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( GCPشرکتی ) شمارهشیپبود که هر یک از اعضا،  صورتدر کشورهای مختلف به این GTINهای گذشته فرآیند صدور کد در دوره

و  GS1نمود. این روش مشکالتی مانند دشواری اجرای استانداردهای می GTINدریافت و برای محصوالت خود اقدام به صدور کد 

قدام به ( در هر کشور اMOs) GS1های عضو به محصوالت را در پی داشت. از این رو سازمان GTINامکان تخصیص نادرست کد 

خود را صادر کرده و به  GTINتوانست با وارد کردن اطالعات مورد نیاز، کد ای کردند که در آن عضو به راحتی میتوسعه سامانه

ی صدور کدهای هاسامانهبین  توجه قابلشماره خود را کنترل کند. در این روش نیز به دلیل وجود اختالفات راحتی ظرفیت پیش

GTINکرد. بر این اساس دفتر جهانی رو میطالعات صحیح در سطح جهانی را با مشکالت زیادی روبه، استفاده از اGS1  تصمیم

ی شناسهرا برای سامانه صدور  Activate-gradeتضمین و رعایت حداقلی کیفیت داده، استانداردی تحت عنوان  منظوربهگرفت که 

مهلت دهد تا این گواهی را به دست آورند. پس  هاآنبه  2023سال  June( مطرح کند و تا ماه MOs) GS1های عضو تمام سازمان

ها های صدور آنبارگذاری خواهد شد که سامانه GS1از زمان یاد شده تنها اطالعات کدهای کشورهایی در بانک اطالعاتی جهانی 

 دارای این گواهینامه باشد.

در ایران است، به منظور  GS1ن که نماینده انحصاری سازمان جهانی گذاری کاال و خدمات ایرابر این اساس مرکز ملی شماره  

بر اساس  GTINبرقراری ارتباط تولیدکنندگان و صاحبان کاالی ایرانی با بازار ملی و جهانی اقدام به توسعه سامانه جدید صدور کد 

برداری های فنی به بهرهسازی و اخذ تاییدیهپیادهپس از انجام مراحل طراحی و  1400استاندارد ذکر شده کرد. این سامانه در فروردین 

مراجعه  /ir.org-1https://portal.gsبه پایگاه اینترنتی به نشانی  GTINتوانند جهت دریافت کد رسیده و تمامی متقاضیان می

 کنند. GS1بر اساس استاندارد جهانی  GTINکرده و پس از انجام مراحل عضویت و احراز هویت اقدام به دریافت کد 

فیلدهای  در اطالعات  مرحله ورود 8طی ه، در این سامان GTINثبت مشخصات محصول و دریافت کد  دستورالعمل پیشرو، جهت

 ، تدوین شده است.مربوطه

 

رعایت به منظور همزبانی، هماهنگی و همگرایی در  GTIN ارائه اصول تخصصی تکمیل فیلدهای اطالعاتی جهت دریافت کد هدف :

 .GTINکدهای  ثبت و ایجاد بانک جامع و با کیفیت باال، برایاستاندارد کیفیت داده 

 شناسایی هر کاالیی در زنجیره تامین، جهت  GTINنحوه ثبت اطالعات در پرتال صدور کد رو، دستورالعمل پیش دامنه کاربرد: 

 شود.شامل میرا 

 به شرح زیر است: با هدف ذکر شده و در دامنه کاربرد عنوان شده، دستورالعمل ورود اطالعات صحیح قوانین:

 

 

 

 

https://portal.gs1-ir.org/
https://portal.gs1-ir.org/
https://portal.gs1-ir.org/


 شماره شرکتیانتخاب پیش  -1

 .نمایددارد انتخاب را ای که قصد صدور کد با آن شمارههای خریداری شده، پیششمارهاز بین پیش موظف است، در این قسمت کاربر

، پس از طی مراحل مربوطه، "درخواست پیش شماره شرکتی"توجه: پیش شماره شرکتی، از طریق همین پرتال و در بخش ✓

 قابل دریافت و پیگیری است.

 

 بندیانتخاب سطح بسته -2

بندی محصولی که قرار است برای آن الزم است سطح بسته .نشان دهنده سلسله مراتب بسته بندی محصول استسطح بسته بندی، 

 شامل موارد زیر است:بندی محصول کد دریافت شود مشخص شود. سطوح بسته

 

گردد. به عنوان مثال در حالتی که محصول در چند سطح بسته با توجه به سطح بسته بندی عرضه شده، صادر می GTINصدور کد 

صادر  GTINشود، باید به صورت سلسله مراتبی برای هر سطح از محصوالت درخواست کد بندی )با توجه به جدول باال( عرضه می

بندی کوچکتر، کد بسته طحس ندی بزرگتر قابل قبول است که محصوالت بابشود. بنابراین، زمانی درخواست کد برای سطح بسته

 پالت محفظه بسته داخلی/ واحد نمایان واحد پایه



بندی غیر از واحد پایه را در این مرحله انتخاب نمایید، پس از انتخاب نوع بسته بندی، لذا چنانچه هر سطح بستهدریافت کرده باشند. 

 GTINبه عنوان مثال برای دریافت کد انتخاب کنید. محصوالت زیر مجموعه آن را که سابقا برای آنها کد دریافت کرده اید،  باید

تایی،  48، باید ایتدا برای واحد پایه داخلی آن یعنی یک بسته پوشک  Xعددی برند  48تایی از پوشک  12بندی برای بسته

 راهنمای سایت مراجعه فرمایید. 1-7دریافت کرده باشید. برای اطالعات بیشتر به بخش  GTINکد

 

 مثال تصویری سطح بسته بندی

 (: Base Unitسطح بسته بندي واحد پايه )

معموالً کوچکترین واحد  بندی ابتدایی و اولیه محصول کهبه سطح بسته

کارگیری و اولین الیه در بر گیرنده محصول که در تماس هتوزیع یا ب

   شود.، گفته میباشدمستقیم با محصول می

سطح بسته بندی واحد پایه  Xلیتری برند  5/1 نوشابهبه عنوان مثال یک بطری 

  شود.محسوب می

  (:Inner Packي داخلي )بسته

بندی بندی بوده و شامل تعدادی از محصوالت با بستهسطح ثانویه بسته

کردن محصوالت  بندیبندی برای گروهواحد پایه است. این سطح از بسته

  گیرد.با بسته بندی اولیه )واحد پایه( مورد استفاده قرار می

را به صورت شرینگ  Xلیتری برند  5/1نوشابه بطری از  6به عنوان مثال از 

تایی نیاز به اسکن بارکد آن در نقطه فروش  6بندی کرده و به همین صورت بسته

  شود وجود داشته باشد، از بسته داخلی استفاده می

 (:Display Unitواحد نمايان )

 بندیبندی ثانویه محصول بوده و مشابه بستهبندی جزء بستهاین نوع بسته 

بندی طوری طراحی بسته داخلی است، با این تفاوت که این بسته

بندی ثانویه، توان بدون خارج کردن محصول از بستهشده است که می

 .های فروشگاهی قرار دادقفسهبندی را باز کرده و در درب بسته

 

 



  (:Caseبندي محفظه )بسته

بندی است و بیشتر به منظور بندی شامل سطح سوم بستهاین نوع بسته

گیرد. این ونقل، انبارداری و توزیع مورد استفاده قرار میفرآیندهای حمل

بسته داخلی  بندیتواند شامل محصوالت با سطح بستهبندی میسطح بسته

 .باشد و یا ترکیب بسته داخلی و واحد پایه

را در یک  Xبرند  لیتری 5/1 نوشابهتایی  6بسته  4به عنوان مثال اگر تعداد  

تایی  6شرینگ  4جعبه بزرگ قرار داده به صورت یک جا نیاز به اسکن بارکد 

 شود.وجود داشته باشد، از سطح بسته بندی محفظه استفاده می نوشابه

 

  (:Palletپالت )

ونقل و بندی بیشتر برای انجام فرآیندهای حملاین نوع سطح بسته

انبارداری مورد استفاده قرار گرفته و آخرین سطح بسته بندی محسوب 

بندی دیگر تواند از ترکیب سطوح بستهبندی میشود، این سطح بستهمی

احد نمایان به بندی محفظه و وبندی داخلی، بستهشامل واحد پایه، بسته

 شود.ایجاد صورت همگن و یا ناهمگن 

پک، بسته بندی شود و  20، نوشابه تایی  6شرینگ  4به عنوان مثال اگر از پک  

نیاز به یک بار اسکن این مجموعه وجود داشته باشد از سطح بسته بندی پالت 

 استفاده خواهد شد.

 

 بندیانتخاب نوع بسته -3

انتخاب  ،قرار دارد ی سامانهراهنمااز  1-3بخش مدلی که در  20و از بین تصویر آن،  یا و کاال فیزیکی صرفا با مشاهده ،بندینوع بسته

 خواهد شد.



 ثبت مشخصات محصول  -4

، به منظور امکان قرارگیری در GS1مطابق دستورالعمل جهانی محصول بندی شده و استانداردی از طبقهدر این بخش اطالعات 

شامل: مکان قرارگیری  اطالعات بازاریابی، لجستیکی، تجاری و فنی محصول بخش. این خواهد شدثبت بانک اطالعاتی جهانی، 

( ، توضیحات ثبت شده بر روی برچسب محصول، مشخصات مکانی، وزن و GS1)طبقه بندی استاندارد  GPCمحصول در ساختار

توصیفگرهای قلم تجاری و تصویر محصول را در بر میگیرد که در ادامه به تفصیل به نحوه ثبت و قوانین در هر بخش خواهیم ابعاد، 

 پرداخت.

 GPCانتخاب ساختار  -4-1

 (GPCبندی جهانی )انتخاب جایگاه محصول در ساختار طبقه ➢
 های زیر را برداشت:شود. برای این کار باید گام بندی کاال مشخصدر اولین قدم الزم است جایگاه کاال در ساختار طبقه

 انتخاب شود. GPCبندی از جدول نمایش داده شده ساختار طبقه -1

 نام محصول مورد نظر در ساختار جستجو شود. -2

 از نتایج جستجو نمایش داده شده کالس محصول مورد نظر انتخاب شود. -3

 شود.از لیست نمایش داده شده، بریک )گروه محصول( انتخاب  -4

توان از تناظرسازی ساختار ، میGPCدر مواردی که کاال دارای ایرانکد است، برای وارد کردن جایگاه صحیح محصول در ساختار 

 راهنمای سایت مراجعه فرمایید 2-4-1بیشتر به بخش  تبرای اطالعا که سابقا انجام گرفته است، استفاده کرد.  GPCایرانکد با 

 

 GPCتکمیل کاتالوگ  ➢
، امکان تکمیل کاتالوگ محصول بر اساس این ساختار به صورت اختیاری GPCبندی پس از انتخاب جایگاه محصول در ساختار طبقه

 های زیر عمل کرد:پذیر است. برای این منظور باید مطابق گامبرای کاربر امکان

 "کنید؟را تکمیل می GPCآیا کاتالوگ "انتخاب گزینه  -1

 های نمایش داده شدهگزینه پاسخ به سواالت از بین -2

 



 (Functional name)  نام عملیاتی -4-2

کنیم. این نام، باید ماهیت اصلی کاال را پوشش دهد. به نام عملیاتی عنوانی است که کاال را به کمک آن صدا زده و یا درخواست می

است ، که ماهیت آن را کامال  بادام زمیني كره، فرمند g100محصول کره بادام زمینی عنوان مثال: نام عملیاتی مناسب برای 

 دهد. برای ثبت استانداردترین نام عملیاتی، دو راه وجود دارد :پوشش می

 

پیدا شود،این نام، بهترین نام عملیاتی برای محصول خواهد ، اسم کاالی موردنظر GPCریشه ش اگر از طریق پیمای :راه حل اول

 بود.

 رسد، وجود دارد.ای که به نام محصول می GPC  ،BrickCodeبرای محصول مربا در ساختار مثال: 

 
 

بهترین راه، مراجعه به درختواره  امکان دسترسی به نام دقیق محصول وجود نداشت، GPCساختاردر صورتی که در  راه حل دوم:

 مناسب برای کاالی مورد درخواست، بدست خواهد آمد. ها است. با این روش نام عملیاتیایرانکد و جستجو در سطح نام پایه

 محصول ماسک قابل مشاهده نخواهد بود. GPCمثال: برای محصولی مانند ماسک تنفسی، از طریق ساختار 

 



 
اما در . در اکثر مواقع، با جستجو در ساختار ایرانکد نام پایه مناسب که بیانگر ماهیت محصول مورد نظر است، در دسترس خواهد بود

مشاهده خواهد شد که در واقع دسته ای از نام پایه ها را در خود  "ماسک های تنفسی"این حالت با پیمایش در ساختار ایرانکد، گره

ماسک "  شامل های موجود برای این دسته در ساختار، نام عملیاتی مناسب جای داده است. در این صورت با مراجعه به نام پایه

 .برای این محصول، قابل مشاهده است "ماسک تنفسی چندبار مصرف "یا  " تنفسی یک بار مصرف

 

 
 

به دسته ای از نام پایه ها اشاره داشته  ممکن است بنابراین گره نهایی در ساختار ایرانکد همواره به نام پایه ختم نخواهد شد بلکه

 های موجود در آن در دسترس خواهد بود. باشد. در این صورت با انتخاب آن دسته، نام پایه

 دسته ای از نام پایه ها

 نام پایه موردنظر



است )در صورت وجود(. ضمن آنکه امکان ویرایش نام عملیاتی در حالتی  GPCتوجه داشته باشید که اولویت انتخاب از طریق ساختار 

 اهیت کاالی مورد نظر باشد، نیز وجود دارد.که دقیقا بیانگر م

 

 GPCبا تناظر ایجاد شده در ساختار ایرانکد و محصول را نشان دهد.  دقیقنام عملیاتی محصول باید ماهیت همانطورکه گفته شد، 

کافیست با توجه برای درج صحیح ترین نام عملیاتی یافتن نام عملیاتی صحیح برای یک محصول کار چندان دشواری نخواهد بود. 

به ساختارهای طبقه بندی موجود در پرتال، نام عملیاتی که بیانگر ماهیت کلی محصول است، درج شود. به عنوان مثال، اگر کاربری 

یا  "سرم مو"، "سرم پوست"را دارد، بسته به آنکه محصول مورد نظر  بر روی پرتال "سرم"برای محصول  GTINقصد دریافت کد

 GPCدر ساختار " سرم"و به واسطه آن، نام عملیاتی محصول، متفاوت خواهد بود. محصول  GPCبندی ت، دستهاس "سرم تزریقی"

 :ممکن است در یکی از سه سطح عنوان شده در زیر، قرار گیرد

 كاالهاي مراقبت از پوست: -1سطح 

 



 محصوالت مراقبت از مو -2سطح 

 

 

 

 

 

 

 



 : وسايل درمان و سالمت -3سطح 

 

سرم به ترتیب  "سرم"شود، نام عملیاتی صحیح برای محصول انتخاب می GPCسطح باال در ساختار 3به آنکه کدامیک از بسته 

  خواهد بود. سرم تزريقيو یا  سرم مو،  پوست

اشاره داشته در جدول زیر چند مثال از انواع  نام عملیاتی که ممکن است ماهیت صحیح کاال را در بر نگیرد و همزمان به چند کاال 

 .ذکر شده است و یا ایرانکد، نام عملیاتی مناسب برای آن انتخاب شود، GPCو الزم است تا براساس ساختار  باشد،

 نام عملیاتی صحیح توضیحات نوع محصول نام عملیاتی

 پوست صورت سرم
همزمان به سرم مو، سرم پوست و سرم  "سرم "نام عملیاتی

-ماهیت دقیق کاال را نشان نمی تزریقی اشاره دارد و بنابراین

 دهد
 سرم پوست

 بدن شامپو
همزمان به شامپو فرش، شامپو بدن و  "شامپو "نام عملیاتی

اشاره دارد و بنابراین ماهیت دقیق کاال را نشان  شامپو سر

 دهدنمی
 شامپو بدن

 بدنه خودرو شستشو قرص

همزمان به قرص ماشین  "قرص شستشو "نام عملیاتی

قرص محلول در آب جهت تهیه ماده شوینده ظرفشویی، 

برای بدنه خودرو ، قرص محلو ل در آب برای تهیه شیشه 

پاک کن و غیره اشاره دارد و بنابراین ماهیت دقیق کاال را 

 دهدنشان نمی

قرص شیشه شوی/ قرص ماشین 

 ظرفشویی

 



 (Variant textنوع محصول ) -4-3

نوع محصول در واقع ویژگی ذاتی از محصول مانند طعم، رایحه،  خواهد شد.تفکیک دوکاالی مشابه  عامل ویژگی از یک محصول که

و هر آنچه که به عنوان ویژگی خاص محصول،  شکل، جنس خود محصول )نه بسته بندی آن(چندالیه بودن، درجه یک/ ممتاز ، دز، 

رده که سبب ایجاد تمایز در محصوالت هم عوامل تفکیکدر جدول زیر، تنها چند نمونه از مشخصا بر روی لیبل چاپ می شود، است . 

 شود، ذکر شده است:میمختلف 

 

 نوع محصول
 مثال

 نوع محصول
 مثال

 3مثال  2مثال  1مثال 2مثال 1مثال

 کپسول/ قرص شکل سیمی / بی سیم بلوتوث دار / بدون بلوتوث مدل
مربعی/ 

 ایاستوانه
 متوسط/ بزرگ کوچک/

 كاربرد معطر / بدون بو  گلهای بهاری /لوندر رايحه
 تسکین دهنده دردهای مزمن / 

 تسکین سردردهای میگرنی

خانگی / 

 آزمایشگاهی
 تزریقی / موضعی

 خودکار/ اتوماتیک عملکرد طعم دار / کالسیک  پرتقال/ لیمو طعم
دستی/ 

 ماشینی
 ضد چروک/  ضد آفتاب

 آسیاب شده/ دانه تازه/ خشک آماده/ نیمه آماده ماهیت رنگی/ فاقد رنگ آبی / قرمز رنگ

 

 به چند نکته مهم در خصوص نحوه صحیح ورود اطالعات در نوع محصول توجه كنید :

به صورت  اطالعات بازاریابی را در توضیح لیبل . در صورت لزوم،ثبت شوداطالعات بازاریابی محصول نباید در این بخش،  •

 دستی درج نمایید.

 باشد.جنس بسته بندی )مقوایی، پلی اتیلنی، کادویی و .... ( شامل فیلدهای اطالعاتی مربوط به نوع محصول نمی •

 درج شود. "Bulk"در نوع محصول با التین  "فله"درصورتی که محصول مورد نظر به صورت فله عرضه میگردد، کلمه  •

سازنده آنهاست، که این اتفاق در خصوص محصوالت دارویی با احتمال بیشتری رخ  اگر عامل تفکیک دو محصول مرجع •

)اگر  ها درج نمایید. در غیر این صورتبه عنوان عامل تفکیک دو محصول در نوع آندهد، مرجع سازنده محصول را می

به صورت دستی در شرح عامل تفکیک نیست و تنها عضو اصرار به درج آن به عنوان بخشی از اطالعات محصول دارد(، 

 ذکر نمایید  برچسب محصول و قبل از برند

اگر عمل تفکیک دو محصول دارویی با محتوای خالص یکسان، تنها در تعداد بسته بندی آن در بلیستر است )به عنوان  •

عددی بسته  15بلیستر  2دیگر به صورت  عددی و بار 10بلیستر 3عددی که یکبار به صورت  30ای خالصمثال محتو

 شود  درجنوع محصول نیز تفکیک در عامل شود(، این بندی می

 در خصوص مکمل های تغذیه ای /ورزشی/ رژیمی لزومی به درج دز مواد تشکیل دهنده آنها در نوع محصول نیست.  •

 ن در انتهای نوع محصول، الزامیست.محتوای خالص واحدپایه به همراه واحد اندازه گیری آدی داخلی، درج در سطح بسته بن •

 اطالعاتی خودداری نمایید.پرانتز در کلیه فیلدهای  عبارات در داخلاز قراردادن  •



است، ابتدا مواد تشکیل دهنده و سپس به ترتیب دز هر ماده  درمحصوالت دارویی که درج دز مواد تشکیل دهنده الزامی •

 ( mg 10و   mg 15و  mg  25با دز   X,Y,Zگیری آن درج نمایید. ) مکمل دارویی را به همراه واحد اندازه

مشخص شود عوامل تفکیک عنوان شده در نوع محصول فارسی و التین، به کدام ویژگی محصول اشاره دارد به عنوان مثال  •

" آبي، جنس پالستیکيرنگ ، مربعي شکلسبد نان "نادرست است و باید به صورت  "سبد نان پالستیکی آبی مربعی"

 عنوان شود.

های شستشو، بسته های موادغذایی و ... که شامل چند محصول در یک بسته هستند، های بهداشتی، کیتدر خصوص پک

  به عنوان مثال: الزامیست. ذکر محتویات بسته به صورت کامل

 (نوع محصول -نام عملیاتی )

 ml 150 فوم شستشوعدد و یک  Lit 1شامپو  عدد حاوی یکخودرو بدنه کیت شستشو  -

 کاپوچینوعدد  2کافی میکس و عدد  3حاوی بسته موادغذایی  -

 m 250لوسیون بدن کودک اسطوخودوس یک عدد و  cc 750شامپو بچه پمپی یک عدد حاوی پک بهداشتی -

 (Brand)  برند -4-4

عنوان برند در ثبت . گیرداسمی که توسط صاحب کاال به منظور شناسایی یک دسته از اقالم تجاری یا خدمات مورد استفاده قرار می

، تکمیل شود . بنابراین با اطالعات صحیح و کامال منطبق با برند ثبت شده محصولاجباری بوده و باید  مشخصات محصول یک فیلد

در صورتی که محصول دارای برند نیست از نام در این فیلد مورد قبول نخواهد شود.  "فاقد برند تجاري "استفاده از عباراتی مانند 

 شرکت در این بخش استفاده نمایید

 

 (Sub Brandبرند فرعی ) -4-5

 به عنوان مثال: کنددر ذهن مشتری ایجاد میای دیگر از محصوالت را سطح دوم از برند اصلی است که دسته

o Pampers  برند اصلی پوشک بوده که دارای برندهای فرعی مانندPrima، Cruisers .و غیره است 

o  میهن برند اصلی لبنیات بوده که در دسته بستنی، دارای برندهای فرعی چونMagnolia ،Salar .و غیره است 

o رندهای فرعی پنیر برای برند اصلی میهن هستند.که ب همینطور برندهای اسپونی و  لبنه 

 در اين بخش استفاده از نام عضو يا متقاضي به عنوان برند فرعي نامعتبر خواهد بود.

 شرح محصول -4-6

به منظور تسهیل و افزایش بیشتر دقت و سرعت ورود اطالعات، شرح کاال به صورت سیستمی از ترکیب فیلدهای اطالعاتی زیر در 

  جاد می شود.یسیستم ا

 شرح کاال = نام عملیاتی+ نوع محصول + برند

در صورت وجود تناقض در اطالعات ثبت شده در شرح محصول، امکان ویرایش آن توسط کاربر وجود دارد. بنابراین در موارد خیلی 

اصالح آن وجود دارد، اصالح شود، اما نیاز به خاص که شرح محصول با ترتیب اطالعاتی عنوان شده به صورت سیستمی ایجاد می

 شرح محصول را به صورت دستی انجام دهید. به مثالی در این خصوص توجه نمایید:



 

مورد توجه قرار در شرح برچسب محصول نیز این موضوع  .به صورت دستی از شرح محصول حذف شود Hairدر این حالت یک 

 .گیرد

 ایرانکد -4-7

 برقرار گردد.  GTINیک با کد بهکد در این قسمت ثبت شود تا تناظر یکدر صورت دریافت کد ایرانکد الزامیست 

4-8- 1SKU : 

کننده محصول ایجاد شده و تنها در سیستم داخلی آن اعتبار دارد. در صورت وارد کردن یک شماره سریال داخلی که توسط تولید

 محصول ایجاد خواهد شد. GTINیک آن با کد بهاین کد داخلی، تناظر یک

 محتوای خالص  -4-9

دهد. برای موجود بوده و روی برچسب آن نیز ادعا شده است را نشان می بندیاین فیلد اطالعاتی، مقداری از قلم تجاری که در بسته

شود. در مورد اقالم تجاری که کمیت آنها متغیر است بندی درج شده استفاده میاقالم تجاری مقدار ثابت، مقداری که روی بسته

اقالم محتوای خالص، مقدار متوسط را نشان ممکن است محتوای واقعی از هر بچ به بچ دیگر کمی متفاوت باشد، که برای این گونه 

وارد نمایید. به  toleranceاست، محتوای خالص را به صورت رند و بدون  toleranceدر صورتی که وزن خالص دارای دهد. می

 درج خواهد شد. Kg 2، به صورت  2Kg ± 0.5عنوان مثال مایع لباسشویی با محتوای خالص 

بندی ثانویه و باالتر از آن(، محتوای خالص کل اقالم تجاری درون چندگانه گروهی )بسته این مشخصه برای بسته گیریواحد اندازه

 درج خواهد شد.  عدد  6لیتری، با محتوای خالص  0.5تایی از کاالی آب معدنی  6دهد. به عنوان مثال، پک بسته را نشان می

 (Label descriptionمحصول ) شرح برچسب  -4-10

کننده، توضیحاتی که بر روی برچسب قلم تجاری توسط تامین کننده، جهت ارائه اطالعات محصول به مصرفشرح برچسب محصول، 

  .متفاوت استبسته به سطح بسته بندی را شامل شده و فرمت کلی آن  شودچاپ می

                                                           
1 Stock Keeping Unit 



به صورت ، بیشتر دقت و سرعت ورود اطالعاتبه منظور تسهیل و افزایش شرح برچسب فارسی و التین نیز مانند شرح محصول، 

معدودی به صورت دستی  شود. اما آشنایی با نحوه ساخت آن ضروری است تا در صورت لزوم مواردیخودکار توسط سیستم ایجاد می

) مانند آنچه در شرح محصول عنوان شد( اصالح شود. در ادامه فرمت شرح برچسب محصول به همراه چندین مثال از نحوه درج 

 اطالعات در شرح برچسب فارسی و التین با توجه به سطوح بسته بندی تعریف شده در سیستم، تشریح خواهد شد. 

 

 پايه واحد سطح بسته بندي ❖

 

بلون( سه بعدي كش دار عدد ماسک چهار اليه )دو اليه اسپان باند و يک اليه ملت  50 "محصولی با مشخصات فرضی  :مثال ➢

 شرح برچسبی مطابق زیر خواهد داشت :" Xبرند 

  Xعددی،  50شرح برچسب محصول : ماسک تنفسی، چهار الیه سه بعدی کش دار، 

  X, Three Dimentional Four Layers With Elastic, Mask, 50 Count شرح برچسب التین محصول:

شرح " Xعددي مغزدار با روكش  شکالت شیري بدون قند برند  24جعبه شکالت "محصولی با مشخصات فرضی  :مثال  ➢

 برچسبی مطابق زیر خواهد داشت : 

 Xعددی،  24شرح برچسب محصول : شکالت ،بدون قند مغزدار، با روکش شکالت شیری، 

   X, Filling Sugar Free With Milk Chocolate Cover, Chocolate, 24 Counts شرح برچسب التین محصول:

شرح " كه به صورت فله عرضه میگردد Xوازلین آرايشي و بهداشتي بدون بو با  برند "محصولی با مشخصات فرضی  :مثال ➢

 برچسبی مطابق زیر خواهد داشت : 

 Xای، شرح برچسب محصول : وازلین آرایشی و بهداشتی، بدون بو، فله

   X, Odorless Cosmetic, Vaseline, Bulk شرح برچسب التین محصول:

شرح " كه به صورت فله عرضه میگردد Xو برند  Yروغن پايه تصفیه مجدد با گريد "محصولی با مشخصات فرضی  :مثال ➢

 برچسبی مطابق زیر خواهد داشت : 

 Y  ،Xشرح برچسب محصول : روغن پایه، تصفیه مجدد فله، گرید

 X, Refining Base Oil, Grade, Bulk شرح برچسب التین محصول:

 

 سطح بسته بندي داخلي ❖

 بسته + ]محتوای خالص[ + عددی از + ]نام عملیاتی[ + ]نوع محصول[ + ]برند فرعی[ + ]برند اصلی[ فرمت فارسی

 Pack Of + [Net Content] + piece(s) + [Variant Text] + [Functional Name] + [Sub Brand] + [Brand] فرمت التین

 

وزن  g 45،  كه هر نودل  وزني معادل Xعددي نودل با طعم  گوشت، با برند  6بسته "محصولی با مشخصات فرضی  :مثال ➢

 شرح برچسبی مطابق زیر خواهد داشت : "دارد

 ]نام عملیاتی[ + ]نوع محصول[ +]محتوای خالص[ + ]برند فرعی[ + ]برند اصلی[  ت فارسیفرم

 [Net Content] + [Functional Name] + [Variant Text] + [Sub Brand] + [Brand] فرمت التین 



 ، نوژان گستران ایرانیانg 45وزن  ، بااز نودل فوری با طعم گوشت ،عددی 6 ،بستهشرح برچسب محصول :  

  Nozhan Gostaran Iranian, Pack Of 6 Pieces With Weight 45 g, And Meat Flavor, Instant Noodleشرح برچسب التین محصول: 

 

،  كه هر بسته تنباكو  وزني معادل Xعددي تنباكو با طعم دوسیب تلخ، با برند  10بسته "محصولی با مشخصات فرضی  :مثال ➢

50 g شرح برچسبی مطابق زیر خواهد داشت : "وزن دارد 

 ، آقای تنباکوg  50عددی، از تنباکو مسعل با طعم دوسیب تلخ، با وزن  10برچسب محصول:  بسته، شرح 

  Mr Tobacco, Pack Of 10 Pieces With Weight 50 g, With Bitter Double Apple Flavor, Molasses Tobaccoشرح برچسب التین محصول: 

 

 "دارد  cm 30، كه هر سلفون  طولي معادلXسلفون محافظ غذا، با برند عددي  24بسته "محصولی با مشخصات فرضی  :مثال ➢

 شرح برچسبی مطابق زیر خواهد داشت :

 ، پک لند cm 30عددی، از سلفون محافظ غذا، با طول  24شرح برچسب محصول:  بسته، 

  Pack Land, Pack Of 24 Pieces With Length 30 cm, Food Protecting Cellophaneشرح برچسب التین محصول:

 

 سطح بسته بندي واحد نمايان  ❖

 بسته نمایان + ]محتوای خالص[ + عددی از + ]نام عملیاتی[ + ]نوع محصول[ + ]برند فرعی[ + ]برند اصلی[ فرمت فارسی

 Display Unit Of + [Net Content] + piece(s) + [Variant Text] + [Functional Name] + [Sub Brand] + [Brand] فرمت التین

 35،  كه هر بسته كیک وزني معادل Xعددي كیک با مغزي كرم عسلي، با برند  8بسته "محصولی با مشخصات فرضی  :مثال ➢

g شرح برچسبی مطابق زیر خواهد داشت : "وزن دارد 

 ، برند درناg 35عددي كیک با مغزي كرم عسلي، با وزن  8بسته نمايان شرح برچسب محصول:  

  Dorna, Display Unit Of  8 Pieces With Honey Cream Filling With Weight 35 g, Cakeشرح برچسب التین محصول:  

 

 سطح بسته بندي محفظه  ❖

 ]نوع محصول[ + ]برند فرعی[ + ]برند اصلی[کارتن + ]محتوای خالص[ + عددی از + ]نام عملیاتی[ +  فرمت فارسی

 Case Of + [Net Content] + piece(s) + [Variant Text] + [Functional Name] + [Sub Brand] + [Brand] فرمت التین

 

كادويي،  عدد بشقاب پیش دستي با جنس بلور و طرح فوجین 6بسته اي از   4كارتن "محصولی با مشخصات فرضی  :مثال ➢

 : شرح برچسبی مطابق زیر خواهد داشت : "Xبا برند 

 عددي، كاوه. 6عددي  از بشقاب پیش دستي بلور، طرح فوجین، كادويي،  4كارتن شرح برچسب محصول:  

 : Kaveh, Case of 4 Pieces, Gift, Fujin Design, 6 pieces, Glassware Side Plate شرح برچسب التین محصول 

 

 

 

 



 سطح بسته بندي پالت  ❖

 پالت + ]محتوای خالص[ + عددی از + ]نام عملیاتی[ + ]نوع محصول[ + ]برند فرعی[ + ]برند اصلی[ فرمت فارسی

 Pallet Of + [Net Content] + piece(s) + [Variant Text] + [Functional Name] + [Sub Brand] + [Brand] فرمت التین

 

 مکانییل اطالعات متک -4-11

 های بازاریابی محصول تکمیل شود.ریزیاین اطالعات شامل بازار هدف، کشور سازنده و زبان است که باید با توجه به اهداف و برنامه

 شودبه کشوری که قلم تجاری در آن تولید شده است گفته می كشور سازنده: •

محصول بر اساس استانداردهای آن بازار تولید کشوری است که ، که در واقع در این بخش تنها یک بازار هدف  .بازار هدف: •

  اما امکان انتخاب محدود چند کشور دیگر به عنوان بازارهای هدف اصلی نیز در این بخش وجود دارد. .مدنظر است، شده است

ازار هدف محصول خود را انتخاب بازار هدف ارتباطی به بازارهای صادراتی محصول نداشته و با عضو می تواند با انتخاب یک ب

 به هر کشوری صادر کند.

 این گزینه باید بر اساس زبان اطالعات درج شده بر روی محصول، انتخاب شود. زبان: •

 ابعاد محصولوزن و  -4-12

ونقل و همچنین این اطالعات جهت پاسخگویی به اطالعات مهم لجستیکی ایجاد شده است، که در فرآیندهای انبارداری و حمل

 های فروشگاهی بسیار مهم است.جاگذاری محصول در قفسه

منظور از ابعاد محصول میزان فضای اشغال شده توسط محصول در سه بعد طول )عمق(، عرض )پهنا( و  محصول:ابعاد 

. توجه داشته باشید که ابعاد باید به صورت منطقی و باشدبرای مدیریت جایگاه آنها در قفسه های فروشگاهی می )عمق(ارتفاع

وارد شود به عنوان مثال اگر درحال پرکردن فیلد اطالعاتی مربوط  شده است،کاال در همان سطح بسته بندی که درخواست 

 ود ماسک.به واحد پایه جعبه ماسک هستید، ابعاد محصول، شامل ابعاد جعبه ماسکی است که در آن قرار دارند، نه ابعاد خ

 

 
 

 
 

 



بندی( بندی( و وزن ناخالص )وزن محصول به همراه بستهبه دو صورت وزن خالص )وزن محصول بدون بسته وزن محصول:

 شود.دریافت می

 گرهای تجاریتوصیف  -4-13

 باشد: گرهای تجاری شامل اطالعات تجاری کاال است. این اطالعات شامل موارد زیر میتوصیف

 تجاري سطح پايه است؟آيا يک قلم  ❖

بندی بندی اولیه( در سلسله مراتب قلم تجاری )سطوح بستهشاخص شناسایی یک قلم تجاری به عنوان یک قلم پایه )بسته

 تواند تکمیل شود.باالتر(. این گزینه اختیاری بوده و در صورت تمایل می

 توصیف كننده واحد ❖

 اجباری استاز بین این گزینه پاسخ به حداقل یک گزینه 

 آيا يک واحد قلم تجاري مصرفي است؟ ■

 کننده در نقطه فروش شاخص شناسایی یک قلم تجاری برای مصرف نهایی مصرف

 آيا يک واحد قلم تجاري حمل كردني )ارسالي( است؟ ■

در صورتي كه كد . شاخص شناسایی یک قلم تجاری به عنوان یک واحد ارسالی )حمل( بر طبق اطالعات تولید کننده

 شود، بايد اين گزينه انتخاب شود.فقط براي امور حمل و نقل و انبارداري درخواست مي

 آيا يک واحد قلم تجاري متغیر است؟ ■

 .شاخص شناسایی قلم تجاری که مقدار ثابت ندارد و مقدارش متغیر است. این مقدار می تواند وزن، طول یا حجم باشد

 ايي كه به صورت فله به فروش مي رسد انتخاب شود.اين گزينه بايد براي كااله

 آيا يک واحد قلم تجاري فاكتور كردني است؟ ■

 شاخص شناسایی یک قلم تجاری به عنوان یک واحد قابل صورت حساب شدن، بر طبق اطالعات تولید کننده است.

 آيا يک واحد قلم تجاري قابل سفارش است؟ ■

 واحد قابل سفارش بر طبق اطالعات تولید کننده است. شاخص شناسایی یک قلم تجاری به عنوان یک

 تصویر محصول  -4-14

محصول، تصویر آن است. بنابراین در انتها الزم است حداقل  اجبارییکی از اطالعات ، GS1براساس استانداردهای سازمان جهانی

همچنین فیلدهای اطالعاتی موجود در فرمت ارائه شده برای شرح برچسب که بر  شود.یک تصویر از محصول در سیستم بارگذاری 

بندی محصول که توسط تامین کننده درج شده است، بستگی شود، کامال به اطالعات مندرج بر روی بستهروی لیبل محصول درج می

آپلود تصویری واقعی از خود محصول که شود. لذا دارد. کارشناسی و تائید اطالعات ثبت شده نیز مطابق همین اطالعات انجام می

 .الزامیست GTINاطالع مندرج بر روی آن کامال واضح و خوانا باشد، جهت تائید اطالعات ثبت شده و صدور کد 



توان تصویر محصول در این بخش را بارگذاری نکرد که محصول در مرحله طراحی و پیش تولید قرار تنها در صورتی می: تبصره

اری شود. در صورت عدم بارگذاری ذه باشد. اما پس از تولید محصول الزم است تصویر محصول تهیه شده و در سیستم بارگداشت

 نبوده و محصول قابلیت استعالم جهانی پیدا نخواهد کرد. GS1تصویر محصول امکان ارسال اطالعات در بانک جهانی 

 

 محصول خوانا در تصویر واضح باشد توجه نماییددر ادامه چند مثال از تصویر محصول که باید شرح 

   

  
 

خواهید، نه فقط د که شما میبیننمیدهد که مشتریان شما عکسی از محصول را بارگذاری تصویر محصول این اطمینان را به شما می

تا بازارهای آنالین، نمایش درستی از محصول شما  کندکنند. همچنین این آیتم کمک میها در اینترنت جستجو میچیزی را که آن

 کند.را داشته باشند و به افزایش فروش شما کمک می

 کیلوبایت است. 300با حجم کمتر از  JPG, PNG, GIFهای های قابل قبول تصاویر فرمتنوع فایل

 اصول و قواعد نگارش فیلدهای اطالعاتی -5

است در نظر گرفته شده اصول و قواعد استانداردی نیز نگارش فیلدهای اطالعاتی  برای اطالعاتی، کیکپارچگی اطالعات در بان جهت

 که در ادامه به بیان این اصول در دو بخش فارسی و التین خواهیم پرداخت.



 اصول و قوانین نگارش فارسي  -5-1

در توضیح لیبل و نوع محصول و همچنین قواعد  یکاداراصول و قواعد نگارش در بخش فارسی، شامل نحوه نگارش فیلدهای اطالعاتی 

 انتخاب نام عملیاتی مناسب برای محصول است.

 لیتری 5/3درج شود. مانند  "/"محتوای خالص( در فارسی با عالمت  غیر از اعداد مربوط بهاعداد اعشاری ) -1

در التین  "And"در فارسی و  "و"اطالعاتی فارسی مجاز نیست و به جای آن از عبارت  در فیلدهای "+"استفاده از عالمت  -2

 استفاده نمایید.

به منظور جلوگیری از بهم ریختگی اطالعات به دلیل استفاده همزمان از اعداد، حروف فارسی و انگلیسی در فیلدهای فارسی، تا  -3

اليه  5ماسک "ی نمایید. به عنوان مثال  به جای استفاده از عبارت حد امکان از استفاده همزمان آنها در کنار هم خوددار

3D"  استفاده نمایید "ماسک پنج اليه سه بعدي"از عبارت. 

 ایبه گونه باید هستند، نحوه درج اطالعات متفاوتشامل چند فیلد اطالعاتی نوع محصول که اطالعات مربوط به در هنگام درج  -4

در  ي چند بخشيتفیلدهاي اطالعابرای تفکیک  "،"استفاده صحیح از نشانه . که خوانایی فیلد اطالعاتی حفظ شود باشد

به چند مثال زیر فاصله گذاری بین کلمات  ،" و"نحوه صحیح استفاده از نشانه به منظور یادگیریشود. صورت لزوم، توصیه می

 و صحیح نوع محصول فارسی توجه کنید: در خصوص درج خوانا

 RD01مدل آفتابی،  -

 مرطوب کننده روزانه، بدون آبکشی -

 ارده کنجد، تصفیه شده -

 

 انگلیسي  نگارش اصول و قوانین -5-2

 شود.شود و به صورت سیستمی ایجاد نمی هایی است که مستقیما توسط کاربر درج می در بخش این بخش شامل اصول و قواعد نگارشی التین

 خواهیم پرداخت: در ارتباط با آن نکتهدر ادامه با چند 

 .ف کوچک درج شودوبا حرف اول بزرگ و مابقی کلمه با حر التین کلماتکلیه  -1

بخشی نیز همین قانون  با حروف تماما بزرگ در برند فارسی و التین درج شوند. برند های دو TSKبرندهای بی معنا مانند  -2

 OPD Pharmaپیروی میکنند مانند 

 Liters 3.5درج شود. مانند  "."اعداد اعشاری )عموما در ارتباط با محتوای خالص( در التین با عالمت  -3

 به صورت زیر است. یا مکمل های غذایی ترتیب اطالعاتی درست برای درج نوع التین محصول در دسته محصوالت دارویی -4

➢ Shape, Dose, Usage/Attribute, Elements 

 

➢ Tablet, Dose 25 mg And 15 mg, For Strengthen Bones,Contain Zinc And Calcium 

➢ Effervescent Tablet, With Cola Flavor, Energy, Human 

➢ Capsule , Dose 1000 mg, Orange, Vitamin C  

➢ Oral Suspension, Dose 400 mg/5 ml, New Formulation And 3 Years Shelf Life, Human Medicine 
 

یکی از فیلدهای اطالعاتی مهم است که با قرارگیری در کنار نام عملیاتی و برند محصول ، به صورت سیستمی، نوع محصول  -5

ای که فارسی و التین به گونهبخش در  های محصولو ترتیب درج ویژگی نوشتار بنابراین نحوهشرح محصول را ایجاد میکند. 



ل درست و به مثال های زیر در رابطه با شرح محصویجاد کند حائز اهمیت است. شرح محصولی خوانا و با معنی را انهایتا 

 :و سپس ترتیب اطالعاتی نوع التین را به گونه ای درج نمایید که شرح محصول درستی را نمایش دهد توجه کنیدنادرست 

 
 ( برند -نوع محصول –نام عملیاتي )

    X, For Damaged Hair, Booster Hair Mask 

 X, Booster, For Damaged Hair, Hair Mask 

 

     X, Contain Aloe Vera Extract And Olive Oil, With Rinsing, Colored And Damaged, Hair Mask 

 X, Colored And Damaged, With Rinsing, Contain Aloe Vera Extract And Olive Oil, Hair Mask 

 

 X, Lifting And Anti Wrinkle, Face Skin Cream 

 X, Skin Face Lifting And Anti Wrinkle Cream 

 

 X, Cleans And Removes Blackheads Acnec, Activated Charcoal Face Mask 

 X,Activated Charcoal Cleans And Removes Blackheads Acne Face Mask 

 

 X, Collagen And Repairing, Sheet Snail Face Mask 

 X, Snail Collagen And Repairing Sheet Face Mask 

 
 X, With Orange Cream And Sesame Dressing, Cocoa Layered Cake 

 X, Cocoa Layered, With Orange Cream And Sesame Dressing, Cake 

 
 X,With Beta Carotene, Plain And Colored Mix, High Fat, Taping Pizza Cheesee 

 X,With Beta Carotene, Taping Pizza Plain And Colored Mix High Fat Cheesee 

 

زنانه، مردانه، خودرو ، شستشوی ، به عنوان مثال برای دسته ای خاص کاربرد داشته باشد در مواردی که نوع محصول در فارسی -6

در  "For "از آوردن کلمهبهتر است  وجود دارد،  "مناسب... "یا  "برای استفاده ... "که در آن معنای ضمنی ،صورت و غیره

که فرمت صحیح التین نوع محصول را در چنین مواردی  به چند مثال در این خصوص خودداري كنید.ابتدای نوع التین 

 توجه کنید: دهد،نشان می

 

 برای مثال، توضیح لیبل محصولی در حالت التین برابر عبارت زیر است: ➢
X, Cleaning Solution For Car Body, 0.5 ml 

 نوع محصول و شرح کاال به صورت زیر در نظر گرفته خواهد شد:

: نوع محصول   Car Body 

شرح کاال   : X Car Body Cleaning Solution 

 عبارت زیر است: در مثالی دیگر، توضیح لیبل محصولی در حالت التین برابر ➢

X, Body Shampoo For Women, With Lemon Extract, 150 ml 

 

 نوع محصول و شرح کاال به صورت زیر در نظر گرفته خواهد شد:

 With Lemon Extract Women: نوع محصول 



 X With Lemon Extract Women Body Shampoo : شرح کاال 

 عبارت زیر است: در مثالی دیگر، توضیح لیبل محصولی در حالت التین برابر ➢

X, Face Washing Gel, With Aloe Vera Scent, 50 ml 

 نوع محصول و شرح کاال به صورت زیر در نظر گرفته خواهد شد:

 With Aloe Vera Scent Face : نوع محصول 

  X With Aloe Vera Scent Face Washing Gel : شرح کاال 

 

 

 

 


