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 تاریخچه نگارش

 شرح تهیه کننده تاریخ نسخه

 تهیه نسخه اولیه شرکت سامان سالمت پژوه 19/12/98 0.8

 تهیه نسخه اولیه شرکت سامان سالمت پژوه 19/12/98 0.9

 تکمیل مستند شرکت سامان سالمت پژوه 21/12/98 1.0

 بروزرسانی مطابق با آخرین نسخه شرکت سامان سالمت پژوه 10/01/99 1.1
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 ورود به سامانه -1

مورد )معتبر  GLNهایی که دارای با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان غذا و دارو، تمامی افراد موسس داروخانه

  مانندورود به سامانه، همی توانند با باشند، می (های درمانی مختلفای توسط بیمهاستفاده در اخذ تائیدیه بیمه

 http://www.ttac.irبه نشانی  رتال سازمان غذا و دارو(و)پ TTACسامانه از « زنجیره تامین»گزینه با انتخاب  و 1شکل 

 نام کاربریداروخانه خود بعنوان  GLNو با ورود  2شکل مانند  https://statisticsreports.ttac.irآدرس استفاده از و یا 

 (17راهنما )صفحه و بالفاصله براساس توضیحات انتهای این  دنشوسامانه وارد  123456ش فرض پی کلمه عبورو با استفاده از 

 مربوطه اقدام نمایند. تغییر کلمه عبورنسبت به 

 
 TTAC سامانه( 1شکل 

 
 مرورگر در زنجیره تامین سامانه آدرس( 2شکل 

ر صفحه نمایش داده شده دپس را انتخاب نمایید. س« داروخانه»گزینه  3شکل مطابق ، داروخانه کارتابلجهت ورود به 

 نمایید.کلیک  را و دکمه  کرده واردرا نام کاربری و رمز عبور  4شکل  مطابق

« بازیابی رمز عبورپیوست: »و « بازیابی نام کاربریپیوست: »در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش  :توجه

 مراجعه شود.

http://www.ttac.ir/
https://statisticsreports.ttac.ir/
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 داروخانه کارتابل به ورود( 3شکل 

 
 عبور رمز و یکاربر نام ورود( 4شکل 
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 پیکربندی سامانه -2

)اطالعات محرمانه شطرنجی شده  است یرشامل موارد ز 5شکل مطابق  زنجیره تامینسامانه  یاتیعمل یو منوها پیکربندی

 :است(

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

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

 شوند.اده میدربوط به هر منو در این بخش نمایش با انتخاب منوهای کاربری، اطالعات و کارکردهای م داشبورد کاربری: .3

همچنین کاربر با استفاده از این بخش شود. در این بخش نام شخص وارد شده به سامانه نمایش داده می مشخصات کاربر: .4

 تغییر دهد.« نغییر رمز عبورپیوست: »به توضیحات شرح داده شده در بخش ه تواند رمز عبور ورود به سامانه را با توجمی

 
   ( پیکربندی سامانه5شکل 
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 اقالم دریافتیتعیین وضعیت  -3

 داده شده رارق (داروخانه) مربوطه عرضه کنندهدر اختیار  کنندهتوزیعهای شرکت به اظهاردر این بخش تمامی اقالمی که 

یین وضعیت در ادامه تعیین وضعیت شوند. مراحل تع« اعالم مغایرت و اصالح»و یا « عدم تایید»، «تایید»به یکی از حاالت  دیبا

 شرح داده شده است.

 تعیین شود.کننده است که باید وضعیت آن هر سطر در جدول به معنای یک اظهار از طرف شرکت توزیع :1-توجه

پس از ارسال اطالعات توسط شرکت توزیع کننده و ورود آن به کارتابل عرضه  زمان مقررشدهتا  کهدرصورتی :2-توجه

اقالم اظهار شده توسط « اعالم مغایرت و اصالح»و یا « عدم تایید»، «تایید»داروخانه(، عرضه کننده )داروخانه( نسبت به کننده )

کننده موجودی عرضه ءمحسوب شده و جز «تائید»شرکت توزیعی، نظری را اعالم ننماید، اقالم مذکور از لحاظ سیستمی 

ی هاسازمان غذا و دارو و یا دانشگاهبه اجعه رمغایرت احتمالی تنها در صورت م رفع ،در این صورت .شود)داروخانه( محسوب می

 خواهد بود. انجامتوسط ایشان قابل  صرفاًاخذ تائید ایشان و و  مربوطه

 نتخاب شود.ا 6شکل مطابق « اقالم دریافتی»ی کاربری گزینه از منو .1

 
 اقالم دریافتی ی( منو6شکل 

 شود.مایش داده مین 7شکل  مطابقدر جدولی اطالعات اقالم اظهار شده  .2
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 (کنندهتوزیع( جدول اقالم دریافتی )به اظهار 7شکل 

 اظهار شده اقالمنام  :نام محصول -

کامل  صورتهبشود، با قرار دادن نشانگر موس بر روی عنوان، نام کامل نمایش داده ن صورتبهنام  کهدرصورتی توجه:

کننده داجنشانگر موس بر روی خط  و کشیدن ابعاد هر ستون را با قرار دادنتوان میشود. همچنین نمایش داده می

 بین هر ستون تغییر داد.

 کننده که اظهار را انجام داده استنام شرکت توزیع :کنندهتوزیع -

 کنندهاظهار شده، توسط شرکت توزیعداد قلم کاالی تع :تعداد -

کت توزیع ی دریافتی از شرکتهای توزیع می باشد که ممکن است توسط شرمرسوله شماره ایشناسه و  کد: کد مرسوله -

قالم ارسالی اکننده )و در موارد دریافت مستقیم توسط تامین کننده، توسط ایشان( صادر و استفاده می شود و شامل 

ین جهت عرضه کننده )داروخانه( خاص می باشد. این کد منطقا در سطح توزیع کننده)و حسب مورد، تام مشخص

 کننده( اختصاصی میباشد.

- 1GSIN: ( مرسوله( که در این سامانه توسط شرکت توزیع کننده )و در موارد شناسه جهانی شناسه جهانی ارسال کاال

شود. )در این مرحله الزامی نیست( و برای مرسوله مربوطه در سطح دریافت مستقیم توسط تامین کننده( ارائه می 

 جهان کامال اختصاصی می باشد.

                                                
1 Global Shipment Identification Number 
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- 1GINC:  شناسه جهانی حمل کاال )شناسه جهانی محموله( که در این سامانه توسط توزیع کننده )و در موارد دریافت

و برای محموله مربوطه در سطح جهان کامال  مستقیم توسط تامین کننده( ارائه می شود. )در این مرحله الزامی نیست(

 اختصاصی می باشد.

 کنندهقلم کاال از طرف شرکت توزیع تاریخ ارسال :تاریخ ارسال -

 )در این مرحله الزامی نیست(.سری ساخت قلم کاالی ارسال شده  :سری ساخت -

 )در این مرحله الزامی نیست(.تاریخ تولید قلم کاالی ارسال شده  :تاریخ تولید -

 )در این مرحله الزامی نیست(تاریخ انقضای قلم کاالی ارسال شده : ریخ انقضاتا -

در نظر  ت(تعیین دریافت یا رد کردن دریافکاال )ای جهت تعیین وضعیت قلم : در این ستون دکمهتایید/رد دریافت -

 گرفته شده است. توضیحات مربوط به تعیین وضعیت در ادامه شرح داده شده است.

کننده، باید در سطر مربوط به همان قلم کاال بر روی ین وضعیت قلم کاالی اظهار شده توسط شرکت توزیعتعی منظوربه .3

 .نماییدکلیک  8شکل مطابق « تایید/رد دریافت»در ستون  دکمه 

 

 ( تایید/رد دریافت8شکل 

 شود.نمایش داده می 9شکل مطابق حاوی خالصه اطالعات قلم کاالی انتخاب شده ای پنجره .4

                                                
1 Global Identification Number for Consignment 
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 ( تعیین وضعیت9شکل 

 تعیین شود. «کنمینمتایید »یا « مورد تاییدحاالت »به یکی از باید توسط مسئول فنی داروخانه  هر قلموضعیت  .5

شود و قابلیت پس از تعیین وضعیت هر قلم، سطر مربوط به قلم کاالی تعیین وضعیت شده از لیست حذف می :مهم توجه

 پس در زمان تعیین وضعیت نهایت دقت الزم را داشته باشید.ویرایش وضعیت تعیین شده وجود ندارد. 

قلم کاال با تمامی مشخصات و با تعداد ذکر شده توسط داروخانه دریافت شده است، بر روی  کهدرصورتی :مورد تایید .5.1

یافت تاییدیه در شود ونمایش داده می 10شکل مطابق  پیامی . با انجام این عملنماییدکلیک  دکمه 

 .شودحذف می فهرستسطر مربوطه از  و شوداز طرف داروخانه به سیستم اعالم میکاال 



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

 19-دیوع کوویمقابله با شی اقالم فهرست اضطرار تیریمد رسامانهیز
 1.1نگارش: 

 19-دیکوو وعیمقابله با ش -یها به منظور ارائه اقالم فهرست اضطرارپنل داروخانه یراهنما

 هافرآورده افتیدر دیبخش کنترل و تائ
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Phc-S-Hlp 

جهت استفاده سازمان غذا و دارو و : یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان نفعانیذ

 صفحه:

 18از  12

 

 

 پیغام تایید دریافت کاال( 10شکل  

با کاالی دریافت شده مغایرت داشته باشد و یا چنین کاالیی مشخصات قلم کاالی ذکر شده  کهدرصورتی کنم:تایید نمی .5.2

کاربر به  جهت تایید 11شکل مانند  پیامی .را کلیک نمایید توسط داروخانه دریافت نشده باشد، دکمه 

عدم دریافت کاال از طرف شرکت  ،نمایش داده شده پیامشود. با تایید دریافت کاال نمایش داده می« رد» منظور

 شود.حذف می فهرستشود و سطر مربوطه از کننده به سیستم اعالم میتوزیع

 

 عدم دریافت کاالپیغام تاییدیه ( 11شکل 



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

 19-دیوع کوویمقابله با شی اقالم فهرست اضطرار تیریمد رسامانهیز
 1.1نگارش: 

 19-دیکوو وعیمقابله با ش -یها به منظور ارائه اقالم فهرست اضطرارپنل داروخانه یراهنما

 هافرآورده افتیدر دیبخش کنترل و تائ
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Phc-S-Hlp 

جهت استفاده سازمان غذا و دارو و : یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان نفعانیذ

 صفحه:

 18از  13

 

مشخصات کاالی ذکر شده با کاالی دریافت شده توسط  کهدرصورتی: اصالح )به همراه تایید(اعالم مغایرت و  .5.3

کننده نباشد، تعداد صحیح داروخانه یکسان باشد ولی تعداد دریافت شده برابر با تعداد اظهار شده توسط شرکت توزیع

 کلیکرا  دکمه نموده و سپس وارد  12شکل  مطابقداروخانه در کادر مشخص شده  دریافتی توسط

 شود.حذف می فهرستبا انجام این عمل مقدار جدید وارد شده در سیستم ثبت شده و سطر انتخاب شده از  .نمایید

همچنین این  کننده اظهار کرده است.که شرکت توزیعتواند کمتر از مقداری باشد مقدار جدید وارد شده تنها می توجه:

 از صفر باشد. تربزرگمقدار باید عددی 

 شود.مغایرت در سیستم ذخیره میانتخاب شود،  تعداد اصالح شود و دکمه  کهدرصورتی توجه:

 

  و اصالح رتیاعالم مغا( 12شکل 



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

 19-دیوع کوویمقابله با شی اقالم فهرست اضطرار تیریمد رسامانهیز
 1.1نگارش: 

 19-دیکوو وعیمقابله با ش -یها به منظور ارائه اقالم فهرست اضطرارپنل داروخانه یراهنما

 هافرآورده افتیدر دیبخش کنترل و تائ
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Phc-S-Hlp 

جهت استفاده سازمان غذا و دارو و : یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان نفعانیذ

 صفحه:

 18از  14

 

 پیوست -4

 بازیابی نام کاربری -1-4

 فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام شود.در صورت 

 انتخاب شود.« امنام کاربری خود را فراموش کرده»گزینه  13شکل  مطابقدر صفحه ورود به سامانه  .1

 
 ( فراموشی نام کاربری13شکل 

 کلیک شود. کد ملی کاربر وارد شود و بر روی دکمه  14شکل مطابق در صفحه نمایش داده شده  .2

 
 ( ورود کد ملی14شکل 

 شوند.اند به ایمیل کاربر ارسال میتعریف شده TTACهای های کاربری مربوط به کاربر که در سامانهنام .3

  



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

 19-دیوع کوویمقابله با شی اقالم فهرست اضطرار تیریمد رسامانهیز
 1.1نگارش: 

 19-دیکوو وعیمقابله با ش -یها به منظور ارائه اقالم فهرست اضطرارپنل داروخانه یراهنما

 هافرآورده افتیدر دیبخش کنترل و تائ
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Phc-S-Hlp 

جهت استفاده سازمان غذا و دارو و : یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان نفعانیذ

 صفحه:

 18از  15

 

 بازیابی رمز عبور -2-4

 رمز عبور به شرح زیر اقدام شود.در صورت فراموشی 

 انتخاب شود.« امرمز عبور را فراموش کرده»گزینه  15شکل در صفحه ورود به سامانه مانند  .1

 
 ( فراموشی رمز عبور15شکل 

نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است وارد شده و بر روی یکی از  16شکل مطابق نمایش داده شده  در صفحه .2

 کلیک شود. یا  های دکمه

 
 ( ورود نام کاربری16شکل 

 تکمیل شوند. 17شکل مطابق اطالعات مربوطه  .3



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

 19-دیوع کوویمقابله با شی اقالم فهرست اضطرار تیریمد رسامانهیز
 1.1نگارش: 

 19-دیکوو وعیمقابله با ش -یها به منظور ارائه اقالم فهرست اضطرارپنل داروخانه یراهنما

 هافرآورده افتیدر دیبخش کنترل و تائ
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Phc-S-Hlp 

جهت استفاده سازمان غذا و دارو و : یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان نفعانیذ

 صفحه:

 18از  16

 

 
 ( تکمیل اطالعات و تغییر رمز عبور17شکل 

  



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

 19-دیوع کوویمقابله با شی اقالم فهرست اضطرار تیریمد رسامانهیز
 1.1نگارش: 

 19-دیکوو وعیمقابله با ش -یها به منظور ارائه اقالم فهرست اضطرارپنل داروخانه یراهنما

 هافرآورده افتیدر دیبخش کنترل و تائ
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Phc-S-Hlp 

جهت استفاده سازمان غذا و دارو و : یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان نفعانیذ

 صفحه:

 18از  17

 

 تغییر رمز عبور و پروفایل کاربر -3-4

 صورت زیر عمل شود:هجهت تغییر رمز عبور ورود به سامانه ب

 مشخص شده است، کلیک شود. 18شکل که در « پروفایل من»بر روی نام کاربری و سپس گزینه  .1

 
 ( نام کاربری18شکل 

شود. در این صفحه قابلیت اختصاص تصویر نمایش داده می 19شکل ای مانند صفحه« پروفایل من»پس از انتخاب گزینه  .2

 به پروفایل کاربری و همچنین تغییر رمز عبور در اختیار کاربر قرار گرفته است.

 
 ( پروفایل من19شکل 

 نمودکلیک  20شکل از قسمت مشخص شده در  ر تصویر به پروفایل کاربری، بر روی دکمه منظور اختصاص یا تغییبه .3

 .نماییدکلیک  های شخصی انتخاب شود. پس از انتخاب فایل مربوطه، بر روی دکمه و فایل مورد نظر از پرونده



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

 19-دیوع کوویمقابله با شی اقالم فهرست اضطرار تیریمد رسامانهیز
 1.1نگارش: 

 19-دیکوو وعیمقابله با ش -یها به منظور ارائه اقالم فهرست اضطرارپنل داروخانه یراهنما

 هافرآورده افتیدر دیبخش کنترل و تائ
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Phc-S-Hlp 

جهت استفاده سازمان غذا و دارو و : یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان نفعانیذ

 صفحه:

 18از  18

 

 
 ( تخصیص تصویر به پروفایل کاربری20شکل 

اند مشخص شده 21شکل که در  تکرار رمز عبور جدیدو  رمز عبور جدید، رمز عبور فعلیمنظور تغییر رمز عبور، فیلدهای به .4

 کلیک شود. تکمیل شوند و بر روی دکمه 

 
 ( تغییر رمز عبور21شکل 

 


