
 

 

 

 

  (IRC)سالمت محور یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 

 

 یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه منبع آرا

 

 1.0نگارش: 

 

 

 

 



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 98 ریتتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه منبع آرا

 

 26از  2صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-IRC-Br-S-Hlp کد: سازمان غذا و داروتهیه کننده: 

 

 تاریخچه نگارش

 شرح تاریخ نسخه

 تهیه نسخه اولیه 04/04/98 0.8

 تکمیل مستند 07/04/98 1.0

 

  



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 98 ریتتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه منبع آرا

 

 26از  3صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-IRC-Br-S-Hlp کد: سازمان غذا و داروتهیه کننده: 

 

 فهرست مطالب

 6 ........................................................................................................................................................................................................ مقدمه -1

 7 ......................................................................................................................................................................................... ورود به سامانه -2

 10 ................................................................................................................................................................... سامانه یکربندیپ یمعرف -3

 11 ................................................................................................................. یو بهداشت یشیآرا ینام تجار یهادرخواست ستیل -4

 14 .................................................................................................................................................... دیجد یثبت درخواست نام تجار -5

 14 ..................................................................................................................................................... یاطالعات صاحب نام تجار -5-1

 16.................................................................................................................................................................... یاطالعات نام تجار -5-2

 18 .......................................................................................................................................................................................... مدارک -5-3

 20 ................................................................................................................................................................ شیرایو ازمندیدرخواست ن -6

 22 ................................................................................................................................................................................................... وستیپ -7

 22 ..................................................................................................................................................................... ینام کاربر یابیباز -7-1

 23 .........................................................................................................................................................................رمز عبور یابیباز -7-2

 25 ............................................................................................................................................................... یدیتول تیافزودن سا -7-3

  



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 98 ریتتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه منبع آرا

 

 26از  4صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-IRC-Br-S-Hlp کد: سازمان غذا و داروتهیه کننده: 

 

 هاشکلفهرست 

 7 ....................................................................................................................................................... ( ورود آدرس سامانه در مرورگر1شکل 

 7 ...................................................................................................................................... صفحه سامانه صدور پروانه ثبت شی( نما2شکل 

 8 ............................................................................................................................................................. ( ورود نام کاربر و کلمه عبور3شکل 

 8 ............................................................................................................................................................. شرکت یهاتی( گزارش فعال4شکل 

 9 .............................................................................................................................................. یو بهداشت یشیآرا ی( ثبت نام تجار5شکل 

 10 ......................................................................................................................................................................................... یکل ی( نما6شکل 

 11 ......................................................................................... یو بهداشت یشیآرا یثبت شده نام تجار یهاست درخواستی( ل7شکل 

 13 ....................................................................................................................................... یبندصفحه -است( کارتابل ثبت درخو8شکل 

 13 ................................................................................................................................................................... دیجد ی( ثبت نام تجار9شکل 

 14 .............................................................................................................................................................................. ( اطالعات منبع10شکل 

 15 ....................................................................................................................................................................... دسته-گروه نیی( تع11ل شک

 16 ..................................................................................................................................................................... ی( اطالعات نام تجار12شکل 

 19 ......................................................................................................................................................................... مدارک ی( بارگذار13شکل 

 20 ........................................................................................................................................................ شیرایو ازمندی( درخواست ن14شکل 

 21 .............................................................................................................................................................. ( مشاهده نظر کارشناس15شکل 

 22 ................................................................................................................................................................... ینام کاربر ی( فراموش16شکل 

 22 ................................................................................................................................................................................ ی( ورود کد مل17شکل 

 23 ...................................................................................................................................................................... رمز عبور ی( فراموش18شکل 

 23 ........................................................................................................................................................................... ی( ورود نام کاربر19شکل 

 24 .......................................................................................................................................... رمز عبور رییاطالعات و تغ لی( تکم20شکل 

 25 ................................................................................................................................................................ یدیتول تی( افزودن سا21شکل 

 26 ....................................................................................................................... یدیتول تیدن ساثبت درخواست افزو کتی( ت22شکل 

  



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 98 ریتتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه منبع آرا

 

 26از  5صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-IRC-Br-S-Hlp کد: سازمان غذا و داروتهیه کننده: 

 

 جداول فهرست

 18 ............................................................................................................................................................................................. ( مدارک1جدول 

  



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 98 ریتتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه منبع آرا

 

 26از  6صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-IRC-Br-S-Hlp کد: سازمان غذا و داروتهیه کننده: 

 

 مقدمه -1

ه بابتدا باید صاحب نام تجاری فرآورده ثبت و تایید شده باشد. تی، بهداشتی وارداهای آرایشی و برای صدور پروانه فرآورده

ه و سایر جزئیات مربوط ببندی فرآورده سایت بسته ،مشخصات سایت تولیدی مشخصات صاحب نام تجاری به همراه این منظور

 ، ثبت منبعی برای شرکت معرفی شده در این بخشکر شدهذهای نیاز ثبت هر یک از سایتباید در سیستم ثبت شوند. پیش آن 

 است.
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 به سامانه ورود -2

 وارد شود.اینترنتی  مرورگردر  1شکل مانند  )//:irc.fda.gov.irhttp(ثبت  برای ورود به سامانه، آدرس سامانه .1

 
 ورود آدرس سامانه در مرورگر( 1شکل 

جهت ورود به سامانه گزینه  شود.نمایش داده می 2شکل ای مانند پس از وارد نمودن آدرس سامانه در مرورگر، صفحه .2

 انتخاب شود.« ورود»

 
 ( نمایش صفحه سامانه صدور پروانه ثبت2شکل 

 انتخاب شود.« ورود»و دکمه  واردشده 3شکل مانند « رمز عبور»و « نام کاربری» برای ورود به سامانه .3

در صورت  دریافت کرده باشد. TTACخود را قبالً از سامانه « رمز عبور»و « کاربری نام»مسئول فنی شرکت باید  :توجه

 .مراجعه شود« بازیابی رمز عبورپیوست: »و « بازیابی نام کاربریپیوست: »فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش 

http://irc.fda.gov.ir/
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 ورود نام کاربر و کلمه عبور( 3شکل 

کل ش های انجام شده در این سامانه مانندهای شرکت جهت بررسی سریع فعالیتبا ورود به سامانه، صفحه گزارش فعالیت .4

 شوند.ها نمایش داده میواستمنوهای کاربردی جهت ارسال درخ شود. با انتخاب دکمه نمایش داده می 4

 
 شرکت یهاتیگزارش فعال( 4شکل 

انتخاب شود. پس از انتخاب این گزینه، « آرایشی و بهداشتی نام تجاریثبت »گزینه  5شکل ، مانند هافرآوردهاز قسمت  .5

 شود.نمایش داده می شتیآرایشی و بهدا هاینام تجاریای شامل لیست صفحه
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  آرایشی و بهداشتی نام تجاریثبت ( 5شکل 
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 معرفی پیکربندی سامانه -3

 شامل موارد زیر است: 5شکل پیکربندی و منوهای عملیاتی کارتابل کارشناسان سامانه صدور پروانه ثبت مانند 

اند در این قسمت نمایش داده ربردی که در اختیار کارشناسان سازمان غذا و دارو قرار گرفتهمنوهای کا منوهای کاربردی: .1

 شوند.می

این گزینه جهت نمایش و دسترسی سریع به منوهای کاربردی صفحه اول(: ) یکاربرددسترسی سریع به منوهای  .2

 شود.ه اصلی نمایش داده میی با کلیک بر روی این آیکن، صفحامرحلهصفحه اصلی ایجاد شده است. در هر 

های در این صندوق انواع پیام های خود دسترسی پیدا کنند.توانند به صندوق پیامین قسمت میاز طریق اکاربران  ها:پیام .3

 .شده استسیستمی، کاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری نمایش داده 

یا مشکلی وجود دارد که کاربر قادر به ادامه  سؤالبوط به سامانه های مرکه در هر یک از قسمتدر صورتی ارسال تیکت:  .4

 انعنوبهروند مورد نظر خود نیست، این گزینه انتخاب شود و با انتخاب حوزه مربوطه، مورد پیش آمده شرح داده شود. مورد 

 شود.یک تیکت به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می

 شود.ر این قسمت نمایش داده مینام کاربری افراد د نام کاربری: .5

 .دسترس استدر  گزینهخروج از حساب کاربری این  منظوربه خروج: .6

 
 یکل ینما( 6شکل 
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 آرایشی و بهداشتی نام تجاری هایدرخواست لیست -4

 شود.نمایش داده می 7شکل های ثبت شده مانند ، لیست درخواستآرایشی و بهداشتی نام تجاریپس از ورود به بخش ثبت 

 .قابل مشاهده استاند، هایی که از قبل ثبت شدهدر این لیست درخواست

 
 آرایشی و بهداشتی نام تجاریثبت شده  یهادرخواست ستیل( 7شکل 

 

 شامل موارد زیر است: آرایشی و بهداشتیهای پروانه ثبت منبع های لیست درخواستستون .1

 شود.در این ستون نمایش داده می تجاری انگلیسی نام :نام تجاری انگلیسی .1.1

 شود.در این ستون نمایش داده می تجاری فارسینام  :فارسی تجاری نام .1.2

 شود.نام شرکت صاحب نام تجاری در این ستون نمایش داده می صاحب نام تجاری: .1.3

 شود.در این ستون نمایش داده مییکی از حاالت زیر به وضعیت درخواست ثبت شده  :وضعیت .1.4

 شودیداده م شینما نویسپیش صورتبه تیپس از ورود و ثبت اطالعات وضع :نویسپیش. 

 داده  شیمان دییدر انتظار تا تیبه کارشناس ارسال شده باشد با وضع یکه جهت بررس یدرخواست :دییدر انتظار تا

 .شودیم

 اده د صیتشخ یاصالحات ازمندیکارشناس ن یدرخواست ارسال شده پس از بررس کهیدرصورت :شیرایو ازمندین

 .شودیداده م شینما شیرایو ازمندین تیبرگشت داده شده و با وضع یشود، درخواست به مسئول فن

  :شودیداده م شیرد شده نما صورتبه تیوضع ردیکارشناسان قرار نگ دییدرخواست مورد تا کهدرصورتیرد شده. 
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 :مربوطه یهانهیهز دیجهت فعال شدن منبع با رد،یکارشناس قرار گ دییدرخواست مورد تا کهدرصورتی پرداخت 

الزم به ذکر است منابعی که از قبل  .شودیداده م شیپرداخت نما صورتبه تیحالت وضع نیپرداخت گردد. در ا

مایش ها نثبت ندارند و این وضعیت برای آنباشند، نیاز به پرداخت هزینه ثبت شده بودند و یا مشمول ثبت نمی

 شود.داده نمی

 :این  شود و ازه میدمنبعی که به تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو رسیده باشد با وضعیت فعال نمایش دا فعال

 از آن استفاده کرد. توانیس مپ

 از  توانیصورت نم نیو در ا ندیآیدرم رفعالیمنابع به حالت غ ،کارشناس صیو بنا به تشخ یدر موارد :رفعالیغ

 فعال را دارد. تیشدن به وضع لیتبد تیقابل تیوضع نیمنبع ثبت شده استفاده کرد. ا

 های عملیاتی روی درخواست موردنظر شامل موارد زیر است:گزینه :عملیات .1.5

 انتخاب شود. نهیگز نیدرخواست وارد شده ا اتیمشاهده جزئ یبرا :اتیجزئ 

 یهاتیمورد در وضع نیانتخاب شود. ا نهیگز نیدر درخواست ا راتییبه انجام تغ ازین در صورت :شیرایو 

 در دسترس است. «شیرایو ازمندین»و  «نویسپیش»

 :مورد در  نیانتخاب شود. ا نهیگز نیارسال آن به کارشناس ا یپس از ثبت درخواست و برا ارسال به کارتابل

 در دسترس است. «شیرایو ازمندین»و  «نویسپیش» یهاتیوضع

پر کردن و »یا « فرآورده نهایی )قابل عرضه(»ها به یکی از حاالت هایی که نوع فرآورده آندرخواست توجه:

 با ارسال درخواست نام تجاری ها ثبت شود.ی برای آننام تجارید، باید نباشدر بخش منبع ثبت شده « بندیبسته

 شود.ناسان مربوطه ارسال میکارشبه کارتابل، درخواست ثبت منبع نیز به 

 :در  «نویسپیش» تیمورد فقط در وضع نیانتخاب شود. ا نهیگز نیجهت حذف درخواست از کارتابل ا حذف

 دسترس است.

  :در دسترس« پرداخت» تیمورد تنها در وضع نیانتخاب شود. ا نهیگز نیجهت انتقال به صفحه پرداخت اپرداخت 

 است.

توان درخواست موردنظر را از بین سایر می 8شکل بندی در قسمت پایین صفحه همانند ههای صفحبا استفاده از دکمه .2

 نمود. و مشاهده شده جستجوهای ثبتصفحات در جدول درخواست
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 یبندصفحه -کارتابل ثبت درخواست( 8شکل 

ای نمایش داده شده است، صفحه 9شکل که در  بر روی دکمه منظور ثبت یک درخواست جدید با کلیک به .3

 شود.جهت ثبت درخواست باز می

 
 جدید نام تجاری( ثبت 9شکل 
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 جدید نام تجاری درخواست ثبت -5

شود. توضیحات و مدارک انجام می صاحب نام تجاری، اطالعات نام تجاریثبت درخواست جدید در سه مرحله اطالعات 

 مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

 صاحب نام تجاریاطالعات  -5-1

شود. توضیحات مربوط به هر بخش در وارد می 10شکل مانند  صاحب نام تجاریدر این مرحله اطالعات عمومی مربوط به 

 ادامه شرح داده شده است.

 
 ( اطالعات منبع10شکل 

شود و خودکار با نام شرکتی که مسئول فنی آن وارد سیستم شده است نمایش داده می صورتبهاین فیلد : صاحب پروانه .1

 باشد.غیر قابل تغییر است. الزم به ذکر است پروانه صادر شده برای این شرکت می

شود و طالعات شرکتی که مسئول فنی آن وارد سیستم شده است نمایش داده میخودکار با ا صورتبهاین فیلد نیز : کشور .2

 غیر قابل تغییر است.

 صاحب نام تجاری در این فیلد وارد و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.نام شرکت صاحب نام تجاری:  .3

 دسته: -تعیین گروه .4
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 انتخاب گردد. 11شکل  مانندمربوط به نام تجاری است که  یایهفرآوردهدسته -گروهدر این بخش باید : دستهگروه/تعیین  .5

و مشاهده  شود، پس از کلیک بر روی دکمه تنها یک دسته از زیرمجموعه یک گروه فرآورده در منبع تولید می کهدرصورتی

 ذیر است.پدسته امکان-انتخاب چندین گروه ها، تنها باید همان دسته انتخاب شود.دسته

ننده بندی کتولیدی و سایت بسته سایت، «ثبت منبع»در قسمت ابتدا در هنگام ثبت درخواست نام تجاری باید  توجه:

نام  ،دسته انتخاب شده در این قسمت ثبت شده باشند. در غیر این صورت در مرحله اطالعات نام تجاری-متناسب با گروه

 ایش داده نخواهد شد.بندی کننده نمتولیدی یا سایت بسته سایت

 
 دسته-( تعیین گروه11شکل 

کلیک شود. با انجام این کار اطالعات ثبت شده و مرحله  پس از تکمیل اطالعات این مرحله، بر روی دکمه  .6

 شود.نمایش داده می« نام تجاریاطالعات »
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 نام تجاریاطالعات  -5-2

شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح ثبت می 12شکل منبع مانند  تجاری در این مرحله اطالعات مربوط به نام

 داده شده است.

 
 نام تجاری( اطالعات 12شکل 

 شود.در این بخش عناوین مربوط به نام تجاری )برند( به فارسی و انگلیسی وارد می اطالعات نام تجاری: .1

در این بخش شرکت تولیدکننده فرآورده با نام تجاری مشخص شده، وارد شود. همچنین پس از ورود نام  سایت تولیدی: .2

 شرکت، خط تولید مربوط به تولید فرآورده نیز باید انتخاب شود.

یجاد ه آن ابه همراه خطوط تولید مربوط ب« ثبت منبع»سایت تولیدی باید به عنوان یک درخواست منبع در بخش  توجه:

 شده باشد. در غیر این صورت نام شرکت مربوطه در این بخش نمایش داده نخواهد شد.
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بندی کننده فرآورده با نام تجاری مشخص شده، وارد شود. همچنین پس از در این بخش شرکت بسته بندی:سایت بسته .3

 ود.بندی مربوط به تولید فرآورده نیز باید انتخاب شورود نام شرکت، خط بسته

وط به آن مرب بندیبه همراه خطوط بسته« ثبت منبع»باید به عنوان یک درخواست منبع در بخش  بندیبستهسایت  توجه:

 ایجاد شده باشد. در غیر این صورت نام شرکت مربوطه در این بخش نمایش داده نخواهد شد.

شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در یمشخصات نمایندگی از شرکت صاحب نام تجاری وارد مدر این بخش  نمایندگی: .4

 ادامه شرح داده شده است.

 نام شرکت اعطاکننده نمایندگی وارد و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود. اعطاکننده نمایندگی: .1.4

فایل نامه نمایندگی اعطا شده از طرف شرکت اعطا کننده، بارگذاری شود. همچنین : نامه نمایندگی/قرارداد بالک .2.4

 نامه، تاریخ صدور و نام صادرکننده نامه در فیلدهای مربوطه وارد شوند.شماره 

فایل ترجمه شده نامه نمایندگی اعطا شده به فارسی از طرف شرکت اعطا  ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک: .3.4

ه در فیلدهای مربوطکننده، بارگذاری شود. همچنین نام یا عنوان ارگان تایید کننده، شماره نامه ترجمه و تاریخ تایید 

 باشد.وارد شوند. الزم به ذکر است ورود نام تاییدکننده و شماره نامه ترجمه اختیاری می

کلیک شود. با انجام این کار اطالعات ثبت شده و  پس از تکمیل اطالعات این مرحله، بر روی دکمه  .5

 شود.نمایش داده می« مدارک»مرحله 
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 مدارک -5-3

الزم برای صدور پروانه بهداشتی منبع باید بارگذاری گردند. مدارک الزم بر اساس اطالعات وارد  در این مرحله، سایر مدارک

 شده در مراحل قبل متغیر و به شرح زیر است.

 ( مدارک1جدول 

شود. تصویر هر یک از مدارک مورد نیاز باید بارگذاری شده نمایش داده می 13شکل انند جهت بارگذاری مدارک فیلدهایی م

 تبار و صادرکننده مدرک وارد شوند.و فیلدهای شماره، تاریخ صدور، تاریخ اع

صاحب نام 

 تجاری

شرکت 

 تولیدکننده

سایت 

 یبندبسته
 مدارک وضعیت نمایندگی

X X Y X بندی کاالبندی کننده مبنی بر تایید بستهایید بستهنامه ت -1 اجباری 

X Y Z C اجباری 

نام  صاحب یمحصوالت برا دیبر تول یمبن یدیتول تیسا دیینامه تا -1

 یتجار

 یرامحصوالت ب یبر بسته بند یکننده مبن یبسته بند دیینامه تا -2

 یصاحب نام تجار

 یمتقاضبه  یندگینما یبر اجازه اعطا یمبن یامه صاحب نام تجارن -3

X Y X X 
ب نام صاح یبالک برا دیبر تول یمبن دکنندهیتول تیسا دیینامه تا -1 اجباری

 یتجار

X Y Y X 
نام  صاحب یمحصوالت برا دیبر تول یمبن یدیتول تیسا دیینامه تا -1 اجباری

 یتجار

X Y Y Z 

احب ص یمحصوالت برا دیبر تول یمبن دکنندهیتول تیسا دییامه تان -1 اجباری

 ینام تجار

 یتوسط صاحب نام تجار نفعیذ یامه معرفن -2

X X X Y یندگیبر اجازه اعطاء نما یمبن ینامه صاحب نامه تجار -1 اجباری 

X Y Y Y 
 محصوالت دیبر تول یکننده مبندینامه تول -1 اجباری

 یندگیبر اجازه اعطاء نما یمبن ینامه صاحب نام تجار -2

های بوجود های باال + سایر حالتالتبرای تمامی ح

 ه که در باال ذکر نشده استآمد

 اجباری

 اجباری

 اختیاری

 نامه فروش آزاد -1

 محصول هیثانو یبندبسته ریتصو -2

 مدارک ریسا -3

 تمامی مدارک اجباری دارای فیلدهای روبرو باشند:

 شماره )اجباری( -

 تاریخ صدور )اجباری( -

 تاریخ اعتبار )اجباری( -

 صادرکننده )اجباری( -
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 ( بارگذاری مدارک13شکل 

و  کلیک شود. در غیر این صورت و برای ثبت اطالعات بر روی دکمه  در صورت نیاز به بازگشت به مرحله قبل

با انجام این کار درخواست ثبت شده و با وضعیت  کلیک شود. وارد شده در این مرحله بر روی دکمه  مدارک

 شود.شرکت اضافه می نام تجاریهای ثبت در لیست درخواست« نویسپیش»

 انتخاب« ارسال به کارتابل»ان سازمان غذا و دارو باید از ستون عملیات، گزینه ارسال درخواست به کارشناسجهت  توجه:

 شود.

 «بندیپر کردن و بسته»یا « فرآورده نهایی )قابل عرضه(»و فرآورده منبع « خارجی»که نوع منبع در صورتی توجه مهم:

رسال برای ا وجود نخواهد داشت.ی ثبت منبع هالیست درخواست، گزینه ارسال به کارتابل در ستون عملیات انتخاب شده باشد

ی در سامانه ثبت شده باشد که در نام تجاربه کارشناسان سازمان غذا و دارو، باید درخواست ثبت ثبت چنین منابعی درخواست 

ورت صاز منبع ثبت شده استفاده شده باشد. در این « کننده یبندبستهسایت »یا « شرکت تولیدکننده» عنوانبهمشخصات آن 

شود که در زمان ارسال درخواست به ثبت شده، گزینه ارسال به کارتابل نمایش داده می نام تجاریبرای درخواست کارشناسی 

 گردد.رسال میکارشناسان، همزمان درخواست منبع ثبت شده نیز جهت کارشناسی ا
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 درخواست نیازمند ویرایش -6

ان غذا و دارو دارای نواقص و ایراداتی تشخیص داده شود، درخواست درخواست پس از بررسی کارشناسان سازم کهدرصورتی

در لیست « نیازمند ویرایش»هایی با وضعیت شود. چنین درخواستجهت انجام اصالحات به مسئول فنی برگشت داده می

ود. انتخاب ش« ویرایش»شوند. برای انجام اصالحات باید از ستون عملیات، گزینه نمایش داده می نام تجاریهای ثبت درخواست

اطالعات تایید و رد شده در ادامه شرح داده شود. توضیحات مربوط به نمایش داده می 14شکل با انتخاب این گزینه فرمی مانند 

 شده است.

 
 ( درخواست نیازمند ویرایش14شکل 

بر اساس تایید و یا رد اطالعات توسط کارشناس به شرح زیر نمایش  یا  مت در کنار تمامی فیلدهای اطالعاتی عال .1

 شوند:داده می

شود. الزم به ذکر است این فیلدها قابلیت ویرایش نمایش داده می اطالعات تایید شده باشد عالمت  کهدرصورتی .1.1

 باشند.اطالعات را ندارند و تنها قابل مشاهده می
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شود. با کلیک بر روی این گزینه، نظری که نمایش داده می د شده رد شده باشد عالمت اطالعات وار کهدرصورتی .1.2

شود. اطالعات این قبیل داده میبه مسئول فنی نمایش  15شکل کارشناس جهت رد اطالعات وارد کرده است مانند 

 انتخاب شود.« ارسال به کارتابل»ها گزینه فیلدها باید اصالح گردد و سپس از لیست درخواست

 
 ( مشاهده نظر کارشناس15شکل 
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 پیوست -7
 بازیابی نام کاربری -7-1

 در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام شود.

 انتخاب شود.« مانام کاربری خود را فراموش کرده»گزینه  16شکل در صفحه ورود به سامانه مانند  .1

 
 ( فراموشی نام کاربری16شکل 

 کلیک شود. کد ملی کاربر وارد شود و بر روی دکمه  17شکل مانند در صفحه نمایش داده شده  .2

 
 ( ورود کد ملی17شکل 

 شوند.اند به ایمیل کاربر ارسال میتعریف شده TTACهای مانههای کاربری مربوط به کاربر که در سانام .3
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 بازیابی رمز عبور -7-2

 در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام شود.

 انتخاب شود.« امرمز عبور را فراموش کرده»گزینه  18شکل در صفحه ورود به سامانه مانند  .1

 
 ( فراموشی رمز عبور18شکل 

نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است وارد شده و بر روی یکی از  19شکل در صفحه نمایش داده شده مانند  .2

 کلیک شود. یا  های دکمه

 
 ( ورود نام کاربری19شکل 

 تکمیل شوند. 20شکل اطالعات مربوطه مانند  .3
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 ( تکمیل اطالعات و تغییر رمز عبور20شکل 
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 افزودن سایت تولیدی -7-3

جهت  21شکل مانند فرمی  سایت تولیدی در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه  کهدرصورتی

 شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطالعاتی در ادامه شرح داده شده است.لیدی نمایش داده میافزودن سایت تو

 
 ( افزودن سایت تولیدی21شکل 

کننده سایت تولیدی شوند. در بخش اول اطالعات عمومی مربوط به ثبتفیلدهای اطالعاتی در دو بخش نمایش داده می .1

 باشند.شوند و غیر قابل تغییر میبه شرح زیر نمایش داده میخودکار و  صورتبه

 نام و نام خانوادگی .1.1

 موضوع .1.2

 شرکتنام  .1.3

 شرکتشناسه  .1.4

 ایمیل .1.5

 موبایل کاربرشماره  .1.6

 بری شخصی که وارد سامانه شده استنام کار .1.7

 حوزه .1.8

 ل شوند.باید تکمیدر بخش دوم فیلدهای مربوط به درخواست ثبت شرکت )سایت تولیدی( توسط مسئول فنی به شرح زیر  .2
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 کامل وارد شود. صورتبهنام شرکت تولیدی )سایت تولیدی( به فارسی و  نام شرکت تولیدی به فارسی: .2.1

 ود.کامل وارد ش صورتبهنام شرکت تولیدی )سایت تولیدی( به انگلیسی و  نام شرکت تولیدی به انگلیسی: .2.2

 وارد شود.ارسی به فنام کشوری که شرکت تولیدکننده در آن قرار دارد  کشور: .2.3

 وارد شود. www.company.comکامل مانند  صورتبهوب سایت شرکت تولیدکننده  وب سایت: .2.4

 .شودیمبه کاربر نمایش داده  22شکل مانند  شماره پیگیری تیکت ،و کلیک بر روی دکمه  اطالعاتپس از ثبت 

 ادامه روند ثبت درخواست پروانه بهداشتی منبع وجود نخواهد داشت. تا زمان تایید اطالعات سایت تولیدی، توجه:

 
 ( تیکت ثبت درخواست افزودن سایت تولیدی22شکل 


