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 تعريف انبار و وظايف يک انباردار

 صادر و کنندگان وارد صنعتگران،. گردد یم استفاده کاالها ینگهدار یبرا که است محوطه ای ساختمان انبار

 شهرها، در معموالً انبارها. باشند یم انبارها از کنندگان استفاده از گمرک و فروشان عمده کاالها، کنندگان

 در کاال، صدور و افتیدر در سهولت جهت است ممکن یول شوند یم ساخته کارخانجات و یصنعت یها شهرک

 .گردد خارج آن از ای و وارد انبار به ماًیمستق کاالها تا شوند ساخته بنادر ای و فرودگاه ،یاصل یها راه کنار

 مین قطعات انبار ه،یاول مواد انبار محصول، انبار. باشند داشته یگوناگون انواع است ممکن یکاربر لحاظ از انبارها

 توجه با. باشند یم انبارها انواع از یاندک تعداد تنها مخازن و غالت انبار ابزارآالت، انبار ،یدکی قطعات انبار ساخته،

 یاریبس یافزار نرم و یافزار سخت زاتیتجه و ها ستمیس آالت، نیماش انبارها، انواع ادیز تنوع و یکاربر به

 انواع به توان یم انبارها به مربوط االت نیماش نیمهمتر از. اند افتهی توسعه انبارها یکاربر نوع با متناسب

 در انبارها، در RFID یتکنولوژ ار استفاده. نمود اشاره کاال ییجابجا یبرا ها نقاله تسمه و تراکها فتیل لها،یچرثق

 تحت و یاطالعات یبانکها لهیبوس زین انبار یموجود کنترل و کاالها یابیرد. است متداول مدرن عیصنا از یبرخ

 .ردیپذ یم انجام خاص یافزارها نرم

 ورود، ستمیس یطراح ،یابیمکان ندینما ینم جادیا یا افزوده ارزش چگونهیه تجارت ندیفرا در انبارها که آنجا از

 انجام یور بهره حداکثر و نهیهز حداقل با انبارها اتیعمل تا است یاتیح اریبس انبار از کاالها خروج و ییجابجا

 .ردیپذ

 انبارها جوامع از یبرخ در. است متفاوت اریبس استفاده مورد جامعه و یکاربر نوع به توجه با انبارها اداره ستمیس

 نکهیا بدون باشند، یم زهیمکان و خودکار کامالً انبارها از یبرخ آنکه حال گردند یم اداره یسنت صورت به هنوز

 یکیلجست یافزارها نرم و کاالها خودکار انتقال و افتیدر یستمهایس قیطر از و باشند داشته کار یروین به ازین

 ای و است دشوار آنها در کردن کار که نییپا اریبس یدماها با یانبارها در معموالً ها ستمیس نیا. شوند یم تیریمد

 نیا در ارتفاع از استفاده امکان که چرا شود یم یساز ادهیپ باشد یم گران اریبس نیزم متیق که یمناطق در

 .باشد یم مقدور کامالً ها ستمیس
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 و باشند شده دهیچ آن در خاص قانون کی اساس بر دمانیچ کی طبق کاالها که شود یم گفته یمحل به انبار

 سر انبارها(5 دهیپوش یانبارها(0 کنند یم میتقس گروه سه به ساختمان لحاظ از را انبارها. باشند کاال کد یدارا

 مورد و انتخاب انبارها نوع نیا از یکی ینگهدار مورد یکاالها به نسبت که محوطه ای باز یانبارها(3 دهیپوش

 .ردیگ یم قرار استفاده

 انباردار

 در کافی تجربه باید شخص این.باشد مسؤل انباردار یک جمعی ابواب و اختیار تحت باید مواد های موجودی کلیه

 نباشدو تردیدی او درستی و امانت باشد،در دارا را انبار عملیات اداره وکفایت داشته،لیاقت انبارداری روشهای

 .کند اداره خوبی به را خود سرپرستی تحت افراد بتواند

 :است زير قرار به انباردار هاي مسؤوليت و ظايف و شرح

 انبارها نگهداشتن مرتب و تمیز( الف

 و کاال سفارش برگ در مندرج مشخصات با آنها مطابقت از اطمینان از پس انبار به وارده مواد گرفتن تحویل( ب

 .انبار بدهکار اعالمیه در یا کاال رسید برگ

 .انبار در آنها صحیح جای در مواد دادن قرار( ج

 .انبار واقعی های موجودی با انبار کارتهای های مانده مقابله( د

 می سفارش تجدید حد به اقالم از یک هر موجودی که مواقعی در خرید اداره به کاال خرید تقاضای ارسال(ه 

 .رسد

 . انبرها داخل به مجاز غیر اشخاص ورود از ممانعت( و

 .باشد رسیده مجاز امضاهای به که انبار های حواله مقابل در انبار از مواد صدور( ز

 .رئیسه هیأت اطالع جهت مصرف کم و ناباب مواد گزارش تهیه( ج


