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 جدول خالصه روشهاي ارزيابي انطباق كاالهاي وارداتي

 / ر230/31شناسه 

 جهت اخذ گواهي انطباق كاال به شرح زير اقدام گردد : 

 با توجه به شرايط ورود كاال يكي از روش هاي ذكر شده در ستون الف انتخاب مي گردد . -1
 با توجه به روش انطباق انتخاب شده (ستون الف) مدارك مرتبط (ستون ب) توسط وارد كنندگان ارائه مي گردد .  -2

روش 
 ارزيابي

الف-شرايط ورود كاال و روش 
 ارزيابي انطباق

 ب-شرايط و مدارك مورد نياز جهت صدور گواهي انطباق

روش 
 اول

ارزيابي انطباق كاال در مبدا خريد توسط 
 COI شركت بازرسي و صدور گواهي 

   قابل قبول صادر شده توسط شركت بازرسي مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران ودرسربرگ شركت COIگواهي  -1
  نتايج آزمون قابل قبول در سربرگ آزمون كننده كه با نظارت شركت بازرسي آزمون شده است.  -2
  در صورت وجود. (SD/MD)اظهار نامه انطباق سازنده يا فروشنده مبني بر انطباق كاال با استاندارد يا ضوابط فني  -3

  تعهد مرجوع يا معدوم نمودن كاال توسط وارد كننده براي فرآورده هاي غذايي فله و نفوذ پذير و فاسد شدني  -4

 

روش 
 دوم

 حمل مستقيم كاالهاي وارداتي 

- محموله داراي مدارك و 1
  مستندات كيفي نباشد.

بازرسي و نمونه برداري از محموله و ارسال نمونه ها به آزمايشگاههاي مورد قبول و مطابقت با  -1
 استانداردهاي مربوطه

 بررسي نتايج آزمون و درصورت قبولي صدور گواهي انطباق  -2

- محموله از يك نوع و يك مدل 2
بوده و داراي سابقه حداقل دوبار 
واردات در سال از گمركات يك  

 استان مي باشد  

 مستندات مربوط به نتايج آزمون محموله هاي قبلي ازمبادي استان  -1
درخواست وتعهد وارد كننده براي استفاده از سابقه وپذيرش مسئوليت ناشي از عدم انطباق كاال با  -2

 استاندارد 
  موافقت مديركل استاندارد استان  -3
 ارائه نمونه هاي كاال جهت ارسال به آزمايشگاهها براي آزمون براساس استانداردها يا مشخصات فني   -4

 
 رسيد تحويل نمونه ها به آزمايشگاهها و ارائه  فاكتور تسويه هزينه آزمون  -5

 

3- 
الف- كاالهايي كه جهت آزمون 

 نيازمند نصب مي باشند. 
ب- كاالهاي با زمان آزمون 

 طوالني
ج- كاالهاي نفوذ پذير و فاسد 

 شدني

ارائه قرارداد با شركت بازرسي تاييد صالحيت شده  براي نظارت بر محموله براي حمل به محل  -1
 نگهداري و يا نصب و آزمون پس از نصب 

 ارائه تعهد وارد كننده مبني بر مرجوع نمودن كاال در صورت مغايرت با استاندارد، ضوابط فني تدوين  -2
 شده يا مشخصات فني اظهار شده مرتبط 

 رسيد تحويل نمونه ها به آزمايشگاهها و فاكتور هزينه آزمون( براي كاالهاي با زمان آزمون طوالني  -3
  ونفوذ پذير و فاسد شدني)

- كاال غير قابل آزمون دركشور 4
است و  آزمايشگاه تاييد صالحيت 

 براي آزمون وجود ندارد. 

ارجاع محموله به احدي از شركتهاي بازرسي براي انجام فرآيند بازرسي ازمحموله،نمونه برداري و  -1
 ارسال به آزمايشگاه جهت آزمون و صدور گواهي بازرسي 

  ارائه مدارك مطابق روش اول ارزيابي انطباق  -2

 

روش 
 سوم

ثبت كاال و ثبت برند در سازمان ملي 
 استاندارد ايران 

 )معتبر از سازمان ملي استاندارد COBR)يا ثبت نام ونشان تجاري (نمانام)(COR اصل گواهي ثبت كاال ( -1
  تصوير گواهي نامه ثبت كاال يا ثبت نام ونشان تجاري به همراه تصوير مدارك مندرج در ظهر گواهي  -2
  ارائه نمونه كاالهاي موجود درمحموله  -3
 (درصورت ارسال نامه از ناحيه اداره كل)  رسيد تحويل نمونه ها به آزمايشگاهها وفاكتور هزينه آزمون -4

 

 
روش 
 چهارم

 
 
 
 

كاالهاي خاص ( به استثناء كاالهاي 
 روش اجرايي سازمان 10پيوست 

استاندارد  كه با ايمني و بهداشت عموم 
  ارتباط دارد).

 
 
 

- جهت پروژه هاي زير بنايي، 1
 عمراني و صنعتي 

-كاال توسط دستگاه هاي اجرايي 1
دولتي و با نام آنها وارد كشور شده 

 است. 

ارائه تعهد تضمين كيفيت مقامات مجاز دستگاه مبني بر  -1
انطباق كاال با استانداردها، ضوابط فني تدوين شده و يا 

  مشخصات فني اظهار شده 
) درصورت SD) يا عرضه كننده (MD اظهارنامه توليدكننده( -2

 وجود 
 ارائه نمونه كاال درصورت درخواست اداره كل  -3

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 

ادامه 
روش 
 چهارم

 

 
 
 
 

كاالهاي خاص ( به استثناء كاالهاي 
 روش اجرايي سازمان 10پيوست 

استاندارد  كه با ايمني و بهداشت عموم 
  ارتباط دارد).

 

-كاال توسط اشخاص حقيقي يا 2
حقوقي براي دستگاه هاي اجرايي 

 وارد كشور شده است 

 ارائه تاييديه از دستگاه اجرايي دولتي -1
ارائه تعهد تضمين كيفيت وارد كننده مبني بر انطباق كاال با  -2

  استاندارد يا مشخصات مورد نياز دستگاه اجرايي.
) درصورت SD) يا عرضه كننده (MD اظهارنامه توليدكننده( -3

 وجود 
  ارائه نمونه كاال درصورت درخواست اداره كل  -4

 

- خطوط توليد ،قطعات وماشين 2
آالت مورد استفاده در خط توليد 

 كارخانجات صنعتي

-كاال توسط اشخاص حقيقي يا 1
حقوقي براي راه اندازي خطوط 
توليد توسط خودشان وارد شده 

 است. 
 

ارائه مجوزهاي قانوني مرتبط از دستگاه هاي مجاز صادر كننده  -1
  مجوز

ارائه تاييديه از سازمان صادركننده مجوز مبني بركاربرد  -2
 كاالدرخط توليد 

ارائه تعهد تضمين كيفيت وارد كننده مبني بر انطباق كاال با  -3
استاندارد، ضوابط فني تدوين شده و يا مشخصات فني اظهار 

 شده 
) درصورت SD) يا عرضه كننده (MD اظهارنامه توليدكننده( -4

 وجود 
  ارائه نمونه كاال در صورت درخواست اداره كل  -5

 
 
 
 
 
 
 

ادامه 
روش 
 چهارم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادامه-كاالهاي خاص ( به استثناء 
 روش اجرايي 10كاالهاي پيوست 

سازمان استاندارد  كه با ايمني وبهداشت 
  عموم ارتباط دارد).

 

- خطوط توليد ،قطعات وماشين 2
آالت مورد استفاده در خط توليد 

 كارخانجات صنعتي

-كاال توسط اشخاص حقيقي يا 2
حقوقي براي راه اندازي خطوط 
توليد توسط اشخاص حقيقي يا 

حقوقي ديگر وارد كشور شده 
 است

ارائه مجوزهاي قانوني مرتبط از دستگاه هاي مجاز صادر كننده  -1
 مجوز

ارائه تاييديه از سازمان صادركننده مجوز مبني بركاربرد  -2
 كاالدرخط توليد 

ارائه قرارداد في ما بين شخص حقيقي يا حقوقي وارد كننده با  -3
 استفاده كننده نهايي (با تاريخ قبل از اظهار كاال) 

ارائه تعهد تضمين كيفيت وارد كننده مبني بر انطباق كاال با  -4
استاندارد، ضوابط فني تدوين شده و يا مشخصات فني اظهار 

 شده 
ارائه تعهد تضمين كيفيت استفاده كننده نهايي مبني بر  -5

انطباق كاال با استاندارد، ضوابط فني تدوين شده و يا 
 مشخصات فني اظهار شده 

) درصورت SD) يا عرضه كننده (MD اظهارنامه توليدكننده( -6
 وجود 

  ارائه نمونه كاال درصورت درخواست اداره كل  -7

 

-مواد اوليه و حد واسط توليد 3
 واحدهاي توليدي 

-كاال توسط واحد توليدي به 1
عنوان مواد اوليه و حد واسط 

  توليد وارد كشور شده است.

ارائه مجوزهاي معتبر از دستگاه هاي مجاز صادر كننده  -1
 مجوز

 ارائه تاييديه از سازمان صادركننده مجوز مبني برفعال بودن  -2
واحد توليدي وكاربرد كاال به عنوان مواد اوليه يا حدواسط 

 توليد 
ارائه تعهد تضمين كيفيت مدير عامل و مدير كنترل كيفيت  -3

مبني بر انطباق كاال با استانداردها، ضوابط فني تدوين شده و 
 يا مشخصات فني اظهار شده 

) درصورت SD) يا عرضه كننده (MD اظهارنامه توليدكننده( -4
 وجود 

 ارائه نمونه هاي كاال درصورت درخواست اداره كل  -5

 
 

-كاال توسط اشخاص حقيقي يا 2
حقوقي به عنوان مواد اوليه و حد 

واسط توليد واحدهاي توليدي 

 
ارائه مجوزهاي معتبر از دستگاه هاي مجاز صادر كننده مجوز  -1
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ادامه 
روش 
 چهارم

ارائه تاييديه از سازمان صادركننده مجوز مبني برفعال بودن  - 2وارد شده است 
واحد توليدي وكاربرد كاالبه عنوان مواد اوليه يا حدواسط توليد 

 
ارائه تعهد تضمين كيفيت مدير عامل و مدير كنترل كيفيت  -3

مبني بر انطباق كاال با استانداردها، ضوابط فني تدوين شده و 
 يا مشخصات فني اظهار شده

ارائه تعهد وارد كننده مبني بر انطباق كاال با استانداردها،  -4
 ضوابط فني تدوين شده و يا مشخصات فني اظهار شده

ارائه قرارداد في ما بين وارد كننده و واحدهاي توليدي (با  -5
  تاريخ قبل از اظهار كاال)

  ارائه نمونه هاي كاال درصورت درخواست اداره كل  -6

 

روش 
 پنجم

 ساير روشهاي ارزيابي انطباق

1- 
الف - ارزش فوب كل اقالم 

مشمول استاندارد اجباري كمتر از 
   دالر باشد.2000

ب - حجم وتعداد كاال محدود 
وهزينه آزمون درمقايسه باارزش 

 كاالقابل توجه باشد 

 تشكيل كميته فني جهت ارزيابي انطباق كاال  -1
 بازرسي عيني كاالي وارداتي توسط نمايندگان كميته فني ارزيابي انطباق وتهيه گزارش  -2
 تنظيم صورتجلسه تاييد كاالي مورد بازرسي توسط كميته فني  -3
  تاييد صورتجلسه توسط مدير كل و اخذ كارمزد خدماتي  -4

سباب بازي،كاالهاي پزشكي،قطعات موتور سيكلت(با هر ارزش دالري )،كاالهاي باحجم  (اين روش براي ا
ك ،تيغ هاي اصالح  كترونيكي، حافظه هاي ديجيتالي كوچ وازم ال وتعداد زياد باارزش كم مانندباطريهاي ل

.... وكاالهاي پيوست  دارد.) 10و   كاربرد ن

-كاالهايي كه بصورت قطعات 2
 ) وارد كشور CKDمنفصله(
 مي شوند

1- 
الف-واردات قطعات منفصله و يا 
قطعات يدكي خودروهاي داراي 

گواهي تاييد نوع توسط 
 خودروسازان 

كاالاز كارخانه مادر درمبدا اصلي و يا ازكشورهاي معتبراروپايي،  -1
 ژاپن، كره جنوبي ومانندآنها خريداري شده است 

 ارائه تعهد تضمين كيفيت مديرعامل و مديركنترل كيفيت  -2
 كارخانه 

) SD) ياعرضه كننده(MD ارائه اظهارنامه انطباق توليدكننده( -3
 

 
1- 

ب-واردات قطعات منفصله ويا 
قطعات يدكي خودروهاي داراي 
گواهي تاييد نوع توسط اشخاص 

 حقيقي يا حقوقي  

كاالاز كارخانه مادر درمبدا اصلي و يا ازكشورهاي معتبراروپايي،  -1
 ژاپن، كره جنوبي ومانندآنها خريداري شده است 

ارائه قرارداد في مابين واردكننده وخودرو ساز داخل كشور  -2
 

ارائه تعهد تضمين كيفيت مديرعامل ومديركنترل كيفي  -3
 خودروساز 

ارائه تعهدتضمين كيفيت و تعلق كاال به خودروساز توسط  -4
 واردكننده 

) SD) ياعرضه كننده(MD ارائه اظهارنامه انطباق توليدكننده( -5
 

  
-واردات قطعات منفصله ويدكي 2

خودرو هاي داراي گواهي تاييد 
نوع توسط نمايندگيهاي مجاز 

معرفي شده از سوي خودروسازان 
  

 

كاالاز كارخانه مادر درمبدا اصلي و يا ازكشورهاي معتبراروپايي،  -1
 ژاپن، كره جنوبي ومانندآنها خريداري شده است 

 ارائه تعهدتضمين كيفيت مديرعامل خودروساز  -2
 ارائه تعهد تضمين كيفيت مدير عامل نمايندگي مجاز  -3
) SD) ياعرضه كننده(MD ارائه اظهارنامه انطباق توليدكننده( -4

 
 

 
 

ادامه 
روش 
 پنجم

 
 
 
 

ادامه -  ساير روشهاي ارزيابي انطباق 
 

-خودروهايي كه بصورت كامل 3
 وارد كشور مي شوند 

 خودرو وارداتي بايد داراي گواهي نامه تاييد نوع باشد.  -1
 ارائه گزارش شركت بازرسي مبني بر بازديد خودرو درگمرك وتاييد مشخصات خودرو با اسناد و تاييد  -2

 نوع ذيربط 
 

-واردات قطعات يدكي خودرو 4
هاي وارداتي داراي گواهينامه 

 تاييد نوع 

-واردات قطعات يدكي توسط 1
نمايندگيهاي مجازخودروهاي 

 خارجي

كاالاز كارخانه مادر درمبدا اصلي و يا ازكشورهاي معتبراروپايي،  -1
 ژاپن، كره جنوبي ومانندآنها خريداري شده است 

  ارائه تعهد تضمين كيفيت مديرعامل نمايندگي مجاز  -2
) SD) ياعرضه كننده(MDارائه اظهارنامه توليدكننده ( -3

 نمايندگي مجاز



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادامه 
روش 
 پنجم

 

-واردات قطعات يدكي توسط 2
اشخاص حقيقي يا حقوقي براي 

نمايندگيهاي مجازخودروهاي 
 خارجي 

 كاالاز كارخانه مادر درمبدا اصلي و يا ازكشورهاي  -1
معتبراروپايي، ژاپن، كره جنوبي ومانندآنها خريداري شده است 

 
 ارائه قرارداد في مابين واردكننده با نمايندگي مجاز  -2
   ارائه تعهد تضمين كيفيت واردكننده كاال  -3
  ارائه تعهد تضمين كيفيت مديرعامل نمايندگي مجاز  -4
) SD) ياعرضه كننده(MDارائه اظهارنامه توليدكننده ( -5

 نمايندگي مجاز
  

 - واردات قطعات آسانسور5

-داراي گواهينامه بازرسي ازمبدا 1
 مي باشد 

ارائه تاييديه انطباق براي چهار قطعه (پاراشوت،گاورنر،ضربه  -1
 گير وقفل درب) 

 بررسي گواهي بازرسي وصدور گواهي انطباق   -2

 
- فاقد گواهينامه بازرسي از مبدا 2

 مي باشد  
نمونه برداري وآزمون چهار قطعه(پاراشوت،گاورنر، ضربه گير  -1

 وقفل درب)  
 بررسي نتايج آزمون چهارقطعه ودرصورت انطباق صدور گواهي   -2

 
 

 
-كاالهاي داراي مجوز از ساير 6

 دستگاه هاي نظارتي 

در مورد كاالهايي كه در يادداشت هاي ذيل كتاب مقررات صادرات و واردات، قانون گذار اخذ تاييديه وزارتخانه يا 
دستگاهي را الزام نموده است (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي،دامپزشكي ،تنظيم 

مقررات و ارتباطات راديويي ،توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ،فرهنگ وارشاد اسالمي ،دخانيات و ...)، تاييديه صادره از 
مي توانند با اخذ   سوي اين مرجع به منزله نتايج آزمايشگاه هاي همكار تلقي شده و ادارات كل استاندارد استان ها

 كارمزد خدماتي نسبت به صدور گواهي ارزيابي انطباق اقدام نمايند. 
 
 

 

 توضيحات:

 نمايند، حق نمونه برداري تصادفي/ (COC)- چنانچه ادارات كل استاندارد استان ها با هر يك از روش هاي فوق الذكر اقدام به صدور گواهينامه انطباق 

 همزمان از كاالي وارداتي و ارسال آن به آزمايشگاه مورد قبول  سازمان محفوظ خواهد بود.

- قراردادهاي نامبرده بربندهاي مرتبط در موارد فوق الذكرمبتني بر مفاد مورد توافق طرفين همراه با نام كاال بوده و ارائه آن در سربرگ يكي از شركت هاي 

 .طرف قرارداد با مهر و امضا طرفين كفايت مي نمايد
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