتم هاي کدگــذاري کاالهــا 
ــي  ــال معرف ــات( به اجم ــا و خدم ــوارد کااله ــي م )در بعض
سیســتم هاي  انــواع  شــناخت  دســته بندی  شــده اند.  و 
کدگــذاري بــراي مقایســه ی آن هــا و انتخــاب و به کارگیــري 
ــك  ــوارد مقتضــي، ضــرورت دارد. ی سیســتم مناســب در م
ــرد  ــه کارب ــك زمین ــه در ی ــا ک ــذاري کااله ــتم کدگ سیس
دیگــر  کاربردهــاي  و  زمینه هــا  بــراي  به نــدرت  دارد، 
ــج و  ــذاري رای ــتم هاي کدگ ــر سیس ــت. عاوه ب ــب اس مناس
ــوط  ــتانداردهاي مرب ــه اس ــه ب ــن مقال ــده، در ای شناخته ش
بــه داده هــا نیــز توجــه شــده و در ضمــن، ســازمان ها 
سیســتم هاي  بــه  مربــوط  خدمــات  کــه  نهادهایــي  و 

معرفی شــده اند. مي کننــد  ارائــه  را  کدگــذاري 

2(انواعسيستمهايكدگذارياقالم

ــایي و  ــر "شناس ــارت بهت ــام و به عب ــذاري اق ــراي کدگ ب
ــددي در  ــتم هاي متع ــات" سیس ــا و خدم ــف کااله توصی
دنیــا ایجادشــده و مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت. هــر یــك 
ــي  ــه ضرورت ــا ب ــذاري، بن از سیســتم هاي شناســایي و کدگ
ــده  ــدي ایجادش ــك نیازمن ــردن ی ــراي برطرف ک خــاص و ب
به کارگیــري همــه ي سیســتم هاي  و  ایجــاد  در  اســت. 
اقــام یــك نیازمنــدي کلــي  شناســایي و کدگــذاري 
ــادل  ــاط و تب ــراري ارتب وجــود دارد و آن هماهنگــي در برق
ــت ]4[.  ــط اس ــان مرتب ــخاص و ذي نفع ــن اش ــات بی اطاع
ــواع سیســتم هاي کدگــذاري کــه در زمینه هــا  مهم تریــن ان
ــروز  ــاي ام ــر در دنی ــف به صــورت فراگی ــاي مختل و حوزه ه
ــن  ــد، به صــورت مختصــر در ای ــرار مي گیرن مورداســتفاده ق

ــوند.  ــي مي ش ــه معرف مقال

بــراي 2-1(سيســتمهايكدگــذاريمورداســتفاده
ــترك ــايمش ــورهادرفعاليته ــنكش ــيبي هماهنگ

مثالــي کــه در مــورد واردات و صــادرات کاال از یــك کشــور 
ــازد  ــن مي س ــی روش ــد، به خوب ــر ش ــر ذک ــور دیگ ــه کش ب

1. Master Data
2. HS (Harmonized System): The Harmonized Commodity Description and Coding System )سیستم هماهنگ شده ي توصیف و کدینگ کاال(
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ــادل  ــاط و تب ــراري ارتب ــي در برق ــور از هماهنگ ــه منظ ک
اطاعــات چیســت؟ در مثــال فــوق، نهــاد قانونــي در کشــور 
واردکننــده، در مــورد هــر کاال سیاســت گذاري کــرده و 
ــن  ــا تعیی ــواع کااله ــراي ان ــوق گمرکــي را ب ــوارض و حق ع
و اعــام مي کنــد. ایــن کار بایــد براســاس مبنایــي صــورت 

پذیــرد کــه توســط همــه کشــورها موردپذیــرش قرارگرفتــه 
باشــد، بــه همیــن دلیــل کدهــا و توصیفــات سیســتم 
مي گیــرد.  قــرار  مورداســتفاده   )HS( هماهنگ شــده 
ــادرات  ــررات ص ــاب مق ــن کار از کت ــام ای ــه اي از انج نمون
 )1( و 624 در جــدول  واردات ســال 1390 ص. 621  و 

ارائه شــده اســت ]3[.

حقوقنوعكاالشمارهتعرفه
ورودي

ماليات
ارزشافزوده

SUQ
كدكشور

دارايتعرفه
ترجيحي

Descriptionمالحظات
Heading, 
Subhead-

ing No.

9401

نشیمن ها )غیر از آن هایی 
که مشمول شماره 9402 
مي شوند(، حتي قابل تبدیل 

به تختخواب، و اجزا و 
قطعات آن ها

seats (other than those of 
heading 9402), whether 
or not convertible into 
beds, and parts thereof.

9401

940110 00
- نشیمن ها از انواعي که 
براي وسایل نقلیه هوایي 
مورداستفاده قرار مي گیرند.

10USeats of a Kind Used for 
Aircraft9401 10

- نشیمن ها از انواعي که 00 940120
براي وسایل نقلیه موتوري 
مورداستفاده قرار مي گیرند.

30USeats of a Kind Used for 
Motor Vehicles9401 20

- نشیمن های گردان داراي 00 940130
-45U7Swivel Seats With Variوسیله تنظیم ارتفاع

able Height Adjustment9401 30

9Prefabricated Buildings.9406و7ساختمان های پیش ساخته940600

 4Kg--- glass house with--- گلخانه با تجهیزات کامل10 940600
complete equipments9406 00

55Kg--- other9406 00--- سایر90 940600

ــا تعرفــه  ــرای کاالیــی ب منظــور ازSUQ در جــدول تعرفه هــای گمرکــی، مبنایــی اســت کــه براســاس آن از واردکننــده حقــوق گمرکــی دریافــت می شــود. مثــًا ب
ــه ازای هــر کیلوگــرم 25 % حقــوق گمرکــی دریافــت می شــود. 25% وsuq=kg  ب

جدول1:نمونهياعالمتعرفهومقرراتمربوطبهوارداتكاالهاباكمككدHS توسطدولتج.ا.ايران

ــوق ورودي  ــرخ حق ــه ن ــه ب ــا توج ــده، ب ــازرگان واردکنن ب
ــرده،  ــزي ک ــي( برنامه ری ــود بازرگان ــي و س ــوارض گمرک )ع
تصمیــم مي گیــرد و کاال را وارد کشــور می نمایــد. نهــاد 
 HS مجوزدهنــده ماننــد ســازمان اســتاندارد، براســاس کــد
شــماره اســتاندارد اجبــاري مربــوط بــه آن کاال را مشــخص 
سیســتم  از  نوعــي  به این ترتیــب،  مي کنــد.  اعــام  و 
شناســایي، توصیــف و کدگــذاري کاالهــا مورداســتفاده 
ــي  ــاد هماهنگ ــي آن ایج ــرد اصل ــه کارک ــرد ک ــرار مي گی ق
بیــن دو کشــور وارد و صادرکننــده بــوده و بــراي بازرگانــان، 
ــازمان هاي  ــا، س ــت گذار، بانك ه ــاي سیاس ــرکات، نهاده گم
اســتاندارد و شــرکت هاي بازرســي و دیگــر عوامــل مرتبــط 

ــد واردات و صــادرات اســت.  ــا فراین ب
را  آن  شــماره هاي  کــه   (HS) هماهنگ شــده  سیســتم 
ــن  ــن و پرکاربردتری ــد، معروف تری ــم مي نامن ــه ه ــد تعرف ک

سیســتم کدینــگ اســت کــه بــراي هماهنگــي بیــن 
کــه  کشــوري  هــر  در  مي شــود.  به کاربــرده  کشــورها 
واردات و صــادرات کاال انجــام شــود و گمــرك حضورداشــته 
باشــد، سیســتم HS هــم حتمــاً موردنیــاز خواهــد بــود. ایــن 
سیســتم، کاالهــاي منقــول )داراي قابلیــت جابه جایــي( کــه 
ــروش مي شــوند را تحــت پوشــش  ــا خریدوف در ســطح دنی
ــك  ــوع کاال، ی ــر ن ــه ه ــرار داده اســت. در سیســتم HS ب ق
شــرح و یــك کــد شــش رقمــي تخصیــص داده شــده اســت. 
تعــداد کل عناویــن در ایــن نظــام کدینــگ، حــدود 5700 
ــده در  ــتم هماهنگ ش ــطح اول سیس ــت ]3[. س ــورد اس م

ــت. ــده اس ــدول )2( ارائه ش ج
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كدHSعنوانانگليسيعنوانفارسيجزيياتبيشتر

Animal & Animal Products01-05حیوانات زنده؛ محصوالت حیواني

Vegetable Products06-15محصوالت نباتي

Foodstuffs16-24محصوالت صنایع غذایي، نوشابه ها، توتون و ...

SALT, SULPHUR, EARTH & 
STONE, LIME & CEMENT25

Mineral Products25-27محصوالت معدني ORES SLAG & ASH26
MINERAL FUELS, OILS, 

WAXES & BITUMINOUS SUB27

Chemicals & Allied Industries28-38محصوالت صنایع شیمیایي یا صنایع وابسته

Plastics / Rubbers39-40الستیك ها و پاستیك ها و اشیاء ساخته شده از این مواد

Raw Hides, Skins, Leather, & Furs41-43پوست خام، چرم،پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد

Wood & Wood Products44-49چوب و اشیاء چوبي

Textiles50-63مواد نسجي و مصنوعات از این مواد

Footwear / Headgear64-67کفش و کاه، چتر آفتابي، عصا و ...

Stone / Glass68-71سنگ و شیشه و مصنوعات از این مواد

Metals72-83فلزات معمولي و مصنوعات آن ها

Machinery / Electrical84-85ماشین آالت و وسایل مکانیکي، ادوات برقي

وسایل حمل ونقل زمیني، هوایي، آبي و تجهیزات ترابري 
Transportation86-89مربوطه

Miscellaneous90-97متفرقه )آالت اپتیك و عکاسي، اسلحه و مهمات و ...(

منبع: www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm و  ]3[: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1390

)HS(جدول2:سطحاولكدينگسيستمهماهنگشده

ــت،  ــده اس ــان داده ش ــدول )2( نش ــه در ج ــه ک همان گون
عناویــن کاالهــا ابتــدا در قالــب یــك دامنــه از اعــداد 
ــي( جداشــده و  ــًا 27-25: محصــوالت معدن دورقمــي )مث
بــراي هــر قســمت (Section) عنوانــي مشخص شــده اســت. 
ســپس بــراي هــر عــدد دورقمــي یــك عنــوان اختصاصــي 
مشخص شــده اســت )مثــًا بــراي 25، 26 و 27 در جــدول 
)2( عنــوان کلــي محصــوالت معدنــي و ســپس بــراي 
ــص  ــن و تخصی ــوان 1ORES SLAG & ASH تعیی 26 عن
ــا  ــن کااله ــدي، عناوی ــه ي بع ــت(. در مرحل ــده اس داده ش
ــي  ــار رقم ــماره ي چه ــا ش ــراه ب ــر هم ــورت جزئی ت به ص
ــار  ــد چه ــر ک ــراي ه ــپس ب ــت. س ــده اس ــا آورده ش آن ه
رقمــي، زیرمجموعه هــا مشخص شــده و هــر یــك داراي 
ــده اند.   ــتم HS ش ــي در سیس ــش رقم ــدي ش ــوان و ک عن
ــورها  ــه کش ــرك ب ــي گم ــازمان جهان ــتم HS، س در سیس
اجــازه داده اســت کــه بــا حفــظ ســاختار کــد HS و ثابــت و 

ســازگار نگه داشــتن شــش رقــم اولیــه بــا تعریــف جهانــي، 
تــا هــر میــزان کــه بخواهنــد، زیرمجموعه هــاي جزئی تــری 
ــاظ  ــود را در آن لح ــاص خ ــاي خ ــوده و نیازه ــف نم تعری
ــاختار  ــه س ــدي ب ــطح طبقه بن ــك س ــران، ی ــد. در ای نماین
ــه در  ــاي تعرف ــده و کده ــد HS افزوده ش ــي ک ــش رقم ش
مقــررات صــادرات و واردات ایــران هشــت رقمــي اســت ]3[.

برخــي   ،(HS) شــده  هماهنــگ  سیســتم  عاوه بــر 
ــن  ــي بی ــاد هماهنگ ــرد ایج ــم کارک ــر ه ــتم هاي دیگ سیس
ــد. از جملــه سیســتم طبقه بنــدي اســتاندارد  کشــورها دارن
بین المللــي تجــارت (SITC)2 کــه بــراي دســته بندي و 
انتشــار آمارهــاي مربــوط بــه صــادرات و واردات کاالهــا در 
ــه  ــوط ب ــن مرب ــود. عناوی ــتفاده مي ش ــا اس ــورهاي دنی کش
ــت  ــده اس ــه نش ــي ترجم ــان فارس ــه زب ــتم SITC ب سیس
ــه کار  ــازماني ب ــچ س ــط هی ــران توس ــتم در ای ــن سیس و ای
بین المللــي  اســتاندارد  نمــي رود. سیســتم طبقه بنــدي 

1. سنگ معدن و خاك حاوي فلز
 2. . SITC: Standard International Trade Classification
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فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره 2 - پیاپی 12 - تابستان 1393

 1(ISIC)صنعتــي همــه ي رشــته فعالیت هــاي اقتصــادي
ــران  کــه برخــي از تحقیقــات و پژوهش هــاي مرتبــط در ای
ــد و وزارت  ــتفاده کرده ان ــتم اس ــن سیس ــته بندي ای از دس
ــه فارســي ترجمــه  ــز آن را ب صنعــت، معــدن و تجــارت نی
ــات  ــراي اطاع ــت. ب ــوع اس ــن ن ــط داده از ای ــوده و بس نم
 ISIC بیشــتر و مشــاهده ســاختار طبقه بنــدي سیســتم
فارســی شــده و بســط یافتــه بــه نشــاني زیــر مراجعــه شــود 

.]5[
http://product.behinyab.ir/index.php/product_man-

ager/frontend/product/product_tree

ــز  ــوالت (CPC)2 نی ــوري محص ــدي مح ــتم طبقه بن سیس
ــد  ــي )تولی ــاب هاي مل ــاري در حس ــته بندي آم ــراي دس ب
ناخالــص و ...( و مقایســه آمــار کشــورهاي مختلــف در هــر 
حــوزه کاربــرد دارد. ایــن سیســتم توســط مرکــز آمــار ایــران 
بــه فارســي ترجمــه و در قالــب کتــاب طبقه بنــدي محــوري 
محصــوالت ایــران )1387( منتشرشــده اســت. همــه ي 
ــدي  ــك طبقه بن ــا ی ــوده و تنه ــي ب ــتم ها، کل ــن سیس ای
یــا دســته بندي منطقــي و کان از کاالهــا، خدمــات و 
ــاز  ــد، نی ــن ح ــه در همی ــد. البت ــه کرده ان ــا ارائ فعالیت ه
ــا  ــن آن ه ــي الزم بی ــوده و هماهنگ ــرف نم ــران را برط کارب

ــوند.  ــب مي ش ــز موج را نی

2-2(سيستمهايكدگذاريمورداستفادهبرايشناسايي
 3)IoP(ومعرفياقالم،تجهيزاتوقطعاتتوليدي

شناســایي  بــراي  کدگــذاري،  سیســتم هاي  از  برخــي 
ــه  ــك مؤسس ــدي ی ــاي تولی ــات و کااله ــزات، قطع تجهی
یــا شــرکت تولیدکننــده بــه کار گرفتــه مي شــود. هــر 
ــاي  ــن واحده ــاط بی ــراري ارتب ــراي برق ــده اي ب تولیدکنن
انبارهــا،  تولیــد،  برنامه ریــزي  مختلــف داخلــي ماننــد 
ــد،  ــط تولی ــي، خ ــي و مهندس ــي، طراح ــابداري صنعت حس
ــروش  ــاي ف ــروش، نمایندگي ه ــس از ف ــات پ ــروش، خدم ف
و مشــتریاني کــه محصــوالت را خریــداري کرده انــد و 
ــراي شناســایي  ــد، از سیســتمي ب ــاز دارن ــه پشــتیباني نی ب
ــتم،  ــن سیس ــك ای ــا کم ــد. ب ــتفاده مي کن ــوالت اس محص
ــهیل  ــط تس ــاي ذی رب ــا و بخش ه ــان واحده ــات می ارتباط
ــات  ــادل اطاع ــر تب ــا یکدیگ ــد ب ــا مي توانن ــده و آن ه ش
نماینــد. کدهــاي مربــوط بــه محصــوالت و اجــزاي آن هــا در 
ــه هاي  ــات4، نقش ــاي قطع ــروش، کتابچه ه ــاي ف کاتالوگ ه
بازشــده یــا نقشــه انفجــاري محصــول )ماننــد نمونــه شــکل 
ــدازي،  ــتفاده، راه ان ــتورالعمل هاي اس ــا و دس )1((، راهنماه
ــه کار  ــا ب ــزاي آن ه ــزات و اج ــر تجهی ــکال و تعمی ــع اش رف
ــهیل  ــن را تس ــره تأمی ــت زنجی ــود و مدیری ــه مي ش گرفت

 .]2[ مي کنــد 

1. ISIC: International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
2. CPC: Central Product Classification
3. IoP: Items Of Production
4. Parts Book

شکل1:نمونهايازكاربردشمارهقطعهدريكنقشهبازشدهمحصول
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ــا  ــرکت ی ــك ش ــط ی ــه توس ــي را ک ــا کدهای ــماره ها ی ش
ــات آن  ــزا و قطع ــه محصــوالت و اج ــدي ب مؤسســه ی تولی
ــا محصــول (1PN)، شــماره  داده مي شــود، شــماره قطعــه ی
ــا  ــتاندارد ی ــوع، شــماره اس ــدل، شــماره ن ــي، شــماره م فن
شــماره نقشــه مي نامنــد. تمامــی این گونــه شــماره ها و 
ــك  ــه ی ــرا ب ــتند؛ زی ــا 2RN هس ــع ی ــماره مرج ــا، ش کده
ــه از  ــك قطع ــا ی ــول ی ــزاي محص ــي از اج ــول، یک محص

ــماره دهي  ــه اي از ش ــکل )2(، نمون ــد. ش ــاع مي ده آن ارج
قطعــات یــك محصــول اســت. یــك تولیدکننــده، در صورتي 
مي توانــد ســفارش یــك مشــتري را به دقــت و بــدون خطــا 
ــه  ــراي او ارســال کنــد کــه مشــتري در ســفارش خــود ب ب
شــماره مرجــع کاالي درخواســتي اشــاره کرده باشــد و 
ــرد  ــك کاالي منحصربه ف ــه ی ــط ب ــور فقط و فق ــماره مذک ش

تخصیص یافتــه باشــد.

1. PN: Product No. or Part Number
2. RN: Reference Number

شکل2:نمونهايازشمارهدهيقطعاتيكمحصول

]    [   /http://www.murray.com/us/en:ص22و23ازسايتشركتموراي Mover Instruction Book6منبع:كاتالوگ

در برخــي از کاالهــا، بــه هــر دســتگاه یــك شــماره ســریال 
ــراي  داده مي شــود کــه کاربردهــاي خــاص خــود را دارد. ب
مثــال، بــه شاســي و موتــور هر دســتگاه خــودرو تولیدشــده، 
شــماره اي یکتــا تخصیــص مي یابــد؛ درعین حــال هــر 

ــا پــژو  ــوع )ماننــد پرایــد 132 ی ــا یــك شــماره ن خــودرو ب
ــي  ــوان مثال ــود. به عن ــناخته مي ش ــس 405( ش جي.ال.ایک
ــا  ــونیك ب ــزي پاناس ــن رومی ــي تلف ــي از گوش ــر، نوع دیگ
مــدل KX-T7665 شناســایي مي شــود. ایــن کــد یــا 
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شــماره مــدل روي هــر دســتگاه گوشــي تلفــن از ایــن نــوع 
و مــدل چاپ شــده اســت. در زیــر گوشــي تلفــن، قســمتي 
ــا درج  ــي در آنج ــریال آن گوش ــماره س ــه ش ــرار دارد ک ق
 S/N یــا در برخــي مــوارد SERIAL NO شــده و به صــورت

ــود. ــخص مي ش مش
شــماره هاي مربــوط بــه محصــوالت و اجــزا و قطعــات 
ــه کار  ــي ب ــدارك و مســتندات فن ــا در سیســتمي از م آن ه
ــه مــدارك فنــي از  ــرده مي شــوند. هــر چنــد پرداختــن ب ب
دامنــه ایــن مقالــه خــارج اســت، امــا بایــد توجــه داشــت که 
بــدون برخــورداري از سیســتم مناســب بــراي ســازمان دهی 
و انتشــار مــدارك و مســتندات فنــي، از کدهــا و شــماره هاي 
مربــوط بــه محصــوالت و اجــزا و قطعــات آن هــا نمي تــوان 
به خوبــی اســتفاده کــرد. هــر شــرکت یــا ســازمان تولیــدي، 
براســاس تنــوع محصــوالت، اجــزاي هــر محصــول و قطعــات 
مربوطــه، سیســتم خاصــي بــراي کدینــگ بــه کار مي گیــرد. 
بــا به کاربســتن سیســتم کدینــگ، اقــام شناســایي و 
ــاي  ــي و کاتالوگ ه ــدارك فن ــا در م ــده و کده مشخص ش

ــوند.  ــتفاده مي ش ــوالت اس محص
شــرکت هاي بــزرگ ســازنده ماشــین آالت همــراه هــر 
ــتندات  ــي و مس ــدارك فن ــي از م ــته ي کامل ــین، بس ماش
ــداري  ــر و نگه ــري، تعمی ــدازي، به کارگی ــاز در راه ان موردنی
ــدارك و  ــراي ت ــل تعویــض ب ماشــین و شــماره قطعــات قاب
ــر،  ــرف دیگ ــد. از ط ــل مي دهن ــتریان تحوی ــه مش ــد ب خری
ــزات،  ــدار ماشــین آالت و تجهی شــرکت ها و مؤسســات خری
هنــگام عقــد قراردادهــاي خریــد، مــدارك فني و مســتندات 
ــد  ــا را بای ــتم هاي آن ه ــتم ها و زیرسیس ــه سیس ــوط ب مرب
ــي  ــي تلق ــل گرفتن ــام تحوی ــوان بخــش مهمــي از اق به عن
نمــوده و آن هــا را از فروشــنده مطالبــه نماینــد. توصیه شــده 
ــي از  ــي، یک ــتندات فن ــدارك و مس ــن م ــه تأمی ــت ک اس
ــرا  ــد؛ زی ــام باش ــد اق ــاي خری ــه ي قرارداده ــاي هم بنده
ــي  ــخصات فن ــات و مش ــه اطاع ــراي ارائ ــع ب ــن منب بهتری
ــا فروشــنده آن اســت. مــدارك فنــي، بایــد  کاال، ســازنده ی
ــو  ــه نح ــود، ب ــتفاده مي ش ــین آالت اس ــه از ماش ــي ک مادام

ــوند. ــداري ش ــدار نگه مناســبي در مؤسســه ي خری

در سیســتم لجســتیکي ارتــش امریــکا، هــر یــك از نیروهاي 
هوایــي، زمینــي و دریایــي موظف انــد کــه هنــگام خریــد هــر 
ــدارك  ــا، کشــتي، موشــك و ...(، م ــد هواپیم سیســتم )مانن
فنــي آن را از ســازنده سیســتم و ســازندگان زیرسیســتم هاي 
مربوطــه تحویــل گرفتــه و کمینــه چهــار گونــه از مــدارك 
فنــي موردنیــاز را فراهــم نماینــد ]7[. ایــن چهارگونــه ســند 

ــد از: ــي عبارت ان فن
1. دستورالعمل عملیات )راه اندازي و به کارگیری(1 

2. دستورالعمل نگهداري2،
3. دستورالعمل تعمیر اساسي و عیب یابي3، 

4. نقشه مصور قطعات هر سیستم به صورت بازشده4.
ســازندگان  برخــورداري  بــدون  فــوق،  مــدارك  تهیــه 
مربوطــه از سیســتم کدینــگ محصــوالت و اجــزاء و قطعــات 
ــیله  ــدارك به وس ــن م ــه ی ای ــت. تهی ــن اس ــا ناممک آن ه
ــه  ــا ب ــل آن ه ــود و تبدی ــام مي ش ــه انج ــازندگان مربوط س
قالــب اســتاندارد وزارت دفــاع، در چارچــوب قــراردادي 
ــرل  ــه کنت ــزات )ک ــه یکــي از ســازندگان تجهی مشــخص ب
ــك از  ــر ی ــود. ه ــپرده مي ش ــده دارد( س ــر عه ــرح را ب ط
ــکا،  ــش آمری ــي در ارت ــي و دریای ــي، زمین ــاي هوای نیروه
ســازماني تحــت عنــوان "اداره نشــریات" دارد کــه وظیفــه ي 
ــا  ــراردادن آن ه ــي و ق ــدارك فن ــتندات و م ــه مس آن تهی
تعمیراتــي  نگهــداري،  عملیاتــي،  رده هــاي  اختیــار  در 
فعالیت هــاي  تمــام  اســت.  لجســتیکي  و  تدارکاتــي  و 
ــدارکات  ــرات و ت ــداري، تعمی ــري، نگه ــدازي، به کارگی راه ان
ــا  ــق ب ــد مطاب ــزات بای ــه تجهی ــوط ب ــات مرب ــام و قطع اق
ــدارك  ــد اســتفاده از م ــرد. کلی ــي صــورت پذی ــدارك فن م

ــت. ــه (PN) اس ــماره ی قطع ــژه ش ــد" و به وی ــي "ک فن
از آنجایي کــه طراحــي، به کارگیــري، نگهــداري و پشــتیباني 
سیســتم کدینــگ محصــوالت و اجــزا و قطعــات آن هــا کاري 
بســیار تخصصــي و هزینه بــر اســت، تنهــا شــرکت هاي 
تهیــه  را  سیســتم ها  این گونــه  مي تواننــد  بــزرگ، 
اغلــب شــرکت ها  ایــران،  در  بــه کار گیرنــد.  و  نمــوده 
ــاص  ــي را خ ــتم کدینگ ــزرگ( سیس ــرکت های ب ــي ش )حت
محصــوالت خــود طراحــي نکــرده و بــه کار نگرفته انــد. 

1. OM: Operation Manual
2. MM: Maintenance Manual
3. OvM: Overhaul Manual
4. IPB: Illustrated Parts Breakdown
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ــرکت های  ــگ ش ــتم هاي کدین ــا از سیس ــیاري از آن ه بس
ــوده  ــي ب ــه بخش ــد ک ــتفاده مي کنن ــي اس ــابه خارج مش
ــا  ــي ب ــرکت ایران ــوالت ش ــابه از محص ــمت مش ــا قس و تنه
ســال هاي  در  مي دهــد.  پوشــش  را  خارجــي  شــرکت 
ــي  ــور طراح ــد در کش ــام ایران ک ــه ن ــتمي ب ــر، سیس اخی
ــدك،  ــه ي ان ــا هزین ــد ب ــه مي توان ــت ک ــتقراریافته اس و اس
سیســتم شــماره گذاري محصــوالت و اجــزا و قطعــات آن هــا 
ــات  ــد و اطاع ــي فراهــم نمای ــدگان ایران ــراي تولیدکنن را ب
 )www.irancode.ir مربوطــه را از طریــق اینترنــت ) نشــاني
در اختیــار قــرار دهــد. ســازندگان و تولیدکننــدگان ایرانــي، 
مي تواننــد بــا عضویــت در ایران کــد، ایــن سیســتم را بــراي 
ــراي عضویــت در ایران کــد،  ــد. ب ــه کار گیرن محصوالتشــان ب
پرداخــت هزینــه اولیــه و حــق اشــتراك ســاالنه الزم اســت. 
در صــورت انجــام ایــن کار، تولیدکننــده ی ایرانــي بــراي هــر 
ــد  ــك از محصــوالت خــود شــماره ی مرجــع (RN) خواه ی
ــدارك  ــروش کاال، م ــد آن را در مســتندات ف داشــت و مي توان
فنــي مربوطــه و در برچســب شناســایي هــر قلــم درج نمایــد. 
 (nn n n n n n - nnnnn- nnnn) ســاختار کــد کاالي ایران کــد

ساختار  اســت. 
 طبقه بندي

شماره 
 شرکت

سریال 
 کاال

2-3(سيســتمهايكدگــذاريبــرايهماهنگــي،تســريع
وخودكارســازيعمليــاتدرزنجيــرهتأميــنوتقاضا

زنجیــره ي تأمینــی را در نظــر بگیریــد کــه انــواع کاالهــاي 
لبنــي را تولیــد نمــوده و از طریــق مراکــز توزیــع در ســطح 
ــا را  ــا آن ه ــد ت ــش مي کن ــف پخ ــي هاي مختل خرده فروش
ــه مصرف کننــده ی نهایــي برســاند. در ایــن زنجیــره، الزم  ب
ــد،  ــد مي کنن ــام تولی ــیر خ ــه ش ــي ک ــت دامداري های اس
ــل  ــیر تحوی ــاي ش ــه کارخانه ه ــوده و ب ــه نم ــیر را تهی ش
دهنــد. انــواع شــیر، ماســت، کــره، پنیــر، دوغ و ... در صنایــع 
مختلــف تولیدشــده و توســط شــرکت هاي پخــش بــه 
ــر هــر روز  ــزاران نف ــل شــود. ه ــروش تحوی ــزاران خرده ف ه
ــي  ــازوکار هماهنگ ــد. س ــد مي کنن ــي ها خری از خرده فروش
ــتم  ــه سیس ــاز ب ــره نی ــن زنجی ــات در ای ــردش اطاع و گ

ــگ خاصــي دارد. کدین
نوعــي از سیســتم هاي کدگــذاري وجــود دارد کــه اســتفاده 

مي شــود  عملیاتــي  هماهنگ شــدن  موجــب  آن هــا  از 
ــم در  ــا ه ــط ب ــاد مرتب ــا نه ــرکت ی ــد ش ــط چن ــه توس ک
ــر ایجــاد  زنجیــره ي تأمیــن و تقاضــا اجــرا مي شــود. عاوه ب
هماهنگــي بیــن همــه ي شــرکت ها و مؤسســات حاضــر در 
ــط  ــیني کردن ضب ــق ماش ــا از طری ــه کده ــره، این گون زنجی
داده هــا، ســبب ســرعت بیشــتر در انجــام کارهــا مي شــوند. 
معروف تریــن سیســتم کدگــذاري از ایــن نــوع کــه در 
بیشــتر کشــورهاي دنیــا مورداســتفاده قرارگرفتــه، سیســتم 
1GS1 اســت کــه در آن به طــور عمــده از نمادهــاي میلــه اي 

 GS1 ــاي ــتفاده مي شــود. بارکده ــا اس ــل داده ه ــراي حام ب
کاالهــاي  کــه  خرده فروشــي  فروشــگاه هاي  اغلــب  در 
ــاي  ــن در انباره ــد، همچنی ــه مي کنن ــوپرمارکتي عرض س
گرفتــه مي شــوند.  بــه کار  تولیــدي  واحدهــاي  بــزرگ 
اســتفاده از ایــن بارکدهــا در نقطــه فــروش(POS)2، باعــث 
ســرعت بســیار زیــاد عملیــات فــروش، وارد نمــودن کدهــاي 
ــا و  ــاب در پایانه ه ــدور صورتحس ــه و ص ــه رایان ــا ب کااله
شــرکت  را  بارکدهــا  مي شــود.  فروشــگاه  صندوق هــاي 
ــوده  ــن نم ــود تعیی ــم کاالي خ ــر قل ــراي ه ــده ب تولیدکنن
و روي بســته بندي کاال چــاپ مي کنــد. البتــه ایــن کار 
ــئولیت کاال را  ــه مس ــري ک ــرکت دیگ ــط ش ــد توس مي توان
ــگاه هاي  ــي فروش ــا حت ــد ی ــده دارد انجام شــده باش ــه عه ب
ــص داده و  ــي را تخصی ــد کاالی ــي، بارک ــزرگ خرده فروش ب

ــد. ــاق نماین ــب آن را روي کاال الص برچس
اگــر در زنجیــره تأمیــن، کســي کــه مــواد اولیــه را فراهــم 
ــد،  ــرآوري مي کن ــه را ف ــواد اولی ــه م ــي ک ــد، کس مي کن
کســي کــه عامــل پخــش و توزیــع محصــول اســت، کســي 
کــه مســئول خرده فروشــي اســت و ســایر کســاني کــه در 
ــگ  ــم هماهن ــا ه ــد ب ــد بخواهن ــره حضــور دارن ــن زنجی ای
ــد  ــتفاده کنن ــي اس ــتم کدینگ ــت از سیس ــوند، الزم اس ش
کــه در همه جــا بــه نحــو یکســاني تعریــف، تفســیر و 
 GS1 بارکدهــاي  سیســتم  در  مي شــود.  پیاده ســازي 
اســتانداردها، رویه هــا و رهنمودهایــي تعبیه شــده کــه 
ســبب نیــل بــه هماهنگــي در سرتاســر زنجیــره ي تأمیــن و 

تقاضــا مي شــود.
فراهــم  را  آن  امــکان   GS1 اســتانداردهاي  سیســتم 

1. GS1: Global Standard 1  سازمان استانداردهاي فراگیر در حوزه بارکدها که مي کوشد در این زمینه شماره 1 جهان باشد
2. POS: Point Of Sale
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مي ســازند کــه شناســایي دقیــق، ضبــط و گــردآوري و بــه 
ــات  اشــتراك گذاري اطاعــات محصــوالت، دارایي هــا، خدم
حــاوي  اســتانداردها  ایــن  پذیــرد.  انجــام  مکان هــا  و 
شــماره هایي بــراي شناســایي چیزهــا، اســتانداردهایي 
 )1RFID ــاي ــا و تگ ه ــا )بارکده ــاي داده ه ــراي حامل ه ب
و اســتانداردهایي بــراي تبــادل پیام هــاي الکترونیکــي بیــن 

ــتند ]8[. ــاري هس ــرکاي تج ش
ــوري  ــر کش ــي دارد. ه ــران نمایندگ ــاي GS1 در ای بارکده
ــه رقمی  ــماره اي س ــود، ش ــتم مي ش ــن سیس ــو ای ــه عض ک
ــران  ــه کشــور ای ــد. شــماره 626 ب ــه آن تخصیــص مي یاب ب
ــد از  ــه بخواه ــم ک ــرکتي ه ــر ش ــت. ه ــه اس تخصیص یافت

1. RFID: Radio Frequency Identification
شناســایي براســاس فرکانــس رادیویــي )برچســب هایي کــه بــه شــکل مــدار الکترونیکــي کوچکــي بــر روي کاال قــرار مي گیرنــد و هنــگام تحریــك، شــماره ي خاصــي را 

بــه دســتگاه خوانشــگر ارســال مي کننــد(
2. ALL Acronyms From: http://www.gs1.org/barcodes/technical/id_keys : GTIN - Global Trade Item Number, GLN - Global Location Number,  
SSCC – Serial Shipping Container code, GRAI – Global Returnable Asset Identifier, GIAI – Global Individual Asset Identifier, GSRN – Global 
Service Relation Number, GDTI – Global Document Type Identifier, GSIN – Global Shipment  Identification Number, GINC – Global Identi-
fication Number for Consignment, GCN – Global Coupon Number

 براي GS1پیش شماره شرکتي  
شرکت صنایع کاغذسازي نوظهور 

 )نرمه(
626 00948 

ــه در  ــز مربوط ــد از مرک ــد، بای ــتفاده کن ــتم اس ــن سیس ای
کشــور متبــوع، پیش شــماره شــرکتي دریافــت نمایــد. 
 GS1 عضــو سیســتم  کــه  ایرانــي  تمــام شــرکت های 
هســتند پیش شــماره شــرکتي بــراي خــود ثبــت نموده انــد 
کــه بــا 626 شــروع مي شــود. بــراي مثــال شــرکت 
ماهیــن، تولیدکننــده دســتمال کاغذی شــکوه و دیگــر 
اقــام بهداشــتي داراي پیش شــماره شــرکتي 626-05005 
ــل داراي  ــرکت شیرین عس ــا ش ــت ی ــتم GS1 اس در سیس
 GS1 سیســتم  در   626-11490 شــرکتي  پیش شــماره 
اســت )هشــت رقــم ابتدایــي بارکــد 13 رقمــي روي کاالهــا، 
پیش شــماره ي شــرکتي GS1 اســت، شــکل )3( را ببینیــد(.

شکل3:نمونهايازكدونمادباركدآندرسيستمGS1 وپيششمارهشركتي

هــر شــرکت یــا شــخصي کــه پیش شــماره شــرکتي GS1 را 
دریافــت کنــد، مي توانــد از تمــام کاربردهــاي ایــن سیســتم 
ــاي  ــتم بارکده ــي سیس ــاي اصل ــد. کاربرده ــتفاده نمای اس

GS1 شــامل مــوارد زیــر اســت:]8[

- تخصیــص شــماره 13رقمــي بــه هــر قلــم کاالي تجــاري 
ــا  ــه بازارهــاي سراســر دنی ــد و ب کــه توســط شــرکت، تولی

 ،2(GTIN)عرضــه مي شــود
ــد شــخص  ــر مکان(GLN)2مانن ــه ه ــماره ب ــص ش - تخصی
حقوقــي، کارخانــه، هــر یــك از انبارهــا و مراکــز هزینــه یــا 

ــه،  ــاي مربوط دپارتمان ه
- تخصیــص کــد بــه هــر کانتینــر یــا ظــرف حــاوي کاالي 
ارســالي(SSCC)2 کــه در مدیریــت سیســتم توزیــع کاربــرد 

مهمــي دارد، 
- تخصیــص شناســه ســریال بــه هــر قلــم دارایي برگشــتني 

،2(GRAI) )... ماننــد کانتینــر یــا پالــت و(
کاالي  قلــم  هــر  بــه  ســریال  شناســه  تخصیــص   -
امــوال  مدیریــت  سیســتم  در  ســرمایه اي(GIAI)2 کــه 

دارد، کاربــرد 
ــه هــر رابطــه خدماتــي )ماننــد کــد  - تخصیــص شــماره ب
ــا  ــکي ی ــده پزش ــماره پرون ــگاه، ش ــرد در باش ــت ف عضوی

،2(GSRN) مالیاتــي( 
،2(GDTI)تخصیص شناسه به هر سند یا فرم -

،2(GSIN)تخصیص شماره شناسایي به هر مرسوله -
،2(GINC)تخصیص شماره شناسایي به هر محموله -

،2(GCN)تخصیص شماره به کوپن ها -
- تخصیــص کــد بــه هــر بهــر یــا دســته ي تولیــدي از اقــام 

،(Lot Number)

... -

             کد کنترل         کد محصول               کد شرکت         کد کشور
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برخــي از کاربردهــاي سیســتم GS1 مســتقل از پیش شــماره 
شــرکتي هســتند. بــراي مثــال بارکــد 13رقمــي مربــوط بــه 
ــاس  ــاب(ISBN)1 براس ــتاندارد کت ــي اس ــماره بین الملل ش
داده  تخصیــص  پیش شــماره 978  بــا  و   GS1 سیســتم 

مي شــود. 
بــراي عضویــت در سیســتم GS1 و اســتفاده از کارکردهــاي 
آن در ایــران، شــرکت یــا شــخص متقاضــي بایــد بــه مرکــز 
ملــي شــماره گذاري کاال و خدمــات ایــران یــا یکــي از 
ــن مرکــز مســئولیت  ــد. ای نمایندگي هــاي آن مراجعــه نمای
در  عضویــت  دارد.  بر عهــده  نیــز  را  ایران کــد  سیســتم 
ــاالنه  ــتراك س ــق اش ــت ح ــتلزم پرداخ ــتم GS1 مس سیس

اســت.  

2-4(سيســتمهايكدگــذاريمورداســتفادهبــراي
2)IoS(ــده ــداركش ــايت ــاوكااله ــتموجوديه مديري

ــك بخــش لجســتیکي  ــزرگ و گســترده، ی ــازمان ب ــر س ه
ــزات،  ــین ها، تجهی ــواع ماش ــیعي از ان ــف وس ــه طی دارد ک
ادوات، وســایل، ابزارهــا، قطعــات و مــواد را از منابــع مختلف 
ــه انجــام  ــاد و پشــتیباني را ب ــور آم ــوده و ام ــداري نم خری
ــوع  ــا تن ــتن ب ــروکار داش ــل س ــن کار به دلی ــاند. ای مي رس
ــواد  ــات، م ــزا، قطع ــزات، اج ــین ها، تجهی ــاد ماش ــیار زی بس
ــات  ــا و اطاع ــا داده ه ــا ب ــدگان آن ه ــي و تأمین کنن مصرف
بســیاري همــراه اســت کــه از منابــع متعــدد به دســت آمده 
ــرد.  ــرار مي گی ــتفاده ق ــف مورداس ــران مختل ــط کارب و توس
ــا به کارگیــري  ســاماندهي ایــن اطاعــات گســترده، تنهــا ب

یــك سیســتم کدینــگ مناســب ممکــن اســت.
گونــه اي از سیســتم هاي کدینــگ کــه بــراي اقــام تدارکاتي 
اســتفاده مي شــوند، در ســازمان هاي فوق العــاده بــزرگ 
ــکا و  ــي امری ــش غیرنظام ــش و بخ ــد ارت ــترده )مانن و گس
ارتــش کشــورهاي عضــو پیمــان ناتــو کــه از سیســتم 
کدگــذاري ناتــو اســتفاده مي کننــد( ســبب هماهنگــي 
این گونــه  هــدف  مي شــود.  مشــترك  زبــان  ایجــاد  و 
تعامــل  قابلیــت  ممکن نمــودن  کدینــگ،  سیســتم هاي 
درونــي3 بیــن کشــورها و ســازمان هاي بــزرگ کاربــر، 
ســازمان هاي  لجســتیکي  اثربخشــي سیســتم  افزایــش 

ــه کاالهــا،  ــوط ب ــي داده هــاي مرب ــر، تســهیل جابه جای کارب
ــش  ــران و افزای ــتیکي کارب ــاي لجس ــودن هزینه ه کمینه  نم
کارایــي عملیــات لجســتیکي بیــن کشــورها و ســازمان هاي 

به کارگیرنــده اســت ]9[.
بزرگ تریــن   ،4(NCS)ناتــو کدگــذاري  سیســتم 
ــي  ــام تدارکات ــذاري اق ــراي کدگ ــه ب ــت ک ــتمي اس سیس
ــه  ــه کار گرفت ــا ب ــدار"5 در دنی ــوگ طــرف خری و ایجاد"کاتال
ــر  ــه ه ــد ب ــص ک ــر تخصی ــن سیســتم، عاوه ب ــود. ای مي ش
قلــم کاالي تدارك شــده، کاتالــوگ کاال را نیــز فراهــم 
ــم کاال در  ــران قل ــي کارب ــاي اطاعات ــه نیازه ــد ک مي کن
آن بــرآورده مي شــود. سیســتم کدگــذاري ناتــو، در بخــش 
ــکا و بخــش نظامــي کشــورهاي  نظامــي و غیرنظامــي آمری
ــد  ــان )مانن ــر کشــورهاي هم پیم ــو و دیگ ــان نات عضــو پیم
اســترالیا، عربســتان، مصــر، افریقــاي جنوبــي و ...( اســتفاده 

.]9[ مي شــود 
در سیســتم کدگــذاري ناتــو، هــر کاالي تدارکاتــي بــا 
ــف و داراي  ــه "مشــخصه-ارزش" توصی ــام و مجموع ــك ن ی
ــخصه ها  ــوان مش ــا، عن ــاي کااله ــود. نام ه ــوگ مي ش کاتال
و ارزش هــا یــا مقادیــري کــه هــر مشــخصه مي توانــد 
بگیــرد و واحدهــاي اندازه هــا استانداردشــده اند. دلیــل 
ــان  ــه ذي نفع ــتاندارد، هم ــا اس ــه ب ــت ک ــن اس ــن کار ای ای
ــخصه کاال،  ــام کاال، مش ــه ن ــوط ب ــات مرب ــراي اصطاح ب
نموده انــد.  اجمــاع  انــدازه  واحــد  و  مشــخصه  مقــدار 
ــاي  ــوان راهنم ــنادي را به عن ــو، اس ــذاري نات ــتم کدگ سیس
ــام  ــا تم ــه در آن ه ــا دارد ک ــوع از کااله ــر ن ــایي ه شناس
جزئیــات و نــکات موردنیــاز بــراي شناســایي یــك قلــم کاال 
ذکرشــده اســت. ســندهاي راهنمــاي شناســایي در سیســتم 

ــد ]9[. ــام دارن ــو، 6FIIG ن ــذاري نات کدگ
هنــگام خریــد هــر قلــم کاال، بایــد کاتالــوگ طــرف 
ــنده  ــرف فروش ــه ط ــي ک ــتفاده از اطاعات ــا اس ــدار ب خری
ــود.  ــد تشــکیل ش ــه کن ــرارداد موظــف اســت ارائ ــق ق طب
ــد و  ــایي کاال باش ــاي شناس ــق راهنم ــد مطاب ــوگ بای کاتال
ــا در آن  ــاي اندازه ه ــر و واحده ــخصه ها و مقادی ــا، مش نام ه
از بانــك مفاهیــم استانداردشــده اقتبــاس و برداشــت شــود. 

1. ISBN: International Standard Book Number
2. IoS: Items of Supply اقام یا کاالهاي تدارك شده
3. Interoperability
4. NCS: NATO Codification System

5. Buy-Side Catalog
6. FIIG: Federal Item Identification Guide
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گام نخســت در ایجــاد کاتالــوگ کاالي تدارکاتــي، تعییــن نام 
مصطلــح کاال، نــام تأمین کننــده و شــماره مرجــع یــا شــماره 
قطعــه تخصیصــي توســط تأمین کننــده اســت. چنانچــه ایــن 
گام بــراي تمــام اقــام تدارکاتــي بــه انجام برســد، ســطح اول 
ــه مي شــود،  ــه آن شناســایي مرجعــي گفت ــه ب شناســایي ک
ــتاندارد  ــام اس ــن ن ــدي، تعیی ــه اســت. گام بع صــورت گرفت
ــام  ــا ن ــام اســتاندارد ی ــر ن ــي اســت. اگ ــراي کاالي تدارکات ب
ــطح دوم  ــود، س ــخص ش ــي مش ــم تدارکات ــراي قل کاس1 ب
شناســایي صــورت پذیرفتــه اســت. ازآنجاکــه هــدف اساســي 
سیســتم کدینــگ در کاالهــاي تدارکاتــي، شناســایي و حذف 
ــت،  ــان اس ــم کاالي یکس ــك قل ــراي ی ــا ب ــي نام ه دوگانگ
چنانچــه ســطح اول و ســطح دوم شناســایي به درســتی 
انجــام شــود، بیــش از 90 درصــد دوگانگي هــا مشخص شــده 

ــد ]10[. ــرل درمي آی ــت کنت و تح
یــا راهنمــاي  الگــو  ســطح ســوم شناســایي، تعییــن 
ــتفاده از  ــا اس ــبي آن ب ــل نس ــك کاال و تکمی ــایي ی شناس
داده هــاي موجــود اســت. در ســطح چهــارم شناســایي، الگــو 
یــا راهنمــا بــا تحقیــق و بررســي در مــورد کاالي تدارکاتي و 
به دســت آوردن داده هــاي تکمیلــي، کامــل شــده و کاتالــوگ 
ــایي  ــارم شناس ــوم و چه ــطوح س ــود. س ــاد مي ش کاال ایج
کاالي تدارکاتــي، مســتلزم صــرف منابــع قابــل توجــه مالــي 
و کارشناســي اســت و بهتــر اســت تنهــا در مــورد کاالهــاي 
مهــم تدارکاتــي ســازمان بــه انجــام برســد. کاالهــاي مهــم، 
ــرو  ــازمان در گ ــت س ــام مأموری ــه انج ــتند ک ــي هس اقام
ــود  ــتگي خ ــد وابس ــازمان مي خواه ــت و س ــود آن هاس وج
ــودن  ــه کار نم ــدارك و آماده ب ــن، ت ــران را در تأمی ــه دیگ ب
ــای  ــا در جاه ــه کااله ــاند. این گون ــه برس ــه کمین ــا ب آن ه
مختلفــي کاربــرد داشــته و توســط ســازندگان متعــدد 
ــازمان  ــاي س ــی از خریده ــزان قابل توجه ــده و می ساخته ش
ــن  ــد. ای ــاص مي دهن ــود اختص ــه خ ــد را ب ــات خری و دفع
ــر و  ــات ســازمان و نگهــداري و تعمی ــام در انجــام عملی اق

ــد ]10[. ــدي دارن ــش کلی ــزات نق ــازي تجهی آماده س
ــماره  ــي، ش ــم کاالي تدارکات ــك قل ــایي ی ــس از شناس پ
ــراي  ــت ب ــود. درنهای ــه آن داده مي ش ــا ب ــدي یکت ــا ک ی
دســته هاي  بــه  اقــام  تفکیــك  و  کاال  طبقه بنــدي 

ــعه  ــن و توس ــئولیت تأمی ــده و مس ــدام ش ــر اق کنترل پذی
ــك  ــه ی ــته ب ــر دس ــه ه ــوط ب ــدارك مرب ــي و م ــش فن دان
ــذاري  ــذار مي شــود. در سیســتم کدگ ــروه تخصصــي واگ گ
ــه  ــروه ب ــر گ ــا و ســپس ه ــه گروه ه ــام ب ــو، همــه ي اق نات
ســاختار  تقسیم شــده اند.  کاس هایــي  یــا  زیرگروه هــا 
ــاب H2 منتشرشــده و از  ــو در کت ــاي نات ــدي کااله طبقه بن
ــاي  ــت نام ه ــت. فهرس ــترس اس ــت قابل دس ــق اینترن طری
اســتاندارد )مصــوب( کاالهــا در سیســتم کدگــذاري ناتــو، در 
کتــاب H6 منتشرشــده و از طریــق ســایت زیــر در دســترس 

ــت ]9[. اس
https://eportal.nspa.nato.int/ac135public/ACodP/

Search/ACodPSearch.aspx

ــو، داراي  ــذاري نات ــتم کدگ ــي در سیس ــم تدارکات ــد قل ک
ــدي کاال و  ــاختار طبقه بن ــش اول س ــت. بخ ــش اس دو بخ
ــد.  ــکیل مي ده ــایي کاال را تش ــماره شناس ــش دوم ش بخ
ســاختار یــك کــد کاالي تدارکاتــي 13 رقمــي در سیســتم 
ــو در شــکل )4( نشــان داده شــده اســت:]9[ کدگــذاري نات
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عاوه بــر اطاعــات شناســایي کننده و مشــخصات فنــي قلــم 
ــدگان  ــه تأمین کنن ــوط ب ــات مرب ــي، اطاع کاالي تدارکات
ــره  ــي ذخی ــك اطاعات ــز در بان ــا نی ــه آن ه ــماره قطع و ش
ــا  ــون1 ب ــرکت رایتئ ــط ش ــت توس ــن مقاوم ــود. همی مي ش
ــا  ــر ب ــه 40-418295 و توســط شــرکتي دیگ شــماره قطع
ــخصات  ــود. مش ــه مي ش ــه 99004052 عرض ــماره قطع ش
تأمین کننــدگان شــامل نــام، آدرس، تلفــن و دورنــگار، 
پســت الکترونیکــی، وب ســایت و غیــره نیــز در بانــك 
ــدارك و  ــراي ت ــن اطاعــات ب ــي ثبــت مي شــود. ای اطاعات
تأمیــن قطعــه و شــناخت قطعــات جایگزیــن کاربــرد دارنــد.

ــوط  ــاي مرب ــد فیلده ــي مانن ــاي مدیریت ــات و داده ه اطاع
امــور لجســتیکي کاال، نگهــداري آن، بســته بندي،  بــه 
کاربردهــا،  خطــرات،  جابه جایــي،  ذخیره ســازي، 
جایگزین هــا و ... در بانــك اطاعاتــي، درج و وارد مي شــود. 
سیســتم کدگــذاري ناتــو، پیــش از پیــروزي انقاب اســامي 
ــروي  ــط نی ــا و توس ــور م ــال 1357، در کش ــران در س ای
هوایــي ارتــش به کاربــرده شــده و هنــوز هــم کاربــرد دارد. 
سیســتم هاي  ناتــو،  کدگــذاري  سیســتم  عاوه بــر 
ــتفاده  ــي اس ــاي تدارکات ــراي کااله ــور ب ــري در کش دیگ

ــه ســماپل2، در ســطح تمــام  می شــود. سیســتم موســوم ب
زیرمجموعه هــاي یــك نیــروی نظامــی اســتقراریافته اســت. 
سیســتم موســوم بــه 3M.E.S.C نیــز در صنعــت نفــت 
ــتفاده  ــا( مورداس ــر کشــورهاي دنی ــران )و برخــي از دیگ ای
قــرار مي گیــرد. ســاختار کــد ســماپل در شــکل )5( نشــان 
ــي  ــال 1372 طراح ــاختار در س ــن س ــت. ای ــده اس داده ش
پیاده ســازي  آمادگاه هــا  و  انبارهــا  در  ســپس  و  شــد 
ــدي  ــش طبقه بن ــماپل در بخ ــاختاري س ــب س ــد. قال گردی
ــت.  ــرار گرف ــتفاده ق ــد مورداس ــتم ایران ک ــا در سیس کااله
ــراي  ــماپل ب ــدي و س ــام تولی ــراي اق ــد ب ــه ایران ک البت

ــرد دارد.  ــي کارب ــام تدارکات اق

1. Raytheon company
2. سماپل: سیستم مدیریت اطاعات پایه لجستیك

3. M.E.S.C: Material & Equipment Standards and Code
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ــده  ــه ش ــا توج ــدي کااله ــه طبقه بن ــتر ب ــماپل بیش در س
ــه  ــدادي زیرمجموع ــه تع ــا را ب ــدا کااله ــماپل ابت ــت. س اس
بــه نــام کاس تقســیم کــرده اســت. هــر کاس، بــه 
هــر  ســرگروه،  نــام  بــه  کوچك تــري  زیرمجموعه هــاي 
ــروه  ــر گ ــروه، ه ــام گ ــه ن ــي ب ــه زیرمجموعه های ــرگروه ب س
بــه زیرمجموعه هایــي بــه نــام زیرگــروه، هــر زیرگــروه 
بــه زیرمجموعه هایــي بــه نــام دســته و هــر دســته بــه 
ــت. در  ــده اس ــته تقسیم ش ــام زیردس ــه ن ــي ب زیرمجموعه های
ــم کاالي  ــك قل ــراي ی ــن ســاختار سلســله مراتبي، ب ــان ای پای
ــه رقمی  ــریال س ــك س ــازمان ی ــه س ــده ب ــي واردش تدارکات
ــي  ــاي اطاعات ــه، فیلده ــت. در ادام ــده اس ــص داده ش تخصی
موســوم بــه اطاعــات مبنــا، بــراي هــر کاالیــي گــردآوري و در 
ــزار  ــه در نرم اف ــي ک ــت. بخش ــده اس ــي ثبت ش ــك اطاعات بان
ــت،  ــات اس ــي از اطاع ــل خال ــا در عم ــده ام ــماپل دیده ش س
بخــش مشــخصات فنــي اســت. ایــن بخــش، تمــام داده هــا و 
ــداري  ــري و نگه ــایي و به کارگی ــراي شناس ــات الزم ب اطاع
ــد و  ــاي ده ــود ج ــد در خ ــدارك کاال را مي توان ــر و ت و تعمی
کاتالــوگ کاال را فراهــم آورد. به دلیــل محدودیت هــاي زمانــي 
ــاي  ــي از کاال، کاتالوگ ه ــاي فن ــات و داده ه ــود اطاع و کمب
ســماپل کامــل نشــده اند و اغلــب خالــي از اطاعــات هســتند. 
در نرم افــزار ســماپل، بانــك تأمین کننــدگان هــم لحــاظ شــده 

ــت. ــل نیس ــات کام ــي داراي اطاع ول
بــزرگ کشــور، سیســتم هاي  از ســازمان هاي  برخــي  در 
کدینــگ اقــام تدارکاتــي بــراي رفــع نیازهاي بســیار ضــروري 
ــت از  ــرگ درخواس ــل ب ــار و تکمی ــگ کاالي انب ــد کدین مانن
ــت.  ــده اس ــید و ... ایجادش ــدور رس ــه، ص ــدور حوال ــار، ص انب
نمونــه اي از ایــن سیســتم ها را مي تــوان در صنایــع مخابراتــي 
ــن قبیــل سیســتم ها، در حــوزه ي  ــرد. ای ــام ب ــران )صمــا( ن ای
مربوطــه و در قلمــرو ســازمان طــراح و اســتقراردهنده تــا حدي 
مناســب، امــا در ســایر واحدهــا، قابــل انطبــاق نیســتند. یکــي 
از کمبودهــاي مهــم ایــن سیســتم ها، فقــدان جامعیــت اســت؛ 
ــات  ــام و قطع ــا در اق ــگ صم ــتم کدین ــال سیس ــراي مث ب
الکترونیکــي کامــل اســت، امــا در اقــام عمومــي، مکانیکــي، 
مــواد شــیمیایي، داروهــا، تجهیــزات پزشــکي و ... ماننــد بخش 

الکترونیکــي کار نشــده اســت. 

یــك سیســتم خــوب بــراي کدگــذاري اقــام تدارکاتي، شــامل 
بخش هــاي زیــر اســت:

ــا  ــاس ب ــات تم ــدگان و آدرس و اطاع ــت تأمین کنن 1. فهرس
آن هــا،

2. فهرســت نام هــاي اســتاندارد کاالهــاي تدارکاتــي همــراه بــا 
تعریــف هــر نــام و همچنیــن آیین نامــه نام گــذاري،

3. فهرســت اســتاندارد مشــخصه هاي موردنیــاز بــراي توصیــف 
کاالهــاي تدارکاتــي و تعریــف آن هــا و آیین نامــه مربوطــه،

4. راهنمــاي شناســایي بــراي هــر نــام اســتاندارد کاال 
)نیازمندی هــای اطاعاتــي کاربــران و قالــب و فرمــت داده هــا(،

5. ســاختار طبقه بنــدي جامــع و تمام شــمول کاالهــاي 
تدارکاتــي و روش تخصیــص کاال بــه طبقــه مربوطــه،

ــراي هــر قلــم کاالي تدارکاتــي  6. کاتالــوگ طــرف خریــدار ب
ــاي مرجــع  ــاي مشــخصاتي و داده ه ــوگ حــاوي داده ه )کاتال

به ویــژه PN اقــام خریداری شــده(،
ــه ي  ــه هم ــا ب ــات و رســاندن آن ه ــا و اطاع 7. انتشــار داده ه
کاربــران در تمــام ســازمان هاي به کارگیرنــده سیســتم )شــبکه 

ارتباطــي و مخابراتــي(،
8. رویه ها و دستورالعمل هاي کاري،

9. سازمان استقراردهنده، نگهداري و پشتیباني.

2-5(ســايرسيســتمهايكدگــذارياقــالممورداســتفاده
درتســهيلتجــارتالکترونيکــيوتبــادلدادههــا

ــراي کدینــگ اقــام وجــود دارد کــه  سیســتم هاي دیگــري ب
ــازمان  ــتاندارد س ــد اس ــه سیســتم ک ــوان ب ــه مي ت از آن جمل
ــاره  ــا 1UNSPSC اش ــات ی ــوالت و خدم ــراي محص ــل ب مل
نمــود ]11[. ایــن سیســتم، یــك ســاختار طبقه بنــدي از تمــام 
کاالهــا و خدماتــي اســت کــه در دنیــا خریدوفــروش مي شــود. 
ــادل  ــراي تســهیل تجــارت الکترونیکــي و تب ــن سیســتم ب ای
اطاعــات بیــن فروشــندگان و خریــداران از کشــورهاي مختلف 
ــه  ــات ب ــا و خدم ــرح کااله ــه ش ــد. ازآنجاک ــذاري ش پایه گ
زبان هــاي مختلف )انگلیســي، اســپانیایي، فرانســوي، ایتالیایي، 
آلمانــي، چینــي، کــره اي و ...( ایجادشــده و هــر شــرح بــا یــك 
شــماره متناظــر شــده اســت، هنــگام تبــادل داده هــا مي تــوان 
بــا اســتفاده از شــماره ها اقــدام نمــود و نیــازي بــه ترجمــه بــه 

1. UNSPSC: United Nation Standard for Products & Services Code
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زبــان مقصــد نیســت. ســاختار طبقه بنــدي UNSPSC شــامل 
چهــار ســطح دورقمــي اســت و هــر نــوع کاال یــا خدمــت یــك 
شــماره 8 رقمــي گرفتــه اســت ]11[. آخریــن نســخه ي ایــن 
ــراي  ــف ب ــوان مختل ــزار عن ــش از 50 ه ــاوي بی ــتم ح سیس
ــتم  ــاي سیس ــن کارکرده ــت. مهم تری ــات اس ــا و خدم کااله
ــار  ــه و انتش ــارف، و تهی ــل مص ــي، تحلی UNSPSC منبع یاب

اســت.  ذکرشــده  چندزبانــه  الکترونیکــي  کاتالوگ هــاي 
سیســتمي بــه نــام eCl@SS وجــود دارد که کارکردي بســیار 
نزدیك به سیســتم UNSPSC داشــته و بیشــتر در کشــورهاي 
ــتم  ــن سیس ــرد. در ای ــرار مي گی ــتفاده ق ــان مورداس آلماني زب
ــا کــدي 8 رقمــي مشخص شــده  ــا خدمــت ب نیــز، هــر کاال ی

ــت ]12[. اس
ــام برقرارشــده اســت  ــذاري اق ــراي کدگ ــري ب سیســتم دیگ
ــا اســتفاده از داده هــاي  کــه یــك فرهنــگ مفاهیــم فنــي را ب
سیســتم کدگــذاري ناتــو بنیــان نهــاده و آن را به صــورت 

ــط  ــتم توس ــن سیس ــد. ای ــرار مي ده ــا ق ــار اعض ــاز در اختی ب
مؤسســه اي بــه نــام انجمــن مدیریــت کدهــاي تجــارت 
الکترونیکــي)ECCMA(1 مدیریــت مي شــود. نــام این سیســتم 
"فرهنــگ فنــي بــاز ECCMA" یــا به اختصــار 2eOTD اســت. 
ــن سیســتم در ســال 1999 براســاس سیســتم کدگــذاري  ای
ناتــو بنیــان نهــاده شــد. هــدف اصلــي ایــن سیســتم، تســهیل 
تبــادل داده هــا و اطاعــات مربــوط بــه کاالهــا و خدمــات بیــن 
خریــداران و فروشــندگان در سراســر دنیاســت، به گونــه ای کــه 
ــي  ــاي اطاعات ــا و قالب ه ــور نباشــند فرمت ه ــدام مجب هیچ ک
خــود را تغییــر دهنــد. سیســتم eOTD را پلــي بیــن جهــان 
ــي  ــته اند. کار بزرگ ــي دانس ــاي نظام ــاري و دنی ــي- تج صنعت
کــه در eOTD انجام شــده اســت، شناســه دار کردن مفاهیــم و 
اجــزاي هــر مفهــوم اســت کــه بــراي توصیــف کاالهــا، خدمات، 
ــك  ــه در بان ــي ک ــود. مفاهیم ــتفاده می ش ــرکت ها و ... اس ش

eOTD قرارگرفتــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

1. ECCMA: Electronic Commerce Code Management Association
2. eOTD: eccma Open Technical Dictionary

3. یك مقدار یا ارزش، قالبي براي نمایش دارد. مثًا یك عدد را مي توان به صورت عددي صحیح، تا دو رقم اعشار، تا سه رقم اعشار، کسري و ... نمایش داد. روش هاي 
نمایش داده ها متعدد هستند و باید روش مناسب و پذیرفتني براي هر ارزش مشخص و معرفي شود.

،)Class(باچندمشخصهفرعي،-نامهايكاالها)Feature(طرحهايافيچرها-

،)Property(مشخصهها-،)Currency(پولهايرايج-

،)Value(مقاديرياارزشهايهرمشخصه-،)Representation(3قالبهاينمايشارزش-

،)UoM: Unit of Measure(واحدهاياندازهها-،)Qualifier of Measure(توصيفگرهایاندازهها-

بــرای هــر مفهــوم در eOTD اصطــاح یــا اصطاحــات، تعریــف 
یــا تعاریــف، تصاویــر، نمادهــای نوشــتاری، نمادهــای گرافیکــی 
ــت می شــود ]13[ و ]10[.  ــی ثب ــك اطاعات و ســرنام ها در بان
افــراد مي تواننــد بــا پرداخــت هزینــه اشــتراك ســالیانه )350 تا 
5000 دالر( عضــو eOTD شــوند ]10[. افــزودن مفهــوم جدید، 
ارائــه تعریــف بــراي مفاهیــم ثبت شــده، حضــور در رأی گیری ها 
بــراي تصویــب تغییــرات، طراحــي و ثبــت راهنمــاي شناســایي 
خــاص و ... از مزایــاي عضویــت در eOTD اســت. دسترســي و 
اســتفاده از بانــك مفاهیــم بــراي ســاخت راهنماي شناســایي و 

کاتالــوگ، بــه اعضــاي eOTD ارائــه مي شــود ]13[.

2-6(استانداردهايمرتبطباكدينگاقالم

اســتانداردهاي متعــددي بــراي داده هــا و روش هــاي کدگــذاري 
و حامل هــاي داده هــا تدوین شــده و قابل اســتفاده اســت. 
ــات و  ــخصات قطع ــتانداردهاي IEC 61360 مش ــه اس مجموع

اجــزای الکتریکــي و الکترونیکــي را همــراه با مدل مربوطــه ارائه 
 ISO 13584 نموده انــد ]14[. بــراي اقــام مکانیکــي، اســتاندارد
تدویــن و منتشرشــده اســت ]15[. بــراي ابزارهــاي بــرش، مــواد 
شــیمیایي و برخــي از گروه هــاي اصلــي کاالهــا، مشــخصات و 
ویژگي هــا در اســتانداردهاي ISO تدویــن و منتشرشــده اســت.

ــه  ــوط ب ــخصات مرب ــرح مش ــه ش ــتاندارد ISO/TS 8000 ب اس
ــراي  ــي ب ــي اجرای ــردازد ]16[. مدل ــا" مي پ ــت داده ه "کیفی
پیاده ســازي سیســتم کیفیــت داده هــاي ایــزو 8000 در 
اســتاندارد ISO 22745 شــرح داده شــده اســت ]17[. انجمــن 
ECCMA بــر مبنــاي اســتاندارد ایــزو 22745، سیســتم 

ــرار نمــوده  ــه eOTD را برق کدینــگ مفاهیــم فنــي موســوم ب
اســت. اســتاندارد ISO 77 نیــز روش تعییــن کاس یــك قلــم و 
مشــخص نمودن مشــخصه های مرتبــط را تبییــن نمــوده اســت 

.]18[



مر.وری بر انواع سیستم های کدگذاری اقام و کاربردهای آن ها

20

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره 2 - پیاپی 12 - تابستان 1393

در ایــران نیــز اســتانداردي بــراي ســامانه شناســه گذاري اقــام 
تدوین شــده کــه همــان مجموعــه اســتانداردهاي دفاعــي 
ــات  ــن مجموعــه اســتانداردها، شــامل الزام IDS 306 اســت. ای

ــن  ــذاري و تدوی ــام، روش نام گ ــدي اق ــی، ســاختار طبقه بن کل
راهنماي شناســایي هر قلــم، روش تخصیص شناســه و درنهایت 
مشــخصات بانــك اطاعاتــي و نرم افــزار مربــوط بــه کدگــذاري 
ــن اســتاندارد، ایجــاد ســازمان پشــتیباني و  ــام اســت. در ای اق
نگهــداري ســامانه کدگــذاري اقــام در سراســر بخــش دفاعــي 
ضــروري دانســته شــده و پیشــنهاد شــده کــه ســازماني بــه نــام 
مرکــز راهبــری ســامانه کدگــذاری اقــام تشــکیل شــود. ایــن 

مرکــز، همان ســازمان نگهــداری فرهنگ یــا 1DMO مورداشــاره 
ــزو 22745 اســت ]1[. در قســمت 20 اســتاندارد ای

3(جمعبنديوپيشنهاد

سیســتم هاي کدگــذاري متعــددي در دنیــا وجــود دارد. هــر یك 
ــرو خاصــي طراحــي و پیاده ســازي  ــن سیســتم ها، در قلم از ای
ــکل )6(  ــد. ش ــال مي کنن ــخصي را دنب ــداف مش ــده اند و اه ش
مقایســه انــواع سیســتم هاي کدگــذاري اقــام و کاربــرد آن هــا 

ــد. ــان مي ده را نش

نکتهتحليلیسازمانهایكاربرشناساييطبقهبندينمونههانوعسيستمكدگذاريرديف

سیستم هاي کدگذاري مورداستفاده براي 1
هماهنگي بین کشورها در فعالیت هاي مشترك

HS
CPC
SITC

گمرکاتندارنددارند
بازرگانان

مناسب در امارهای کان 
اقتصادی و بازرگانی

2
سیستم هاي کدگذاري مورداستفاده براي 

شناسایي و معرفي اقام، تجهیزات و قطعات 
(IoP) تولیدي

KOMATSU
سازندگاندارنددارندایران کد

در بخش دفاعي براي 
سازندگان و صنایع دفاعي 

کاربرد دارند.

سیستم هاي کدگذاري براي هماهنگي، تسریع و 3
دارند ندارندGS1خودکارسازي عملیات در زنجیره تأمین و تقاضا

)شماره(
تولیدي، توزیعي، 

خرده فروشي، حمل 
و لجستیکي

در انبارها و خطوط تولید و 
فروشگاه ها و حمل ونقل و 

توزیع کاربرد دارند.

سیستم هاي کدگذاري براي مدیریت موجودي ها 4
(IoS) و اقام تدارك شده

NCS
سماپل
MESC

دارنددارند
تمام واحدهاي بزرگ خریدار 

اقام به چنین سیستمی 
نیاز دارند.

سایر سیستم هاي کدگذاري اقام براي تسهیل 5
تجارت الکترونیکي و تبادل داده ها

UNSPSC
eOTDخریداران و بعضاً دارنددارند

فروشندگان
در سازندگان و صنایع بزرگ 

کاربرد دارند.

جدول4:مقايسهانواعسيستمهايكدگذارياقالموزمينههایكاربردهريكازآنها

 اکنــون در ســازمان هاي صنعتــي و نیروهــای اســتفاده کننده از 
اقــام نظامــی، سیســتم هاي کدگــذاري متفــاوت و ناهماهنگــي 
به کاربــرده مي شــود یــا بعضــاً فاقــد سیســتم کدگــذاري 
مناســب هســتند. همیــن موضوع ســبب شــده اســت کــه باهم 
زبان مشــترك نداشــته باشــند و در تبــادل اطاعــات و داده هاي 
مربــوط بــه اقــام بــا مشــکل مواجــه شــوند. نتیجــه طبیعــي 
ــتم هاي  ــي سیس ــي و اثربخش ــت کارای ــي، اف ــن وضعیت چنی
ــژه در  ــمند به وی ــاب و ارزش ــع کمی ــاف مناب ــتیکي و ات لجس

شــرایط خــاص اقتصــادي ماننــد تحریم هاســت.
بــا مطالعــه و بررســی انــواع سیســتم هاي کدگــذاري اقــام کــه 
ــا 1390  ــال هاي 1386 ت ــده اند، در س ــه کار گرفته ش ــا ب در دنی
مجموعــه اســتانداردهاي IDS 306 تدویــن شــد. ســپس نهادي 

بــراي ایجاد، نگهداري و پشــتیباني سیســتم هماهنــگ کدگذاري 
براســاس اســتانداردهاي مذکــور تأســیس گردید. این نهــاد "مرکز 
راهبــری ســامانه کدگــذاری اقــام" نــام دارد کــه دفتــر مرکــزي و 
ــي شــکل گرفته  ــز اســتاندارد دفاع ــه ي آن در مرک هســته ي اولی
اســت. نهــاد مذکــور بایــد تقویــت شــده و ســازماني شــبکه اي در 
ــه آن وصــل شــود.  ــا آن ایجــاد و ب یکایــك واحدهــاي مرتبــط ب
مأموریــت مرکــز راهبــری ســامانه کدگــذاری اقــام و شــبکه ي 
مرتبــط بــا آن ایجــاد، اســتقرار، نگهــداري، پشــتیباني، توســعه و 
ترویــج ســامانه اي هماهنــگ و یکپارچــه براي کدگــذاري اقــام در 
سرتاســر بخــش اســت. این مرکــز بایــد از داده هــا، مــدل و خدمات 
و امکانــات سیســتم هاي موجــود در کشــور )ماننــد ســماپل، ناتــو، 
ایران کــد، بارکدهــاي GS1، اســتانداردها و ...( اســتفاده نمــوده و بــه 

1. DMO: Dictionary Maintenance Organization
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طراحــي و اســتقرار سیســتم کدینــگ در واحدهاي مختلف کمك 
ــا و فرهنگ ســازي  ــه ی آموزش ه ــن کار، ارائ ــد. بخشــي از ای نمای
در زمینــه کدینــگ اقــام اســت. مرکز راهبــری ســامانه کدگذاری 
اقــام فقــط با همــکاري نزدیــك واحدهــا مي توانــد ایــن مأموریت 

ــه انجام برســاند.   را ب
سیســتم کدگــذاري کــه مرکــز راهبــری ســامانه کدگــذاری اقام 
منطبــق بــا اســتانداردهاي IDS 306 طراحــي نمــوده اســت، از نوع 
ردیــف چهــار در شــکل )6( اســت. ایــن سیســتم، داراي ســاختار 
ــاي  ــوده و راهنماه ــا ب ــام کااله ــراي تم ــع ب ــدي جام طبقه بن
ــا  ــه ب ــد. در ادام ــوع کاال ایجــاد مي نمای ــراي هــر ن شناســایي را ب
ــوگ  ــا کاتال ــراي آن ه ــر واحــد، ب ــام موجــود در ه شناســایي اق
فنــي تهیه کــرده و بــه هــر قلــم، کــد یکتــا تخصیــص مي دهــد. 
اطاعــات و داده هــاي مربــوط بــه هــر قلــم کاال بدیــن ترتیــب در 
ــده سیســتم مرکــز راهبــری  ســطح تمــام واحدهــاي به کارگیرن
ســامانه کدگــذاری اقــام، اســتاندارد و هماهنــگ شــده و قابلیــت 
تعامــل درونــي بیــن آن هــا ایجــاد مي شــود. بــا تکمیــل اســتقرار 
سیســتم کدگــذاري فــوق در تمــام واحدهــا، زبــان مشــترك براي 
تبــادل اطاعــات مربــوط بــه کاال در بخــش ایجــاد خواهــد شــد 
ــن و لجســتیك  ــره تأمی ــت یکپارچــه و منســجم زنجی و مدیری
ممکــن مي شــود. الزم اســت یــادآوري شــود که اســتقرار سیســتم 
کدگــذاري فــوق در هــر واحــد )به تنهایــی(، فوایــد مربوطــه را بــه 

همــان واحــد نیــز خواهــد رســاند.
ــواع  ــا ان ــه در آشــنا نمــودن خواننــدگان ب امیــد اســت ایــن مقال
سیســتم هاي کدگــذاري اقــام و کاربردهــاي آن هــا و همچنیــن 
سیســتم کدگــذاري اقامــي کــه توســط مرکــز راهبــری ســامانه 
کدگــذاری اقــام ایجادشــده و در کشــور اســتقرار مي یابــد، مؤثــر 

ــد.    ــده باش ــد واقع ش و مفی

4(منابعومراجع
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