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یتعالبسمه

 کاال شناسه نصب و اخذ ،شناسنامه ثبت اجرایی دستورالعمل

 یها مکمل داروی انسانی ، مواد مخدر و مواد تحت کنترل ، کاالیی گروه برای

 ،یو بهداشت یشیآرا های فرآورده ،کیپزش زاتیتجه و ملزومات ،ییو غذا ییدارو

                  (یکولوژیب)انسانی  یستیز یها فرآورده ،یدنیو آشام کیخورا مواد

 رف انسانی دارنداکه مصفرآورده های طبیعی ، سنتی و گیاهی و

 

 مورخ هـ 47521 ت/24657 شماره به ،آن  اجرایی یها نامه نییآ و ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 31 ماده به عنایت با
داروی انسانی ، مواد مخدر و  ییکاالگروه  یالکا شناسهو نصب  اخذ ،شناسنامه ثبت جهت لیذ دستورالعمل ، 71/6/54

مـواد   ،یو بهداشـت  یشـی آرا یها فرآورده ی،پزشک یزاتملزومات و تجه یی،و غذا ییدارو یها ، مکملمواد تحت کنترل 
 افتیدر نیمشمول و ربطیذ یها دستگاهبه  ،که مصارف انسانی دارند (یولوژیک)بیستیز یها فرآورده ،یدنیو آشام یخوراک
 .گردد یم یرسان اطالع و ابالغ دکنندگانیتول و واردکنندگان از اعم کاال هشناس

 :اهداف
 کاال شناسهساختار  ارائه -3

 کاال شناسه نصب و اخذ ،شناسنامه ثبتار کراه ارائه -7

 ها تیاولو نییتعو  ییاجراند یآفر فیتعر -1

 

 :روند یممشروح مربوط به کار  یدر معان ریز اصطالحاتدستورالعمل  نیدر ا -1 ماده

 71/6/54 مورخ هـ 47521ت /24657 شماره به کاال یریرهگ و کاال شناسه ییاجرا نامه نیآئ منظور :نامه نیآئ – الف

 .است ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون( 31) ماده موضوع

ـ  یصو تشخ یفتعر منظور بهکه  است یضرور یاز حداقل اقالم اطالعات یا مجموعه ب ـ شناسنامه کاال:  قلـم   کی

 .روند یمبا آن قلم کاال به کار  یرمرتبط و درگ یها سامانه یندر ب یی،کاال

 ،و غـذایی  دارویـی  یهـا  مکمل دارویی انسانی، مواد مخدر و مواد تحت کنترل،ی کاالها کلیه مشمول: هایکاال-پ

ــات ــزاتو تجه ملزوم ــکی، ی ــای آرایشــی و بهداشــتی  پزش ــرآورده ه ــوراکی ،ف ــواد خ ــام م ــرآ یدنیو آش ــده، وریف  ش

 .مصارف انسانی ی طبیعی، سنتی و گیاهی برایها فرآوردهو  (بیولوژیک) یانسانزیستی  یها فرآورده

محصوالت کشاورزی )خام و فـرآوری نشـده( ، کنجالـه ، دانـه هـای روغنـی ، روغـن خـام ، جـو دامـی ،                               –تبصره 

انـواع خـوراد دام و طیـور ، کـود شـیمیایی ، سـموم و بـذرها در         ذرت دامی ، انواع گندم ، شکر خام ، چـای ، بـرن، ،  

 دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه ، اخذ و نصب شناسه کاال گروه کاالی کشاورزی تعیین تکلیف می گردد . 
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به کاالهای مشمول توسط سامانه صدور پروانه ثبـت سـازمان غـذا و     هک است یرقم چند کدی است :IRC کد – ت

 ص می یابد .دارو تخصی

هر قلم  یکاالست و مشخصات ماهو یبند طبقه جامع نظام کیبر  یمبتن که یرقمچند  یا شناسه :کاال شناسهـ  ث

ـ )بارکـد( و   نهیبه صورت رمز ،کاال قلم هر از مشترد برداشت جادیا منظور بهسامانه  کیو در  شدهاحصاء  در آن کاال  ای

 د.ابی یم صیتخص کتای یکاال شناسه کی کاال اسنامهبه هر شن .دگرد یم درج ای نصب کاال یرو بر آن رینظا

 ،(HS) شـده  هماهنـ   سـامانه  قبیـل  از هـا  بنـدی  طبقه سایر به کاال شناسه در اطالعاتی اقالم از بخشی -1تبصره 

 .دارد اختصاص (CPC) محصول محوری بندی طبقه ،(ISIC) اقتصادی های فعالیت بندی طبقه المللی بین استاندارد

 

شده  یفتعردر کار گروه تخصصی احصاء شده در صورت تکمیل شناسنامه کاال منطبق بر فیلدهای توصیفی  -2تبصره 

 .باشد یم IRC کد معادل، شناسه کاال، )چ  (در بند
 

وزارت صـنعت،   یتبا مسئول نامه یینآ یکبند )ث( ماده  یلبه استناد تبصره ذاست که  یارگروهک :یکارگروه مل - ج

 یلتشـک  مـرتبط  یهـا  دسـتگاه  یرقاچاق کـاال و ارز، گمـرد و سـا    بامبارزه  یستاد مرکز یتجارت و با همکار معدن و

 .است شده

 (یوانیـ ح و یانسـان  از اعم) یداروها کاالیی گروه یبرا ملی کارگروه است ذیل یارگروهک :یکارگروه تخصص - چ

 ،یدنیو آشـام  کیخورا مواد ،یو بهداشت یشیآرا یها هفرآورد ،کیپزش زاتیتجه و ملزومات ،ییو غذا ییدارو یها مکمل

 وزارت مـرتبط  دفـاتر  عضـویت  بـا  و یو بهداشت ییدارو ،ییغذا عیصنا دفتر مسئولیت با( یکولوژیب) یستیز یها فرآورده

 است. شده یلتشک ، نامه آیین یک ماده( ث) بند ذیل تبصره در یدشدهق یها دستگاه ریسا و تجارت و معدن صنعت،

توسـط   کـاال  شناسه یکیترونکاستعالم ال هسامانه جامع تجارت ب یکیترونکال ییدتأ به معنای: یکیالکترون یواهگ -ح

 .باشد یم دگمر

 وزن، ابعاد، رن ، نوع، جنس، قبیل از کاال ظاهری و کارکردی ذاتی، خصوصیات و عناصر کاال: توصیفیعناصر  -خ

 .است مؤثر کاال تشریح در که آن کاربری نوع و یتجار نام سازنده، کشور تولیدکننده، مدل، طرح،

GTIN) کاالقلم  یجهانشناسه  –د
کـد بـه نـام     یـک کـاال   هر قلمبه  GS1 یشماره گزار یستمبر اساس س (:1

GTIN کد شود یداده م تخصیص .GTIN  دارد. رقمی 35و  31، 37، 8ساختار 

بر اساس بند الف ماده شش قـانون مبـارزه بـا     که است رانیسامانه جامع تجارت ا منظورسامانه جامع تجارت:  -ذ

 و واردکننـدگان  از اعـم  را یاقتصـاد  فعـاالن  ارتبـاط  کپارچـه، ی یدرگاه عنوان به ، 3157 قاچاق کاال و ارز مصوب سال

 .کند یم کنترل ،در امر تجارت ربطیذ یها دستگاه با دکنندگانیتول

                                                           
1
 Global Trade Item Number 
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درخواسـت و   ییندهاکه فرآ کاال شناسهو نصب  اخذ شناسنامه، تثب منظور بهاست  یا سامانه :کاال شناسهسامانه  -ر

 یـن . هدف انماید یمو افراد مرتبط فراهم  ها سامانه یرا برا کاال شناسهرا در برگرفته و امکان استعالم  کاال شناسهصدور 

 هـای  یـت فعالاسـاس، زبـان مشـترد در کـل      ینکشور است و بر ا یتجار یرهدر طول زنج کاال شناسه دیریتسامانه، م

 .شود یمفراهم  یتجار

 منظـور  به ttac.irWWW. ینترنتیا آدرس به است ای سامانه :دارو و غذا سازمان ثبت پروانه صدور سامانه -ز

بـرای   را دکـ  و برگرفتـه  در را IRC کـد  صـدور  و درخواسـت  فرآیندهای که محور سالمت یاالهاک شناسه اخذ و ثبت

 .دهد اختصاص میکاالهای مشمول 

 یبرا کاال شناسهنصب  و اخذ ،شناسنامه به ثبت ممشمول، ملز ییکاال اقالم گاندواردکننو  دکنندگانیتول هیکل -2ماده 

 .باشند یخود م یاالهاکدسته از  نیا

 ثبـت  بـرای  ابتـدا  ورالعملدسـت  ایـن  ابـالغ  تاریخ از کاال شناسه نصبو  اخذ ،شناسنامه  ثبت متقاضیان کلیه - تبصره

 سـت یبا یم تیجهت ثبت نام و احراز صالحسپس  ،نمایند مراجعه( ز) بند در ورکسامانه مذ به IRC کد اخذ و اطالعات

ـ ثبت اطالعات و اخـذ   یبرا در ادامهو  ندیمراجعه نما http://www.ntsw.irآدرس  بهتجارت  عبه سامانه جام ثبـت   ای

 .ندیمراجعه نما http://cid.ntsw.irو رمز عبور به آدرس  یکاال با همان نام کاربر کاال در سامانه شناسه شناسه

 کننـده دیتوسط تول ،یداخل دشدهیتول یاالک قلم هر یازا به ستیبا یم شناسه افتیو در کاال هنامشناس لیتکم -3 ماده

ـ اولوبر اساس  از الزام شناسه( )بعد واردات ای دیتول یسر نیاول یبرا واردکنندهتوسط  ،یواردات یکاال قلم هر و  و هـا  تی

 .ردیگ انجام ،لیذ جدول در مقرر یبند زمان
 

 ییکاال قلم فیرد

 ثبت الزام تاریخ

شناسه اخذ  و شناسنامه

 کاالهای برایاال ک

 وارداتی

 به نسبت گمرک الزام

 ها یگواه ثبت و دریافت

 از کاال شناسه شماره و

 **تجارت جامع سامانه

 ثبت الزام تاریخ

 شناسهاخذ  و شناسنامه

 داخلی تولید کاالهای برای

 کاالهایمشمول 1
ندیطبقفرا13/1/3131

سازمانیدرحالاجرا

 غذاودارو

ندیطبقفرا13/4/3131

سازمانیدرحالاجرا

 غذاودارو

ندیطبقفرا13/1/3131

سازمانیدرحالاجرا

 غذاودارو

 
 .باشد یم نامه یینآ 8از سامانه جامع تجارت به استناد ماده  کاال شناسهو شماره  ها یگواهافت و ثبت ینسبت به در کالزام گمر **

 شـده باشـد   ثبت کاال شناسهدر سامانه  یگریه توسط فرد ددواردکنن دنظرم یکاال شناسه قبالً که یدرصورت –1 تبصره

ـ نما لاصح نانیخود اطم یبا کاال یفیعناصر توصنسبت به تطابق  ستیبا یم هدواردکنن ـ و در صـورت تطب  دی  مـل کا قی

ـ  .دیاستفاده نما کاال شناسه اناز هم تواند یمو  نخواهد داشت دیجد یکاال شناسهبه ثبت  یازین ، یفیعناصر توص در  یول

 .دیاقدام نما دیجد یکاال شناسهاخذ د و یل شناسنامه جدیمکت نسبت به دیبا ،یفیدر عناصر توص رتیصورت مغا

، کـد  IRCکـد   بایست عناصـر توصـیفی از قبیـل    می نامه کاال در بخش فیلدهای اجباریشناسدر تکمیل  -2 تبصره

GTINصاحب پروانه، کد  یشناسنامه مل ین،الت ینام تجار ی،فارس ی، نام تجارHS  کـد ،ISIC  یدکننـدگان تول ی)بـرا 

   یـی، اسـاس فهرسـت دارو  رب ییرونام قلم دا ی،تجار یکننده، نوع بسته بند یدکننده، نام شرکت تول ید(، کشور تولیداخل

http://www.ttac.ir/
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تکمیـل  به عنوان شاکله اصلی تولید شناسـه   ، چه که در سامانه شناسه کاال آمده است مطابق با آن ،یمل یکد طبقه بند

 .گردد

توسـط سـامانه جـامع تجـارت،      کـاال  شناسها صدور ین و ثبت یتوسط مشمول ییل شناسنامه کاالیپس از تکم -4ماده 

ار یو برخط در اخت یکیصورت ارتباط الکترون گمرد به یوسط سامانه صادر و پس از استعالم از سوت یکیالکترون یگواه

 خواهد بود. کاال شناسهد ییهمان تأ ین گواهیگمرد قرار خواهد گرفت. ا

ق تبادل اطالعات و یاز طر کاال شناسهص کاال از صحت یترخ یندهایگمرد موظف است به هنگام انجام فرآ -5ماده 

 یافـت گـواه  یدر منزلـه  بـه نـد  یآن فرید. انجام اینان حاصل نمایاطم نامه یینآ( 4شناسه مذکور در ماده ) یفت گواهایدر

 .باشد یم دگمر یاز سو کاال شناسه یکیترونکال

ز مجو یها قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستگاه 6و  4مواد  یینامه اجرا نییآ 1ک ماده یبه استناد تبصره  - 6ماده 

 ند.یاقدام نما کاال شناسه بر اساست یو ترانز واردات، صادرات یدهنده مکلفند در زمان صدور مجوزها

منظور  و اصالحات مربوطه را به یانتقادات و نظرات واصله را بررس شنهادات،یموظف است پ یتخصصکارگروه  -7ماده 

 .دیوزارت صنعت، معدن و تجارت( ارسال نما یرگان)دفتر امور خدمات باز یروز نمودن دستورالعمل به کارگروه مل به

مرکز توسعه  همچنین دستورالعمل در سطح بازار و ینا یاجرا یندگزارش فرآ است موظف و دارو سازمان غذا -8ماده 

، وزارت صنعت یامور خدمات بازرگان فتربه دیکبار  ماه سههر را  کاال شناسهگزارش استفاده از سامانه  یکیتجارت الکترون

 .یندمعدن و تجارت ارسال نما

 فیتکل نیی. لذا تعشوند یوارد م ای دیتول ،کاال شناسهاست که بعد از الزام  ییدستورالعمل صادره مشمول کاالها -9ماده 

 نامـه  نیـی آ 33و مـاده   نامـه  نیـی آ 2مشمول ماده  بیسفارشات قبل از الزام، به ترت صیموجود در کشور و ترخ یکاالها

 .بود خواهد واردات و صادرات مقررات قانون ییاجرا

ـ مالک انتقال عبور، رمز و یکاربر نام صیتخص ها، شناسه ثبت یندهایفرآ -10ماده   و هـا  شناسـه  اسـتعالم  پاسـخ  ت،ی

 .باشد یم گانیرا ها سامانه گرید و تجارت جامع سامانه در دستورالعمل نیا در مذکور یها تیفعال ریسا و ها یگواه

الـزام   خیکه از تار دینما میتنظ یا گونه ثبت سفارش را به ندیآصنعت، معدن و تجارت مکلف است فر وزارت -11ماده 

 .دینما یریجلوگ کاال شناسه بدون کاالها نیا سفارش ثبت از فوق جدول طبق کاال شناسه و نصب اخذ ، شناسنامه ثبت

 وزارت یبازرگـان  خـدمات  مـور ا دفتـر  در 25/2/96خ مـور در جلسه  تبصره 6و  ماده 11دستورالعمل  نیا

 یهـا  مکمـل  ،)اعم از انسانی و حیوانی( داروها یتخصصارگروه ک یحضور اعضا با تجارت و معدن صنعت،

 ،یدنیو آشام کیخورا مواد ،یبهداشت و یشیآرا یها فرآورده ،کیپزش زاتیتجه و ملزومات ،ییو غذا ییدارو

 .دیرس بیتصو به (یکولوژیب) یستیز یها فرآورده


