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 ؟چیست و چه وظایفی دارد و استاندارد کاال بندیطبقهاداره 

 نتأمیبزرگ )مانند شرکت نفت و گاز( از کشورهای خارجی  هایسازمانو  هاشرکتبخش بزرگی از قطعات و لوازم  آنجائی کهاز 

هت ادامه جکه تردیدی نیست بسیار وسیع و گسترده هستند  هاآناقالم مصرفی و  آالتنیماش ،ابزار ،قطعات یدکی و گردندمی

یستم . از مزایای سوجود دارد و استاندارد کاال بندیطبقهبرقراری زبان مشترک فنی کاال و یا سیستم  ایع نیاز بهصناین حیات 

 تأسیساتگاز و پتروشیمی با کاالی مصرفی و  ،برنامه ریزان و کاربران صنعت نفت ،مذکور آشنا نمودن افراد اعم از طراحان

 .است بطرذی

 قبولبلقابا مشخصات مورد تائید و  این صنایعو استاندارد کاال در جهت یکنواخت سازی کاالهای مورد مصرف در  بندیطبقهاداره 

و واحدهای تابعه  هاشرکتطبق استانداردهای مربوطه فعالیت داشته و با تخصیص شماره رمز به کاالهای یکسان برای تمام 

ز کاالی صحیح را فراهم نموده ضمن اینکه خرید تجمعی و استفاده از بعد اقتصادی خرید انبوه را ممکن امکان خرید و استفاده ا

 .نمایدمی پذیرامکانشناسایی آسان  به خاطر، جابجایی کاال بین واحدهای گوناگون شرکت را سازدمی

مذکور  ةدرزمینو رشد تغییرات تکنولوژیک صنعت  آالتماشینو  هادستگاهفرسودگی  به علتنگهداشت کاال  روزافزون افزایش

کاال در  بندیطبقهو فراوانی و احداث مراکز عملیاتی نوبنیاد و یا باقیمانده از گذشته که اینک به نقش و اهمیت حیاتی سیستم 

ایر خرید از طرف دیگر تعدد دو واسطهبهاستاندارد و مصرف  ةدرزمینو تحوالت کاال  طرفازیک اندگشتهادامه روند تولید واقف 

 هایپروژهاداره را از حالت متعارف و معقول خارج نموده و این در حالی است که با تکمیل تدریجی  ،مستمر از فعالیتاین بخش 

 .گرددمی ترگستردهکاال  بندیطبقهدر دست اقدام و اضافه شدن اقالم مربوط به مرحله نگهداشت، دایره مسئولیت اداره 

و جلوگیری از کهنگی اطالعات در قیاس با  شدهبندیطبقهسرعت بخشیدن به امر بروز رسانی سوابق اقالم  نظورمبهبعالوه 

 شدهبندیهطبقدر راستای نگهداشت اقالم تا  است شدهتنظیم  یسامانمندمشخص و  هایبرنامهتغییرات و تحوالت تکنولوژیکی 

 سوابق اقالم موجود بروز شود. ،روشندگانبا سازندگان و ف غیرمستقیمضمن تماس مستقیم و یا 

 استبه شرح ذیل  استاندارد کاالو  بندیطبقهمختصری از شرح وظایف اداره 

 .برداریبهره هایسالطی  شدهنصب هایدستگاه نگهداشتجهت تعمیرات و  موردنیازاقالم  بندیطبقهشناسایی و  -1 

 .تأسیستازه  هایپروژه دوسالهو  اندازیراهاقالم  بندیطبقهشناسایی و    -2

 جدید تکنولوژی بر طبق استاندارهای جهانی. هایپیشرفتبا توجه به  شدهبندیطبقهبروز رسانی اقالم   -3

 .گرددمی جوییصرفهدالر  هامیلیون هرسالهکه در این رابطه  هاپروژهاقالم مازاد  بندیطبقهشناسایی و    -4

اقالم خارجی از محل  تأمینواحدهای تولیدی صنعتی داخل کشور و بررسی امکان  هایقابلیتو  هاتواناییشناسایی  -5

 تولیدات داخلی
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انتقال اقالم اختصاصی به اقالم عمومی و رهایی از وابستگی به سازنده خاص که در  منظوربهتدوین مشخصات عمومی    -6

 .گرددمیی برای صنعت حاصل فراوان جوییصرفهاین رابطه 

در مورد چگونگی استاندارد نمودن اجناس و قطعات و همچنین ارائه  اظهارنظراستاندارد و  هایکمیتهشرکت در جلسات  -7

 شده به سایر اعضاء کمیته. MESCاطالعات دقیق مربوط به کلیه اجناس و قطعات 

 000و استاندارد کاال  بندیطبقه هایکتابتهیه و تـــــــدوین    -8

 و استاندارد کاال. بندیطبقه ةزمین درو تجهیـــز نیروی انسانی آموزش     -9

و خطوط لوله در خصوص  هاپاالیشگاهو  هااستان گازرسانیسازندگان و فروشندگان کاالی  یهاپیشنهادارزیابی فنی -10

 .ااقالم عمومی و یدکی مطابق استاندارده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .دیینمامراجعه  انباریاربرای مطالعه بیشتر به سایت ما 

 کنید. کلیکبرای عضویت در گروه پرسش و پاسخ انبارداری 
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 کنید. کلیکبرای عضویت در کانال اطالع رسانی سایت انباریار 
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