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 مقدمه  •

اولین  به عنوان    را  ، فعالیت خودو پژوهش  سال تحقیق    5گره« ، بعد از  طالیی گیتی گستر پارس با نام تجاری »ایران شرکت گره  
گره به منظور ایجاد مرکزی برای هم  آغاز کرده است. ایران  1398به طور رسمی از بهار    رانیفرش دستباف ا  یمرجع جامع اطالعات 

ایران    دستباف  در حوزه فرش دستباف و در جهت پیشرفت و توسعه هنر فرش   ی و کاربردیهای هنری، فرهنگی، علم افزایی فعالیت 
و بررسی   آسیب شناسی مهم ترین اهداف ایران گره،است.    گروهی پیشرو و نوآور تفکر خالقانهگام برداشته است که سرچشمه آن 

راهکارهای عملیاتی    ارائهو  صصی فرش دستباف  ، جمع آوری اطالعات تخهنر فرش دستباف ایران پیش روی  های  مشکالت و چالش
 و در نهایت ایجاد حلقه واسط بین متقاضیان، ذینفعان  و عالقمندان فرش دستباف است. و اثربخش 

و حفظ جایگاه فرش دستباف  ایرانی،  مصرف کنندگان    انیم  ی و اعتماد ساز   رانی ا  دستباف  اصالت فرش   د ی و تا   ت یحفظ هو   به منظور 
و گواهی مالکیت فرش دستباف ایرانی را با حمایت مرکز ملی فرش ایران راه اندازی کرده  صدور شناسنامه  ایران گره اولین درگاه  

   .است

 

 ایرانی و گواهی مالکیت شناسنامه •

دست فرش  مالکیت  گواهی  و  کهباف  شناسنامه  گرهشرکت    ایرانی  مینماید   ایران  تاید  ،  صادر  ذی صالح،  با  و  مراجع  کارشناسان 
مجهز به فناوری    و  متخصصین معتبر در این حوزه، از اعتبار خاصی برخوردار بوده و در دو نوع شناسنامه جامع و شناسنامه تک برگی

RFID  ه های ایرانی از قبیل قالی، گلیم،  ره سازی و پشتیبان گیری داده ها و برای تمامی دستبافتذخی  ،با قابلیت استعالم و پیگیری
برای تمامی تولیدکنندگان،  باف ایران گره، هم اکنون  شناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستگبه، تابلو فرش و ... صادر می گردد.  

 صادرکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان نهایی قابل ارائه است.  

 واهی مالکیت صادر می نماید: به طور کلی مجموعه ایران گره دو نوع شناسنامه و گ 

 : نوع اول: شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگ ✓

جهت     )QR_code(این نوع شناسنامه دارای لوگو مرکز ملی فرش ایران، شماره و سریال شناسنامه، رمزینٔه پاسخ سریع
استعالم شناسنامه، اطالعاتی مختصر از فرش دستباف شامل محل ایجاد، جنس، طرح و نقش و رنگ، اندازه و تراکم و  

باشد که به صورت تک برگ و با مشخصات مالکیت، عکس کامل فرش، مهر و امضای مرجع تاید کننده و کارشناس می 
دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار کاربران قرار میگیرد. شناسنامه و گواهی مالکیت تک برگ برای دستبافته های دارای  

    اطالعات کم، و با ارزش متوسط رو به پاین، مناسب بوده و با هزینه مقرون به صرفه قابل صدور می باشد.

 : شناسنامه و گواهی مالکیت جامعنوع دوم:  ✓

است. در صفحه نخست،  درج شده  لوگوی مرکز ملی فرش ایران    ه روی آناین نوع شناسنامه دارای جلد چرمی می باشد ک 
جهت استعالم    )QR_code(نشان تایدیه فرش دستباف ایران، شماره و سریال شناسنامه، به همراه رمزینٔه پاسخ سریع

شناسنامه درج شده است. در صفحات دیگر اطالعاتی جامع و کامل از فرش دستباف شامل سال و محل ایجاد، مشخصات 
پدید آورنده، نوع بافت، جنس، طرح و نقش و رنگ، اندازه، تراکم و مدت زمان تولید به همراه عکس کامل فرش، مهر و  

http://www.guereh.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
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مضای مرجع تاید کننده و کارشناس، شرح و توضیحات و مشخصات مالکیت می باشد. شناسنامه و گواهی مالکیت ا
می باشد و به صورت چندبرگ و مجلد با دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار کاربران قرار   RFIDجامع مجهز به برچسب 

امل، با ارزش متوسط رو به باال و همچنین دستبافته های  میگیرد. این شناسنامه برای دستبافته های دارای اطالعات ک 
 نفیس و موزه ای مناسب می باشد.

 

 و گواهی مالکیت فرآیند صدور شناسنامه •

 شامل مراحل ذیل می باشد:فرآیند صدور شناسنامه و گواهی مالکیت به طور کلی  

 

 

 

 گام اول: درخواست از طرف متقاضی ✓

اولین مرحله، درخواست شناسنامه و گواهی مالکیت از طرف کاربر متقاضی می باشد که این مرحله به دو شیوه آفالین و 
 آنالین صورت میگیرد.  

 شیوه آفالین:

در شیوه آفالین کاربر میتواند با مراجعه حضوری به شعب ایران گره یا اتحادیه هایی که کارگزاری شناسنامه هستند، فرم  
ت صدور شناسنامه را تکمیل نموده و درخواست خود را ثبت نماید. در این روش، ثبت مشخصات مالک، ثبت درخواس

 اولیه فرش و همچنین انجام روند صدور شناسنامه، توسط اپراتور های ایران گره صورت میگیرد.  

درخواست 
از طرف 
متقاضی

ثبت اولیه 
فرش 

کارشناسی 
فرش

احراز 
مالکیت

عکاسی از 
فرش

تولید کد 
شناسنامه،

مجوز صدور 
و ذخیره 
اطالعات

چاپ و 
صحافی و 
استعالم 

http://www.guereh.com/
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 فرم مشخصات فرش و درخواست شناسنامه شامل   -1 تصویر

 

 شیوه آنالین: 

در شیوه آنالین کاربر میتواند با ثبت نام در درگاه ایران گره از منوی شناسنامه، جهت ثبت درخواست خود اقدام نموده و  
بعد از تکمیل فرم درخواست برای ادامه مراحل، منتظر پاسخ اپراتور های ایران گره باشد. در این روش کاربر میتواند در  

شخصات مالک، ثبت اولیه فرش و همچنین انجام روند صدور شناسنامه را به  صورت تمایل تمامی مراحل اعم از ثبت م
 صورت آنالین انجام داده و پیگیری نموده و یا ادامه کار را به اپراتور های ایران گره واگذار نماید.  
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 گام دوم: ثبت اولیه فرش ✓

در این مرحله، اگر کاربر اطالعاتی از فرش خود دارد میتواند به صورت آفالین در داخل فرم مشخصات فرش و یا به صورت  
آنالین در درگاه ایران گره وارد نموده و اقدام به ثبت اولیه فرش نماید. در صورتی که اطالعاتی از فرش ندارد ثبت فرش  

اطال آوری  و جمع  کارشناسی  مرحله  از  فرش،  بعد  اولیه  ثبت  و  درخواست  ثبت  مرحله  دو  از  بعد  میگیرد.  عات صورت 
موقعیت فرش توسط اپراتور های ایران گره بررسی شده و نزدیکترین و مناسب ترین کارشناس جهت کارشناسی فرش  

 دستباف به کاربر معرفی میگردد.  

 

 ثبت اولیه فرش  فرم -2 تصویر

 

 : کارشناسی فرش سومگام  ✓

مرحله، درخواست کارشناسی فرش، در کارتابل کارشناس مربوطه افزوده می شود. کارشناس میتواند جهت انجام  در این  
کارشناسی اعالم آمادگی نماید. در صورت پذیرش انجام کارشناسی، بعد از پرداخِت تمام یا نیمی از هزینه صدور شناسنامه 

ارشناسی نموده و تمامی اطالعات مورد نظر را استخراج می توسط کاربر، کارشناس به صورت حضوری فرش را بررسی و ک 
نماید. فرم مشخصات فرش توسط کارشناس تکمیل شده و کارشناس فرم تایدیه را به شعبه مرکزی ایران گره ارسال می  

یه  نماید. در این مرحله جهت ثبت نهایی مشخصات تاید شده فرش، کارشناس میتواند مشخصات فرش را به همراه تاید
خود به صورت آنالین در درگاه ایران گره ثبت نموده و یا بعد از ارسال فرم تایدیه، اپراتور های ایران گره اقدام به ثبت  
نهایی مشخصات فرش مینمایند. الزم به ذکر است که تمامی کارشناسان ایران گره نسبت به دانش، مهارت و شناخت 

 به یک مرجع تاید کننده معتمد می باشند. فرش دارای گواهینامه معتبر بوده و وابسته 

http://www.guereh.com/
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 تکمیل اطالعات توسط کارشناس و تایدیه آن -3 تصویر

 گام چهارم: احراز مالکیت  ✓

در این مرحله، کاربر جهت تاید مالکیت، موظف به ارائه اسناد و مدارک مربوط به مالکیت فرش اعم از تایدیه تولید، 
تایدیه مالکیت از مرجع تاید کننده معتبر، فاکتور خرید و یا استشهاد نامه می باشد. در این مرحله اصل تمامی مدارک  

. عالوه بر این کاربران میتوانند جهت انجام سریعتر امور، اسکن مدارک را در  باید به آدرس پستی ایران گره ارسال گردد 
سایت بارگذاری نمایند. متصدیان احراز مالکیِت مجموعه ایران گره، با تحقیق و بررسی مراحل احراز مالکیت را طی نموده  

 و گواهی مالکیت فرش را صادر می نمایند.  

  

 لکیت نمونه فرم های احراز ما -4 تصویر

 

http://www.guereh.com/
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 : عکاسی از فرش پنجمگام  ✓

، جهت پیکسل  1280در این مرحله کاربر باید یک عکس عمودی و کامل از فرش با نورپردازی مناسب و با کیفیت حداقل  
دسی متر مربع، طوری که گره های فرش مشخص باشند،    1چاپ در شناسنامه و یک عکس از پشت فرش با خط کش از   

قدام نموده و یا به استودیو تخصصی عکاسی فرش در شعب ایران  تهیه نماید. کاربر میتواند خود برای تهیه این عکسها ا
 گردد.   می بارگذاری بعد از اتمام این مرحله، عکس مربوطه در قسمت اطالعات فرش گره مراجعه نماید. 

 

 نمونه عکس بارگذاری شده جهت چاپ در شناسنامه  -5 تصویر

 و ذخیره اطالعات و مجوز صدورکد شناسنامه  تولیدگام ششم:  ✓

در این مرحله جهت مجوز صدور از سمت ایران گره، ثبِت نهایِی تمامی مشخصات فرش و مشخصات مالک مجددا بررسی  
( تولید و ثبت  IGCشده و در نهایت یک کد شناسنامه منحصر به فرد مختص فرش مورد نظر توسط واحد ایران گره کد )

به صورت دائمی     WWW.RUGSTRUST.COMر می شود. تمامی اطالعات در سرور  میگردد و مجوز نهایی صدور شناسنامه صاد
 ملی فرش ایران پشتیبانی میگردد.  ذخیره شده و توسط مرکز 

 

 تولید کد شناسنامه و تایدیه صدور -6 تصویر

http://www.guereh.com/
http://www.rugstrust.com/
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 چاپ و صحافی و استعالم گام هفتم:  ✓

در این مرحله فایل نهایی شناسنامه، با یک سریال مخصوص، دانلود و چاپ شده و آماده صحافی می گردد. جهت امنیت 
بیشتر، کیفیت باالتر و همچنین روند سریع و دقیق کار، تمامی مراحل چاپ و صحافی در کارگاه های تخصصی ایران گره  

هنگام    RFIDیک برچسب  جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و کپی برداری،  است که جهت  انجام میشود. الزم به ذکر  
صحافی در جلد شناسنامه تعبیه می شود. در این برچسب مشخصات اصلی فرش توسط امواج مغناطیسی ضبط شده و 

دیگر نیز    RFID  ذخیره میگردد و یک کد بین المللی منحصر به فرد به شناسنامه تخصیص داده می شود و یک برچسب
 به پشت فرش نصب می گردد.  

صدور، شناسنامه و گواهی مالکیت به آدرس کاربر ارسال میگردد. کاربران میتوانند با در دست  بعد از اتمام تمامی مراحل
 نامه مورد نظر را استعالم بگیرند. شناس WWW.RUGSTRUST.COMداشتن کد و سریال شناسنامه هر فرش، از درگاه 

روز کاری می    10تا    5الزم به ذکر است که زمان مورد نیاز جهت جمع آوری اطالعات، صدور و تحویل شناسنامه به کاربر،  
قبیل  ، برای تمامی دستبافته های ایرانی از توسط مجموعه ایران گرهشناسنامه و گواهی مالکیت فرش دستباف باشد. هم اکنون 

اعم از تولیدکنندگان،  و امکان درخواست شناسنامه برای همه کاربران    انواع قالی و قالیچه، گلیم، گبه و تابلو فرش صادر می گردد
 صادرکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان نهایی میسر می باشد. 

 

 

 

 دانلود و چاپ فایل شناسنامه -7 تصویر
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 می گردد. متصل همراه با اطالعات فرش که بر پشت فرش  RFIDنمونه تگ  -8تصویر 

 

 صفحه استعالم شناسنامه و گواهی مالکیت  -9تصویر 

http://www.guereh.com/
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   نمونه شناسنامه و گواهی مالکیت •
 :)تک برگ( نمونه صفحات شناسنامه و گواهی مالکیت ✓

 

 QR CODEشامل شماره شناسنامه و سریال شناسنامه و یک تگ برگ صفحه اول  و گواهی مالکیت شناسنامه -10 تصویر

 

 مشخصات فرش، عکس فرش و کارشناس و مرجع تاید کننده شامل دومبرگ صفحه  و گواهی مالکیت تک شناسنامه -11 تصویر

http://www.guereh.com/
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 : )جامع( نمونه صفحات شناسنامه و گواهی مالکیت ✓

 

 چند برگی  و گواهی مالکیت جلد شناسنامه -12 تصویر

 

 QR CODEشامل شماره شناسنامه و سریال شناسنامه و یک  1صفحه  -13 تصویر

http://www.guereh.com/
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 شامل مشخصات فرش  3و  2صفحات  -14 تصویر

 

 شامل مشخصات فرش و عکس فرش  5و  4صفحات  -15 تصویر

http://www.guereh.com/
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 شامل مشخصات کارشناس و مرجع تاید کننده و توضیحات تکمیلی فرش 7و  6صفحات  -16 تصویر

 

 شامل مشخصات مالکیت  8صفحه  -17 تصویر

http://www.guereh.com/
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 : جامع و گواهی مالکیت نمونه جلد شناسنامه ✓
 

 

 

 

 هی مالکیت جامع و گوا جلد چرمی شناسنامه  -18 تصویر
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