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كاالهاي صادراتي مشمول اجراي مقررات  مصوبات يكصد و هفتمين اجالسيه شورايعالي استاندارد، 12بند  طبق
  قرار مي گيرند : استاندارد اجباري به يكي از طرق زير مورد ارزيابي انطباق

 بر اساس استاندارد ملي ايران   

 براساس استاندارد تعيين شده توسط كشور هدف   

 براساس استانداردهاي بين المللي مورد قبول طرفين 

 مشخصات فني اظهار شده توسط مراجع قانوني و يا ذيصالح كشور هدف بر اساس   

از كيفيت كاالي صادراتي با استاندارد يا مشخصات فني جهت اجراي كارآمد مصوبه شورايعالي استاندارد، اطمينان 
و جلوگيري از  تسهيل در صادرات كاالهاي مشمول استاندارد اجباريمورد قبول كشور خريدار (مقصد صادراتي) ، 

كنترلهاي غير ضروري و كاهش هزينه هاي نظارت، براي صادرات كاالهايي كه داراي پروانه كاربرد نشان استاندارد 
 ،يا اينكه خريدار تقاضاي عدم درج نشان استاندارد بر روي كاالي داراي پروانه كاربرد را دارد نمي باشند ايران

  قلم كاالي كشاورزي) به شرح ذيل مي باشد: 6( به استثناء  يصادرات يثبت كاال نامهيصدور گواهفرايند 

ملي ايران (بدون درج نشان  بر اساس استاندارد يصادرات يثبت كاالفرآيند صدور گواهينامه  -الف 
براساس استانداردهاي بين  ، استاندارد تعيين شده توسط كشور هدف استاندارد ملي بر روي كاال)،
يا مشخصات فني اظهار شده توسط مراجع قانوني و يا ذيصالح كشور و  المللي مورد قبول طرفين

  هدف

متقاضي به اداره كل استاندارد استان مبدا توسط ي صادرات يثبت كاالگواهينامه ارائه درخواست دريافت  - 1
 توليد كاال 

 احدي از شركتهاي بازرسي داراي صالحيت معرفي متقاضي به - 2

  به شركت بازرسي داراي صالحيت توسط متقاضي (ذكر شده در چك ليست) ارائه مدارك و مستندات - 3

اتي) با مجوز اداره كل كاال بر اساس استاندارد يا مشخصات فني مورد قبول كشور خريدار (مقصد صادر - 4
 توليد مي شود.  شركت بازرسي كاال داراي صالحيتاستاندارد استان و زير نظر 

آن نشانه گذاري توليد شود، مشخصاتي متفاوت با استاندارد ملي ايران  با كاالي صادراتي ي كهدر صورت  تبصره :
 .باشد مخصوص صادرات )مشخص كردن  ز( متمايبايد به گونه اي باشد كه از كاالي داراي نشان استاندارد ، 

گواهينامه بازرسي  مربوطه يا مشخصات فني نطباق كاال با استاندارد پس از توليد و انجام آزمون، در صورت ا - 5
 انطباق محصول صادر مي گردد.

زمون گواهينامه بازرسي به همراه فايل اسكن شده از كليه مدارك و مستندات (از جمله متن استاندارد، نتايج آ - 6
 و ...) به اداره كل استاندارد استان ارسال مي گردد.
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به اداره كل  توليد كننده، تعهدنامه كتبي محضري مبني بر عدم توزيع و فروش اين كاالها در داخل كشور را - ٧
 ارائه نمايند.

را  كااليگواهينامه ثبت  مدارك ارسالي از سوي شركت بازرسي و در صورت پذيرش، ياداره كل پس از بررس - 8
 .صادر مي نمايد

پس از صدور گواهينامه اطالعات گواهي صادره به همراه رونوشت گواهي را جهت بارگزاري بر روي پورتال   - 9
 سازمان به دفتر ارزيابي كيفيت كاالهاي صادراتي و وارداتي ارسال مي نمايند.

واهي انطباق گدر هنگام خروج كاال ، ادارات كل استاندارد در مبادي خروجي ، نسبت به صدور  -10
 نمايند .مي  اقدام گواهينامه انطباق محصول صادراتيبا استناد به  محموله

از كاال  يبصورت تصادفدر هنگام صدور كاال مي تواند  هياداره كل استاندارد استان جهت اعمال نظارت عال -11
نسبت به ابطال و ضبط  تريآن را در سابقه صادركننده درج و در صورت مغا جيو آزمون انجام و نتا ينمونه بردار

 .دياقدام نما نامهيگواه

گواهي كاالي صادراتي و سوابق اوليه شرايط هنگام صدور ثبت  ستمرارااحراز رت درخواست متقاضي و صودر  -12
    تمديد مي گردد.  با مدت زمان يكسال در سالهاي آتي هاي صادره ، گواهينامهمثبت در كنترلهاي تصادفي

  يادآوري:

كليه مراحل فوق مي  در صورت عدم وجود شركت بازرسي در يك استان يا تمايل اداره كل استاندارد استان، -
  تواند توسط اداره كل استاندارد استان انجام شود.

نداشته باشد، كما في السابق ارزيابي  اتيثبت كاالي صادربراي ساير محموله ها كه صادر كننده تمايل به  -
مشخصات فني اظهار شده بر اساس استاندارد مورد قبول كشور مقصد يا  به صورت جداگانهانطباق هر محموله 

انطباق انجام مي شود و در نهايت براي محموله ها گواهينامه  توسط مراجع قانوني و يا ذيصالح كشور هدف
)COC) يا عدم انطباق (NCRادر مي گردد.) ص  
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  مشخصات فني اظهار شده توسط مراجع قانوني و يا ذيصالح كشور هدفنحوه اعتبار دهي به 

به مشخصات فني كاال اشاره شده و به تاييد اتاق ارائه قرارداد معتبر با خريدار خارجي كه در آن 
و حداقل  سيدهبازرگاني كشور خريدار و سفارت ايران درآن كشور و در نهايت وزارت امور خارجه ر

  حاوي اطالعات زير باشد:

  به زبان فارسي و يا انگليسي نوشته شده باشد، - 1

  مشخصات و آدرس خريدار و فروشنده،     - 2

كاال و حدود مجاز قابل پذيرش آنها توسط  مشخصات فنينام كاال، مدل (درصورت لزوم)، نام تجاري كاال،   - 3
  خريدار،

  راي قرارداد جهت ارسال تدريجي (در صورت لزوم ) به كشور هدف،  مقدار و حجم كاال و مدت اج  - 4

  امضاء طرفين قرارداد،  - 5

   ارائه تعهدات الزم مبني بر تاييد انطباق كاال با مشخصات فني و پذيرش مسئوليت هاي آن - 6
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ريان ثبت با براي اطمينان از انطباق مداوم كاالي ثبت شده يا در ج ايران استاندارد سازمان ملي  -1

استانداردهاي مورد قبول اظهار شده حق دارد در هر زمان هنگام ثبت و يا بعد از آن كاال را مورد ارزيابي قرار 
  دهد و هزينه چنين ارزيابي ، بعهده متقاضي ثبت كاال خواهد بود.

حق دارد بر اساس يافته هاي جديد نظرات خود را بازنگري نمايد و متقاضي  ايران استاندارد سازمان ملي  - 2
  ملزم به پذيرش و رعايت آنهاست.

با  ...... كليه مسئوليت هاي كاالي ثبت شده در ارتباط با متضرر شدن خريـداران ، مصرف كنندگان و - 3
  به تامين خسارتــهاي وارده مي باشد.است و متقاضي ملزم ايران استاندارد  سازمان مليمتقاضي ثبت كاال در 

نتايج بررسي هاي  يااطالعات دريافتي و  از متقاضي ، اخذ مجوز كتبي سازمان ملي استاندارد ايران بدون - 4
    .خود را منتشر و در اختيار ديگران قرار نخواهد داد 

وظف است دو ماه قبل از مدت اعتبار گواهينامه ثبت كاال از زمان صدور يك سال مي باشد و متقاضي م - 5
  اتمام اعتبار گواهينامه با ارائه مدارك مورد نياز اقدام به تمديد گواهينامه مزبور نمايد . 

سازمان ملي استاندارد  ،اظهار شدهيا مشخصات فني در صورت عدم انطباق كاالي ثبت شده با استاندارد  - 6
 اقدام نمايد. ي صادراتينامه ثبت كاالمختار و مجاز است نسبت به تعليق يا ابطال گواهي ايران

  
كاالي صادراتي متقاضي ثبت ............................. ............ عامل شركت مدير ................................................اينجانب 

جهت صادرات به كشور / كشورهاي .............................. ................با نام تجارتي .................. ...............................
  .موارد فوق الذكر را به دقت مطالعه كرده و مي پذيرم ........................................... 

  
  

  نام متقاضي :                                                                                   
  امضاء مجاز و مهر شركت :                                                                                 

  تاريخ :                                                                                   

 

  

  

  

  

  

  ي صادراتيعنوان : پذيرش مقررات و شرايط دريافت گواهينامه ثبت كاال
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 توسط توليد كننده ادراتيي صقاضاي ثبت كاالت  .1

    شده پذيرش مقررات و شرايط دريافت گواهينامه  فرم تكميل   .2

 )MD( اظهار نامه انطباق توليد كننده كاال  .3

 ها ) در اظهار نامه  و درج آن (، ضوابط فني قابل قبول   ها ) اعالم استاندارد (  .4

  ارائه يك نسخه از استاندارد(ها) ، ضوابط فني حاكم بر كاال  .5

   ) T.R نتيجه آزمون كاال (   .6

   شاهد توسط متقاضينمونه  ائهار  .7

  (در صورت وجود)سند مربوط به كيفيت كاال (گواهي محصول )   .8

  (در صورت وجود)سند مربوط به سيستم مديريت كيفيت واحد سازنده كاال   .9

  گزارش و مدارك حاوي اطالعات بيشتر و كاملتر در مورد واحد سازنده كاال  .10
 توليدي تصوير پروانه بهره برداري واحد   .11

          نام تجاري كاال :                                                  نام كاال :

       نام سازنده كاال :

  كشور مقصد صدور كاال :

  تلفن:                      نمابر:                                          آدرس واحد توليدي:

  پست الكترونيك:  

  

  

  

  )COER(ي صادراتي چك ليست دريافت گواهينامه ثبت كاال عنوان : 
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 محموله ها از يتصادف يو نمونه بردار  به منظور ثبت در ظهر آن نامهيصادر كننده موظف است در هر بار استفاده از گواه -1
  .دينسبت به ارائه اصل آن به اداره كل استاندارد استان اقدام نما

ذكر شده  خيتار انيتا پا يمشخصات فن يدارا يكاالها يو براباشد  يصدور م خيسال از تار يكبه مدت  نامهيگواه نياعتبار ا  -2
 باشد. يو فروشنده (صادر كننده) م داريخر نيدر قرارداد ب

 يدر طول سال، از سو يتصادف يبار نمونه بردار كيآزمون حداقل  جيمطابقت نتا ديمشروط به تائ نامهيگواه نيا ديتمد   - 3
 باشد. يادارات كل استاندارد استان م

 

  

  جمهوري اسالمي ايران
  مان ملي استاندارد ايرانساز

Certificate of Exported Commodity Registration 
  الي صادراتياكگواهينامه ثبت 

  
   : كنندهتوليد نام 

   : نام كاال
  :  عالمت تجاري

  : مبادي گمركي صدور كاال
  هدف صادراتي :/ كشورهاي كشور 
    :توليد كننده آدرس 

    : نمابر                                  :                      تلفن 
      :Email                                                                   :آدرس پست الكترونيك

  شماره : 
  تاريخ صدور : 
  تاريخ اعتبار :

 دارد / استانداردها  مرتبط:شماره استان
  
  

  مشخصات فني مورد تاييد كشور هدف ( مقصد ) :
  

مشخصات فني تاييد  ،در صورتيكه كاال بر اساس مشخصات فني اظهار شده توسط مراجع قانوني و يا ذيصالح كشور هدف توليد شده باشد -
بايد پيوست گواهينامه گردد . هشد

 ه است.صادر گرديد.  تجارت(صادرات)اين گواهينامه به استناد بند ج  بسته حمايت از توليد با كيفيت و تسهيل 

                                 گي :   نام و نام خانواد                 
مدير كل استاندارد استان ...................................                


