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معرفی مرکز

کشوردرکسب وکارفرایندهايتسهیلبهکمکهدفبا1374سالدرایرانخدماتوکاالشماره گذاريملیمرکز•
شدتأسیسبازرگانیپژوهش هايومطالعاتمؤسسهتوسطفروشگاهی،خدماتحوزهسازيمدرنبهکمکخصوصاً

GS1به عنوانپسآنازوکردکسبراGS1جهانیسازماننمایندگیو Iranمرکزاین.می شودشناخته
.داردعهدهبرراکشوردرسازمانایناستانداردهايکاربردوترویجمسئولیتGS1جهانیسازماننمایندهبه عنوان

GS1مرکزاصلیفعالیت• Iran،بازاربهوتولیدایرانیشرکت هايتوسطکهاستکاالهاییبرايبارکدصدور
فروشعملیاتآن هاکمکباواستفادهکشورخارجوداخلزنجیره ايفروشگاه هايدربارکدهااین.می شوندعرضه

هزار90ازکاالکدمیلیون3/5تاکنون.می گرددامکان پذیرPOSبهموسومفروشگاهیپایانه هايدرمکانیزه
.استرسیدهثبتبهمرکزاطالعاتیبانکدرتأمین کننده
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زبان جهانی کسب وکار–GS1معرفی سازمان 

GS1 is a global standards
organisation
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بی طرف و غیر انتفاعی
Neutral and

not-for-profit

با محوریت و اداره 
توسط کاربر

User-driven
and governed

جهانی و محلی
Global

and local

فراگیر و مبتنی بر همکاري
Inclusive and
collaborative



© GS1 2019

GS1معرفی سازمان 
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GS1به طراحی و پیاده سازي یک سیستم فراگیر از استانداردهاي زنجیره تأمین می پردازد.

GS1گسترده ترین و مقبول ترین استانداردهاي زنجیره تامین استقراریافته در جهان است.

کشور150حضور فعال در بیش از 
GS1(سازمان عضو  112 Iran(

میلیارد تراکنش روزانه6بیش از 

سازمانی غیرانتفاعی با بیش از
میلیون شرکت عضو  2

که توسط کاربرانش اداره می شود

استانداردهاي فراگیر، جهان شمول، 
بی طرف و کارآمد در بخشهاي مختلف 
سازمانی، صنعتی، بازرگانی و تجاري
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خدمت میکنندGS1که صنایع کلیدي 
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پوشاك

صنایع غذایی

مواد غذایی تازه کاالهاي عمومی

خرده فروشیو درمانبهداشت حمل و نقل و لجستیک

کاالهاي بسته بندي شده 
مارکتیسوپر 

صنایع فنی و تکنیکال

لجستیک بشردوستانه
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GS1سیستم استانداردهاي 
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قادرراشرکت هااطالعات،به اشتراك گذاريوضبط خودکار،شناساییبرايGS1استانداردهاي

باکنند،گفتگوهمبامواردسایروانجام کارمکان هايمحصوالت،دربارهمشتركزبانباکهمی سازد

.ببرندپیشبهراخودکارونمایندبرقرارارتباطیکدیگر

شناسایی
)IDENTIFY(

ضبط خودکار
)CAPTURE(

به اشتراك گذاري
)SHARE(



© GS1 2019

در یک نگاه GS1استانداردهاي 
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)مکان و دیگر چیزها-شناسه کاال(براي شناسایی GS1استانداردهاي : شناسایی

GTIN
GTIN

SSCC
GTIN

SSCC

GRAI

GIAIGLN GLN GIAI SSCC GLN GIAI

GTIN

SSCC
GTIN GLN GSRN

EPC/RFIDبراي بارکدها و تگ هاي GS1استانداردهاي : ضبط خودکار

GS1بارکدهاي  )انواع رمزینه خطی و دوبعدي( تگ هاي  EPC/RFID درGS1

EAN/UPC GS1-128 ITF-14 Data Bar Data Matrix QR Composite Barcode EPC HF Gen 2 EPC UHF Gen 2

براي تبادل داده ها بین طرفهاي تجاري در زنجیره تامین یا بین بخشهاي یک سازمانGS1استانداردهاي : به اشتراك گذاري

تولیدکننده قلم کاال بسته 
چندتایی پالت حمل و 

ارسال
عمده فروش 

و پخش
حمل و 
ارسال پالت انبار پخش حمل و 

ارسال
بسته 

چندتایی
قلم 
کاال

فروشگاه
قفسه دارو
اپراتور 

مشتري
بیمار

خدمت
گیرنده

GDSNشبکه جهانی همزمان سازي داده ها یا (داده هاي اصلی  )EDIیا eCom(داده هاي تراکنشی  )EPCISیا EPCخدمات اطالعاتی (داده هاي رویدادها 

داده هاي اصلی قلم داده هاي مکان ها ردیابی/ اقالم ارسالی قابلیت رهگیري فراخوان و بازپس گیري محصول شجره نامه -اعالمیه ارسال –سفارش خرید 
صورتحساب

قابلیت تعامل درونی
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چگونه ما به صنعت کمک می کنیم

We facilitate business growth through:
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Efficiency

Safety

Security

Sustainability

کارایی
ایمنی
امنیت

پایداري
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کنیم؟چگونه ما میتوانیم به شما کمک 
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بهبود روند بازدهی

کاهش زمان تحویل  چک کردن کپن ها
محصول به مشتري
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GS1 believes in the
power of standards
to transform the way
we work and live
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GS1هیئت مدیره 
هاي زیر را نمایندگی می کنندشرکت GS1اعضاي هیئت مدیره 
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سازمان هاي همکار  

14

... just to name a few!

سازمان ملل
UN

گمركجهانی سازمان 
WCO

مصرفیانجمن کاالهاي 

سازمان بهداشت جهانی
WHO

سازياستاندارد المللی سازمان بین
ISO

شمالیسازمان پیمان آتالنتیک 
NATO
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)کدینگ ملی ایرانطبقه بندي نظام(ایران کد 

اساسبرکاالمنحصربه فردکدگذاريشناسایی،باکهاستمرکزخدماتازدیگرییک)کدایران(ملیکدینگنظام•
.کندمیبیانالکترونیکیکاتالوگقالبدرراکاالاصلیداده هايوفنیمشخصات،کدینگوطبقه بنديملینظام

UNSPSC،مانندبین المللیکدینگسامانه هايباکاالملیکدتناظربنگاه ها،وبازرگانانفعالیتتسهیلبه منظور

،ISIC،CPC،UMDNS،HSمی گرددذکرنیزالکترونیکیکاتالوگدر.

)دولتالکترونیکیتدارکاتسامانه(ستادسامانهسرویسوب•

)نفتیمعامالتالکترونیکیثبت(ثامنسامانهسرویسوب•
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)ملی ایرانکدینگ طبقه بندي نظام(کد ایران 
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)ETS(ردیابی، رهگیري و اصالت کاالسامانه

تغییروترکیبازتاکندمیطیتامینزنجیرهباالدستازراطوالنیمسیرمعموالمی رسدمردمدستبهکهکاالیی•
دستبهآنرسیدندروشدهمبادلهدستچندینازهمچنین.شودتبدیلنهاییمحصولبهاولیهموادرويبر

.کنندمیایفانقشفروشانخردهوتوزیع کنندگانتاتولید کنندگانووارد کنندگانازمردم

تصورتوانمیکهآنچههروهاجابجاییفروش،تولید،اداره،منزل،در.داردحضورمردمزندگیجايهمهدرکاال•
.کرد
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)کاتالوگ سازيسامانه طبقه بندي،  شناسایی و (نرم افزار کدینگ سازمانی

سازماننیازبامطابقطبقه بنديچندازهمزماناستفاده:طبقه بندي•

هوشمندتوسعهسرآغازسازمان،اموالواقالمشناسایی:شناسایی•

ISO8000استانداردمطابقکاتالوگ سازيباسازماندرمشتركزبانایجاد:سازيکاتالوگ•

ایران کداطالعاتیبانکبا)مصرف کننده(سازمانکاتالوگ هايارتباط:)Sourcing(تامینمنابعشناسایی•
)کنندگانتامینوتولید(
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)مناطق طبقه بندي وزارت نفت(متمرکز کدینگ سامانه
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به امید دنیایی بهتر
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Thank You
Contact me:

s.majid.hasiri@gmail.com
09193031210
www.gs1.org
www.gs1ir.net

www.nncgs1.com
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