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:تهيه و تنظيم

عليرضا قوامی
مدرس علوم  مديريتی و برنامه ريزی

:آموزشيدوره

بسمه تعالی

سيستم ها و روشهای کاربردی 

انبارداری و انبارگردانی



برنامه ريزی آموزشی 

.مقدمه ، اهداف و رئوس مطالب آموزشی :  بخش اول •

گپ آموزشی و طرح سوال از ناحيه فراگيران : بخش دوم •
.پيرامون دوره 

.ارائه آموزش طبق عناوين دوره : بخش سوم •

((آموزش يك سرمايه گذاري بلند مدت است))



اهداف و مقاصدآموزش

ايجاد تغيير در دانش•

ايجاد تغيير در مهارت•

ارتقا ء ساختار 
عمليات انبارداری

يادگيري

((آموزش يك سرمايه گذاري بلند مدت است))



رئوس مطالب 

.اهداف و سياستهای کلی در انبارداری •

.انواع سيستمهای انبارداری •

.دسته بندی موجوديها و علل نگهداری آنها •

.ی مشکالت  ناشی از فقدان طبقه بندی و کدگذاری در سيستم انبارو حوزه بازرگان•

.محاسن و مزايای طبقه بندی و کدگذاری کاال •

.عوامل موثر در چيدمان کاال •

روشهای کنترل و انبارگردانی•



اهميت انبارها وانواع سيستمهای انبارداری 

درسازمانها و صنايع



اهميت انبار و انبارداری

.نياز به موقع واحدها به کاال❖

.جلوگيری از افزايش بيش از اندازه کاالها❖

.جلوگيری از سفارشات مجدد❖

.تعيين ميزان موجودی کاالهاوصرفه جوئی دربودجه خريد❖

.اطالعات مديريت ❖

.تسهيل در انبارگردانی ❖

.تسهيل در عمليات مالی ❖

.بيمه و جلوگيری از خطرات احتمالی و تعيين به موقع خسارت❖

.جلوگيری از اتالف و ضايعات و سرقت❖

.ارزش باالی سرمايه در گردش❖

.جلوگيری از توقف و رکود توليد❖



تاثير و اهميت انبارداری صحيح و اصولی در پيشبرد اهداف سازمان

(اصول هفتگانه ) 

.کاهش هزينه های انبار -1

.حفظ و نگهداری مناسب کليه اقالم در انبارها-2

.کاهش هرگونه ضايعات وصدمات و آسيب رساندن به کاالهای موجود در انبار-3

.ارائه خدمات موثر وجلب همکاری و رضايت ساير بخشها و کارکنان-4

کاهش ميزان سرمايه گذاری ها و پائين نگه داشتن حجم سرمايه گذاری ها در-5
.انبار

.به کارگيری و آموزش کارکنان انبار با مهارت های مورد نياز-6

ليه افزايش و بهينه کردن ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی روشمند با ک-7
.قسمتها



اهميت انبار از ابعاد و نقطه نظرات مختلف

.اقتصادی ❖

. تجاری ❖

.صنعتی ❖



تعريف انبار و انبارداری

انبارداری در معنا و مفهوم کلی به معنای

.يک خدمت اقتصادی است



انواع سيستمهای انبار

.فيزيکی ❖

.اطالعاتی ❖



تقسيمبندی انواع انبارها

.  از نظر نوع کاالهائی که در آنها نگهداری ميشود ❖

.از نظر نوع و نقش ماهيت عمل ❖

.(سرپوشيده ، پوشيده ، بازويا محوطه )از نظر فرم ساختمانی ❖



وظايف اختصاصی انبارداران

.تحويل اجناس خريداری شده ❖

.اعالم برگ درخواست موجودی ❖

.مراقبت ونگهداری از کاالها❖

.طبقه بندی ، کدگذاری و چيدمان صحيح کاال ❖

.برنامه ريزی و کنترل مواد و همکاری در برنامه انبارگردانی ❖

.تهيه گزارشات الزم❖

.دريافت کاال❖

.صدور فرمهای مربوطه و ثبت آنها❖

.بايگانی اسناد و مدارک❖



مشخصات يک انباردار موفق

.داشتن اطالعات علمی کافی❖

.توانائی اداره و نگهداری کاال❖

.اطالعات کافی از موجوديها❖

.داشتن سليقه❖

.مهارت❖

.دقت❖

.آمادگی پذيرش مسئوليت مالی❖

.امانت داری❖

.به روز بودن❖

.مهارت های ايمنی وبهداشتی❖



انبارداريک وظايف شغلي نمونه ای از شرح 

.تحويل گرفتن اجناس و كاالهاي خريداري شده طبق اسناد و مدارك خريد❖
.الجنس به انبـار پس از تحويل گـرفتن كا( قطعي/موقت)صـدور قبـض انبار يا برگ رسيد❖
.صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كاال❖
.صدور فرمهاي مرجوعي، برگشت از خريد، برگشت به انبار و ساير فرمهاي مشابه❖
.، برگشت كاالي اماني و سـاير فـرمهاي مشابه(اماني/قطعي)صدور فـرمهاي مجـوز خـروج❖
.صدور برگ درخواست خريد كاال در صورت لزوم❖
.ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و كارتهاي انبار❖
.اطالع از موجودي انواع كاال در انبار در هر موقع از زمان❖
.طبقه بندي، تنظيم و كدگذاري كاال و اجناس❖

ار همكاري با حسابداري صنعتي و واحد سفارشات در مورد تعيين حداقل، حداكثر، نقطه و مقد❖
.اقتصادي سفارش

.مراقبت در بسته بندي و حمل محصوالت و توزين و شمارش كاال❖
.حفظ و حراست اجناس و رعايت اصول ايمني در انبار❖
.تشخيص و تعيين اشياء اضافي و بدون استفاده موجود در انبار❖
.بايگاني اسناد و مدارك انبار❖

.ارائه گزارشهاي الزم به مقامات ذيربط❖



ی طبقه بندی ، کدگزار

و

چيدمان کاال



طبقه بندی استاندارد موجوديها

.مواد اوليه ❖

.کاالهای درجريان ساخت و يا نيمه ساخته❖

.کاالهای ساخته شده❖

.ضايعات❖

.قطعات و لوازم يدکی❖

.ابزارآالت و قالبها❖

.ملزومات ومواد مصرفی❖

.کاالهای قرنطينه❖

.کاالهای خريداری شده جهت فروش❖

.کاالهای پای کار❖

.لوازم آزمايشگاهی ❖

.دارائيهای ثابت❖



تعريف طبقه بندی و کدگذاری کاال

ی کاال دسته بندی،تفکيک وجداساز:طبقه بندی کاال❖

.به گروههائی که دارای وجوه مشترک می باشند 

ف فرايند شناسائی کاال در قالب حرو: کد گذاری ❖

.واعداد و ارقام 



محاسن و مزايای طبقه بندی و کدگذاری کاال
.ايجاد يک زبان مشترک❖

.تقسيم بندی موجوديها❖

.شناسائی روابط بين اقالم در دسته های مختلف❖

.تسهيل ارتباطهای خارجی درفعاليتهای لجستيک❖

.ايجاد سيستم اطالعات مديريت❖

.ايجاد بانک اطالعاتی اقالم❖

.فراهم کردن امکان پردازش الکترونيکی داده ها ونصب سيستم های مکانيزه❖

.آشکار سازی ماهيت کل اقالم و انعکای دانش فنی بين کابران ❖

.يکنواخت سازی کاال❖

.ژنريک سازی کاال❖

.تسريع ارتباطات ❖

. سهولت در تنظيم فرمها❖

.استاندارد سازی اقالم❖

.ساده سازی عمليات انبارداری ❖

.ساماندهی خريدها❖

.کاهش هزينه های جستجو❖

.ايجاد سيستم ايمنی ونگهداری کاال❖



كاالهابنديطبقهمباني

.نوع ،مشخصات ، خصوصيات و كاربرد كاالها ❖

.تاريخ ورود به انبار ، يا تاريخ ساخت كاالها❖

.حروف الفبا و نام كاالها ❖

.واحد سازماني مصرف كننده يا مراحل توليد كاالها❖

ننده محل جغرافيايي محل يا كارخانه سازنده يا استفاده ك❖

.كاالها 





اجزاء اصلی سيستم کدگذاری کاال

.  شناسائی❖

.طبقه بندی❖

.کدگذاری ❖





ضروريات و شرايط كدگذاري

.نظام كدگذاري بايد از منطقي روشن ،روان ،ساده و طبيعي پيروي كند❖

.بايد با نيازها و شرايط سازمان وفق دهد❖

.بايد توان پوشش كليه كاالهاي موجود و آتي را داشته باشد❖

غيير فاصله شماره هاي كدگذاري بايد به صورتي تنظيم شود كه براي افزودن اقالم جديدد نياز به ت❖
.شماره هاي قبلي نباشد

.كدگذاري بايد بر اساس مشخصات اساسي كاالها صورت پذيرد❖

.شرح كاالها بايد مختصر ولي دقيق و مفهوم شدني باشد و مشخصات فني كافي داده شود❖

.واحد شمارش كاال بايد مشخص باشد❖

.هر قلم كاال بايد تنها داراي يك شماره كد باشد نه چند شماره ❖

.هر كد تنها بايد نشان دهنده يك قلم كاال باشد ❖

.تعداد ارقام كد براي همه كاالها بايد مساوي باشد  ❖

.تعداد ارقام نبايد بيش از حد طوالني باشد ❖

غالبا و بويژه در صورت به كارگيري نظامهاي مكانيزه، بهتر آن است كه فقط از كدگذاري عددي ❖
.استفاده شود



روشهاي كدگذاريانواع 

.گذاري الفباييکد❖

.( مسلسل)عددی گذاري ساده کد❖

.کد گذاری نيمونيک❖

.ديویگذاريکد❖

.MESCگذاريکد❖

.بارکد❖

❖RFID 



MESCمروری بر روش کدگذاری 

**   **   **    ***  *
نمودار

گروه فرعی از فرعی

گروه فرعی از اصلی

گروه اصلی

شماره سلایر تنظيمی براساس مشخصات و 

منطق کدينگ ويا کاتالوگ سازنده



بارکد

: عبارت است از ( رمزينه ،خط نما)بارکد 

کدهای ميله ای که مجموعه ای از اطالعات حرفی و يا 

عددی را در بر دارد  که  بصورت  ميله های  روشن  و 

تاريک نمايش داده می شود و مبنای اطالعاتی آن شامل

قيمت ، نام محصول ،سازنده ، وزن ،  تاريخ ساخت  ،: 

.تاريخ انقضاء و غيره می باشد 



RFID
&  

applications



RFID

❖ Rodio Frequency Ideafification 

.توسط ارتش آلمان طراحی گرديد 1940در سال ❖

ليون ترمين برای اتحاديه شوروی يک 1945در سال ❖

.ابزار جاسوسی از اين روش اختراع نمود 

نوعی امواج راديوئی است که با فرکانس های مختلف❖

.ارسال می گردد که حاوی اطالعات مختلفی می باشد 



اعوامل موثر درتعيين محل قرارگرفتن کاال در انباره

.وضعيت انتخاب محل( الف

.نحوه قراردادن کاال در انبارها( ب

.استفاده مفيد از بيشترين فضای داخل انبارها( ج

.رعايت اصول طبقه بندی( د

.جلوگيری از تداخل شماره کاال و اجناس( ذ

.عدم آسيب رسانی به کاال( ر

.سهولت بيشتر در دسترسی و محيا سازی کاال( ز

.سهولت درشمارش موجودی کاال( س

:محل و موقعيت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار شامل ( ش

.محل و موقعيت ساختمان انبار❖



اعوامل موثر درتعيين محل قرارگرفتن کاال در انباره

.ظرفيت مفيد و قابل استفاده بودن انبارها❖

.وجود ستونهای داخل انبارها❖

.محل دربهای ورودی و خروجی انبار❖

.تهويه و نورگيری و شکل ظاهری انبارها❖

.ارتفاع و ابعاد مختلف داخل انبارها❖

.پوشش سقف و کف انبارها❖

.مقاومت واستحکام و اندازه قفسه ها طبقات و فاصله انها از يکديگر❖

:امکانات و تجهيزات انبارها شامل ( ص

ک و ليفتراک ، انواع باالبرها ، چرخ دستی ، آسانسور ، جرثقيلهای متحر❖

.ثابت



اعوامل موثر درتعيين محل قرارگرفتن کاال در انباره

:ساير تجهيزات انبارها شامل ( ض

.وسائل توزين ، نردبان ، چهارپايه ، وسائل اندازه گيری و ابزارآالت ❖

:وسائل مورد نياز برای نگهداری کاال شامل ( ط

...پالت ، انواع ظروف ، انواع قفسه ها ، صندوقها ، جعبه ها ❖

:خصوصيات فيزيکی شامل ( ظ

...وزن ، نوع بسته بندی ، حجم ، اندازه ، شکل ظاهری❖

:خصوصيات کيفی و شيميائی شامل ( ع

، جامد فساد پذيری ، سريع االشتعال بودن ، قابل انفجار بودن ، مايع بودن❖

بودن ، گاز بودن ، تجزيه شدن در مقابل نور و حرارت ، تبخير شدن ، 

.ترکيب شدن در مجاورت ساير مواد شيميائی يا هوا



نكات مورد توجه در چيدن و حداكثر بهره وري از فضاي انبار

استفاده حداكثر از فضاهاي باالسري-1

سه بندي بلكه به وسيله قفپراکنده چيدحتي االمكان اجناس را نبايد بطور 

بهسانتي متر 60يا استفاده از پالت به روي هم قرار داد و فاصله تا 

.  سقف را هم رعايت كرد 

استفاده از فضاي خارج ساختمان -2

برخي از اقالم مانند آجروقطعات را مي توان بدون صدمه ديدن در محيط

دن و نايلون كشيبا نيز ميتواناجناس رابعضي از.كردآزاد انبار

ه كم استفاده از برزنت ، زدن سقف هاي ارزان يا ساير وسايل با هزين

.  در فضاي باز قرار داد 

موادي مثل ضدزنگ يا روغن خاصبردن با بكارنيزفلزي راقطعات 
.ميتوان در محيط يا فضاي آزاد نگهداري نمود 



نكات مورد توجه در چيدن و حداكثر بهره وري از فضاي انبار

رعايت اندازه اجناس -3

از در صورتي كه قفسه ها طوري نصب شوند كه اندازه ابعاد آن ضريبي

ه ها اندازه كاال باشد ، مي توان حداكثر استفاده را از فضاي داخل قفس

سانتي متر است درست كردن 10مثال اگر اندازه كاال .به عمل آورد 

4سانتي متر جايز نيست چون 45يا 35يا 25قفسه هاي به عرض 

. سانتي متر عرض بدون استفاده باقي مي ماند 

:انباركردن عمودي -4

ورت آن را بايد به صانبار ميشوندباريك ولي بلند قطعاتدر مواردي كه 

د ،بلنا ارتفاع بكم عرض و قفسه ها يعني بايد .عمودي انباركرد

ره ي مورد نظر باشند مثل ميله ها و تيرها و غيهاكاالابعادمتناسب با 
.



نكات مورد توجه در چيدن و حداكثر بهره وري از فضاي انبار

فاصله قفسه ها -5
و نفر به راحتي فاصله بين قفسه ها بايد طوري در نظر گرفته شود كه د

ا از آن عبور نمايند ، در صورت استفاده از ميزهاي چرخ دار ي
. داشته باشد ليفت يا وسايل ديگر بايد به اندازه كافي فضا وجود

در نظر گرفتن فصل مصرف  -6
ا جابجا  در مورد بعضي از اجناس كه مصرف فصلي دارند ميتوان ب
. ود مود نكردن محل آن استفاده بيشتري از فضاي انبارهاي موج

.  مثل ضديخ كه بعد از فصل زمستان بايد جابجا شود 

در نظرگرفتن محل اندازه گيري و توزين -7
د در  در خصوص كاالهاي كه بايد پيمانه ، وزن يا متر شوند باي

. نزديك محل اندازه گيري باشند 



مان قطعاتاصول چيد

.پاييناقالم سنگين در طبقات 1.

.نزديکی انباراقالم با گردش زياد در 2.

قات ويا در طبدر انتهاي انباريا با گردش کم اقالم راكد و3.

.باال

الم سبک يا بعبارتی اقالم سنگين درنزديکی محل دريافت و اق)

(در نزديکی محل ارسال



اصول دريافت و ارسال

.دريافت از قبل❖
.بسته بندي از قبل ❖
.همزماني دريافت و ارسال ❖
.زمانبندي دريافت و ارسال❖
.سكوي تخليه و بارگيريتامين ❖
( .هزينه/فضا)واحد حمل مناسب❖

.ذخيره سازي مستقيم ❖
.روشها و تجهيزات كنترل كمي❖



کنترلهای انبار

و

عمليات انبارگردانی



اهداف و مزايای عمليات انبارگردانی

.موجودی انبار بعنوان عامل نقدينگی سازمان❖

.تاثير موجوديها درسود و زيان پايان سال❖

.اطمينان از امور حساب موجوديها❖

.بررسی عملکرد حسابداری صنعتی ومديران مربوطه❖

.کارائی عوامل انبارداری❖

....شناسائی اقالم راکد، کم گردش، مازاد❖

.بررسی نحوه چيدمان❖

.تعيين ميزان موجوديها جهت تنظيم صورتهای مالی❖

.نحوه برخورد با تعديالت❖

.اطمينان ازسالمت کاالهای موجود❖

.تعيين کاالهای امانی❖



انواع کنترلهای انبار

:ازلحاظ عوامل کنترلی

.داخلی❖

.خارجی❖

:ازلحاظ نوع عملکردی

.کمی❖

.کيفی❖



انواع کنترلهای کمی



انواع کنترلهای کيفی



انواع کنترلهای انبار و جايگاه انبارگردانی



انواع دوره های کنترل و يا شمارش موجوديها

.ادواری❖

(.تصادفی ) مستمر❖



اعضاء کميته انبارگردانی



شرح وظايف کميته انبارگردانی

.تهيه نمودار و جدول زمانبندی مراحل اصلی انبارگردانی❖

عيين شناسائی انبارها و اقالم موجوديها، ت)تهيه دستورالعمل انبارگردانی❖

...(.زمان ، تعيين روش شمارش

عيين تعيين هماهنگ کننده ، تعيين مسول ثبت شمارش ، ت)انتخاب افراد❖

دو و گروه کنترل ، تعيين سرپرستان شمارش، تعيين گروههای شمارش

(.يا سه نفره

.هدايت و رهبری عمليات❖

.تصويب نتايج وانجام تعديالت❖
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انبارگردانی 

نحوه ارتباط کميته انبارگردانی با واحدهای داخل و خارج سازمان



عناصر مديريت انبارگردانی



اقدامات قبل از انبارگردانی 

نحوه تهيه و ارائه مدارک و گزارشات: الف ❖
کاالی نيمه ساخته يا –موجوديهای انبار ) صدور برگه های شمارش -1

:که شامل اطالعا ت ذيل می باشد ( درجريان ساخت 

.شماره سلایر -1-1

.تعداد موجودی شمارش شده -2-1

.شرح و کد کاال-3-1

.واحد صدور -4-1

.تاريخ انجام شمارش-5-1

.محل موجودی شمارش شده-6-1

.امضاء مسئولين شمارش -7-1



اقدامات قبل از انبارگردانی 

.برگ اصلی موجودی اقالم انبار-2

.مطابقت کارتهای موجودی انبار با حساب انبار-3

.تکميل و الصاق برگه های شمارش-4

.ليست صورت شمارش موجوديها -5

.تشخيص اقالم خاص-6

.شمارش اقالم مواد اوليه وخام معدنی-7

.اقالم زير کليد -8

(:دکه معروفترين آنها شامل موارد ذيل می باش) اقالم غيرقابل شمارش -9

.پيچ و مهره هائی با اندازه کوچک و حجم زياد 1-1

.نوار نقال های پالستيکی آکبند 2-1

.اجناس حساس به نور3-1

.اقالم تحت خالء4-1

.اقالمی که ضربه يا تکان موجب آسيب آنها می گردد 5-1



اقدامات قبل از انبارگردانی 

(:که شامل موارد ذيل می باشد ) اقالم امانی -10

.کاالهای امانی ما نزد ديگران 1-1

.کاالهای امانی ديگران نزد ما2-1

(:که شامل موارد ذيل می باشد  ) اقالم ضايعاتی و منسوخ شده -11

(.کاالهائی که بزودی برای سازمان هيچ مصرف ويا ارزشی نخواهند داشت) کاالهای قديمی 1-1

(.کاالهای بی ارزش ) کاالهای از رده خارج 2-1

(.کاالهای بالاستفاده )کاالهای مازاد 3-1

(.کاالهائی که به ارزش مواد بکاررفته در آنها به فروش می رسند ) کاالهای بی فايده 4-1

.اقالم دارای مجوز ورود و يا خروج-12

.اقالم بدون موجودی -13

.دارائيهای ثابت بالاستفاده نزد انبار -14

.اقالم باارزش باال وحجم کم -15



اقدامات قبل از انبارگردانی 

:تهيه ابزارووسايل شمارش موجوديها شامل مواردذيل :ب❖
... (.قلم وخودکار ، ماشين حساب ، زيردستی و) نوشت افزار -1

... (.نرده بان ، ليفتراک ، پالت تراک و) وسايل حمل ونقل -2

متر ، غلظت سنج ، عمق سنج ، ريزسنج ، قپان ، ) وسايل اندازه گيری -3

... (.باسکول و

(.مهر ) وسايل کنترل -4

.عمليات منظم سازی انبارها: ج ❖

. بروز رسانی اطالعات: د ❖

.ثبت آخرين سلایر انواع فرمهای حواله و رسيد: ذ ❖

.مطلع سازی واحدها : ه ❖

(.انبارگردانان ) آموزش تيمهای شمارشگر : ی ❖



اقدامات حين انبارگردانی 

(:دشامل موارد ذيل می باشن)استقرارمجريان انبارگردانی ❖
(.سرپرست تيم شمارش ، گروههای شمارش )گروه عملياتی -1

(.هماهنگ کننده ، سرپرست  انبارگردانی ) نظارتی و کنترل -2

(.نيروهای انتظامات و تدارکات ) خدماتی -3

.تهيه صورتجلسات شروع انبارگردانی ❖

.پلمپ انبارها ❖

.ط تحويل فرمها و ابزار به شمارشگران و مسئولين ذيرب❖

نحوه انجام عمليات شمارش موجوديهای انبار و کاالهای ❖

.در جريان ساخت 



اقدامات حين انبارگردانی 

ثبت مهرهای)نحوه ورود وخروج کاالها حين انبارگردانی ❖

مخصوص  و هماهنگی با هماهنگ  کننده و ياسرپرست 

(.شمارش موجوديها 

(:شامل موارد ذيل ميباشد) تخلفات انبارگردانی ❖
.قراردان مقادير مندرج در کارتها در اختيار انبارگردانان از جانب مسئولين انبار-1

.گزاردن مدارک موجودی انبار در اختيار مسئولين شمارش -2

.تغيير در مقادير مندرج در برگه های شمارش و حک واصالح آنها-3



اقدامات بعد از انبارگردانی 

:اتمام عمليات شمارش که شامل موارد ذيل می باشد ❖
.تائيديه مسئول انبار در مورد صورتجلسات-1

رت و تائيد آن توسط مسئولين انبارودر صو... ارائه ليست های امانی راکد -2

.عدم وجود صراحتاً در متن صورتجلسات قيد گردد

.ها ابالغ کتبی کميته انبارگردانی مبنيبر خاتمه عمليات شمارش موجودي-3

.انواع مغايرتها ❖
.مثبت -1

.منفی-2

.علل بروز مغايرتها❖
.نادرستی شمارشهای اوليه -1

.اشتباهات محاسبات مغادير ثبت شده در کارتهای انبار-2

.تغييرات احتمالی در واحدهای سنجش کاالها بدون اعالم به انبارگردانان-3



اقدامات بعد از انبارگردانی 

اشتباه در شمارش و ثبت در برگه شمارش کاالها به دليل چيدمان غلط-4

.  کاالها در قفسه ها و يا تعدد در محلهای استقرار آنها

.رعدم ثبت يا ثبت اشتباه مدارک اصلی ، گردش اقالم در سيستم انبا-5

اصالحات شمارش اشتباه کاالها در انبارگردانيهای سنوات گذشته که-6

.موجب کسری يا اضافات در انبارگردانی می شود 

.برداشت بدون اطالع يا استفاده از مدارک نادرست از انبار-7

عدم گزارش به موقع ، آسيب ديدگيها و خرابيهای موجوديهای اقال م -8

.توسط مسئولين انبار

.اضافه و يا کسری کاالهای بسته بندی خريداری شده -9

.پرت اقالم به علت  شرايط جوی -10

.عدم تحويل کاالهای نمونه تحويلی به تدارکات جهت خريد -11

.سرقت يا سوءاستفاده های احتمالی از موجوديهای اقالم سازمان -12



اقدامات بعد از انبارگردانی 

.عوامل بروز مغايرات ❖
.غيرواقعی -1

.واقعی-2

.دامنه اختالفات ❖
.اختالفات جزئی -1

.اختالفات عمده-2

.اختالفات عملياتی -3

.پيگيری علل مغايرات نهائی ❖
بررسی کليه کارتهای ثبت موجودی و محاسبات کنترل موجودی اقالم-1

.دارای اختالف انبار برای تشخيص مغايرات و رفع اشتباهات احتمالی

بررسی وشمارش مجدد محلهای موجوديهای مورد اختالف به کمک افراد -2

خارج ازسازمان



اقدامات بعد از انبارگردانی 

بررسی کليه واحدهای سنجش همه اقالم مورد اختالف برای اطمينان از -3

.صحت آنها 

ديده کسب اطمينان الزم از گزارش و کسر مقادير کليه کاالای ردی ، آسيب-4

.و خراب از موجوديهای سيستم ثبت موجوديهای اقالم انبار

.تحقيق از واحدهای مصرف کننده -5

توسط هماهنگ  کننده) تهيه گزارشات انبارگردانی ❖

(.  انبارگردانی 

.تصويب نتايج انبارگردانی❖

.انجام تعديالت ❖



داليل حضور حسابرسان درزمان انبارگردانی

.اهميت موجوديهای کاال به عنوان يکی از اقالم مهم ترازنامه ❖

.ائيها در معرض تغيير بودن بيشتر موجوديهای کاال نسبت به اقالم ديگر دار❖

.صحت ارقام از طريق شمارش عينی موجوديها ❖

لزوم و ضرورت انجام عمليات حسابرسی و نظارت توسط  آنان از طرف ❖

.موسسات حسابرسی حرفه ای 
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