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اطالعات دس ساماوٍ اداسٌ کل تجُیضات پضضکی ) (import.imed.irدس قسمت ثبت کاالی پضضکی بش سيی ثبت کاالی جذیذ کلیک ومًدٌ ي سپس اطالعات مًسد ویاص کاالی
مًسد وظش سا ثبت ومائیذ .تمامی کاالَای ثبت ضذٌ دس ساماوٍ تجُیضات پضضکی کذ دسیافت ومًدٌ ي جُت دسیافت کذ  IRCبٍ ساماوٍ مشکضی ساصمان غزا ي داسي اسسال خًاَذ
گشدیذ .الصم بٍ رکش است جُت فشایىذ تشخیع کاال فشايسدٌ فقط فیلذَای اجباسی اص ایه فشم می بایست تکمیل گشدد کٍ جُت اتػال بٍ گمشک ثبت اطالعات ايلیٍ کاال تًسط
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 .1متقاضی بٍ ساماوٍ غزا ي داسي بٍ ادسس  www.ttac.irمشاجعٍ ي الگیه ومایذ ( .ضشکتُای تجُیضات پضضکی کٍ دس ساصمان يسيد يتشخیع اداسٌ کل تجُیضات پضضکی ،قبال ضىاسٍ ملی ي کذ ملی
مذیش عامل خًد سا ثبت ومًدٌ باضىذ ،می تًاوىذ با َمان کذ کاسبشی ي سمض عبًس ساماوٍ تجُیضات پضضکی بٍ ایه ساماوٍ ویض ياسد ضًوذ .دس غیش ایه غًست می بایست وسبت بٍ تکمیل اطالعات خًد
دس ساماوٍ اداسٌ کل تجُیضات پضضکی ي دس بخص اطالعات عمًمی اقذام ومایىذ) .

 .2مطخػات کذ  IRCدس کاستابل ضشکتُا دس ساماوٍ  www.ttac.irیا ساماوٍ  irc.fda.gov.irقابل مطاَذٌ می باضذ.
 .3اطالعات مطخػات کاال جُت دسیافت کذ  IRCبٍ ساماوٍ ساصمان غزا ي داسي ( )www.ttac.irتًسط ساماوٍ اداسٌ کل تجُیضات پضضکی بػًست اتًماتیک پس اص ثبت فشايسدٌ اسسال میگشدد ي
متقاضی می تًاوذ کذ  IRCاختػاظ یافتٍ سا دس لیىک مجًص تشخیع گمشک اوتخاب ومایذ.
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 .1پس اص يسيد بٍ ساماوٍ  ، TTACاطالعات اظُاسوامٍ تًسط ضشکت دس کاستابل ساماوٍ  TTACبا استفادٌ اص کذ ثبت سفاسش ي یا کًتاط فشاخًاوی می گشدد.
 .2پس اص فشاخًاوی اطالعات اظُاسوامٍ َش یک اص کاالَای مًجًد دس اظُاسوامٍ ا است اده اش د  IRCي ثبت تعذاد ،سشی ساخت ي قیمت ي سایش اقالم اطالعاتی مًسد ویاص تکمیل گشدد.
 .3ثبت وُایی ي اسسال اطالعات تًسط متقاضی
 .4بشسسی ي تاییذ اطالعات مجًص تشخیع ،اظُاسوامٍ اسسالی اص گمشک ي خًداظُاسی متقاضی تًسط کاسضىاس اداسٌ کل تجُیضات پس اص تطابق اطالعات
 .5اسسال وظش سد  /تاییذ بشای اظُاسوامٍ بٍ ساماوٍ گمشک تًسط ساماوٍ  ttacبٍ غًست سیستمی
 .6تشخیع تًسط ضشکت دس غًست تاییذ
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