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سازمان غذا
و دارو
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع :ثبت نام شرکتها و مسوولین فنی در سامانه مدیریت اطالعات فراورده های سالمت

با سالم و احترام؛
با عنایت به اجرایی شدن فاز مقدماتی بخش غذا و آرایشی بهداشتی در سامانه مدیریت اطالعا فراورد اا سالمت مقتیی
است به کلیه شرکتهایی (غذایی ،آرایشی و بهداشتی) که پروانه اا و مجوزاا خود را از آن معاونت دریافت مینمایند اعالم فرمایید
که الزم است مشخصا کامل شرکت و مسوول فنی خود را در سامانه مدیریت اطالعاا ساازمان باه آدر

 www.ttac.irثبات

نم ایند و انجام کلیه امور آن شرکتها از قبیل صدور پروانه ساخت در آن معاونتها محترم از تااری  24/3/4مناو باه ثبات ناام در
سامانه مذکور شود .جهت بررسی ثبت نام شرکتها در سامانه مذکور امکان استعالم نام شرکتها (با شناسه ملی) و مسوولین فنای (باا
کد ملی) در قسمت "استعالم مسئول فنی و شرکت" در سامانه  www.ttac.irوجود دارد.
با توجه به اینکه پس از این مرحله قسمت ورود اطالعا پروانه اا قبلی صادر شد در آن معاونتهاا و در پای آن فرایناد
"پنجر واحد صدور پروانه" شروع خوااد شد ،خوااشمند است در صورتی که نرم افااار جاام  ،فعاال و قابال انعطاا بارا ایجااد
سرویسها دریافت و ارسال اطالعا در آن حوز برا صدور پروانه اا وجود دارد مشخصا کامل تما

(نام ،نام خاانوادیی ،تلنان

ثابت ،موبایل و ایمیل) کارشنا /مدیر مسوول و آیا به مسایل فنی آن نرمافاار در اسرع وقت به این سازمان اعالم شود.
ادار کل آمار و فناور اطالعا سازمان بشمار  34290999الی  34290996و قسمت ارتبا باسامانه در سایت  ttacپاساخوو
سواال احتمالی میباشند.



روبروی در اصلی دانشگاه تهران خیابان فخر رازی نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو

 کد پستی1115114111 :


 تلفن 66561466-9 :
نمابر 66569144 :
 صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو :

http://fdo.behdasht.gov.ir

 صفحه الكترونیكی وزارت بهد اشت  ،درمان و آموزش پزشكی :

http://www.behdasht.gov.ir

