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 د به سامانهروو  -1

آدرس سامانه جامع  د.یوارد سامانه شو خود و رمز عبور ینام کاربر واردکردند با یتوانمی، در سامانه جامع تجارت نامثبتپس از 

  .(صفحه اصلی سامانه جامع تجارت-1 ریتصو) است www.ntsw.irتجارت 

در  آموزش عملیات پایهنام و ورود به سامانه جامع تجارت در سند راهنمای اطالعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت

 صفحه اصلی سامانه در دسترس کاربران است.

 تجارت جامع سامانه اصلی صفحه-1 ریتصو

file:///C:/Users/a.dabaghha/AppData/Local/Temp/www.ntsw.ir
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 نقش تعیین  -2

برای اخذ شناسه که د یدقت داشته باش. شودانتخاب  کاربر توسطاال مرتبط با ثبت ک (صالحیت )نقش نیاز است تا در این مرحله

 د.یهای تولیدی خود را بارگذاری کرده و نقش تولیدی دریافت نمایتولید داخل، نیاز است صالحیت یکاال

 نقش تاجر 
 "کاالی تولیدیثبت شناسه "به منوی پس از بارگذاری شناسه صنفی، گواهی تولید و... در سامانه جامع تجارت، دسترسی کاربر 

 عملیات شناسه کاال ایجاد خواهد شد. بخش در

 نقش صاحب برند 
 امالک و اسناد تثب سازمان یمعنو تیمالک اداره در عالمت تجاریهای صورت گرفته در خصوص گواهی ثبت پس از بررسی

 در عملیات شناسه کاال ایجاد خواهد شد. "کاالی تولیدیثبت شناسه"به منوی  ، دسترسی کاربرکشور

 باشند.باشد که فقط مالک برند هستند و تولید کننده نمینقش صاحب برند در خصوص کاربرانی می 

  

 .سامانه جامع تجارت مراجعه نمایید یداخل تجارت مسـتنداتجهت کسب اطالعات بیشتر به اسناد آموزشی بخش 

آن اقدام به اخذ  باو متناسب  نظر خود را در این مرحله انتخاب نمایید متناظر با کاالی مورد نقشکه دقت فرمایید 

 .(تجارتفرم انتخاب نقش سامانه جامع -2 ریتصو) شناسه کاال نمایید

 تجارت جامع سامانه نقش انتخاب فرم-2 ریتصو
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 تولیدی کاالی ثبت  -3

 "تاجر حقوقی، تاجر حقیقی، برندصاحب "های و انتخاب یکی از نقش سامانه به ورود از پس، تولیدی جهت اخذ شناسه کاال

را انتخاب  جدید کاالی ثبتگزینه  ،نمایید. پس از باز شدن صفحه انتخاب را یدیلتو یهاکاال فهرستگزینه  ،«شناسه کاال» یدر منو

 .(یدیتول یفهرست کاالها-3 ریتصو) رده و وارد فرم ثبت اطالعات کاال شویدک

 کاالهای تولیدی  )شرکت تولید کننده( رجع سازندهم 
 شود. ایجاد "مرجع سازنده"نیاز است فیلد ، تولیدی نماید یاگر کاربر تولیدکننده برای اولین بار اقدام به ثبت شناسه کاال 

بود خواهد ناز جانب کاربر  آن نیاز به انتخاب و تعریفبعد دفعات  و در انجام شودیکبار  بایستمی ایجاد مرجع سازندهو  استاندارد سازی

 .(فرم مرجع سازنده تولیدی-4 ریتصو)

 یدیتول یکاالها فهرست-3 ریتصو

 تولیدی سازنده مرجع فرم-4 ریتصو
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سنجی نام و اطالعات شرکت حقوقی با استعالم شناسه ملی صحت نام فارسی مرجع سازنده معادل نام شرکت تولیدی بوده و

 .(استعالم نام شرکت - 5 ریتصو) شودمی انجام  ilenc.ssaa.irبه آدرس  سازمان ثبت اسناد و امالک کشورحقوقی شرکت در سایت 

 "انگلیسی-نام تولید کننده"فیلد مرجع سازنده در نام التین  بایستمی ،با توجه به دوزبانه بودن سامانه شناسه کاالهمچنین 

درخواست ایشان مرجع سازنده توسط کاربر به درستی اعالم نگردد،  التین چنانچه نام اعالم گردد.صحیح و کامل به صورت توسط کاربر 

را اعالم  التین صحیحنام  5داخلی  75492000شود در تماس با پشتیبانی به شماره درخواست می کاربرشود و از توسط ناظر رد می

  .نمایند

 راهنمای درج نام التین مرجع سازنده شرکت های ایرانی:  1-1-3
( و با حروف بزرگ درج شود و فقط Englishانگلیسی ) به صورت کامالً بایستمینام التین مرجع سازنده )شرکت حقوقی( 

 .( درج شوندFinglish)فینگلیشتوانند به صورت باشند می)یک تا پنج سیالب( می "اسم خاص"کلمانی که 

 .گیری سامانه شناسه می باشدالزم به ذکر است در مواردی که در تبدیل اسامی خاص به التین اختالفی باشد مرجع تصمیم

 مثال: 

 سازنده مرجع التین مثال -1 جدول

 نام التین نام فارسی

 X  X OIL روغن

 X  X INDUSTRIAL GROUP صنعتی گروه

  X INDUSTRIAL SLAUGHTERHOUSE X صنعتی کشتارگاه

 X  X  FIBER INDUSTRY الیاف صنعتی

 X X COSMETICS INDUSTRIE بهداشتی و آرایشی صنایع

 شرکت نام استعالم - 5 ریتصو
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 صفحه اول: انتخاب سرفصل 
مختلف های کاالیی گروهآن  درکه  شودیمنمایش داده  یاصفحه ثبت کاالی تولیدی در منوی سمت راست، ینهیگزبا انتخاب 

های متناظر نامنام سرفصل، کد و بر اساس  دیتوانیمهمچنین  .(صفحه انتخاب سرفصل د،یجد یفرم ثبت کاال-6 ریتصووجود دارد )

فرض جستجو بر )حالت پیشجستجو و مشاهده نمایید. را خود  مدنظرسرفصل کاالیی  ISIC و شرح تعرفه، کد و شرح کدسرفصل، 

 .است( نام سرفصلاساس کد و 

 المللیصفحه دوم: کدهای بین 
کاالیی، وارد مراحل تکمیل شناسنامه کاال خواهید شد. در گام اول از تکمیل شناسنامه، کدهای  سرفصلپس از انتخاب 

 (یبندو تناظرات طبقه یالملل نیب یثبت کدها-7 ریتصودریافت خواهد شد )بندی از کاربر کاال و تناظرات طبقه یالمللنیب

به کاال برقرار شود، کاربر ملزم  افتهی صیتخصکارگروه تخصصی هر گروه کاالیی، الزام درج سایر کدهای از سوی  کهیدرصورت

 شود.آن شناسه در این مرحله از ثبت اطالعات کاال می واردکردنبه 

 سرفصل انتخاب صفحه د،یجد یکاال ثبت فرم-6 ریتصو

 یبندطبقه تناظرات و یالملل نیب یکدها ثبت-7 ریتصو
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یا این کدها نباشد ثبت برای ثبت کاال الزام به  کهیدرصورتنام برد.  VINو  GTIN توان بهالمللی میهای بیناز انواع شناسه

قبل از ، GTIN در صورت اجباری بودن .شدوارد مرحله بعدی  «کاالی فاقد شناسه» توان با انتخاب گزینهاختیاری باشد؛ می صورتبه

برای کاالهای  GTINدریافت  در خصوص در صورت عدم آگاهی . شودینمعبور از این فیلد به کاربر داده امکان مناسب،  ینهیگزانتخاب 

 متناظر کاال نمود. GTINاقدام به دریافت کد ( GS1IR.orgدر ایران به آدرس ) GS1سازمان نمایندهاز  ستیبایم داخل تولید

 

کمک  کار نیاکنید. مشخص می المللیتناظرات بینشما جایگاه کاالی خود را در  ،یالمللنیباز فرم کدهای  در مرحله دوم

ها مشخص بندیجایگاه کاالی شما در هر یک از طبقهو  برقرارشده یدرستبهمختلف برای کاالی شما  هایبندیطبقهکند تناظر بین می

 خواهد بود.  CPCو  HS ،ISIC یبندطبقهداده خواهد شد، هایی که در این مرحله جهت انتخاب به کاربر نمایش بندیطبقه .گردد

 انتخاب ها،با محدود کردن گزینهتالش شده است  در این بخش ،بندی مربوط به هر کاالبا توجه به تخصصی بودن انتخاب طبقه

 است شدهدادهکارگروه تخصصی مرتبط با هر کاال تشخیص  تصمیمهایی که به بندیکاربر تنها بخشی از طبقه و شود تسهیلبرای کاربر 

 خواهد کرد.را مشاهده 

 

و  تر تخصصی مربوطه مراجعهاتوانید به دفخود، می موردنظرمتناسب با کاالی  یبندطبقهدر صورت عدم مشاهده 

 .نماییدکاالیی ارائه  بندی جدید به هر سرفصلدرخواست خود را جهت اضافه نمودن طبقه

 

 اجباری صفحه سوم: فیلدهای 
اجباری و اختیاری  در دو نوع توصیفی عناصرشود. ده میداکاال به کاربر نمایش  توصیفی عناصر )فیلدهای( ،بعد دو گامدر 

و است  «یالزام»اجباری  مقداردهی عناصر توصیفی .استمتفاوت  این عناصر ،کاالهای مختلف و هادر گروهو  هستند)تکمیلی( 

را تشکیل  شده فیتوصشناسنامه کاالی  ،این عناصر از شدهانتخابمقادیر  .باشدیم «اختیاری»عناصر توصیفی تکمیلی  مقداردهی

 .دهندیم

جهت (. کاال یاجبار یفیفرم عناصر توص-8 ریتصوشود )به کاربر نمایش داده می «اجباریتوصیفی فیلدهای »در ابتدا صفحه   

جدید  (مقدارارزش )( موجود یا درخواست مقادیر) هایارزشتوان به دو روش استفاده از هر یک از عناصر توصیفی، کاربر می مقداردهی

 ست.آمده ا لیتفصبهدر ادامه نحوه مقداردهی عناصر توصیفی  نماید.استفاده 
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پس از  را از آن لیست انتخاب کرده و موردنظرمقدار  یدتوانشود که مییک صفحه جدید باز می /ویرایش ثبتبا انتخاب گزینه 

 (یفیانتخاب مقدار عنصر توص-9 ریتصو) را انتخاب نمایید ثبت گزینه آن

در لیست  موردنظرشود، با انتخاب گزینه )ارزش قصد دارید مقداری را انتخاب کنید که در فهرست مشاهده نمی کهیدرصورت

الت . در این ح(دیارزش جد جادیا نهیانتخاب گز-10 ریتصو) دارد( مقدار پیشنهادی خود را به مدیریت سامانه ارسال نماییدوجود ن

شما تولیدی( کاالهای به )فهرست  دییتأصبر کنید تا در صورت  توسط کارشناس سیستمی مقدار پیشنهادی بایستی تا زمان بررسی

در فرم  .شودد نهایی نشده و شناسه کاال متناظر صادر نمیتا زمان بررسی مقادیر درخواستی جدیشما  اظهارشدهشناسنامه اضافه شود. 

 را انتخاب نمایید. ثبتشرح فارسی و التین مقدار مدنظر را وارد کرده و گزینه  ستیبایمارزش جدید،  درخواست 

 کاال یاجبار یفیتوص عناصر فرم-8 ریتصو

 یفیتوص عنصر مقدار انتخاب-9 ریتصو
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 ؛باشد شدهفیتعرورود اطالعات  فرمت برایباید توجه داشته باشید که ممکن است برای یک عنصر توصیفی، چندین 

 توان از قالب عدد طبیعی یا قالب عدد اعشاری استفاده، میالکتریکی غیر دوچرخهسایز چرخ در سرفصل  واردکردنبرای  مثالعنوانبه

 (دیدرخواست مقدار جد ای یانتخاب قالب مناسب در زمان مقدارده-11 ریتصو)کرد 

 

 نام تجارتی کاالهای تولیدی  1-4-3
که  در صورتیباشد. شود، نام تجارتی )برند( کاال میاز جمله اطالعاتی که معموال به عنوان یک فیلد اجباری از کاربر دریافت می

نام  "گواهی ثبت عالمت تجاری در مالکیت معنوی"جدید برای محصوالت خود را دارد بایستی  نام تجارتیکاربر درخواست ایجاد یک 

و در صورت صحت  را در قسمت پیوست درخواست ارسال نماید تا توسط کارشناسان سامانه شناسه کاال بررسی مورد نظر خود تجارتی

 گردد. آن، در سامانه اضافه

 دیجد ارزش جادیا نهیگز انتخاب-10 ریتصو

 دیجد مقدار درخواست ای یمقدارده زمان در مناسب قالب انتخاب-11 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاالی تولیدی در سامانه شناسه کاال
 

 

 

10 

 

 

 اختیاری: فیلدهای چهارم صفحه  
 نماییددقت  .شویدوارد می «فیلدهای اختیاری»به صفحه  بعدی گامبعد از کامل نمودن فیلدهای اجباری با انتخاب گزینه 

و یا از تکمیل آن  مقداردهیصفحه را این در  شدهارائهتوانید فیلدهای در صورت تمایل میاختیاری است و شما  انتخاب این عناصر

 (کاال یاریاخت یلدهایفرم ف-12 ریتصو)از این مرحله عبور نمایید. ،بعدی گام نهبا انتخاب گزیخودداری نموده و 

 صفحه پنجم: پیوست 
تواند از طریق افزودن ارائه دهد می خود مستنداتی موردنظرکاربر بخواهد از کاالی  کهیدرصورت ،بعدی گام انتخاب گزینه با

 تواندبارگذاری اسناد پیوست بر اساس تصمیمات کارگروه تخصصی هر کاال، می .(وستیصفحه پ-13 ریتصو)این کار را انجام دهدفایل 

 یا اجباری باشد. اختیاری

  

 کاال یاریاخت یلدهایف فرم-12 ریتصو

 وستیپ صفحه-13 ریتصو
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بارگذاری  م بهتوانید اقداو می شده دادهدر صفحه پیوست، فرم انتخاب فایل پیوست نمایش  فایل افزودنبا انتخاب گزینه 

 Error! Reference sourceاسناد یفرم بارگذار-14 ریتصو) .نماییدتصاویر کاال، کاتالوگ محصول یا سایر اسناد با فرمت معین 

not found.) 

 نهایی اطالعات دییتأ  
تواند در صورت نیاز و کاربر می شودیمنمایش داده  شناسنامه کاال صورتبه شدهانتخابعناصر از  یشینماشیپدر مرحله آخر، 

شناسنامه  شینماشیپ-15 ریتصو) .نمایدرا انتخاب  ثبت ، گزینهدییتأدر صورت  و به اصالح، به عقب برگشته و اطالعات را ویرایش کند

 (کاال

 

 

 اسناد یبارگذار فرم-14 ریتصو

 کاال شناسنامه شینماشیپ-15 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاالی تولیدی در سامانه شناسه کاال
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 صدور شناسه کاال  
 شناسهو  نهایی شده اظهارشدهشناسنامه  ،جدید (مقدار) ارزشعدم درخواست در صورت  ،ثبت ک بر روی گزینهپس از کلی

 فهرست گزینه توان ازمی ،و شناسنامه متناظر آن صادرشده یجهت مشاهده شناسه کاال گردد.متناظر شناسنامه صادر می یکاال

برای مشاهده و دریافت شناسنامه  را مشاهده نمود. صادرشدهو لیست شناسه کاالهای  شدهمنتقل موردنظربه صفحه  تولیدی کاالهای

شناسنامه )کاتالوگ( -16 ریتصو) را مشاهده کردو شناسنامه کاال  کردهاستفاده  کاتالوگ گزینهتوان از می متناظر هر شناسه کاال،

 (..Error! Reference source not foundکاال

توانید اقدام به دانلود و نصب آن شناسه کاال نمایش داده خواهد شد و می یدوبعدتصویر بارکد  شدهدادهدر شناسنامه نمایش   

 .دییخودنمابر روی کاالی 

دی برای حداقل یکی از فیلدهای توصیفی داده شود، شناسنامه ، درخواست مقدار جدیاظهارشدهدر شناسنامه  کهیدرصورت

 گردش در یهادرخواستاز طریق گزینه باید کد درخواست دریافت شده در این مرحله را  شود ونهایی تبدیل به شناسه کاال نمی

 (های در گردشدرخواست -6) پیگیری نماید

 

 کاال )کاتالوگ( شناسنامه-16 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاالی تولیدی در سامانه شناسه کاال
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 شناسه تکمیلی  -4

رقمی شناسه کاالی متناظر بوده و در صورت مقداردهی فیلدهای  13 شمارهشیپبا  رقمی 16 ایشناسهشناسه تکمیلی، 

شناسه تکمیلی  999رقمی( امکان اخذ  13شود و از همین رو به ازای هر شناسه کاال )اختیاری )تکمیلی( کاال توسط کاربر تولید می

نیاز  یوکارکسباگر  حالنیبااشود، اده نمیدر حال حاضر از شناسه تکمیلی در فرآیندهای تجاری استف .( وجود دارد999تا  001از )

تواند از این قابلت سامانه شناسه کاال در فرآیندهای داخلی خود استفاده به تعریف کدی با اطالعاتی بیشتر از شناسه کاال داشته باشد می

 نماید.

 یالمللنیبهای دارای شناسه در سرفصل تکمیلیشناسه  

 

 استفاده کرده است، «یالمللنیبکدهای »در صفحه  یالمللنیباختیاری یا اجباری از شناسه  صورتبهیی که کاربر هادر سرفصل

از قبل در سامانه وجود  المللی کدی را وارد کند کهدر فیلد شناسه بینگذاری و یا از طریق کپی درخواست کداگر در حین فرآیند 

کاربر شود و کاالی موجود در سامانه نمایش داده میو شناسنامه فرم تکمیل اطالعات  ،باشد شدهلیتکمو شناسنامه آن  داشته باشد

شناسه  اگر برای یکاست  ذکرقابلرقمی نماید.  16تکمیل اطالعات شناسه  جهیدرنتاقدام به مقداردهی فیلدهای اختیاری و تواند می

ند یک شناسه تکمیلی داشته باشد و در مراحل بعدی نتوافقط میشناسه کاال مقداردهی شده باشد، آن  المللیشناسه بین فیلد کاال

 .و امکان صدور شناسه کاالی جدید وجود ندارد شودیمفقط اطالعات آن کامل 

 یالمللنیبشناسه  فاقدهای سرفصل تکمیلیشناسه  

 

با اطالعات  CPCو  HS,ISIC یهایبندطبقهو همچنین اطالعات  مقادیر انتخابی برای فیلدهای اجباریاگر ها در این سرفصل

شناسه کاالیی که در سامانه وجود دارد یکسان باشد، فرم تکمیل اطالعات با مشخصات شناسه کاالی موجود در سامانه نمایش داده 

 .شودمی

کاربر  ،دارای شناسه تکمیلی نباشد شدهدادهشناسه کاالی تکراری تشخیص  چنانچه «تکمیل اطالعات»فرم  مقداردهیبا  

 برای شناسه کاال، نیازاشیپ کهیدرصورتتواند با تکمیل اطالعات فیلدهای اختیاری اولین شناسه تکمیلی خود را دریافت نماید. می

تواند اقدام به ایجاد شناسه تکمیلی جدید با مقادیر جدید برای فیلدهای اختیاری کند و یا کاربر می باشد، صادرشدهشناسه تکمیلی 

 .تر نمایداطالعات آن را کاملموجود  هایتکمیلی شناسهاز انتخاب یکی از پس اینکه 

 نحوه ایجاد شناسه تکمیلی  

 

شناسه  شیفرم نما-17 ریتصو) اطالعات افزودن اطالعات/ تکمیل بعد از نمایش فرم اولیه تکمیل اطالعات و انتخاب گزینه

-18 ریتصونمود ) اختیاریاقدام به مقداردهی فیلدهای توصیفی  «فیلدهای توصیفی تکمیلی» صفحه توان با انتخابمی (،یتکرار یکاال

 ..Error! Reference source not found(یاری)اخت یلیتکم یفیتوص یلدهایف یمقدارده
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 (یاری)اخت یلیتکم یفیتوص یلدهایف یمقدارده-18 ریتصو

 یتکرار یکاال شناسه شینما فرم-17 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاالی تولیدی در سامانه شناسه کاال
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 کپی درخواست  -5

 کار ابتدا . برای اینکرداستفاده  سامانه در« ی درخواستکپ»از قابلیت توان میهای یکسان برای سهولت در ثبت کاال با ویژگی

 یکپ نهیمحل گز-19 ریتصو) دیینمارا انتخاب  درخواست کپی خود گزینه شدهثبتالهای لیست کا در ،تولیدیکاالهای  فهرستاز 

 .(درخواست

شود. کاربر در به کاربر نمایش داده می شدهانتخاببا مقادیر شناسه کاالی  «ثبت کاالی جدید»پس از انتخاب این گزینه، فرم 

 ریتصو) کندرا انتخاب می ثبتام مراحل گزینه نسبت به شناسه کاالی کپی شده را اعمال و پس از اتم مدنظرتغییرات صفحات مختلف، 

 خواهد شد.اجرا   کاالی ثبتهای تشریح شده در فرآیند . در این مرحله گام(درخواست یفرم اطالعات کاال در زمان کپ-20

  

 درخواست یکپ نهیگز محل-19 ریتصو

 درخواست یکپ زمان در کاال اطالعات فرم-20 ریتصو



 

 راهنمای ثبت کاالی تولیدی در سامانه شناسه کاال
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 های در گردشدرخواست  -6

و یی کند ممکن است کاربر شروع به ثبت کاالهای سامانه شناسه کاال امکان ذخیره درخواست شناسه کاال است. یکی از قابلیت

 ذخیرههای ثبت صدور شناسه کاال، از گزینه این امکان وجود دارد که کاربر در هر یک از گام مراحل را به اتمام نرساند.به هر دلیل 

 .(درخواست جادیجهت ا رهیذخ نهیگز-21 ریتصو) استفاده کند

  

پیغامی مبنی بر ذخیره درخواست و  شود وکاربر یک شماره درخواست تخصیص داده می شدهثبتدر این لحظه به اطالعات 

 (.شدهداده صیشماره درخواست تخص شیدرخواست و نما رهیذخ-22 ریتصوشود )شماره درخواست به کاربر نمایش داده می

صفحه -23 ریتصواستفاده شود ) گردش در هایدرخواستبایست از گزینه های موجود، میجهت مشاهده لیست درخواست

در توان اقدام به تکمیل اطالعات و به ازای هر درخواست، می فرایند دامها (. در این صفحه با انتخاب گزینهدر گردش یهادرخواست

 !Errorاطالعات درخواست و ثبت اطالعات لیتکم-24 ریتصو) نمود ی جدید اخذشناسه کاال ارسال و بتث انتها با انتخاب گزینه

Reference source not found.). 

 

 درخواست جادیا جهت رهیذخ نهیگز-21 ریتصو
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 گردش در یهادرخواست صفحه-23 ریتصو

 اطالعات ثبت و درخواست اطالعات لیتکم-24 ریتصو

 شدهداده صیتخص درخواست شماره شینما و درخواست رهیذخ-22 ریتصو
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 دالیل عدم تبدیل درخواست به شناسه کاال  -7

 شود:به دالیل زیر، فرآیند صدور شناسه کاال یا تکمیل اطالعات یک درخواست منجر به شناسه کاال نمی

 در  در این حالت، درخواست کاربر  :درخواست ارزش )مقدار( جدید برای یکی از فیلدهای توصیفی توسط کاربر

پاسخ  های الزم،بررسیانجام پس از . شودبررسی می الکارشناسان سامانه شناسه کا توسط قرار دارد و  نظارت حال دروضعیت 

  .شودمی نمایش دادهبه کاربر  های در گردشدرخواستمناسب در فرم 

 یی الکا هایسرفصلاز برخی  در البه درخواست کارگروه تخصصی، اخذ شناسه کا: کارشناسی اطالعات کاالی اظهار شده

ی الکاهمه اطالعات شناسنامه جدید توسط کاربر،  مقداردرخواست  عالوه برو  کاربر است اظهارشدهشناسنامه نیازمند نظارت 

در  درخواست کاربر ، شدهیمعرفی الشود. تا اتمام نظارت کابررسی می التوسط کارشناسان سامانه شناسه کا شدهیمعرف

 .قرار دارد نظارت حال دروضعیت 

  یل دیگر، الیا به د التکمیل فرآیند ثبت کا جهت و کافی عات دقیقاطالکاربر به جهت عدم وجود :عدم تکمیل درخواست

در این حالت وضعیت درخواست  .خود را در آن مرحله ذخیره کند و درخواسترا به زمان دیگری موکول کرده  ادامه ثبت کاال

 است. ارسال نشدهکاربر 

 القلم کا ،(تاریخی ارسال درخواست یبازه)در گردش با جستجوی شماره درخواست، تاریخ درخواست  یهادرخواستدر منوی 

 شدمطلع  (نظارت، ارسال نشده حال دررد، در جریان، )را یافت و از وضعیت آن  موردنظرست درخوا توانو یا وضعیت درخواست می

 (.هادرخواست تیوضع-25 ریتصو)

 

 

 

 هادرخواست تیوضع-25 ریتصو
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 مختلف درخواست یهاتیوضع  -8

 

 باشد.بررسی می در حال الدرخواست کاربر توسط کارشناسان سامانه شناسه کا :در حال نظارت 

 :التوسط کارشناسان سامانه شناسه کایل دیگر، الیا به دسرفصل، گروه کاالیی، به علت انتخاب اشتباه درخواست کاربر  رد 

 است. در این وضعیت کاربر بایستی درخواست را حذف نماید و یک درخواست جدید با اطالعات صحیح ثبت نماید.رد شده 

 :شدهدادهاست و به سمت کاربر برگشت  شدهیسبرر الدرخواست کاربر توسط کارشناسان سامانه شناسه کا در جریان 

 است.

 :کرده  ی خود را در آن مرحله ذخیرهالو ثبت کااست را به زمان دیگری موکول کرده  کاربر ادامه ثبت کاال ارسال نشده

 .است
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 جستجوی کاال  -9

 شوداشاره می هاآناست که در ادامه به برخی از  شدههیتعببسترهای مختلفی جهت استعالم و جستجوی شناسه کاال 

 فرم جستجوی کاال در عملیات شناسه کاال 
های بخش جستجوی شناسه کاال در منو عملیات شناسه کاال، از قابلیت کاال جستجویبا انتخاب گزینه توانند کاربران می

المللی کاال، های بینجداگانه بر اساس شناسه یهاتبتخصصی و در  صورتبهتواند این بخش میدر جستجوی کاال استفاده نمایند. 

 .(شناسه کاال یصفحه جستجو-26 ریتصو) المللی و برخی موارد دیگر انجام گیردشرح کاال، شناسه داخلی کاال، تناظرات بین

 شناسه کاال از صفحه اصلی سامانه جامع تجارتخالصه  اطالعاتاستعالم  
اقدام به کاربری،  حساببهنام و ورود است تا بدون ثبت شدهفراهمکنندگان به سامانه جامع تجارت این امکان برای مراجعه

را انتخاب  استعالمگزینه  استعالمات، بخش از ،تجارت جامع سامانه اصلی صفحهتوانند در . کاربران میندینما کاالاستعالم شناسه 

 GTIN یالمللنیب شناسه و کاال )شناسه کاال( یداخل شناسه اساس براقدام به استعالم شناسه کاال  شده داده شینماصفحهکنند و در 

 .(استعالم اطالعات خالصه شناسه کاال -27 ریتصونمایند )

 کاال شناسه یجستجو صفحه-26 ریتصو

 کاال شناسه خالصه اطالعات استعالم -27 ریتصو


