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  کاال بنديطبقه

 قرار گیرند به سیستماتیک بودن انبار موردتوجهاجناس داراي شرایط و اصول علمی است که اگر  بنديدستهکاال و  بنديطبقه
در آن جاري خواهد بود.  ومرجهرجکمک شایان توجهی خواهند نمود و در غیر این صورت انبار از نظم خاصی پیروي نکرده و 

 .میپردازیم بنديطبقهختلف م هايروشدر این پست به شرح اصول و 

 :کاال يهايموجود بنديطبقهاصول و شرایط  - 
 :از اندعبارتدر هر روش داراي اصول و شرایط یکسانی است که  هايموجود بنديطبقه

 .گردند بنديطبقهکه داراي صفات و وجوه مشترك هستند یا کاربرد مشترك دارند در یک گروه  هاییموجودي -
 .مؤسسه به همراه شرایط و نیازهاي همان مؤسسه مدنظر قرار بگیرد احتیاجات مختلف -
 .بودن آن براي کلیه پرسنل مؤسسه در نظر گرفته شود فهمقابلکاال و  بنديطبقهو سادگی  پذیريانعطاف -
 .واحدهاي شمارش رایج مشخص شوند بر اساسمختلف کاال باید  هايدستهو  هاگروه -
 کاال تغییر نکند و هايگروهي انتخاب و تنظیم شود که در زمان اضافه کردن اقالم جدید طبقات باید طور بنديطبقهروش  -

  .در سیستم باشد جذبقابل

 :کاال هايموجودي بنديطبقهمختلف  هايروش -
 :روش استاندارد - 
 :دو روش عمده استاندارد وجود دارد طورکلیبه
کاال  انواع بنديطبقهاز آن در  اندکردهاست که کشورهاي مختلف تالش  یهایروشتعرفه گمرکی: یکی از  بنديطبقهروش  -1

قرار  مورداستفادهبراي بازرسی واردات و صادرات کاالها  هاتعرفهاین  کهازآنجاییو اجناس وارده و صادره خود استفاده کنند. 
 .در مسائل انبارداري استفاده کرد توانمیبنابراین از آن کمتر  گیردمی
مامی گفت ت توانمی. شودمیکاال در شرکت نفت شل عمل  بنديطبقهنفتی: بر اساس روش  هايشرکتدر  بنديطبقهروش  -2

 .کنندمیی که با حفاري، استخراج، تصفیه و پاالیش در صنعت نفت سروکار دارند از این روش استفاده هایشرکت

  :مراحل انجام کار بر اساس بنديطبقه - 
  و ... مواد اولیهنمونه نیمه ساخته یا  عنوانبه شوندمی بنديطبقهمراحل کار  بر اساسکه از نام آن پیداست  گونههمان

  وژه:ناي طرح و پربر مب بنديطبقه - 
 .شودمیرفته ک طبقه پذیی عنوانبهو هر پروژه  گیردمیصورت  هاپروژهنیز با توجه به  بنديطبقهاین 

 :کاال بر اساس مشخصات و ماهیت کاال بنديطبقه - 
که در ابتدا نوع اصلی کاال و  گیردمیقرار  بنديطبقهماهیت و مشخصات انواع کاالها اساس و مبناي  بنديطبقهدر این نوع 

 .شودمیکاال تعیین  هايمشخصهفرعی و  هايگروهو  زیرمجموعهسپس 
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