
ضميمه الف: مقررات مربوط به نشان گذاري ، عالمت گذاري و شماره گذاري بسته ها و جعبه 

هاي مواد خطرناك : 
 

 نشان گذاري و عالمت گذاري بسته ها و جعبه هاي مواد خطرناك از طبقه يك:   -1

نشان گذاري : 1-1
 از 1تمام بسته ها بايد شماره شناسايي ملل متحد و نام مشخصه اي كه طبق جدول شماره  

ضميمه الف براي اين طبقه از مواد خطرناك پيش بيني گرديده را دارا مي باشند . همچنين 
 بر آنها اطالق مي n.o.s كه فاقد نام مشخصه بوده و عبارت التين   º 34براي مواد از گروه 

 باشند ونيز مواد خطرناك از n.o.sگردد حتماً بايد داراي برچسب خاص با ذكر عبارت التين 
 و  º 51 ، مواد منفجره از گروه 0081 با شماره ملل متحد n.o.s با نشان معرف º  4گروه 

 و همچنين  براي موادي n.o.s و با نشان معرف º 48 ، مواد خطرناك از گروه º 25همچنين 
 بوده و داراي نام  0241/0084/0083/0082كه از گروههاي مشخص و با شماره ملل متحد 

 شماره كاال بايستي نام تجاري آن نيز به زبان  تجاري مشخص نيز مي باشتد ، عالوه بر درج
انگليسي بر روي بسته ها درج گردد. 

 چنانكه محموله به مقصد يكي از بنادر كشور و يا به مقصد خارجي بارگيري گرديده :تبصره
است درج نشانها و عالئم به زبان انگليسي الزامي است و چنانچه محموله از مبدأ در داخل 
كشور به مقصد نقطه ديگري در داخل كشور بارگيري گرديده است درج نشانها و عالئم به 

زبان فارسي كافي است. 
 

  : عالمت گذاري :2-1 
 انباشنه گرديده اند بايد داراي º 34 تا º 01 بسته ها و جعبه هايي كه از موادي با گروههاي 

 مندرج در پيوست شماره يك همين ضميمه باشد. كدهاي 1برچسبي مطابق شكل شماره 
 ضميمه الف برروي بسته ها مشتمل 1 جدول 4طبقه بندي بر اساس موارد مندرج در ستون 

 در بخش باالي بر چسب بسته بندي درج گردد . و º 47 تا  º 35بر موادي از گروههاي 
همچنين مواد گروههاي اخير عالوه بر برچسب مذكور ، بايد داراي برچسب ديگري مطابق 

 همين ضميمه باشند و نيز بسته ها و جعبه هاي 1 مندرج در پيوست شماره 4/1شكل شماره 
 مندرج در 5/1 بايد داراي برچسب ديگري مشابه شكل شماره º 50حامل محصوالت از گروه 

 بايد دارايي º 48 همين ضميمه باشند. و نيز بسته بندي هاي  محتوي  مواد از گروه 1پيوست 
 همان ضميمه باشند. 1 از پيوست شماره 6برچسب مشخص مشابه شماره 



 : بسته هائي كه مواد و محصوالت از گروههاي ذيل را در خود جاي داده اند بايستي 1-2-1
 همين ضميمه را بهمراه داشته باشند. 1 پيوست شماره 1/6نشلن شماره 

  0224 و شماره ملل متحد º 1 از گروه –الف 
   %90   از  كمتر  تركيبي  ( با 0143    و   0076   متحد   ملل  شماره  و    4º گروه   ب-  از

 )  Phlegmatizer شيميايي  (  ماده   وزني  با
  0081 و شماره ملل متحد º 21ج- از گروه 
 0077 و شماره ملل متحد º 26د- از گروه 
 0091 و شماره ملل منحد º 30ح- از گروه 
 0301 و شماره  ملل متحد º 43و- از گروه 

: بسته ها و جعبه هاي كه مشتمل بر يك يا چند ماده خورنده طبقه بندي شده در فصل 2-2-1
نامه مي باشد و به شرح ذيل معرفي گرديده اند بايستي بر چسب نشان   آئين   همين8 

 همين ضميمه را در برداشته باشند. 2 پيوست 8شماره 
 0018 و 0015  و شماره ملل متحد  n.o.s با حروف معرف º 21الف : از گروه 

 0019و   0016 با حروف معرف و شماره ملل متحد º 30ب: از گروه 
 0303 و شماره ملل متحد n.o.s با حروف معرف º 43ج: از گروه 

 
:  نشان گذاري و عالمت گذاري و شماره گذاري محصوالت از طبقه دو   -2

 : نشان گذاري ظروف قابل بارگيري مكرر1-2
عالئم و مندرجات قانوني كه بايستي بر روي ظروف و لوازم بارگيري گازهاي خطرناك 

 داراي قابليت جايگري چند باره منقوش گردند به شرح ذيل اند:
  : نام و نشان ثبت شده كارخانه توليد كننده.1-1-2

 : شماره ثبت كاال 2-1-2
 : شماره سريال كاال 3-1-2
 : نشان هشدار دهنده حداكثر فشار مجاز  4-1-2
 : نشان و مهر عامل بازرسي كننده 5-1-2
 : ظرفيت گنجايش بر حسب ليتر 6-1-2
 º 15 حداكثر فشار جايگذاري و جايگيري گازها در دماي 1 : براي گازها از گروه 7-1-2

سانتيگراد براي ظرف. 
 : تاريخ ( به ماه و سال) آخرين بازرسي انجام شده و دوره زماني بازرسي 8-1-2
 



 ساله يا بيش از آن باشد نياز به درج ماه در تاريخ بازرسي 10 چنانچه دوره بازرسي تذكر:
نيست. 

 

 : نشان گذاري ظروف يكبار مصرف: 2-2
: نشان كارخانه توليد كننده 1-2-2
 : شماره ثبت 2-2-2
: شماره سريال يا شماره توليد 3-2-2
: تاريخ (ماه و سال ) توليد. 4-2-2
: مهر و نشان بازرس فني كه از اين محصول بازديد نموده است. 5-2-2
 : شماره شناسايي ملل متحد و نام گاز يا مخلوطي از گازها كه داخل ظرف جايگري 6-2-2

گرديده است. 
 

 معرفي گرديده اند فقط شماره n.o.s در خصوص گازهايي كه تحت حروف مشخصه تذكر :
 شناسايي ملل متحد و نام فني كاال بايد درج گردد.

 
 ميلي متر بر روي ظرف درج گرديده و 6 : كلمه يكبار مصرف بايد به ابعاد حدود 7-2-2

 ) DONOT REFILLچنانچه محموله جهت صادرات بارگيري گرديده باشد جمله انگليسي (
  ميلي متر بايد بر روي ظرف درج گردد. 6با همان ابعاد 

 
 

) عالمتگذاري ظروف حامل گازهاي طبقه دو آيين نامه حمل و نقل جاده اي مواد 3-2

خطرناك . 

 

 
 : ظروف حامل مواد اين طبقه بايد داراي بر چسب و نشان مطابق جدول ذيل باشد. 1-3-2

 
 
 
 
 

 



  )1( جدول شماره 
 ضميمه 7 الي 1مواد و محصوالت كه تحت جداول 

 (ح) معرفي گرديده اند

شماره نشانهاي مندرج در پيوست 
  همين ضميمه2شماره 

  A(خفقان آور)                                       
 F(قابل اشتعال)                                      

 O(اكسيد كننده)                                    
 T(سمي)                                               
 TF(قابل اشتعال و سمي)                         
 TC(سمي و خورنده)                              
 TO(سمي و اكسيد كننده)                       
 TFC(سمي و قابل اشتعال و خورنده)       

 TOC(سمي و اكسيد كننده و خورنده)     

2 
3 
05+2 
1/6 
3+1/6 
8+1/6 
05+1/6 

8+3+1/6 
8+05+1/6 

 
 باشد عالوه بر موارد مذكور ، در جدول 2: هر ظرفي كه مشتمل بر گازهايي از گروه 2-3-2

 باشد 2 پيوست شماره 11 بايد داراي برچسب شماره 1شماره 
 

: 3گذاري ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه  ) نشان گذاري و عالمت3

ظروف حامل موادي از اين گروه بايد كليه مقررات مندرج در پيوست  : نشان گذاري :1-3
شماره يك اين ضميه را رعايت نمايند مگر در مواردي كه ذيالً به آنها اشاره شده است: 

 : شرايط خاص نشان گذاري براي گروه خاص از ظروف محتوي مواد خطرناك: 1-1-3
 بصورت محلول در Nitroglycerine : ماده شيميايي تحت نام شيميايي تحت نام 1-1-1-3

 بايد تحت شرايط خاصي در قوطي هاي فلزي با ظرفيت حداكثر يك ليتر بسته  6الكل از گروه 
 عدد و 6بندي و جمعاً در داخل جعبه هايي چوبي مناسب براي اين منظور حداكثر به تعداد 

 ليتر كنار يكديگر قرار بگيرند . قوطي فلزي كه جهت جايگري اين ماده بكار مي 5حداكثر حجم 
رود بايستي داراي غشاء ضد آب و آب بند بوده در داخل جعبه و كنار مواد مناسبي كه امكان 

جذب ضربات و جلوگيري از انتقال آن به ساير قوطي ها را فراهم نمايند چيده شده باشد و 
روي آنها پوشش مناسب كه نسبت به ماده شيميايي مذكور و آب مقاوم باشد قرار گرفته 

باشد. 



 بايد به صورت ذيل در º 12 از گروه Propyleneimine : ماده شيميايي با نام 2-1-1-3
ظروف جايگري شود. 

بشكه هاي فلزي با ضخامت ديواره مناسب كه داراي درب دنده دار رزوه باشد يا بصورتي 
 سال يكبار 5درب آن محكم شده باشد كه از نشت مايع يا بخار جلوگيري نمايند و حداقل هر 

 بار ) مورد آزمايش قرار گرفته باشد . هر 3 مگا پاسكال يا ( 3/0در فشاري معادل حداقل 
كدام از اين بشكه ها بايد بنحو مناسبي در كنار ماده ضربه گير مناسبي قرار داده شده باشد. 
محافظ بشكه ها كه مانند قيد تمام ظروف را به يكديگر منصل و محكم نموده است بايد به حد 

 0.67كافي مستحكم بوده و بر اثر ضربات احنمالي باز نگردد چگالي اين ماده نبايد از 
 كيلوگرم را داشته باشد 75كيلوگرم بر ليتر تجاوز كند و يك بشكه بايد حداكثر وزني معادل 

 تجاوز مي كند ، عالوه بر شرايط و ضوابط فوق الذكر بايد  K 30بشكه هائيكه وزن آنها از 
بنحو محكم و ثحابتي در كنار يكديگر گرديده باشند. 

 از آنها نامبرده شد 3-1-1-1 و 3-1-1-2 ظروف و بشكه هائيكه در پارگرافهاي  :1-2-1-1-3 
بايد داراي نشانه هاي ذيل باشد: 

نام و نشان كارخانه توليد كننده و شماره ظرف          -
  بر روي آن درج گرديده باشد.Propyleneimineكلمه          -
 حداكثر وزن بشكه روي آن درج گردد         -

 تاريخ (ماه و سال ) آزمايش اوليه و دوره زماني آزمايش درج گرديده باشد.         -

 نشان و مهر كارشناس بازرس فني          -

 بايد تحت º 13 از گروه Ethyloisocyanate: ماده شيميايي تحت نام 3-1-1-3
 شرايط ذيل جايگري گردد.

 ليتر و 1: ظروف درب دار از جنس آلومينيوم خالص و حداكثر به حجم 1-3-1-1-3
 از حجم كل ظرف پر شود. حداكثر تعداد اين ظروف كه بايد در يك %90بايد حداكثر 

 عدد مي باشد جعبه از جنس چوب بوده و مواد ضربه گير 10جعبه چيده شود 
 30مناسب در كنار آن قرار داده شده باشد . وزن جعبه در چنين حالتي حداكثر 

كيلوگرم خواهد بود. 
: مواد موضوع اين بند عالوه بر روش جايگري فوق االشاره ، در ظروف 2-3-1-1-3

 ميلي متر يا ظروفي از 5آلومينيوم كه داراي ديواره اي با ضخامت مناسب و حداقل 
جنس فوالد ضد زنگ نيز قابليت جايگري را دارند. اين ظروف بايد پس از توليد و 

 مگا پاسكال 5/0 سال يكبار در فشاري معادل 5همچنين بصورت دوره اي حداقل هر 
مورد آزمايش قرار بگيرند . اين ظروف بايد داراي دو درب پرسي يا فشاري و درب 



پيچ شو باشند و آن دربي كه بصورت پيچ شو بسته مي شود بايد از كيفيت مناسبي 
 حجم ظرف از كاال پر شده باشد. %90بر خوردار باسد همچنين بايد حداكثر تا 

  از گروه Ethylisocyanate: ظروفي كه جهت جايگري  ماده  شيميايي  3-3-1-1-3
º 13 فوق  االشاره  بكار مي روند و بايستي عالئم و نشانهاي ذيل را بهمراه داشته 

باشد: 
نام و نشان توليد كننده وشماره ظرف          -
  ) Ethyloisocyanateكلمه التين  (          -
تاريخ (ماه و سال) آزمايش اوليه و دوره زماني آزمايش هائيكه بايسني در          -

 مورد آن انجام گيرد.

 نشان و مهر كارشناس بازرسي فني        -
 

 1/4-نشان گذاري بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف محتوي مواد از طيقه 4
 بايد دراي يك برچسب  4/ 1: بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك از طبقه 1-1-4

 اين ضميمه باشد. 1 از پيوست شماره 1/4مطابق بر چسب نمونه  شماره 
 عالوه º 25 يا º 7 ، º 16 ، º 22: بسته هاي و ظروه حامل مواد خطرناكي از گروههاي 2-1-4

 از پيوست 1/6بر موارد فوق االشاره بايد داراي يك برچسب مطابق بر چسب نمونه شماره 
 اين ضميمه باشند. 1شماره 

 عالوه بر º 8 ، º 17از گروههاي ، 1/4: بسته ها و ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 3-1-4
 از پيوست شماره 8 بايستي داراي بر چسب نمونه شماره 4-1-1برچسب موضوع پاراگراف 

 اين ضميمه باشند. 2
 º 31 ،  º و از گروههايي 1/4: بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف محتوي مواد از طبقه 4-1-4

32 ، º 41 ، º 42 كه داراي خاصيت بروز واكنش بصورت خود بخودي مي باشند عالوه بر 
 از پيوست 1 بايد داراي يك برچسب  مطابق نمونه شماره 4-1-1چسب مندرج در پاراگراف 

 اين ضميمه باشند. 1شماره 
 : جعبه ها و بسته هاي حاوي ظروف دربسته مايعات كه محتويات آنها از خارج ظرف 5-1-4

قابل رؤيت نمي باشد و ظروف يا بسته هاي كه داراي مخرجي جهت خروج محتويات مي 
 2 برچسب در 2باشند و يك بسته بندي خارجي محكم آنها را در بر نگرفته است بايد داراي 

 اين 1 از پيوست شماره 11جهت مختلف بر روي بسته بندي  مطابق بر چسب نمونه شماره 
ضميمه باشند. 

 



 
 

 :2/4: نشان گذاري بسته ها و جعبه هاي حاوي ظروف محتوي مواد از طبقه 2-4
 بايد داراي برچسب 2/4: بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناك از طبقه 1-2-4

 اين ضميمه باشند. 2 از پيوست شماره 2/4مطابق بر چسب نمونه شماره 
 º و c (º 16 و a( º  17º): بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناك از گروه (2-2-4

 اين ضميمه 2 از پيوست شماره 3/4 بايد داراي يك برچسب مطابق نمونه شماره º 32 تا 31
عالوه بر برچسب مذكور در پاراگراف فوق باشند. 

 º 7 ، º 8،º 11،º 18،º 19: بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناك از گروههاي 3-2-4
 اين ضميمه عالوه بر 2 از پيوست شماره 1/6بايد داراي يك برچسب مطابق نمونه شماره 

 باشند. 4-2-1برچسب مذكور در پاراگراف 
 º 9، º 10،º 15،º 20،º : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناك از گروههاي 4-2-4

 اين ضميمه عالوه بر 1 از پيوست شماره 8 بايد داراي يك برچسب مطابق نمونه شماره 21
 باشند. 4-2-1برچسب مذكور در پاراگراف 

 : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مايعات كه محتويات آنها از خارج ظرف قابل 5-2-4
روئيت نباشند و بسته ها و جعبه هاي ظروفي كه داراي مخرجي جهت تخليه مي باشند و 

  مي باشند بايد در دو سوي a( º از گروه (Phosphorus شيميايي 11بسته بندي حاوي ماده 
 اين ضميمه عالوه بر 1 پيوست شماره 11مختلف داراي برچسب مطابق نمونه شماره 

 باشند. 2-4-1برچسب مطروحه در پاراگراف 
 

: 3/4 : نشان گذاري و عالمت گذاري ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 3-4
 بايد داراي يك برچسب مطابق 3/4 : بسته ها و جعبه ها حامل مواد خطرناك از طبقه 1-3-4

 اين ضميمه باشند. 1  از پيوست شماره 3/4برچسب نمونه شماره 
 و از گروههاي 3/4: بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف محتوي مواد خطرناك از طبقه 2-3-4
 بايد داراي برچسب هاي ديگري مطابق 4-3-1 عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف 2 و 1

 اين ضميمه باشند. 1 پيوست شماره 8 و 3برچسب هاي شماره 
 و ماده 3 و از گروه 3/4 : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناك از طبقه 2-3-4

 بايد عالوه بر برچسب مندرج در a (16 از گروه (Lithium aluminum hydrideشيميايي 



 اين ضميمه 1 از پيوست 3 داراي برچسب ديگري مطابق نمونه شماره 4-3-1پاراگراف 
باشند.  

 14  و از گروه 3/4 بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف محتوي مواد خطرناك از طبقه 4-3-4
 داراي برچسب ديگري مطابق نمونه 4-3-1بايد عالوه بر برچسب مندرج در پاراگراف 

 اين ضميمه باشند. 1 از پيوست 2/4شماره 
 و از گروههاي 3/4: بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف محتوي مواد خطرناك از طبقه 5-3-4

 داراي برچسب ديگري 4-3-1 عالوه بر  برچسب  مندرج  در  پاراگراف 23 .، 22 ، 18 ، 15
 اين ضميمه باشند. 1 از پيوست 1/6مطابق نمونه شماره 

 24واز گروههاي 3/4: بسته ها و جعبه ها حامل ظروف محتوي مواد خطرناك از طبقه 6-3-4
 داراي بر چسب ديگري مطابق نمونه 4-3-1 عالوه بر برچسب مندرج در پاراگراف 25و 

 اين ضميمه باشند. 1 از پيوست 8شماره 
: بسته هاي محتوي ظروف مايعات كه محتويات آن از خارج ظرف قابل زوئيت نباشد 7-3-4

 داراي دو بر چسب ديگر مطابق نمونه 4-3-1بايد عالوه بر برچسب مندرج در پاراگراف 
 اين ضميمه در دو سوي مخالف باشند. 1 از پيوست 11شماره 

 
 
 
 
 
 
 : 5-نشان گذاري و عالمت گذاري در ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 5
  

: 1/5: نشان گذاري بسته ها و جعبه هاي حاوي ظروف محتوي محصوالت از طبقه 1-5
 بايد داراي يك برچسب مطابق 1/5: بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك از طبقه 1-1-5

 اين ضميمه باشند. 1 از  پيوست شماره 1/5برچسب نمونه شماره 
 º30 يا º2،º5،º29از گروههاي 1/5: بسته ها و جعبه هاي حامل موتد خطرناك از طبقه 2-1-5

 داراي برچسب ديگري مطابق برچسب نمونه 5-1-1عالوه بر برچسب مندرج در پاراگراف 
 اين ضميمه باشند. 1 از پيوست شماره 1/6شماره 

 ، a (º1) ، b (º1 و گروههاي (1/5: بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك از طبقه 3-1-5
)a( º3 و º31 يا º32 داراي برچسب ديگري 5-1-1 عالوه بر برچسب مندرج در پاراگراف 

 اين ضميمه باشند 1 از پيوست شماره 8مطابق برچسب نمونه شماره 



: بسته هاي محتوي ظروف حامل مايعات كه محتويات آن از خارج ظرف قابل روئيت 4-1-5
 داراي دو برچسب ديگر مطابق 5-1-1نباشد بايد عالوه بر برچسب مندرج در پاراگراف 

 اين ضميمه باشند. 1 از پيوست شماره 11نمونه شماره 
 

: 2/5: نشان گذاري بسته ها و جعبه هاي حاوي ظروف محتوي محصوالت از طبقه 2-5
 داراي يك برچسب مطابق 2/5: بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك از طبقه 1-2-5

 اين ضميمه باشد. 1 پيوست شماره 2/5برچسب نمونه شماره 
 : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف محتوي پراكسيدهاي ارگانيك از گروههاي 2-2-5
º1،º2،º11،º12  عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف فوق بايد داري برچسب ديگري مطابق 

 اين ضميمه باشند. 1 پيوست شماره 1برچسب نمونه شماره 
: اگر محتويات بسته ها و جعبه هاي مواد بشدت خورنده يا تا آن حد داراي خورندگي 3-2-5

-2-1 اين آئين نامه مندرج گرديده باشد عالوه بر برچسب مندرج در پاراگراف 8كه در طبقه 
 اين ضميمه باشند. 1 پيوست شماره 8 بايد داراي برچسب ديگري مطابق نمونه شماره 5
 : بسته ها و جعبه هاي محتوي ظروف مايعات كه محتويات آن از خارج ظرف قابل 4-2-5

 داراي دو برچسب ديگر 5-1-1روئيت نباشد بايد عالوه بر برچسب مندرج در پاراگراف 
 اين ضميمه در دو سوي مخالف ظرف باشند. 1 از پيوست شماره 11مطابق نمونه شماره 

 

: 6- نشان گذاري و عالمت گذاري ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 6
 

: نشان گذاري و عالمت گذاري بسته ها و جعبه هاي حاوي ظروف محتوي مواد از 1-6

: 1/6طبقه 
 بايد داراي برچسب 1/6 : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف محتوي مواد از طبقه 1-1-6

 اين آئين نامه باشند. 2 پيوست شماره 1/6مطابق نمونه شماره 
، º1 º6 و از گروههاي 1/6: بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف محتوي مواد از طبقه 2-1-6
)a (º7) ، a( º98)، a( º11) ،b( º11 ، º16،º18،º18،º20،º22) يا a( º26) و يا b (º26 بايد عالوه بر 

 پيوست 3برچسب موضوع پاراگراف فوق بايد داراي برچسب ديگري مطابق نمونه شماره 
 اين ضميمه باشد. 1شماره 



: بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف محتوي حشره كش و آفت كش هاي آتش زا ، از 3-1-6
 درجه سانتي گراد پائين تر است بايد داراي برچسب º23 كه نقطه اشتعال آنها از º72گروه 

 اين ضميمه باشند. 1 پيوست شماره 3ديگري مطابق نمونه شماره 
) a : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناك از طبقه مذكور و از گروههاي (4-1-6
º7 ،º28  º10) ، b (º11 داراي برچسب هاي 6-1-1 يا عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف 

 اين ضميمه باشند. 1 پيوست شماره 8 و 3ديگري مطابق نمونه شماره 
 )a: بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناك از طبقه مذكور و از گروههاي (5-1-6
º26) يا b (º54 بايد داراي بر چسب ديگري 6-1-1 عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف 

 اين ضميمه باشند.  1پيوست شماره 1/4مطابق نمونه شماره 
 بربرچسب موضوع º66: بسته ها  و  جعبه ها  حامل  ظروف  مواد  خطرناك  از گروه 6-1-6

 اين ضميمه 1پيوست 2/4 بايد داراي برچسب ديگري مطابق نمونه شماره 6-1-1پاراگراف 
باشند. 

 عالوه بر برچسب º44 : بسته ها و جعبه ها حامل ظروف مواد خطرناك از گروه 7-1-6
 اين 1 پيوست 2/4 بايد داراي برچسب ديگري مطابق نمونه شماره 6-1-1موضوع پاراگراف 

ضميمه باشند. 
 عالوه بر برچسب º68 : بسته ها و جعبه ها حامل ظروف مواد خطرناك از گروه 8-1-6

 اين 1 پيوست 5 بايد داراي برچسب ديگري مطابق نمونه شماره 6-1-1موضوع پاراگراف 
ضميمه باشند. 

 º67 يا b (º24 ، º27 : بسته ها و جعبه ها حامل ظروف مواد خطرناك از گروههاي (9-1-6
 بايد داراي برچسب ديگري مطابق نمونه شماره 6-1-1عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف 

 اين ضميمه باشند. 1 پيوست 8
 

: نشان گذاري و عالمت گذاري بسته ها و جعبه هاي حاوي ظروف مواد خطرناك از 2-6

 : 2/6طبقه 
 بايد داراي برچسب 2/6 : بسته ها و جعبه هاي حاوي ظروف مواد خطرناك از طبقه 1-2-6

 اين الحاقيه باشند. 1 پيوست 2/6مطابق نمونه شماره 
 : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناكي كه مايع نيتروژن در دماي بسيار 2-2-6

پايين حمل مي كنند . عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف فوق بايد داراي بر چسب ديگري 
 اين ضميمه باشند. 1 پيوست 2مطابق نمونه شماره 



  كه  در  ظروف  º3 : بسته ها  و  جعبه هاي  حامل  ظروف مواد خطزناك از گروه 3-2-6
بسته حمل مي گردند كه از خارج محتويات آن قابل روئيت نمي باشند بايد عالوه بر برچسب 

 اين 1 پيوست 11 برچسب ديگر مطابق نمونه شماره 2 داراي 6-2-1موضوع پاراگراف 
ضميمه در دو سوي مخالف ظرف باشند. 

 

: 7: نشان گذاري و عالمت گذاري ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 7
نشانگذاري و عالمتگذاري اينگونه كاالها مطابق دستور العمل هاي ابالغي از سوي سازمان 

 انرژي اتمي ايران بايستي انجام شود.

 

: 8: نشانگذاري و عالمتگذاري ، ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 8
 بايد داراي برچسب ويژه اي مطابق 8: بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك از طبقه 1-8

 اين ضميمه باشند. 1 پيوست 8نمونه شماره 
) b (º32) ، a و از گروههاي (8: بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناك از طبقه 2-8
º33) . b( º35 و º37 و º54) و b( º64 و º68 بايد عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف فوق 

 اين ضميمه باشند. 1 پيوست 3داراي برچسب ويژه اي مطابق نمونه شماره 
 و a( º44 و از گروههاي (8 : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف مواد خطرناك از طبقه 3-8
)b (º45 اين 1 پيوست 1/6 و 3 بايد داراي برچسب هاي ديگريي مطابق با نمونه شماره 

 باشند. 8-1ضميمه غالوه بر برچسب موضوع پاراگراف 
 عالوه بر برچسب º67 و از گروه 8 : بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك از طبقه 4-8

 اين ضميمه 1از پيوست 1/4 بايد داراي برچسب ديگري مطابق نمونه 8-1موضوع پاراگراف 
باشند. 

 عالوه بر º70 و º68 و از گروه 8: بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك از طبقه 5-8
 1 از پيوست 2/4 بايد داراي برچسب ديگري مطابق نمونه 8-1برچسب موضوع پاراگراف 

اين ضميمه باشند. 
 عالوه بر º72 و º71 و از گروه 8 : بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك از طبقه 6-8

 اين 1از پيوست 4/3 بايد داراي برچسب ديگري مطابق نمونه 8-1برچشب موضوع پاراگراف 
ضميمه باشند. 



) a و از گروههاي (8: بسته ها و جعبه هاي محتوي ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 7-8
º3و º4و º73 و º74 بايد داراي برچسب ديگري 8-1 عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف 

 اين ضميمه باشند. 2 از پيوست 5مطابق نمونه 
 بايد a (º2 و از گروه (8 : بسته ها و جعبه هاي ظروف حامل مواد خطرناك  از  طبقه 8-8

 اين ضميمه عالوه بر 1 از پيوست 1/6 و 05داراي برچسب هاي ديگري مطابق نمونه 
 باشند. 8-1برچسب موضوع پاراگراف 

 و از گروههايي كه 8: بسته ها و جعبه هاي محتوي ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 9-8
 داراي 8-1 از آنها نام برده شده است بايد عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف 1در جداول 

 اين ضميمه باشند. 1 پيوست شماره 1/6برچسب ديگر مطابق نمونه 
 

  مي گردند.8-9: فهرست مواد خطرناكي كه مشمول مقررات عالمتگذاري پاراگراف 1جداول 

 شماره گروه
شماره ملل متحد كاال و 

 محصول
 نام محصوالت و كاالها

1º (a) 
6º 
7º 

9º (b) 
10º (b) 
12º (a) 

14º 
44º (b) 

45º (b),c 
53º (b),c 

75º 
76º 

1831 
 
 

1811 
1732 
2879 
 
 

2818 
1761 
 
 

Sulphric acid 
All Substances 
All Substances 
Potassium hydrogendifloride 
Antimony Pentafluoride 
Selenium Oxychloride 
Allsubstances 
Allsubstances 
Amnoium Polysulphide Soluion 
Cupriethylenediamine Solution 
Allsubstances 
Allsubstances 

 
 كه محتوي مايعات 8 : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف حاوي مواد خطرناك از طبقه 10-8

 بايد داراي 8-1آنها از خارج ظروف قابل روئيت نباشد عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف 
 اين ضميمه در دوسوي مختلف ظرف 1 پيوست شماره 11دو برچسب مطابق نمونه شماره 

 باشند.

 

 

 



 : 9: نشانگذاري و عالمت گذاري ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 9
 بايد داراي برچسب 9 : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف حاوي مواد خطرناك از طبقه 1-9

 اين ضميمه باشد. 1 پيوست 9خاص مطابق نمونه شماره 
 با نقطه º2 و از گروه 9 : بسته ها و جعبه هاي حامل ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 2-9

 بايد 9-1 درجه سانتي گراد يا پائين تر عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف º61اشتعال 
 اين ضميمه باشد. 1 اين پيوست 3داراي برچسب ديگري مطابق نمونه شماره 

 باشند و º13 و از گروه 9 : بسته هاي يكبار مصرف كه محتوي مواد خطرناك از طبقه 3-9
در نيتروژن مايع در دماي بسيار پايين حمل مي گردند بايد داراي برچسب خاصي مطابق 

 اين ضميمه باشند. 1نمونه شماره 
 كه محتويات آن از خارج 9 : بسته ها و جعبه ها ظروف حامل مواد خطرناك از طبقه 4-9

 بايد داراي برچسب 9ظرف قابل روئيت نمي باشند ، عالوه بر برچسب موضوع پاراگراف 
 اين ضميمه باشند. 1 پيوست 11ديگري مطابق نمونه شماره 

 
 


	1-2: نشان گذاري ظروف قابل بارگيري مكرر

