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 مقدمه -1

 آورد،ها را بر عهده دارد. یکی از امکاناتی که این سامانه فراهم میها وظیفه ثبت اطالعات انواع فرآوردهسامانه صدور پروانه

، آرایشی و بهداشتی دریافت پروانه فرآوردهمنظور بهها است. مسئولین فنی شرکت آرایشی و بهداشتیهای ثبت اطالعات فرآورده

شده برای . اطالعات ثبتنمایندمیها ثبت یک درخواست جدید از طریق سامانه صدور پروانه صورتبهاطالعات این فرآورده را 

و پس از انجام عملیات کارشناسی و تائید،  شدهارسالانجام عملیات کارشناسی به کارشناسان مربوطه در سازمان غذا و دارو 

 گردد.صادر می آرایشی و بهداشتیبرای فرآورده  IRC1پروانه و کد 

 پروانه مادریاست.  شدهلیتشکاز دو مفهوم پروانه مادری و پروانه دختری  آرایشی و بهداشتیهای فرآورده ساختار پروانه

 شود.ثبت این اطالعات یک کد پروانه مادری صادر میاست. به ازای  عمومی فرآورده عاتشامل اطال

دیگر هر پروانه مادری عبارتی خود باشد. بهدر زیرمجموعه پروانه دختریتواند شامل یک یا چند هر پروانه مادری می

ن کند که به آمیی خود داشته باشد. هر زیر فرآورده یک پروانه دریافت تواند یک یا بیش از یک زیر فرآورده در زیرمجموعهمی

 شود.)کد زیر فرآورده( نامیده می IRCرقمی است که کد  16شود. هر پروانه دختری دارای یک کد پروانه دختری گفته می

 )کد پروانه دختری( با کد پروانه مادری متفاوت است. IRCکد  :توجه
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 ورود به سامانه -2

 .نماییددر مرورگر وارد  1شکل مطابق را  (http://irc.fda.gov.ir) ، آدرس«ثبتصدور پروانه » ورود به سامانهبه منظور  .1

 
 «صدور پروانه ثبت» ( ورود آدرس سامانه1شکل 

 را کلیک نمایید.« ورود»ی دکمهورود به سامانه به منظور شود. مینمایش داده  2شکل فرمی مطابق  .2

 
 «صدور پروانه ثبت»فرم اصلی سامانه ( 2شکل 

را « به سیستم ورود»دکمه سپس  .نمایید وارد 3شکل  ابقرا مط« رمز عبور»و « نام کاربری»در فرم نمایش داده شده  .3

 .کلیک نمایید

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

 .ماییدنمراجعه « بازیابی رمز عبورپیوست: »و « بازیابی نام کاربریپیوست: »فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش 

http://irc.fda.gov.ir/
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 ورود نام کاربری و رمز عبور( 3شکل 

انجام  هایبررسی سریع فعالیتبه منظور  «های شرکتگزارش فعالیت»فرم  و رمز عبور، یبودن نام کاربر حیصورت صح در .4

ارسال به منظور منوهای کاربردی را کلیک نمایید.  دکمه  .شودنمایش داده می 4شکل مطابق شده در سامانه 

 شوند.ها نمایش داده میدرخواست
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 های شرکت( فرم گزارش فعالیت4شکل 
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فهرست شامل سپس فرمی را کلیک نمایید. « بهداشتی وآرایشی »ی دکمه 5شکل مطابق ، هافرآوردهاز قسمت  .5

 نمایش داده خواهد شد. 6شکل ثبت شده،  آرایشی و بهداشتیهای فرآورده

 

 «آرایشی بهداشتی»دکمه  -هابخش فرآورده -( منوهای کاربردی5شکل 

 

 های آرایشی و بهداشتی ثبت شده( فهرست فرآورده6شکل 
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 سامانهپیکربندی  -3

 شامل موارد زیر است: 7شکل مطابق  «صدور پروانه ثبت»پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه 

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

 د.باشمیاصلی فرم نمایش و دسترسی سریع به منوهای کاربردی به منظور  دسترسی سریع به منوهای کاربردی: .2

ثبت فرآورده »صورت اختصاصی مربوط به ها، این قسمت به: از بین انواع فرآوردهآرایشی و بهداشتیثبت فرآورده  .3

 است.« آرایشی و بهداشتی

تمی، های سیس. در این صندوق انواع پیامداشته باشیدهای خود دسترسی ندوق پیامبه صتوانید میاز این قسمت ها: پیام .4

 .شودمیکاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری نمایش داده 

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

 باشد.میمنظور خروج از حساب کاربری بهخروج:  .6

 
 پیکربندی سامانه( 7شکل 

  



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:
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 کارتابل ثبت درخواست -4

طابق م آرایشی و بهداشتیپروانه  کارتابل ثبت درخواستفرم  ،فرضصورت پیشبه ،آرایشی و بهداشتیپس از ورود به بخش 

 ها شرح داده شده است.در ادامه فیلترینگ درخواست و هریک از ستون شود.نمایش داده می 8شکل 

 

 های آرایشی و بهداشتی ثبت شده( فهرست فرآورده8شکل 

 ثبت شده های آرایشی و بهداشتیفیلترینگ فرآورده -4-1

 ی مورد نظر را جستجو نمایید.فرآورده 9شکل با استفاده از فیلترینگ، مطابق 

 :وجستج»ی ی مورد نظر نام انگلیسی فرآورده را وارد نموده و دکمهبه منظور جستجوی فرآورده نام انگلیسی فرآورده »

 را کلیک نمایید.

 را کلیک نمایید.« جستجو»ی فرآورده را وارد نموده و دکمهنام فارسی  : نام فارسی فرآورده 

 را کلیک نمایید.« جستجو»ی نام انگلیسی برند را وارد نموده و دکمه :نام انگلیسی برند 

 را کلیک نمایید.« جستجو»ی نام فارسی برند را وارد نموده و دکمه :نام فارسی برند 

 :را کلیک نمایید.« جستجو»ی صاحب نام تجاری را وارد نموده و دکمه عنوان صاحب نام تجاری 

  :را کلیک نمایید.« جستجو»ی و دکمه مودهرا انتخاب ن «تولیدی»ی یا گزینه« وارداتی»ی گزینهنوع فرآورده 
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 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما
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 های آرایشی و بهداشتی ثبت شده( فیلترینگ فرآورده9شکل 

 های ثبت شدهدرخواستمشاهده فهرست  -4-2

 های آن شرح داده شده است.باشد. در ادامه هریک از ستونمی 10شکل مطابق شده ثبت های درخواستفهرست های ستون

 شود.نام انگلیسی و فارسی فرآورده آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می :نام انگلیسی و فارسی فرآورده 

 شود.نام تجاری انگلیسی و فارسی فرآورده آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می :نام انگلیسی و فارسی برند 

 شود.نمایش داده می« وارداتی»یا « تولیدی»برحسب انواع  :نوع فرآورده 

  شود.برند( در این ستون نمایش داده می) یتجارعنوان صاحب نام  :نام تجاریصاحب 

 شود.دسته فرآورده آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می-بندی گروهطبقه :دسته-گروه 

 شود.در این ستون نمایش داده می کد پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی :کد پروانه 

 شود:زیر نمایش داده می تیکی از حاال وضعیت آخرین پروانه دختری به دری براساسوضعیت پروانه ما :وضعیت 

o :گیرد.قرار می« نویسپیش»، فرآورده در وضعیت پس از ثبت اطالعات پیش نویس 

o :را انتخاب نمایید. سپس در ستون« نویسپیش»به منظور بررسی کارشناسان، فرآورده با وضعیت  در انتظار تایید 

ظار در انت»به « نویسپیش»را کلیک نمایید. وضعیت فرآورده در فهرست از « ارسال به کارتابل»ی دکمه« عملیات»

 نماید.تغییر می« تایید
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o :که فرآورده توسط کارشناسان بررسی شده و نیازمند ویرایش باشد، به منظور ویرایش درصورتی نیازمند ویرایش

در فهرست نمایش داده « نیازمند ویرایش»ها با وضعیت ین فرآوردهشود. ااطالعات به مسئول فنی ارجاع داده می

 شوند.می

o :خت های آن پرداسازمان باشد، به منظور صدور پروانه باید هزینهکارشناسان که فرآورده مورد تایید درصورتی پرداخت

 شود.در فهرست نمایش داده می« پرداخت»گردد. به این منظور فرآورده با وضعیت 

o :گیرد.قرار می« فعال»ی صدور پروانه، فرآورده در وضعیت پس از پرداخت هزینه فعال 

o :درصورت نیاز، بنا به تشخیص کارشناسان امکان غیرفعال نمودن پروانه فرآورده وجود دارد. در این صورت  غیرفعال

 شود.در فهرست نمایش داده می« غیرفعال»فرآورده با وضعیت 

 نظر شامل موارد زیر است: روی درخواست موردهای قابل انجام ی فعالیتکلیه :عملیات 

o اطالعات پروانه مادری نمایید. انتخاب را « جزئیات»شده گزینه منظور مشاهده اطالعات درخواست ثبت : بهاتجزئی

 شود.که از قبل ثبت شده است به صورت فقط خواندنی نمایش داده می

o زینه گ باشد، این گزینه فعال خواهد شد.« نیازمند ویرایش»یا « نویسپیش»ت درخواست که وضعی: درصورتیشیرایو

 شود.اطالعات پروانه مادری که از قبل ثبت شده است با قابلیت ویرایش نمایش داده می نمایید. انتخابرا « ویرایش»

o :زیرفرآورده دختری که دارای هاییپروندهبرای تنها  حذف (IRC)  باشد، این  "نویسپیش" هاآننباشند و وضعیت

 گزینه فعال خواهد شد.

o :های ثبت شده نمایش داده شده و فرمت پروانه با اطالعات زیرفرآوردهرا انتخاب نمایید. سپس « چاپ»گزینه  چاپ

 باشد.میچاپ قابل 
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 های ثبت شده( فهرست درخواست10شکل 

 درخواست فرم در قسمت پایین  11شکل ها مطابق جایی در فهرست فرآوردهبه منظور جابه بندی:های صفحهدکمه

 .نماییدموردنظر را جستجو 

 
 بندیهای صفحهدکمه -های ثبت شدهفهرست درخواست( 11شکل 

ثبت اطالعات مادری نمایش فرم کلیک نمایید. سپس  12شکل مطابق را  منظور ثبت یک درخواست جدید دکمه به

 شود.داده می
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 پروانه جدید -های ثبت شده( فهرست درخواست12شکل 
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 ثبت درخواست -5

 مادریثبت اطالعات پروانه  -5-1

نمایش داده  آرایشی و بهداشتیثبت اطالعات اولیه )پروانه مادری( فرآورده به منظور  13شکل مطابق ثبت درخواست فرم 

 شود. توضیحات فیلدهای اطالعاتی در ادامه شرح داده شده است.می
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 فرآورده آرایشی و بهداشتی فرم ثبت درخواست پروانه( 13شکل 
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 را عالمت زنید.« رمیپذیاطالعات و مدارک و مستندات درج شده در سامانه را م هیصحت و دقت کل تیمسئول»ی گزینه .1

لد شود. الزم به ذکر است که این فیعنوان صاحب پروانه در این فیلد نمایش میشده کاربر به ثبتنام شرکت  :صاحب پروانه .2

 قابلیت تغییر ندارد.

شود. الزم به ذکر است که این فیلد قابلیت تغییر نام کشور متبوع شرکت ثبت شده کاربر در این فیلد نمایش میکشور:  .3

 ندارد.

 شود.در این فیلد نمایش داده می اولیه اطالعات مادری پس از ثبتکد پروانه کد پروانه:  .4

 .نماییدانتخاب را « تولیدی»یا « وارداتی»بنابر مشخصات فرآورده یکی از انواع نوع فرآورده:  .5

طابق م را گیرددر آن قرار می آرایشی و بهداشتیفرآورده  بندی خاصی کهدسته :آرایشی و بهداشتیدسته فرآورده -گروه .6

 . تکمیل این فیلد الزامی است.نماییداز فهرست بازشونده، جستجو و انتخاب  14شکل 

 
 آرایشی و بهداشتیدسته فرآورده -( گروه14شکل 

 را عالمت زنید.باشد، گزینه مربوطه در صورتی که فرآورده دارای خواص درمانی نیز می .7

 .نماییددر این فیلد وارد را فرآورده انگلیسی و فارسی نام تجاری )برند( نام انگلیسی و فارسی برند:  .8

ایش جستجو و نم« و بهداشتی ثبت برند آرایشی»باشد، اطالعات نام برند از بخش « وارداتی»در صورتی که فرآورده  توجه:

شود. بنابراین قبل از اقدام به ثبت درخواست پروانه فرآورده باید درخواست مربوطه در این بخش ثبت شده باشد و داده می
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باشد. در غیر این صورت با ورود نام  «فعال»مورد تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو قرار گرفته و وضعیت آن به صورت 

 عاتی در این فیلد نمایش داده نخواهد شد.برند، اطال

 .نماییددر این فیلد وارد  به انگلیسی و فارسیرا نام فرآورده نام انگلیسی و فارسی فرآورده:  .9

در این صورت  را عالمت زنید.« فرآورده نام اختصاصی دارد»در صورتی که فرآورده نام مختص به خود را دارد، گزینه  .10

شود که با نمایش داده می 15شکل مطابق « نام اختصاصی فارسی فرآورده»و « نام اختصاصی انگلیسی فرآورده»فیلدهای 

 .نماییداطالعات مربوطه تکمیل 

 

 ( نام اختصاصی فرآورده15شکل 

را عالمت  «نام به زبان سوم»با زبانی غیر از فارسی یا انگلیسی است، گزینه در صورتی که نام فرآورده نام به زبان سوم:  .11

از را شود. ابتدا زبان مورد نظر نمایش داده می 16شکل مطابق « نام سوم فرآورده»و « زبان»در این صورت فیلدهای  زنید.

 .نماییدوارد را سپس نام فرآورده با رسم الخط زبان انتخاب شده، نمایید. انتخاب فهرست 

 

 ( نام به زبان سوم16شکل 

 .نماییددر این فیلد وارد را نام تجاری صاحب عنوان شرکت  :تجاری نام صاحب .12

 آید:با توجه به نوع فرآورده یکی از حاالت زیر به وجود می توجه:
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 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  22

 

ب نام تجاری نیز به صورت خودکار تکمیل صاح ، اطالعات فیلد«نام برند»با تکمیل اطالعات فیلد  فرآورده وارداتی: -

 شده و غیر قابل تغییر است.

های تحت قرارداد با شرکت صاحب پروانه )تولید قراردادی( نام شرکت صاحب پروانه و نام شرکت لیدی:فرآورده تو -

 برای فیلد صاحب نام تجاری قابل انتخاب است.

شود. الزم به ذکر است که این صورت خودکار در این فیلد نمایش مینام کشور متبوع شرکت صاحب نام تجاری بهکشور:  .13

 ندارد.فیلد قابلیت تغییر 

 .نماییددر این فیلد وارد را عنوان شرکت تولیدکننده سایت تولیدی:  .14

 آید:با توجه به نوع فرآورده یکی از حاالت زیر به وجود می توجه:

نیز به صورت خودکار تکمیل شده و غیر  فیلد این ، اطالعات«نام برند»با تکمیل اطالعات فیلد  فرآورده وارداتی: -

 قابل تغییر است.

های تحت قرارداد با شرکت صاحب پروانه )تولید قراردادی( نام شرکت صاحب پروانه و نام شرکت فرآورده تولیدی: -

 برای این فیلد قابل انتخاب است.

 .نماییددر این فیلد وارد را بندی کننده عنوان شرکت بسته بندی:سایت بسته .15

 آید:با توجه به نوع فرآورده یکی از حاالت زیر به وجود می توجه:

، اطالعات این فیلد نیز به صورت خودکار تکمیل شده و غیر «نام برند»با تکمیل اطالعات فیلد  فرآورده وارداتی: -

 قابل تغییر است.

های تحت قرارداد با شرکت صاحب پروانه )تولید قراردادی( نام شرکت صاحب پروانه و نام شرکت فرآورده تولیدی: -

 برای این فیلد قابل انتخاب است.

مدرک گواهی را به زبان فارسی و انگلیسی بارگذاری نمایید. این بخش تنها  17شکل مطابق  گواهی ثبت نشان تجاری: .16

 شود.نمایش داده می «تولیدی»های برای فرآورده
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 ( گواهی ثبت نشان تجاری17شکل 

 است.. تکمیل این فیلد الزامی نماییدنتخاب ابازشونده فهرست از را ی فرآورده شکل فیزیکشکل فرآورده:  .17

 سال نیز قابل استفاده است، گزینه مربوطه را عالمت زنید. 3در صورتی که فرآورده برای کودکان زیر  .18

 .نماییدانتخاب را  Liquidیا  Solid ،SemiSolidیکی از حاالت : مادهحالت  .19

 .نماییدبارگذاری را مدارک مربوط به موارد مصرف فرآورده  مورد مصرف/ادعا: .20

 توضیحات مربوط به مصرف فرآورده را وارد نمایید. ادعا:توضیحات مورد مصرف/  -

صورت به 18شکل مطابق همراه با توضیحات نحوه مصرف را  آرایشی و بهداشتیفرآورده مقدار مصرف معمول  مقدار مصرف: .21

 . تکمیل این فیلد الزامی است.دهیدمتنی شرح 

 .نماییدوارد را هشدارهای مربوط به مصرف فرآورده  توضیحاتهشدار:  .22

 .را وارد نماییدتوضیحات مواردی که فرآورده نباید مصرف شود  موارد منع مصرف: .23

 

 ( توضیحات در خصوص فرآورده18شکل 

کد پروانه مادری نیز به صورت  اطالعات مربوط به پروانه مادری ثبت و نهایی خواهد شد.را کلیک نمایید. ، دکمه  .24

 شود.سیستمی تولید و نمایش داده می
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 .شودمینمایش داده  پس از ثبت اطالعات اولیه، فرم جاری حالت فقط خواندنی خواهد داشت و دکمه  .25
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 ثبت اطالعات زیر فرآورده -5-2

نمایش  آرایشی و بهداشتیورود اطالعات زیرفرآورده به منظور  19شکل فرمی مطابق را کلیک نمایید.  دکمه 

 فیلدهای اطالعاتی در ادامه شرح داده شده است. .شودداده می

 

 مشخصات اصلی -( ثبت زیرفرآورده19شکل 
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 اصلیمشخصات  -گام اول -5-2-1

شوند. توضیحات فیلدهای وارد می 19شکل مطابق  آرایشی و بهداشتیدر این گام اطالعات و مشخصات اصلی زیر فرآورده 

 اطالعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 د.باشوارد شده و غیرقابل تغییر می مادریاز پروانه با توجه به اطالعات وارد شده : انگلیسی فارسی و نام فرآورده به .1

 باشد.وارد شده و غیرقابل تغییر می مادریاز پروانه با توجه به اطالعات وارد شده : شرکت تولیدکننده .2

 شده و غیر قابل تغییر است.تکمیل با توجه به شرکت تولیدکننده : کشور .3

 .نماییدانتخاب  فهرستاز  را آرایشی و بهداشتیفرآورده  تولیدکننده شرکت: خط تولید تولید خط .4

 «ثبت برند آرایشی و بهداشتی»و « ثبت منبع آرایشی و بهداشتی»های خط تولید شرکت تولیدکننده در بخش :توجه

 .ندباشو قابل انتخاب مینمایش داده  ، خطوط تولیدهااند. با توجه به اطالعات قبلی ثبت شده در این بخشمعرفی شده

 باشد.وارد شده و غیرقابل تغییر می مادریپروانه از با توجه به اطالعات وارد شده  بندی کننده:شرکت بسته .5

 بندی کننده تکمیل شده و غیر قابل تغییر است.با توجه به شرکت بسته کشور: .6

 فرآورده آرایشی و بهداشتی را از فهرست انتخاب نمایید. بندی کنندهبسته شرکت بندیبستهخط  بندی:خط بسته .7

ثبت برند آرایشی و »و « ثبت منبع آرایشی و بهداشتی»های در بخش کنندهبندی بستهشرکت  بندیبستهخط  :توجه

نمایش داده و قابل  بندیبستهها، خطوط اند. با توجه به اطالعات قبلی ثبت شده در این بخشمعرفی شده« بهداشتی

 باشند.انتخاب می

ت شود و با اطالعات ثبنمایش داده می «وارداتی»های این فیلد تنها برای فرآورده: (اعطا کننده نمایندگیذینفع ) شرکت .8

 به صورت خودکار تکمیل شده و غیر قابل تغییر است.« ثبت برند آرایشی و بهداشتی»شده در بخش 

 شود.صورت خودکار نمایش داده میاست به شده واقع: کشوری که شرکت ذینفع )نماینده( در آن کشور .9

ها و قابل عرضه در فروشگاه یکاال ییشناسا یبراکه  استرقمی  14تا  12کدی  GTIN کد: (GTIN2) جی تی آی ان .10

را وارد  GTINکد شود. تولید می GS1از طریق سازمان جهانی  و شودیعرضه ازجمله صادرات استفاده م هاییستمس

 تکمیل این فیلد الزامی است.نمایید. 

                                                 
2
 Global Trade Item Number 
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 14تا کد نمایید رقم باشد، به ابتدای کد، عدد صفر اضافه  14که کمتر از  GTINدر صورت در اختیار داشتن کد : توجه

. نماییدوارد  00000014725836رقمی  14صورت کد بهرا  14725836رقمی  8مثال کد  عنوانرقمی به دست آید. به

 فرد و غیرتکراری باشد.های یک پروانه مادری باید منحصربهبرای زیر فرآورده GTINهمچنین کد 

 را عالمت «جهت صادرات فقط»شود، گزینه صادرات تولید میمنظور که فرآورده تنها به درصورتی صرفاً جهت صادرات: .11

 زنید.

گذاری و پخش در بازار داخلی را نخواهد زده شود، قرآورده تولیدی قابلیت شناسهعالمت در صورتی که این گزینه  توجه:

 داشت.

های ویژگی را از فهرست انتخاب نمایید. آرایشی و بهداشتیدر این بخش نوع کاربرد و عرضه فرآورده  های فرآورده:ویژگی .12

 فرآورده شامل حاالت زیر است:

بندی خاص با بسته آرایشی و بهداشتیفرآورده  کهدرصورتی های چند جزئی:جهت استفاده در فرآوردهفقط  .1.12

 .نماییدانتخاب را گیرد این گزینه ستفاده قرار میهای چند جزئی مورد اخود تولید و در فرآورده

آرایشی و فرآورده  کهدرصورتی :(Pallet) بندیهای چند جزئی و بدون بستهجهت استفاده در فرآوردهفقط  .2.12

های چند جزئی تولید بندی فرآوردهبندی خاص خود و برای استفاده و قرارگرفتن در بستهبدون بسته بهداشتی

یر زبندی از مراحل ثبت . الزم به ذکر است که با انتخاب این گزینه، گام بستهرا انتخاب نماییداین گزینه  ،شودمی

 شود.حذف می فرآورده

 شوددر صورتی که فرآورده با اطالعات ثبت شده به بازار عرضه می: جهت استفاده در فرآورده تک جزئیفقط  .3.12

 .را انتخاب نماییداین گزینه 

های مربوط به فرآورده چند جزئی، امکان ارسال درخواست ثبت شده به کارشناس خاب هر یک از گزینهبا انت توجه:

 -هابخش فرآورده -یکاربرد یمنوهاوجود نخواهد داشت. در این موارد باید یک درخواست پروانه چندتایی )از بخش 

ای است که در این بخش ثبت شده است، دهرا انتخاب نمایید.( که یکی از اجزای آن فرآور «پروانه چندتایی»دکمه 

ثبت گردد. با ارسال درخواست پروانه چندتایی به کارشناس، درخواست فرآورده نیز به کارشناسان سازمان غذا و دارو 

 ارسال خواهد شد.

بندی هم به صورت تک جزئی و هم به صورت چند جزئی مورد استفاده قرار در صورتی که فرآورده با بسته توجه:

 .را انتخاب نمایید« جهت استفاده در فرآورده تک جزئی»گیرد، گزینه می
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 :را انتخاب نماییدهای زیر جهت تعیین نوع فرآورده یکی از گزینه .13

هایی که به عنوان ماده اولیه در تولید محصوالت دیگر مورد در صورتی که درخواست برای فرآورده ماده اولیه: .1.13

 را عالمت زنید.شود، این گزینه گیرد، ثبت میاستفاده قرار می

این گزینه را شود، گردد، ثبت میای که به بازار عرضه میدر صورتی که درخواست برای فرآورده فرآورده نهایی: .2.13

 زنید.عالمت 

 این گزینه را عالمت زنید. ،شودمی تولید و یا وارد )فله( صورت بالککه فرآورده بهدرصورتی بالک: .3.13

از  فرآورده مشتق شده»آمده باشد، گزینه دستاز مواد بالک به مستقیماً که فرآوردهدرصورتی مشتق شده از بالک: .4.13

زیر فرآورده بالکی که  شود.نمایش داده می 20شکل مطابق . با انتخاب این گزینه فیلدی نماییدانتخاب را « بالک

یا نام تجاری و نام عمومی  (،IRCاز اطالعات کد پروانه ) قسمتیبا وارد کردن را از آن مشتق شده است  فرآورده

 نمایید.انتخاب جستجو و فرآورده بالک مورد نظر، 

الزاماً باید فرآورده بالکی که فرآورده از آن مشتق شده است در سامانه  ،برای ثبت فرآورده مشتق شده از بالک توجه:

 ثبت و پروانه دریافت کرده باشد.

 

 ( فرآورده مشتق شده از بالک20شکل 

کل شدر صورتی که هزینه ثبت پروانه فرآورده از قبل به صورت فیش واریزی، پرداخت شده است، مطابق  فیش پرداخت: .14

ا تصویر فیش پرداختی ر را کلیک نموده و« بارگذاری فایل»ی دکمهرا انتخاب نمایید. سپس « فیش پرداخت»گزینه  21

 بارگذاری نمایید.
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 ( ثبت اطالعات فیش پرداخت21شکل 

فیلدهای سپس . نماییدانتخاب را « رأی کمیته فنی دارد»گزینه  22شکل مطابق کمیته فنی، از در صورت داشتن رأی  .15

 .نماییدبا اطالعات مربوطه تکمیل فیلدها را  ،دنشونمایش داده می« تاریخ کمیته فنی»و « شماره کمیته فنی»

 

 اطالعات کمیته فنی ( ثبت22شکل 

مطابق . با انتخاب این گزینه نماییدانتخاب را ، «IRCاطالعات مربوط به کد »، گزینه از قبل IRCدر صورت داشتن کد  .16

 PNGهای با یکی از فرمت را فایل مربوطهشود. نمایش داده می« IRCرقمی  16کد »و فیلد  دکمه  23شکل 

 .نماییددر کادر مربوطه وارد را رقمی  IRC 16کد نمایید. سپس بارگذاری مگابایت  2و حجم حداکثر  JPEGیا 

شد. در غیر این صورت کد وارد با آرایشی و بهداشتیفرد و مختص فرآورده وارد شده باید کدی منحصربه IRCکد  توجه:

 شود.شده پذیرفته نمی

 

 IRC( اطالعات مربوط به کد 23شکل 
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  شود.بندی نمایش داده میبسته -دومگام را کلیک نمایید.  دکمه  .17
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 بندیبسته -گام دوم -5-2-2

 .نماییدبه شرح زیر وارد  24شکل مطابق در سه سطح را آرایشی و بهداشتی  زیر فرآوردهبندی در این گام مشخصات بسته

 باشد.فرآورده میزیر بندی و الیه در تماس با سطح بسته ترینکوچک بندی اولیهسطح بسته .1

 گیرند.های اولیه درون آن قرار میبندیسطحی است که بسته بندی ثانویه )الف(سطح بسته .2

 گیرند.های ثانویه )الف( درون آن قرار میبندیسطحی است که بسته بندی ثانویه )ب(سطح بسته .3

 باشد و سطوح دیگر در صورت وجود آن سطح تکمیل شوند.بندی اولیه الزامی میتنها تکمیل اطالعات سطح بسته توجه:

 

 یبندبسته سطوح( 24شکل 

 در ادامه شرح داده شده است. ،اندنمایش داده شده 25شکل  فیلدهای اطالعاتی این گام که درتوضیحات مربوط به 
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 فرآورده آرایشی و بهداشتیبندی زیر ثبت اطالعات بسته -( گام دوم25شکل 

گویند. سطح بندی اولیه میرا بستهفرآورده زیر بندی و الیه در تماس مستقیم با بسته سطح ترینکوچک بندی اولیه:بسته .1

مطابق  یهبندی اول. فرم ورود اطالعات سطح بستهباشدکننده میسطح عرضه فرآورده به مصرف ترینکوچکبندی اولیه بسته

 بندی اولیه در ادامه شرح داده شده است.توضیحات مربوط به فیلدهای اطالعاتی بسته شود.نمایش داده می 26شکل 



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  33

 

 . تکمیل این فیلد الزامی است.نماییدانتخاب فهرست از را بندی اولیه نوع بستهاولیه:  بندیبسته .1.1

 بندی اولیه را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.وزن فرآورده در بسته :مقدار/حجم/وزن .2.1

 تکمیل این فیلد الزامی است. .نماییدانتخاب  را از فهرستبندی اولیه گیری مقدار در بسته: واحد اندازهواحد .3.1

ندی را بگیری مقدار در سطح بستهفیلد واحد توسط کاربر تکمیل نگردد، سیستم واحد اندازه کهدرصورتی: توجه

ها، هایی مانند محلولگیری فرآوردهبنابراین توجه فرمایید که واحد اندازه؛ نمایدتعدادی و عددی محاسبه می صورتبه

 باشند، حتماً انتخاب شود.یی است که قابل شمارش نمصورتبه هاآنپودرها و ... که فرم فیزیکی 

نس ج تکمیل این فیلد الزامی است. را از فهرست انتخاب نمایید.بندی اولیه جنس بستهاولیه:  بندیبسته جنس .4.1

 بندی اولیه شامل موارد زیر است:بسته

 ت.تغییر اسو غیر قابل شده به صورت خودکار با اطالعات وارد شده در پروانه مادری نمایش داده : بندیبسته سایت .5.1

 شود.صورت خودکار نمایش داده میبندی بهنجام بسته: کشور محل اکشور .6.1

ل تغییر شود و غیر قاببا توجه به موارد انتخاب شده قبلی نمایش داده میبندی اولیه : خط بستهبندی اولیهخط بسته .7.1

 است.

رند ثبت ب»و « ی و بهداشتیثبت منبع آرایش»های در بخشبندی کننده بستهشرکت بندی بسته وطخط :توجه

اند. اطالعات نمایش داده شده و قابل انتخاب با توجه به اطالعات قبلی ثبت شده در معرفی شده« آرایشی و بهداشتی

 شوند.ها نمایش داده میاین بخش

ا با ر آرایشی و بهداشتیبندی و یا برچسب زیر فرآورده : فایل طرح بستهبرچسب سطح اول -بندیطرح بسته .8.1

. تکمیل این فیلد برای آخرین سطح نماییدمگابایت بارگذاری  2 کمتر از حداکثر با حجم png یا jpegهای فرمت

 الزامی است. "دارای تاییدیه کمیته فنی"و  "اولیه"در نوع  بندی انتخاب شده،بسته

 ارگذاری شود.ب« وارداتی»های فایل طرح لیبل فارسی برای فرآورده: سطح اول طرح لیبل فارسی .9.1

شود. با گذاری بر اساس آن انجام میگذاری و قیمتعرضه مربوط به سطحی است که شناسه: نحوه نحوه عرضه .10.1

 بندی اولیه انتخاب نمود.توان نحوه عرضه و توزیع را با بسته، می26شکل مطابق  انتخاب این گزینه



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:
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 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  34

 

 

 بندی اولیه( بسته26شکل 

ی اول بیش از یک مرحله است و بسته آرایشی و بهداشتیبندی زیر فرآورده که بستهدرصورتی الف(:) هیثانوبندی بسته .2

. نماییدوارد را الف( انتخاب و اطالعات مربوط به آن ) هیثانوبندی بسته 27شکل مطابق گیرد، ی دوم قرار میدرون بسته

 در این سطح وجود ندارد.« واحد»باشد با این تفاوت که فیلد این سطح نیز مانند سطح اولیه میفیلدهای 

 

 بندی ثانویه )الف(( بسته27شکل 

 هیثانوی بیش از دو مرحله است و بسته آرایشی و بهداشتیبندی زیر فرآورده که بستهدرصورتی ب(:) هیثانوبندی بسته .3

فیلدهای این سطح نیز . نماییدانتخاب را ب( ) هیثانوبندی بسته 28شکل مطابق گیرد، ی سوم قرار میالف( درون بسته)

 در این سطح وجود ندارد.« واحد» باشد با این تفاوت که فیلدمانند سطح اولیه می



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  35

 

 
 ب() هیثانوبندی ( بسته28شکل 

عالمت زده « نحوه عرضه»ی ، با توجه به بخشی که گزینه29شکل فرآورده مطابق  اطالعات نحوه عرضه زیر نحوه عرضه: .4

 شود. بندی ثانویه )ب((، نمایش داده میبندی ثانویه )الف(، بستهبندی اولیه، بستهشده باشد )بسته

 

 ( نحوه عرضه29شکل 

 .نماییدانتخاب را گیرند بندی قرار میبسته سایر اقالمی که درملحقات:  .5



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  36

 

فایل برگه راهنما  30شکل باشد، مطابق بندی میکه زیر فرآورده دارای برگه راهنما در بستهدرصورتی بارگذاری برگه راهنما: .6

 را بارگذاری نمایید.

 

 برگه راهنما -بندی( بسته30شکل 

 شود.نگهداری نمایش داده میشرایط  -گام سومرا کلیک نمایید.  دکمه  .7

  



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  37

 

 نگهداریشرایط  -گام سوم -5-2-3

 .نماییدوارد را  آرایشی و بهداشتیپایداری و بهترین زمان مصرف زیر فرآورده  شرایط نگهداری، 31شکل مطابق در این گام 

 داده شده است.توضیحات فیلدهای اطالعاتی در ادامه شرح 

 

 ثبت اطالعات شرایط نگهداری زیرفرآورده آرایشی و بهداشتی -( گام سوم31شکل 

شامل  ،شرایط پایداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، قبل از باز شدن بسته: قبل از باز شدن بسته[] یداریپاشرایط  .1

 :زیر است موارد

اری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، قبل از باز شدن بسته را از فهرست انتخاب نمایید. شرایط نگهد شرایط نگهداری: .1.1

 قابل انتخاب است. تکمیل این فیلد الزامی است.مورد از فهرست یک یا چند 

 .نماییدعددی وارد  صورتبهرا  آرایشی و بهداشتیمدت پایداری زیر فرآورده  مدت: .2.1

 .نماییدانتخاب فهرست از مدت پایداری را واحد زمانی  واحد: .3.1



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  38

 

 «دمای دقیق نگهداری»نمایید. فهرست فیلد انتخاب مقدار دمای دقیق نگهداری را از فهرست  دمای دقیق نگهداری: .4.1

 شامل یکی از موارد زیر است:

 دمای نگهداری  حداکثربه منظور ورود  32شکل که این مورد انتخاب شود، فیلدی مطابق درصورتی :کمتر از

 شود.زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می

o گراد را به صورت عددی وارد نمایید.ی سانتیدرجه گراد(:از )درجه سانتی 

 

 دما حداکثر -دمای دقیق نگهداری -شرایط پایداری )قبل از باز شدن بسته(( 32شکل 

  دمای نگهداری حداقل به منظور ورود  33شکل  که این مورد انتخاب شود، فیلدی مطابقدرصورتی :ازبیشتر

 شود.زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می

o گراد را به صورت عددی وارد نمایید.ی سانتیدرجه گراد(:از )درجه سانتی 

 

 دما حداقل -دمای دقیق نگهداری -اری )قبل از باز شدن بسته(شرایط پاید( 33شکل 

 مطابق« گراد(تا )درجه سانتی»و « گراد(از )درجه سانتی»که این مورد انتخاب شود، فیلدهای درصورتی :مابین 

 شوند.نمایش داده می 34شکل 

o حداقل دمای نگهداری فرآورده آرایشی و بهداشتی قبل از باز شدن بسته، را به  گراد(:از )درجه سانتی

 صورت عددی وارد نمایید.

o حداکثر دمای نگهداری فرآورده آرایشی و بهداشتی قبل از باز شدن بسته، را به  گراد(:تا )درجه سانتی

 صورت عددی وارد نمایید.



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  39

 

 

 دمای مابین -دمای دقیق نگهداری -شرایط پایداری )قبل از باز شدن بسته(( 34شکل 

آرایشی و بهداشتی، پس از باز شدن بسته، شامل  شرایط پایداری زیر فرآورده: [بسته پس از باز شدن] یداریپاشرایط  .2

 موارد زیر است:

شرایط نگهداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، پس از باز شدن بسته را از فهرست انتخاب نمایید.  شرایط نگهداری: .1.2

 ت:زیر اس یک یا چند مورد از فهرست قابل انتخاب است. تکمیل این فیلد الزامی است. شرایط نگهداری شامل موارد

 .عددی وارد نمایید صورتبهرا  آرایشی و بهداشتیمدت زمان پایداری فرآورده  مدت: .2.2

  شامل یکی از موارد زیر است:« واحد»واحد زمانی مدت پایداری را از فهرست انتخاب نمایید. فهرست فیلد  واحد: .3.2

 «دمای دقیق نگهداری»نمایید. فهرست فیلد انتخاب مقدار دمای دقیق نگهداری را از فهرست  دمای دقیق نگهداری: .4.2

 شامل یکی از موارد زیر است:

 :دمای نگهداری  حداکثربه منظور ورود  35شکل  که این مورد انتخاب شود، فیلدی مطابقدرصورتی کمتر از

 شود.زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می

 گراد را به صورت عددی وارد نمایید.ی سانتیدرجه گراد(:از )درجه سانتی 

 

 دما حداکثر -دمای دقیق نگهداری -شرایط پایداری )پس از باز شدن بسته(( 35شکل 

  :دمای نگهداری حداقل به منظور ورود  36شکل  که این مورد انتخاب شود، فیلدی مطابقدرصورتیبیشتر از

 شود.زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می

o گراد را به صورت عددی وارد نمایید.ی سانتیدرجه گراد(:از )درجه سانتی 



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  40

 

 

 دما حداقل -دمای دقیق نگهداری -اری )پس از باز شدن بسته(شرایط پاید( 36شکل 

 :مطابق« گراد(تا )درجه سانتی»و « گراد(از )درجه سانتی»که این مورد انتخاب شود، فیلدهای درصورتی مابین 

 شوند.نمایش داده می 37شکل 

o از باز شدن بسته، را به  پسحداقل دمای نگهداری فرآورده آرایشی و بهداشتی  گراد(:از )درجه سانتی

 صورت عددی وارد نمایید.

o از باز شدن بسته، را به  پسو بهداشتی حداکثر دمای نگهداری فرآورده آرایشی  گراد(:تا )درجه سانتی

 صورت عددی وارد نمایید.

 

 دمای مابین -( دمای دقیق نگهداری37شکل 

 زیر است: شامل مواردبهترین زمان برای مصرف فرآورده آرایشی و بهداشتی، : بهترین زمان برای مصرف .3

 .نماییدعددی وارد  صورتبهرا  بهداشتیآرایشی و بهترین زمان مصرف زیر فرآورده  مدت: .1.3

 شامل یکی از موارد زیر است:« واحد»فهرست فیلد  .فهرست انتخاب نماییداز را واحد زمانی  واحد: .2.3

  نمایشها ویژگی -و گام چهارمشده اطالعات مراحل قبل با موفقیت ثبت را کلیک نمایید.  دکمه 

 شود.داده می

  



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  41

 

 هاویژگی -گام چهارم -5-2-4

 های زیر است. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.شامل بخش 38شکل مطابق  مرحلهاین 

 خصوصیات ظاهری/فیزیکی -

 خصوصیات شیمیایی -

 خصوصیات میکروبیولوژی -

 فلزات سنگین -

 باشد.انتخاب شده، الزامی می دسته-گروهتکمیل فیلدهای این مرحله با توجه به  توجه:



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  42

 

 

 هاویژگی -( گام چهارم38شکل 
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 شامل موارد زیر است: خصوصیات ظاهری/فیزیکیبخش  .1

، از پالت رنگ انتخاب در حال ثبت است ای کهتنها برای زیر فرآوردهرا  آرایشی و بهداشتیرنگ زیر فرآورده  رنگ: .1.1

 شوند.های زیرمجموعه آن نمایش داده میبا کلیک بر روی هر رنگ، رنگ 40شکل و  39شکل مطابق . نمایید

 

 پالت رنگ -خصوصیات ظاهری/فیزیکی( 39شکل 

 

 مجموعههای زیررنگ -خصوصیات ظاهری/فیزیکی( 40شکل 

انتخاب فهرست بازشونده از را  آنشکل ظاهری ، دباشدر صورتی که فرآورده دارای شکلی خاص می شکل ظاهری: .2.1

 .نمایید

 .دهیدشرح در صورت وجود را  آرایشی و بهداشتیروی زیر فرآورده  عبارت چاپ شده بر چاپ: .3.1

 .نماییدوارد آرایشی و بهداشتی را فرآورده زیر رایحه رایحه:  .4.1

 .نماییدوارد « عدد*عدد»به صورت را اندازه واحد فرآورده ابعاد:  .5.1
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داد شود. تعدسته انتخابی فرآورده متناسب با این ویژگی باشد، نمایش داده می-در صورتی که گروه ها:تعداد الیه .6.1

 های فرآورده به صورت عددی وارد شود.الیه

ارگذاری ب را بندیبدون هیچ پوشش و بسته آرایشی و بهداشتی فرآوردهزیر تصویری از  شکل ظاهری: فایلبارگذاری  .7.1

 .نمایید

زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را مربوط به خصوصیات ظاهری  کمدار بارگذاری فایل خصوصیات فیزیکی: .8.1

 .نماییدبارگذاری 

 شامل موارد زیر است: خصوصیات شیمیاییبخش  .2

 .نمایید شودبه صورت عددی وارد را مقدار آن  الکترولیز: .1.2

2.2. PH:  نمایید شودرا به صورت عددی وارد مقدار آن. 

مدارک مربوط به خصوصیات شیمیایی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را  :خصوصیات شیمیایی بارگذاری فایل .3.2

 بارگذاری نمایید.

د. سپس واحد . برای هر مورد مقدار را به صورت عددی وارد نماییشامل موارد زیر است خصوصیات میکروبیولوژیبخش  .3

 انتخاب نمایید. cfu/mlیا  cfu/grهای گیری را از فهرست بازشونده از بین گزینهاندازه

 های مزوفیل هوازیباکتری .1.3

 اشریشیا کلی .2.3

 آئروژینوزاسودوموناس  .3.3

 اورئوساستافیلوکوکوس  .4.3

 کاندیدا آلبیکنس .5.3

 مخم .6.3

 کپک .7.3

زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را  میکروبیمدارک مربوط به خصوصیات  میکروبی:بارگذاری فایل خصوصیات  .8.3

 بارگذاری نمایید.
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 ppmگیری وارد شود. واحد اندازهبرای هر مورد مقدار آن به صورت عددی  .شامل موارد زیر است فلزات سنگینبخش  .4

 باشد.می

 سرب .1.4

 آرسنیک .2.4

 جیوه .3.4

 مقدار کل فلزات سنگین .4.4

فلزات سنگین زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را مدارک مربوط به خصوصیات : بارگذاری فایل فلزات سنگین .5.4

 بارگذاری نمایید.

 شود.نمایش داده میفرموالسیون  -اطالعات وارد شده ثبت و گام پنجمرا کلیک نمایید.  دکمه  .5
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 فرموالسیون -گام پنجم -5-2-5

. توضیحات نماییدوارد  را آرایشی و بهداشتیزیر فرآورده فرموالسیون اطالعات مربوط به  41شکل مطابق در این گام 

 فیلدهای اطالعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 

 فرموالسیون -( گام پنجم41شکل 

ا ر زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی)اجزای شیمیایی و اجزای طبیعی(  دهندهنوع مواد تشکیل دهنده:تشکیلنوع مواد  .1

 های موجود انتخاب نمایید.از بین گزینه 43شکل و  42شکل مطابق 

 

 اجزای شیمیایی -دهنده( نوع مواد تشکیل42شکل 
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 اجزای طبیعی -دهنده( نوع مواد تشکیل43شکل 

را کلیک نمایید. فرمی مطابق  دکمه  افزودن ماده اولیه: -اجزای شیمیایی 1.2

 شود. توضیحات هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.مینمایش داده ماده اولیه  به منظور افزودن 44شکل 
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 فرم جزئیات فرمول -افزودن ماده اولیه -( اجزای شیمیایی44شکل 

 :زیر انتخاب نمایید:های نوع ماده اولیه زیرفرآورده آرایشی و بهداشتی را از بین گزینه نوع ماده اولیه 

 :باشند.ای که خود دارای یک جزء میماده اولیه ساده 

 :ترکیبی»ی درصورت انتخاب گزینه باشند.ای که در فرموالسیون خود دارای چند جزء میمواد اولیه ترکیبی» ،

 شود.)قسمت مشخص شده با رنگ آبی( نمایش داده می 44شکل مطابق « ردهاجزای شیمیایی فرآو»جدول 

 باید با فرموالسیون خاص خود در بخش مواد اولیه ثبت شده باشند.« ترکیبی»مواد اولیهتوجه: 
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 تکمیل این فیلد الزامی است.نماییدبازشونده انتخاب فهرست وارد و از را  نام علمی ماده اولیه ه اولیه:ماد . 

 

 اجزای شیمیایی فرآورده -( ماده اولیه ترکیبی45شکل 

 امل یکی ش« نوع»مقادیر فیلد  . تکمیل این فیلد الزامی است.نماییدانتخاب فهرست بازشونده از را : نوع ماده اولیه نوع

 از موارد زیر است:

o موثره 

o جانبی 

 فارماکوپه مورد نظر را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید.: 3فارماکوپه 

  نانو ذره است، این گزینه را عالمت زنید. سپس  شاملکه زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، درصورتی :ذره نانوشامل

را وارد نمایید.  ppmمقدار نانو ذره در  شوند.نمایش داده می 46شکل  مطابق« مدرک نانو»و « مقدار نانو ذره»فیلد 

 را کلیک نموده و مدرک نانو را بارگذاری نمایید.« بارگذاری فایل»تکمیل این فیلد الزامی است. همچنین دکمه 

                                                 
3

روش  ه،یداروها و مواد اول ینحوه نگهدار ،یموارد مصرف، عوارض جانب ،ییاز اطالعات دارو یهستند شامل فهرست کامل ییهاها مرجعفارماکوپه 

ها مرجع یگذار. نامرندیگیمورد استفاده قرار م ییغذا عیو صنا یکه در داروساز ییو استانداردها ییایمیو ش یکیزیف یهاروش ،یو جانب هیمواد اول زیآنال

 .ردیپذیبر اساس کشور و مرجع صادرکننده آن انجام م
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 نانو ذره -فزودن ماده اولیه( ا46شکل 

 ( به مقدار کافیq.s) :شوند.در صورت تیک زدن این گزینه فیلدهای مقدار و واحد غیرفعال می 

 :وارد نمایید. 100و کمتر از درصد خلوص ماده اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی را به صورت عددی  درصد خلوص 

 :این فیلد غیرقابل  شود.نمایش داده می« درصد»بهداشتی به صورت واحد خلوص ماده اولیه فرآورده آرایشی و  واحد

 باشد.تغییر می

 تکمیل این فیلد الزامی است.نماییدعددی وارد  صورتبهرا : مقدار ماده مورد استفاده مقدار . 

 تکمیل این فیلد الزامی است.نماییدانتخاب فهرست بازشونده از را گیری : واحد اندازهواحد . 

  فهرست در فیلد مربوطه وارد و از را زیر فرآورده دهنده نام شرکت تولیدکننده ماده تشکیل: تولیدکنندهشرکت

این شرکت حتما باید از قبل ماده اولیه را در سامانه مربوطه ثبت کرده باشد. تکمیل این فیلد  .نماییدبازشونده انتخاب 

 اختیاری است.

  نمایش  47شکل مطابق « اجزای شیمیایی فرآورده»اطالعات وارد شده ثبت و در جدول را کلیک نمایید.  دکمه

 شود.میبدون ثبت اطالعات بسته « جزئیات فرمول»فرم  دکمه کلیک با همچنین شوند. داده می

. توضیحات مربوط به فیلدهای شودنمایش داده می 47شکل مطابق  ماده اولیه اطالعات: فرآورده اجزای شیمیاییجدول  .2

 شده است. شرح دادهمربوطه در ادامه 

 شود.نام ماده اولیه ثبت شده نمایش داده می ماده اولیه:نام  .1.2

 شود.نمایش داده می« جانبی»یا « موثره»نوع ماده اولیه به یکی از حاالت نوع:  .2.2

 شود.نمایش داده می« ترکیبی»یا « ساده»نوع ماده اولیه به یکی از حاالت  نوع ماده اولیه: .3.2
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4.2. CASNumber:  شده، باتوجه به نام ماده اولیه انتخابCASNumber شود.نمایش داده می 

 شود.مقدار و واحد انتخاب شده نمایش داده می مقدار: .5.2

 های قابل انجام برروی ماده انتخابی شامل موارد زیر است:کلیه فعالیت عملیات: .6.2

 شود. اطالعات مورد نظر را ویرایش نمایش داده می 44شکل را کلیک نمایید. فرمی مطابق  : دکمه ویرایش

 را کلیک نمایید.« تایید»نموده و دکمه 

 شود.زیر فرآورده حذف می دهندهلیتشکماده را کلیک نمایید.  دکمه : حذف 

 

 اجزای شیمیایی فرآورده( جدول 47شکل 

ماده مورد نظر در فهرست موجود یافت نشد، دکمه  کهدرصورتی ماده مورد نظر خود را در لیست موجود پیدا نکردم: 1.2.1

های جستجوی ماده اولیه در بانک، به منظور 48شکل فرمی مطابق  را کلیک نمایید. 

مطابق  سپس را کلیک نمایید.« جستجو»را وارد و دکمه  Cas Numberشود. نام ماده یا اطالعاتی جهانی نمایش داده می

 را کلیک نمایید. دکمه ، 49شکل 

 

 های اطالعاتی جهانی( جستجوی ماده اولیه در بانک48شکل 
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 فهرست مواد اولیه ( افزودن ماده اولیه به49شکل 

 .شودیافزوده م هیمواد اول فهرستبه آرایشی اولیه ماده با نمایش پیامی  50شکل مطابق 

 

 ( نمایش پیام ثبت ماده اولیه آرایشی50شکل 

 51شکل فرمی مطابق  را کلیک نمایید. دکمه  افزودن ماده اولیه: -اجزای طبیعی 1.3

 شود. توضیحات هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.ماده اولیه نمایش داده می به منظور افزودن
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 فرم جزئیات اجزای طبیعی -افزودن ماده اولیه -( اجزای طبیعی51شکل 

  بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.فهرست را وارد و از  نام علمی ماده اولیه نام علمی(:ماده )نام 

 امل یکی ش« نوع»ل این فیلد الزامی است. مقادیر فیلد : نوع ماده اولیه را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. تکمینوع

 از موارد زیر است:

o موثره 

o جانبی 

 :ولیه را از فهرست انتخاب نمایید.حالت ماده ا حالت ماده 

 :وارد  100و مقدار حداکثر درصد خلوص ماده اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی را به صورت عددی  درصد خلوص

 نمایید.

  :شود. این فیلد غیرقابل نمایش داده می« درصد»ماده اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی به صورت واحد خلوص واحد

 باشد.تغییر می
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 عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. صورتبهرا در تهیه فرآورده : مقدار ماده مورد استفاده مقدار 

 مطابق  «واحد»نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. مقادیر فیلد گیری را از فهرست بازشونده انتخاب : واحد اندازهواحد

 است.« اجزای شیمیایی»در بخش « واحد»مقادیر فیلد 

 زیر فرآورده را در فیلد مربوطه وارد و از فهرست دهنده نام شرکت تولیدکننده ماده تشکیل: شرکت تولیدکننده

 بازشونده انتخاب نمایید.

 :که زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، شامل نانو ذره است، این گزینه را عالمت زنید. سپس درصورتی شامل نانو ذره

را وارد نمایید.  ppmشوند. مقدار نانو ذره در نمایش داده می 52شکل مطابق « مدرک نانو»و « مقدار نانو ذره»فیلد 

 را کلیک نموده و مدرک نانو را بارگذاری نمایید.« بارگذاری فایل»تکمیل این فیلد الزامی است. همچنین دکمه 

 

 مقدار نانو ذره -( افزودن ماده اولیه52شکل 

  نمایش  53شکل مطابق « اجزای طبیعی فرآورده»را کلیک نمایید. اطالعات وارد شده ثبت و در جدول  دکمه

 شود.ن ثبت اطالعات بسته میبدو« جزئیات اجزای طبیعی»فرم  شوند. همچنین با کلیک دکمه داده می

 شود.سطر انتخابی حذف می را کلیک نمایید. همچنین با کلیک دکمه  به منظور ویرایش اطالعات، دکمه 

 

 ( جدول اجزای طبیعی فرآورده53شکل 



 

 1.0نگارش:  (IRCسالمت محور ) یهافرآورده یهاپروانه تیریسامانه مد

 1399 یدتاریخ:  یو بهداشت یشیثبت درخواست پروانه فرآورده آرا یراهنما

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Co-FP-S-Hlp 

 محرمانگی:

 مجاز سازمان غذا و دارو رندگانیگسیمنحصرا جهت استفاده سرو

 صفحه:

 64از  55

 

 از لیست انتخاب شود.  دهنده زیر فرآورده آرایشی و بهداشتیگیری مواد تشکیلمقیاس: مقیاس اندازه

 :باشد.این فیلد غیر قابل تغییر می واحد از فرآورده. 100 مقدار 

  :زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. مقادیر  دهندهقدار مواد تشکیلواحد مواحد

 یکی از موارد زیر است:« واحد»فیلد 

o MILLILITER 

o GRAM 

درصورت عدم مشاهده ماده اولیه طبیعی مورد نظر، درخواست افزودن ماده اولیه مذکور درخواست افزودن ماده اولیه:  1.3.1

را کلیک  را ثبت نمایید. به این منظور دکمه 

 شود. فیلدهای اطالعاتی در ادامه شرح داده شده است.نمایش داده می 54شکل  نمایید. فرمی مطابق

 شود.خانوادگی فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده مینام و نام خانوادگی:نام و نام 

 :شود.، نمایش داده می«(دیجد یعیطب یزا)اجهیدرخواست ثبت ماده اول»عنوان  موضوع 

 :شود.نام شرکت فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می نام شرکت 

 شود.شماره شناسه شرکت فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می ه شرکت:شناس 

 :شود.ایمیل فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می ایمیل 

 شود.شماره تلفن همراه فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می موبایل کاربر: شماره 

 :د.شونام کاربری فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می نام کاربری شخصی که در سامانه وارد شده است 

 :شود.حوزه فردی که به سامانه وارد شده است، به صورت عددی نمایش داده می حوزه 

 :نام جزء طبیعی که قصد ثبت آن را دارید، به فارسی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. نام جزء طبیعی فارسی 

 :زامی است.مایید. تکمیل این فیلد النام جزء طبیعی که قصد ثبت آن را دارید، به انگلیسی وارد ن نام جزء طبیعی انگلیسی 

  گردد.را کلیک نمایید. اطالعات وارد شده ثبت می« ثبت»سپس دکمه 
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 ( درخواست ثبت ماده اولیه )اجزای طبیعی جدید(54شکل 

 :نمونه مشابه  مشخصات /ونیموثره فرموالس یاجزا ریمقاد یمرجع علم ریتصو» نهیبا انتخاب گز تصویر مرجع علمی

 ,jpeg, jpg یهامدارک مربوطه را با فرمت یدتوانیم 55شکل مطابق « مورد مصرف فرآورده یمرجع علم ریتصو /یخارج

png, pdf, xlsx, docx, txt  نمایید مهیضم تیمگابا 10و حجم کمتر از. 

 

 ( بارگذاری تصویر مرجع علمی55شکل 

  شود.نمایش داده میمدارک  -گام ششماطالعات وارد شده ثبت و را کلیک نمایید.  دکمه  
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 مدارک -گام ششم -5-2-6

زیر مدارک مورد نیاز به منظور صدور پروانه ثبت  .Error! Reference source not foundمطابق در این گام 

 1 جدولمطابق مدارک با توجه به نوع فرآورده )تولیدی یا وارداتی( متغیر و  .ندباید بارگذاری گرد آرایشی و بهداشتیرآورده 

 است:

 ( تکمیل مدارک1جدول 

 توضیحات عنوان مدرک نوع فرآورده ردیف

1 

 تولیدی

 )اجباری( 11تعهدنامه ماده 

 فیلدهای: دارای

 شماره )اجباری( -

 تاریخ صدور )اجباری( -

 تاریخ اعتبار )اجباری( -

 صادرکننده )اجباری( -

 در سربرگ شرکت تکمیل نمایید. -1

 مهر و امضا مدیر عامل و مسئول فنی -2

 یکشور محضر یدر دفترخانه اسناد رسم -3

 .دیینما

  سایر مدارک )اختیاری( 2

3 

 وارداتی

واردات  تیتعهدنامه تقبل مسئول

 )اجباری( شده ندیفرا یکاالها

 فیلدهای: دارای

 شماره )اجباری( -

 تاریخ صدور )اجباری( -

 تاریخ اعتبار )اجباری( -

 صادرکننده )اجباری( -

 در سربرگ شرکت تکمیل نمایید. -1

 مهر و امضا مدیر عامل و مسئول فنی -2

 یکشور محضر یدر دفترخانه اسناد رسم -3

 .دیینما

4 

( و Recallدستورالعمل ریکال )

 )اجباری( اتیبه شکا یدگیرس

 فیلدهای: دارای

 شماره )اجباری( -

 تاریخ صدور )اجباری( -

 تاریخ اعتبار )اجباری( -

 صادرکننده )اجباری( -

 

5 

 )اجباری( PMSدستورالعمل 

 فیلدهای: دارای

 شماره )اجباری( -

 تاریخ صدور )اجباری( -

 تاریخ اعتبار )اجباری( -

 صادرکننده )اجباری( -
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 دارایگواهی فروش آزاد )اجباری( 

 فیلدهای:

 شماره )اختیاری( -

 تاریخ صدور )اختیاری( -

 تاریخ اعتبار )اختیاری( -

 صادرکننده )اجباری( -

 

  سایر مدارک )اختیاری( 7
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 تعهدات -گام هفتم -5-2-7

نمایش داده  56شکل مورد نیاز به منظور صدور پروانه ثبت زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، مطابق « تعهدات»در این گام 

دارنده این پروانه ورود متعهد به اجرای مقررات »ه، در قسمت پایین فرم گزینه ی دقیق موارد عنوان شدشوند. پس از مطالعهمی

 را کلیک نمایید.« ثبت»را عالمت زنید. سپس دکمه « باشد.زیر می

 

 تعهدات -( گام هفتم56شکل 

اطالعات مربوط به پروانه مادری در شود. نمایش داده میشامل پروانه مادری و دختری فرم اصلی پس از ثبت اطالعات،  .1

شوند. نمایش داده می 57شکل  فرم مطابقو اطالعات مربوط به پروانه دختری در جدولی در پایین فرم قسمت باالی 

 پروانه دختری در ادامه شرح داده شده است.اطالعات جدول  هایتونسمربوط به توضیحات 
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 اطالعات پروانه مادری و دختری -( فرم اصلی57شکل 
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 نمایش اطالعات پروانه دختری -5-2-8

 شوند:پروانه دختری نمایش داده میفهرست های زیر در ستون

  شود.نمایش داده می به زبان انگلیسی آرایشی و بهداشتینام زیر فرآورده  انگلیسی:فرآورده نام 

  شود.به زبان فارسی نمایش داده می آرایشی و بهداشتینام زیر فرآورده  فارسی:فرآورده نام 

 GTIN:  کدGTIN  شود.نمایش داده می آرایشی و بهداشتیزیر فرآورده 

 IRC:  ،کد پس از تایید اطالعات و مدارک زیر فرآورده ثبت شده توسط کارشناسان سازمانIRC  آرایشی زیر فرآورده

 شود.در این قسمت نمایش داده می و بهداشتی

  :شود.نمایش داده می آرایشی و بهداشتیوضعیت پروانه زیر فرآورده وضعیت 

  :شامل موارد زیر است: 58شکل های قابل انجام روی زیر فرآورده انتخابی مطابق کلیه فعالیتعملیات 

 

 عملیات -( جدول پروانه دختری58شکل 

 :سپس گزینه را کلیک نمایید.  ، دکمه شدهثبتجزئیات یک زیر فرآورده  مشاهده منظوربه جزئیات

 .نماییدانتخاب را  

 :سپس گزینه را کلیک نمایید.  ویرایش اطالعات یک زیر فرآورده، دکمه  منظوربه ویرایش

 .شودیش داده مینما« نیازمند ویرایش»و « پیش نویس»های این حالت در وضعیت .را انتخاب نمایید 

 :اطالعات وارد شده  و سپس گزینه  دکمه کلیک با  ارسال به کارشناس

. الزم به توجه است که پس از اطمینان از تکمیل اطالعات این شوندبررسی به کارشناس مربوطه ارسال میمنظور به

 شود.عودت داده میدر غیر این صورت درخواست ارسال شده توسط کارشناس نمایید. انتخاب را گزینه 

  :که زیر فرآورده دارای کد درصورتیحذفIRC  باشد این گزینه « نویسپیش»نباشد و وضعیت پروانه آن به حالت

 .نماییدزیر فرآورده را حذف  یدتواننمایش داده شده و با استفاده از آن می
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 پیوست -6

 بازیابی نام کاربری -6-1

 .نمایید در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام

 .نماییدانتخاب را « امنام کاربری خود را فراموش کرده»گزینه  59شکل مطابق ورود به سامانه فرم در  .1

 
 ( فراموشی نام کاربری59شکل 

 .نماییدکلیک را  و دکمه نموده وارد را کد ملی  60شکل مطابق نمایش داده شده فرم در  .2

 
 ( ورود کد ملی60شکل 

 شوند.اند به ایمیل کاربر ارسال میتعریف شده TTACهای های کاربری مربوط به کاربر که در سامانهنام .3
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 رمز عبور بازیابی -6-2

 .نماییددر صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام 

 .نماییدانتخاب را « امرمز عبور را فراموش کرده»گزینه  61شکل مطابق ورود به سامانه فرم در  .1

 
 ( فراموشی رمز عبور61شکل 

های و یکی از دکمهنموده وارد را نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است  62شکل مطابق نمایش داده شده فرم در  .2

 .نماییدکلیک را  یا  

 
 ( ورود نام کاربری62شکل 

 .نماییدتکمیل  63شکل را مطابق اطالعات مربوطه سپس  .3
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 ( تکمیل اطالعات و تغییر رمز عبور63شکل 

 




