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به نام خدا
مقدمه:
این دستتتالعال در دع ای ا بخش دهم قانلن املع گد کی مصتتتل

 1390/8/22و آیین نا مه ای ایی آن مصتتتل

 1391/12/06به منظلع تبیین ش ایط و ساز و کاع الزم یهت ا ساانداعد ساز ف آیند ب گزاع آزملن کاعگزاعان گد کی و
ایجاد هداهنگی بین واحدها ستتتااد دیدد ر دع ف آیند صتتتدوع و تددید ا وانه کاعگزاعا گد ک و یهت شتتتیافیت و
اطالععسانی به کلیه ماقاضیان داعا ش ایط مندعج دع این شیلهنامه به ش ح زی تهیه و تنظیم گ دیده است.
 -1اهداف:
اطالععسانی به کلیه ماقاضیان داعا ش ایط مندعج دع این شیلهنامه دع عاساا تبیین ف آیند ای ایی ،ضابطهمند ندلدن و
شیافیت دع ب گزاع آزملن کاعگزاعان گد ک و صدوع مجلز با ایجاد وحدت عویه دع بین واحدها دیدد ر سازمان.
 -2تعاریف:
 -2-1کارگزار گمرکی در گمرک :کاعگزاعان گد کی (حق ال دلکاعان) اف اد هساند که مطابق قانلن املع گد کی
و آئین نامه ای ایی آن به وکالت و نیابت از صاحب کاال ،تش ییات گد کی و ت یص کاال از گد ک عا ب عهده میگی ند.
ب این اساس ،به شخصی که تش ییات گد کی کاال ما لق به اشخاص دیگ عا به وکالت از ط ف آنان انجام دهد اطالق
میشلد( .مسایاد از ماده  128قانلن املع گد کی)
 -2-2آزمون کارگزاری گمرک :آزملنی س اس

است که دع ای ا بند (ج) ماده  191آیین نامه ای ایی قانلن املع

گد کی ب حسب اعالم نیاز گد ک یدهلع اسالمی ای ان و تلسط سازمان سنجش آملزش کشلع ب گزاع میشلد.
 -2-3کارت مجوز کارگزاری :ب ا اذی فاهشدگان آزملن (به عنلان اذی فاه شدگان اولیه) و اس از تایید نهایی کلیه
اسا المات م تبط که دع سند حاض که به آن اشاعه لاهد شد ،از ط ف گد ک یدهلع اسالمی ای ان و به امضا
عییسکر گد ک ای ان ،ا وانه کاعگزاع گد ک دع قالب کاعت مجلز ،صادع لاهد شد( .اسا الم ص فاً ب ا
ماقاضیانی است که دع آزملن سازمان سنجش آملزش کشلع اذی فاه شدهاند).
 -3نقش و وظایف واحدهای متولی:
 -3-1سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان برگزار کننده آزمون کارگزاری :سازمان سنجش آملزش کشلع
کلیه املع م تبط که شامر ف ا لان ب ا ثبتنام ،اعالم ش ایط ش کت دع آزملن ،ط احی سلاالت آزملن ،اناشاع دفا چه
آزملن و ب گزاع آزملن تا اعالم ناایج اولیه به داوطلبان عا ب عهده داعد.
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-3-2کمیته نظارت بر صدور مجوز کارگزاری گمرک :کدیاها است که وظییه هدایت ،نظاعت و ب نامهعیز
ب گزاع آزملن کاعگزاعان گد کی ،ای ا شیلهنامه حاض تا زمان صدوع مجلز کاعگزاع عا ب عهده داعد .اعضا
این کدیاه ماشکر از عییسکر گد ک ،م اون تلس ه مدی یت و منابع ،م اون حقلقی و نظاعت ،م اون ب نامهعیز و املع
بین الدلر ،م اون املعگد کی ،مدی کر دفا م کز ح است ،مدی کر دفا بازعسی و مدی یت عدلک د ،مدی کر م کز
آملزش ،تحقیقات و ظ فیتساز و مدی کر دفا فناوع اطالعات و امنیت فضا مجاز میباشد که دع ادامه وظایف
ه یک از واحدها تاب ه آنان تش یح میشلد.
 -3-3معاونت توسعه مدیریت و منابع :ت امر ،هدکاع و تیاهم با سازمان سنجش آملزش کشلع دع انجام املع م بلط
به آزملن کاعگزاع عا به عهده داعد .ضدناً ب عسی و انطباق ش ایط اح از اذی فاهشدگان آزملن از ط یق انجام اسا المات
سلء ایشینه از قله قضاییه ،عدم تخلف گد کی از م کز مباعزه با ی ایم سازمان یافاه گد ک ای ان و دفا بازعسی و مدی یت
عدلک د ،مدعک تحصیلی از وزاعت عللم ،تحقیقات و فناوع  ،اایان دمت از ف ایا (ف ماندهی اناظامی ج.ا.ا ،).عدم
اشاغال بکاع دع سازمانها دولای از سازمان اداع و اساخدامی و ب عسی سن اف اد ماقاضی که دع زمان ثبت نام دع آزملن
میبایست حداقر  25سال سن عا داعا باشند از سازمان ثبت احلال کشلع عا عهدهداع لاهد بلد.
 -3-4معاونت حقوقی و نظارت :م کز مباعزه با ی ائم سازمان یافاه دیر م اونت حقلقی و نظاعت ،وظییه ب عسی و اعالم
نایجه اسا الم ب عسی عدم تخلف گد کی (عدم سابقه تخلف و قاچاق اذی فاهشدگان) به م اونت تلس ه مدی یت و منابع
گد ک ای ان عا داعد .دفا حقلقی م اونت یادشده نیز ،ب عسی و تطبیق ق اعداد با سازمان سنجش آملزش کشلع دع
صلص ب گزاع آزملن کاعگزاع گد ک با قلانین و مق عات م بلطه عا نیز ب عهده داعد.
 -3-5معاونت برنامهریزی و امور بینالملل :م کز آملزش ،تحقیقات و ظ فیتساز دیر این م اونت وظییه هداهنگی
با سازمان سنجش آملزش کشلع ب ا املع م بلط به آزملن کاعگزاع عا داعد .دفا فناوع اطالعات و امنیت فضا
مجاز نیز کلیه املع م بلط به تبادل الکا ونیکی اطالعات با سامانه صدوع مجلزها کسب و کاع وزاعت املع اقاصاد
و داعایی عا عهدهداع لاهد بلد.
 -3-6معاونت امور گمرکی :ثبت و ضبط ا ونده اذی فاه شدگان نهایی به عنلان کاعگزاعان اذی فاهشده عا عهده داع
میباشد.
 -3-7دفتر مرکزی حراست و امور انتظامی :انجام اسا الم نهایی ماقاضیان از م ایع د عبط و النهایه صدوع کاعت
مجلز کاعگزاع ب ا اذی فاه شدگان نهایی عا ب عهده داعد.
 -3-8دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد :عسیدگی و ااسخگلیی به شکایات احادالی ثبت شده ماقاضیان دع سامانه صدوع
مجلزها کسب و کاع وزاعت املع اقاصاد و داعایی دع تدامی م احر و همچنین ب عسی و اعالم تخلف یا عدم تخلف
و سلابق تخلیات و قاچاق ،عهدهداع میباشد( .انلاع شکایات احادالی ماقاضیان عباعت است از :نحله ب گزاع آزملن،
سلاالت آزملن ،نایجه آزملن که م بلط به سازمان سنجش بلده و ااسخ اسا المات و مق عات م بلطه م بلط به گد ک
ای ان میباشد).
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 - 4فرآیند صدور مجوز کارگزاری (از ثبت نام و شرکت در آزمون تا قبولی نهایی و صدور مجوز):
 -4-1ثبتنام متقاضی در درگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور:
زمان ثبتنام ماقاضیان آزملن کاعگزاع گد کی از عوز چهاعشنبه ملعخ  1401/08/11لغایت عوز سه شنبه ملعخ 1401/08/17
میباشد .ضدناً ش ایط ماقاضیان ش کت دع آزملن و دعیافت ا وانهکاعگزاع گد کی مطابق دیر میباشد( .مسایاد از ماده
 191آیین نامه قانلن املع گد کی (آ.ق.ا.گ) مصل )1391/12/6
 -4-1-1داعا بلدن تاب یت ای ان
 -4-1-2فاقد سلءایشینه کیی
 -4-1-3فاقد سابقه قاچاق گد کی با گلاهیگد ک ای ان
 -4-1-4داعابلدن حداقر مدعک کاعدانی دع عشاهها املع گد کی یا حداقر کاعشناسی دع سای عشاهها
 -4-1-5داعا بلدن گلاهی اایان دمت و یا م افیت دایم از دمت نظام وظییه
 -4-1-6کاعمند دولت نباشد
 -4-1-7داشان حداقر سن بیست و انج سال تدام ماقاضیان دع عوز ش وع ثبتنام آزملن دع سایت سازمان سنجش آملزش کشلع
(به عباعتی دیگ  ،میبایست سن ماقاضیان دع تاعیخ  1401/08/11حداقر بیست و انج سال تدام باشد).
تبصره  :1اف اد وایدالش ایط میاد تبص ه  2ماده  191آییننامه ای ایی قانلن املع گد کی میتلانند دع این آزملن ش کت ندایند.
تبصره  :2دع ملعد اشخاص حقلقی ،مدی عامر یا عییس هیئت مدی ه آنها باید داعا ش ایط یادشده دع سند حاض باشند.
 -4-2مدارک مورد نیاز ثبت نام:
 - 4-2-1تکدیر تقاضانامه اینا نای
 -4-2-2ا دا ت هزینه ثبت نام آزملن به مبلغ (1/800/000یک میلیلن و هشت صد هزاع) عیال بصلعت الکا ونیکی از ط یق
دعگاه اطالع عسانی سازمان سنجش آملزش کشلع
 -4-2-3فایر عکس اسکن شده :ماقاضی میبایست یک قط ه عکس ا سنلی لد عا با مشخصات زی اسکن ندلده و فایر آن عا
ب ا ثبتنام اینا نای آماده نداید.
 -4-2-4عکس  3 × 4که دع سال یاع گ فاه شده باشد (عکس تدام عخ)
 -4-2-5عکس اسکن شده فقط باید با ف مت  JPGباشد.
 -4-2-6اندازه عکس اسکن شده باید حداکث  300×400ایکسر و حداقر  200 × 300باشد.
 -4-2-7تصلی ماقاضی باید واضح ،مشخص و فاقد اث مه  ،منگنه و ه گلنه لکه باشد.
 -4-2-8حجم فایر د ی ه شده عکس نباید از  70کیلل بایت بیشا باشد.
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 -4-2-9حاشیهها زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
 -4-2-10تا حد امکان عکس ،عنگی و داعا زمینه سیید باشد.
تبصره :1عکس لاه ان باید با حجا و صلعت کامر آنان مشخص باشد.
تبصره :2دعصلعت اعسال عکس غی م اب  ،ثبت نام ماقاضی باطر شده و حق ش کت دع آزملن از و سلب میگ دد.
یادآوری مهم :با تلیه به مشکالت به ویلد آمده دع آزملن ها قبلی ،دع صلص اشاباه دع اعسال عکس ماقاضیان ،که این
ملضلع اکث ا ب ا ماقاضیانی عخ داده است که ثبت نام آنان تلسط دیگ ان انجام شده است ،تاکید می گ دد که عالوه ب
کنا ل اطالعات ثبت نامی ،حادا نسبت به کنا ل عکس اعسالی دقت ندایید تا عکس ماقاضی دیگ

به یا عکس شدا

الصاق نگ دد .بدیهی است که دع صلعت اعسال عکس اشاباهی از ط ف ف د ماقاضی ،ف د به عنلان ماخلف تلقی و مطابق
مق عات با و عفااع لاهد شد.
 -4-3نحوه ثبت نام:
 -4-3-1کلیه ماقاضیان ثبت نام دع آزملن دع صلعت داشان ش ایط مندعج دع اطالعیه باید از عوز چهاعشنبه ملعخ 1401/08/11
لغایت عوز سهشنبه ملعخ  1401/08/17به دعگاه اطالع عسانی سازمان سنجش آملزش کشلع به نشانی
 www.sanjesh.orgم ای ه و ضدن مطال ه دقیق اطالعیه آزملن نسبت به ثبت نام اقدام ندایند .دع اایان ثبت نام به ه یک
از ماقاضیان کد عهگی

اعائه لاهد شد که ماقاضیان الزم است تا اایان تدامی م احر آزملن این کد عا نزد لد نگهداع

ندایند .ضدناً یادآوع میشلد ثبت نام منحص اً به صلعت الکا ونیکی میباشد و ماقاضیان الزم است از ط یق دعگاه اطالع
عسانی مذکلع نسبت به ثبت نام دع آزملن اقدام ندایند .ثبت نام به غی از عوش فلق غی قابر قبلل بلده و این دساه از ماقاضیان
مجاز به ش کت دع آزملن ندیباشند.
 -4-3-2ا دا ت ویه ثبت نام به مبلغ  180/000تلمان ( یک میلیلن هشت صد هزاع عیال) به صلعت الکا ونیکی از ط یق
کاعتها بانکی ماصر به شبکه شاا اقدام ندایند.
 -4-3-3ماقاضیان باید دع مهلت ت یین شده نسبت به ثبت نام اقدام ندلده و از ملکلل ندلدن آن به عوزها اایانی لدداع
ندایند .به ثبت نامها ناقص ت تیب اث داده نخلاهد شد و ویله ا دا ای به هیچ ویه مسا د ندی گ دد.
 -4-4برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش و منابع آزمون:
زمان ب گزاع آزملن دع محر اعالمی تلسط سازمان سنجش آملزش کشلع عوز ید ه ملعخ  1401/09/11میباشد .ضدناً
مجدلع  120سلال دع قالب یک دفا چه ،با س فصرها دیر ،با ض ایب  1و با لحاظ ند ه منیی لاهد بلد.
 -4-4-1قانلن املع گد کی و آییننامه ای ایی آن (مصل )90
 -4-4-2مق عات صادعات و واعدات و آییننامه ای ایی آن (سال )1401
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 -4-4-3اصلل طبقهبند کاال
 -4-4-4ت یین اعزش کاال
 -4-4-5قانلن حدر ونقر و عبلع کاال

اعیی از قلد و یهلع اسالمی ای ان و آییننامه ای ایی آن

 -4-4-6قانلن مباعزه با قاچاق کاال و اعز (آ ین اصالحات و الحاقات ب د )
 -4-4-7قانلن مناطق آزاد و ویژه اقاصاد و آیین نامهها م تبط
 -4-4-8آشنایی با سامانهها تجاعت اعیی
 -4-4-9اینکلت مز ( 2020اصطالحات بین الدللی بازعگانی)
یادآوری مهم :ملاد آزملن  -4-4-3اصلل طبقهبند کاال و  -4-4-4ت یین اعزش کاال ب اساس قانلن املع گد کی و آییننامه
ای ایی آن (مصل  )90و مق عات صادعات و واعدات و آییننامه ای ایی آن (سال )1401می باشد.
 -4-5زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:
کاعت ش کت دع آزملن از عوز سه شنبه ملعخ  1401/09/08ب ا مشاهده و ا ینت ب عو دعگاه اطالع عسانی سازمان سنجش
آملزش کشلع به نشانی  www.sanjesh.orgق اع لاهد گ فت .آزملن دع عوز ید ه ملعخ  1401/09/11با تلیه به
آماع ش کت کنندگان ،حسب ملعد دع م اکز اساان و شه ساان ب گزاع لاهد شد .ساعت ش وع و محر ب گزاع آزملن ب
عو کاعت ش کت دع آزملن دعج و به هنگام ا ینت کاعت به آگاهی ماقاضیان لاهد عسید.
 -4-6اعالم نتایج آزمون (اولیه) در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس حدنصاب قبولی:
اعالم ناایج اولیه آزملن حداکث  40عوز کاع اس از ب گزاع آزملن تلسط سازمان سنجش آملزش کشلع و از ط یق دعگاه
اطالع عسانی سازمان مذکلع لاهد بلد .ضدناً داوطلبانی که حداقر هیااد دعصد ( )%70امایاز میانگین ند ات یک دعصد
( )1%حائزان باالت ین امایاز عا کسب کنند به عنلان اذی فاه شده  ،یهت طی م احر مقاضی م فی میشلند.

تذکر :ایثارگران(جانبازان حداقل ده درصد()10آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل
شش ماه جبهه ،فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد درصد( )/25و باالتر ،فرزندان رزمندگان
دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود.
 -4-7استعالم شرایط احرازی متقاضیان توسط گمرک ایران:
اس از اعالم اذی فاه شدگان اولیه آزملن تلسط سازمان سنجش آملزش کشلع ،م اونت تلس ه مدی یت و منابع گد ک نسبت به
انجام اسا المات اذی فاهشدگان اولیه به ش ح دیر اقدام لاهد ندلد.

دستورالعمل اجرایی صدور مجوز
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کارگزاران گمرکی
(موضوع بخش دهم قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن)

 -4-7-1اسا الم سلءایشینه از قله قضاییه
 -4-7-2اسا الم عدم تخلف گد کی از م کز مباعزه با ی ایم سازمان یافاه و دفا بازعسی و مدی یت عدلک د گد ک ای ان
 -4-7-3اسا الم مدعک تحصیلی از وزاعت عللم ،تحقیقات و فناوع
 -4-7-4اسا الم وض یت اایان دمت یا م افیت دمت از ف ایا (ف ماندهی اناظامی ج.ا.ا).
 -4-7-5اسا الم عدم اشاغال بهکاع دع سازمانها دولای از سازمان اداع و اساخدامی
 -4-7-6اسا الم ح است از م یع م بلطه
 -4-7-7اسا الم حداقر سن بیست و انج سال تدام ب ا ماقاضیان دع عوز ش وع ثبتنام آزملن ()1401/08/11
تبصره :3داعا بلدن ش ط سنی حداقر  25سال تدام( .مالک ت یین سن ،عوز ش وع ثبت نام آزملن کاعگزاع  ،لاهد بلد).
 -4-8صدور کارت مجوز کارگزاری:
اس از قبللی ماقاضیان دع آزملن کاعگزاع و تایید اسا المات و ش ایط اح از ملیلد دع بندها  4-1و  4-7سند حاض ،
ا وانه کاعگزاع گد گی دع قالب کاعت مجلز کاعگزاع که حاو اطالعات نام و نام انلادگی ،نام ادع ،تاعیخ تللد ،کد
ملی ،کدینگ گد ک و تاعیخ صدوع گلاهی لاهد بلد تلسط دفا م کز ح است و املع اناظامی گد ک به صلعت
الکا ونیکی صادع و به اذی فاهشدگان نهایی اعطا لاهد شد.
تبصره  :4مدت اعاباع ا وانه کاعگزاع دو سال است که حداقل یک ماه قبر از انقضا اعاباع و با دع لاست کاعگزاع با
ععایت میاد تبص ه  5ماده  191آ.ق.ا.گ .و اعائه گلاهی سازمان املع مالیاتی کشلع مبنی ب عدم بدهی مالیاتی ،ا ذ گلاهی
عدم سلءایشینه (از م ایع قانلنی و د عبط) ،عدم تخلف و یا قاچاق گد کی به گلاهی دبی انه کدیسیلن ملضلع ماده 129
ق.ا.گ .و طی گذعاندن دوعهها آملزشی دع ملاعد که گد ک ای ان آشنایی با عوشها یدید ت یص عا ض وع بداند،
تلسط دفا بازعسی و مدی یت عدلک د تددید لاهد شد.
 -4-9عدم پذیرش متقاضی:
دع یکی از حاالت دیر ،عدم اذی ش ماقاضیان ب ا صدوع مجلز کاعگزاع عخ لاهد داد.
 -4-9-1عدم کسب حدنصا

قبللی ماقاضیان دع آزملن کاعگزاع سازمان سنجش آملزش کشلع (حداقر قبللی دع آزملن

کسب هیااد دعصد ( )%70امایاز میانگین ند ات یک دعصد ( )%1حائزان باالت ین امایاز)
 -4-9-2عدم داعا بلدن ش ایط اح از قبللشدگان دع آزملن کاعگزاع سازمان سنجش آملزش کشلع (ش ایط دک شده دع
بندها  4-1و  4-7سند حاض ) .الزم به دک است ص فاً قبللی ماقاضیان دع آزملن کاعگزاع سازمان سنجش آملزش کشلع
مالک عدر ب ا تایید نهایی و صدوع مجلز کاعگزاع نبلده و ماقاضی مجلز کاعگزاع میبایست اس از قبللی دع آزملن،
ش ایط اح از اعالم شده دع سند حاض عا نیز داعا باشد.

دستورالعمل اجرایی صدور مجوز
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کارگزاران گمرکی
(موضوع بخش دهم قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن)

 -4-10ثبت اعتراض توسط متقاضی در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار:
چنانچه ش کتکنندگان از نحله ب گزاع آزملن ،نایجه اولیه آزملن ،اعالم نایجه نهایی ماقاضیان اس از انجام اسا المات م بلطه
و سای ملاعد م تبط با مجلز کاعگزاع  ،اعا اض داشاه باشند ،میتلانند اس از تاعیخ اعالم ناایج ،حداکث ظ ف مدت 10
عوز ،دع لاست لد عا دع سامانه صدوع مجلزها کسب وکاع وزاعت اقاصاد و داعایی ثبت ،ایگی

و نایجه آن عا از

ط یق هدان سامانه دعیافت ندایند.
 -4-11ارسال سیستمی درخواست بررسی به دفتر بازرسی سازمان:
کلیه دع لاستها ثبت شده دع سامانه صدوع مجلزها کسب و کاع با هدکاع دفا فناوع اطالعات و امنیت فضا مجاز
به دفا بازعسی و مدی یت عدلک د گد ک یهت ب عسی اعسال لاهد شد.
 -4-12بررسی و اعالم نتیجه بررسی درخواستها توسط دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد در سامانه صدور
مجوزهای کسب و کار:
دفا بازعسی و مدی یت عدلک د سازمان ظ ف مدت  30عوز به دع لاستها ثبت شده به صلعت سیسادی (اعسال نایجه به
سامانه صدوع مجلزها کسب و کاع) ااسخ لاهد داد.
 -4-13حذف متقاضی از فرآیند صدور مجوز کارگزاری:
چنانچه دع لاستها ثبت شده تلسط دفا بازعسی و مدی یت عدلک د ملعد اذی ش واقع نشلد و از نظ دفا مذکلع ،دع لاست
ها ثبت شده ماقاضی واعد نباشد ،لذا ماقاضی از ف آیند صدوع مجلز کاعگزاع حذف و مجلز کاعگزاع ب ا ف د ملعد
نظ صادع نخلاهد شد.
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