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  تیحائز اهم یندیانبارها قلب سازمان ها هستند؛ لذا انبارش کاال فرآ
زمان به   نی انبار در کمتر یشوند تا متصد تیرعا ی که چه اصول  نیا .است

 اگر .دهد ی انبارش را نشان م تی کند اهم دایپ ی مورد نظر دسترس یکاال
اتخاذ گردد، دقت و سرعت در امور   ی درست  دات یانبار تمه  تیر یدر مد

  اگر .ابدی ی سازمان کاهش م کیلجست  یها نهیو هز ش ی انبار افزا یی اجرا
حوزه سر و   نی با ا ی ق یبه طر ای دی مشغول به کار هست یدر حوزه انباردار 

 .دیمقاله با ما همراه باش یتا انتها دیکار دار

 

 (Warehousing) ست؟یانبارش کال چ 1#

 یر ی کاالها الزم است سازمان ها انعطاف پذ دیوجه به تنوع تولبا ت  امروزه
به عنوان   انبار .کاالها را هم داشته باشند ع ی و توز دیمصرف، تول یالزم برا

انعطاف ها در سازمان  نی ا جادیدر ا  ی کننده نقش مهم ی بانیواحد پشت
 ی نیب شیتوان با حوادث پ  ی م ی بان یواحد پشت نیاستفاده از ا  با .دارد

  انیمشتر تیکاال رضا ع یمقابله و با ارسال سر ستمینشده داخل و خارج س
از   ایمختلف شرکت و  یکاال از قسمت ها افتیکاال در انبارش .را حفظ کرد

 است که یانباردار  نیآن ها مطابق با قوان یافراد خارج از شرکت و نگهدار 
از  یر یبهره گ  صدور کاال با ایکاال و خروج  لیتحو ایدر ورود  لیتسه سبب
 .شود ی ممکن و در حداقل زمان م ی انسان  یرو ین نیکمتر 



 

2 www.namatek.com 

 

 :شده است لی تشک ریاز سه مرحله ز یواقع انباردار  در

 افت یدر .1
 ینگهدار  .2
 صدور  .3

 نهیکاال در انبار هز ازیکمتر از حد مورد ن ایو  شتریب ریمقاد  ینگهدار  اغلب
انجام شود، حجم   ی انبار به درست تی ریمد اگر .دارد یرا در پ یادیز یها

  ادیز یها  نهیهز ری درگ سازمان شود و ی از حد نم شیانبار ب یموجود
شود تا   ی کاال سفارش داده م یبه گونه ا نیهمچن .نخواهد شد یانباردار 

 .مواجه نشود  یی سازمان با کمبود کاال
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 مراحل انبارش کال  2#

انبار، مرحله دوم از  دیکاال و صدور رس افتیپس از در یانباردار  ندیفرآ در
 نیا در .ردیگ  ی و انبارش کاال انجام م ینگهدار  ی عنی یانباردار  ندیفرآ

با  هرکدام شوند و ی م  کیکاالها و اجناس از هم تفک ی نیمرحله طبق قوان
 .رندیگ ی خود قرار م یمناسب در جا یانباردار  ستمیس بینظم و ترت 

 :آن عبارت اند از یانبار کاال و نگهدار  مراحل

 ( ف یمحل انبارش کاال )انبار، قفسه، طبقه، رد نی تع •
 دنیچ •
 اجناس یکارت ها رو  نی کاال و نصب ا یبرا ییکارت شناسا  هیته •
 موجود در انبار  یو حفاظت از کاالها ینگهدار  •
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 محل انبارش کال نییتع 1-2#

 .را داشته باشند گریکدیبا  ی ن یگزیجا تیمشابه قابل یاست کاالها  ممکن
به   کیشوند را نزد ی که با هم مصرف م  ی بهتر است انباردار اقالم نیهمچن

با هم ارتباط دارد   یکه مصرف آن ها به گونه ا ی اقالم اگر .انبار کند گریکدی
 رند،یقرار گ گری کدیشوند کنار  ی و پشت سر هم مصرف م ی طور متوال  به و

  ی م  دایپ ی مرتبط دسترس یبه کاالها ی انبار در مدت زمان کوتاه یمتصد
  یدارند بهتر است در انبار جا یکه مصرف باالتر  یی کاالها نیهمچن .کند

 .داشته باشند ی مخصوص 

 :انبارش کاال عبارت اند از یمحل مناسب برا نیتع  یای مزا

 انبار یاز حداکثر فضا دیمف استفاده •
 کاال یاصول طبقه بند تیرعا •
 از تداخل در شماره کاالها  یر یجلوگ •
 به کاال  ی رسان بیآس عدم •
 کاال  یدر فراهم ساز  سهولت •
 کاال  یدر شمارش موجود سهولت •

 ...و
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 :محل انبارش کاال عبارت اند از نیبر تع رگذاریتاث عوامل

 :و نوع ساختمان انبار یظاهر  شکل •

و قابل   دی مف تیساختمان انبار، ظرف یر یقرارگ تی محل و موقع شامل
  ،یر یو نورگ هی تهو ،یو خروج یورود یدرها یر یاستفاده انبار، محل قرارگ

 .شود ی انبارها، ارتفاع انبار و... م یشکل ظاهر 

 :موجود در انبار  زات یو تجه امکانات  •

  لیوسا ل،یجرثق  ،یچرخ دست فتراک،یحمل و نقل چون ل لیوسا شامل
 .. هستندنردبان و.. ن،یتوز 

 :کاال ی ک یز یف ات یخصوص •

کارتن،  سه،یشامل ک یکاال، ابعاد، حجم، اندازه کاال و نوع بسته بند وزن
 .هستند ات یخصوص نیجعبه، بشکه و... از جمله ا

 :کاال ی ف یک ات یخصوص •
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بودن و... از جمله  ی بودن کاال، قابل انفجار بودن، سم ی فاسدشدن
 .هستند ی ف یک ات یخصوص

 و انبار کردن کال دنیچ  2-2#

 .و انبار کردن کاال است دنیمحل قرار گرفتن کاال، چ ن ی بعد از تع مرحله

 :و انبار کردن مناسب کاال عبارت اند از دنیچ یای مزا

 به درخواست ها  یی در پاسخگو یی کارا شیافزا •
 کاال   یی در شناسا ع یتسر  •
 به اقالم ی دسترس تیقابل شیافزا •
 ال در انبار کا تی موقع نی تع •

 

 :ردیگ ی انجام م لیذ یو انبار نمودن به روش ها دنیچ

 :هم یکاالها رو انبارش •
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دسته   ی وقت اغلب .شوند ی انباشته م گریکدی یروش کاالها رو نیا در
 نیکاال به ا دمانیبه صورت کارتن، جعبه، بشکه و... باشد چ یی کاال یبند

 .صورت است

 :نظم و کد کاال بیکاالها به ترت انبارش •

 یکاالها اغلب .کاربرد دارد ارینوع انبارش بس نیاز قفسه ها در ا استفاده
تر قرار  نییپرمصرف در طبقات پا ی و کاالها یی کم مصرف در طبقات باال

کاال در کنار   فی انبارش شماره راهرو، قفسه، طبقه و رد  نی ا در .رندیگ ی م
 .ردیگ ی شود و مقابل کاال قرار م  ی حک م  یی سانام کاال بر کارت شنا

 :کاال برحسب حروف الفبا دمانیچ •

وارد شده به انبار بر اساس حروف اول کاال در طبقات مختلف قرار  یکاال
شوند در کنار   یکه با حرف الف شروع م  ی اقالم  ی تمام مثالا  .شود ی داده م 

 .رندیگ ی قرار م  گریکدی

 :کاال برحسب مراحل انجام کار دمانیچ •

  .است دیو خط تول ات یروش بر اساس مراحل عمل نی کاالها در ا دمانیچ
 .باشد ی م دی تول ندیاز فرآ تیفعال کیصورت هر راهرو مربوط به  نیا به

 :کاال برحسب حافظه دمانیچ •
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  نیکند و از قاعده و قوان ی با توجه به حافظه خود کاالها را انبار م انباردار
روش بهره گرفت که تعدد و   نیتوان از ا  ی م  ی زمان .کند  ی نم  یرویپ ی خاص

 .تنوع کاالها کم باشد 

 :برحسب گروه دمانیچ •

  مثالا  .شود ی در نظر گرفته م  ی مشخص یهر گروه فضا یروش برا نیا در
 ی در گروه  هینقل لیو وسا  گریکدیگروه در کنار  کیدر  ی ک یاجناس الکتر

 .رندیگ ی قرار م گرید

 یکال و نصب آن ها رو  یبرا  ییکارت شناسا  هیته 3-2#
 اجناس

انبارش کاال بعد از استقرار کاالها در محل مناسب خود در انبار   ندیفرآ در
کارت  نیا شود که هیته یی انبار شده کارت شناسا یکاالها یالزم است برا

 کارت  .شامل کد کاال، شماره راهرو، شماره قفسه و شماره طبقه قفسه است
 .مقابل کاال و در طبقه مربوطه نصب کرد دی را با یی شناسا یها
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 موجود در انبار یو حفاظت از کالها ی نگهدار  4-2#

و حفاظت از کاال در زمان  ینگهدار  یارکان انباردار  نی از مهم تر ی کی
مورد   دیشده با رشی پذ یکاالها یکه در نگهدار  یموارد .ستانبارش کاال ا
 :عبارت اند از رندیتوجه قرار گ

 کاردکس  ایبه نام کارت انبار  ی مشخصات و مقدار کاال در کارت  ثبت •
 کاردکس  ایکاالها با کارت انبار  ی تصادف کنترل •
 سالمت کاالها کنترل •
 ...و یاز کاالها در برابر سرقت، آتش سوز  حفاظت •
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انجام   ریز یها  یر یشگیکاالها الزم است تا پ یمنظور حفاظت و نگهدار  به
 :رندیگ

 یمقابله با آتش سوز   یبرا قیاعالن و اطفاء حر لیوسا نصب •
از مواد دودبند و آتش بند مناسب که در صورت آتش  استفاده •

 نکند دا یانبارها گسترش پ انیآتش م ،یسوز 
و حفاظت از آن ها در  یکاالها به منظور نگهدار  اتیبه خصوص توجه •

 ...برابر فاسد شدن، انفجار و
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 ست؟یاصول انبارش کال چ 3#

 :اشاره کرد لیتوان به موارد ذ ی اصول انبارش کاال م از

 :کاال به انبار ورود •

  در است تا الزم ی به انبار بعد از گذر از واحد کنترل و نگهبان یورود یکاالها
با توجه به اطالعات ثبت شده از لحاظ شکل و تعداد کنترل   رشیمرحله پذ

  نیا ریغ در شود؛ میتنظ یصورت جلسه ا رت یوجود مغا   درصورت  گردند و
 .و به انبار منتقل گردند یدسته بند ل،ی صورت کاالها تحو

 :کاال از انبار خروج •

صورت به روز بودن  در .ثبت شود ستمیدر س دیهر کاال از انبار با خروج
 .خواهد بود کسانی  یانبار، آمار با موجود ی اطالعات ستمیس

 :کاال  یو گردآور  انتخاب •

  لیارسال به نقطه تحو یدرست کاال برا یدر انتخاب و گردآور  دیبا انباردار
 .درست دقت الزم را به عمل آورد رندهیمناسب و گ

 :کاال لی و تحو یبند بسته •

پس از صدور   کاال کاال داشته باشد، یبه بسته بند  ازیصاحب کاال ن اگر
 یر یو بارگ یمطابقتش با اطالعات مربوطه، بسته بند د یی مجوز خروج و تا

 شود. ی م


