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 مقدمه -1

 دیخطوط تول ی)منبع( دارا یدیتول تی. هر ساشوندیسالمت محور با نام منبع شناخته م یهافرآورده یدیتول یهاتیسا

و بر  «یخارج» ای «یداخل»بودن فرآورده از نوع  یواردات ای یدی. منابع بر حسب تولباشدیها مفرآورده دیتول یبرا یاختصاص

 سیتاس یپروانه بهداشت»با عنوان  یاست. منبع ثبت شده داخل« قابل عرضه ییِنها فرآورده» ای «هیمواد اول»اساس فرآورده از نوع 

 .شوندیشناخته م« منبع یپروانه بهداشت»با عنوان  یو منبع خارج «یبردارو بهره

های سالمت محور است. برای ثبت درخواست و صدور پروانه پروانه فرآوردهدرخواست ی جهت ثبت نیازثبت منابع پیش

 توانند درخواست خود را ثبت نمایند.ای ایجاد شده است که مسئولین فنی با مراجعه میه منبع، سامانهمربوط ب
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 به سامانه ورود -2

 وارد شود.در مروگر اینترنتی  1شکل مانند  (http://irc.fda.gov.ir)ثبت  برای ورود به سامانه، آدرس سامانه .1

 
 ورود آدرس سامانه در مرورگر( 1شکل 

شود. جهت ورود به سامانه گزینه 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 « مز عبورر»و « نام کاربری» برای ورود به سامانه .3

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

 مراجعه شود.« بازیابی رمز عبورپیوست: »و « بازیابی نام کاربریپیوست: »فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش 
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 ورود نام کاربر و کلمه عبور( 3شکل 

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

 شوند.ها نمایش داده میمنوهای کاربردی جهت ارسال درخواست شود. با انتخاب دکمه نمایش داده می 4

 
 شرکت یهاتیگزارش فعال( 4شکل 

ای انتخاب شود. پس از انتخاب این گزینه، صفحه« آشامیدنیمنبع غذا و ثبت »گزینه  5شکل ، مانند هافرآوردهاز قسمت  .5

 شود.نمایش داده می آشامیدنینابع غذا و شامل لیست م
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  یدنیمنابع غذا و آشام -صفحه سامانه ثبت شینما( 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 که در اختیار کارشناسان سازمان غذا و دارو قرار گرفته کاربردیمنوهای  ربردی:منوهای کا .1

 شوند.می

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

 شود.وی این آیکن، صفحه اصلی نمایش داده میی با کلیک بر رامرحلهصفحه 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 

 شود.این قسمت نمایش داده مینام کاربری افراد در  نام کاربری: .4

 .دسترس استدر  گزینهخروج از حساب کاربری این  منظوربه خروج: .5

 
 یکل ینما( 6شکل 
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 غذا و آشامیدنی منابع هایدرخواست لیست -4

در این  شود.نمایش داده می 7شکل های ثبت شده مانند آشامیدنی، لیست درخواست پس از ورود به بخش ثبت منبع غذا و

 .قابل مشاهده استاند، هایی که از قبل ثبت شدهلیست درخواست

 
 یدنیثبت شده منبع غذا و آشام یهادرخواست ستیل( 7شکل 

 

 های پروانه ثبت منبع غذا و آشامیدنی شامل موارد زیر است:لیست درخواستهای ستون .1

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

 شود.نام فارسی تجاری منبع در این ستون نمایش داده می :نام فارسی سایت تولیدی .1.2

 شود.یمدر این ستون نمایش داده « خارجی»و یا « داخلی» صورتبه: نوع سایت تولیدی نوع سایت .1.3

در این ستون نمایش داده « فرآورده نهایی»و یا « مواد اولیه» صورتبهنوع فرآورده تولیدی در منبع  :نوع فرآورده .1.4

 شود.می

 شود.در این ستون نمایش داده میبه یکی از حاالت زیر وضعیت درخواست ثبت شده  :وضعیت .1.5

 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
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 اده د صیتشخ یاصالحات ازمندیکارشناس ن یدرخواست ارسال شده پس از بررس کهدرصورتی :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. 

 :مربوطه یهانهیهز دیجهت فعال شدن منبع با رد،یگ کارشناس قرار 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 نباشند، نیاز به پرداخت هزینه ثبت ندارند و این وضعیت برای آنثبت 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. توانیمس پ

 از  توانیصورت نم نیو در ا ندیآیدر م 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

یابد و کارشناسان، کدی به صورت سیستمی به منبع اختصاص میپس از تایید اطالعات منبع توسط کد ثبت منبع:  .1.6

 شود.در این ستون نمایش داده می

 های عملیاتی روی درخواست موردنظر شامل موارد زیر است:گزینه :عملیات .1.7

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

 یهاتیمورد در وضع نیانتخاب شود. ا نهیگز نیدر درخواست ا راتییبه انجام تغ ازیدر صورت ن :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

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

 نمود. و مشاهده شده جستجوهای ثبتصفحات در جدول درخواست

 
 یبندصفحه -کارتابل ثبت درخواست( 8شکل 

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

 شود.جهت ثبت درخواست باز می

 
 ( ثبت منبع جدید9شکل 

  



 

 1.1نگارش:  سالمت محور یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 97آذر تاریخ:  یدنیثبت درخواست پروانه منبع غذا و آشام

 

 36از  14صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-RF-TA-S-Hlp کد: سازمان غذا و داروتهیه کننده: 

 

 جدید منبع درخواست ثبت -5

شود. توضیحات مربوط به هر مدارک انجام میثبت درخواست جدید در سه مرحله اطالعات منبع، اطالعات سایت تولیدی و 

 بخش در ادامه شرح داده شده است.

 منبعاطالعات  -5-1

شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح وارد می 11شکل در این مرحله اطالعات عمومی مربوط به منبع مانند 

 داده شده است.

شود. به عنوان تعهدنامه به مسئول فنی نمایش داده می 10شکل در ابتدای ثبت درخواست منبع جدید، متنی مانند  توجه:

 پذیرد.مسئول فنی با تایید گزینه نمایش داده شده مسئولیت صحت تمامی اطالعات وارد شده در مراحل ثبت را می

 
 ( تعهدنامه10شکل 
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 ( اطالعات منبع11شکل 

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

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

شود و است نمایش داده می خودکار با اطالعات شرکتی که مسئول فنی آن وارد سیستم شده صورتبهاین فیلد نیز : کشور .2

 غیر قابل تغییر است.

 انتخاب« منبع خارجی»و در غیر این صورت گزینه « منبع داخلی»منبع در داخل کشور است گزینه  کهدرصورتی: منبع .3

 شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

ه مربوطه باشد، گزینفرآورده نهایی )قابل عرضه( می: بنا بر اینکه فرآورده تولیدی در منبع از نوع مواد اولیه یا منبع فرآورده .4

 انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

 این از قسمت فرآورده منبع،« ماده اولیه»از قسمت منبع و گزینه « خارجی»در صورت انتخاب گزینه  :ماده اولیه مشمول .5

 .فرآورده جزء مواد موجود در لیست است یک گزینه انتخاب شود کهدرصورتی .شودیمنمایش داده  12شکل مانند  گزینه

 انتخاب گردد. «انتخاب نکنید آیتمی را، فرآورده شما جزو موارد زیر نیست کهدرصورتی»گزینه  این صورتدر غیر 
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این  سیستمی تکمیل و صورتبهدر صورت انتخاب یکی از موارد لیست مشمولین ثبت، بخش تعیین گروه و دسته توجه: 

 شود.می غیرفعالبخش 

 
 ( منبع ماده اولیه مشمول ثبت12شکل 

زینه این گ که قبالً از سازمان غذا و دارو دریافت شده است در صورت داشتن پروانه فعالیتی :ثبت شده است قبالا منبع  .6

شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطالعاتی در نمایش داده می 13شکل با انتخاب این گزینه قسمتی مانند  انتخاب گردد.

 رح داده شده است.ادامه ش
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 ( سوابق منبع13شکل 

 فایل مربوط به پروانه بهداشتی منبع با کلیک بر روی دکمه مربوطه بارگذاری  :بارگذاری فایل پروانه بهداشتی معتبر

 شود.

 عددی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است. صورتبهشماره پروانه پروانه: ثبت  شماره 

  :تاریخ صدور پروانه بهداشتی از تقویم بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.تاریخ صدور پروانه قبلی 

 :تاریخ صدور پروانه بهداشتی از تقویم بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است. تاریخ اعتبار پروانه قبلی 

 عددی وارد شود. صورتبهفنی جهت صدور پروانه صادر کرده است شماره رای که کمیته کمیته فنی:  رای شماره 

 تاریخ تشکیل کمیته فنی که پروانه را صادر کرده است از تقویم بازشونده انتخاب شود. کمیته فنی: رای تاریخ 

انتخاب گردد. به  14شکل  مانند شودای که در منبع تولید میفرآوردهدسته -گروهدر این بخش باید : دستهگروه/تعیین  .7

 شوند تنها کافیست تیک کادر انتخاب گروه زده شود.های مربوط به گروه تولید میاگر در منبع تمام دستهاین منظور 

و  شود، پس از کلیک بر روی دکمه ه فرآورده در منبع تولید میتنها یک دسته از زیرمجموعه یک گرو کهدرصورتیولی 

 ها، تنها باید همان دسته انتخاب شود.مشاهده دسته
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 دسته-( تعیین گروه14شکل 

کلیک شود. با انجام این کار اطالعات ثبت شده و مرحله  پس از تکمیل اطالعات این مرحله، بر روی دکمه  .8

 شود.نمایش داده می« عات سایت تولیدیاطال»
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 دیتولیاطالعات سایت  -5-2

شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه ثبت می 15شکل در این مرحله اطالعات مربوط به سایت تولیدی منبع مانند 

 شرح داده شده است.

 
 ( اطالعات سایت تولیدی )منبع خارجی(15شکل 

 منبع انتخاب شود. نحوه نمایش و انتخاب سایتدر این بخش باید سایت تولیدی مربوط به  سایت تولیدی/شعبه: انتخاب .1

باشد. نحوه نمایش و تکمیل تولیدی بر اساس نوع منبع انتخابی )داخلی یا خارجی( در مرحله اطالعات منبع، متفاوت می

 اطالعات هر نوع در ادامه شرح داده شده است.

 شود.با فیلدهای زیر نمایش داده می 16شکل در این حالت فرم انتخاب سایت تولیدی مانند  منبع از نوع داخلی: .1.1

سامانه اشخاص برای انتخاب سایت تولیدی حتماً باید اطالعات شرکت به همراه لیست شعب آن در  :توجه مهم

شعب )انتخاب طول و عرض جغرافیایی صحیح ص کردن محل قرارگیری با مشخسازمان غذا و دارو  حقیقی و حقوقی

ه منطقه کمحل قرارگیری شعبه به دانشگاه ناظر  بر اساسها تکمیل شده باشد. درخواست (و یا انتخاب از روی نقشه
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سیدگی رصحیح وارد نشده باشد،  صورتبهاطالعات  کهدرصورتیشوند. ارسال می باشد،مسئول رسیدگی به درخواست می

 باشد.پذیر نمیبه درخواست امکان

 در این فیلد وارد شده و از لیست نمایش  های ثبت شده داخلی()از بین شرکت نام سایت تولیدی ایت تولیدی:س

 تکمیل این فیلد الزامی است. داده شده انتخاب شود.

 صورتهبانتخاب شود، تولید « صاحب پروانه»غیر از شرکت « سایت تولیدی» کهدرصورتی :)تولید قراردادی( توجه

ط باشد که قبالً توسهایی قابل انتخاب میدر این حالت سایت تولیدی تنها از بین سایت گردد.قراردادی تعریف می

 کارشناسان بازرسی شده باشند و شرایط تولید قراردادی را کسب کرده باشند.

 :کی شوند. یخودکار نمایش داده می صورتبهاب سایت تولیدی، لیست شعب مربوط به آن سایت پس از انتخ شعبه

مشخصات »پس از انتخاب شعبه، اطالعات مربوط به آن در کادر  از شعب که مربوط به منبع است، انتخاب شود.

 شود.نمایش داده نمی« سایت تولیدی

 :مالکیت )در صورت وجود در سامانه اشخاص و حقیقی و پس از انتخاب سایت تولیدی، اطالعات  نوع مالکیت

 خودکار نمایش داده شده و قابل مشاهده است. همچنین با کلیک بر روی دکمه صورتبهحقوقی( 

، فایل  ، فایل اساسنامه شرکت و با کلیک بر روی دکمه

یقی و حقوقی بارگذاری که در سامانه اشخاص حق )در صورت استیجاری بودن( قرارداد مربوط به سایت تولیدی

 د.نشومی و نمایش داده دانلوداند، شده

در صورتی که نوع مالکیت، استیجاری باشد، فیلدی جهت ورود تاریخ انقضای قرارداد مابین مالک و مستاجر  توجه:

بع پروانه منشود و باید توسط مسئول فنی تکمیل شود. تاریخ اعتبار قرارداد بر روی تاریخ اعتبار نمایش داده می

 باشد.تاثیرگذار می

 
 ( انتخاب سایت تولیدی/شعبه )داخلی(16شکل 
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با فیلد سایت تولیدی نمایش داده  17شکل در این حالت فرم انتخاب سایت تولیدی مانند  :منبع از نوع خارجی .2.1

های خارجی(، سایت مورد نظر باید از لیست نمایش داده از بین شرکتقابل انتخاب شود. با ورود نام سایت تولیدی )می

، ی دکمه سایت تولیدی در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر رو کهدرصورتیشده انتخاب شود. 

شرح  «افزودن سایت تولیدیپیوست: »توضیحات مربوط به این عملیات در بخش  باید سایت مورد نظر را اضافه نمود.

 داده شده است.

در لیست نمایش داده شده وجود نداشته باشد و در همان زمان اطالعات مربوط به سایت تولیدی  کهدرصورتی توجه:

تا زمانی که سایت اضافه شده مورد تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو قرار نگیرد )در نتیجه  افزودن سایت وارد شود

 باشد.پذیر نمیمنبع امکان در قسمت سایت تولیدی قابل انتخاب نباشد( ادامه روند ثبت درخواست پروانه بهداشتی

 
 ( انتخاب سایت تولیدی/شعبه )خارجی(17شکل 

2. 1PMF :هت ورود اطالعات ج 18شکل ر روی این بخش پنجره کشویی مانند با کلیک بPMF  روند  .شودیمنمایش داده

 تکمیل اطالعات در ادامه شرح داده شده است.

                                                                 
1 Plan Master File 
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 PMF( 18شکل 

جهت تکمیل دریافت شود. به این منظور  PMFدر ابتدا الزم است لیست سواالت : PMFراهنما و دریافت فایل سواالت  .1.2

 19شکل کلیک شود. پس از کلیک بر روی دکمه مربوطه، فرمی مانند  بر روی دکمه 

 دی از نوع کارخانه بر روی دکمه سایت تولی برای دریافت لیست سواالت مربوط به شود.نمایش داده می

پس از تکمیل  کلیک شود. بوط به سایت تولیدی از نوع کارگاه بر روی دکمه و برای دریافت سواالت مر

 باید در سامانه بارگذاری شود و اطالعات آن به شرح زیر تکمیل گردد. PMFاطالعات، مدرک 

ها به مهر و امضای مسئول فنی و باید در سربرگ شرکت صاحب پروانه وارد شود و تمامی برگه PMFمدرک  توجه:

 خارجی باید مهر و امضای مدیر عامل شرکت خارجی را نیز داشته باشند. PMFمدیر عامل شرکت رسیده باشند. مدارک 
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 PMF( راهنمای تکمیل فرم 19شکل 

  فایل بارگذاریPMF : فایلPMF .تکمیل این  تکمیل شده با مشخصات ذکر شده در این قسمت بارگذاری گردد

 فیلد الزامی است.

  شمارهPMF : شماره مدرکPMF  عددی وارد شود. صورتبهد راین فیلد 

  تاریخ صدورPMF:  تاریخ تکمیل و صدور فایلPMF .از تقویم بازشونده انتخاب شود 

 صادرکننده PMF :مدرک  صادرکننده نامPMF .وارد شود 

 سؤاالت:PMF  در این بخش سواالتPMF اند، آورده شده است و باید پاسخ که در مدرک آن پاسخ داده شده

 شود. همچنین شماره سطر سوال در مدرک تکمیل شده باید وارد گردد. بلی/خیر انتخاب صورتبهها آن

زده شده باشد، در این بخش سواالت  «سوابق منبع»گزینه در صورتی که در مرحله اطالعات منبع، تیک توجه: 

PMF .نمایش داده نخواهند شد 

باید وارد  20شکل مانند  در این بخش اطالعات مربوط به خطوط سایت تولیدی مربوط به منبع انتخاب شده: خط تولید .3

توضیحات مربوط به فیلدهای کلیک شود.  ، باید بر روی دکمه تولیدکنندهبرای افزودن تمامی خطوط تولید سایت  شوند.

 اطالعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 دسته انتخابی منبع باشند.-به گروهخطوط تولید باید مربوط  توجه:
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 ( خط تولید20شکل 

کی از شوند. یانتخاب شده در این قسمت نمایش داده می« سایت تولیدی»لیست خطوط تولید با توجه به : خط تولید .1.3

 تکمیل این فیلد الزامی است. خطوط باید از لیست انتخاب شود.

 ، باید سایت موردخط تولید در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه  کهدرصورتی: توجه

 شرح داده شده است.« پیوست: افزودن خط تولید»نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش 

 تکمیل این فیلد الزامی است.شود باید انتخاب گردد. ای که در این خط تولید میدسته فرآورده-گروه: دسته-گروه .2.3

« اطالعات منبع»دسته انتخابی در مرحله -های نمایش داده شده در این قسمت بر اساس گروهدسته-گروه :توجه

 باشند.می

ها را از لیست انتخاب کرد. با انتخاب هر یک از خط تولید دارای مدارک زیر باشد، باید آن کهدرصورتی: مدارک آپلود .3.3

شود که باید مدرک انتخاب شده در آن بارگذاری و شماره، تاریخ صدور، نمایش داده می 21شکل مدارک، فرمی مانند 

 تاریخ اعتبار و نام صادرکننده مدرک وارد شوند.

  مدرکGMP 

  مدرکISO22000 

  مدرکHACCP 

  مدرکIFS 

  مدرکBRC 

  مدرکFSC22000 
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 رک مدSQF 

 
 (دیآپلود مدارک )خط تول( 21شکل 

لیستی تجهیزات تولیدی موجود در سایت تولیدی به همراه تعداد هر یک از تجهیزات وارد شود.  لیست تجهیزات تولیدی: .4

کلیک شود. ورود لیست تجهیزات تولیدی  برای افزودن تمامی تجهیزات تولیدی بر روی دکمه 

 .شودو برای منابع خارجی نمایش داده نمی برای منابع داخلی الزامی است

لیستی تجهیزات آزمایشگاهی موجود در سایت تولیدی به همراه تعداد هر یک از تجهیزات  :لیست تجهیزات آزمایشگاهی .5

کلیک شود. ورود لیست  روی دکمه وارد شود. برای افزودن تمامی تجهیزات آزمایشگاهی بر 

 .شودو برای منابع خارجی نمایش داده نمی اهی برای منابع داخلی الزامی استتجهیزات آزمایشگ

بارگذاری  0.01در این بخش باید نقشه جانمایی تجهیزات در داخل سایت تولیدی با مقیاس  :نقشه جانمایی تجهیزات .6

 گردد.

کلیک شود. در غیر این صورت و برای ثبت اطالعات وارد  در صورت نیاز به بازگشت به مرحله قبل بر روی دکمه  .7

نمایش « مدارک»با انجام این کار اطالعات ثبت شده و مرحله  کلیک شود. شده در این مرحله بر روی دکمه 

  شود.داده می
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 مدارک -5-3

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

 شده در مراحل قبل متغیر و به شرح زیر است.

 ( مدارک1جدول 

 مدارک مورد نیاز نوع سایت مشمولیت فرآورده منبع سایت تولیدی منبع

 کارخانه مشمول ماده اولیه خارجی خارجی
 معتبر ABگواهی ایمنی و کیفیت با تایید  -

 گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی -

 گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی - کارخانه غیر مشمول ماده اولیه خارجی خارجی

 کارخانه مشمول فرآورده نهایی خارجی خارجی

 نامه نمایندگی -

 معتبر ABگواهی ایمنی و کیفیت با تایید  -

 معتبر تایید محل سایت تولیدی گواهی -

 داخلی
داخلی )صاحب 

 پروانه(

ماده اولیه/ 

 فرآورده نهایی
 کارخانه مشمول

ت رااز وز یبرداربرابر اصل شده پروانه بهره ریتصو -

/جواز کسب انیبندانش یها/شرکتی/جهاد کشاورزعیصنا

 ربطیذ یهاارگان ریاز وزارت کار/سا تی/مجوز فعالهیاتحاد

 کار انیجر نمودار -

 گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی -

 داخلی
داخلی )صاحب 

 پروانه(

ماده اولیه/ 

 فرآورده نهایی
 کارگاه مشمول

ت رااز وز یبرداربرابر اصل شده پروانه بهره ریتصو -

/جواز کسب انیبندانش یها/شرکتی/جهاد کشاورزعیصنا

 ربطیذ یهاارگان ریاز وزارت کار/سا تی/مجوز فعالهیاتحاد

 سازمان دییمورد تا شگاهیارائه قرارداد با آزما -

 گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی -

 داخلی
داخلی )متفاوت 

 از صاحب پروانه(

ماده اولیه/ 

 فرآورده نهایی
 مشمول

تولید 

 قراردادی

 دیقرارداد تول -

 گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی -

 

شود. تصویر هر یک از مدارک مورد نیاز باید بارگذاری شده نمایش داده می 22شکل جهت بارگذاری مدارک فیلدهایی مانند 

 و فیلدهای شماره، تاریخ صدور، تاریخ اعتبار و صادرکننده مدرک وارد شوند.

شود. این فرم به غیر نمایش داده می 23شکل فرم مانند  «یدیتول تیمحل سا دییمعتبر تا یگواه»تنها برای ورود مدرک 

 ها پاسخ داده شود.از اطالعات ذکر شده شامل سواالتی در مورد محل سایت تولیدی است که باید به آن



 

 1.1نگارش:  سالمت محور یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 97آذر تاریخ:  یدنیثبت درخواست پروانه منبع غذا و آشام

 

 36از  27صفحه:  یبندفاقد طبقهمحرمانگی:  IFDA-RF-TA-S-Hlp کد: سازمان غذا و داروتهیه کننده: 

 

 
 ( بارگذاری مدارک22شکل 

 
 (یدیتول تیمحل سا دییمعتبر تا یگواه( بارگذاری مدارک )23شکل 

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

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

 شود.های ثبت منبع شرکت اضافه میدر لیست درخواست« نویسپیش»

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

 شود.
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 درخواست نیازمند ویرایش -6

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

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

ا انتخاب شود. ب« ویرایش»ت باید از ستون عملیات، گزینه شوند. برای انجام اصالحاهای ثبت منبع نمایش داده میدرخواست

اطالعات تایید و رد شده در ادامه شرح داده شود. توضیحات مربوط به نمایش داده می 24شکل انتخاب این گزینه فرمی مانند 

 ت.شده اس

 
 ( درخواست نیازمند ویرایش24شکل 

بر اساس تایید و یا رد اطالعات توسط کارشناس به شرح زیر نمایش  یا  در کنار تمامی فیلدهای اطالعاتی عالمت  .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 اطالعات وارد شده رد شده باشد عالمت  کهدرصورتی .1.2

شود. اطالعات این قبیل داده میبه مسئول فنی نمایش  25شکل 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 کارشناس( 25شکل 
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 پیوست -7

 بازیابی نام کاربری -7-1

 در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام شود.

 انتخاب شود.« امنام کاربری خود را فراموش کرده»گزینه  26شکل در صفحه ورود به سامانه مانند  .1

 
 ( فراموشی نام کاربری26شکل 

 کلیک شود. کد ملی کاربر وارد شود و بر روی دکمه  27شکل مانند در صفحه نمایش داده شده  .2

 
 ( ورود کد ملی27شکل 

 شوند.اند به ایمیل کاربر ارسال میتعریف شده TTACهای های کاربری مربوط به کاربر که در سامانهنام .3
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 یابی رمز عبورباز -7-2

 در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام شود.

 انتخاب شود.« امرمز عبور را فراموش کرده»گزینه  28شکل در صفحه ورود به سامانه مانند  .1

 
 ( فراموشی رمز عبور28شکل 

نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است وارد شده و بر روی یکی از  29شکل در صفحه نمایش داده شده مانند  .2

 کلیک شود. یا  های دکمه

 
 ( ورود نام کاربری29شکل 

 تکمیل شوند. 30شکل اطالعات مربوطه مانند  .3
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 ( تکمیل اطالعات و تغییر رمز عبور30شکل 
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 افزودن سایت تولیدی -7-3

جهت  31شکل 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.افزودن سایت تولیدی نمایش داده می

 
 ( افزودن سایت تولیدی31شکل 

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 میخودکار و به شرح زیر نمایش داده می 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

 در بخش دوم فیلدهای مربوط به درخواست ثبت شرکت )سایت تولیدی( توسط مسئول فنی به شرح زیر باید تکمیل شوند. .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.به فارسی نام 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  32شکل مانند  شماره پیگیری تیکت ،و کلیک بر روی دکمه  اطالعاتپس از ثبت 

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

 
 ( تیکت ثبت درخواست افزودن سایت تولیدی32شکل 
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 تولید خطافزودن  -7-4

شکل ای مانند پنجره ، با کلیک بر روی دکمه ط به سایت تولیدی در لیست وجود نداشتکه خط تولید مربودرصورتی

 در ادامه شرح داده شده است.ضیحات مربوط به فیلدهای اطالعاتی شود. تومی نمایش دادهجهت افزودن خط تولید جدید  33

 
 ( افزودن خط تولید33شکل 

شوند. در بخش اول فیلدهای مربوط به افزودن خط تولید به شرح زیر نمایش میفیلدهای اطالعاتی در دو بخش نمایش داده  .1

 شود.داده می

 نام خط به انگلیسی وارد شود. :نام خط انگلیسی .1.1

 نام خط به فارسی وارد شود. :نام خط فارسی .1.2

در صورت  گردد.، این گزینه انتخاب شوددر خط تولید مواد اولیه غذایی تولید می کهدرصورتی: مواد اولیه غذایی .1.3

 انتخاب این گزینه لیست روبروی آن فعال و قابل انتخاب است.

 نوع خط از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.نوع خط مواد اولیه غذایی:  .1.4
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ر د ، این گزینه انتخاب گردد.شودغذایی تولید میخط تولید محصول نهایی در  کهدرصورتی: محصول نهایی غذایی .1.5

 .گزینه لیست روبروی آن فعال و قابل انتخاب استصورت انتخاب این 

 نوع خط از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.نوع خط محصول نهایی غذایی:  .1.6

 در صورت ، این گزینه انتخاب گردد.شودمی بندی مواد غذایی انجامخط، بستهدر  کهدرصورتی: غذایی یبندبسته .1.7

 .ل انتخاب استانتخاب این گزینه لیست روبروی آن فعال و قاب

 نوع خط از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.ی غذایی: بندبستهنوع خط  .1.8

 .شوددر بخش دوم لیست خطوط تولید مربوط به سایت تولیدی نمایش داده می .2

 شود.، خط تولید جدید به خطوط تولیدی سایت انتخاب شده اضافه میپس از ورود اطالعات و کلیک بر روی دکمه 

 


