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هدف- 1
مشمولصادراتیکاالهايانطباقتعیین روش هاي ارزیابیشیوه نامههدف از تدوین این 

می باشد.استاندارد اجباري مقرراترعایت
دامنه کاربرد-2

کاربرد اجباري استانداردمقرراترعایت مشمولصادراتیيکاالهایبراي تمامشیوه نامهاین 
دارد.

مسئولیت اجرا-3
دفتر ارزیابی کیفیت کاالهاي صادراتی و وارداتی، بر عهدهنامه وهیشمسئولیت اجراي این 

نظارت بر بوده وبازرسی کاال تایید صالحیت شدههاي و شرکتهااستانادارات کل استاندارد
بر عهده معاونت ارزیابی کیفیت می باشد آن حسن اجراي 

قوانین و مقررات ذیربط-4
1396تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب قانون 1- 4
و 1371قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 2- 4

هاي بعدي آن   اصالحیه
آن اجراییقانون مقررات صادرات و واردات وآیین نامه3- 4
آن اجراییقانون امور گمرکی وآیین نامه4- 4
وآیین نامه اجرایی آنمبارزه با قاچاق کاال و ارز قانون5- 4
عالی استانداردمصوبات شوراي6- 4

تعاریف- 5
:روندبکار میاصطالحات و /یا واژه ها با تعاریف زیر نامه وهیشدر این 

سازمان5-1
باشد.میرانیاستاندارد ایسازمان ملمنظور 

رات استاندارد اجباريمقرمشمولصادراتیکاالهاي2- 5
استاندارد مقرراتمشمولمصوبات شوراي عالی استانداردکه بر اساس صادراتیکاالهاي
- از این پس به جهت رعایت اختصار، کاالهاي مشمول استاندارد نامیده میگردندمیاجباري

رتال سازمان ملی استاندارد ایران وبر روي پاستانداردفهرست کاالهاي صادراتی مشمول د.نشو
(قسمت صادرات و واردات) قابل دسترس می باشد.www.isiri.gov.irبه نشانی 



٧٨

٣

ايرانسازمان ملی استاندارد

ارزیابی انطباق کاالهاي صادراتیشیوه نامه

کاالي کشاورزي 3- 5
شامل : پسته و مغز پسته،  کشمش، زیره، زعفران، خرما و برگه شش قلم کاالي کشاورزي 

زردآلو مشمول مقررات استاندارد اجباري می باشند.

واحد اجرایی4- 5
وها ادارات کل استاندارد استاندفتر ارزیابی کیفیت کاالهاي صادراتی و وارداتی،منظور
و تیقانون تقو7ماده ذیل 10بند ( موضوع تایید صالحیت شدهيکاالهاي بازرسیشرکت

.دنمی باش) 1396توسعه نظام استاندارد مصوب 

صادرکننده5- 5
که با مجوزهاي اشخاصیو سایر رت بازرگانی معتبر شخص حقیقی یا حقوقی داراي کامنظور 
.نمایدمیصدور کاالاقدام بهقانونی 

صادرکننده برتر6- 5
با مدت صادرکننده برتر از سازمان ملی استانداردنامهي که موفق به اخذ گواهیاهصادرکنند

.د گردمیعینماعتبار 

و ممتازنمونههصادرکنند7- 5
سازمان توسعه تجارتاز که موفق به دریافت لوح تقدیر در روز ملی صادراتايهصادرکنند

. استایران شده 

متقاضی5-8
جهت صدور کاالي نامه انطباقبراي دریافت گواهیحقوقی است کهشخص حقیقی یا منظور 
)، اقدام نماید.وکالت نامه محضري( باصادرکنندهقانونینمایندهبه عنوانشخصا یا ،موردنظر

تقاضا نامه9- 5
واحدبه خود تنظیم و محمولهجهت صادرات که متقاضی انطباقارزیابیدرخواست کتبی

.نمایدمیارائهاجرایی 

اتدرامحموله اظهار شده براي ص10- 5
عبارت است از کلیه بسته هاي کاال که مربوط به یک اظهارنامه حمل بوده و باید از یک نوع 

مشخص بوده و داراي کیفیت مشخص و یکسانی باشد.
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گذاري محمولهو عالمتمهار 11- 5
با عالئم ،برداريکه بعد از نمونهبراي صادراتمهار کردن و عالمتگذاري محموله اظهار شده 

هاي محموله و پیشگیري بوسیله ابزار عالمتگذاري مناسب به منظور شناسایی بستهو مخصوص 
از هر نوع دخالت غیرمجاز در آن انجام می گیرد. 

نمونه12- 5
رداري ، طبق استاندارد یا دستورالعمل نمونه بمورد ارزیابیقدار کاالیی است که از یک محموله م

.هاي کل محموله برداشته می شودمنظور انجام آزمون و تعیین ویژگیه بمرتبط

نمونه برداري13- 5
مرتبططبق استاندارد یا دستورالعمل نمونه برداري مورد ارزیابی محموله تهیه نمونه از 

می باشد.

بازرسی14- 5
تعیین انطباق آنها با الزامات مشخص فرایند یا تاسیسات و محصول،بررسی طراحی محصول،

اي (اظهار نظر تخصصی) می باشد.شده یا با الزامات عمومی بر مبناي قضاوت حرفه

ارزیابی انطباق 15- 5
اثبات اینکه الزامات مشخص شده در رابطه با یک محصول، فرآیند، سیستم، شخص یا نهاد 

برآورده شده است.

COC(1(انطباقنامهگواهی16- 5

روش هاي ارزیابی انطباق و مقررات مربوطه، انطباق کاال با یکی از سندي است که بر اساس 
د.نمایگواهی می را استانداردها یا مشخصات فنی 

مشخصات فنی 17- 5
مراجع قانونی و یا ذیصالح کشور هدف توسط کهبوده کاالفنی سندي است که حاوي الزامات 

ایران جمهوري اسالمیسفارتو هدفاعتباربخشی توسط اتاق بازرگانی کشور از پسوتائید
در آن کشور، توسط وزارت امور خارجه ایران صحه گذاري می گردد. 

1 - Certificate of Conformity
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کاالي صادراتینامه ثبت گواهی18- 5
نشان و هدفنام صادر کننده ، کشور با ي صادراتیاست که نشان دهنده ثبت کاالسندي

سازمان می باشد.تجاري مشخص در 

صادرات مرجوعی19- 5
با استاندارد یا انطباق ، عدم بدلیل ممنوعیت که به هاي صادراتی مشمول استانداردمحموله

احراز شرایط از سوي کشور عدموبا مجوزهاي مربوطهانطباقعدم مربوطه ، هاياستاندارد
در گمرکات کشور اظهار می گردد.پس از عودتپذیرفته نشده وهدف

صادرات برگشتی20- 5
کشور به18-5به غیر از موارد بند ییلاستاندارد که به دالمشمولصادراتیهايمحموله

گردد.میاظهار کشور گمرکاتدرشده و بازگردانده 
آزمایشگاه هاي قابل قبول :21- 5

صادراتیآزمایشگاه هایی می باشند که نتایج آزمون صادره از سوي آنها در ارزیابی انطباق کاالي 
مورد استناد قرار می گیرد . این آزمایشگاه ها عبارتند از :

آزمایشگاه هاي مرجع در پژوهشگاه سازمان و یا ادارات کل استانها1- 21- 5
ISOآزمایشگاه هاي داراي گواهینامه 2- 21- 5 که توسط ISO/IEC 17025و 17025

، تایید صالحیت شده اند.٢(AB)یکی از نهاد هاي تایید صالحیت 
آزمایشگاه هایی که توسط سازمان  بر اساس روش اجرایی تایید صالحیت 3- 21- 5

/ ر تأیید صالحیت 208/111آزمایشگاههاي همکار و نظارت بر عملکرد  آنها  به شماره مدرك 
شده اند.  

:هدفآزمایشگاههاي مورد قبول کشور 22- 5
تایید صالحیت ،هدفکشور از طرف مرجع  ذیصالح ی اطالق می شود که یبه آزمایشگاهها

گردیده اند.

ملی ایرانکاالي فاقد نشان استاندارد23- 5
می باشند.استاندارد ملی ایران فاقد نشان صادراتی که مشمول استاندارد بوده ولیکاالهاي

2 - Accreditation Body
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شرح اقدامات- 6

رند:یمی گقرار ارزیابی انطباق موردزیرروش هايکاالهاي صادراتی به یکی از 

انطباق بر اساس استاندارد ملی ایران ارزیابی1- 6

یملّداردناستانشانبابر اساس استاندارد ملی ایران صادراتیکاالهايارزیابی انطباق 1- 1- 6
ایران

،می باشندمعتبراستاندارد نشانداراي پروانه کاربرد که2-5موضوع بند براي صادرات کاالهاي 
.نمی باشداداره کل استاناز صادراتیانطباقگواهینامهنیازي به اخذ

توانند از طریق پایگاه مینشان استانداردگمرکات جهت احراز اصالت پروانه هاي کاربرد -یادآوري 
یا استعالم از اداره کل استاندارد وWWW.ISIRI.GOV.IRاطالع رسانی سازمان به آدرس 

نمایند.اقدام10001517و یا سامانه پیامکی کاالصدورمحل 
نامه انطباق صادراتی براي این کاالها، ادارات کل  ر صورت درخواست متقاضی جهت دریافت گواهید

بررسی و احراز اصالت و اعتبار پروانه کاربرد نشان استاندارد ، نسبت به صدور گواهی می توانند پس از 
انطباق اقدام نمایند.

(غیر که صادرکننده بخواهد کاالي داراي نشان استاندارد را با نام تجاري متفاوتیدر صورتی:تبصره
در صادر نماید باید پس از ثبت نام تجاري در مرجع ذیربط از نام تجاري مندرج در پروانه کاربرد)

، نسبت به اعالم موضوع در اداره کل محل تولید اقدام و مجوز الزم را دریافت نماید.داخل کشور
بدون نشان استاندارد ملی ارزیابی انطباق کاالهاي صادراتی بر اساس استاندارد ملی ایران 2- 1- 6

ایران

ل استاندارد و فاقد نشان استاندارد ملی(غیر از کاالهاي کشاورزي) باید تحت تولید کاالهاي مشمو
با یا احدي از شرکتهاي بازرسی تایید صالحیت شده محل تولیدنظارت اداره کل استاندارد استان

انجام شود.مجوز اداره کل استاندارد استان محل تولید 

اداره کل استاندارد استان محل صدور پس از دریافت درخواست متقاضی نسبت به ارزیابی 1- 2- 1- 6
انطباق محموله بر اساس استاندارد ملی ایران اقدام می نمایند. 

که انطباق کاالي صادراتی توسط اداره کل استان محل تقاضـا، احـراز و محمولـه    درصورتی6-1-2-2
توانـد پـس از دریافـت تاییدیـه     استاندارد استان محل صدور کاال میمهار و پلمپ شده باشد، اداره کل 

نامه انطباق اقدام نماید.استان محل تقاضا، نسبت به صدور گواهی
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تواند با دریافت گواهی بازرسی اداره کل استاندارد استان براي هر محموله صادراتی می3- 2- 1- 6
نامه انطباق حیت شده توسط سازمان) ، گواهیصادر شده از سوي شرکت هاي بازرسی کاال (تایید صال

صادر نماید. 

هایی که ویژگی هاي کاال مطابق با تواند براي محموله اداره کل استاندارد استان می:1تبصره 
بندي غیر از آنچه که در استاندارد ملی بستهاستاندارد ملی مربوطه می باشند ولی خریدار درخواست 

را داشته ساخت ایران بر روي کاالو یا عدم درج عدم درج نشان استانداردو یا مربوطه ذکر شده
نامه انطباق با مشخصات فنی (ویژگی هاي ذکر شده در استاندارد ملی مربوطه) صادر باشد، گواهی

نماید.
گیري آفالتوکسین بنا به درخواست صادرکننده (مطابق براي پسته صادراتی آزمون اندازه:2تبصره 
شود. نتایج حاصله نباید از حد تعیین شده توسط کشور خریدار بیشتر گردد. ) انجام می4پیوست

ارزیابی انطباق کاالهاي صادراتی بر اساس استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف،  2- 6
اظهار شده توسط مراجع فنیاستانداردهاي بین المللی مورد قبول طرفین، مشخصات

کشور هدفصالحیذایو یقانون

(غیر از کاالهاي کشاورزي) باید تحت استاندارد ملیفاقد نشان وتولید کاالهاي مشمول استاندارد
با یا احدي از شرکتهاي بازرسی تایید صالحیت شده محل تولیدنظارت اداره کل استاندارد استان

انجام شود.مجوز اداره کل استاندارد استان محل تولید 

استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف بر اساسکاالهاي صادراتی ارزیابی انطباق 2-1- 6
استاندارد کشور هدف ، صادرکننده باید براساس بر اساسبراي صادرات کاالهاي مشمول استاندارد 

ادارات کل استاندارد استانو تهیهدرخواست کتبی خریدار، کاال را مطابق استاندارد درخواست شده 
د:ننمایمی اقدامصادراتیگواهی انطباقرق زیر نسبت به صدوربه ط

اداره کل استاندارد استان محل صدور کاال، پس از دریافت درخواست متقاضی نسبت به 1- 2-1- 6
(ذکرشده در درخواست استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف ارزیابی انطباق محموله بر اساس

نماید.می کتبی خریدار) اقدام 
توسـط  ،شده کشـور هـدف  نییبر اساس استاندارد تعکه انطباق کاالي صادراتی درصورتی6-2-1-2

اداره کل استان محل تقاضا، احراز و محموله مهار و پلمپ شده باشد، اداره کل استاندارد استان محل 
انطباق اقدام نماید.تواند پس از دریافت تاییدیه استان مبدا ، نسبت به صدور گواهینامه صدور کاال می
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یبازرسـ یگـواه افـت یبا درتواندیمیهر محموله صادراتياداره کل استاندارد استان برا6-2-1-3
انطباق نامهیشده توسط سازمان)، گواهتیصالحدییکاال (تایبازرسيشرکت هايصادر شده  از سو

صادر نماید.

استانداردهاي بین المللی مورد قبول طرفینبر اساس کاالهاي صادراتی ارزیابی انطباق 2-2- 6

نسبت به یدرخواست متقاضافتیاداره کل استاندارد استان محل صدور کاال، پس از در2-2-1- 6
نماید. اقدام می، نیمورد قبول طرفیالمللنیبياستانداردهاانطباق محموله بر اساس  یابیارز

مورد قبول یالمللنیبيبر اساس  استانداردهایصادراتيانطباق کاالکهیدرصورت2-2-2- 6
، توسط اداره کل استان محل تقاضا، احراز و محموله مهار و پلمپ شده باشد، اداره کل نیطرف

استان مبدا ، نسبت به صدور هیدییتاافتیتواند پس از دری استاندارد استان محل صدور کاال م
.دیماانطباق اقدام ننامهیگواه

یبازرسیگواهافتیتواند با دریمیهر محموله صادراتيه کل استاندارد استان براادار2-2-3- 6
انطباق نامهیشده توسط سازمان)، گواهتیصالحدییکاال (تایبازرسيشرکت هايصادر شده  از سو

صادر نماید.
.موردنظر می باشدویر کامل استاندارد تصمتقاضی ملزم به ارائه، اداره کلدرخواست یادآوري: درصورت

فنی اظهار شده توسط مراجع قانونی مشخصات بر اساسکاالهاي صادراتی ارزیابی انطباق 2-3- 6
و یا ذیصالح کشور هدف

حسب مشخصات فنیزیر ، و اقدامات مدارك دریافتپس از اداره کل استاندارد استان روشدر این 
مشخصات فنی می تواند توسط طرفین (کشور هدف صالحیذایو یاظهار شده توسط مراجع قانون

نسبت به صدور قرارداد اظهار و توسط مراجع قانونی و یا ذیصالح کشور هدف نیز تایید گردد.) 
گواهینامه انطباق اقدام می نمایند:

مشخصات فنیانطباق صادراتی براساس نامهگواهیصادرکننده مبنی بر صدور رخواستد2-3-1- 6
،کاال

هدفمعتبر و اعتباربخشی شده توسط اتاق بازرگانی کشور قرارداد معتبر با خریدار خارجی2-3-2- 6
، که باید داراي حداقل ، سفارت جمهوري اسالمی ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه ایران 

اطالعات زیر باشد:
،به زبان فارسی و یا انگلیسی - 1
،خریدار و فروشندهمشخصات و آدرس  -2
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،توسط خریدارآنهاد مجاز قابل پذیرشدوح(درصورت لزوم)، نام تجاري کاال و نام کاال، مدل- 3
هدف،و حجم کاال و مدت اجراي قرارداد جهت ارسال تدریجی (در صورت لزوم ) به کشور قدارم- 4
قرارداد،امضاء طرفین - 5
بازرسی کاالتوسط شرکتصادره،پس از تولیدبازرسیگواهی2-3-3- 6

و دریافت تقاضانامه متقاضی توانند در صورتمیشرکت هاي بازرسی کاال تایید صالحیت شده سازمان -
نمایند.بررسی مدارك و انجام بازرسی نسبت به صدور گواهی بازرسی جهت ارائه به اداره کل اقدام 

انجام بازرسی، نمونه برداري و آزمون تصادفی2-3-4- 6
شرکت هاي بازرسی به صورت تصادفی از کاال نمونه عملکرد اداره کل می تواند به منظور ارزیابی 

برداري و آزمون نماید .
انطباق مشخصات ظاهري و نشانه گذاري با مشخصات فنی2-3-5- 6
امکان شناسایی و تمایز کاالي صادراتی با تولید داخل و تعهد عدم عرضه کاالي تولیدي بر 2-3-6- 6

اساس مشخصات فنی در داخل کشور 
در صورت تایید انطباق، صدور گواهینامه انطباق2-3-7- 6

دارد استان انجام پذیرد، نیازي نتبصره: چنانچه فرآیند ارزیابی انطباق بطور کامل توسط اداره کل استا
ارائه گواهی بازرسی نمی باشد.به 

ارزیابی انطباق کاالي صادراتی بر اساس گواهی نامه ثبت کاالي صادراتی3- 6

اصل هیبا اراتوانندمیاند، گردیدهگواهی نامه ثبت کاالي صادراتیکه موفق به اخذ یصادرکنندگان
اداره کل استاندارد است یهی. بدندینماافتیانطباق دریکل استاندارد استان گواههاداربهنامهیگواه

موردي از محموله هاي صورت ه بدر هنگام صدور کاال تواند میاستان جهت اعمال نظارت عالیه 
مونه برداري و آزمون انجام و نتایج آن را در سابقه صادرکننده درج و در صورت مغایرت صادراتی، ن

.نمایدمذکور اقدام نامهیهگوادینسبت به عدم تمدو نموده ضبط گواهینامه اقدام یابه ابطال ونسبت 
گردد.میسازمان گزارش یو وارداتیصادراتيکاالهاتیفیکیابیبه دفتر ارزيموارد مردوددرضمن 

فنی مشخصات یادآوري: شرایط اخذ گواهی نامه ثبت کاالي صادراتی ، نحوه اعتبار بخشی به 
می باشد.8شده و فرم گواهی نامه ثبت کاالي صادراتی طبق پیوست اظهار
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صادراتویژه ارزیابی انطباق کاالي صادراتی داراي نشان استاندارد 4- 6

ویژهنشان گواهی نامه ثبت کاالي صادراتی گردیده و اجازه حک که موفق به اخذ یصادرکنندگان
کل هاداربهنامهیاصل گواههیبا اراتوانند، میدریافت نموده اندرا بر روي کاالهاي خود صادرات

اداره کل استاندارد استان جهت اعمال است یهی. بدندینماافتیانطباق دریاستاندارد استان گواه
نمونه برداري و موردي از محموله هاي صادراتی،صورت ه تواند در هنگام صدور کاال بنظارت عالیه می

آزمون انجام و نتایج آن را در سابقه صادرکننده درج و در صورت مغایرت نسبت به ابطال و یا ضبط 
به يموارد مردوددرضمن . نمایدمذکور اقدام نامهیهگوادینسبت به عدم تمدگواهینامه اقدام نموده و 

گردد.میسازمان گزارشیو وارداتیصادراتيکاالهاتیفیکیابیدفتر ارز

می باشد.8طبق پیوست صادراتویژه نشان استاندارد یادآوري: شرایط اخذ 

ارزیابی انطباق براساس گواهینامه صادرکنندگان برتر 5- 6

صادرکنندگانی که موفق به اخذ گواهینامه صادرکننده برتر از دفتر ارزیابی کیفیت کاالهاي - الف
توانند با ارایه اصل گواهینامه به ادارات گردند میاستاندارد استانییا ادارات کل صادراتی و وارداتی 

بدیهی است ادارات کل .کل استاندارد استان نسبت به دریافت گواهینامه انطباق صادراتی اقدام نمایند
ها نمونه توانند بصورت موردي از محمولهاستاندارد استانها پس از صدور گواهینامه انطباق صادراتی می

داري نموده و نتایج را در سوابق عملکردي صادرکننده ثبت و موارد مردودي را به دفتر ارزیابی بر
کیفیت کاالهاي صادراتی و وارداتی سازمان گزارش نمایند تا نسبت به عدم تمدید گواهینامه مذکور 

اقدام گردد.
سازمان توسعه تجارت با توجه به درج سقف صادرات ساالنه در گواهینامه مذکور بر اساس تایید-ب

بوده تا اداره کل و تأیید سازمان الزامی از سوي گمركارسال مستندات مربوط به هر محمولهایران، 
استاندارد استان مبادي خروجی پس از کنترل و ثبت میزان صادرات متقاضی ، نسبت به ارایه 

تسهیالت اقدام نمایند.

می باشد.7س پیوست شرایط اخذ گواهینامه برتر بر اسایادآوري :

و ممتازصادرات توسط صادر کنندگان نمونه6- 6

مورد اعالم سازمان توسعه تجارت ایرانی که براساسصادرکنندگان نمونه براي صادرات محصوالت
انطباق ندارند.اخذ گواهی، نیازي به باشندتائید می
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صادرات برگشتی 7- 6

به کشور برگشت خصوص محموله هاي صادراتی که به هر دلیلیادارات کل استاندارد استان ها در 
داده شده  و در گمرکات ورودي اظهار گردیده اند، باید بر اساس شرایط زیر اقدام نمایند:

دریافت مدارك گواهینامه صادراتی اولیه (جهت خروج از کشور)7-1- 6

)6تکمیل چک لیست مربوط به کاالهاي صادراتی برگشتی (پیوست شماره 7-2- 6

مطابقت با و در صورت پس از آزمون فسادپذیر ،برگشتی کاالهاي صادراتی در خصوص 7-3- 6
.، اجازه ورود داده می شود استاندارد ملی 

و دارا بودن عالمت استاندارددر خصوص کاالهاي صادراتی برگشتی فسادناپذیر، در صورت7-4- 6
.اجازه ورود داده می شودرعایت نمودن شرایط هنگام صدور ، 

، پس از آزمون و در ریفسادناپذی فاقد نشان استانداردبرگشتیصادراتيدر خصوص کاالها7-5- 6
شود .صورت مطابقت با استاندارد ملی و یا استانداردهاي مورد قبول سازمان ، اجازه ورود داده می 

داخل د ملی نباشد اجازه ورود بهمطابق استاندارکاالي صادراتی برگشتیدر صورتی که 7-6- 6
.کشور را ندارد

ولی براي واردات براي صادرات نبودهيمقررات استاندارد اجبارتیمشمول رعاکاالهایی که 7-7- 6
با مشمول استاندارد اجباريوارداتیمول قرار دارند، در هنگام بازگشت مانند کاالي جزء کاالهاي مش

می شود.رفتارآنها 
معدوم یا اجازه ورود به داخل کشور را ندارند.(کاالهاي فساد پذیر فاقد نشان استاندارد7-8- 6

)دنصادرات مجدد گرد

صادرات مجدد کاالي وارداتی 8- 6
در صادرات محموله هاي داراي گواهینامه انطباق وارداتی، اداره کل استاندارد استان می تواند مشروط 

توسط کارشناسان استان و یا شرکت هاي بازرسی در هنگام ورود به احراز حفظ مشخصات قبلی کاال 
گواهینامه تایید صالحیت شده و با استناد به گواهینامه انطباق محموله وارداتی نسبت به صدور 

انطباق صادراتی اقدام نماید.
سازمان ملی استاندارد هیچ گونه مسئولیتی در خصوص صادرات کاالهاي وارداتی یادآوري:

مرجوعی(نامنطبق با استاندارد مربوطه) به سایر کشورها را ندارد.
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موقت صادراتکاالهاي 9- 6
بایدمشمول استاندارد خروج موقت صادراتی ارزیابی انطباق کاالي براي،صورت ارجاع گمركدر

اقدام گردد.نامه وهیشطبق این 
صادرات کاالهاي حاصل از ورود موقت 10- 6

باید طبق ارزیابی انطباق کاالي مشمول استاندارد صادراتی ورود موقت، برايدر صورت ارجاع گمرك، 
اقدام گردد.نامه وهیشاین 

صادرات خودرو 11- 6
خودروهاي مشخصاتدرخصوص صادرات خودرو داراي تایید نوع، پس از بررسی و تایید مطابقت 

ادارات کل نسبت به صدور ، با مشخصات اعالم شده در فهرست خودروهاي داراي تایید نوعاظهار شده 
انطباق اقدام نمایند.گواهی

یک و براي سایر کاالها 5اعتبار گواهینامه هاي کاالهاي کشاورزي طبق جدول پیوست مدت12- 6
مدیرکل بنا به تاییدو در پایان مدت اعتبار، در صورت درخواست تمدید ، می باشدماه

.گرددمی استاندارد استان، اقدام مناسب معمول 
صادرات از طریق مرزهاي هوایی 13- 6

و مصنوعات فلزات شود (غیر از زعفرانکه از طریق مرز هوایی صادر میکاالي مشمول استاندارد 
انطباق با استاندارد ملی مربوطه ندارند.  ) نیازي به ارایه گواهیبهاگران

درخصوص صادرات مصنوعات طال، تعیین عیار براساس استاندارد ملی ایران و یا استاندارد کشور -
انگ گذاري وجود ندارد.جهتهدف کافی بوده و الزامی

غیر از روغن موتور )  صادرات از طریق اعتبار اسنادي (14- 6
موتور ) گیرد (غیر از روغن کاالهاي صادراتی مشمول استاندارد که از طریق اعتبار اسنادي صورت می

انطباق با استاندارد ملی مربوطه ندارند.   نیازي به ارایه گواهی

صادرات با هدف بازاریابی و شرکت در نمایشگاههاي خارج از کشور 15- 6
کاالهاي صادراتی مشمول استاندارد که براي بازاریابی یا شرکت در نمایشگاههاي خارج از کشور با 

انطباق با استاندارد ملی مربوطه شوند نیازي به اخذ گواهیتایید سازمان توسعه تجارت ایران صادر می
ندارند.

سایر 16- 6
هاي صادره در مدت اعتبار آن موکول به احراز شرایط پذیرش درخواست تغییر مقصد گواهینامه-

باشد.حسب ضوابط و مقررات مربوطه می
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هاي صادراتی موکول به داشتن کارت نامهپذیرش درخواست تغییر نام صادر کننده در گواهی- 
با رعایت سایر مقررات می باشد.بازرگانی معتبر و درخواست رسمی طرفین و اقدام 

انجام فرآیند ارزیابی انطباق در سامانه صادرات و واردات سازمان 17- 6
گیرد:هاي ذیل صورت میبه روشانجام فرآیند ارزیابی انطباق در سامانه صادرات و واردات سازمان

طباق قبل از اظهار کاال در گمركارزیابی ان17-1- 6

ارزیابی انطباق قبل از اظهار کاال در گمرك  توسط اداره کل 1- 1- 6-17
در این روش براساس درخواست متقاضی و قبل از اظهار در گمرك، محموله توسط اداره کل بررسی و 

گیرد، با ثبت فرآیند در سامانه مذکور هاي ارزیابی انطباق، مورد ارزیابی قرار میبراساس یکی از روش
گردد.اساس شماره درخواست، گواهی انطباق صادر میبراي متقاضی بر 

پس از اظهار کاال در گمرك  و مشخص شدن شماره اظهارنامه محموله ، اداره کل با فراخوانی اطالعات 
اظهارنامه با مرتبط کردن فرایند ارزیابی با شماره درخواست ( ارزیابی انجام شده) نسبت به تکمیل 

شود.یگمرك منعکس میکیبه سامانه الکترونجهینتید، فرایند اقدام و در صورت تای

کاالي صادراتی ارزیابی انطباق قبل از اظهار کاال در گمرك توسط احدي از شرکتهاي بازرسی2- 1- 17- 6
تایید صالحیت شده

ياز شرکتهاياحدمحموله توسط با درخواست متقاضیدر گمرك،کاال در این روش  قبل از اظهار 
هاي ارزیابی انطباق، مورد ارزیابی قرار اساس یکی از روششده بررسی و برتیصالحتاییدیبازرس

گیرد و گواهینامه بازرسی محموله صادر و در سامانه بارگذاري می گردد. می
پس از اظهار کاال در گمرك  و مشخص شدن شماره اظهارنامه محموله ، اداره کل با فراخوانی اطالعات 
اظهارنامه با مرتبط کردن فرایند ارزیابی با گواهینامه بازرسی نسبت به تکمیل فرایند اقدام و در صورت 

.شودیگمرك منعکس میکیبه سامانه الکترونجهینتتایید، 

ارزیابی انطباق بعد از اظهار کاال در گمرك:2- 17- 6
در این روش پس از اظهار محموله صادراتی توسط متقاضی، اطالعات اظهارنامه در سامانه فراخوانی شده 

به سامانه جهینتد،ییو در صورت تاهاي ارزیابی انطباق، ارزیابی صورت می گیرد و بر اساس یکی از روش
.دشویگمرك منعکس میکیالکترون
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بایگانی سوابق-7
و همچنین یو وارداتیصادراتدفتر ارزیابی کیفیت کاالهايدر نامهوهیشکلیه مدارك مربوط به این 

ادارات کل استاندارد استانها بایگانی می شود.

گیرندگان نسخ-8
مانریاست سازمان، معاونت ها و کلیه مدیریت هاي واحد هاي ستادي و ادارات کل استانی ساز

پیوست ها-9

تقاضا نامه ارزیابی انطباق محموله صادراتی–1پیوست شماره -1- 9
انطباق صادراتینامهگواهی–2پیوست شماره -2- 9
Certificate of conformity-3پیوست شماره -3- 9

TEST REPORT FOR AFLATOXIN–4پیوست شماره -4- 9

حداکثر مدت اعتبار گواهینامه هاي انطباق کاالهاي کشاورزي –5پیوست شماره -5- 9
چک لیست مربوط به کاالهاي صادراتی برگشتی–6پیوست شماره -6- 9
شرایط صدور و تمدید گواهینامه صادرکننده برتر–7پیوست شماره -7- 9
و دریافت نشان استاندارد ویژه ي صادراتیثبت کاالنامهیصدور گواهندیفرا–8پیوست شماره -8- 9

اظهار نامه انطباق محصول، فرمفرم گواهینامه ثبت کاالي صادراتیوچک لیست صادرات، 
فهرست کاالهاي صادراتی مشمول استاندارد اجباري–9پیوست شماره -9- 9

مدارك منسوخ و باطل شده - 10
و 1379مورخ آذز ماه 35/106/5اجرایی شماره با تصویب این مدرك کلیه بخشنامه هاي مغایر، روش 

ین مدرك جایگزین آن می شود.تجدید نظر اول آن منسوخ و ا
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