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 مقدمه -1

یسامانه فراهم م نیکه ا یاز امکانات یکیها را بر عهده دارد. ثبت اطالعات انواع فرآورده فهیوظ« صدور پروانه ثبت»سامانه 

 یهامنظور ثبت اطالعات نامها بهشرکت یفن نیاست. مسئول غذا و آشامیدنی هایفرآورده یتجار یهاثبت اطالعات نام آورد،

. مشخصات ندینمایسامانه، ثبت م قیاز طر دیدرخواست جد کیصورت را به طالعاتا ،غذا و آشامیدنی هایفرآورده یتجار

ا غذ یهاصدور پروانه فرآورده ازین شیثبت شوند. پ سامانهدر  دیبا« مدارک»و « اطالعات برند»در دو بخش  یصاحب نام تجار

 است. نام تجاری فرآورده، ثبت و آشامیدنی

 در این سند روش ثبت نام تجاری فرآورده غذا و آشامیدنی شرح داده شده است.
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 به سامانه ورود -2

 شرح داده شده است. لیتفصبهمراحل ورود در ادامه  یاست. تمام 1شکل مطابق « صدور پروانه ثبت»ورود به سامانه  مراحل

 

 «صدور پروانه ثبت»سامانه ( مراحل ورود به 1شکل 

 ید.وارد نمای مرورگردر  2شکل را مطابق  )http://irc.fda.gov.ir(، آدرس «صدور پروانه ثبت» منظور ورود به سامانهبه

 
 «صدور پروانه ثبت»ورود آدرس سامانه ( 2شکل 

 را کلیک نمایید.« ورود» منظور ورود به سامانه دکمه. بهشودنمایش داده می 3شکل فرمی مطابق 

 
 «صدور پروانه ثبت»فرم اصلی سامانه ( 3شکل 

 را کلیک نمایید.« ورود به سیستم» نمایید. دکمه وارد 4شکل  را مطابق« رمز عبور»و « نام کاربری» در فرم نمایش داده شده

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

 مراجعه نمایید.« بازیابی رمز عبورپیوست: »و « بازیابی نام کاربریپیوست: »ش نام کاربری یا رمز عبور به بخ

ورود به سامانه
وارد شدن به لینک

irc.fda.gov.ir

کلیک نمودن دکمه 
«ورود»

ورود به سامانه از طریق
نام کاربری و رمز عبور

http://irc.fda.gov.ir/
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 عبور رمزو  یورود نام کاربر( 4شکل 

ده های انجام شمنظور بررسی سریع فعالیتبه« های شرکتگزارش فعالیت»در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور، فرم 

نمایش ها منظور ارسال درخواسترا کلیک نمایید. منوهای کاربردی به شود. دکمه نمایش داده می 5شکل  در سامانه مطابق

 شوند.داده می
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 شرکت یهاتیگزارش فعال( فرم 5شکل 
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های تجاری را کلیک نمایید. فرمی شامل فهرست نام« ثبت برند غذا و آشامیدنی» دکمه 6شکل ، مطابق هافرآوردهاز قسمت 

 شود.نمایش داده می 7شکل  ثبت شده، مطابق غذا و آشامیدنی

 
 یدنیثبت برند غذا و آشام( 6شکل 

 

 یدنیغذا و آشام یثبت شده نام تجار یهافهرست درخواست( 7شکل 
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 معرفی پیکربندی سامانه -3

 شامل موارد زیر است: 8شکل مطابق « صدور پروانه ثبت»پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه 

 شود.نمای شروع کار با سامانه نمایش داده مینمای کلی سامانه:  .1

در هر  باشد.منظور نمایش و دسترسی سریع به منوهای کاربردی فرم اصلی میبهی: کاربرددسترسی سریع به منوهای  .2

 شود.ی با کلیک این دکمه، فرم اصلی نمایش داده میامرحله

، یاسامانههای در این صندوق انواع پیام های خود دسترسی داشته باشید.توانید به صندوق پیامین قسمت میاز ا ها:پیام .3

 .شودمیمربوطه برای حساب کاربری نمایش کاربری و هشدارهای 

سؤال یا مشکلی وجود دارد که قادر به ادامه روند های مربوط به سامانه در هر یک از قسمت کهیدرصورت ارسال تیکت:  .4

 عنوانبه، این گزینه را انتخاب نموده و با انتخاب حوزه مربوطه، مورد پیش آمده را شرح دهید. مورد دیستینخود  موردنظر

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

 شود.نام کاربری وارد شده به سامانه در این قسمت نمایش داده می نام کاربری: .5

 .باشدمیخروج از حساب کاربری  منظوربه خروج: .6

 
 ( پیکربندی سامانه8شکل 
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 آشامیدنیغذا و  نام تجاری هایدرخواست فهرست -4

شود. نمایش داده می 9شکل های ثبت شده مطابق پس از ورود به بخش ثبت نام تجاری غذا و آشامیدنی، فهرست درخواست

 قابل مشاهده است. هایی که از قبل ثبت شدهدرخواست ،در این فهرست

 

 غذا و آشامیدنی نام تجاریثبت شده  یهادرخواست فهرست( 9شکل 

 های تجاری منابع غذا و آشامیدنی ثبت شدهفیلترینگ نام -4-1

 ی مورد نظر را جستجو نمایید.درخواست ثبت شده 10شکل  با استفاده از فیلترینگ، مطابق

  :را « جوجست»ی نام تجاری منبع غذا و آشامیدنی ثبت شده را به زبان انگلیسی وارد نمایید. دکمهنام انگلیسی برند

 کلیک نمایید.

 :لیک را ک« جستجو»ی وارد نمایید. دکمهنام تجاری منبع غذا و آشامیدنی ثبت شده را به زبان فارسی  نام فارسی برند

 نمایید.
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 های تجاری منابع غذا و آشامیدنی ثبت شده( فیلترینگ نام10شکل 

 های ثبت شدهمشاهده فهرست درخواست -4-2

های آن باشد. در ادامه هریک از ستونمی 11شکل مطابق های ثبت نام تجاری غذا و آشامیدنی، های فهرست درخواستستون

 شرح داده شده است.

 شود.به زبان انگلیسی در این ستون نمایش داده میفرآورده نام تجاری  :برند نام انگلیسی 

 شود.این ستون نمایش داده میبه زبان فارسی در فرآورده نام تجاری  :برند فارسی نام 

  :شودیداده م شیستون نما نیدر ا غذا و آشامیدنیگروه فرآورده  یبندطبقهگروه. 

 شود.نام عمومی فرآورده غذا و آشامیدنی نمایش داده می :نام عمومی 

 شود.در این ستون نمایش داده می «خارجی»یا « داخلی»های شامل یکی از وضعیتنوع محصول  :نوع محصول 

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

o شودیداده م شینما «نویسپیش» صورتبه تیوضع ،پس از ورود و ثبت اطالعات نویس:پیش. 

o  شینما «دیتائدر انتظار » تیبا وضع ،ارسال شده باشد انبه کارشناس یبررس منظوربهکه  یدرخواست :دیتائدر انتظار 

 .شودیداده م
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o اده د صیتشخ یاصالحات ازمندین انکارشناس 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

o  :شودیداده م شینما «رد شده» صورتبه تیوضع ،ردیکارشناسان قرار نگ دیتائدرخواست مورد  کهدرصورتیرد شده. 

o :این  شود و ازنمایش داده می« فعال»کارشناسان سازمان غذا و دارو رسیده باشد، با وضعیت  دیتائمنبعی که به  فعال

 .نموداز آن استفاده  توانیس مپ

o یت نمصور نیدر ا شوند.تبدیل می «رفعالیغ» وضعیتمنابع به  ان،کارشناس صیو بنا به تشخ یدر موارد :رفعالیغ

 فعال را دارد. تیشدن به وضع لیتبد تیقابل تیوضع نی. انموداز منبع ثبت شده استفاده  توان

 ین ستون شماره شود. در اای به پرونده اختصاص داده میپس از ثبت درخواست، توسط سامانه شماره :پرونده شماره

 شود.پرونده نمایش داده می

 شود.تاریخ )شمسی( ثبت درخواست برند غذا و آشامیدنی نمایش داده می :درخواست ثبت خیتار 

 های قابل انجام روی درخواست مورد نظر شامل موارد زیر است:کلیه فعالیت :عملیات 

o اطالعات ثبت شده  .نماییدانتخاب را « جزئیات» نهیگز ،شده ثبتدرخواست  اتیمشاهده جزئ منظوربه :اتیجزئ

 .شودیداده م شینما یفقط خواندن صورتبه

o نهیزگباشد، این گزینه فعال خواهد شد. « نیازمند ویرایش»یا « نویسپیش»که وضعیت درخواست درصورتی :شیرایو 

 شود.ش نمایش داده میاطالعاتی که از قبل ثبت شده است با قابلیت ویرای .دیینماانتخاب  را «شیرایو»

o :هد باشد، این گزینه فعال خوا« نیازمند ویرایش»یا « نویشپیش»که وضعیت درخواست درصورتی ارسال به کارتابل

 منظور ارسال درخواست به کارشناسان این گزینه را انتخاب نمایید.شد. به

o :حذف درخواست از  منظورشود. بهمیباشد، این گزینه فعال « نویسپیش»که وضعیت درخواست درصورتی حذف

 .نماییدانتخاب را  نهیگز نیا های ثبت شده،فهرست درخواست
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 های ثبت شده( فهرست درخواست11شکل 

در قسمت پایین فرم،  12شکل های ثبت شده، مطابق جایی در فهرست درخواستمنظور جابهبهبندی: های صفحهدکمه

 درخواست مورد نظر را جستجو نمایید.

 
 یبندصفحههای دکمه -های ثبت شدهفرم فهرست درخواست( 12شکل 

کلیک نمایید. فرم ثبت درخواست نمایش داده  13شکل را مطابق  ی منظور ثبت یک درخواست جدید، دکمهبه

 شود.می
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 جدید نام تجاریثبت  -های ثبت شدهفهرست درخواست( 13شکل 
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 جدید نام تجاری درخواست ثبت -5

 .است شده داده شرح لیتفصبه ادامه در مراحل یتمام. است 14شکل مطابق  یدنیغذا و آشام یثبت درخواست نام تجار مراحل

 

 ( مراحل ثبت درخواست نام تجاری غذا و آشامیدنی14شکل 

پذیرد. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه میانجام « مدارک»و « اطالعات برند»ثبت درخواست جدید در دو مرحله 

 .شرح داده شده است

 برنداطالعات  -5-1

توضیحات وارد نمایید.  15شکل را مطابق « ثبت اطالعات منبع و تعیین گروه»در این مرحله اطالعات عمومی مربوط به 

 مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

«دثبت برند جدی»کلیک دکمه  تکمیل فرم اطالعات برند بارگذاری مدارک
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 برند( اطالعات 15شکل 

 ده و نمایش داده ش ،صورت خودکار با نام شرکتی که مسئول فنی آن به سامانه وارد شده است: این فیلد بهصاحب پروانه

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

 و  دهشنمایش داده  ،خودکار با اطالعات شرکتی که مسئول فنی آن وارد سیستم شده است صورتبهاین فیلد نیز : کشور

 غیر قابل تغییر است.
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 :های زیر است:. نوع منبع شامل یکی از وضعیتنوع منبع فرآورده را انتخاب نمایید منبع 

o :شود، منبع خارجی را انتخاب نمایید.که فرآورده در خارج از کشور تولید و به کشور وارد میدرصورتی منبع خارجی 

o ( و بهره سیتأسمنبع داخلی:)شود، منبع داخلی را انتخاب که فرآورده در داخل کشور تولید میدرصورتی برداری

 نمایید.

 :اطالعات مربوط به برند فرآورده را تکمیل نمایید. برند 

o :تکمیل این فیلد الزامی است. نام تجاری فرآورده را به زبان انگلیسی وارد نمایید. نام برند انگلیسی 

o :تکمیل این فیلد الزامی است. نام تجاری فرآورده را به زبان فارسی وارد نمایید. نام برند فارسی 

o ی شماره پیگیرکه شرکت را وارد نمایید. درصورتی شماره پیگیری روزنامه رسمیامه رسمی: شماره پیگیری روزن

جمهوری  روزنامه رسمی»را کلیک نمایید. سپس به سایت  16شکل را در اختیار ندارید، لینک مشخص شده در 

را « جستجو»منظور جستجوی روزنامه رسمی وارد و دکمه شوید. اطالعات مورد نظر را بههدایت می« اسالمی ایران

 شود.ها نمایش داده میاره پیگیری روزنامه رسمی در فهرست آگهیصحیح بودن اطالعات، شم در صورتکلیک نمایید. 

 

 جستجوی شماره پیگیری روزنامه رسمی -( اطالعات برند16شکل 

  :هاییاهبرای منابع داخلی، تنها نام دانشگنام دانشگاه علوم پزشکی مرتبط را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. نام دانشگاه 

ها به صورت فعال است. با انجام داده است و وضعیت آن« ثبت منبع»ها برای آن متقاضی شود که شرکتنمایش داده می

 تکمیل این فیلد الزامی است.شود. انتخاب دانشگاه، درخواست جهت بررسی به آن معاونت ارسال می

 شود.میننمایش داده  «شگاهنام دان»فهرست بازشونده  باشد،« خارجی»که نوع منبع رتیدرصو توجه:

 :از فهرست  17شکل  گیرد را مطابقدر آن قرار می غذا و آشامیدنیبندی خاصی که فرآورده دسته تعیین گروه دسته

به  های مربوطدستهاگر در منبع تمام به این منظور  .بازشونده، جستجو و انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است

 .مطابق بخش مشخص شده در تصویر با رنگ صورتی، کادر انتخاب گروه را عالمت زنید است یکافشوند گروه، تولید می
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و مشاهده  شود، پس از کلیک دکمه که تنها یک دسته از زیرمجموعه یک گروه فرآورده در منبع تولید میدرصورتی

 ها، تنها باید همان دسته انتخاب شود )مطابق با قسمت مشخص شده در تصویر با رنگ آبی(.دسته

 پذیر است.دسته امکانانتخاب چندین گروه  توجه:

 

 ( تعیین گروه دسته17شکل 

 :عمومی فرآورده مرتبط با گروه دسته انتخابی  هاینامپس از انتخاب گروه دسته فرآورده غذا و آشامیدنی  نام عمومی

کارشناسان سازمان غذا و  توسطفرم پایه که  ومی فرآورده غذا و آشامیدنی ازنام عمشود. نمایش داده می 18شکل مطابق 

 تکمیل این فیلد الزامی است. شود.دارو اعالم شده است، نمایش داده می

 

 ( نام عمومی18شکل 
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 :باشد، باشید، دارای برند فرعی میکه فرآورده غذا و آشامیدنی که در حال ثبت اطالعات آن میدرصورتی لیست برند فرعی

را کلیک نمایید. فیلدهای اطالعاتی نمایش داده شده در ادامه شرح  دکمه  19شکل مطابق 

 داده شده است.

o :تکمیل این فیلد الزامی است.نام برند فرعی را وارد نمایید.  برند 

o دسته مربوط به برند فرعی فرآورده غذا و آشامیدنی را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید.  -گروه دسته: -گروه

 لزامی است.تکمیل این فیلد ا

o :های عمومی نمایش داده شده، با توجه به نام عمومی فرآورده را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. نام نام عمومی

یل شوند. تکمهای عمومی انتخاب شده در مرحله قبل و با توجه به گروه دسته انتخابی برند فرعی نمایش داده مینام

 این فیلد الزامی است.

o  شماره پیگیری روزنامه رسمی مربوط به برند فرعی را وارد نمایید. روزنامه رسمی:شماره پیگیری 

 

 ( لیست برند فرعی19شکل 

نمایش داده « مدارک». اطالعات ثبت شده و مرحله نماییدکلیک را  پس از تکمیل اطالعات این مرحله، دکمه 

 شود.می
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 مدارک -5-2

مدارک الزم بر بارگذاری نمایید.  20شکل مطابق منظور ثبت درخواست نام تجاری فرآورده را بهدر این مرحله، مدارک الزم 

 .اساس اطالعات وارد شده در مراحل قبل متغیر و به شرح زیر است

 مدارک مورد نیاز منابع تولیدی:

 گواهی ثبت عالمت تجاری -

 سایر مدارک -

 مدارک مورد نیاز منابع وارداتی:

 گواهی فروش آزاد -

 گواهی ثبت خط تولید -

 سایر مدارک -

  

 ( مدارک20شکل 

 برای هر مدرک بارگذاری شده، اطالعات زیر نیز باید وارد شود:

o  :گواهی ثبت عالمت تجاری را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.شماره شماره 

o :تاریخ صدور گواهی ثبت عالمت تجاری را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی  تاریخ صدور

 است.
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o  :زامی . تکمیل این فیلد التاریخ اعتبار گواهی ثبت عالمت تجاری را از تقویم بازشونده انتخاب نماییدتاریخ اعتبار

 است.

o  :نام مرجع صادرکننده گواهی ثبت عالمت تجاری را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.صادرکننده 
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 پیوست -6
 بازیابی نام کاربری -6-1

 .نماییددر صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام 

 .نماییدانتخاب را « امنام کاربری خود را فراموش کرده»گزینه  21شکل  مطابقورود به سامانه  فرمدر 

 
 ( فراموشی نام کاربری21شکل 

 .نماییدکلیک را  و دکمه  نمودهوارد  راکد ملی  22شکل  مطابقنمایش داده شده  فرمدر 

 
 ( ورود کد ملی22شکل 

 شوند.به ایمیل کاربر ارسال می ،اندتعریف شده TTACهای های کاربری مربوط به کاربر که در سامانهنام
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 ابی رمز عبوربازی -6-2

 .نماییددر صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام 

 .نماییدانتخاب را « امرمز عبور را فراموش کرده»گزینه  23شکل  مطابقورود به سامانه  فرمدر 

 
 ( فراموشی رمز عبور23شکل 

های و یکی از دکمه نمودهوارد را نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است  24شکل  مطابقنمایش داده شده  فرمدر 

 .نماییدکلیک را  یا  

 
 ( ورود نام کاربری24شکل 

 .نماییدتکمیل  25شکل را مطابق اطالعات مربوطه سپس 
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 ( تکمیل اطالعات و تغییر رمز عبور25شکل 


