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از  ی نترنت یا دیدر خر تیموضوع امن  ی نترنت یا یامروزه با توسعه فروشگاه ها
  یکاال احتماال برا دیهنگام خر نیهمچن .باشد ی برخوردار م یادیز تیاهم

 ی محصول گارانت  نی: ادیآمده است که فروشنده به شما بگو شیشما پ
 .اصالت کاال دارد

مورد نظر در صورت داشتن  محصول ست؟یجمله چ نیمنظور از ا اما
توان اصالت آن را  ی چگونه م  ایداشته باشد؟  یی ها ی ژگیچه و دیاصالت با

 کرد؟  ی بررس

 .میتا شما را با مفهوم اصالت کاال آشنا کن دیادامه با ما همراه باش در

 

 اصالت کاال  فی تعر  1#

و  ی شی آرا ،ی مصرف اقالم خوراک ،یجامعه امروز  یدغدغه ها نی بزرگ تر از
به  گرید یکاالها از کشورها نیاز ا یادیز بخش .باشد ی سالم م ی بهداشت

ربط از جمله سازمان  یذ یسازمان ها جهینت در .شوند ی کشور ما وارد م 
مورد نظر  یبه کاال دیحمل و نقل تا عرضه کاال با د،یغذا و دارو از محل تول

  تیحائز اهم ار یامر بس نیکنترل و نظارت الزم را داشته باشند و توجه به ا
از  نانیاطم ی کاال از راه ها یاصالت بر رو یبرچسب ها وجود .باشد ی م

بوده و   یاصالت کاال کاغذ برچسب .باشد ی اصالت و سالمت کاالها م 
 .باشد ی م  ی مشک یزرد و نوشته ها هیبا حاش دیرنگ سف یدارا

 :نوشته شده است ریبرچسب موارد ز نیا یرو بر
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 بارکد  •
 د یتول خیتار •
 انقضا  خیتار •
 محصول  الیسر •

به آن   ریمحصوالت سالمت محور که در ز هیکل یغذا و دارو برا سازمان
 :دانسته است  یبرچسب اصالت و سالمت را ضرور  وجود م،یکن ی اشاره م

 ی خوراک اقالم •
 ی بهداشت اقالم •
 ییدارو اقالم •
 یپزشک زات یتجه •

اصالت محور در نظام  یاز برچسب ها یدیتوان گفت که نوع جد  ی م
 1393سالمت محور از بهمن ماه سال  یفرآورده ها ی ابیو رد یر یرهگ
  ی و کنترل اصالت م  یر یرهگ ،یابیآن برچسب رد به شده است که ی معرف 

  نیا دییمورد تا  یگر یبرچسب د چیاز مورد مذکور ه ریو به غ ندیگو
 .باشد ی سازمان نم 

 :باشد ی م  ریبرچسب اصالت کاال به شرح ز یزهایسا

 متر   ی سانت 2در  4 زیسا •
 متر  ی سانت  1در  4 زیسا •
 متر   ی سانت 5در  4 زیسا •
 متر  ی سانت  2در  3 زیسا •
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 متر   ی سانت  6در  4 زیسا •

 

 

و   یر یرهگ ،یابی رد یمشخصات برچسب ها 2#
 کنترل اصالت 

 نیا :(Global Trend Item Network) هفرآورد یتجار  شناسه .1
در سطح  یی هر کاال یبرا باشد و ی م ی رقم 14کد  کیشناسه شامل 

 .است ی جهان اختصاص
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شناسه  نیا :(Unique Identification) یر یو رهگ ی ابیرد شناسه .2
هر واحد  یبرا ی اساس استاندارد خاص بر باشد و  ی م ی رقم 20

 .شود ی محصول در نظر گرفته م 
در واقع  :(LoT Number/Batch Number) ساخت یسر  شماره .3

  رود و ی کننده محصول به شمار م دیشرکت تول یکه برا یبه شناسه ا
 یشماره سر  ابد،ی ی از ساخت محصول اختصاص م یهر سر  به

 .ندیگو ی ساخت م 
 (Expiration data) انقضا خیتار .4
  ی اختصاص یی هر کاال یبوده و برا ی رقم 16کد   نیاصالت: ا شناسه .5

 .باشد ی م
بارکد  ؛ی برچسب چاپ تیجهت امن :(QR-CODE) یدوبعد بارکد .6

  ع یتوز ن،یبازرس ژهیبارکدخوان و با شده است کهلحاظ  یدوبعد
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بازرسان به  نیهمچن .شود  ی عرضه کنندگان خوانده م  ایکنندگان 
 :کنند ی را چک م ریدستگاه مربوطه موارد ز لهیوس

 کاال  ی فن مشخصات  •
 کننده  دیتول •
 کننده  وارد •
 و انقضا  دیتول خیتار •
 ساخت محصول یسر  •

 

 

 اصالت کاال  یبررس یراه ها 3#

روش پس از آن که  نی: در اای تلفن گو قیاصالت از طر  ی بررس .1
  م،ی محصول مورد نظر را از لحاظ مخدوش و پاره نبودن کنترل کرد

 دهیبا دقت خراش دیبرچسب با یرو دنیقسمت قابل خراش سپس
  باشد، ی م  ی رقم 16کد  کیمورد نظر که  یشود تا اعداد اصالت کاال
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خط  قیاز طر 021 -6185تلفن   یر یماره گشود و پس از ش انینما
کنترل کد  مراحل  متصل شده تا ای ثابت، به سامانه تلفن گو ایهمراه 

شود، اجرا   ی اعالم م  ستمیکه توسط س یی ها امیپ بیاصالت به ترت 
کامل و به طور  دیبا ی رقم 16توجه داشت که کد اصالت   دیبا .گردد

 .ارسال گردد قیدق
 ی رقم 16کد اصالت  دیتوان ی: شما م امکیپ قیاصالت از طر  ی بررس .2

ارسال   20008822به شماره  امکیپ قیمحصول مورد نظر خود را از طر
حاصل  نانیشده خود اطم یدار یاصالت محصول خر از و دیکن

 .دیینما
به وب    دیتوان ی اصالت: م  ران یا تی وب سا قیاصالت از طر  ی بررس .3

  ی رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکسازمان غذا و دارو، وزا تیسا
 16کد اصالت  ،یر یورود به بخش استعالم کد رهگ با مراجعه کرده و

محصول   اطالعات  شده خود را وارد کرده و یدار یمحصول خر ی رقم
حاصل  نانیشده اطم یدار ی خر یو از اصالت کاال دیرا مشاهده کن

 .دیینما
با   :TTAC تلفن همراه و سامانه ی بارکدخوان گوش  قیاز طر استعالم .4

توان  ی هوشمند م  ی گوش یسامانه بر رو نی ا شنیکینصب اپل
 .برچسب را چک کرد یرو یبارکدها
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 اصالت کاال  یگارانت یمحصول دارا یها  یژگی و 4#

که   ی طیکامال با شرا دیشود با  ی داده م لیتحو  یکه به مشتر  یی کاال •
 .ست، منطبق باشدکاال در هنگام فروش ذکر شده ا حات یدر توض

 .اصل باشد دی شود با ی ارائه م یکه به مشتر  یی کاال •
  ازیمورد ن ی ها و الزامات قانون  ی گارانت یدارا د یمورد نظر با یکاال •

 .باشد
وارد  یاز راه قانون دیمذکور با یبودن کاال، کاال ی صورت واردات در •

 .کشور شده باشد
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 اصالت کاال یافت ی در  یها امیانواع پ  5#

 .است دییفرآورده مورد تا نی ا اصالت .1
کنترل  یگر یدستگاه د  ایمحصول قبال توسط سامانه   نی ا اصالت .2

 .شده است
 .است ی فرآورده تقلب نیا .3
سامانه و دستگاه قبال کنترل شده  نی محصول توسط هم نی ا اصالت .4

 .است
محصول گذشته است. لطفا از مصرف آن  نی مصرف ا خیتار .5

 .دییفرما  یخوددار 
که  ینموده آن را به محل  یمحصول خوددار   نی از مصرف ا لطفا .6

 .دی بازگردان د،یا دهیخر
 نی کامل اطالعات ا یعدم بارگذار  لیبه دل یکننده گرام  مصرف  .7

و استعالم کنترل  یر یتوسط سامانه رهگ یی محصول، امکان پاسخگو
 ندهیآ یروزها  ی . لطفا طستین سریسالمت م ی اصالت فرآورده ها

 .دیمجددا تالش کن
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 چاپ برچسب اصالت محصول 6#

  دیچاپ برچسب اصالت کاال ابتدا با یو واردکننده برا دکنندهیتول شرکت
همراه نامه درخواست  به اکسل مربوط به مشخصات کاال را پر کرده و لیفا

 .کند یمربوطه بارگذار  در سامانه

 :باشد ی م  ریبه ذکر است که مشخصات کاال شامل موارد ز الزم

 شرکت نام •
 شرکت  ی مل شناسه •
 ی سیو انگل ی کاال به فارس نام •
در جهان   ی هر محصول  یباشد و برا ی م ی رقم 14 یکه کد GTIN کد •

 است  ی اختصاص 
 اخذ مجوز  خیتار •
 یرقم 10 صی مجوز ترخ شماره •

  ی چاپ و اسکرچ زن زات یکه تجه یی ، از آن جاXML دیی اادامه پس از ت  در
  یمجر  یتوان از شرکت ها  ی م دارد، یی باال نهیبرچسب اصالت کاال هز

با مراجعه به  دی از چاپ و الصاق برچسب اصالت کاال با بعد .کمک گرفت
 .شناسه اقدام کرد یفعال ساز  یکارتابل برا

 ریبرچسب اصالت کاال به چند عامل ز دیخر نهیبه ذکر است که هز الزم
 :باشد ی وابسته م
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کارت   یآغشته به جوهر که با استفاده از حرارت رو ی)نوار  بونیر نوع .1
 بونیچاپ برچسب اصالت کاال ر یکنند(: برا ی چاپ م بلیل ای

 دیبا البته .باشد ی م  نیوکس رز ایمعموال از جنس وکس  ی مصرف 
و خراش  ی دگییبه سا نسبت نیوکس رز بونیتوجه داشت که ر

چاپ برچسب اصالت کاال با  نهیهز  .دارد یمقاومت و دوام باالتر 
 .باشد ی گران تر م  نیوکس رز بونیر

رسد و  ی به چاپ م  ی : برچسب اصالت در ابعاد مختلفبونیر ابعاد .2
 .گذارد ی م  ریچاپ تاث ی کل نهیموضوع بر هز نیا

چاپ برچسب  نهیهز یکه بر رو  یموارد گریسفارش: از د تعداد .3
  ی گذارد، تعداد سفارش برچسب اصالت م یم  ریاصالت کاال تاث

 یکم تر  نهیباشد، هز شتریهر چه تعداد سفارش ب جهینت در .باشد
 نسبت به سفارش کم دارد.


