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 پیشگفتار ناتو

کشور شریک  ۶۳( خدمات کدگذاری را برای NATO) ، ناتو،سیستم کدگذاری سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
کند. ماموریت این سیستمِ دهند، تسهیل می( را تشکیل میNCSخود که چارچوب سیستم کدگذاری ناتو )

جهانی برای شناسایی  که به عنوان یک استاندارد مرجع ،کدینگ، ارائٔه یک سیستم کدگذاری یکپارچه است
که هدف آن  باشدکند و یک عامل کلیدی در پشتیبانی از ناتو و قابلیت همکاری چند ملیتی مواد عمل 

 سازی سیستم لجستیکی اعضاء است.هماهنگ

 تمام اقالم تولید شده در (Individual National Codification Bureaux  /NCBs دفاتر کدگذاری ملی ناتو )
و یا به مشتریان  ی ناتونیروهای دفاع ملی کشورها و در اختیار دنکنهر کشور عضو ناتو را کدگذاری می

 .گذارندمیکشور شریک  ۶۳المللی از بین

توسعه یافته است اما این سیستم اکنون بسیار در اصل برای سازمان ناتو  ناتو اگر چه سیستم کدگذاری
و به همین دلیل  ؛کنندان از این سیستم استفاده میتر از ناتو است؛ و بیش از یک سوم از کشورهای جهبزرگ

یک های مشترک و کاری و ترویج استانداردسازی این سیستم، به عنوان اهرمی برای تسهیل توسعهقابلیت هم
 کند. شرکا و متحدان بالقوه عمل می عمومی برای تمامساختار 

شناسایی تمام منتخب از زمان اولین توسعه خود پس از جنگ جهانی دوم، روش (NCS) سیستم کدینگ ناتو 
است. سیستم کدگذاری ناتو با ایجاد یک رابطه موثر بین ارتش و اقالم موجودی تحت مدیریت بوده 

های نظامی کنندهٔ مهم برای سازمانبه یک عنصر تقویتکنندگان آن و تضمین کدگذاری مناسب، تامین
 است.  های مسلح ناتو تبدیل شدهالمللی و چند ملیتی برای مدیریت موثر موجودی و حفظ اثربخشی نیروبین

المللی، نقش یک کشور عضو در سیستم کدگذاری ناتو همکاری با پایگاه صنعتی مربوطٔه خود در سطح بین
از کارآمدی کدگذاری هر کاال در تمام طول عمر آن است. این موضوع منجر به اثربخشی  برای کسب اطمینان

کند که هر کشور عضو مطمئن باشد که هر کاالی مورد شود، و تضمین میسراسری سیستم کدگذاری ناتو می
 نیاز خود را در هر جایی که نیاز است دریافت خواهد کرد.

ائٔه یک المللی همکار با ار ی بینهاها، اپراتورها و سازمانوکارعی، مالکان کسب راهنما به کارکنان دفادفترچهٔ  این
دهد تا نقش این سیستم کدگذاری و ها اجازه میانداز کلی از سیستم کدینگ ناتو و پیشینٔه آن به آنچشم
یستم کدینگ دهد که چگونه مفهوم سرا بهتر درک کنند. این راهنما توضیح می (NCBs)کدگذاری ملی  دفاتر

ای از گیرد، و طیف گستردهناتو جهت پشتیبانی از نیروهای دفاعی در راستای سیستم لجستیک جهانی قرار می
 شود. فروشندگان و شرکا، هم در داخل و هم در خارج از این سازمان را شامل می
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، NCBsیا همان   اری ملیکدگذ دفاتر گذاری ناتو، یا کاردر صورت وجود هر گونه سوالی در مورد سیستم کد
گذاری ناتو در کشور خود تماس بگیرید، کارشناسان دفاتر همیشه در دسترس لطفا تردید نکنید و با دفتر کد

 هستند تا به هر طریقی که ممکن است به شما کمک کنند. 

 هارولد ارنست جی

 معاون دستیار دبیرکل

 گذاری دفاعی ناتوبخش سرمایه
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 دیباچه 

 (AC/135)از طرف رئیس گروه مدیران ملی کدگذاری ناتو 

 ، به شما در راهنمای سیستم کدگذاری ناتومتفقین( ۱۳۵کمیته به نمایندگی از گروه مدیران ملی اتحاد ناتو )
 گویم.  آمد میخوش

شناسایی صحیح مواد در عمل به چالش و  دهدتاثیر قرار میکدگذاری تقریبا هر حوزه از زنجیره تامین را تحت
پردازد. وجود پشتیبانی فناورانه یک عامل های فنی پیچیده بدون در نظر گرفتن موانع زبانی میو تبادل داده

 های درگیر در کدگذاری ازکلیدی برای موفقیت در کدگذاری کاال و اقالم است، بنابراین مهم است که تمام طرف
این  اقالم و کاالها ناوری، مدیران عملیات و متخصصان کدگذاریجمله رهبران پروژه کدگذاری، کارشناسان ف

 موضوع را به خوبی بشناسند. 

 سیستم کدگذاری ناتو با این که در اصل برای سازمان ناتو توسعه یافته اما این سیستم کدگذاری اکنون بسیار
ن مشترک در تمام به یک زباو کشور متعلق به این سیستم هستند،  ۶۳تر از خود ناتو است و بزرگ

های است. کمیته مدیریت سیستم کدگذاری ناتو بر اهمیت پیشرفت های تدارکات تبدیل شدهعملیات
های کند و در همین راستا مشتاق تعامل مستقیم با شرکای صنعتی برای ترویج شیوهاقتصادی تاکید می

 و منافع مربوط به آن است.  از نحوهٔ عملکرد این سیستم و مزایا یکدگذاری و ارائه مجموعه کامل

رش ناتو را تاسیس کرد، و امروز ما به عنوان این شورا به گست ۱۳۵شورای ناتو، کمیته متفقین  ۱۹۵۷در دسامبر 
کاری ادامه بانی از آمادگی رزمی و قابلیت همهای مورد نیاز برای پشتیاین سیستم کدگذاری و ارائه داده

 دهیم. می

ید کنم و امیدوارم که شما و سازمانی که نماینده آن هستبار دیگر از شما برای مطالعٔه این راهنما تشکر مییک
 مند شوید. با مطالعٔه این راهنما از دنیای سیستم کدگذاری ناتو بهره

 تیر فندن درایز

  ۱۳۵ریاست کمیته متفقین ناتو 
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  معرفی
( سیستمی یکپارچه و مشترک برای شناسایی، NCS-Nato Codification Systemسیستم کدگذاری ناتو )

کشورهای استفاده کننده  (Items of Supply) یا اقالم تدارکاتی تدارکاتیٔ گذاری اقالم بندی و شمارهطبقه
است. این سیستم با هدف حداکثر ساختن اثربخشی در پشتیبانی لجستیک و تسهیل مدیریت مواد اولیه 

عضو ناتو برای استفاده در شناسایی کنندهٔ غیرطراحی شده و از سوی همه اعضای ناتو و کشورهای استفاده
 تجهیزات و اقالم مورد پذیرش قرار گرفته است.

 اهداف
 :اهداف اصلی این سیستم عبارتند از

 .کننده از این سیستمتسهیل قابلیت همکاری بین کشورهای استفاده •
 .کننده از این سیستمهای لجستیکی کشورهای استفادهافزایش اثربخشی سیستم •
 .هاتسهیل پردازش و ادارهٔ داده •
 سیستم.کننده از این های لجستیکی کشورهای استفادهبه حداقل رساندن هزینه •
 کننده.افزایش کارایی عملیات لجستیکی کشورهای استفاده •

 دهد:اختصاص می را موارد زیر« تدارکاتیاقالم »برای دستیابی به این اهداف، سیستم برای هر یک از 

 فرد.بهیک نام مورد منحصر •
 فرد.بهیک طبقه بندی منحصر •
 فرد.بهیک شناسایی منحصر •
 فرد ناتو.بهمنحصریک شماره قلم کاالی  •
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 ۲۱کدگذاری در قرن 

در پیشرفت تدارکات را امری مسلم و مهم  (NCSکارکنان بخش لجستیک اغلب اهمیت سیستم کدگذاری ناتو )
کند و با دانند که این سیستم چگونه کار میها اغلب به دالیل این اهمیت واقف نیستند و نمیدانند، اما آنمی

تواند حاصل شود. هدف این اتخاذ جدیدترین تغییرات فناورانه در کنار این سیستم چه دستاوردهایی می
( برای عملیات NCSای است که سیستم کدگذاری ناتو )های فناورانهپیشرفت راهنما مروری بر دفترچهٔ 

 آورد.لجستیکی یک کشور عضو، اتحاد ناتو و شرکای آن به ارمغان می

 دهد و در عمل راهکاری برای چالش شناساییتاثیر قرار میای از زنجیره تامین را تحتکدگذاری تقریبا هر حوزه
یدی دهد. پشتیبانی فناورانه یک عامل کلای فنی پیچیده فارغ از موانع زبانی ارائه میهصحیح مواد و تبادل داده

  کلیدی برای موفقیت کدگذاری است. 

های درگیر در تحقق پشتیبانی تدارکات، خواه برای ارتش باشد و خواه برای سایر کدگذاری بر تمام طرف
 گذارد. بیعی و حتی در صنعت و تجارت، تاثیر میهای دولتی، در جنگ یا امدادرسانی در فجایع طسازمان

های سیستم کدگذاری ناتو، نمایش اهمیت فناوری ها و فرصتهدف از این راهنما، آشنایی خواننده با پیچیدگی
هایی است که سیستم کدگذاری ناتو به دنیای لجستیک سازی خواننده در مورد ارزشدر این سیستم و آگاه

 افزاید.می
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 سیستم کدگذاری ناتو ه ازاستفاد
های کسانی را برای استفاده در فعالیتبرداری و نگهداری از سیستم کدگذاری ناتو، زبان شناسایی یهایجاد، بهر

ملی )مانند مدیریت تامین و تدارکات، استانداردسازی و غیره( و بین کشورهای عضو، از جمله کشورهایی که 
 کند.فراهم می ،سیستم کدگذاری ناتو هستندعضو ناتو نیستند اما از اعضای 

بر عهده  تدارکاتیاستفاده از این سیستم بر این اصل استوار است که مسئولیت کدگذاری یک قلم کاالی 
را برعهده دارد، حتی اگر آن قلم کاال در آن کشور  تدارکاتیئولیت طراحی آن کاالی سکشوری است که م

 خریدار باید از کشور طراح درخواست اقدام به کدگذاری کند. استفاده نشود. در این شرایط، کشور

 تولیدی توسط سازندگانی که در یک کشور ناتو یا کشور حمایت شده تدارکاتیٔ برای کدگذاری قلم کاالی   
 .شوددارند، قوانین خاصی اعمال میقرار ن 2سطح 
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  مزایای کدگذاری اقالم
کند، امکان ثبت فراهم می تدارکاتیر مورد هویت یک قلم کاالی سیستم کدگذاری ناتو اطالعات دقیقی را د

 های بروز از یک منبعچنین با فراهم کردن دادهو همکند. یر داده های مدیریتی را فراهم میمنابع تامین و سا
ها برای حل مسائل و مشکالت مدیریت راهکاری پیش روی آنواحد و دادن امکان دسترسی به کاربران 

 کند.را فراهم میتدارکات 

 مزایای عملیاتی
های منحصر به فرد اقالم های بهتر برای استانداردسازی، با ثبت و آشکارسازی مشخصهایجاد فرصت •

دهد قطعات تعدادی از در سیستم های تدارکات کشورهای کاربر. امری که اجازه می تدارکاتی
 .های تسلیحاتی به طور کارآمد و موثر بکار گرفته شوندسیستم

در  تدارکاتیسیستم کدگذاری ناتو دسترسی به طیف کاملی از اطالعات در مورد تمام اقالم  •
دهد تا منابع را ن موضوع به کاربران اجازه میکند. ایهای کشورهای کاربر را فراهم میموجودی

آوری و بار مسئولیت را در مورد استفاده قطعات یدکی و نگهداری و تعمیرات تجهیزات مشترک جمع
تقسیم کنند. همچنین این سیستم کدینگ با استقرار عملیاتی نیاز تامین در رابطه با قطعات یدکی و 

 .ها را تسهیل می کندت آنیدیررساند و ممواد مصرفی را به حداقل می
دهد تا به آسانی قطعات به کاربران این امکان را می (IoS) تدارکاتیبا یک توصیف دقیق از کاالی  •

و  کردهکنند، شناسایی یدکی و یا جایگزین اقالمی را که نیاز یک سیستم تسلیحاتی معین را برآورده می
 .کندها جلوگیری میت زمان و انرژی نیرورفر در نتیجه زمان خرابی را کاهش داده و از هد

استفاده از یک زبان مشترک تدارکات که توسط همه کاربران قابل درک است که گفتگوی فنی بین  •
 .کندکشورهای عضو ناتو و سایر کاربران را ساده می

 اقالم های شناسایی ای در این سیستم امکان ثبت، پردازش و انتقال دادهاستفاده از فناوری رایانه
 دهد.های پشتیبان مدیریت مربوطه را به شیوه ای کارآمد و کاربر پسند میو داده (Ios)  تدارکاتی

 

 مزایای اقتصادی
 دهد تا قطعاتی را که قبالً در سیستم تدارکاتبه طراح و مدیر پروژه اجازه میگرفته شکلپایگاه داده  •

را مورد استفاده قرار گیرند،  تدارکاتیید کاالی توانند به جای تولید یک قلم جداند و میموجود شده
، های غیرضروری برای شناساییرا کاهش داده و هزینه (IoS) تدارکاتیغربال کنند. این عمل تنوع اقالم 

درصد از اجزای  ۵۰کند. در حال حاضر حدود انبار کردن و سایر عملکردهای تدارکاتی مرتبط را حذف می
 مورد استفاده در طراحی تجهیزات جدید در فهرست موجودی ناتو کدگذاری شده است.

بندی مواد اولیه از طریق کسب دانش بیشتر در مورد اقالم موجود در بهبود تعیین نیازها و بودجه •
 انبار.
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 تدارکاتیالی ایجاد تناسب و هماهنگی کارآمد در تدارکات با حذف خرید و مصرف همزمان قلم کا •
مندی از کاهش قیمت در خریدهای عمده و یکسان، تجمیع سفارشات از چندین کاربر برای بهره

 مشاهده چندین منبع بالقوه تامین.
های های فیزیکی با ایجاد امکان تبادل پشتیبانی تامین بین کشورها و سازماناستفاده مؤثر از دارایی •

 مرتبط.
ها و کارکنان از طریق حذف تکراری ناتو، فضای انبار، نگهداشت دادههای ملی و کاهش میزان موجودی •

 .تدارکاتیبودن یک قلم کاالی 
بهبود عملیات از رده خارج کردن مواد اضافی و مازاد از طریق شناسایی یکنواخت هر یک از اقالم  •

 ، از جمله جلوگیری از دفع نادرست.تدارکاتی

 

 مزایا برای صنعت
 دولت و صنعت از طریق استفاده از یک سیستم شناسایی و زبان مشترک واحد. بهبود تفاهم و روابط •
سازد تا قطعات یا تجهیزاتی را ها، مهندسان طراح را قادر میبر اساس مشخصه تدارکاتیتوصیف اقالم  •

 های فنی یا عملکردی مطابقت دارند را به شکلی دقیق جستجو و انتخاب کنند. که با مشخصه
بت شده در سیستم کدگذاری ناتو که شامل شکل، تناسب و ابعاد عملکردِ مواد و توصیفات دقیق ث •

شود، کار موسسات استانداردسازی نظامی و غیرنظامی را که مسئول توسعه می (IoS) تدارکاتیاقالم 
 ها هستند را تسهیل می کند.دستورالعمل

ت دقیق مواد خطرناک و گرانبها، با شده، از طریق ثب تدارکاتیبندی اقالم دانش عمیق در مورد ترکیب •
کند و های بازیافتی به بازیابی مواد گرانبها و حفاظت از محیط زیست کمک میتقویت فعالیت

های و بازیابی اراضی آلوده برای استفاده ءهای غیرضروری به احیاچنین با اجتناب از هزینههم
 کند. غیرنظامی کمک می

 

توسط  گروه  که ،متفقین ۱۳۵نمایندگی از کمیته حاکم کدگذاری ناتو، کمیته شده به طی یک مطالعه انجام
به طور مستقیم مربوط که بریتانیا، انجام شده است، تعدادی از مزایای خاص و اجتناب از هزینه  LSCمشاور 

 شود شناسایی شده است. به عملیات کدگذاری ناتو می

 شدند عبارت بودند از: کنندگان پاسخ داده میرکتهای اصلی این مطالعه که باید توسط مشاپرسش

  آیا آوردهٔ این سیستم کدگذاری بیشتر از هزینٔه اجرای آن است؟ 



PEGAEHEAFTAB.COM  آفتابپگاه  

   

  
12 

 

  اقالمآیا شماره ( ناتوNSN) و  سازوکار منحصر به فردی برای رفع نیازهای الزم مربوط به شناسایی کاال
 های دیگری برای آن وجود دارد؟ اقالم است یا جایگزین

 کند؟ آیا کدگذاری در نهایت به اثربخشی عملیاتی ظرفیت نظامی کمک می 
 بار و برای همیشه وجود دارد؟ ها یکآیا دیدگاهی قطعی دربارهٔ مزایای کدگذاری و پایان دادن به جدل 

 های کلییافته

 ای توجیه ضروری موجودی کاال با استفاده از کدگذاری دقیق به تنهایی بر جلوگیری از افزایش غیر
 هزینه کل سیستم کدگذاری در تدارکات دفاعی کافی است. 

  سازدتر نیز میاری را حتی مطلوبسایر مزایای مرتبط، این سیستم کدگذ:  

o  کاهش موجودی 
o های انبارداری کاهش هزینه 
o تر اقالم کاهش قیمت خرید به ازای هر کاال از طریق خرید حجم ثابت و بزرگ 
o تر مجدد کوتاه زمان تامین 
o سازی کشورهای مختلف در به اشتراک گذاشتن زنجیره تامینتوانمند 
o سازی کشورهای مختلف در به اشتراک گذاشتن موجودی توانمند 
o  .تشخیص منافع مشترک از طریق استفادهٔ صنعت از این سیستم کدگذاری 
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 (Item of Supply)تدارکاتی  در برابر اقالم (ITEM OF PRODUCTION)اقالم تولید 

 ترین مولفٔه سیستم کدگذاری است؛ زیرا یک شناساییِ منحصر به فرد برای هر قلم از اقالمشناسایی اقالم مهم
های مورد نیاز برای مشخص ساختن روشن و واضح کند. شناسایی شامل حداقل دادهایجاد می تدارکاتی
فردی اعطاء و آن را از بههایی که به آن قلم کاال ویژگی منحصرهای ضروری کاال، به معنی مشخصهمشخصه

 کنند، است. بقیه متمایز می

شکل  Item of Supply (IoS)یا « قالم تدارکاتیا»فرایند شناسایی در سیستم کدگذاری ناتو براساس مفهوم 
به « یاقالم تدارکات». عبارت دارد ازین یهر قلم از اقالم تدارکات یشناسه منحصر به فرد برا کیو به  گرفته است

« اقالم تدارکاتی»شود که به منظور برآورده کردن یک نیاز لجستیکی الزم است. این قلم کاالیی اطالق می
معادل آن باشد. اصل اساسی نهان در « های اساسیمشخصه»یا « اقالم تولید»ل یک یا چند توانند شاممی

سیستم کدگذاری ناتو تشخیص این نکته است که بسیاری از تولید کنندگان ممکن است هر کدام یک کاالی 
ی است که اصول ها با یک قلم از اقالم تدارکاتی مطابقت دارند. این بدان معنتولیدی را بسازند اما همه آن

کاری، پشتیبانی لجستیکی چند ملیتی و مدیریت موجودی موثر همگی از یک عدد ساده استخراج قابلیت هم
 شوند. می

یک قلم کاالی تولیدی است که یک مقام مسئول مدیریت تامین آن را برای  (IoS) تدارکاتییک قلم از اقالم 
 IoSبرآورده کردن یک نیاز لجستیک خاص تعیین کرده است. در محدوده تعیین شده توسط این مفهوم، یک 

 ممکن است موارد زیر باشد:

 .(NATO Stock Number-NSN)یک کاالی تولیدی با یک شماره قلم کاالی ناتو  •
چند اقالم تولیدی قابل مبادله از یک یا چند سازنده که همگی با یک شماره قلم کاالی ناتوی دو یا  •

 اند.واحد شناسایی شده

 

با استفاده از قراردادهای نامگذاری سیستم،  میان کاربران برای اطمینان از یکنواختی کدینگ این سیستم
کند. سیستم کدگذاری ناتو این رکاتی استفاده میتدا کاالی هر قلم« دهینام»از قوانینی برای  استاندارد

کنترل  (Approved Item Names)های تایید شده اقالم دهی را با استفاده از فرهنگ لغت نامقراردادهای نام
کند. هر نام تایید شده یک کد عددی پنج رقمی دارد. این سیستم مبتنی بر کد، ترجمه و ارتباط آسان می
بندی کند، طبقهکند. بعد از اینکه یک قلم کاال یک نام پیدا میی مختلف را فراهم میهامللی به زبانبین

(Classification) شود. تدارکاتی مناسب آن نیز تعیین می 

 



PEGAEHEAFTAB.COM  آفتابپگاه  

   

  
14 

 

 (NCS)سیستم کدگذاری ناتو 

را به شکلی  (IoS) تدارکاتیتوان تمام اقالم سیستم کدینگ ناتو یک فرایند منظم است که به وسیلٔه آن می
 فرد شناسایی و ثبت کرد. بهمنحصر

 های کدگذاری قابلیت

سیستم کدگذاری ناتو یک زبان جهانی در حوزهٔ لجستیک است، که چهار قابلیت کلیدی را برای پشتیبانی از 
 کند: سیستم پشتیبانی لجستیک دفاعی فراهم می

ها ترجمه به زبان محلی ارائه توانند برای آنیک زبان مشترک، از جمله کدهایی که کشورهای مختلف می. ۱
  دهند. 

، پوشش نامگذاری، شناسایی، اقالم تدارکاتی(گر اقالم موجود در فهرست دفاعی )های اصلی توصیفداده. ۲
  .های اقالمبندی و توصیف مشخصهطبقه

ط ایجاد ارتبا و اقالم تولید(گان مختلف )دننکدر دسترس تولید ، تناسب و عملکرد اقالمبخشی بین فرمتعادل. ۳
  .تدارکاتیبا اقالم 

های اصلی برای اهداف مدیریت تدارکات آن اقالم به عنوان مثال، حسابداری موجودی، دادهآوری . فراهم۴
 بندی و واحدهای صدور. بسته
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 هاموفقیت در ماموریتای حیاتی در کدگذاری مولفه

مختلف در سراسر  (Individual National Codification Bureaux  /NCBs نقش دفاتر کدگذاری ملی ناتو )
است. با این وجود، این دفاتر تر شناخته شده جهان حتی در محافل تخصصی مربوط به صنعت لجستیک کم

دولتی هستند و نقشی روزافزون در لجستیک تجاری  المللی در تدارکات نظامی وای برای همکاری بینپایه
 کنند. فراهم می

 دفاتر کدگذاری ملی ناتو مسئول موارد زیر هستند: 

 های فنی و تخصیص شماره اقالم ناتو دریافت داده(Nato Stock Number – NSN)  
 ها های دیگر دولتهای کاتالوگ ملی با سیستمپیوند سیستم 
 ها سازی سیستمداده و فرایندهای یکپارچهسازی یک پایگاهپیاده 
 دهد. را تشکیل میآن ها که زیربنای ائتالف ناتو و لجستیک مشترک تضمین یکپارچگی داده 
  نمایندگی از کشور خود در تمام جلسات سیستم کدگذاری ناتو 
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 اهداف اصلی سیستم کدگذاری ناتو

 اهداف اصلی سیستم کدگذاری ناتو عبارت است از: 

  ایجاد یک سیستم لجستیک مشترک برای اطمینان از اینکه هر قلم کاالی تدارکاتی(IoS) فردبهمنحصر 
به آن  (NSNهای آن شناسایی شده و یک شماره اقالم استاندارد ناتو )که به درستی مشخصه

ربران نظامی و غیرنظامی سیستم کدینگ ناتو قرار است، در دسترس همه کا اختصاص داده شده
 گیرد. 

 م داده حاوی اطالعات توصیفی با توجه به هر قلم کاال از اقالبرای اجتناب از تکرار با حفظ یک پایگاه
جدیدی به کاالیی اختصاص داده شود، جزئیات  (NSN). قبل از اینکه شماره اقالم ناتو (IoS)تدارکاتی 

شوند تا مشخص شود کدام به داده کدگذاری غربال میپیشنهادی در پایگاه (IoS)تی تمام اقالم تدارکا
 و پیش از این در موجودی دفاعی قرار داشته است. داده شده اختصاص NSNاقالم قبال شماره 

  یا همان برای اطمینان از اینکه تمام اقالم تدارکاتی به شکلی یکتا توسط یک شماره اقالم ناتوNSN 
فرد بودن و یکتایی را بهتواند منحصرشماره قطعه سازندهٔ قطعه به تنهایی نمی ی شوند زیراشناسای

 تضمین کند. 

ها و تخصیص ارقام به اقالم تامین را بندی، شناسایی، توصیف مشخصهدهی، طبقهسیستم کدگذاری ناتو، نام
  کننده برعهده دارد.های شرکتبرای استفاده توسط کشورها و سازمان

 خالصه: 

 : شودموجب موارد زیر میسیستم کدگذاری ناتو 

 کننده در این سیستم. های عامل مشارکتبا همه کشورها و آژانس -قابلیت همکاری متقابل  •
 شود. هایی که باعث از بین رفتن موانع زبانی میاستفاده از مجموعه رویه -سازی استاندارد •
عملیات سیستم کدگذاری ناتو به وضوح توسط همه کشورهای کاربر تعریف و درک  -بخشی نظم •

 شود. می
کشور است  ۶۰سیستم کدینگ ناتو سیستم اصلی مورد استفاده در نیروهای مسلح بیش از  –یکتایی  •

 کند. که منحصر به فرد بودن یک قلم را تضمین می

  



PEGAEHEAFTAB.COM  آفتابپگاه  

   

  
18 

 

 اعضای نظام کدگذاری ناتو 

کشور عضو ناتو و غیر عضو ناتو عضو سیستم گدینگ ناتو هستند که این تعداد،  ۶۰ل حاضر بیش از در حا 
 است:دهند. این سازمان از سه گروه اصلی تشکیل شدهیک سوم کشورهای جهان را تشکیل می

 کشورهای عضو ناتو •
 تحت حمایت ناتو و از نظر فنی ماهر )معروف به کشورهای دسته دو( عضو اماکشورهای غیر •
اما فقط برای دریافت  سیستم کدینگ ناتو عضو هستند کشورهای غیر عضو تحت حمایت ناتو که در •

 .اند )معروف به کشورهای دسته یک(یید شدهها تاداده

کاری نزدیکی دارند و در نگ ناتو همکشورهای عضو سیستم کدیهر کشور و دفتر کدگذاری ملی آن ، با دیگر 
هایی المللی و تراکنشمتفقین، تمرکز خود را بر سیاست کدگذاری بین۱۳۵ها تحت نظارت کمیته مجموع آن

های دولتی قرار المللی و دیگر سازمانشامل تملک و فروش  اقالم نظامی در یک کشور و نیروهای دفاع بین
 دهند. می

دفاتر کدگذاری ملی به نمایندگی از نیروی دفاع ملی و صنعت هر کشور، مسئول عملیات روزانه سیستم 
متولی پایگاه سیستم  هاNCBکدینگ ناتو در هر کشور عضو است. به این ترتیب دفاتر کدگذاری ملی یا 

 کدینگ ناتو در هر کشور است. 
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 گذاری ناتو اهداف استراتژیک سیستم کد

 .شوداطمینان از اینکه قابلیت لجستیک دفاعی در وضعیت بهینٔه اثربخشی خود حفظ میجهت  •
ه در موجودی دفاعی که نیاز به کدگذاری دارد، ب (IoS)برای اطمینان از اینکه هر قلم کاالی تدارکاتی  •

 شود. اختصاص داده می (NSN)فرد شناسایی و به آن شماره اقالم ناتو بهشکلی منحصر
فظ یک رابطه صادقانه و موثر با تمام عناصر سازمان لجستیک دفاعی و شرکای صنعتی برای ح •

 مربوطه. 
 برای نشان دادن منافع ملل عضو ناتو در توسعه و اجرای سیستم کدگذاری ناتو.  •
گذاری هر کشور های مورد استفاده در کدها و رویهها، سیاستبرای اطمینان از اینکه شیوه •

 متفقین باشند.  ۱۱۳۵های کمیته های ملی و سیاستاستکننده سیمنعکس
ای که توسط صنعت به مشتریانی در تدارکاتیبرای اطمینان از اینکه به هر قلم کاال از تجهیزات  •

شود، به طور منحصر به کنند قرار داده میکشورهای دیگری که از سیستم کدینگ ناتو استفاده می
 شود. اختصاص داده می (NSN)اتو فرد شناسایی و یک شماره اقالم ن

 های مرتبط. داده دقیق و کارآمد از اطالعات کدگذاری و سیستمبرای حفظ یک پایگاه •
وری و کیفیت، با در نظر گرفتن ها، بهرههای مستمر در اثربخش ساختن هزینهبرای نیل به پیشرفت •

 های فنی و نیازهای در حال تغییر نیروهای دفاع ملی و شرکای صنعتی آن. پیشرفت
 شناسایی و رفع نیازهای مشتریان در کدگذاری و ترویج فعاالنه مزایای این روش از کدینگ.  •
ریت فرایند کدگذاری در سراسر سیستم کدگذاری ناتو و صنعت ملی به شکل یک استاندارد برای مدی •

 واحد و با کیفیت مناسب. 
 ها برای مشتریان داخلی وهایی در رابطه با کدگذاری، کاتالوگینگ، ثبت و تغییر درخواستارائٔه توصیه •

 خارجی. 
سیستم کدینگ  به همه کاربران  (NCB)اری ملی دفاتر کدگذ های فنی در رابطه با عملکردارائه توصیه •

 .و سیستم های مرتبط ناتو
های تجهیزات دفاعی در پروژه (NCB)دفاتر کدگذاری ملی  سازی مشارکت عملکردمدیریت و هماهنگ •

 ای. سرمایه
 ها. فراهم کردن به موقع و کاتالوگینگ دقیق داده •
ای که وارد های کدگذارینهایی تمام درخواستسنجی بررسی، تحقیق، پردازش به موقع و اعتبار •

 شوند. داده سیستم کدینگ ناتو میپایگاه
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 عناصر سیستم کدینگ ناتو
 بندیطبقه. ۱

های نظامی از نظر محتوایی پیچیده و جامع هستند. برای فعال کردن مدیریت کارآمد این موجودی
ها و های پیچیده در سیستم کدینگ ناتو، اجزای موجودی به یک ساختار سلسله مراتبی از گروهموجودی

کردی یا کاربردی در یک های فیزیکی، عملبا ویژگی تدارکاتیاقالم  ازشوند. هر گروه های مجزا تقسیم میکالس
  NSG ((NATO Supply Group)رقمی )گروه تامین ناتو( موسوم به  2شود و با یک کد برنامه تشکیل می

 نشان داده می شود.

رقمی اضافی نشان  ۲ها با یک کد شوند. این کالسها تقسیم میسپس به کالس تدارکاتیدر هر گروه، اقالم 
( را NSC- NATO Supply Classificationرقمی ناتو ) ۴بندی روه، یک طبقهشوند که همراه با کد گداده می

 تدارکاتیبندی تامین ناتو در همه کشورها یکسان است و به هر قلم کاالی د. سیستم طبقههندتشکیل می
(IoS) رقمی منحصربفرد اختصاص داده  ۴بندی شود، یک کد طبقهکه با استفاده از این سیستم شناسایی می

 شود.می

 . نام اقالم۲
( Approved Item Names-AINهای مورد تایید اقالم )برای اطمینان از یکنواختی، سیستم با استفاده از نام  

-H)ها در کتابچه راهنمای کدگذاری ملی AINکند. این استفاده می تدارکاتیاز قوانینی برای نامگذاری هر کاالی 
 INCهای اقالم )ها همراه با تعاریف و کد نامAINمورد تایید یا همان های اند. نامتعریف شده ACodP-3( و 6

Item Name Codesتدارکاتیو شناسایی توصیفی کاالهای  تدارکاتیبندی اقالم شوند و برای طبقه( منتشر می 
 .شوداستفاده می تدارکاتیو در صورت لزوم به عنوان مرجع شناسایی کاالهای 

کند که به طور طلح را تعریف میهای مصهمچنین نام H -6لی یا به اختصار کتابچه راهنمای کدگذاری م
گر کاال ارتباطی شوند. زمانی که نام کاالی سازنده و تولیدها ارجاع داده میAINهای مورد تایید یا قابل به نامتم

 Non-Approved Itemبه نام کاالی تایید شده نداشته باشد، ممکن است، استثناً از یک قلم نام تایید نشده )
Name -NAIN برای ارتباطات آتی بین سیستم کدینگ ناتو و  تدارکاتی( استفاده شود. نامگذاری یک کاالی

 بسیار حیاتی است. PLCSو  ECCMA ،UNSPSC ،PLib ،STEPاستانداردهای بین المللی نوظهور مانند 

صورت آنالین منتشر کرده است، را به ارکاتیتدهای چندزبانه ناتو برای اقالم متفقین فهرست نام ۱۳۵کمیته 
یک فرهنگ لغت جامع و مورد توافق  و شود( شناخته میACodP-3) 3که به عنوان کدگذاری متحد شماره 

  .است (IoS) تدارکاتیهای شناسایی کاالهای های مورد تأیید مورد نیاز برای تهیه همه مولفهالمللی از نامبین
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 وجود ندارد، ACodP-3ای که در کتابچٔه  تدارکاتیر صورت نیاز به یک نام برای کاالی هر دفتر ملی کدگذاری د
 باید تخصیص آن را مطابق با قوانین درخواست کند. 

  تدارکاتی. شناسایی اقالم ۳
های مورد نیاز برای مهمترین عنصر سیستم کدگذاری ناتو است، زیرا مشخصه تدارکاتیشناسایی اقالم 

 کند.را تعیین می تدارکاتیر به فرد یک قلم از مفهوم اقالم شناسایی منحص

های اساسی های مورد نیاز برای مشخص کردن واضح مشخصهشامل حداقل داده تدارکاتیشناسایی اقالم 
فرد هایی منحصربهویژگی تدارکاتیهایی که به قلم کاالی است، به این معنی که مشخصه تدارکاتیاقالم 

یک »کند. قانون بنیادین این است که دیگر متمایز می تدارکاتیآن را از هر قلم از اقالم  کهد ندهتخصیص می
 («.NSNمساوی است با یک شماره قلم کاالی ناتو ) (IoS) تدارکاتیقلم کاالی 

 و روش مرجع(descriptive method)وجود دارد: روش توصیفی  (IoS) تدارکاتیدو روش برای شناسایی اقالم 
(reference method)تدارکاتیسازنده کاالی  توسط . در هر دو رویکرد، شناسایی (IoS)  یا مرجع طراحی برای

 ( ضروری است.STANAG 3151استفاده مناسب از سیستم یکسان شناسایی اقالم )

یا  و قطعات جداگانه تدارکاتیچنین مهم است که تمام سازندگان/تامین کنندگان شناخته شدهٔ یک کاالی هم
های مربوط به کدگذاری در زنجیره کند که کاربران دادهشماره طراحی آنها ثبت شود. این فرایند تضمین می

مشخصی آگاه هستند و همه منابع شناخته شده  تدارکاتی( هر کاالی IPRلجستیک از حقوق مالکیت معنوی )
 .هستنده های تدارکات ملی شناخته شدآن کاال برای افسران تدارکات در سازمان

 NCAGE -. کد نهاد تجاری و دولتی ناتو ۴
شده ثبت های قبل توضیح داده شد، الزم است نام تولیدکنندگان در مقابل اقالم کدگذاریهمانطور که در بند

نویسه، به هر  ۵( متشکل از NCAGEشود. برای برآورده کردن این الزام، یک کد نهاد تجاری و دولتی ناتو )
تدوین شده است. جزئیات  ACodP-1در  NCAGEاده شده است. ساختار کدگذاری سازنده اختصاص د

NCAGE( های منفرد به صورت آنالین در کاتالوگ اصلی منابع ناتو برای لجستیکNMCRL و در نشریات )
 مختلف کدگذاری ملی منتشر شده است.

 (NATO STOCK NUMBER – NSN). شماره قلم کاالی ناتو ۵
، هویت آن از طریق اختصاص شماره قلم تدارکاتیفردی و یکتایی یک قلم کاالی بهبا مشخص شدن منحصر

ها یا همان دفاتر ملی کدگذاری هر کشور صادر NCBها توسط NSNشود. ( مشخص میNSNکاالی ناتو )
 شود:قسمت تقسیم می 3رقمی است که به  13یک عدد  NSNشوند. می

ط و کالس اقالم مشابه مرتبرا به گروه  تدارکاتیبندی تامین ناتو است و قلم کاالی رقم اول کد طبقه ۴ •
 .کندمی
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 NSN شماره قلم کاالی ناتو یا یا همان دفاتر کدگذاری ملی است که NCBرقم بعدی نشان دهنده  2 •
 دهد.را اختصاص می

اختصاص داده شده توسط رایانه است و هیچ اهمیت  NSNرقم پایانی یک شماره قلم کاالی ناتو یا  7 •
به آن اختصاص داده شده است، که  (IoS) تدارکاتیذاتی دیگری جز شناسایی منحصر به فرد کاالی 

شود، در پایگاه داده کدگذاری کشور مبدأ اختصاص داده می تدارکاتیرقم به یک کاالی  7د. این ندار 
یک کشور دیگر کاربر سیستم کدینگ ناتو تکرار شوند. ( TIRم )رقم ممکن است در کل رکورد آیت 7این 

یا شماره قلم کاالی ناتو، معموالً یک خط تیره در نقاط استراتژیک  NSNهای برای خوانش بهتر داده
NSN (. ۱۰۰۵-۱۳-۱۲۳-۴۵۶۷شود. ) به عنوان مثال درج می 

 

( NSNرقمی منحصر به فرد ناتو ) 13اره اقالم کاالی تدارکاتی در سیستم کدگذاری ناتو توسط یک شمقلم هر 
 از سه بخش شناسایی تشکیل شده است:  NSNشناسایی می شود. 

شود. نیز شناخته می« گروه و کالس»، که به عنوان (NSCبندی تامین چهار رقمی ناتو )یک کد طبقه •
 دهد، برای مثال ژنراتورها، موتورهای هواپیما و غیره. طبقه قرار میاین کد کاال را در یک گروه

 کند. کننده را مشخص می، که کشور تولید(NCیک کد ملی دو رقمی ) •
، منحصر به NCاه کد ملی دو رقمی یا که به همر  (IIN) یک شماره شناسایی هفت رقمی شناسایی کاال •

 .آن کاال است
 دهند = شماره شناسایی کاالی ناتو. را تشکیل می NIINبا هم  IINو کد  NCکد  •

 کنید: مالحظه می NSN 5820 00 9303725 ای از این روش کدگذاری را در این کد نمونه

9303725 00 5820 

 

 :و اصطالحات مرتبط در مثال زیر نشان داده شده است NSN نمونه ای از شماره قلم کاالی ناتو یا
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است و در  NSN( بخش ثابت (NSN)رقم آخر یک شماره قلم کاالی ناتو   NIIN( )۹شماره شناسایی اقالم ناتو )

( رقم 4)چهار ) NSCبندی ناتو مرتبط است. با این حال، کد طبقه تدارکاتیطول چرخه عمر خود با مفهوم کاالی 
 تغییر کند. تدارکاتیبندی کاالی است در صورت تجدید نظر در ساختار طبقه اول( ممکن

 عبارتند از: (NSN)مزایای اصلی شماره قلم کاالی ناتو  

 یکنواختی. شماره قلم کاال از نظر ترکیب، طول، ساختار و کاربرد یکنواخت و همگون است. •
م تامین و تدارکات، چه در سطح ملی تطبیق پذیری. نیازهای متنوع مدیریت لجستیک را در یک سیست •

 پشتیبانی می کند.  (IoS) تدارکاتیو چه در سطح بین المللی، از خرید اولیه تا دفع نهایی اقالم 
قابل اعمال است. منحصر به فرد است. تخصیص آن  تدارکاتیسادگی. بدون تغییر بر روی همه اقالم  •

احتی در سراسر کشورهای کاربر جهان شناخته آسان است. نگهداری از آن انعطاف پذیر است و به ر 
 شود.می

مرتبط است، حتی  (IoS) تدارکاتیبرای همیشه فقط با یک قلم کاالی  (NIIN)ثبات. شماره قلم کاال  •
 شود.اگر کاالی اصلی دیگر در حال استفاده نباشد، هرگز به کاالی دیگری تخصیص داده نمی

های مربوط به آن را می توان به صورت دستی یا توسط و داده NSNسازگاری. شماره قلم کاالی ناتو یا  •
(، NADEXثبت و ارسال کرد. از طریق قوانین ثابت سیستم تبادل داده ناتو ) ADPهای انواع سیستم

راهکارهای ظریفی برای مشکالت ارتباطی ناشی از استفاده از سیستم های عملیاتی، ارتباطی و تامین 
 دهد.فعلی ارائه میمتنوع در کشورهای کاربر 

 ممکن است ده میلیون مورد مختلف از عرضه ثبت شود. NCBتوسعه پذیری. برای هر کد  •
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