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 تاریخچه نگارش

 شرح تاریخ نسخه

 تهیه نسخه اولیه سند 08/12/96 0.8

 بازبینی سند 08/12/96 0.8

 بازبینی و تایید سند 09/12/96 1.0

 بازبینی و رفع اشکاالت 13/12/96 1.0

 تغییر عکس های جدید 09/02/97 1.0

 تغییر گردش کار 27/03/97 1.0

 اصالح بخش ویرایش 22/07/97 1.0

 اضافه نمودن منوی کارتابل 23/08/97 1.0
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 فهرست مطالب

 6 ........................................................................................................................................................................................................ مقدمه 

 7 ......................................................................................................................................................................................... سامانه به ورود 

 8 .................................................................................................................................................................................... سامانه یکربندیپ 

 9 ......................................................................................................................................................................................... اظهارنامه ثبت 

 15 ......................................................................................................................................................................... تعهدات و شروط اخذ 

 16 ..................................................................................................................................................................... کارشناس توسط یبررس 

 17 .................................................................................................................................................................................... دانشگاه انتخاب 

 17 .................................................................................................................................................................................................. پرداخت 

 21 .................................................................................................................................................................................... اظهارنامه حذف 

 21 ............................................................................................................................................................. کاال صیترخ دییتا/شیرایو 

 24 ..................................................................................................................................................................................... کارتابل یمنو 

 24 ............................................................................................................................................................................................. امیپ ثبت 
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 هافهرست شکل

 TTAC ....................................................................................................................................................................................... 7 سامانه( 1 شکل

 7 .............................................................................................................................. مرورگر در گمرک صیترخ مجوز سامانه آدرس( 2 شکل

 8 .................................................................................................................................................................. عبور رمز و یکاربر نام ورود( 3 شکل

 9 ..................................................................................................................................................................................... انهسام یکربندیپ( 4 شکل

 9 ...................................................................................................................... «اظهارنامه ثبت» بخش در اظهار شناسه کردن وارد( 5 شکل

 9 ....................................................................................................................... گمرک EPL سامانه از اظهارنامه اطالعات افتیدر(  6 شکل

 10 ................................................................................................. گمرک EPL سامانه در شده ثبت اظهارنامه اطالعات شینما( 7 شکل

 10 ...................................................................................................................... گمرکEPL سامانه در شده ثبت محصول شینما( 8 شکل

 11 ................................................................................................................................................ فرآورده مشخصات لیفا قالب دانلود( 9 شکل

 12 ..................................................................................................................................................... فرآورده مشخصات لیفا انتخاب( 10 شکل

 13 .............................................................................................. اظهارنامه با شده یبارگذار لیفا یارز ارزش جمع تطابق عدم( 11 شکل

 13 ...................................................................................................................................... سامانه در شده ثبت اطالعات دییتا امیپ( 12 شکل

 14 ................................................................................................................................... ساخت یسر و فرآورده مشخصات شینما( 13 شکل

 14 ............................................................................................................................................................... فرآورده مشخصات شینما( 14 شکل

 15 ................................................................................................................... شده وارد یفرآورده مشخصات با اظهارنامه رهیذخ( 15 شکل

 15 .................................................................................................................................................................. یفن مسئول از تعهد اخذ( 16 شکل

 16 .................................................................................................................................................................... کارشناس توسط بررس( 17 شکل

 17 ......................................................................................................................................... یینها محصوالت یبرا دانشگاه انتخاب( 18 شکل

 18 ..................................................................................................................................................................... پرداخت مرحله خابانت( 19 شکل

 18 ...................................................................................................................................................................... پرداخت نهیگز انتخاب( 20 شکل

 19 ................................................................................................................................................ پرداخت جهت بانک درگاه انتخاب( 21 شکل

 20 .............................................................................................................. صیترخ عوارض پرداخت جهت بانک درگاه به اتصال( 22 شکل

 21 .................................................................................................................................................................................. اظهارنامه حذف( 23 شکل
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 22 ..................................................................................................................................................................... کاال کد دییتا انتظار در( 24 شکل
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 مقدمه 

سازمان غذا باید از طرف  ،قرار دارند ایران که در گمرک جمهوری اسالمیو ... دارویی بهداشتی،  هایفرآوردهترخیص  هتج

گمرک ثبت نموده  EPLمجوز، مسئول فنی باید اظهارنامه ای را که در سامانه این مجوز ترخیص صادر شود. برای صدور و دارو 

 .گرددفرایند صدور مجوز ترخیص آغاز می ثبت نماید و پس از آن فرآوردهسامانه به همراه مشخصات تکمیلی این است را در 

 ر در سامانه مجوز ترخیص، توسط مسئول فنی در جهت ثبت اظهارنامه شرح داده شده است.در این سند روند انجام کا

  



 

 1.0نگارش:  صیسامانه مجوز ترخ

 97آبان تاریخ:  (ی)مسئول فن صیسامانه مجوز ترخ یراهنما

 

 26از  7صفحه:  بندیطبقه فاقدمحرمانگی:  IFDA-Cu-S-Hlp-TA  کد: دارو و غذا سازمانتهیه کننده: 

 

 ورود به سامانه 

از سامانه را « گمرک مجوز ترخیص»گزینه  1شکل مانند  "ثبت اظهارنامه"ترخیص در راستای  سامانهورود به  هتج

TTAC رتال سازمان غذا و دارو( به نشانی و)پhttp://www.ttac.ir  آدرس  با وارد کردن و یانمایید انتخاب

https://customs.ttac.ir   نام کاربری و رمز عبور  3شکل . جهت ورود به سامانه، مانند اقدام نمایید 2شکل  ماننددر مرورگر

 .نماییدکلیک  و بر روی دکمه  را وارد نموده

 
 TTAC سامانه (1شکل 

 
 مرورگر در مجوز ترخیص گمرک سامانه آدرس( 2شکل 

 

http://www.ttac.ir/
https://customs.ttac.ir/
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 عبور رمز و یکاربر نام ورود( 3شکل 

 پیکربندی سامانه 

 :است یرشامل موارد ز 4شکل مطابق  «مجوز ترخیص» سامانه یکربندیپ

 نمای شروع کار با سامانه. نمای کلی سامانه: .1

 شوند.منوهای در دسترس کاربر در این قسمت نمایش داده می منوهای کاربری: .2

ت وی در شرکت مربوطه نمایش داده در این بخش نام شخص وارد شده به سامانه و مسئولی مشخصات کاربر: .3

 شود.می

 ج از سامانه بر روی این دکمه کلیک شود.وبرای خر خروج: .4
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 پیکربندی سامانه( 4شکل 

 ثبت اظهارنامه 

در منوی کاربری کلیک شود. صفحه ای مطابق « ثبت اظهارنامه»بر روی آیکون  رای ثبت اظهارنامه مراحل زیر انجام شود.ب

شناسه  .استکافی رنامه داشتن سریال اظها، گمرک EPLبرای دریافت اظهارنامه از سامانه  شود.نمایش داده می 5شکل 

 نمایش داده می شود. 6شکل کلیک شود. صفحه ای مطابق  و بر روی دکمه  شدهاظهار)کوتاژ گمرک( وارد 

 
 «ثبت اظهارنامه»بخش در  اظهار شناسه( وارد کردن 5شکل 

 
 گمرک EPL( دریافت اطالعات اظهارنامه از سامانه  6شکل 

 شود.نمایش داده می 7شکل با کلیک بر روی کادر آبی رنگ مربوط به اظهارنامه، اطالعات آن مطابق 
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 گمرک EPLده در سامانه ( نمایش اطالعات اظهارنامه ثبت ش7شکل 

 اطالعاتی که در این بخش نمایش داده می شود شامل موارد زیر می باشد: 

  مشخصات کلی اظهارنامه 

  مشخصات ارزی 

در صورتی که  نمایش داده می شود. EPLثبت شده در سامانه  فرآوردهمشخصات در تب بعد،  8شکل همچنین مطابق 

 مخصوص به خود نمایش داده می شود. تبدر  فرآوردههر  اطالعاتباشد  فرآوردههارنامه شما دارای بیش از یک اظ

 : یش داده می شود شامل موارد زیر استنما فرآوردهمشخصات اطالعاتی که در بخش  
 

  مشخصات محموله 

  مشخصات ارزی 

  پس از بارگذاری فایل اکسل( به همراه جزئیات پروانه بهداشتی و سری ساخت فرآوردهمشخصات( 

 
 گمرکEPL( نمایش محصول ثبت شده در سامانه 8شکل 
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که توسط  ایفرآوردهها تعریف نشده است و همچنین ممکن است که 1فرآوردهکد  ،گمرک EPLاز آنجا که در سامانه 

ثبت شده در  فرآوردهباشد، برای سینک کردن مشخصات  فرآوردهثبت شده است دارای چندین کد واردکننده در اظهارنامه 

دهد که بر اساس آن کاربر اطالعات کاربر قرار می ، سامانه قالبی را در اختیار9شکل با سامانه ترخیص، مطابق  EPLسامانه 

 کاملتری از محصوالت را وارد نماید. اطالعات این قالب شامل موارد زیر می باشد:

 رفه کد تعHS 

 شماره ثبت سفارش 

 IRC 

 کد کشور سازنده 

 وزن ناخالص 

 وزن خالص 

  فرآوردهارزش ارزی قلم 

 سری ساخت 

 تاریخ تولید 

 تاریخ انقضا 

  تعداد 

 
 فرآورده( دانلود قالب فایل مشخصات 9شکل 

ها را بر اساس قالبی که در اختیار وی قرار گرفت تکمیل نمود، باید فایل مربوطه را فرآوردهپس از اینکه کاربر اطالعات 

 ه شده است.یندهای سامانه شرح دادآدر ادامه فر .در سامانه بارگذاری نماید 10شکل مطابق 

                                                 
1 IRC 
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 فرآورده( انتخاب فایل مشخصات 10شکل 

 :به طور مثال. بررسی می شودبارگذاری شده در فایل  موجود صحت کلیه آیتم های

  توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت شده است که  ارزش ارزیفیلد در فایل باید با  فرآوردهارزش ارزی قلم جمع

 باشد.داشته مطابقت 

  اظهارنامه تطابق داشته باشددر کل  دتعداتعداد قلم های فراورده با جمع. 

  و اجازه واردات داشته باشد.بوده معتبرو تاریخ انقضای آن پروانه بهداشتی وارد شده ، 

  قضا برای هر سری ساخت معتبر باشد.تولید و انتاریخ 

 .شودداده می نمایش 11شکل مطابق  ،مبنی بر بررسی، پیغامی در هر کدام از اقالم در صورت عدم مطابقت 
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 ( عدم تطابق جمع ارزش ارزی فایل بارگذاری شده با اظهارنامه11شکل 

)های( بارگذاری شده فرآوردهمبنی بر تاییدیه پیغامی  12شکل در صورتی که بارگذاری فایل با موفقیت انجام شود ، مطابق 

ثبت شده در فرآوردة به جای نام  فرآوردهمشخصات  تبای که در فایل قالب وارد شده است در فرآوردهنام  شود.مشاهده می

بر اساس فایل بارگذاری شده  سری ساختو  فرآوردهمشخصات های بخشهمچنین  شود.نمایش داده می EPLسامانه 

  تکمیل می شوند. 13شکل مطابق 

 
 پیام تایید اطالعات ثبت شده در سامانه( 12شکل 
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 سری ساختو  مشخصات فرآورده( نمایش 13شکل 

 .شودکلیک  به منظور ثبت اظهارنامه در سامانه بر روی دکمه 

در  14شکل مطابق  ،فرآوردهباشد پس از کلیک بر روی منو هر  فرآوردهدر صورتیکه کاربر مایل به دیدن مشخصات 

 را ببیند.  فرآوردهواند کلیه مشخصات تمی  دکمهبا کلیک بر روی  «فرآوردهمشخصات »بخش 

 
 فرآورده( نمایش مشخصات 14شکل 
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 و تعهداتشروط اخذ  

 «اخذ شروط و تعهدات»نام ، قسمتی به مسئول فنی در کارتابل 15شکل مطابق ، و ثبت اظهارنامه س از بارگذاری فایلپ

 شود.نمایش داده می

 .نمایددر این مرحله مسئول فنی باید شروط و تعهدات سازمان غذا دارو را بپذیرد و اسناد و مدارک مورد نیاز را بارگذاری  

.تیک زده شود 16شکل مطابق  مربوط به آنهای متنیرفتن شروط و تعهدات بر روی جهت پذ

 
 ی وارد شدهفرآورده( ذخیره اظهارنامه با مشخصات 15شکل 

 
 مسئول فنی( اخذ تعهد از 16شکل 
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 کارشناسبررسی توسط  

ی اقالمی که در فایل مشخصات فرآورده وارد شده است توسط سیستم با سامانه ، همهو اخذ تعهدات س از ثبت اظهارنامهپ

IRC 2زرد، 1سبزای شامل مواد تحت کنترل باشد سیستم همان لحظه گرید مخدر آن که شامل گردد و اگر فرآوردهبررسی می 

 دهد.ها اختصاص میباشد را به هر یک از فرآوردهمی 3قرمزو 

 رکارشناس مواد مخدیند بررسی مجوز ترخیص به آدارای مواد تحت کنترل باشد در فر ایفرآوردهالزم به ذکر است که اگر 

 .و کاربر می بایست در انتظار پاسخ کارشناس مخدر باقی بماند شودنیز ارسال می

در این مرحله اظهارنامه شما با مجوز ورودی که پیش از این از سوی  باشددارو، ماده اولیه دارو و مکمل  اگر محموله شامل

تعارضی وجود نداشته باشد به شود. در صورتی که مقایسه می ، همچنین قوانین مربوط به محصوالت،سازمان صادر شده است

به کارشناس مربوطه در سازمان غذا و که مسئول فنی باشد  الزمشوید. در غیر این صورت ممکن است مرحله بعد هدایت می

  شود.کارشناس افزوده میبررسی توسط در قسمت گردش کار بخش  17شکل . در این صورت مطابق نمایددارو مراجعه 

 
 کارشناسبررس توسط ( 17شکل 

                                                 

 مخدر1 

 روان گردان2 

 پیش سازها3 
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 انتخاب دانشگاه 

ب های علوم پزشکی انتخاباشد باید محل بررسی مجوز از بین دانشگاه یبهداشت یشیآرا ایغذا و  هیغذا، ماده اولگر محموله ا

 شود.

 
 ( انتخاب دانشگاه برای محصوالت نهایی18شکل 

 پرداخت 

ر صورت عدم مشکل در هر یک از مراحل بیان شده در باال، هزینه ترخیص توسط سیستم محاسبه شده و مرحله پرداخت د

 شود.به مسئول فنی نمایش داده می

 شود.مرحله ای در گردش کار جهت پرداخت هزینه ترخیص به مسئول فنی نمایش داده می 19شکل مطابق 
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 ( انتخاب مرحله پرداخت19شکل 

شود. با کلیک بر روی دکمه نمایش داده می 20شکل ای مطابق از بخش گردش کار، صفحه« پرداخت»پس از انتخاب گزینه 

شکل مطابق  و سپس پرداخت در سامانه بانک انتخاب شدهشده خت وارد صفحه انتخاب درگاه پردا 21شکل مطابق  پرداخت

 شود.نمایش داده می 22

 
 ( انتخاب گزینه پرداخت20شکل 
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 1.0نگارش:  صیسامانه مجوز ترخ

 97آبان تاریخ:  (ی)مسئول فن صیسامانه مجوز ترخ یراهنما

 

 26از  20صفحه:  بندیطبقه فاقدمحرمانگی:  IFDA-Cu-S-Hlp-TA  کد: دارو و غذا سازمانتهیه کننده: 

 

 
 ( اتصال به درگاه بانک جهت پرداخت عوارض ترخیص22شکل 

ده شمجوز به شکل خودکار برای گمرک ارسال  این رسدببدون مشکل به پایان صدور مجوز ترخیص ی که فرآیند در صورت

دقت نمایید از طرف سامانه مجوز ترخیص غذا و دارو هیچ گونه کد پیگیری،  باشد.میقابل مشاهده  EPLو با ورود به سامانه 

 .شودیا گمرک صادر نمی مسئول فنیرسید یا دیگر موارد مشابه برای 
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 حذف اظهارنامه  

با ثبت  ونموده را حذف تواند درخواست میکاربر ، مرحله پرداخت، تا قبل از داشته باشد نیاز به تغییراتیاظهارنامه گر ا

 نماید.مجدد آن تغییرات را اعمال 

، سامانه اظهارنامه مورد نظر را حذف نموده و لیست درخواست حذف اظهارنامهبا کلیک بر روی دکمه  23شکل مطابق 

 های ثبت شده کاربر را نمایش می دهد.

 
 ( حذف اظهارنامه23شکل 

 کاالویرایش/تایید ترخیص  

در صورتیکه اطالعات خواهد ماند. " 24شکل "مطابق  "در انتظار تایید کد کاال"کارتابل به مرحله س از ترخیص کاال، پ

کاربر تایید و در غیر اینصورت فایل اکسل  "26شکل "و  "25شکل "مطابق کاالی دریافتی با فایل اکسل مطابقت داشته باشد، 

 گذاری می کند.ویرایش و مجددا بار "27شکل "مطابق را 
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 ( در انتظار تایید کد کاال24شکل 
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 ( تایید کد و سری ساخت25شکل 

 
 ( تایید کد و سری ساخت26شکل 
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 ( اصالح و بارگذاری مجدد فایل اکسل27شکل 

 منوی کارتابل 

ین بخش، جهت جستجو در اظهارنامه های ثبت شده مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به مقادیر وارد شده در فیلدهای ا

 در لیست نمایش داده خواهد شد. 28شکل مطابق جستجو توسط کاربر، کلیه اظهارنامه های مطابق با شرایط جستجو 

 ثبت پیام 

مراحل زیر  28شکل تواند درخواست خود را مشاهده نماید. برای مشاهده اظهارنامه مطابق یند میآاربر در هر مرحله از فرک

 باید انجام پذیرد:

 کند.کلیک می کارتابلکاربر از باالی صفحه بر روی  .1

 کند.وارد نموده و بر روی دکمه جستجو کلیک می در بخش فیلترینگ آن مورد نظر خود را شناسه اظهار .2

 دهد.و نمایش می کرده بارگذاریسامانه اظهارنامه مورد نظر را  .3

 نماید.کلیک می آنی جزئیات اظهارنامه بر روی کاربر برای مشاهده .4
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 ( مشاهده اظهارنامه ثبت شده28شکل 

 :نمودثبت  به شرح زیر پیغام مورد نظر را شود می تواندر صورتی که نیاز باشد پیامی به این درخواست اضافه 

 .شودپیغام وارد  متنپیغام مورد نظر در  29شکل مطابق  .1

 .پیغام بر روی دکمه ارسال کلیک شودبرای ثبت  .2

 شود.پیغام مورد نظر در زیر کادر پیغام با نام کاربری که آن را ثبت کرده است نمایش داده می 30شکل مطابق  .3

 
 ( وارد کردن پیام موردنظر29شکل 
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 ( ثبت پیغام 30شکل 




