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 مقدمه. 1
کزیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین شییوه نامه مبارزه با قاچاق تهییاا  و مزاوما  زاشی ،   13  با توجه به ماده

ست،  سالمت محور بای صوال   شندمح صالت با سب ردیاب،  رهگیری و کنترل ا صالت یا برچ سب ا   لذا کزیه تولید دارای برچ

شند. بدین ترتیب بر  صالت روی محصوال  تولیدی خود م، با صاق برچسب ا ش ، مزام به ال کنندگان تهییاا  و مزاوما  زا

ست اطالعا  محصول در قالب فایل م، بای تهییاا  و مزاوما  زاش ،اساس زروت ل ارتباط، مشخص شده توسط اداره کل 

XML  از طریق سامانهttac.ir .سازمان غذا و دارو ارسال و برچسب اصالت روی محصوال  الصاق گردد 

سان معاونت غذا و دارو  س، بازر سالمت محور هنگام برر صوال   ضهمح سطح عر سب   در  شاهده اقالم فاقد برچ صور  م در 

 .ندینما ،کاال م یاصالت اقدام به جمع آور

 موارد زیر م، باشد: اجاای برچسب اصالت  شامل

 (GTIN) کاال یتهارشناسه  -1

 (UID) (رقم، 20رهگیری )شناسه ی تای  ۀشناس -2

 (Lot/Batch Numberساخت ) یسر -3

 (Exp Dateانقضا ) خیتار -4

 (QR Codeکد دوبعدی ) -5

و توسط  زنیان م، شود -اس رچ-)زس از چاپ لیبل این شناسه زیر زوشش خراشیدن، اصالترقم،  16 ۀشناس -6

مصرف کنده نیای،  زوشش آن خراشیده شده تا با ارسال این کد از ی ، از راه های مشخص شده  اصالت کاال 

 (استعالم گردد

 

 دییمورد تا گر ید ،با ش ز ،زرد رنگ بوده و هر برچسب هیو حاش دیسف نهیرنگ برچسب اصالت با زس زمالزم به ذکر است 

.باشد ،نم
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 زیش نیاز اطالعا . 2
 در این بخش زیش نیازهای اطالعات، مورد نیاز برای اجرای صحیح طرح اصالت کاال معرف، م، شود.

 نام کاربری و رمز عبور مدیر عامل. 1-2

بدین صیور  م، باشید که در صیفحه اصیز، و   ttac.irمراحل اخذ نام کاربری و رما عبور مدیر عامل برای ورود به سیامانه 

انتخا  م، شییود. زس از ورود اطالعا  و  "ثبت نام شییرکت )حقوق،("کزیک نموده و گاینه  سییایت روی آی ن عضییویت 

برای  و ایمیل آززود مدارک مورد نیاز  شرکت در سامانه ثبت شده و اطالعا  نام کاربری و رما عبور مدیرعامل از طریق زیامک

ایید و زرداخت مبالغ و ت XMLدر خصوص طرح اصالت  از این نام کاربری و رما عبور برای ارسال فایل  ن ارسال م، شود.ایشا

شود؛ و  LOT numberمربوط به اطالعا  هر  ستفاده م،  فن، برای آزاد  )مسئول( از نام کاربری و رما عبور ناظرمحصوال  ا

 ه در بخش بعد نحوه اخذ آن شرح داده م، شود.استفاده م، شود ک های محصوال  سازی محموله

 

 فنی )مسئول( . نام کاربری و رمز عبور ناظر2-2

  در بخش اطالعا  شعب  به ازای هر شعبه م، تواند اقدام به استخدام ناظر  entities.ttac.irورود مدیر عامل به سامانه  اب

ه که گفته شد نهمانگو از همین بخش برای تخصیص نام کاربری و رما عبور ناظر فن، استفاده م، شود. )مسئول( فن، نماید.

 از نام کاربری و رما عبور ناظر فن، برای آزاد سازی محموله های محصوال  استفاده م، شود.
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 (Prefixپیش کد ). 3-2

رقم، است که سازمان غذا دارو به هر شرکت تولید کننده تهییاا  زاش ، اختصاص  5یا  4شماره ای  Prefixزیش کد یا 

رقم، شناسه رهگیری م، آید و هدف از آن جزوگیری از  20رقم، شناسه اصالت و  16م، دهد. این شماره در ابتدای کدهای 

 ور  کامل شرح داده خواهد شد.که در ادامه به ص ت اس بین شرکت های مختزف ت راری شدن این کدها

 ttac.irوارد سامانه   کد هست یا خیر  با نام کاربری و رما عبور مدیر عاملزیش برای این ه بررس، کنید شرکت شما دارای 

در صفحه اول باید زیش کد را مشاهده کنید  اما اگر جزوی زیش کد خال، بود بدین معناست که هنوز به شرکت شما شوید. 

 تصاص داده نشده است  و باید درخواست دهید.زیش کد اخ

 

 
 

 

 کزیک کنید. "سامانه زشتیبان"روی گاینه  ttac.irبرای درخواست صدور زیش کد در صفحه اصز، سامانه 
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  نمایید.کزیک  "مش ال  فایزیای شناسه رهگیری و ردیاب،"در صفحه باز شده روی گاینه 

 

 

 

درخواست صدور زیش "تی ت، با عنوان درخواست صدور زیش کد ثبت نمایید. موضوع تی ت در صفحه ای که باز م، شود  

 و متن تی ت م، تواند مشابه زیر باشد: "کد

 با سالم "

احتراماً خواهشمند است نسبت به صدور زیش کد برای این شرکت ................ با شناسه مز، ............. اقداما  الزم را مبذول 

 ."فرمایید
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زس از ثبت تی ت  یک ایمیل به زست ال ترونی ، اعالم شده ارسال شده و شماره تی ت را اعالم م، نماید. زس از صدور زیش 

کد نیا ایمیز، دیگر که محتوی زیش کد صادر شده است ارسال م، گردد. صدور زیش کد معموالً خیز، سریع صور  میگیرد  

 ست طول ب شد.اما بین چند دقیقه تا چند روز مم ن ا

در صفحه اول م،   شوید ttac.irوارد سامانه   با نام کاربری و رما عبور مدیر عاملدر صور  اختصاص زیش کد  هر زمان 

 توانید زیش کد را مشاهده نمایید.

 

 محصوالت IRC. کد 4-2

حوزه  یفرآورده ها یبراایران  توسیییط سیییازمان غذا و داروIRC (Iran Registration Code )کد کد زروانه بیداشیییت، یا 

 مشخص را. …و یکاال از جمزه مدل  جنس  نام تهار ا یخصوص ،تمام IRCکد . ردیگ ،مورد استفاده قرار م ،سالمت و زاش 

شرکت. دینما م، شتن ا ،هر  صول  یکد برا نیبا دا صول مربوطه تائ دینما عالمتواند ا ،م  ی،کاال ایهر مح معاونت  هیدیکه مح

 .باشد ،بوده و مختص به هر کاال م ،رقم 16کد  کی   IRCذکر است که کد الزم به کرده است.  افتیوزار  بیداشت را در

و  انتخا  عنوان تهییا باقسمت لیست فرآورده  در http://irc.fda.gov.ir  زس از ورود به لینک :  IRCنحوه دریافت کد

 .فرآورده را مشاهده نمایند IRC نام شرکت خود  کد

http://irc.fda.gov.ir/Home/HomePage
http://irc.fda.gov.ir/Home/HomePage
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 محصوالت GTIN. کد 5-2

ارائه شده و  GS1 ،است که توسط سازمان جیان ،المززنیبکد  کی( Global Trade Item Numberکد تهاری فرآورده )

ستفاده قرار م ایکشور دن 110از  شیدر ب . در رقم است 14 ای 13  12  8با تعداد ارقام به طور معمول   تای ی. کدردیگ،مورد ا

 های کدبرای اجرای صییحیح طرح اصییالت کاالی سییالمت محور  الزم اسییت  رقم، رایج اسییت  دقت گردد 14 یا 13 ایران کد

GTIN   صور شد   14به  ضافه نم "صفر"باید رقم، بود   13شما  GTINلذا اگر کد رقم، با رقم،  14که  اییددر ابتدای آن ا

 .گردد

 ir.org-1https://gs/ :م، باشد 626محصوال  داخز، که زیش شماره آن  GTIN سایت استعالم کد

 org1http://gepir.gs. :محصوال  واردات، GTIN سایت استعالم کد

 GTIN  :calculator-digit-.org/check1http://www.gs صحت رقم کنترل، استعالمسایت 

 

 

 

 

 

 

 

https://gs1-ir.org/
https://gs1-ir.org/
https://gepir.gs1.org/
https://gepir.gs1.org/
http://www.gs1.org/check-digit-calculator
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 اصالتو چاپ لیبل  XML. ایهاد داده و فایل 3
و کد شاناده  UIDود )اعم از کد بیست رقم، منظور از داده اصالت  همان محتوای، است که روی لیبل اصالت چاپ م، ش

نوشته م، شود تا برای سازمان غذادارو ارسال  XMLرقم، اصالت و دیگر اطالعا  محصول( و همینطور داده های، که در فایل 

 شود.

 برای ایهاد داده و فایل اصالت سه روش زیشنیاد م، شود:

 (نرم افزار مدیریت برچسب اصالتدرون سازمانی ) -3-1

بدین منظور  "نرم افاار برچسب اصالت رایبد" این روش از نرم افاار تحت ویندوز مدیریت برچسب اصالت استفاده م، شود.در 

ارسال فایل تییه و داده و فایل اصالت را ایهاد م، کند و شما به سادگ، اقدام به   نرم افاارطراح، شده است. بدین ترتیب 

XML در سامانه یید و زس از تایید اطالعا  فایل مربوطه به سازمان غذادارو م، نماttac.ir  نسبت به چاپ برچسب به سرعت

 از طریق همین نرم افاار اقدام م، نمایید.

 :سخت افااریمزاوما   -

o   لیبل زرینتردستگاه 

o لیبل خام اصالت 

o )،اس رچ )زوشش خراشیدن 

 :ماایا -

o  سرعت عمل باال در ساخت فایلXML  خودتان اطالعا  محموله تولیدی خودتان را وارد کرده و بالفاصزه(

خواهد بود  زس نیاز به  ttac.irرا دریافت نموده و آماده ارسال به سامانه  XMLداده ها ایهاد و فایل 

 نیست(. XMLارسال اطالعا  محموله برای زیمان اران و انتظار برای دریافت فایل 

o به سادگ، لیبل اصالت محموله مورد نظر را چاپ م، نمایید( رینتر خودتان استتوسط لیبل ز چاپ لیبل اصالت(. 

 روند کار: -

o  داده و فایلXML  توسط خودتان های اصالت لیبل توسط خودتان ایهاد و مدیریت م، شود. همچنین

 چاپ و اس رچ الصاق م، شود.

 (EsalatPrint.irسامانه تحت وب نیمه برونسپاری ) -3-2

سامانه تحت و  "در صورت، که سازمان شما فاقد لیبل زرینتر و دیگر مزاوما  سخت افااری م، باشد  م، توانید با استفاده از 

نموده و شرکت دیگری به انتخا  خودتان لیبل را چاپ  XMLنسبت به ایهاد داده و فایل  "( EsalatPrint.irاصالت زرینت )

 و برایتان ارسال نماید.

 :ت افااریمزاوما  سخ -

o .هیچ سخت افااری نیاز نیست زیرا فرآیند چاپ لیبل و الصاق لیبل برونسپاری م، شود 

 ایا:ما -

o  سرعت عمل در ساخت داده و فایلXML  است )خودتان اطالعا  محموله تولیدی خودتان را وارد کرده و

خواهد بود  زس  ttac.ir را دریافت نموده و آماده ارسال به سامانه XMLبالفاصزه داده ها ایهاد و فایل 

 نیست(. XMLنیاز به ارسال اطالعا  محموله برای زیمان اران و انتظار برای دریافت فایل 
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 روند کار: -

o  داده و فایلXML  .توسط زیمان ار خارج از  های اصالت لیبلتوسط خودتان ایهاد و مدیریت م، شود

 م، شود. ارسالو برایتان و اس رچ الصاق سازمان چاپ م، شود 

 برونسپاری -3-3

در این روش شما باید اطالعا  محموله خود را برای زیمان ار ارسال کنید  منتظر بمانید تا زیمان ار بر اساس اطالعا  محموله 

بارگذاری نموده و در  ttac.irرا در سامانه  XMLشما  داده و فایل اصالت را بسازد و برایتان ارسال کند. سپس شما فایل 

صور  تایید سامانه  به زیمان ار اطالع دهید که لیبل ها را چاپ کند. )برخ، اوقا  زیمان ار بدون اعالم وصول صحت فایل 

XML .)لیبل ها را چاپ م، کند   

 :مزاوما  سخت افااری -

o د.هیچ سخت افااری نیاز نیست زیرا فرآیند چاپ لیبل و الصاق لیبل برونسپاری م، شو 

 روند کار: -

o  داده های و فایلXML  توسط ها نیا لیبل توسط زیمان ار ایهاد م، شود  برایتان ارسال م، شود. سپس

 زیمان ار خارج از سازمان چاپ م، شود و اس رچ الصاق و برایتان ارسال م، شود.

 

 (XML. ارسال فایل اصالت )فایل 4
تییه گردید  م، بایست فایل  XMLخش قبل  داده اصالت ایهاد و فایل زس از آن ه به هر کدام از روش های اشاره شده در ب

XML  در سامانهttac.ir ( بارگذاریupload شود. برای این ار  الزم است با نام کاربری و رما عبور مدیر عامل وارد سامانه )

ttac.ir  مراجعه نمایید(. 1.2شوید )برای اطالعا  بیشتر به بخش 
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 "XMLبارگذاری فایل های "با نام کاربری و رما عبور مدیر عامل  از سمت راست روی آیتم  ttac.irزس از ورود به سامانه ( 1

 کزیک نمایید.

 

 انتخا  نمایید. "انتخا  فایل ها"خود را از طریق کزیک روی دکمه  XML( سپس از سمت چپ فایل 2

 

برای ارسال گروه،  "بارگذاری فایزیا"برای ارسال فایل همان ردیف است و دکمه  "بارگذاری"دکمه کزیک نمایید. ) "بارگذاری"( و سپس روی دکمه 3

 (تمام فایل ها
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 ( منتظر مشاهده زیغام بارگذاری موفقیت آمیا فایزیا بمانید.4

 

 کزیک نمایید. "نمایش و مدیریت فایل ها"( از منوی سمت راست  روی آیتم 5

 

وضعیت فایزیا به صور  زیر م،  با توجه به وضعیت، که دارند  قابل نمایش است. XML( در این صفحه  تمام فایل های 6

 باشد:
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فیزتر شده است. در واقع زمان، که شما فایز، را ارسال  "آماده زردازش )تایید مهری("به صور  زیش فرض لیست فایزیا روی 

قرار م، دهیم تا همه فایل های، که  "بارگذاری شده"است  لذا گاینه فیزتر را روی  بارگذاری شدهم، کنید  وضعیت آن 

 بارگذاری شده اند اما هنوز توسط شما برای زردازش تایید نشده اند نمایش داده شود.

 کزیک نمایید  تا اطالعا  محموله نمایش داده شود. "تایید"( روی دکمه 7

 

 کزیک کنید. "تایید نیای،"و در صورت، که همه چیا صحیح بود  روی دکمه  ( اطالعا  محموله را مشاهده کنید8

 

( زس از بررس، فایل ارسال شما توسط سایت  دو حالت مم ن است رخ دهد  یا فایل شما دارای ایرادی است و ستون 9

سبت به رفع ایراد اقدام شد خواهد شد که جائیا  زردازش را م، توانید در همین صفحه مشاهده و نفایل رد وضعیت معادل 

در این حالت  فعال م، شود. "زرداخت هاینه"خواهد شد و دکمه  فایل تایید شدهنمایید  و یا این ه ستون وضعیت معادل 

 کزیک نموده تا وارد صفحه زرداخت ال ترونیک شوید. "زرداخت هاینه"روی دکمه 
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مشاهده م، گردد  که به مناله زایان این گام از ارسال فایل است.  زرداخت شدهوضعیت به صور  ستون ( زس از زرداخت  10

نمود. لذا از سامانه  ttac.irبعدی میبایست با نام کاربری و رما عبور ناظر فن،  اقدام به آزاد سازی محموله در سامانه  در گام

 خارج شوید.

 

 . آزاد سازی فرآورده5
 لیزردازش فا ،ستمیکه به صور  س ردیگ،قرار م دییتادر مرحزه  لیفا  یبارگذاربعد از همانگونه که در بخش قبل اشاره شد  

آزاد  یاز آن در فیرست فرآورده ها زس .ندینسبت به زرداخت اقدام نما ستیبا،م  ،ستمیانهام شود و زس از زردازش س

نسبت به آزاد  ستیبا،شرکت م ،که مسئول فن ردیگ،قرار م یدر قسمت در انتظار آزادساز ،نشده در کارتابل مسئول فن

 .دی( اقدام نماrelease) یساز

 مراجعه نمایید(. 2-2شوید )برای اطالعا  بیشتر به بخش  ttac.ir( با نام کاربری و رما عبور ناظر فن، وارد سامانه 1

 

یافتن محموله مورد کزیک نمایید و از سمت چپ زس از  "لیست فرآورده های آزاد نشده"( از منوی سمت راست روی آیتم 2

 نظر  روی دکمه نمایش کزیک نمایید.
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 کزیک کنید. "آزاد سازی"( در این مرحزه  اطالعا  محموله نمایش داده م، شود  در صور  صحت  روی دکمه 3

 

 بدین ترتیب  زروسه آزادسازی نیا به اتمام م، رسد.

 

 

 استعالم برچسب اصالت کاال یها امیز انواع. 6
 به کاربر نمایش م، دهد  عبارتند از: ttac.irلیست زاسخ های، که سامانه 

 باشد. ،م دییفراورده مورد تا نیا اصالت -

 کنترل شده است. یگریدستگاه د ایمحصول قبال توسط سامانه  نیا اصالت -

 باشد. ،م ،فراورده تقزب نیا -

 سامانه و دستگاه قبال کنترل شده است. نیمحصول توسط هم نیا اصالت -

 .دییفرما یمحصول گذشته است.لطفا از مصرف آن خوددار نیمصرف ا خیتار -

 .دیبازگردان دیا دهیکه خر ،نموده و آن را به محز یمحصول خوددار نیاز مصرف ا لطفا -

و  یریتوسط سامانه رهگ ی،محصول  ام ان زاسخ گو نیکامل اطالعا  ا یعدم بارگذار لیبه دل ،کننده گرام مصرف -

 .دیمهددا تالش کن ندهیآ یروزها ،لطفا ط .ستین سریسالمت م یاستعالم کنترل اصالت فرآورده ها

 

 

 زیشگامان فناوری دانش رایبد

 ارائه دهنده نرم افاارهای تخصص، تولید تهییاا  زاش ،
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