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کلمه انبار به خودی خود معنای بسیار ساده ای  .وجود دارند چندین قرن است که انبارها

 . "، سازمان یا ارگاناشخاصمکانی برای نگهداری کاالهای "دارد: 

نگهداری و  ار خوب نمی توان به معنای کلمه آن اکتفا کرد.برای داشتن یک انبامروزه 

ایمنی کاالها، مدیریت ورود کاال، مدیریت سفارش کاال، مدیریت تحویل کاال، مدیریت 

مباحث  یبسیارو  مدیریت پرسنل و ایمنی آنها هزینه های نهفته و عیان انبار، کنترل موجودی،

دیگر، انبار را به یک دغدغه برای مدیران امروز تبدیل کرده است و گسترده و پیچیده 

بالطبع نادیده گرفتن اهمیت انبار تبعات گران و بعضا جبران ناپذیری به ارمغان خواهد 

 آورد.

 عمومی و  در تمام مطالب مدیریتی، ارائه روش ها و سیستم ها به صورت کلیو همیشه 

از  ،که مخاطبان دلیل استر به این روشهای مدیریتی بیشت بوده و این بیان کلی و عمومیِ

باشند و مسائل باید به صورتی بازگو شود که درصد  سازمان ها و شرکت های گوناگون می

بیشتری از خوانندگان بتوانند آن را درک و فهم نمایند و در صورت تمایل آن ها را به کار 

 .ببندند

مدیریتی مرتبط با انبار را بصورت اجرایی و کاربردی تمام موارد  شرکت سامانه شید پارس

اگر مطلبی . بعبارتی بودشما خواهد  درکنارارزنده می نماید و در این زمینه مشاوری  ارائه

 .داردپروژه های خود را نیز تقدیم می  تجربیات کاربردیِ، مثالارائه به جز  می گرددارائه 

بالطبع تجربیات پروژه هایی که ارائه می شود مربوط به یک نوع صنعت یا زمینه کاری 

مشغول به بخصوص و بیشترین بهره را گروهی خواهند برد که در آن صنعت  بودهخاص 

فعالیت هستند. لیکن از آنجا که اصول و مفاهیم مشترک بوده و عمومیت دارند، برای دیگر 

چه بسا بیشترین استفاده را دیگر صنایع تفاده خواهد بود و صنایع نیز قابل تعمیم و اس

 . خواهند برد، زیرا استفاده از تجریه دیگران پر بهاتر است
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 کاهش هزینه از طریق استاندارد سازی عملیات انبارها

شرایط اقتصادی کنونی در جامعه صنعتی باعث رویکرد گسترده مدیران ارشد و 

میانی شرکت ها در به کارگیری روش هایی جهت کاهش هزینه ها و بهبود 

تهیه، یکی از ردیف هزینه های قابل توجه  شده است.عملیات انبار راندمان 

شیوه ای کاربردی  . در نتیجه ارائهمی باشد انبارش و نگهداری اقالم در انبارها

در انبار بسیار حیاتی نوین و حرفه ای جهت استاندارد کردن سیستم های عملیاتی 

 است.

بهبود و "کادر فنی خود، در قالب  کیه بر دانش فنی و تجربه چند سالۀما با ت

فرآیندهای ای از  مجموعه "ساماندهی انبارهای صنعتی و غیر صنعتی

.می نمائیماستاندارد سازی، کاهش هزینه و افزایش بهره وری را ارائه 
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اتالف هزینه در انبار:موارد  
 عدم تکمیل اطالعات محموله های ارسالی به انبار.1

 مالی، تحقیق و توسعه و ...( بازرگانی، نت،ارتباط نامناسب انبار با سایر بخش ها ).2

   آنها زمان باالی بازرسی محموله ها و همچنین بازرسی های مجدد.3

 جابجایی های غیر ضروری در انبار.4

 )استفاده نادرست از فضا( مهندسی نشده و غیر اصولی چیدمانفضاسازی و .5

 زمان های غیر ضروری در مراحل جابجایی محموله ها.6

 زمان های باال و بالطبع غیر ضروری انبارش.7

 اقالم راکد، کم مصرف، بالاستفاده و اسقاط.8

 کسری موجودی و مازاد موجودی در انبار.9

 اربرنامه ریزی ناصحیح عملیات دریافت و پخش در انب.10

 عدم آگاهی مدیران از گزارش های مفید در انبار.11

 انبارگردانی غیراصولی.12

 عدم استفاده از روش ها و تکنولوژی نوین انبارداری.13



 

 

 انباربهبود و ساماندهی 

 طبقه بندی و کدگذاریسیستم 

 کنترل موجودیسیستم پیاده سازی 

 حرفه ای انبارگردانی

 کاربردی انبار آموزش

 خدمات نرم افزاری و برنامه نویسی

SSP Services 

 سامانه شید پارس خدمات

WMB 

CCS 

ICSI 

PAI 

PWE 

SS&P 

Warehouse Modification & Betterment 
 

Inventory Control System Implementation 
 

Professional Annual Inventory  

Practical Warehousing Education 

Software Services & Programming 

 بهبود و ساماندهی انبار

Classification & Codification System 
 



 

 
است. بعبارتی حلقه ارتباطی بین  انبار بعنوان حلقه ارتباطی بین تولید، مصرف و توزیع

هبود ( محسوب می شود. ساماندهی انبار و باز خرید تا فروشعناصر زنجیره تامین کاال )

روش های اجرایی، یک برنامه ریزی جامع است در راستای ایجاد ارتباط صحیح 

 عناصر مذکور با فضاها، امکانات و تجهیزات انبار.

عدم دسترسی به موقع به هر یک از این عناصر و مولفه ها به معنای از دست دادن 

بازار، مشتریان، کاهش درآمد و افزایش هنگفت هزینه هاست. بهمین دلیل ساماندهی 

 آید. مستمر انبارها از ضرورت های حیاتی هر صنعت و سازمان به شمار می

Warehouse 

Modification & 

Betterment 

 بهبود و ساماندهی انبار
WMB 

Inventory Control 

System Implementation 

 سیستم پیاده سازی

 کنترل موجودی 

ICSI 
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سیستم کنترل موجودی جریانی است که ضمانت می کند تمام نیازهای بخش های 

مختلف از قبیل تولید، توزیع، فروش، نگهداری و تعمیرات، مهندسی و ... به موقع و 

یدی در پیاده سازی این سیستم صحیح تامین شود. مهمترین عامل یا بعبارتی عامل کل

 حفظ تعادل بین موجودی و هزینه است. عمده موارد عبارتند از: 

 ، هزینه مناسبب، تعداد مناسب، کیفیت مناسبزمان مناسب، مکان مناس

، شرکت، سازمان و بنگاه اقتصادی یندی است که هر موسسهآکدینگ یا کدگذاری، فر

کدینگ کاالها یا کدگذاری اقالم، به ما کمک  .کوچک یا بزرگ با آن سروکار دارد

دهی و خرید، ایجاد کاتالوگ معرفی کاال مختلف مانند سفارش عملیاتکند که  می

گزارش های حرفه ای و گیری، برای فروش، صدور فاکتور، دریافت کاال، موجودی

 و درست تر تررا ساده …دی و رل موجوتپیشرفته مدیریتی، پیاده سازی سیستم کن

 .یمانجام ده

باید ابتدا شناختی اجمالی از بنگاه بدست  برای انتخاب روش مناسب کدینگ اقالم،

آید. بر اساس این شناخت و تعیین نوع داده ها و اطالعات مهم در عملیات بنگاه، باید 

اهداف کدینگ اقالم مشخص و اعالم گردد. پس از آن اطالعات مربوط به اقالم 

 .موجود گردآوری شده و با بررسی و کارشناسی اقالم، کدینگ آنها انجام شود

 در این بخش: شرکت سامانه شید پارس خدمات 

شکالت سیستم های کدینگ موجود در سازمانمطالعه و ارزیابی م 

بر منطبق ارائه راهکار جهت انتخاب سیستم طبقه بندی و کدینگ مناسب و 

 سازمان نیازهای

ه نرم افزار حرفه ای ایجاد کدینگ.ارائ 

 

Classification & 

Codification System 

 

سیستم طبقه بندی و 

 کدگذاری 

CCS 



 

 

انبارگردانی یا کنترل دوره ای انبار، ساالنه یک یا چند بار انجام می شود. اغلب این 

که  کنترل های دوره ای در حد کنترل موجودی فیزیکی و سیستمی صورت می گیرد

 حداقل اهداف یک برنامه کنترلی محسوب می شود.

انبارگردانی های جامع و حرفه ای یک برنامه ریزی منظم، هدفمند و فشرده نیاز  در

است. از مهمترین دستاوردهای انبارگردانی حرفه ای عالوه بر کنترل موجودی 

 فیزیکی و سیستمی دستیابی به اهداف زیر است: 
بالمصرف، فاسد و از رده خارج راکد، مازاد، تعیین اقالم 

کنترل وضعیت ایمنی انبار 

بررسی دانش فنی پرسنل 

بررسی و کنترل محدودیت ها و نیازهای انبار 

 نام گذاری اقالمکنترل وضعیت کدینگ و 

گزارش های جامع و پیشرفته مدیریتی در سال گذشته در جهت استفاده در سال آتی 

Professional 

Annual Inventory 

 حرفه ای انبارگردانی
PAI 

Practical 

Warehousing 

Education 

 

 آموزش

 عملی انبارداری

PWE 
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تیم مجرب با دانش فنی باالست. درصد زیادی یک  ،از بزرگترین سرمایه های انبار

که باشد )مدیر یک انباردار خوب در هر سمتی  از دانش پرسنل انبار تجربی است و

شود  ارشد انبار، رئیس انبار، کارمند انبار و...( بر اساس تجربه و مهارتش ارزیابی می

 تحصیالت آکادمی خاصی برای این مقوله وجود ندارد. زیرا 

امروزه بسیاری از مدیران حرفه ای و با تجربه، افزایش دانش کاربردی و فنی تیم 

انبار خود را هدف قرار می دهند. برگزاری دوره های کامال کاربردی و تخصصی در 

، برای افزایش توان فنی انباردارها و حتی مدیران محیطی عملی)ترجیحا خود انبار(

 انبار توصیه می شود. 

بسیاری را برداشته است و آماده در این رابطه گامهای  رسشرکت سامانه شید پا

وره های این شرکت در سطوح همکاری با تمام ارگانها و شرکت ها می باشد. د

 .مختلف و با اهداف مختلف برگزار می شود

Software Services & 

Programming 

 

  افزارینرم  خدمات

 و برنامه نویسی

SS&P 
منجر به نارضایتی انبار  برنامه نویسان به جنبه های فنی و تخصصیرویکرد کمتر 

از طرفی تنوع صنایع و خدمات را  بسیاری در بین صاحبان صنایع و کاال شده است.

 نیز نمی توان نادیده گرفت. 

در یک جمعبندی می توان گفت اکثر صنتعگران به دنبال نسخه نرم افزاری 

اختصاصی و سفارشی هستند که تمام نیازهای شان را برطرف نماید و هزینه آن 

 حداقل باشد. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخصص و گرایش فنی مدرک تحصیلی سمت

 ، کنترل موجودی، انبارگردانیطراحی متدهای نوین انبار ،کدینگ الکترونیک-لیسانس برق مدیر عامل 

 پیاده سازی سیستم کنترل موجودی لیسانس ریاضی مدیر اجراییو معاونت 

 طراحی، ساماندهی،کنترل موجودی،کدینگ ، انبارگردانی لیسانس مکانیک بازرس فنی عملیات انبار

 ساماندهی اموال، انبارگردانی، طبقه بندی و کدینگ لیسانس حسابداری بازرگانیمدیر امور قراردادها و 

 تهیه شناسنامه کاالها، انواع فرمت و اسناد انبار لیسانس فیزیک مدیر هماهنگی و برنامه ریزی انبار

 چیدمان، فضاسازی، آدرس دهی، طبقه بندی و کدینگ ITلیسانس  مدیر عملیات انبار

 ایمنی انبار، طبقه بندی و کدینگ لیسانس تاسیسات مکانیکی کنترل کیفیلجستیک و مدیر 

 پیاده سازی سیستم های روز انبار، برنامه نویسی لیسانس کامپیوتر و برنامه نویسی  ITمدیر 

 پیاده سازی سیستم های روز انبار، برنامه نویسی الکترونیک-فوق لیسانس برق و برنامه نویسی  IT کارشناس

    

 سامانه شید پارس کادر فنی
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 برخی پروژه ها

همکاری با شرکت ایمن کاران فروهردر قالب  -)اهواز و شوشتر( شرکت گاز 

با شرکت ایمن کاران فروهر در قالب همکاری -)اهواز و شوشتر( شرکت نفت 

)کارخانه آجر افشین یک )اصفهان 

 )شرکت ایرتویا )تهران 

)برخی پروژه های سوخت کشور)تهران و اصفهان 

دفتر امور اقتصادی )تهران(-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

ت بودجه )تهران(مدیری -بنیاد تعاون آجا 

خودروهای خارجی و داخلی )تهران( -مجموعه نمایندگیهای مجاز محسنیان 

 کیش(-شرکت همانند ساز بافت و شرکت فراز بافت کیش )تهران 

 اصفهان( ، چدن سازان، اطلس فوم، گروه غذایی پارسیانصالح کارانمشاوره به شرکت های( 

 



 

 ینگ کاالدطبقه بندی و ک

 انبار و اجرای متدهای نوین در طراحی

 چیدمان و آدرس دهیفضا سازی، 

 انبارگردانی میان دوره و پایان دوره

 آموزش کاربردی انبارداری

 ERPپیاده سازی و برنامه نویسی کامال سفارشی انبارداری و 

 RFIDطراحی و پیاده سازی سیستم بارکد و 

 عقد قراردادهای تامین متریال

 "فروش، بهره وری و مدیریت هزینه در انبار ءارتقا"برگزاری سمینارهای تخصصی 
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Telefax:  (+98-311)  523  4797 
Tel:        (+98-311)  551  9651 
Mob(1):  (+98-913)  823  9093 
Mob(2): (+98-913)  210  9915 


