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یتعالبسمه

 کاال شناسه نصب و اخذ ،شناسنامه ثبت اجرایی دستورالعمل

 تجهيزات وملزومات مواد اوليه و جانبی ،  ،ها  مکمل دارو، افزودنی ها و ییکاال گروه برای

بيولوژیک( ، سموم دامپزشکی، )فرآورده های زیستی  ی،بهداشت های فرآورده دامپزشکی،

 .حيوانی دارند داروهای گياهی و طبيعی که مصارف

 

 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
 ،ها  مکمل دارو، افزودنی ها و ییگروه کاال یکاال شناسهو نصب  اخذ ،شناسنامه ثبت جهت لیذ دستورالعمل ، 71/6/54

بیولوژیـ(  ، سـمو    )فرآورده های زیستی  ی،بهداشت های فرآورده دامپزشکی، تجهیزات ولزومات ممواد اولیه و جانبی ، 
 کـاال  شناسـه  افتیدر نیمشمول و ربطیذ یها دستگاهبه  ، دامپزشکی، داروهای گیاهی و طبیعی که مصارف حیوانی دارند

 .گردد یم یرسان اطالع و ابالغ دکنندگانیتول و واردکنندگان از اعم

 :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

قلـم   ی( یصو تشخ یفتعر منظور  بهکه  است یضرور یاز حداقل اقال  اطالعات یا مجموعه ب ـ شناسنامه کاال: 

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

  هر موجود زنده پرسلولی به غیر از انسان و گیاه  ، اعم از اهلی و وحشیحیوان :  -پ

و  مــواد اولیــه ،هــا  مکمــل دارو، افزودنــی هــا و ییگــروه کــاال بــه کــه رقمــی چنــد کــدی اســت : IVC کــد – ت

  ، ســمو  بیولوژیــ()هــای زیســتی فــرآورده  ی،بهداشــت هــای فــرآورده دامپزشــکی، تجهیــزات وملزومــات ،  جــانبی

ــکی ــاهی  ،دامپزش ــای گی ــط    داروه ــد توس ــوانی دارن ــارف حی ــه مص ــی ک ــامانه و طبیع ــازمان   س ــه س ــدور پروان ص

 .تخصیص می یابد دامپزشکی کشور
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ـ  کـه  یرقمـ چنـد   یا شناسـه  :کـاال  شناسهـ  ث ـ بـر   یمبتن کاالسـت و مشخصـات    یبنـد  طبقـه  جـام   نظـا   (ی

ـ و در  شدهاحصاء  در آن هر قلم کاال یماهو بـه   ،کـاال  قلـم  هـر  از مشـتر   برداشـت  جـاد یا منظـور   بـه ه سـامان  (ی

ــهیصــورت رمز ــ)بارکــد  و  ن ــر آن رینظــا ای ــ نصــب کــاال یرو ب ــ درج ای ــردد یم ــه هــر شن .گ ــ کــاال اســنامهب  (ی

 د.ابی یم صیتخص کتای یکاال شناسه

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

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

شده  در کارگروه تخصصی تعریفاحصاء شده در صورت تکمیل شناسنامه کاال منطبق بر فیلدهای توصیفی  -2تبصره 

 باشد. یم IVC کد معادلشناسه کاال   3ماده )   ح)در بند 

 تجهیـزات  وملزومـات  مواد اولیـه و جـانبی ،    ،ها  مکمل دارو، افزودنی ها و ییگروه کاال کلیه مشمول: هایکاال-ج

بیولوژی(  ، سمو  دامپزشکی، داروهای گیاهی و طبیعـی کـه   )فرآورده های زیستی  ی،بهداشت های فرآورده دامپزشکی،

  مصارف حیوانی دارند.

وزارت صـنعت،   یتبا مسئول نامه یینآ ی(بند )ث  ماده  یلبه استناد تبصره ذاست که  یروهارگک :یکارگروه مل - چ

 یلتشـک  مـرتبط  یهـا  دسـتگاه  یرقاچاق کـاال و ارز، گمـر  و سـا    بامبارزه  یستاد مرکز یمعدن و تجارت و با همکار

 .است شده

  حیـوانی  و انسـانی  از اعم) روهایدا کاالیی گروه برای ملی کارگروه است ذیل کارگروهی :یکارگروه تخصص - ح

 یدنی،و آشـام  خـوراکی  مـواد  ی،بهداشـت   یهـا  فـرآورده  دامپزشـکی،  تجهیزات وملزومات  یی،و غذا دارویی یها مکمل

 وزارت مـرتبط  دفـاتر  ویتعضـ  بـا  و یو بهداشت ییدارو غذایی، صنای  دفتر مسئولیت با  بیولوژی() یستیز یها فرآورده

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

توسـط   کـاال  شناسه یکیترونکاستعال  ال هسامانه جام  تجارت ب یکیترونکال ییدتأ به معنای: یکیالکترون یگواه -خ

 .باشد یم  گمر

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

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

GTIN) کاالقلم  یجهانشناسه  –ذ
کـد بـه نـا      یـ( 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     کهاست  رانیسامانه جام  تجارت ا منظورسامانه جامع تجارت:  -ر

 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، ثبت منظور بهاست  یا سامانه :کاال شناسهسامانه  -ز

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

 هـای  یـت فعالاسـاس، زبـان مشـتر  در کـل      ینکشور است و بر ا یتجار یرهدر طول زنج کاال شناسه دیریتم سامانه،

 .شود یمفراهم  یتجار

 cert.ivo.irWWW.اینترنتـی   آدرس بـه  است ای سامانه :صدور پروانه سازمان دامپزشکی کشور سامانه -ژ

کاالهـای   بـرای  را د مربوطـه ک و برگرفته در را شناسه صدور و درخواست فرآیندهای که  IVCکد اخذ و ثبتمنظور  به

 .دهد یماختصاص  مشمول

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

  .باشند یخود م یاالهاکدسته از  نیا

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

 تیجهت ثبت نا  و احـراز صـالح   سپس ،نمایند مراجعه  3ماده )  ژ) بند در ورکمذسامانه  به IVC کد اخذ و اطالعات

طالعـات  سایر اثبت  یبرا در ادامهو  ندیمراجعه نما rhttp://www.ntsw.iآدرس  بهتجارت   به سامانه جام ستیبا یم

مراجعـه   http://cid.ntsw.irو رمز عبور بـه آدرس   یکاال با همان نا  کاربر در سامانه شناسه کاال ثبت شناسه ایو اخذ 

 .ندینما

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

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

 .ردیگ انجا  ،لیذ جدول در مقرر یبند زمان

 

 

 

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

 

ـ  دنظرمـ  یکـاال  شناسـه  قـبالا  که یدرصورت –1 تبصره  ثبـت  کـاال  شناسـه در سـامانه   یگـر یه توسـط فـرد د  دواردکنن

ـ نما لحاصـ  نـان یخـود اطم  یبـا کـاال   یفیعناصـر توصـ  نسـبت بـه تطـابق     سـت یبا یمـ  هدواردکننـ  شده باشد و در  دی

ـ ن ، یفیعناصر توصـ  ملکا قیصورت تطب  اناز همـ  توانـد  یمـ و  نخواهـد داشـت   دیـ جد یکـاال  شناسـه بـه ثبـت    یازی

ـ با ،یفیدر عناصـر توصـ   رتیدر صـورت ماـا   یول .دیاستفاده نما کاال شناسه د و یـ ل شناسـنامه جد یـ مکت نسـبت بـه   دی

 .دیاقدا  نما دیجد یکاال شناسهاخذ 

 ییکاال قلم فیرد

 ثبت الزام تاریخ

شناسه اخذ  و شناسنامه

 کاالهای برایکاال 

 وارداتی

 به نسبت رکگم الزام

 ها یگواه ثبت و دریافت

 از کاال شناسه شماره و

 **تجارت جامع سامانه

 ثبت الزام تاریخ

 شناسهاخذ  و شناسنامه

 داخلی تولید کاالهای برای

  13/1/3131  13/5/3131  13/4/3131 کاالهای مشمول 1

http://www.cert.ivo.ir/
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، کـد   IVCکـد   بایست عناصر توصـیفی از قبیـل   می جبارینامه کاال در بخش فیلدهای ادر تکمیل شناس -2 تبصره

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

 یـی، اساس فهرسـت دارو  رب یینا  قلم دارو ی،تجار یکننده، نوع بسته بند یدکننده، نا  شرکت تول ید ، کشور تولیداخل

تکمیـل  به عنوان شاکله اصلی تولید شناسـه   ، چه که در سامانه شناسه کاال آمده است مطابق با آن ،یمل یطبقه بند کد

  .گردد

بـه   صرفااننده ک افتیننده شناسه است و درکن سامانه متعلق به صادریق ایصادره از طر یها شناسهت کیمال -3 تبصره

 .بردار آن شناسه خواهد بود  عنوان بهره

 

 درج گردد. یزیکیصورت ف به تجاری یبند سطح بسته ینتر کوچ( یبر رو بایست ی: شناسه کاال م4ده ما

مندرج بر محصول نبوده، برچسب  یاطالعات اصل یتباشد که مان  رؤ یبه نحو یدمحل الصاق برچسب با -1 تبصره

 باشد. ییشناسا ها قابل بوده و با بارکدخوان یترؤ تماماا قابل

محصوالت پا   ینگهدار یطباشد که در شرا یا گونه و به DPI 122یفیتبا حداقل ک یدها با برچسب چاپ -2 تبصره

 بماند. ینشده و خوانا باق

شده  بارکد ارائه ییناخوانا یت. مسئولباشد ی)بارکد  م ای یلهم یداقل در فرمت عدد و کدهاح کاال شناسه – 3 تبصره

 .باشد یم یدکنندهولبارکدخوان، برعهده واردکننده/ت یلهوس به

محدوده ابعاد  یت. عالوه بر رعاباشد یم یربوده و براساس جدول ز یدسف ینهزم با پس یبارکد به رن  مشک -4 تبصره

 باشد. 3312ثابت و معادل  یهمواره عدد یدبارکد، نسبت پهنا به ارتفاع بارکد با

 مجاز اندازه حداکثر مشخصه

  متر یلی)م

 استاندارد اندازه

  متر یلی)م

 مجاز اندازه حداقل

  متر یلی)م

 38378 77384 5432 ارتفاع

 74328 13314 6732 پهنا

 

توسـط سـامانه جـام  تجـارت،      کـاال  شناسها صدور ین و ثبت یتوسط مشمول ییل شناسنامه کاالیپس از تکم -5ماده 

ار یو برخط در اخت یکیاط الکترونصورت ارتب گمر  به یتوسط سامانه صادر و پس از استعال  از سو یکیالکترون یگواه

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

ق تبادل اطالعـات و  یاز طر کاال شناسهص کاال از صحت یترخ یندهایگمر  موظف است به هنگا  انجا  فرآ -6ماده

 یافـت گـواه  یدر منزلـه   بـه ند یآن فرید. انجا  ایمانان حاصل نیاطم نامه یینآ  4شناسه مذکور در ماده ) یافت گواهیدر

 .باشد یم  گمر یاز سو کاال شناسه یکیترونکال
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  یهـا  قانون مبـارزه بـا قاچـاق کـاال و ارز، دسـتگاه      6و  4مواد  یینامه اجرا نییآ 1( ماده یبه استناد تبصره  -7ماده 

 ند.یاقدا  نما کاال شناسه بر اساست ینزو ترا واردات، صادرات یمجوز دهنده مکلفند در زمان صدور مجوزها

منظور  و اصالحات مربوطه را به یانتقادات و نظرات واصله را بررس شنهادات،یموظف است پ یتخصصکارگروه  -8ماده 

 .دیوزارت صنعت، معدن و تجارت  ارسال نما ی)دفتر امور خدمات بازرگان یروز نمودن دستورالعمل به کارگروه مل به

 فیتکل نیی. لذا تعشوند یوارد م ای دیتول ،کاال شناسهاست که بعد از الزا   ییورالعمل صادره مشمول کاالهادست -9ماده 

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

 .بود خواهد واردات و صادرات مقررات قانون ییاجرا

مرکـز توسـعه    همچنـین  دسـتورالعمل و  یـن ا یاجـرا  یندگزارش فرآ است موظفکشور  سازمان دامپزشکی -11ماده 

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

 .یندارسال نماو کارگروه تخصصی معدن و تجارت 

ـ مالک انتقال عبور، رمز و یکاربر نا  صیتخص ها، شناسه ثبت یندهایفرآ -11ماده   و هـا  شناسـه  اسـتعال   پاسـخ  ت،ی

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

الـزا    خیکه از تـار دینما میتنظ یا گونه ثبت سفارش را به ندیآصنعت، معدن و تجارت مکلف است فر وزارت -12ماده 

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

 

ــا  یبازرگــان خــدمات امــور دفتــر در 1/3/96خ مــوردر جلســه  تبصــره 11و  مــاده 12دســتوراللم  نی

ــنلت  وزارت ــدن صـ ــارت و ملـ ــا تجـ ــا  بـ ــور اعضـ ــ یحضـ ــتارگروه کـ                                    داروهـــای یخصصـ

ــم) ــانی از اع ــوانی و انس ــ  (حی ــا مکم ــی یه ــذا داروی ــات  یی و غ ــزات وملزوم ــکی  تجهی  دامپزش

 بیتصـو  بـه  (بیولوژیـ  ) یسـتی ز یهـا  فـرآورده  یدنی و آشـام  خـوراکی  مـواد  ی بهداشـت  یهـا  فرآورده

 .دیرس


