
  TTACراهنماي استفاده از 
  باشد) مي ttacir(مطالب بر گرفته از كانال تلگرامي 

  
با هدف تسهيل و تسريع در امور ترخيص مواد خـوراكي، آشـاميدني، آرايشـي و     ttacنماي بهره برداري از سامانه هرا هدف:

  بهداشتي و كمك به بهبود فرآيندها

  دامنه كاربرد:

 مل در سامانه اعد كننده / توليد كننده توسط مديرورود اطالعات شركت وارttac     محصـول  محصـوالت، نـام تجـاري
  مسئول فنيتوسط 

 معرفي مسئول فني توسط مدير عامل  
 صدور مجوزهاي بهداشتي ترخيص توسط مسئول فني 

  تعاريف:

ا يعني پيش فاكتور اظهار مي گردد و در واقع موافقت مپروفرردات كااليي است كه طي يك ا: اعالم موافقت با ومجوز گشايش
  اوليه براي ورود كاالي مورد نظر به كشور مي باشد.

. شـود  مي صادر وارد كننده شركت درخواست به و كننده توليد شركت سربرگ در كه شود مي گفته فاكتور پيش به: پروفرما
  .است الزامي تائيد جهت كننده وارد و كننده توليد امضاء

 درمـان  بهداشت، وزارت اصلي توسط سرزمين به منظور به كشور گمرك به كاال ورود از پس كه است مجوزي: ترخيص مجوز
  .گردد مي صادر دارو) و غذا (سازمان پزشكي آموزش و

  ناخالص، وزن كاال مشخصات شامل آن در پروفرما اطالعات كه بوده بازرگاني وزارت سامانه:  (ثبتارش) سفارش ثبت سامانه

  گردد. مي ) ثبت تعرفه ( HS كد و كاال ارزي ارزش خالص، وزن

  )WWW.SABTARESH.TPO.IRآدرس: (

 رقمـي  8 حاضـر  حال در كد اين باشد مي واردات و صادرات مقررات كتاب در المللي بين تعرفه كد يك داراي كااليي هر:  كد
  . است گمركي عوارض ماخذ دهنده نشان كد اين. رسد مي رقم 12 به نزديك آينده در كه است

 PACKING و INVOICE طبق كاال اطالعات ورود: نامه اظهار ثبت نحوه LIST سامانه در EPL كوتـاژ مـي   شـماره  دريافـت  و 
  .باشد

سـامانه   از كوتـاژ  شـماره  دريافـت  و واردات اظهـاري  دور انجام جهت كه باشد مي فرامرزي تجارت واحد پنجره:  EPL سامانه
  .باشد مي گمرك



  ) WWW.EPL.IR.ICA.GOV.IRآدرس: (

 قبيـل  از شـامل اطالعـاتي   كه ميشود صادر الكترونيكي و دستي انبار قبض نوع دو گمرك انبار به كاال ورود از پس: انبار قبض
  .باشد مي محموله ناخالص وزن و كاال شرح كننده، وارد نام

 كـه  شـود  مـي  داده نامه اختصاص اظهار به كوتاژ شماره يك EPL سامانه در اطالعات آميز موفقيت ثبت از پس: كوتاژ شماره
  .باشد مي نامه اظهار روي شده چاپ اي ميله باركد همان

 درحـال .  مـي شـود   داده نشـان  نامـه  اظهار چپ سمت در كه باشند مي اختصاصي كد يك داراي گمركات تمامي: گمرك كد
  .دارند را 99000 واحد كد و اند شده لينك هم با مجازي صورت به گمركات تمامي حاضر

 شـركت  نام مبدأ، خارجي، كشور فروشنده نام شامل آن اطالعات. شود مي صادر حمل شركت توسط كه است مدركي: بارنامه
  .مي باشد محموله كارتن تعداد و ناخالص وزن كاال، شرح ، مقصد كشور كننده، وارد

 و كـاال  اصـالت  نشان دهنده و گردد مي صادر آنالين بصورت مبدأ كشور بازرگاني وزارت توسط كه است مدركي: مبدأ گواهي
  .باشد مي كننده توليد واقعي مشخصات

 اشـخاص  ملـي بـراي   كد همانند حقوقي اشخاص براي است رقمي يازده كه است شركت ملي شناسه همان:  ملي شناسه كد
 كلي اطالعات توان مي ملي از شناسه استفاده با و بوده شركت آن به مختص شركت، هر ملي شناسه است شده تعريف حقيقي
  .آورد بدست را شركت

IRC : گردد مي اخذ ذيل صورت دو به كه است رقمي 16 ورود بهداشتي پروانه شماره:  

 شده درج دارو و سازمان غذا طرف از صادره بهداشتي پروانه در كدها (اين محصول و منبع ثبت مشمول هاي فرآورده IRC كد
 اخذ به اقدام سازمان طريق از بايد باشند رقمي12 كه صورتي در و. باشد مي دختري و مادري صورت به كدها اين ضمنا است،

  نمايند) رقمي 16 كدهاي

 TTAC سامانه ازطريق فني مسئول توسط باشند مي اوليه مواد ا اكثر (: محصول و منبع ثبت شمول غير هاي فرآورده IRC كد
 چـاي،  اسـتثنا  (بـه  نيسـتند  منبع ثبت كه مشمول كشاورزي خام محصوالت IRC كد است ذكر به الزم. باشد مي دريافت قابل
  .است دسترسي قابل ttac درسايت و صادر سازمان طرف از نيز شيرين) منجمد ذرت برنج،

 بـه  باتوجـه  است شده سازمان صادر طرف از IRC كد پروانه صاحب براي كه منبع ثبت مشمول اوليه مواد خصوص در: تبصره
 بـراي  نماينـد  الـذكر  فوق شده ثبت محصوالت به ورود اقدام ديگر هاي شركت كه صورتي در محصوالت اين براي انحصار عدم
  .نمايند دريافت IRC سامانه طريق بايداز شركت مسئول فني شده منبع ثبت كارخانه همان از محصوالت اين
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:سوال  

در صورت تشكيل پرونده صدور مسئول فني در دبيرخانه و عدم دريافت كد پروانه ي مسئول فني براي تعريف مسئول فني در 
 استفاده كرد ؟كارتابل ايا ميتوان از شماره پيگيري نامه ثبت شده موقتا به جاي كد پروانه 

 و در خصوص اسكن پروانه ميتوان از گواهي شركت در دوره مسئول فني تا دريافت اصل پروانه استفاده كرد؟
 :جواب

تا زماني كه پروانه مسئول فني صادر نشده باشد بدون اطالع و هماهنگي سازمان غذاو دارو معرفي مسئول فني در كارتابل 
 .اطالعات مجاز نميباشد مدير عامل با استفاده از درج ساير

 .در صورت داشتن هرگونه مشكل و تاخير در صدور پروانه مسئول فني بهترين اقدام پيگيري از سازمان غذاودارو ميباشد

 :سوال
 نبود و همينطور نام شركت توليد كننده خارجي اگر نبودچه بايد كرد؟  HS اگر IRC براي دريافت

 :جواب
 .يكت گذاشته شودبايد از بخش پشتيبان سامانه ت

 .،نام صحيح و كامل ماده اعالم شود HS بايد نام كاربري، حوره فعاليت، كد صحيح HS در خصوص
در خصوص نام شركت توليد كننده خارجي بايد نام كاربري، حوزه فعاليت ، نام كامل و صحيح كمپاني خارجي، آدرس وب 

 .سايت اعالم شود
سندي كه وجود كارخانه توليد كننده خارجي و توليد محصول مذكور را ثابت كند الزامي در صورت نبود سايت بايد گواهي يا 

 . است
بعضا نام شركت خودشان يا داخلي را در مشخصات محصول درج  IRC نكته: دقت شود در زمان ثبت اطالعات و دريافت

  رجي بايد درج شود.خاميكنند كه غلط است و بعد دچار مشكل ميشوند لطفا دقت شود نام توليد كننده 
  

  گر مدير عامل شركت تغيير كند چه بايد كرد؟اسوال:
در حال حاضر بايد موضوع طي نامه اي به همراه مستندات به سازمان غذا و دارو اعالم شود، تا تغييرات الزم اعمال شود و 

  .اطالعات مدير عامل جديد در سامانه درج شود
  

 
ترخيص، مستقيما به شركت ديگري ارسال گردد وضعيت انبار و مجوز برخي محصوالت ممكن است پس از سوال:

  ؟مصرف چگونه خواهد بود
 .قبل از بررسي قابليت مصرف و صدور مجوز مصرف مسوليت كاال به عهده مسول فني و مدير عامل صاحب اوليه كاال ميباشد

انبار) در هرجا كه باشد بايد در سامانه ثبت شود بنابر اين تا قبل از بررسي و صدور مجوز مصرف اطالعات محل نگهداري كاال(
 .و تنها در صورت صدور مجوز مصرف توسط مسول فني، فروش و مصرف كاال بالمانع خواهد بود

 



 
محموله هايي مثل روغن فله كه در اظهارنامه به صورت يك قلم كاال اظهار ميشه ولي گاهي به چند شركت سوال: 

  براي تخصيص انبار چه بايد كرد؟فروخته ميشه در اين حالت 
درهنگام اظهار و صدور مجوز مصرف بايد مقدار كاال به كيلوگرم، تن، ليتر، يا متر مكعب ثبت شود. بنابراين مسول فني مي 

  .تواند يك محموله يا سري ساخت را به چند انبار تخصيص دهد

 
ت مالكيت شركت ديگر بايد درهنگام صدور مجوز مصرف نام و ادرس تمام انبارها چه تحت مالكيت شركت باشد يا تح ه:نكت

   د.اعالم شود حتي اگر از همان گمرك به صورت مستقيم به شركت مذكور ارسال گرد

 
اگر بر فرض موردي پيش اومد كه نبايد مجوز مصرف صادر بشه و محصول در انبار مشتري بود آيا منطقيه سوال: 

 كه مشتري قبول كنه؟؟
 شده؟وقتي بار فروخته 

جواب: در صورت عدم صدور مجوز مصرف صاحب كاال اجازه فروش كاال را ندارد و در صورتي كه محموله به انبار مشتري 
انتقال پيدا ميكند تازماني كه مجوز مصرف با مسئوليت مسئول فني صادر شود جنس نزد خريدار امانت است و فقط از فضاي 

  .فيزيكي انبار شركت خريدار استفاده مي شود
 .همچنين انبار ممكنه انبار عمومي باشد و جنس شما انجا نيز امانت است

تا قبل از صدور مجوز مصرف كاال وسط مسئول فني مسئوليت عدم مصرف كاال با مسئول فني و مدير عامل وارد كننده  نكته:
  .كاال ميباشد

 

انبار مشتري مناسب نبود چي؟؟ مقصر اگه از طرف سازمان يا معاونت غذاودارو اومدن بازرسي و شرايط سوال:
 كيست؟

 چون اون تعهدي كه مسئول فني امضا مي كند عواقبش سخته پس بايد دقيق عمل كرد
 مگر نظارت مسئول فني بخاطر حضور بازرسان ميباشد ؟

 .حضور مسئول فني براي نظارت بر سالمت كاال بوده و نقش مهمي در زنجيره توليد تا عرضه سالمت كاال دارد
در هر حال مسئوليت نظارت و كنترل بر شرايط نگهداري بر عهده مسئول فني ميباشد و ارزيابي و تائيد شرايط نگهداري كاال 
تا زمان صدور مجوز مصرف و خروج كاال از انبار را بايد تحت نظارت و كنترل داشته باشد و در هر مقطع مواردي كه مغاير با 

دارو مشاهده ميكند و از كنترل مسئول فني خارج باشد بايد موضوع كتبا به سازمان غذا سالمت كاال و ضوابط سازمان غذا و 
 .ودارو گزارش شود

 
 

به اطالع كليه مسئولين فني محترم ميرساند در بخش سامانه بررسي قابليت مصرف قسمتي به نام سفارش آزمايش اضافه شده 
 .يات در اين بخش نميباشداست، اين قسمت در حال حاضرفعال نبوده و نيازي به عمل

فلذا بدون توجه به اين قسمت صدور مجوز مصرف طبق روال قبل صورت پذيرد و در صورت بروز هرگونه مشكل از طريق 
  دسامانه پشتيبان، حوزه غذائي،آرايشي و بهداشتي با درج تيكت قابل بررسي و پاسخگوئي ميباش

  



 :به اطالع كليه مسئولين فني محترم ميرساند
 ؛ TTAC در سامانه IRC بخشدر 
عمومي كه در مستندات وجود دارد جهت  IRC در خصوص محصوالت خام كشاورزي فقط شركتهاي بازرگاني بايد از -1

 . انجام ترخيص استفاده كنند
 .از بخش مربوطه نمايند IRC مسئول فني شركتهاي توليدي و فقط براي مصرف خود واحد توليدي بايد اقدام به اخذ -2
سامانه پيغام مبني بر بررسي و صدور در صورت تائيد را اگر اعالم كرد صبوري فرمائيد تا  IRC در صورت اقدام به اخذ -3

 .اجازه صدور از طرف سازمان غذا ودارو صادر شود
در هرصورت از طريق بخش پشتيباني و حوزه غذائي و ارايشي با درج تيكت در صورت عدم تائيد موضوع قابل پيگيري 

 .باشدمي
 :نكته مهم

لطفا از در اختيار گذاشتن نام كاربري و رمز عبور خود به هر منظوري جدا خودداري فرموده و از راهنمائي و پاسخ هاي افراد 
غير از كارشناسان مرتبط سازمان غذا ودارو و يا مسير درج تيكت جدا خودداري فرمائيد. سازمان در قبال مشكالت احتمالي به 

  دهيچگونه مسئوليتي نميپذيروجود امده 

 
 لگااليز گواهي بهداشت براي چه محموله هائي الزم نيست؟سوال: 

براي واحدهاي توليدي كه مواد .براي كاالهائي كه ثبت منبع در سازمان غذا ودارو شده اند از محموله دوم به بعد نيازي نيست
  .نميباشداوليه صرفا مورد نياز خود را وارد ميكنند نيازي به لگااليز 

 

هاي مختلف بايد  IRC )در مورد غالت آيا براي واريته هاي مختلف يك گونه از غالت (مثال تفاوت در رنگ محصول :سوال
 اخذ شود؟ 

  .جدا گانه و اختصاصي بايد به كار برده شود IRC بله ،براي هر شاخصي از محصول كه تغيير ميكند بايد
  

 مواد اوليه و فرايند شده تا چه زماني اعتبار دارد ؟آزمون هاي مورد تائيد كاال براي :سوال

در حال حاضر مسئولين محترم فني در صورتي كه پاسخ آزمون مطابق با ضوابط سازمان غذا ودارو و معتبر يكساله براي كاالي 
 .خود داشته باشند ميتوانند در سامانه بارگذاري نمايند

 مصرف نمي باشد  سابقه ازمون معتبر تنها دليل صدور مجوز :نكته
 .مداركي كه سازمان غذا ودارو جهت درج در سامانه خواسته است حداقل هاي مورد نياز و جزو الزامات سازماني است

مسئول فني موظف است مسئوليت ارزيابي كاال را از لحاظ هويتي و ساير كنترلهاي الزم انجام داده و در صورت اطمينان اقدام 
 .به صدور مجوز مصرف نمايد

 
 :رژيمي -دستورالعمل اجرايي ساخت و ورود موادغذايي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و مكمل غذايي 23ماده

تسهيالتي كه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از صدور پروانه بهداشتي ورود براي اقالم ثبت شده در نظر  
  :گرفته مي شود به شرح زير مي باشد

  .سفارش اين محصوالت مي تواند راسا توسط وزارت بازرگاني صورت گيردگشايش و ثبت  -1
محموله هاي وارداتي با مجوز وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي به صورت مستقيم از گمرك ترخيص و حمل شده و  -2



كنترل كيفيت انجام  در صورت تعهد كارفرما ومسئول فني، همزمان با صدور مجوز ترخيص و مصرف، نمونه برداري تصادفي و
  .خواهد شد

از دومين محموله واردشده گواهي بهداشت قابليت مصرف در كشور مبدا صادره و يا تاييد شده توسط مقام ذيصالح كشور  -3
  .توليدكننده در طول مدت اعتبار پروانه بهداشتي ورود نياز به تصديق سفارت جمهوري اسالمي ايران در كشور مبدا را ندارد

: واردكنندگاني كه اقالم آنها مشمول ثبت محصول نمي باشند در صورت درخواست ثبت اختياري پس ازثبت اقالم مي  تبصره
 .توانند از تسهيالت فوق بهره مند شوند

  جهت اطالع

 :رژيمي -دستورالعمل اجرايي ساخت و ورود موادغذايي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و مكمل غذايي 21ماده
ان اقالم مشمول قانون موظفند نسبت به معرفي فرد واجد شرايط براساس ضوابط اداره كل نظارت برموادغذايي، واردكنندگ

آشاميدني، آرايشي و بهداشتي به همراه مدارك مورد نياز جهت تصدي مسئوليت فني مربوط به واردات به وزارت بهداشت، 
بت سفارش بازرگاني و ترخيص و نحوه مصرف محموله ها از نظرات درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد تاقبل از ثبت منبع وث

تخصصي مسئول فني براساس ضوابط اداره كل مذكوراستفاده نمايد و پس از ثبت منبع و درحين واردات نيز براساس شرح 
سئول فني و وظايف مسئول فني مسئوليت نظارت بر امور مذكور را بر عهده خواهد داشت. تبصره : شرايط احراز صالحيت م

ضوابط صدور، تمديد، تعليق ، ابطال پروانه مسئول فني و همچنين شرح وظايف مسئول فني و شرايط پذيرش پايان خدمت و 
  .جايگزيني مسئول فني برحسب ضوابط الحاقي اين آيين نامه خواهد بود

 

  :جهت اطالع
 :رژيمي -آرايشي و بهداشتي و مكمل غذاييدستورالعمل اجرايي ساخت و ورود موادغذايي، آشاميدني ،  22ماده

وظايف مسئول فني عبارتنداز: نظارت بر شرايط فني وبهداشتي واحد توليدي خارج از كشور، كنترل كيفي و بهداشتي محصول 
در زمان نگهداري، قبل از عرضه به بازار و در سطح عرضه، جمع آوري محصوالت نامنطبق از سطح عرضه، امحاء و يا مرجوع 

ودن محصوالت نامنطبق تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تاييد مصرف و عرضه اقالم وارداتي، نمونه نم
برداري براساس ضوابط مربوطه و تحويل نمونه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد، نگهدار نمونه هاي 

ي محصول براساس ضوابط مربوطه قبل از عرضه و ساير موارد ابالغ شده از شاهد تا پايان تاريخ انقضاء، نظارت بر برچسب گذار
سوي اداره كل نظارت برموادغذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و ضمائم اين آيين نامه ، اقدام و ضمن مستندسازي، گزارش 

  .عملكرد موري و ماهيانه را كتبا به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي اعالم نمايد

 
: در هرصورت مسئوليت كامل اجراي ضوابط ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص ايمني و 1تبصره 

كيفيت فرآورده هاي وارداتي به عهده واردكننده بوده و مسئول فني موظف است گزارش فوري موارد عدم رعايت ضوابط فني 
آشاميدني آرايشي و بهداشتي و يا معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشكي بهداشتي را به اداره كل نظارت برمواد غذايي، 

  .مربوطه اعالم نمايد

 
: نظارت برايمني وكيفيت مواداوليه ومحصوالت نهايي وارداتي توسط واحدهاي توليدي به عهده مسئول فني آن واحد 2تبصره 

  .مي باشد

 
و سالمت آنها به تاييد وزارت بهداشت برسد، درصورت تقبل مسئوليت : آن دسته از واحدهاي توليدي كه نظام ايمني 3تبصره 

از طرف كارفرما و مسئول فني، مي توانند راسا نسبت به ثبت سفارش بازرگاني، ترخيص و مصرف مواداوليه مورد استفاده در 



يشي و بهداشتي اقدام خطوط توليدي خود، براساس ضوابط تدوين شده در اداره كل نظارت برموادغذايي، آشاميدني ، آرا
 .نمايند

 :موضوع: صدور مجوز گشايش به صورت سيستمي
  :به اطالع كليه

 مسئولين فني محترم شركتهاي توليدي/وارداتي موادو فرآورده هاي خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي
 و بهداشتي مديران عامل محترم شركتهاي توليدي/وارداتي مواد وفرآورده هاي خوراكي،آشاميدني،آرايشي

ميرساند؛ پيرو تفويض اختيار امور اجرايي تكميل اطالعات مجوزهاي بهداشتي و صدور مجوز ترخيص سيستمي فرآورده هاي 
صدور مجوز  95/ 10/ 10به مسئولين فني محترم، از تاريخ  (TTAC) سالمت محور از طريق پرتال سازمان غذا و دارو
ني، آرايشي و بهداشتي صرفاً با ورود به سامانه ثبتارش سازمان توسعه تجارت به گشايش (ثبت سفارش) مواد خوراكي، آشاميد

صورت مي  "نوع تعرفه"در فيلد  " IRC داراي -سازمان غذا و دارو "و انتخاب  (http://sabtaresh.tpo.ir) آدرس
 .پذيرد

فني محترم با پذيرش مسئوليت قانوني و تكميل مستندات مربوط، طبق تعهدات داده شده و رعايت مديرعامل و مسئولين 
ضوابط و مقررات ابالغي سازمان غذا و دارو و ساير قوانين كشور، اقدام به تكميل فرآيند ثبت سفارش در سامانه ثبتارش نموده 

 .و به صورت سيستمي مجوز گشايش دريافت مي نمايند
و دارو در قبال ترخيص محموله هايي كه ضوابط و مقررات سازمان درخصوص آنها رعايت نگرديده است هيچ  سازمان غذا

 .مسئوليتي ندارد
رقمي كه پيش از تاريخ فوق الذكر توسط معاونت هاي غذا و دارو سراسر  14الزم به ذكر است امكان استفاده از كد رهگيري 

  .در سيستم ثبتارش قابل استفاده مي باشد95كشور صادر شده است، تنها تا پايان سال 

 

 آموزش مجوز ورود سيستمي كاالهاي سالمت محور
 توجه

 مسئولين فني محترم
ضمن تشكر از مسئولين فني محترم در پيگيري و حسن انجام وظايف محوله به اطالع ميرساند يكي از وظايف مهم كارشناسان 

ر محصوالت ترخيص شده حسب صالحديد ميباشد بنابر اين از اينكه در ارائه معاونتهاي غذا ودارو پايش، رديابي و نظارت ب
  . مستندات مورد درخواست و يا بازرسي انبار وكاال كمال همكاري را داريد سپاسگزاريم

 

 به اطالع مسئولين محترم فني ميرساند؛
  در خصوص گواهي حالل

  ي اسالمي ايران واقع در ميدان وليعصر واقع در دانش كيانمستقيم بايد مراجعه فرمايند به مركز تحقيقات حالل جمهور

 وجه ت
 irc دريافت«باكس , irc در صفحه ثبت كاال در ثبتارش ، پايينتر از باكس انتخابدر ثبتارش:  irc راهكار مشاهده

كليك » جديد irc دريافت«كه مشاهده نمي كنيد را تايپ كنيد و روي باكس  irc وجود دارد ، در مقابل اين باكس» جديد
نمايش داده مي شود. سپس پنجره ثبت كاال را بسته و دوباره "جديد شما با موفقيت ثبت شد. irc" كنيد. پيامي با محتواي

 .خود را مشاهده كنيد irc  ،irc روي باكس ثبت كاال كليك كنيد.حال بايد در قسمت انتخاب

 



 اطالعيه  فوري
 تيمسئولين فني شركتهاي توليدي و واردا 

 مواد و فراورده هاي غذائي،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
 TTAC موضوع : ثبت اطالعات و احراز صالحيت مسئوليت فني در سامانه

از  www.ttac.irبه آدرس  (TTAC) پيرو سيستمي شدن خدمات سازمان غذا ودارو از طريق پرتال سازمان غذا ودارو
داوطلبان فعاليت در اين حوزه به عنوان مسئول فني ميبايست مدارك و سوابق خود را از طريق بخش  1395|11|12تاريخ 

در سامانه بارگذاري و پس از تائيد صالحيت توسط كارشناسان از طريق سامانه اقدام به پيگيري  "صالحيت مسئوليت فني "
 :دريافت پروانه مسئوليت فني نمايند

 تذكر : مسئولين فني شاغل و داراي پروانه نيز، ميبايست اطالعات خود رادر سامانه مذكوربارگذاري نمايند
 

مواد و فراورده هاي دارو،مكمل، غذائي،آشاميدني، آرايشي و  شركتهاي توليدي و وارداتي  مديران عاملو مسئولين فني 
 بهداشتي و ملزومات پزشكي

 
 

 لدرخواست گواهي حال : موضوع
 www.ttac.irبه آدرس  (TTAC) پيرو سيستمي شدن خدمات سازمان غذا ودارو از طريق پرتال سازمان غذا ودارو

ميبايست از طريق آدرس هاي  1395|11|12درخواست شركتهاي توليدي و وارداتي مبني بر دريافت گواهي حالل از تاريخ 
  :صورت پذيردذيل 

http://halal.gov.ir/  
http://www.ttac.ir/ 

 
كاربري و  ندارند ميبايست، ابتدا نسبت به دريافت نام ttac بديهي است، مسئولين فني كه نام كاربري و رمز عبور در سامانه

 .اقدام نمودهو سپس با ورود به سامانه درخواست صدور گواهي حالل را ثبت نمابند ttac رمز عبور از طريقپ سامانه
الزم به ذكر است، مركز ملي تحقيقات حالل جمهوري اسالمي ايران صرفادكاالهايي را بررسي مينمايد كه از طريق اين سامانه 

 .ثبت شده باشند
 (TTAC) اشكاالت احتمالي از سيستم تيكت مندرج در سايت جهت ارتباط با پشتيباني فني سامانهتوجه : در صورت 

  .استفاده نماييد

 
در صورت داشتن پاسخ آزمون مورد تائيد به شرط داشتن سابقه حداكثر يك سال در حال حاضر لزومي به نمونه برداري  :نكته

   .وارسال به آزمايشگاه نمي باشد

 
آزمايش يكساله مانع از كنترل ادواري محموله توسط مسئول فني و يا معاونتهاي غذا ودارو نمي باشد. در صورت سابقه :نكته

   .لزوم بايستي نمونه برداري و آزمون انجام شود

 
ق دقت شود كليه آزمونها مطابق با ضوابط و مقررات مصوب سازمان غذا ودارو بايد صورت پذيرد. و درج اطالعات و الصا :نكته

 .تصوير جوابيه آزمون مورد تائيد الزامي ميباشد

 
 



  :توجه 
 irc دريافت«باكس  irc ،در صفحه ثبت كاال در ثبتارش ، پايينتر از باكس انتخاب در ثبتارش: irc راهكار مشاهده

كليك » جديد irc دريافت«كه مشاهده نمي كنيد را تايپ كنيد و روي باكس  irc وجود دارد ، در مقابل اين باكس» جديد
نمايش داده مي شود. سپس پنجره ثبت كاال را بسته و دوباره "جديد شما با موفقيت ثبت شد. irc "كنيد. پيامي با محتواي

 .خود را مشاهده كنيد  irc  ،irc روي باكس ثبت كاال كليك كنيد.حال بايد در قسمت انتخاب

 

ختيار قرار دادن آن براي افراد ديگر اعم از مدير عامل و .... تخلف تذكر : در خصوص رمز كاربري مسئول فني مسئول بوده و درا
 .محسوب شده و بايد پاسخگو باشند

 
 :ياد آوري 

الزم است كليه بخشهاي مربوط به صالحيت مسئولين فني مانند پروفايل ، سوابق كاري، آموزشي، تحصيلي.... تكميل شود در 
 .غير اين صورت قابل بررسي نخواهد بود

 

  25/11/95تاريخ 


