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 هدف  -1

 باشد.هدف از طراحی این دستورالعمل اجرایی، ایجاد رویه یکسان انبارداری، بر مبنای اصول نوین انبارداری در شهرداری شیراز می

 رددامنه کارب -2

های مناطق های ستادی و شهرداریهای معاونت، مدیریتشهرداری مرکزی، حوزهمحدوده عملکرد این دستورالعمل اجرایی، 

 باشد.می

 یف اصطالحات و تعار -3

 ای هیمواد اولملزومات اداری و  ،یصنعت ،عمرانی  ینوع کاال چند ای یکشود که  یاطالق م ییفضا ایانبار به محل  انبار: -3-1

 گردد. میو تنظ یطبقه بند حیصحی و بر اساس سامانه ا یمختلف در آن نگهدار یفراورده ها

 انبار از لحاظ فرم به سه شكل مي باشد :

 باشد . انبار پوشیده : این مکان از تمام اطراف بسته و دارای سقف و وسایل ایمنی می -

از چهار طرف باز می باشد و کاالها را تنها از باران و  انبار های سرپوشیده )هانگارد( : این انبار دارای سقف است ولی -

 افتاب محفوظ می نماید.

انبار های باز یا محوطه : این انبار معموال در محوطه باز میباشد و معموال برای نگهداری ماشین آالت و لوازم سنگین  -

 مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 دار وظایف زیر می باشد : انبار دار شخصی است که عهده  انباردار : -3-2 -

 .مربوطه ضوابط و ها بخشنامه ها، دستورالعمل ها، نامه نییآ قیدق یاجرا -

 .انبارگردانی و کنترل موجودی در پایان سال مالی، اجرای اصول انبارداری  -

 .طبقه بندی و کدگذاری کاال و اقالم موجود در  انبار و اجرای طرح استقرار کاال -

 .رخواستهای تایید شده حوزه هاتحویل کاال بر اساس د -

 .کنترل و ثبت  ورود و خروج کاالها و محصوالت در انبار  -

 .نظارت بر تخلیه و بارگیری کاالهای وارده و صادره انبار  -
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 .رعایت اصول ایمنی در انبار جهت حفاظت از کاالها و محصوالت موجود در انبار  -

  .ثبت حواله ها و رسیدهای انبار کاال و محصوالت -

 .فیوظا چارچوب در مافوق مقام یسو از محوله امور ریسا انجام -

 

 : دباشی م ریز یگروهها لشامکاالهای موجود در شهرداری عمدتاً   انواع موجودي کاال : -3-3

 االت نیو ماش هینقل لیوسا یدکیولوازم  قطعات -

 یساتیو تاس یمصالح ولوازم ساختمان یموجود -

 ساتیابزار االت و تاس یموجود -

 یکیاقالم تراف یجودمو -

 نزد انبار اموال -

 اقالم اسقاط یموجود -

 هیاول مواد -

 ساخت انیدرجر یکاال -

 ساخته شده یکاال -

 ملزومات اداری  -

 مواد وکاال یهایرموجودیسا -

 کاالهای امانی دیگران نزد شهرداری -

به  (انباردار)کاال  رندهیگ لیحوکه ت یکاال به انبار عبارت است از سند لیو تحو دیقبض رس ایقبض انبار  : قبض انبار -3-4

 .دینما یم یگواه ینیورود مع خیتار در رندهیگ لیاز تحو یرا با مشخصات خاص ییکاال دیرس ای لیتحو آن موجب
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 مفروضات  -4

 کلیه کاالهایی که وارد مجموعه میگردد ، می بایست در سیستم انبار ثبت گردند. -4-1

اساس نیاز انجام گیرد و تحویل گیرنده کاال می بایست یکی از پرسنل زیرمجموعه واحد درخواست کاال از انبار باید بر  -4-2

 درخواست کننده کاال باشد.

 کلیه اسناد انبار می بایست دارای شماره سیستم انبار و یا اموال باشند و یا به ثبت دبیرخانه مجموعه برسند. -4-3

عه دیگر می بایست عملیات انتقال تحت نظارت انباردار انجام گیرد و کاال از هنگام انتقال یک کاال از یک مجموعه به مجمو -4-4

 انبار مبدا خارج و به انبار مقصد وارد گردد.

 –کاالهای مستعمل اموالی مجموعه به علت استهالکی که در سیستم محاسبه می شود ، به صورت مستقیم از قسمت اموال  -4-5

 ابل رسید در انبار می باشد.صدور رسید ، ق –انتقال به جمع دار 

هنگام ارسال درخواست خرید به تدارکات نباید به تعداد مساوی یا بیشتر از درخواست خرید ، کاالی مورد درخواست ، در انبار  -4-6

 موجود باشد .

 

 

 روند انجام کار -5

 :درخواست کاال از انبار -5-1

رخواست کاال از انبار تکمیل و پس از ثبت در دبیرخانه، آن را واحد درخواست کننده درخواست خود را در فرم د -5-1-1

 به واحد انبار تحویل می دهد.

دستورالعمل  5-3در صورتیکه کاالی درخواست شده در انبار موجود باشد، طی فرآیند خروج کاال از انبار )بند  -5-1-2

خرید، انباردار اقدام به ثبت درخواست خرید طی  حاضر(، کاال به درخواست کننده تحویل داده می شود و در صورت نیاز به

 فرآیند ورود کاال به انبار می نماید.

درخواست کاال را انتخاب و اطالعات کاالهای درخواست  –انباردار از منوی اسناد انبار )سامانه انبار (  -5-1-3       

 شده را طبق فرم درخواست کاال از انبار در آن درج می نمایند. 

 در صورت وجود کاال از قسمت مربوطه حواله آن را صادر می کند . -5-1-4       
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در صورت نیاز به خرید ، کاالها را به قسمت تقاضای خرید منتقل و در مرحله تقاضای خرید مقدار مورد  -5-1-5       

ه کاغذی سفارش کاال را از نیاز هر کاال را مشخص کرده و به صورت سفارش خرید به واحد تدارکات ارسال می گردد و نسخ

 سیستم چاپ و برای امضا به واحدهای مربوطه ارسال می نمایند.

  در فرم درخواست کاال از انبار باید مشخصه و تعداد کاال با معیار صحیح ذکر شده باشد.: 1توضیح 

وجود کد کاالی متناظر انباردار باید مشخصه کاالی درخواستی را در سیستم وارد نماید و در صورت عدم   :2توضیح  

از اداره انبار و اموال تقاضای ساخت کد مربوطه را به صورت پیام اتوماسیون ارسال نماید. خاطرنشان می گردد ساخت کد 

 کاالی انبار در انحصار انباردار می باشد.

ترجیحا گروه کاال می  در صورتی که نیاز به ساخت کاالیی در سیستم انبار باشد ، نام کاال ، واحد کاال و :3توضیح  

  بایست به صورت پیام اتوماسیون به اداره انبار و اموال ارسال گردد تا نسبت به ساخت کد کاالی جدید اقدام گردد.

 

 :ورود کاال به انبار -5-2

 نماید. در صورت عدم وجود کاال در انبار ، انباردار می بایست با ارسال سفارش خرید از طریق سیستم تدارکات ، تهیه    

 

 :ورود کاالي مورد تقاضا یک واحد  -5-2-1     

 تکمیل فرم درخواست کاال و ارسال آن به واحد انبار  -

ارسال سفارش خرید کاال توسط انباردار و بر اساس فرم درخواست کاال از طریق سیستم تدارکات به واحد  -

 تدارکات 

 

 : کلیه واحدهاي مورد تقاضا هاورود کاال -5-2-2       

 تعریف نقطه سفارش انبار در سیستم توسط انباردار -

 تکمیل فرم تقاضای خرید کاال در سیستم انبار   -

 ارسال فرم به سیستم تدارکات  -



 
 

 انبار هایدستورالعمل  یکسان سازی فرآیند

 

 W-F-1-5-01/0 کد مدرک:

 00 :شماره

 40از  7 شماره صفحه:
 

 

 

 تحویل کاال از واحد کارپردازی  -5-2-3

 شمارش تعدادی و سالمت فیزیکی کاال  -5-2-4

 تحویل رسید تحویل کاال به کارپردازی  -5-2-5

 تحویل امانی کاال جهت تست کنترل کیفی  تکمیل فرم -5-2-6

تحویل کاال به واحد درخواست کننده یا واحد فنی متولی کاالی مورد نظر جهت تست کیفی ، طبق  -5-2-7

 دستورالعمل کنترل کیفی 

 تست فنی کاال طی مدت زمان مشخص شده و تاییدیه آن به انباردار  -5-2-8

 توسط واحد کارپردازی به انباردار  درخواست خرید ،  فاکتور خرید ، تحویل مدارك خرید شامل نسخ برگ -5-2-9

 صدور رسید انبار توسط انباردار  -5-2-10

 یافتن شماره تقاضای خرید در قسمت رسید موقت و تبدیل رسید موقت به رسید دائم  -5-2-11

نمودن آنها به سند رسید انبار)  اسکن یک نسخه از فاکتور و رسید انبار و برگ درخواست خرید و پیوست -5-2-12

 تا در مراجعات بعدی بازیابی اسناد الکترونیکی امکانپذیر باشد(

در هنگام افزودن کاال به موجودی انبار، می بایست طبق دستورالعمل چیدمان کاال )ضمیمه ب(، کاال در قفسه  :4توضیح       

 مربوطه قرار گیرد.

ار وارد نمی شود و فروشنده کاال را مستقیما به محل پروژه ارسال می نماید ، می هنگامی که کاالیی به انب :5توضیح   

بایست از فرم رسید مصرف مستقیم استفاده نمود که با زدن تیک رسید مصرف مستقیم در قسمت رسید نرم افزار انبار ، قابل 

ده و از سالمت و صحت آنها اطمینان حاصل نماید انجام است در این موارد انباردار یا نماینده وی می بایست کاال را رویت نمو

و همچنان مابقی مراحل کنترل کیفی به قوه خود باقی هستند. ضمنا می بایست تایید مصرف کننده نهایی به همراه اسناد 

 مورد نیاز برای رسید کاال در اختیار انباردار قرار گیرد.
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 خروج کاال از انبار: -5-3

 است کاال از انبار و ثبت آن در دبیرخانهتکمیل فرم درخو -5-3-1

 تحویل کاال به تحویل گیرنده و اخذ امضا درخواست کننده کاال در قسمت تحویل گیرنده -5-3-2

در صورتیکه تحویل گیرنده نهایی ، خارج از مجموعه باشد ، می بایست ابتدا واحد درخواست کننده، کاال را پس از  :6توضیح 

دار تحویل گرفته و طی یک صورتجلسه جداگانه ، کاال را به تحویل گیرنده نهایی تحویل نماید و ارائه امضاء از انبار

 صورتجلسه تحویل ثانویه را به انباردار تحویل نماید تا به درخواست اولیه انبار ضمیمه گردد.

ارجاع تا در سیستم انبار مقصد درج در صورتیکه کاال طی فرآیند انتقال بین انبار مستقیما به ارگان تحویل گیرنده  :7توضیح 

گردد. در قسمت علل ورود و خروج انتقال بین انبار ذکر می گردد تا کاالها به صورت سیستماتیک به انبار واسط شهرداری 

ا به ارسال و از آنجا به مقصد ارجاع تا در رسید موقت ثبت گردند. اگر انباردار مقصد کاال را مشاهده و تایید نمود رسید موقت ر

  رسید دائم تبدیل می نماید و عملیات انتقال با موفقیت انجام خواهد شد.

 

در صورت نیاز به انتقال کاالهای اموالی ، ابتدا کاالی مورد نظر به انبار مبدا منتقل و سپس به انبار مقصد و از انبار  -5-3-3

 ، عملیات را مشاهده نمود.مقصد به سیستم اموال مقصد منتقل گردد تا بتوان در اسناد حسابداری 

 

 بازگشت کاال به انبار: -5-4

 و ثبت آن در دبیرخانهبازگشت کاال به انبار و علل ورود آن کاال تحویل فرم تکمیل شده  -5-4-1

 ی توسط انباردارواحد فن یاز صحت عملکرد کاال با هماهنگ نانیاطم -5-4-2

 ارکاال به صورت بازگشت به انب دیرساقدام به  -5-4-3

 و تحویل یک نسخه به تحویل دهنده فرم بازگشت به انبار  درانباردار  هیدییتااخذ  -5-4-4

 اضافه نمودن کاال به موجودی های انبار -5-4-5

و  ردیپذ یانبار در قسمت انتقال به جمعدار صورت م دیاموال اقدام به صدور رس ستمیباشد از س یاگر کاال اموال :8توضیح 

 گردد . یانبار درج م دیرت خودکار در رسکاال به صو متیق
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اقدام به  یقانون قیاز طر ستیبا یدرج نشده باشد م ستمیآن در س متیق اینباشد و  یکه کاال اموال یدر صورت :9توضیح 

 .و یا با توجه به نقدی بودن سیستم حسابداری ، بر اساس قیمت خرید ، کاال را قیمت گذاری نمودکاال نمود  یگذار متیق

 

ابتدا کاال در انبار مبدا وارد  دیگردد ، با یمناطق به انباردار عودت م گریکه از د ییدر خصوص بازگشت کاالها :10توضیح 

 .کاال در انبار مبدا مشخص شده باشد متیحواله به انبار مقصد ارجاع گردد تا ق قیگردد و پس از آن از طر

 

ر صورت نیاز طی دوره مالی توسط مسئول انبار و مطابق با روش های انبارگردانی می بایست یکبار در سال و د :تبصره 

 کنترل موجودیهای انبار)ضمیمه ج( پیوست دستورالعمل انجام گردد.
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 تغییرات -6 

پذیرد هر گونه تغییر در این دستورالعمل اجرایی توسط مدیریت دفتر نوسازی و تحول اداری با تأیید رئیس کمیسیون مزبور صورت می

 االجرا است.شده است، الزم "اعتبار دارد"های اجرایی که ظهر تمامی صفحات آن ممهور به مهر سبز رنگ قط دستورالعملو ف

 

 

 

 توزیع نسخ -7

آوری و ظهر تمامی های قبلی توزیع شده توسط مدیریت دفتر نوسازی و تحول اداری جمعپس از تغییر یک دستورالعمل، دستورالعمل

به عنوان  "اعتبار دارد"گردد. سپس دستورالعمل جدید با مهر سبز رنگ می "فاقد اعتبار"مهر قرمز رنگ  صفحات آن ممهور به

 (. توزیع نسخ معتبر دستورالعمل حاضر به شرح زیر است: 6جایگزین دستورالعمل قبلی، ارایه خواهد شد )مطابق بند 

 حوزه شهردار  -7-1

 های شهرداری مرکزی معاونت -7-2

 مان های تابعهساز -7-3

 مدیران مناطق  -7-4

 های ستادیمدیریت -7-5

 

 

 مستندات مرتبط   -8

 ندارد



 
 

 انبار هایدستورالعمل  یکسان سازی فرآیند

 

 W-F-1-5-01/0 کد مدرک:

 00 :شماره

 40از  11 شماره صفحه:
 

 

 

 

 پیوست  -9

 

  شماره شناسه عنوان ردیف 

   (کد گذاري کاال ها و لوازم) ضمیمه الف 1 

   (چیدمان انبار) ضمیمه ب 2 

   (روش هاي کنترل موجودیهاي انبارج )ضمیمه  3 

  F-1-2-08 یا خرید کاال و خدمات از انبارفرم درخواست  4 

  F-F-1-5-10 فرم برگشت کاال به انبار 5 

  F-F-1-5-11 فرم تحویل امانی کاال جهت کنترل کیفی 6 

   QCفرم  7 

   نمودار فرایند انبار 8 
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 ضمیمه الف

 کد گذاری کاال ها و لوازم
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 روش کدینگ ویژه:

طبقه بندی و نام گذاری کاال ، نسبت به دسته بندی و گروه بندی و تخصیص نام به قبل از هرکاری ابتدا باید طبق مراحل 

رقم تعریف  12الی  6کلیه اقالم اقدام نموده بر این اساس کلیه اقالم، کاالها و قطعات در انبارها را می توان بر اساس کدهای 

های یک سازمان و تعداد زیر گروها تعریف می شود(. شوند )تعداد ارقام کد بسته به سیاست های سازمان و مقدار فراوانی کاال

 رقمی کدگذاری می تواند به صورت زیر باشد: 8به عنوان مثال بصورت کد 

، دو رقم دوم کد گروه اصلی، دو (…بدین صورت که رقم اول ماهیت )مواد اولیه، کاالی نیمه ساخته، محصول، قطعات یدکی و

 کد سریال جنس باشد.رقم سوم کد گروه فرعی و سه رقم آخر 

 

 

 

 43304010نمونه کد کاال یا اقالم انبار مربوط به مثال فوق: 

 در این مثال:

نوع ماهیت قابل تعریف می  9را شامل می شود و طبق این سیاست تعریف شده  9تا  1ماهیت )اولین رقم سمت چپ(: ارقام 

 می باشد …ت یدکی و ملزومات، ضایعات وباشد. منظور از ماهیت: مواد اولیه، نیمه ساخته، محصول، قطعا

گروه اصلی برای هر ماهیت قابل  99شامل می شود، که طبق این سیاست تعریف شده تعداد  99الی  01کد گروه اصلی: ارقام 

 تعریف می باشد.

 د.گروه فرعی برای هر گروه اصلی قابل تعریف می باش 99شامل می شود، تعداد  99الی  01کد گروه فرعی: ارقام 
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، 999شامل می شود، که می توان برای هر گروه فرعی تعداد مجموع  999الی  001کد قطعه )شماره سریال قطعه(: ارقام 

 کاال را تعریف کرد.

 رقمی : 8یک مثال از کد گذاری 

یدکی و  قطعات: 4 کد محصول، :3نیمه ساخته، کد : 2مواد اولیه، کد : 1به عنوان مثال ماهیت مواد می تواند شامل )کد 

 نوع ماهیت تعریف کرد. 9که می توان ( 9. …ضایعات، الی:5ملزومات، کد 

 را انتخاب کرده که می تواند دارای گروه های اصلی زیر باشد.( 4ما به عنوان نمونه قطعات یدکی و ملزومات )کد 

. …لوازم الکترونیکی :34 .… و تیغچه انواع :05انواع قالویز و الماس، : 04انواع برقوها، : 03انواع مته ها، : 02انواع فرزها،  :01

 نوع گروه اصلی قابل تعریف برای کاالهای با ماهیت قطعات یدکی و ملزومات قابل تعریف است. 99که تعداد ( 99الی 

 ، انواع مته ها گروه های فرعی زیر می تواند تعریف شود:02و به عنوان نمونه در گروه اصلی 

. …انواع گریدر والی  05انواع مته دوبل،  05انواه مته پخ،  04انواع مته سنتر،  03انواع مته الماسه،  02انواع مته معمولی،  01

 گروه فرعی قابل تعریف است. 99

 یعنی انواع مته معمولی می توان کد کاالهای زیر را تعریف کرد: 01و در آخر به عنوان نمونه برای گروه فرعی 

نوع کاال می توان  999، که تعداد 999 …و الی 3مته معمولی نمره  003، 2معمولی نمره  مته 002، 1مته معمولی نمره  001

 برای انواع مته معمولی تعریف کرد.

 40201001می شود: ″1مته معمولی نمره “حاال کد کاالی 

 40201002می شود:  ″2مته معمولی نمره “کد کاالی 

 002و  001فرعی  کد گروه 01کد گروه اصلی،  02نگر ماهیت کاال، نمای 4در نمونه کدهای فوق از سمت چپ به راست عدد 

 کد سریال کاال می باشد.
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مطابق دستورالعمل کدگذاری  همیشه می بایست یک دستورالعمل و یا روش کدگذاری تعریف نمود و کاالهای موجود در انبار

 )کتابچه( که توسط انبار تهیه و تنظیم شده، کدگذاری گردد.

 

 اري:اهداف کد گذ

 شناسایی یکسان اقالم در تمام سازمان از طریق اختصاص فقط یک نام و کد به هر کاال. – 1

تقسیم موجودی ها به تعدادی گروه و نیز تقسیم هر گروه به دسته های کوچکتر به نحوی که اقالم مشابه در دسته های  – 2

 کنترل پذیر قرار گیرند.

 و صحیح برای سیستم اطالعات مدیریت. ایجاد مبنای اطالعاتی قابل اطمینان – 3

 قابلیت ایجاد بانک اطالعاتی اقالم. -4

 فراهم کردن امکان پردازش الکترونیکی داده ها و نصب سیستم های مکانیزه. – 5

 یکنواخت سازی کاال. – 6

 .   …ایجاد زبان مشترك برای ارتباط واحدهای تدارکات، انبار، حسابداری، و – 7

 خود کنترلی جهت افزایش نیافتن بی رویه تنوع کاال. ایجاد سیستم – 8
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 مراحل طبقه بندي وکد گذاري موجودي هاي کاال در انبار:

تی است که برای جمع آوری اطالعات به منظور افزایش آگاهی، فعالی شناسایی و صورت برداری موجودیهای کاال: – 1 

معرفت و علم نسبت به کاال از ابتدای شروع بکار هر سازمان آغاز و تا پایان حیات سازمان ادامه می یابد و شامل تعیین نام، 

 می باشد. …جنس، ماهیت، مشخصات فنی و ذاتی، گروه بندی، تعیین واحد کاال، محل مصرف و

تقسیم بندی کاالها به گروه های مختلف از نظر شباهت ها و تفاوت ها،  بقه بندی، دسته بندی و گروه بندی کاال:ط – 2 

ادامه می  بگونه ای که هر گروه دارای مشخصات مشابه باشند، عمل گروه بندی وقتی که در سطح کلی انجام گرفت باز هم 

ین زیر گروه ها نیز می تواند به گروه های کوچکتر تقسیم شوند، طبقه یابد و هر گروه به زیر گروه های کوچکتر تقسیم و ا

بندی می تواند بر اساس مشخصاتِ مراحل کار و تولید پروسه، طبق طرح و پروژه های مختلف در دست اجرای سازمان، و 

 کاال انجام گیرد.” ماهیتی“و ” کاربردی“همچنین بر طبق مشخصه های 

ال بر اساس روش منطقی و مورد قبول: کد گذاری اقالم را به عنوان جایگزینی از عالیم به کد گذاری موجودیهای کا – 3 

جای شرح آن می توان معرفی کرد، کدگذاری شماره بندی منظم و منطقی کاال بر حسب طبقات و گروه های هم خانواده می 

 باشد.

 مرحله انجام داد: 5را در ( 1می توان شناسایی کاال )بند 

روابط بین اقالم: اقالمی که همراه با هم یک سیستم عملیاتی تولیدی یا پشتیبانی را تشکیل می دهند، مثال تعریف  –1

 ”.لجستیک“مشخص نمودن کلیه اقالم در حوزه 

 می باشد.” حمل و نقل“شامل کالس ” لجستیک“شناسایی اهداف و ماموریت کاال )کالس کاال(: مثال حوزه  -2

و ” حمل و نقل“شامل کالس ” لجستیک“یا نام های پایه مربوط به یک کالس یا طیف: مثال حوزه شناسایی اولیه اقالم  -3

 می باشد. …شامل اقالم انواع کامیون، اتوبوس، سواری، موتور سیکلت، تریلر و
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و شامل ” حمل و نقل“شامل کالس ” لجستیک“مثال حوزه   شناسایی مشخصه مشترك برای دسته های مختلف اقالم: – 4

را ” خودروهای سبک“یا ” خودروهای سنگین“می باشد که می توان عنوان ..” کامیون، اتوبوس، سواری، تریلر و “نواع اقالم ا

 برای نام های پایه این دسته به عنوان یک مشخصه کلی مشترك در نظر گرفت.

یچ عنوان از کاال جدا نمی شوند، تعیین مشخصات ذاتی کاال: مشخصات ذاتی، صفاتی هستند که ثابت و پایدارند و به ه – 5

)جنس( یک کاال یا در مثال فوق تعداد محور جزء مشخصات ذاتی انواع خودرهای سنگین ” فوالدی“به عنوان مثال مشخصه 

، اگر مشخصات ذاتی کاال معین باشند چندگانگی نام و کد برای یک کاال حذف می شود و شرح …و سبک می تواند باشد و

مان یکنواخت می شود، مشخصات ذاتی در شرح نام کاال قید و استفاده می شود، شناسایی مشخصات ذاتی کاال در تمام ساز

 فرآیند ژنریک سازی یعنی شناسایی کاالهای مشابه که با نام ها و شماره های متفاوت معرفی شده اند، را فراهم می کند.

 

 اصول و شرایط طبقه بندي موجودیهاي کاال: 

 دارای صفات و وجوه مشترك هستند یا کاربرد مشترك دارند در یک گروه طبقه بندی گردند. موجودیهایی که -1

 احتیاجات مختلف یک موسسه به همراه شرایط و نیازهای همان موسسه مد نظر قرار می گیرد. -2

 فته شود.انعطاف پذیری و سادگی طبقه بندی کاال و قابل فهم بودن آن برای کلیه کارکنان موسسه در نظر گر -3

 گروه ها یا دسته های مختلف کاال باید بر اساس واحدهای شمارش رایج مشخص شوند. -4

روش طبقه بندی می بایست طوری انتخاب و تنظیم شود که در زمان اضافه کردن اقالم جدید طبقات گروه های کاال  -5

 تغییر نکند و قابل جذب در سیستم مزبور باشد.

بایست به نحوی انجام شود که در صورت استفاده از نرم افزارهای رایانه ای قابلیت انطباق را  طبقه بندی موجودیها می -6

 داشته باشد.

 انواع روش های شناخته شده کدگذاری به شرح ذیل می باشد: 
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 روش کدگذاری ساده با روش اعداد ترکیبی. (1

 روش کد گذاری با حروف الفباء. (2

 و اعداد. روش کد گذاری با حروف الفباء (3

 روش کد گذاری با استفاده از حروف اول )نیومیک(. (4

 (Deweyروش اعشاری یا روش دیویی ) (5

 روش کد گذاری دسیمال یا دهدهی. (6

 روش اعداد گروهی. (7

 روش مخفی. (8

 روش کدینگ ویژه. (9

 روش کد کذاری میله ای یا بارکد (10
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 کد گذاري محل استقرار کاال:

رقمی برای شناسائی  5ماهنگ سازی روش شناسائی محل استقرار کاال نظامی هماهنگ با استفاده از یک کد به منظور ه

محل استقرار تعریف که با توجه به تنوع ساختار فیزیکی هر انبار در سطح انبارهای شهرداری شیراز  الزم است پس ازتعریف و 

مختلف اجرا و در شناسنامه سیستمی هر کاال و یا در محل تعریف  طبقه بندی محل استقرار بر اساس این روش در انبار های

        باشد : کد محل استقرار در سیستم نرم افزاری تعریف کرد . این روش به شرح زیرمی

 دو رقم آخر                     دو رقم دوم                    حرف انگلیسي اول          

 بسكت در طبقه قفسه           کد طبقه قفسه                            کد راهرو   ردیف                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A01 

A02 

A03 

A04 

A0401 

A0402 
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در مواردی که قفسه بندی و یا استقرار کاال در روی پالت و یا چیدمان در محل خاص یا در کنار دیوار و .... قراردارد میتوان  

برای   01ت یا کاال را با ارائه کد خاص حرف انگلیسی و شماره ردیف قفسه برای پالت و عدد محدوده استقرار خطی چند پال

 دو حروف  آخر شماره پالت را تعریف کرد . 

بدین ترتیب و با دسترسی به کد محل استقرارو نصب تگ شناسائی از طریق سیستم نرم افزاری میتوان از افراد با حداقل 

شنائی با فضا و شرح و مشخصات کاال به سرعت به کاال دسترسی پیدا کرد .عالوه برآن در تجربه انبارداری و حداقل آ

 انبارگردانی ها میتوان با سورت کاالها براساس محل استقرارسرعت عملیات انبار گردانی را دو چندان کرد.
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 ب ضمیمه

 چیدمان انبار
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 یر نسبت به ترسیم طرح فیزیکی چیدمان و استقرارکاال در انبار اقدام نمایند: انبارداران بایستی با توجه به عوامل اصلی ز

 تجرب، هنر و آشنایی انباردار به اصول انبارداری و چیدمان کاال به عنوان اساسی ترین عامل – 1

 میزان گردش ادواری اقالم در انبار – 2

 فسه ها ( با توجه به ابعاد واندازه کاال در نظر گرفتن و ایجاد فضای مناسب انبارش )مثال ارتفاع ق – 3

بکارگیری روش چیدمان مناسب با توجه به نوع کاال وبهترین روش چیدمان) مثال کاالهای بسته بندی شده و کاالهائی   – 4

 مثل پیچ و مهره که نیاز به بسته بندی تعدادی دارند(

بار لوله و الستیک و اتصاالت  که در هر یک روش چیدمان و نوع انبارو نحوه ترسیم چیدمان در انبار مزبور مثال ) ان – 5

 انبارش متفاوت است(

) برای جابجائی الستیک از قفسه مخصوص باید  در نظر گرفتن فضای الزم جهت جابه جایی واستقرار کاال در قفسات – 6

 برابربزرگترین الستیک در جلو آن جهت جابجائی بصورت خالی قرارداد( 5/1فضای 

 ل و یا نوع مصرف مصارف اداری و لوازم التحریر باید در اولویت چیدمان و دسترسی در طرح فیزیکی قرار گیرد.مح – 7

کنترل عمرمفید ؛ تاریخ انقضاء و شرائط نگهداری کاال) کاالهائی که دارای عمر مفید و تاریخ انقضاء و یا شرائط  – 8

 تحت کنترل قرار گیرند( "نگهداری هستند بایدعینا 

سهولت و سرعت عمل دردسترسی به لوازم توزین واندازه گیری کاال به نحوی که با کوتاهترین جابجائی بتوان کاال را  – 9

 آماده تحویل نمود( 

 سهولت در تردد پرسنل و تجهیزات انبارش درانبار با ایجاد راهروهای مناسب واستاندارد – 10

) بدین منظور که با قرار دادن کاال .فاده از کاالی مشابه را داشته باشیمچیدمان به نحوی که امکان مقایسه و یا است – 11

 های هم طبقات بتوانیم با مقایسه کاالهای مشابه را شناسائی و اصالح نمود.(

 دسترسی آسان به کاالهای فصلی – 12
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قل زمان در انبار چیدمان گردند چیدمان قابل شمارش انواع کاال در انبار) کاالها بایستی به صورتی قابل شمارش در حدا– 13

بعنوان مثال شمارش اقالم پرحجم و ریزهمانند پیچ و مهره  باید بصورت بسته بندی با تعداد یکنواخت درچند زیپ کیپ 

قرارگیرد و بسته ها قابل شمارش چیدمان و در شمارش احتمالی با شمارش بسته ها بتوان به تعداد واقعی در حد اقل زمان 

 کرد( دسترسی پیدا

 چیدمان آشکار)اجتناب از پنهان سازی کاال در پشت کاالهای دیگربه نحوی که قابل شناسائی و روئیت نباشند( – 14

طبقه بندی؛ نصب تگ شناسائی کاال و چیدمان کاال  براساس کدینگ به منظور دسترسی سریع به کمبود کاال در  – 15

 سائی کاال در انبار و جلوگیری از مغایرت کاال در انبارطبقات کاال ؛ شناسائی دقیق کاال از طریق تگ شنا

استفاده بهینه از فضای انبارش به منظور افزایش حداکثر فضای انبارش و کاهش هزینه تامین فضای انبارش و هزینه  – 16

 های پنهان دسترسی به اقالم انباری

مان مناسب ) مثال چیدمان کیسه های سیمان و پودر جلوگیری از خسارت  به مواد و اقالم انباری با اعمال روش چید – 17

 سنگ و یا مواد شیمیائی ( در فضای مناسب انبارش

 استفاده از نیروی مناسب انباری در تسریع در چیدمان و اصالحات ادواری روش چیدمان – 18

 بکارگیری الگوی صحیح درگردش مواد و جریان اطالعات  انباری – 19

 ردیابی کاال در انبار ) کد گذاری محل استقرارکاال ( قابلیت شناسایی و  – 20
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 نصب کارت شناسائي کاال

کارت شناسائی کاال به منظور شناسائی و درج صحیح  اطالعات ؛ کد و واحد  شمارش کاال مورد استفاده قرار گرفته و 

ر هنگام چیدمان و صدور رسید مشخصات ورود و خروج کاال از طریق مشخصات ثبتی تگ شناسائی به هنگام تحویل و یا د

 در اسناد انباری مورد استفاده قرار میگیرد.

وجود تگ کاال روند شناسائی و تحویل کاال را تسهیل و عالوه برآن در شمارشهای انبارگردانی روند شناسائی کاال و دقت  

حداقل ممکن رسانیده و در بسیاری عمل در شمارش کاال را افزایش و مغایرتهای ناشی از اشتباهات ثبت کد و واحد را به 

موارد باعث حذف این مغایرتها میگردد. این تگ در قالب زیر در انبارهای شهرداری الزم به کاربرد است و از طریق سیستم 

 نرم افزاری انبار قابل چاپ و نصب میباشد.
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 ج ضمیمه

 انبار روش های کنترل موجودی



 
 

 انبار هایدستورالعمل  یکسان سازی فرآیند

 

 W-F-1-5-01/0 کد مدرک:

 00 :شماره

 40از  26 شماره صفحه:
 

 

 

 روش های کنترل موجودیهای  انبار 

 مرحله قبل از آغاز شمارش – الف

تاریخ و ساعت شروع انبارگردانی موجودیهای جنسی با توجه به تنوع اجناس و وسعت انبار توسط تیم انبارگردانی    -1

 اسفندماه خاتمه می یابد . 29مشخص و صورتجلسه میگردد و نهایتا تا تاریخ

رارداده ودرصورت وجود اشکال درهرزمینه ) چیدمان والصاق تگ کاال ؛ انبار را مورد بازدید ق  مسئول انبار گردانی قبال  -2

 امکانات موردنیاز و...( قبل از شروع عملیات شمارش ؛ موارد مشاهده شده را با مسئولین مربوطه حل نماید.

 تفکیک کلیه مواد و کاالهای ضایعاتی از دیگر موجودی ها  -3

 از دیگر موجودی هاتفکیک نمودن کلیه اقالم راکد و معیوب  -4

 جدا نمودن مواد و کاالهای امانی دیگران نزد شهرداری از دیگر موجودی ها -5

نفره و مسئول ثبت که توسط مسئول هماهنگی انبارگردانی معاونتها ،سازمانها و  3گروههای شمارش در قالب تیمهای  -6

 نمایند ضمنا افراد فوق الذکر قبال آموزش کافی دیده باشند.مناطق تعیین می گردند در زمانهای مقرر اقدام به انبارگردانی می 

پیش از اجرای موجودی برداری شماره وتاریخ آخرین رسید و حواله منتهی به تاریخ شروع موجودی برداری توسط مسئول  -7

 انبارگردانی اخذ و یادداشت گردد.

د. و تگها بر تک تک کاالها نصب شده باشند و اگر اقالم به شکلی چیده شده باشند که شمارش به آسانی انجام پذیر  -8

 کاالیی مازاد بوده وچون جزء موجودی نبوده تگ ندارد باید بدان تگ سفید اختصاص یافته تا در شمارش منظور گردد

هماهنگ کننده  که نیاز مبرم به ورود و خروج کاال از انبار در زمان انبارگردانی باشد حتما باید با نظارت در مواقع استثنائی  -9

انجام و حواله و رسیدهای مذکور باید توسط هماهنگ کننده انبارگردانی امضا و مشخص گردد که خروج یا ورود کاال قبل و یا 

 بعد از انبارگردانی بوده است.

عوامل  باتوجه به اعالم روزها و ساعات شمارش انبار؛ به قسمت های مختلف چند روز قبل از انبارگردانی؛الزم است  -10

 شده به انبار مراجعه نمایند.  قبل از روزهای تعیین دو روز اجرایی جهت برآورد ودریافت احتیاجات خود و یا صدور سند ،

در صورتیکه اقالمی در مناطق و سازمانها ساخته و در انبار گردش اطالعاتی دارد ترتیبی صورت پذیرد تا این اقالم قبل  -11

 واله تحویل واحد مربوطه شده به نحوی که موجودی آنها قبل از انبار گردانی صفر باشد.از شروع انبار گردانی طی ح
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 مرحله در حین شمارش -ب 

 مسئولین انبارها نبایستی در امر شمارش دخالت مستقیم داشته باشند .    -1

 باشد استفاده می گردد. به منظور سهولت در امر شمارش از تگ های تهیه شده که دارای چهار قسمت بشرح ضمیمه می  -2

 نام و نام خانوادگی شمارشگر و ناظر می باشد . – واحد کاال ( نام انبار – کد – هر قسمت دارای ) شرح  -3

موجودی برداری توسط گروههای دونفری انجام می شود.یک فرد شمارش راانجام داده وفرد دیگر ضمن تائید شمارش؛  -4

ان دارد یکی از افراد گروه دونفری باید به گونه ای انتخاب گردد.که باموجودیها آشنا بوده و به آن را ثبت نماید. تا آنجا که امک

آسانی بتواند نوع و مشخصات موجودیها را با مشخصات ثبت شده تطبیق داده و در صورتیکه مشخصات برروی اجناس نصب 

 نشده باشد بتواند مشخصات و نوع اجناس را تشخیص دهد.

 ودیهایی براساس وزن ثبت میشوند اطمینان حاصل شود تا وسائل الزم برای توزین در دسترس باشد.چنانچه موج -5

پس از شمارش موجودیها و جمع آوری تگ های اولین شمارش؛ داده ها توسط مسئول ثبت اسنادبه کامپیوتر وارد و اقالم  -6

مارش سوم توسط تیم جدید شمارش وشمارش مغایرت دار توسط تیم بعدی شمارش دوم ؛ ودرصورت مغایرت بعدی در ش

  سوم نهایی تلقی میگردد.

برای جلوگیری از شمارش مجدد و یا شمارش نشدن پاره ای از موجودیها؛ شمارش بایستی به شکل اصولی انجام پذیرد  -7

 ت گذاری مشخص نمائید.ومثالُ موجودیها را ردیف به ردیف )از ابتدا تا انتها( شمارش نموده واجناس شمارش شده را با عالم

 امضاء تمام تگ های شمارش و هرگونه اصالح درآنها بوسیله تیم شمارشگر هر مرحله ضروری است. -8

کم مصرف وغیراستاندارد باید با ذکر مورد در برگه های شمارش ثبت و در صورت نهایی -فاسد -موجودیهای معیوب -9

 انبارگردانی انعکاس یابد.

محتویات تعدادی از موجودیهای سربسته توسط گروههای شمارش کننده مورد شمارش قرارگیرد. بطورنمونه باید   -10

 چنانچه نمونه ها از لحاظ تعدادی درست باشد مالك شمارش سایر بسته ها قرار گیرد . 

 گردد.در مورد اقالمی مانند مصالح با سنجش خاص ؛ یا نظر کارشناسان  )دفترفنی( بطور نسبتا معقول برآورد  -11

و توسط هماهنگ  – انباردار – پس از شمارش در پایان هر روز کلیه انبارها با حضور ناظر نماینده حراست ، حسابرسی -12

 کننده انبار گردانی پلمپ و در روز بعد توسط افراد فوق فک پلمپ می شود .

 د .در زمان انبارگردانی عملیات تحویل و تحول در کلیه انبارها متوقف می باش -13
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تبصره : در صورتیکه نیاز مبرم به قطعه یا موادی برای استفاده  باشد به نحوی که کمبود آن موجب وقفه یا توقف در 

فعالیتهای شهرداری گردد ، می بایست سرپرست قسمت مربوطه کاال یا قطعه مربوطه را درخواست نموده و آنرا به تأیید 

ز تأیید و امضاء مسئول انبارگردانی و حسابرس مستقر و نماینده حراست در مدیریت ارشد مربوطه برساند سپس انبار پس ا

 شرکت اقدام به تحویل کاال می نماید و یک نسخه از درخواست کاال را به هماهنگ کننده انبار گردانی تحویل دهند.

  

 مرحله بعد از پایان شمارش :  -ج

جهت کسب   ل شده واستفاده نشده( به مسئول انبارگردانیباط -کلیه تگ های شمارش )شامل تگ های استفاده شده  -1

 اطمینان از استفاده درست از تمام برگه های شمارش تحویل شوند.

 بررسی مغایرت واصالح مدارك پس از تایید مدیریت امکان پذیر خواهدبود.  -2

ن شمارش ومسئول انبار وسرپرست کارگاه صورت نهایی انبارگردانی توسط مسئول انبارگردانی تهیه تا پس از تایید مسئولی  -3

  جهت هرگونه تصمیم گیری در خصوص کسری و اضافات موجودی ها به مدیریت مالی ارجاع می شود .
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 انجام تعدیالت 

 

پس ازتصویب نتایج عملیات شمارش توسط هماهنگ کننده و نماینده انبار و حراست،  تعدیالت الزم بایددر  موجودی      

ثبت شودتا مدارك مزبورنشان دهنده وضعیت واقعی موجودیهاجهت انعکاس   "تعدیل انبارگردانی"حت عنوان نوع سند انبار، ت

درصورتهای مالی باشد. صورت مغایرتهای استخراج شده توسط گروهی متشکل از نماینده انبار مسئول هماهنگی و نماینده 

 میمه صورت مغایرتهای استخراج شده میگردد.حراست بررسی و علل ایجاد مغایرت تهیه و طی گزارشی ض

مبنای اصالح   موجودی ، صورت شمارش موجودیها و صورت تعدیل موجودیها است که دریک نسخه تهیه وبه ترتیب     

 زیرتوزیع می شود :

 اصل حسابداری ) جهت صدورسندحسابداری وثبت درکارتهای حسابداری انبار( –الف 

 رکارت موجودی انبار(کپی انبار ) جهت ثبت د –ب 

 کپی معاونت مالی اداری شهرداری شیراز -پ
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 فرم ها
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 فرآیندهانمودار 
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 انبار فرایند درخواست کاال از
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 فرایند کنترل کیفیت
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 فرایند ورود کاال به انبار
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 ال به انبارفرایند بازگشت کا
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 فرایند خروج کاال از انبار

 
 

 

 




