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 مقدمه

های ثبت درخواستسامانه صدور پروانه حالل جهت تسهيل در امر 

مسئولين فنی . گواهی حالل کارگزاران محترم ايجاد گرديده است

ها جهت دريافت پروانه حالل، اطالعات محصول و تجهيزات شرکت

در اين سامانه يک درخواست  صورتبهتوليدی و وارداتی خود را 

جهت انجام عمليات کارشناسی به  شدهثبتکنند. اطالعات ثبت می

کارشناسان مربوطه در سازمان غذا و دارو ارسال شده و پس از 

، پروانه حالل درخواستی صادر يدتائناسی و انجام عمليات کارش

 گردد.می

 ورود به سامانه

( www.irc.fda.gov.irثبت ) یورود به سامانه، آدرس سامانه یبرا .4

 در مرورگر وارد شود. 4شکل همانند 

 

 مرورگر در سامانه آدرس ورود( 4شکل 

شود. جهت ورود به سامانه نمايش داده می 2شکل ای همانند صفحه .2

 انتخاب شود.« ورود»صدور پروانه ثبت، گزينه 

 

www.irc.fda.gov.ir
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 ثبت پروانه صدور سامانه صفحه( 2شکل 

شکل مانند « رمز عبور»و  «یکاربر نام» ورود به سامانه یبرا .0

 انتخاب شود.« ورود»و دکمه شده وارد  0

 

 عبور کلمه و یکاربر نام ورود( 0شکل 

« رمز عبور»و  «ینام کاربر» يدشرکت با یمسئول فن :توجه

 کرده باشد. يافتدر TTACخود را قبالً از سامانه 

انتخاب « حالل یگواه» ينهگز 1شکل ها، همانند از قسمت فرآورده .1

 شود.
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 حالل یگواه -ثبت پروانه صدور سامانه صفحه( 1شکل 

 سامانه یکربندیپ یمعرف

سامانه صدور پروانه ثبت مانند  ياتیعمل یو منوها پيکربندی

 است: يرشامل موارد ز 9شکل 

شروع کار با سامانه نشان داده شده  ینما سامانه: یکل ینما .4

 است.

 هایيتبه انواع فعال یجهت دسترس یاصل یمنو :یاصل پانل .2

 يهها، مواد اولمانند ثبت فرآوردهصدور پروانه ثبت سامانه 

 ها است.زارشو گ

ثبت »مربوط به  یصورت اختصاصقسمت به ينا حالل: یثبت گواه .0

 شود.صادر می فرآوردهاين گواهی برای انواع  است.« حالل یگواه

به صندوق  توانندیقسمت م ينا يقکاربران از طر :هایامپ .1

 هایيامصندوق انواع پ ينکنند. در ا يداپ یخود دسترس هایيامپ

 يشنما یحساب کاربر یمربوطه برا یو هشدارها یکاربر يستمی،س

 داده شده است.

در دسترس  ينهگز ينا یمنظور خروج از حساب کاربربه خروج: .9

 است.
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 ( نمای کلی9شکل 

 کارتابل ثبت درخواست

تذکر  یاصفحه 6شکل حالل، همانند  یپس از ورود به بخش گواه

و  شودیداده م يشنما فرضيشپ صورتبه «توجه»با عنوان دهنده 

نمايد که پس از ثبت اطالعات، گزينه اين مضمون را يادآوری می

  با انتخاب دکمه .انتخاب شود ارسال درخواست به کارشناس

 .شودیبسته مصفحه 

 

 تذکر دهنده صفحه( 6شکل 
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همانند  های ثبت شدهدرخواست لکارتاب صفحه، نو بست يدتائپس از 

 ينمربوطه به ا ياتعملفيلدها و . شرح شودیداده م يشنما 7شکل 

 صفحه در ادامه آورده شده است.

 

 شرکت یفن مسئول توسط درخواست ثبت صفحه -ثبت کارتابل( 7شکل 

 ينها در اقبالً درخواست کهیدرصورت جستجوی درخواست ثبت شده: .4

درخواست موردنظر را در قسمت  توانیصفحه ثبت شده باشند، م

 8شکل منظور همانند  ينکارتابل جستجو نمود. به ا یباال

 يلدهایف يحاتوارد شوند. توض يلدهاعبارات مربوطه درون ف

 جستجو در ادامه آورده شده است.

 

 جستجو لتريف -درخواست ثبت کارتابل( 8شکل 

 یعدد صورتبهکد درخواست حالل مورد نظر  کد درخواست: .4.4

 وارد شود.
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 صورتبهشماره گواهی حالل مورد نظر  حالل: یشماره گواه .4.2

 وارد شود. یعدد

 يختار یبازه زمان «:تا»، «از»ثبت درخواست  یختار .4.0

 يماز تقو  با انتخاب دکمه ی گواهی حاللهاثبت درخواست

 انتخاب شود. بازشونده

 يختار یبازه زمان «:تا»، «از» یصدور گواه یختار .4.1

 يماز تقو  صادر شده با انتخاب دکمه حالل هاییگواه

 انتخاب شود. بازشونده

 انتخاب شود.موجود  يستاز ل درخواست: یتوضع .4.9

وارد  يلدهایجستجو بر اساس ف ياتعمل  با انتخاب دکمه .2

 .شودیشده، انجام م

 يشنما 5شکل در  گواهی حالل کارتابل ثبت درخواست یهاستون .0

 ر ستون در ادامه آورده شده است.ه يحاتداده شده است. توض

 

 درخواست ثبت کارتابل یهاستون( 5شکل 

پس از ثبت درخواست حالل، کدی که سيستم : کد درخواست .0.4

 شود.توليد کرده است در اين ستون نمايش داده می

های حالل ثبت شده، مربوط هر يک از گواهی: نوع فرآورده .0.2

بر اين اساس، نوع فرآورده مربوط به  به يک فرآورده است.

 شود.نمايش داده میهر درخواست در اين ستون 

دارای های حالل ثبت شده، هر يک از گواهی نوع پروانه: .0.0

 .هستند «یواردات» ياو  «يدیتول»يکی از انواع پروانه 

بر اين اساس، نوع پروانه مربوط به هر درخواست در اين 

 شود.ستون نمايش داده می
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گروه  ثبت شده،درخواست گواهی حالل  بر اساس: دسته .0.1

 شود.يا دسته انتخابی فرآورده نمايش داده می

نمايش  در اين ستون فرآورده فرآورده رندام بن: برند .0.9

 شود.داده می

ی هر درخواست تعداد زيرفرآورده: یرفرآوردهتعداد ز .0.6

 شود.عددی نمايش داده می صورتبه گواهی حالل

توسط  حالل یپس از صدور گواه حالل: یشماره گواه .0.7

 داده خواهد شد. يشستون نما ين، شماره آن در اکارشناس

گواهی حالل در اين ثبت درخواست  يختار ثبت: یختار .0.8

 .شده استداده  يشنماستون 

صدور آن  يخحالل، تار یپس از صدور گواه صدور: یختار .0.5

 .خواهد شدداده  يشستون نما يندر ا

حالل صادر شده  یاعتبار گواه يخ: تاراعتبار یختار .0.43

 .خواهد شدداده  يشستون نما يندر ا

از  يکی صورتبهدرخواست ثبت شده  يتوضع :یتوضع .0.44

 يشفعال و ... نما ،ديتائدر انتظار  نويس،يشپ یهاحالت

 .شودیداده م

پروانه يا  یرو ياتیعمل یهادکمهعملکرد  :یاتعمل .0.42

 است: به شرح زيرموردنظر  گواهی حالل درخواست

درخواست  يک يياتمنظور مشاهده جزبه :ییاتجز .0.42.4

ی گواهی هادر کارتابل درخواست  دکمه شده،ثبت

در دو گام،  44شکل و  43شکل . همانند شودانتخاب  حالل

که از قبل وارد  یدرخواست يا ،اطالعات مربوط به پروانه

 یاطالعات يلدهایف يحاتتوض. شودیداده م يششده است، نما

ارائه شده  درخواست يکثبت  تدر قسمنمايش داده شده 

داده شده  يشنما هایينهاست. الزم به ذکر است که گز

 .هستند یتنها خواندن
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 ثبت-شدهثبت درخواست اي پروانه اطالعات مشاهده( 43شکل 

 محصول اطالعات

 

 سوابق ثبت-شدهثبت درخواست اي پروانه اطالعات مشاهده( 44شکل 

IRC-پروانه 

اطالعات هر درخواست تنها زمانی قابليت  :یرایشو .0.42.2

های پيش ويرايش دارد که آن درخواست در يکی از حالت

 يک يرايشمنظور وبه نويس يا نيازمند ويرايش باشد.

 ه درخواست موردنظر دکم یشده، رودرخواست ثبت

در دو  40شکل و  42شکل همانند  یا. صفحهشودانتخاب 

. شودیداده م يشاطالعات نما يرايشو تيباقابلبخش 

 درخواست يکثبت در قسمت  یاطالعات يلدهایف يحاتتوض

 ارائه شده است.

 )صفحه اول( «ثبت اطالعات محصول»بخش  يلدهایف :توجه

 .باشندینم يرايشقابل و يرفرآوردهبه علت وجود ز
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 محصول اطالعات ثبت-شده ثبت درخواست شيرايو( 42شکل 

 

 پروانه-IRC سوابق ثبت-شده ثبت درخواست شيرايو( 40شکل 

نويس و نيازمند ويرايش های پيشدر حالت انصراف: .0.42.0

جهت حذف گيرد. اين گزينه در دسترس کاربر قرار می

دکمه های ثبت شده، از ليست درخواست حالل درخواست گواهی

اگر درخواست به با انجام اين عمل  انتخاب شود. 

شود و اگر نيازمند ويرايش نويس باشد حذف میحالت پيش

 شود.لغو شده نمايش داده می باشد به حالت

 درخواست یمنظور کارشناسبه ارسال به کارشناس: .0.42.1

شود. پس از انتخاب   دکمه ثبت شده گواهی حالل

به حالت درخواست ارسال شده  يت، وضعاين دکمه انتخاب

 .شودیداده م يشنما «دیتائدر انتظار »
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صفحه همانند  ييندر قسمت پا یبندصفحه یهابا استفاده از دکمه .1

صفحات در  يرسا يندرخواست موردنظر را از ب توانیم 41شکل 

 شده جستجو نمود.ثبت گواهی حالل یهاجدول درخواست

 

 صفحات تعداد -درخواست ثبت کارتابل( 41شکل 

 یدر قسمت باال يد،جد گواهی حالل درخواست يکمنظور ثبت به .9

 انتخاب شود.  ، دکمه49شکل کارتابل همانند 

 

 درخواست ثبت دکمه -ی گواهی حاللهادرخواست کارتابل( 49شکل 

 ديجد گواهی حالل

 درخواست یک ثبت

در  46شکل همانند  گواهی حالل به صفحه ثبت درخواست از ورود پس

در  یاطالعات يلدهایف يحات. توضشودگام اول، اطالعات محصول ثبت 

 ادامه آورده شده است.

« نوع پروانه»انتخاب  بر اساسقابل ثبت  یاطالعات يلدهایف :توجه

 .باشندیم ير، متغ«نوع فرآورده»و 
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 اطالعات ثبت-اول گام-حالل یگواه درخواست ثبت صفحه( 46شکل 

 محصول

 يدیتول صورتبهبازشونده  يستاز ل 47شکل همانند  نوع پروانه: .4

 انتخاب شود. یواردات يا

 

 پروانه نوع-اول گام( 47شکل 

 بازشونده انتخاب شود. يستاز ل 48شکل همانند  نوع فرآورده: .2
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 فرآورده نوع-اول گام( 48شکل 

 45شکل همانند  یا، صفحه : با انتخاب دکمهکارشناسی طبقه .0

. شودمورد نظر جستجو و انتخاب  ی. طبقه کارشناسشودیباز م

 صفحه در ادامه آورده شده است. ينا یهابخش يحاتتوض

 

 یکارشناس طبقه انتخاب-اول گام( 45شکل 
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طبقه  توانیم 23شکل همانند در کادر جستجو  جستجو: .0.4

مورد  دسته )فهرست(-عمومی بر اساس گروهکارشناسی و نام 

جستجو  ياتعمل وارد نمود. با انتخاب دکمهرا  نظر

 .شودیعبارات وارد شده، انجام م بر اساس

 

 جستجو-یکارشناس طبقه انتخاب( 23شکل 

، طبقه  با انتخاب دکمه 24شکل نند هما انتخاب: .0.2

 مورد نظر انتخاب شود. یکارشناس

 

 انتخاب-یکارشناس طبقه انتخاب( 24شکل 
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 ینام طبقه کارشناس 22شکل همانند  :یطبقه کارشناس .0.0

 .شودیداده م يشنما

 

 یکارشناس طبقه نام-یکارشناس طبقه انتخاب( 22شکل 

که در  هايیفرآورده، نام 20شکل همانند  دسته:-گروه .0.1

دسته -در قسمت گروه ،گيرندیقرار مکارشناسی هر طبقه 

 .شودمیداده  يشنما

 

 دسته-گروه-یکارشناس طبقه انتخاب( 20شکل 
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 ييندر قسمت پا یبندصفحه یهابا استفاده از دکمه .0.9

 يرسا ينطبقه موردنظر را از ب توانیم 21شکل صفحه همانند 

 جستجو نمود. کارشناسی صفحات در جدول طبقات

 

 یبندصفحه-یکارشناس طبقه انتخاب( 21شکل 

صفحه بدون ثبت اطالعات بسته   با انتخاب دکمه .0.6

 .شودیم

 يشنما یهنگام يلدف ينا 29شکل همانند  :ینام برند به فارس .1

 باشد. ی، واردات«نوع پروانه»که  شودیداده م

 يشنما یهنگام يلدف ينا 29شکل همانند  :یسینام برند به انگل .9

 باشد. ی، واردات«نوع پروانه»که  شودیداده م
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 برند نام-اول گام( 29شکل 

 26شکل مانند ، اطالعات وارد شده ثبت و  با انتخاب دکمه .6

 .شودیداده م يشپروانه نما-IRCثبت سوابق -گام دوم

 

 پروانه-IRC سوابق ثبت-دوم گام( 26شکل 

 :شوندیپر م يرگام با اطالعات ز ينا يلدهایف .7
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فرآورده های )یا فهرست دارویی برای  دسته-گروه .7.4

بازشونده  يستاز لفرآورده  27شکل همانند  :دارویی(

 .شودانتخاب 

 

 دسته-گروه-دوم گام( 27شکل 

اگر محصول انتخاب شده  28شکل همانند  بدون پروانه: .7.2

 يننکرده باشد، ا يافتواردات را در ياپروانه ساخت  هنوز

مربوط  يلدهایف ينه،گز ين. با انتخاب اشودانتخاب  ينهگز

 .شوندیحذف م ،در اين صفحهواردات  يابه پروانه ساخت 
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 پروانه بدون نهيگز انتخاب-دوم گام( 28شکل 

 وارد شود. یعدد صورتبه :شماره پروانه ساخت .7.0

فرآورده  دکنندهيتولنام شرکت : دکنندهیتولنام شرکت  .7.1

 وارد شود.

فرآورده به فارسی وارد زيرنام : ینام محصول به فارس .7.9

 شود.

به انگليسی فرآورده زيرنام : یسینام محصول به انگل .7.6

 وارد شود.

 يم، از تقوه با انتخاب دکم صدور پروانه: یختار .7.7

 انتخاب شود. بازشونده

، از  با انتخاب دکمه اعتبار پروانه: یختار .7.8

 انتخاب شود. بازشونده يمتقو

: یبندطرح بسته بر اساس یدینام فرآورده تول .7.5

نوع پروانه در صفحه اول توليدی انتخاب شده  کهیدرصورت

شود. نام زيرفرآروده روی اين فيلد نمايش داده می باشد

 در اين قسمت وارد شود. یبندبستهطرح 
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 یدر صورت وجود گواه موجود: یتحل یسوابق و گواه .7.43

بخش که در  ينا توانیم يگرد یاز کشورهاصادرشده  يتحل

 نمود. يلداده شده است را تکم يشنما 25شکل 

 

 موجود تيحل یگواه و سوابق-دوم گام( 25شکل 

 موجود با انتخاب دکمه يتحل یثبت گواه منظوربه

صفحه  يلدهایف يحات. توضشودیباز م 03شکل همانند  یا، صفحه

 است. آورده شدهباز شده در ادامه 

 

 موجود تيحل یگواه و سوابق ثبت( 03شکل 

 وارد شود. یعدد صورتبه شماره: .7.43.4
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 يمتقو، از  با انتخاب دکمه صدور: یختار .7.43.2

 انتخاب شود. بازشونده

 يم، از تقو با انتخاب دکمه اعتبار: یختار .7.43.0

 انتخاب شود. بازشونده

 يستاز ل ،با وارد کردن نام کشور صادر کننده: .7.43.1

 بازشونده انتخاب شود.

سازمان يا مرجع صادر کننده : مرجع صادر کننده .7.43.9

 مربوط به گواهی حليت در اين قسمت وارد شود.

و  pdfبا فرمت  يتحل یگواه يرتصو :یوستپ یلفا .7.43.6

 شود. یبارگذار يتمگابا ۰۲حجم کمتر از 

اطالعات وارد شده،   با انتخاب دکمه :دیتائ .7.43.7

 .شوندیثبت م

صفحه باز شده   با انتخاب دکمه انصراف: .7.43.8

 .شودیبدون ثبت اطالعات بسته م

مانند  یاطالعات وارد شده در جدول ،يدتائاز انتخاب دکمه  پس

جدول مذکور با  يات. در ستون عملشوندیداده م يشنما 04شکل 

ثبت شده  یگواه توانیم  و  ياتیعمل یهااستفاده از دکمه

 نمود. يرايشو يارا حذف 

 

 موجود تيحل یگواه و سوابق جدول( 04شکل 
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 يلدهایف يحاتتوض پروانه ساخت/پروانه واردات: یرتصو .7.44

 در ادامه آورده شده است. 02شکل مانند بخش  ينامربوط به 

 

 واردات پروانه/ساخت پروانه ريتصو-دوم گام( 02شکل 

پروانه ساخت/پروانه  يرتصو يلفا :یلارسال فا .7.44.4

 یبارگذار يتمگابا ۰۲و حجم کمتر از  pdfواردات با فرمت 

 شود.

بازشونده انتخاب  يستاز ل مرجع صادر کننده: .7.44.2

 شود.

مستندات روش  يرتصو يلفا :یمستندات روش فرآور .7.42

 يندر ا يتمگابا ۰۲و حجم کمتر از  pdfبا فرمت  یفرآور

 شود. یداده شده است، بارگذار يشنما 00شکل بخش که در 
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 یفرآور روش مستندات-دوم گام( 00شکل 

 pdfمتشکله با فرمت  یاجزا يرتصو يلفا متشکله: یاجزا .7.40

 01شکل بخش که در  يندر ا يتمگابا ۰۲و حجم کمتر از 

 شود. یداده شده است، بارگذار يشنما

 

 متشکله یاجزا-دوم گام( 01شکل 

 يرتصو يلفا مواد متشکله: منشأمستندات مربوط به  .7.41

 يتمگابا ۰۲و حجم کمتر از  pdfمنشأ مواد متشکله با فرمت 
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 یداده شده است، بارگذار يشنما 09شکل بخش که در  يندر ا

 شود.

 

 متشکله مواد منشأ به مربوط مستندات-دوم گام( 09شکل 

در  توانیمحصول را م يشسوابق آزما :یشسوابق آزما .7.49

 داده شده است، وارد نمود. يشنما 06شکل بخش که در  ينا

 توضيحات مربوط به اين بخش در ادامه آورده شده است.

 

 شيآزما سوابق-دوم گام( 06شکل 
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. شودیباز م 07شکل همانند  یاصفحه  انتخاب دکمه با

 صفحه باز شده در ادامه آورده شده است. يلدهایف يحاتتوض

 

 شيآزما سوابق ثبت( 07شکل 

 وارد شود. یعدد صورتبه شماره: .7.49.4

 يم، از تقوه با انتخاب دکم صدور: یختار .7.49.2

 انتخاب شود. بازشونده

 يم، از تقو با انتخاب دکمه اعتبار: یختار .7.49.0

 انتخاب شود. بازشونده

 نام آزمايشگاه صادر کننده: مرجع صادر کننده .7.49.1

 در اين قسمت وارد شود.

و حجم  pdfبا فرمت  يشسوابق آزما يرتصو :یوستپ .7.49.9

 شود. یبارگذار يتمگابا ۰۲کمتر از 

شده، اطالعات وارد   با انتخاب دکمه :دیتائ .7.49.6

 .شوندیثبت م

صفحه باز شده   با انتخاب دکمه انصراف: .7.49.7

 .شودیبدون ثبت اطالعات بسته م
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وارد شده در سوابق آزمايش اطالعات  ،يدتائاز انتخاب دکمه  پس

جدول  يات. در ستون عملشوندیداده م يشنما 08شکل مانند  یجدول

 یگواه توانیم  و ياتی عمل یهامذکور با استفاده از دکمه

 نمود. يرايشو ياثبت شده را حذف 

 

 شيآزما سوابق جدول( 08شکل 

، اطالعات وارد شده همانند  با انتخاب دکمه ثبت: .7.46

 وند.شیمو نمايش داده ثبت  05شکل 

 توانیم  خاب دکمهبا انت جدول يندر ا .7.46.4

 .ها را ثبت نمودفرآوردهزير يرسا

  و  ياتیعمل یهابا استفاده از دکمه .7.46.2

 نمود. يرايشو ياثبت شده را حذف و  زيرفرآورده توانیم

درخواست گواهی حالل دکمه اطالعات جهت بررسی توجه: 

 در کارتابل انتخاب شود. 
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 شده وارد اطالعات يدتائ( 05شکل 

و کاربر  شودیبسته م صفحه  با انتخاب دکمه :بستن .7.47

 .درخواست ها هدايت خواهد شدبه صفحه ليست 


