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 مقدمه

، کار با شرکتهای مرتبط با سازمان سازمان غذا و دارو در راستای ارائه خدمات الکترونیک جهت سهولت

، با توجه به این اقداماقدام به پیاده سازی سامانه جامع فرآورده های سالمت محور، نموده است. در 

فرآیند صدور مجوز ورود به صورت سیستمی در  هماهنگی های صورت گرفته با سازمان توسعه تجارت،

راهم آورده تا در های واردکننده ف سامانه پیاده سازی گردیده است.  این فرآیند امکان را برای شرکت

 به سازمان بتوانند مجوزهای ورود خود را تهیه نمایند.  حضوری اسرع وقت و بدون مراجعه

در فرآیند جدید صدور مجوز ورود، پس از ثبت اطالعات پیش فاکتور در سامانه ثبتارش، اطالعات به 

به  از بررسی های مد نظر خود سامانه سازمان غذا و دارو ارسال شده و سامانه سازمان غذا و دارو نیز، پس

صورت سیستمی، مجوز ورود را صادر می نماید، که نتیجه مجوز نیز به صورت الکترونیک به سامانه 

 ثبتارش ارسال می گردد.

 فرآوردهالزم به ذکر است که پیش نیاز استفاده از فرآیند جدید صدور سیستمی مجوز ورود، ثبت پروانه 

و همچنین اطمینان از ورود اطالعات مرتبط با  IRCرقمی  11 کددریافت  غذا و دارو،  در سامانه سازمان

  می باشد.مورد نظر  فرآوردهسیاستگذاری 

به صورت سیستمی به طور کامل ورود ، نحوه جدید ثبت سفارش و چگونگی صدور مجوز در این راهنما

 توضیح داده خواهد شد.

 نحوه ورود اطالعات در سامانه ثبتارش

در سامانه سازمان  سالمت محوری هادر فرآیند جدید صدور مجوز ورود، انجام ثبت سفارش برای فرآورده

توسعه تجارت با کمی تغییر روبرو خواهد بود. از این رو راهنمای حاضر چگونگی انجام ثبت سفارش جهت 

 دریافت مجوز ورود به صورت سیستمی را توضیح و نمایش خواهد داد. 

 :اینترنتی جهت انجام ثبت سفارش کاال به آدرس همانند قبلدر فرآیند جدید، 

http://www.sabtaresh.tpo.ir  مراجعه نموده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مربوط به

 اقدام به ثبت سفارش نمایید.شرکت دارای پروانه 

( مواجه 1با صفحه زیر )شکل پس از مراجعه به سایت ثبتارش و ورود به فضای کاربری شرکت بنابراین 

 .شویدمی

http://www.sabtaresh.tpo.ir/
http://www.sabtaresh.tpo.ir/
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 صفحه اصلی فضای کاربری شرکت در سامانه ثبتارش -1شکل 

در  در صفحه مشاهده شده، ثبت سفارش جدید خود را همانند قبل انجام دهید، اما توجه داشته باشید که

صفحه مربوط به ورود اطالعات پیش فاکتور می بایست شناسه فیدای شرکت خارجی خود را وارد نمایید 

)شرکتهای فوریتی  و این شناسه نیز باید در سامانه سازمان به عنوان فروشنده مجاز شناخته شده باشد.

بوط به شرکت خارجی که قصد واردات را دارند می بایست پیش از انجام ثبت سفارش، شناسه فیدای مر

محل ورود شناسه فیدا  2در شکل  (فروشنده را جهت ثبت در سامانه سازمان غذا و دارو اعالم نمایند.

 نمایش داده شده است.
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 فیلد شناسه فیدا یا شناسه فروشنده که باید از فروشنده های مورد تایید سازمان باشد -2 شکل

پس از ورود اطالعات عمومی پیش فاکتور، حال باید اطالعات مرتبط به هر ردیف کاالی پیش فاکتور را  

پس از تکمیل فیلد شماره تعرفه کاالی شود، مشاهده می 3در سامانه وارد نمایید. همانطور که در شکل 

باشد می بایست  حورسالمت مهای های فرآوردهHS(، در صورتی که تعرفه انتخابی مرتبط با HSمدنظر)

 نوع تعرفه را انتخاب نمایید:

 : یرقم 11 یریکد رهگ یدارا -1

کشور  یعلوم پزشک یدانشگاه ها یمعاونت غذا و دارو ایکه از سازمان غذا و دارو  یدر صورت

)این کدها تنها تا دیکرده ا افتیستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را در یرقم 11مجوز گرفته و کد 

صادر نمی  رقمی توسط دانشگاه 11صادر گشته اند و پس از آن دیگر کد  95دی ماه  11تاریخ 

در  معتبر خواهند بود. 95سال  انیتا پا یرقم 11 یمجوز ها .دیرا انتخاب کن نهیگز نیا ،شود.(

صورتی که این گزینه را انتخاب کردید، مانند روال سابق ثبت سفارش کرده و از طریق 

 کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیگیری نمایید.
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  :IRC دارای - سازمان غذا و دارو -2

 ستیبا ینوع تعرفه، م نی. با انتخاب اردیگ یصورت م IRCبر اساس کد  یستمیصدور مجوز س

IRC این گزینه را  شود. یدر سامانه بارگذار یلیفاکتور به همراه اطالعات تکم شیپ یکاالها

 انتخاب نمایید.

 : سازمان غذا و دارو IRCو  رقمی 11 کد بدون - یصنعت دگری – ریسا -3

به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و  یازی، نندارد یشما مصرف انسان یکه کاال یدر صورت

کاالها  یرانسانیمصرف غ ای یصنعت صیتشخ .دیرا انتخاب کن نهیگز نیندارد و ا یآموزش پزشک

 باشد. می تجارت و معدن صنعت، وزارت کارشناسان بر عهده

کاال را انتخاب  IRCدر فیلد نوع تعرفه، الزم است " IRC دارای - سازمان غذا و دارو"بعد از انتخاب 

ی که دریافت کرده است را یهاپروانه تواند لیست تمام، شرکت می"IRCانتخاب " کلید نمایید. با زدن

 و از میان آنها انتخاب نماید. (1)شکل مشاهده

می توانید در اطالعات آن ستون جست و جو نمایید. به  IRCبا یک بار کلیک بر روی آیتم های هر ستون 

داشته  GTINجست و جو در کد  به تمایل مدنظرتان، IRCبرای انتخاب  عنوان مثال، در صورتی که

کلیک کنید و با استفاده از ابزار باالی صفحه، جست نمایش داده شده،  GTINباشید، روی یکی از کدهای 

 و جو کنید.

را در قسمت  IRCمدنظرتان را در لیست وجود نداشت، می بایست کد  IRCکه همچنین در صورتی  

 از سامانه تیتک به ثبتارش منتقل شود. IRCوارد نمایید تا اطالعات کد  "جدید IRCدریافت "
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 انتخاب تعرفه فرآورده -3 شکل

موارد ذکر شده  3که در شکل هنگام ورود اطالعات هر ردیف کاالی پیش فاکتور باید دقت کرد حال در 

 رعایت گردند:

بر اساس سیاست های کاالیی انتخاب شود. به عنوان مثال واحد ، "واحد در پروفرما"فیلد  -1

واحد برای مواد اولیه با توجه به ساختار ماده می تواند  .انتخاب گردد عدد قرص استامینوفن

 و ... انتخاب گردد. گرم، کیلوگرم، تن، لیتر

 باشد، پروفرم در سامانه سازمانمغایر سیاست کاالیی بنابراین در صورتی که واحد پروفرم تذکر: 

 می گردد. وددمر غذا و دارو

)تعداد قرص، تعداد ویال  واحد مصرف کوچکترینبراساس  باید "مقدار در پروفرما"فیلد  -2

 .ثبت گرددو ...( 

تذکر: درصورت ثبت نادرست این فیلد )به عنوان مثال تعداد بسته به جای تعداد عدد کوچکترین 

دچار مشکل خواهد  الصاق برچسب اصالتو  ترخیص کاالواحد مصرف( شرکت مربوطه در زمان 

 گردید.
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بایست دقیقاً مطابق با مبلغ تایید شده توسط کاالیی می مبلغ ذکر شده در پروفرم برای هر ردیف -3

 مبالغ تایید شده در فراخوانبه عنوان مثال ). سازمان غذا و دارو در زمان ثبت سفارش باشد

 (قیمت گذاری دارویی

 

  

 های شرکت ثبت سفارش کنندهانتخاب کاال از لیست پروانه فرآورده -4 شکل
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(، دیگر نیازی به کلیک بر روی قسمت 5ورود اطالعات کاالی پیش فاکتور در صفحه بعد )شکل  پس از

نمی باشد. در این صفحه فقط کافی است کلید  و ثبت کد رهگیری مجوز ورود "ثبت مجوز جدید"

 هدایت شوید. (1)شکل  را زده و به صفحه بعد "ادامه"

 

   

 

  مشخصات مجوزهای ورود کاال -5 شکل

 

 ادامه دهید. 7و 1مطابق شکلهای  ادامه فرآیند ثبت سفارش را تا آخر
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 دریافت شماره درخواست در سامانه ثبتارش-6 شکل

ای است که با آن می توانید وضعیت مشاهده می نمایید شماره درخواست شماره 1همانطور که در شکل 

پیش فاکتور خود را در سامانه سازمان غذا و دارو نیز مشاهده نمایید. پس از دریافت شماره درخواست 

کلید  پروفرم(، با بارگذاری 7کلید ذخیره را زده و ادامه دهید. در نهایت نیز در صفحه انتهایی )شکل 

 ذخیره را بزنید.
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 به سامانه سازمان غذا و دارو ارسال می گردد ز زدن کلید ذخیره اطالعات پروفرمپس ا صفحه نهایی که -7 شکل

 

به سامانه سازمان غذا و دارو انتقال پیدا  را مشاهده کنید، اطالعات پروفرم 8در صورتی که پیامهای شکل 

دقیقه بعد  31 تا حداکثرکرده است و در صورتی که مشکلی در اطالعات ارسالی وجود نداشته باشد، 

و همچنین در کارتابل   "پیگیری و ویرایش سفارشات"ثبتارش در قسمت سامانه در مجوز صادر شده 

گفتنی است که در فرآیند  .بودخواهد  سامانه سازمان غذا و دارو قابل مشاهدهمدیرعامل و مسئول فنی در 

 . ، نخواهد بودوری شرکتهای دارای پروانهنیازی به مراجعه حض ،جدید صدور مجوز ورود
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 پیامهای مشاهده شده در سامانه ثبتارش پس از ارسال اطالعات به سامانه سازمان غذا و دارو -8 شکل
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 مشاهده مجوزهای دریافتی در سامانه سازمان غذا و دارو

در سامانه سازمان  "فرآورده های شماکارتابل "توانند از طریق ها میمسئولین فنی و مدیران عامل شرکت

 (9، وضعیت سیاستگذاری فرآورده های شرکت خود را مشاهده نمایند. )شکل www.ttac.irغذا و دارو 

  

 

 

 

 

                              

 

 

 مدیرعامل/ مسئول فنی سیاست گذاری کارتابل -9شکل 

 

 

 

 

http://www.ttac.ir/
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در  "های شماپروفرم کارتابل "در قسمت  ،ثبت شده در سامانه ثبتارش را همچنین وضعیت پروفرم های

 (11د. )شکل نمومشاهده می توان ، www.ttac.irسامانه سازمان غذا و دارو 

الزم به ذکر است جستجوی وضعیت پروفرم مورد نظر بر اساس شماره درخواست دریافتی از سامانه  

 ( امکانپذیر خواهد بود.1ثبتارش )شکل 

 
 

 

 ای مدیرعامل/ مسئول فنیه فرموکارتابل پر -11شکل 

یش امکان مشاهده وضعیت پ با کلیک بر روی قسمت جزئیاتنمایش داده شده،  11که در شکل همانطور 

.ر خواهد بودمیس ثبت شده فاکتور و اطالعات درخواست  
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 صفحه جزئیات پروفرم

ثبت شده پروفرم شامل  اطالعات کلیهقسمت  این در قابل مشاهده است، 11شکل  در که همانطور

. خواهد بودصفحه قابل مشاهده  باالیی قسمت در اطالعات مالی، اطالعات درخواست و اطالعات گمرکی.

 شود.، نمایش داده میاست شده ثبت پروفرم هر در که کاالهایی لیست پایین قسمتدر 

 

 

 
 جزئیات مشخصات پروفرم -11شکل 

 

 

 پروفرم وضعیت نشانگر( 11رنگ نمایش داده شده در گوشه سمت راست )شکل  : ها پروفرم وضعیت

  .)زرد رنگ( باشد مشروط یا ومردود )قرمز رنگ(  ،)سبز رنگ( تایید می تواند پروفرم هر وضعیت. باشدمی

در این قسمت جزئیات علت تایید، رد و یا مشروط شدن پروفرم قابل مشاهده خواهد  : ارزیابی جزئیات

 بود.
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 فرآوردهپنجره جزئیات 

 تفکیک به را است شده ثبت پروفرم هر در که را هایی فرآورده جزئیات توانید می شما پنجره این در

اطالعات ثبت شده هر فرآورده و وضعیت تایید و رد فرآورده  ، (12 شکل)  پنجره این در .نمایید مشاهده

 هیچ تواندنمی کاربر صفحه این در که است ذکر قابل ده می باشد.هبه همراه علت رد و تایید قابل مشا

 .شودی م داده نمایش کاربر آگاهی جهت اطالعات این تنها و نماید اعمال فرآورده اطالعات در تغییری

 تغییر پروفرم تایید عدم یا تایید وضعیت براساس نیز پنجره این بندی رنگ ساختار که است ذکر به الزم

 .کندمی
 

 
 فرآوردهپنجره جزئیات  -12شکل 

 


