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www.ttac.irٍرٍد بِ سایت -1

IRCٍرٍد بِ قسوت -2



ٍرٍد-3



ورود توسط مسئول فنی شرکت-4





دستزسی بِ بخشْای هختلف فزاٍردُ ّای سالهت -5



ٍرٍد بِ بخش ثبت هادُ اٍلیِ غذایی-7

بخش هستٌذات  -6





فْزست ٍ اطالعات فزاٍردُ ّایی کِ قبال ثبت -9
.اخذ شذُ اًذ IRCشذُ اًذ ٍ

از این قسمت فراورده هایی که قبال -7

بزای ثبت هادُ جذیذ اس ایٌجاا بایاذ شازٍ     -8ثبت شده اند قابل جستجو میباشند
.کزد ٍ ٍارد شذ



ًام دقیق شزکت تَلیذ کٌٌذُ -10

غووئا ی ارایشووی و وجووودد در قسوومت  وووزه صووورت موود  در * 

دقیو  د نوا  د گروه ثبوت وا ود تودیودا جوار  از کشوور بهداشتی

شرکت تودید کننده ادرس دقی  وب سایتد نا  کشور تودید کننده 

.د و م صول را در تیکت بگئارید

.صورت تا ید در  جواهد شددر 



در صَرت عذم ثبت خط تَلیذ فزاٍردُ  * 
.اقذام بِ ثبت گزدد +بایذ اس قسوت 

اًتخاب یا تعییي خط تَلیذ-11



اًتخاب هی کٌین GENERALًَ  خط را  -12



ًام فارسی ٍ التیي خط تَلیذ را ٍارد هیکٌین ٍ   -13
.ثبت خط تَلیذ را هیشًین



ًام فارسی ٍ التیي هادُ اٍلیِ را ٍارد هیکٌین -14



فزم  هادُ اًتخاب هیشَد-15



ٍیژگیْای بیي الوللی کِ اظْار تَلیذ کٌٌذُ بز اساس آى تَلیذ  -16
.ًوَدُ است ٍ ادعای هطابقت دارد هشخص شَد



.کذ تعزفِ گوزگی هطابق آخزیي کذّای هصَب درج هیشَد -18
در صَرت عذم ٍجَد، اس طزیاق تیکات در زاَسُ غاذاری آرایشای ٍ      )

بْذاشتی، گزٍُ بزرسی ٍ ثبت تعزفِ،  ًام کااال، کاذ تعزفاِ هزبَطاِ     
ٍزَسُ کاربزد را ارسال تا پس اس بزرسی در صَرت تاریاذ، باِ لیسات    

.(اضافِ شَد

گزٍُ هزتبط با هادُ اٍلیِ را اسایي قسوت اًتخاب هیکٌین -17



 6هززلااِ بعااذی بزرساای ّزکااذام اس  -19
گشیٌِ سیاز ٍ اًتخااب در صاَرت هطابقات     
شزایط فزاٍردُ ٍارداتی یاا ٍارد کٌٌاذُ باا    

.گشیٌِ هزبَطِ هیباشذ



 تاریذ هَرد PMF داشتي صَرت در -20
  هزبَطِ هذارک ٍ اًتخاب گشیٌِ ایي

.شذ خَاّذ بارگذاری

  بزخی بِ ًیاس فزاٍردُ کِ صَرتی در -21
  ایي باشذ داشتِ هعتبز ّا گَاّی ٍ تعْذات
  بارگذاری هزبَطِ هذارک ٍ اًتخاب گشیٌِ

.هیشًَذ



در صَرتی کِ فزاٍردُ ًیاس بِ تاریذیِ زلیت  -22
داشتِ باشذ ایي گشیٌِ اًتخاب  ٍ گَاّی هعتباز ٍ  

. هَرد تاریذ بارگذاری هیشَد

تَسط تَلیذ کٌٌاذُ  هادُ اٍلیِ در صَرتی کِ  -23
ٍارد شَد ایي گشیٌِ اًتخاب ٍ شوارُ پزٍاًِ بْزُ 

.درج خَاّذ شذ بْذاشتیبزداری 



در صَرتی کِ فزاٍردُ هشوَل ثبت هٌبع در ساسهاى غذا ٍ دارٍ ًویباشذایي -24
گشیٌِ، اًتخاب ٍ هتي ّشذار اعالم شذُ را هطالعِ ٍ پس اس آگاّی کلوِ تاریذ در  

.کادر قزهش رًگ اًتخاب خَاّذ شذ





ّشیٌِ ثبت قبال پزداخت شذُ است  اگز  -25 
فیش باًکی ٍ یا اسکي پزٍاًِ بْذاشتی ثبت  

.کاال را بارگذاری ًواییذ 



در ًْایت عبارت ثبت را اًتخااب هیکٌاین تاا    -26
.بزای فزاٍردُ هَرد ًظز ثبت شَد IRCدرخَاست 



. شوا در اًتظار بزرسی کارشٌاسی های باشاذ   ircدرخَاست -26
.پس اس تاییذ بِ صَرت فعال درآهذُ ٍ کذ هزبَطِ صادر هی شَد




