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 مقدمه 1

ها سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت تسهیل روند ثبت و استخدام مسئولین فنی توسط مدیران عامل شرکت

 ایجاد شده است.

ط ی مسئولین فنی توسکارشناس اختصاصاً برای کارشناسان سازمان غذا و دارو ایجاد شده است. اطلاعات ارسال شده کارتابل

 رسد.به اطلاع مسئولین فنی می دارککارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و تایید یا عدم تایید م
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 ورود به سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی 2

از سامانه « ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی»گزینه  0شکل حقوقی و حقیقی، مانند  جهت ورود به سامانه ثبت اشخاص (0

ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی  ( انتخاب و یا آدرس سامانهhttp://www.ttac.irسازمان غذا و دارو )

(https://entities.ttac.ir مانند ) در مرورگر وارد شود. 2شکل 

 

 ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی-( سامانه سازمان غذا و دارو0شکل 

 

 ( ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی2شکل 

ورود به »انتخاب شود. با انتخاب این گزینه صفحه « ورود به سامانه»گزینه  3شکل  صفحه باز شده مانند رد (2

 شود.باز می« سیستم

http://www.ttac.ir/
https://entities.ttac.ir/
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 ( ورود به سامانه3شکل 

 در فیلدهای مربوطه وارد و دکمه ورود انتخاب شود. 4شکل ام کاربری و رمز عبور مانند ن (3

 

 ( ورود نام کاربری و رمز عبور4شکل 
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 پیکربندی سامانه 3

 است: یرشامل موارد ز 5شکل مانند ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی سامانه  یاتیعمل ینوهاو م پیکربندی

 شروع کار با سامانه نشان داده شده است. ینما نمای کلی: (0

ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مربوط به سامانه  هاییتبه انواع فعال یجهت دسترس یاصل یمنو پنل کاربری: (2

 است.کارشناس 

 شود.فیلدهای اطلاعاتی هر منو در این قسمت نمایش داده می داشبورد من: (3

 در دسترس است. ینهگز ینا یمنظور خروج از حساب کاربربه خروج: (4

 

 کارشناس-حقوقی و حقیقی ( پیکربندی سامانه ثبت اشخاص5شکل 
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 منوهای عملیاتی 4

 مسئول فنی 4-0

در سه بخش  های حیطه فعالیت کارشناسدر حوزه های مسئولین فنی به جهت کارشناسیدر این بخش اطلاعات و پرونده

 شرح دادهشود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه نمایش داده می های نهاییپروندهو  های موجودپرونده، های منپرونده

 .شده است

 های منپرونده 4-1-1

های موجود، جهت بررسی نمایش داده های مسئولین فنی انتخاب شده از بخش پروندهپرونده 9شکل در این بخش مانند 

 شوند.می

 

 بخش دفتر کارشناسی بررسی مدارک صلاحیت مسئول فنی های من( پرونده9شکل 
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شود و کارشناس با نمایش داده می 7شکل اطلاعات مربوط به هر مسئول فنی مانند  با انتخاب دکمه  (0

ی توان توضیحاتند. همچنین میرساروند کارشناسی را به انجام می« عدم تایید»و « مورد تایید»های انتخاب گزینه

که اطلاعات قبلًا بررسی شده باشند و پرونده مجدداً جهت بررسی برای هر مورد در کادر مربوطه وارد نمود. درصورتی

ی بررسی اطلاعات و مورد تایید یا عدم تایید واقع شدن سپری شده تاریخچه« روند»ارسال شده باشد، در قسمت 

 شود.نمایش داده می 8شکل ها مانند نآ

 «عدم تایید»و یا « مورد تایید»های تمامی اطلاعات موجود باید توسط کارشناس بررسی شده و یکی از گزینه توجه:

 انتخاب شوند.

 

 کارشناس ( بررسی7شکل 

 

 ( روند کارشناسی8شکل 

 وارد شود. اختیاریصورت به 6شکل کد مخصوص دفتر کارشناسی جهت عضویت مسئول فنی مانند  ماره عضویت:ش (2
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 وارد شود. 6شکل ات مربوطه توسط کارشناس مانند سایر توضیح توضیحات: (3

 

 ( شماره عضویت و توضیحات6شکل 

شوند و پرونده های صورت گرفته ثبت میبررسی س از بررسی تمامی موارد، با انتخاب دکمه پ (4

 شود.های نهایی میوارد بخش پرونده
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 های موجودپرونده 4-1-2

 شوند.نمایش داده می 01شکل های ارسال شده توسط مسئولین فنی جهت کارشناسی مانند در این بخش تمامی پرونده

 

 های موجود( پرونده01شکل 

شود و با تایید پیغام، پرونده نمایش داده می 00شکل پیغامی مانند  : با انتخاب دکمه رجاع به منا (0

 شود.های من ارسال میجهت بررسی به بخش پرونده

 

 ارجاع به من-های موجود( پرونده00شکل 
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اطلاعات مسئول بخش  3در  02شکل ئول فنی مانند اطلاعات ارسالی مس با انتخاب دکمه  شاهده:م (2

 شود.نمایش داده می ارتباطاتو  گواهی، فنی

 

 مشاهده جزئیات-های موجود( پرونده02شکل 
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 های نهاییپرونده 4-1-3

شوند. با انتخاب دکمه نمایش داده می 03شکل های بررسی و تایید نهایی شده توسط کارشناس مانند در این بخش پرونده

 شود.نمایش داده می 04شکل جزئیات مربوط به هر مسئول فنی مانند  

 

 های نهایی( پرونده03شکل 

 

 های نهایی( مشاهده جزئیات پرونده04شکل 
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 مدیرعامل 4-2

های حیطه فعالیت کارشناس در بخش به جهت کارشناسی در حوزه اعضاء شرکتو  دیرعاملم پروندهدر این بخش اطلاعات 

 شود. توضیحات مربوطه در ادامه شرح داده شده است.نمایش داده می 05شکل مانند  هاپرونده

 

  ها بخش دفتر کارشناسی بررسی مدارک مدیرعاملپرونده( 05شکل 

بخش  4در  09شکل مانند  یا اعضاء شرکت اطلاعات ارسالی مدیرعامل با انتخاب دکمه  مشاهده: (0

 شود.نمایش داده می ارتباطاتو  گواهی، اطلاعات شرکت، اطلاعات مدیرعامل

نام شرکت در سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی را تکمیل کرده است ثبت بخش سمت مدیرعامل به اولین فردی که توجه:

 .شودگیرد و به صورت تایید شده در این بخش نمایش داده میتعلق می

 «افزودن اعضاء»بخش  مدیرعامل در کارتابلکه  رئیس هیئت مدیرهو  س هیئت مدیرهنایب رئی، عضو هیئت مدیره توجه:

 باشد.از جانب کارشناس حوزه مربوطه می قبول سمتهای موجود نیاز به ه دیگر سامانهمنظور ورود بگردد، بهثبت می
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 مشاهده جزئیات-ها( پرونده09شکل 

پس از ثبت علت تصمیم مانند  یا اعضاء شرکت اطلاعات ارسالی مدیرعامل قبول سمت: با انتخاب دکمه  (2

 شود.شود و وضعیت مدیرعامل تایید شده نمایش داده میاز جانب کارشناس تایید می 07شکل 

پس از ثبت علت تصمیم مانند  یا اعضاء شرکت اطلاعات ارسالی مدیرعامل رد سمت: با انتخاب دکمه  (3

 شود.شده نمایش داده مینشود و وضعیت مدیرعامل تایید می رداز جانب کارشناس  07شکل 
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 سمت مدیرعامل یا اعضاء شرکت توسط کارشناس یا رد علت تصمیم قبول ثبت (07شکل 

 


