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نگارش تاریخچه  

 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

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

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

را به نشانی  )پورتال سازمان غذا و دارو( TTACسامانه از « زنجیره تامین»زینه گ 1شکل  مطابق سامانهورود به  جهت

http://www.ttac.ir  آدرس از طریق  توانیدنمایید. همچنین میانتخابhttps://statisticsreports.ttac.ir  شکل مانند

  ید.شوسامانه وارد  2

 

 TTAC سامانه( 1شکل 

 
 مرورگر در زنجیره تامین سامانه آدرس( 2شکل 

در صفحه نمایش داده شده انتخاب شود و پس از آن « کنندهعتوزی»گزینه  3شکل ، مانند داروخانه کارتابلجهت ورود به 

 شود.کلیک  شده و بر روی دکمه  نام کاربری و رمز عبور وارد 4شکل  مانند

 اقدام نمایید.و یا مدیر عامل فعال ئول فنی کنندگان باید با نام کاربری پروانه مسجهت ورود به پنل توزیعتوجه: 

« 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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کنندهتوزیع 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  مانند زنجیره تامینسامانه  یاتیعمل یو منوها پیکربندی

 است(:

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

منوهای پنل  شود. به این صورت که با انتخاب هر یک ازدر این قسمت نمایش داده می کارتابلاطالعات  شبورد کاربری:د .2

 سمت راست(، اطالعات مرتبط با آن منو در این قسمت نمایش داده خواهد شد.) یاصل

کاربر با استفاده از این بخش شود. خصات کاربر در این قسمت نمایش داده مینام و مش مشخصات و تنظیمات کاربر: .3

 تغییر دهد.« غییر رمز عبورتپیوست: »تواند رمز عبور ورود به سامانه را با توجه به توضیحات شرح داده شده در بخش می

در  عملیات اجرای و هاگزارش نمایش مانند زنجیره تامینسامانه  خدماتبه انواع  یجهت دسترس یاصل یمنو پنل اصلی: .4

 .این قسمت گنجانده شده است

 
   ( پیکربندی سامانه5شکل 
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 اقالم دریافتی -3

است، نمایش داده  داده شده قرارکننده توزیعدر اختیار  کنندهتامین هایشرکت به اظهاردر این بخش تمامی اقالمی که 

 برای مشاهده این اقالم به شرح زیر اقدام شود. .شودمی

 .نماییدانتخاب  6شکل  مطابقرا « اقالم دریافتی»گزینه « عملیات»و از بخش از منوهای کاربری  .1

 

 اقالم دریافتی ی( منو6شکل 

 )اطالعات محرمانه شطرنجی شده است(. شودزیر نمایش داده می هایبا ستون 7شکل  مطابقجدولی در شده اطالعات اقالم اظهار .2

 

 (تامین کننده( جدول اقالم دریافتی )به اظهار 7شکل 

 نام محصول اظهار شده :نام محصول -



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

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

 کنندگانتوزیع پنل  یراهنما

 19-دیکوو وعیبا شمقابله  یمنظور ارائه اقالم فهرست اضطرار به
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Dis-S-Hlp 

 نفعانیجهت استفاده سازمان غذا و دارو و ذ: یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان

 صفحه:

 14از  9

 

 صورتبهم شود، با قرار دادن نشانگر موس بر روی عنوان، ناکامل نمایش داده نمی ورتصبهنام  کهدرصورتی توجه:

ی خط جدا نشانگر موس بر رو و کشیدن ابعاد هر ستون را با قرار دادنتوان میشود. همچنین کامل نمایش داده می

 کننده بین هر ستون تغییر داد.

 .م داده استکه اظهار را انجا نام شرکت تامین کننده :فرستنده -

 کنندهتعداد قلم از کاالی اظهار شده توسط شرکت توزیع :تعداد -

تامین  ای دریافتی شرکتهای توزیع می باشد که ممکن است توسط شرکتمرسوله شماره ایشناسه و  کد :کد مرسوله -

ر سطح دنطقا کننده صادر و استفاده شده و شامل اقالم ارسالی مشخص جهت توزیع کننده خاص می باشد. این کد م

 تامین کننده اختصاصی میباشد.

- 1GSIN: ( مرسوله( که توسط شرکت تامین کننده ارائه می شود. )در این شناسه جهانی شناسه جهانی ارسال کاال

 مرحله الزامی نیست( و برای مرسوله مربوطه در سطح جهان کامال اختصاصی می باشد.

- 2
GINC: موله( که توسط شرکت تامین کننده ارائه می شود. )در این شناسه جهانی حمل کاال )شناسه جهانی مح

 و برای محموله مربوطه در سطح جهان کامال اختصاصی می باشد. مرحله الزامی نیست(

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

 سری ساخت قلم کاالی ارسال شده :سری ساخت -

 الی ارسال شدهتاریخ تولید قلم کا :تاریخ تولید -

 تاریخ انقضای قلم کاالی ارسال شده: تاریخ انقضا -

  

                                                
1 Global Shipment Identification Number 

2 Global Identification Number for Consignment 



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

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

 کنندگانتوزیع پنل  یراهنما

 19-دیکوو وعیبا شمقابله  یمنظور ارائه اقالم فهرست اضطرار به
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Dis-S-Hlp 

 نفعانیجهت استفاده سازمان غذا و دارو و ذ: یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان

 صفحه:

 14از  10

 

 پیوست -4

 بازیابی نام کاربری -1-4

 در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام شود.

 نتخاب نمایید.را ا« امنام کاربری خود را فراموش کرده»گزینه  8شکل در صفحه ورود به سامانه مطابق  .1

 
 ( فراموشی نام کاربری8شکل 

 را کلیک نمایید. کد ملی کاربر را وارد نموده و دکمه  9شکل مطابق در صفحه نمایش داده شده  .2

 
 ( ورود کد ملی9شکل 

 شوند.اند به ایمیل کاربر ارسال میتعریف شده TTACهای ه کاربر که در سامانههای کاربری مربوط بنام .3
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 بازیابی رمز عبور -2-4

 در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام شود.

 تخاب نمایید.را ان« امرمز عبور را فراموش کرده»گزینه  10شکل در صفحه ورود به سامانه مانند  .1

 
 ( فراموشی رمز عبور10شکل 

اید را وارد نمایید. سپس یکی از نام کاربری که رمز عبور آن را فراموش کرده 11شکل در صفحه نمایش داده شده مطابق  .2

 را کلیک نمایید. یا  های دکمه

 
 ( ورود نام کاربری11شکل 

 تکمیل نمایید. 12شکل اطالعات مربوطه را مطابق  .3
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 ( تکمیل اطالعات و تغییر رمز عبور12شکل 
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 تغییر رمز عبور و پروفایل کاربر -3-4

 زیر عمل شود: صورتجهت تغییر رمز عبور ورود به سامانه به

 مشخص شده است، کلیک نمایید. 13شکل که در « پروفایل من»بر روی نام کاربری و سپس گزینه  .1

 
 ( نام کاربری13شکل 

پروفایل  توانید تصویرشود. در این صفحه مینمایش داده می 14شکل ای مانند صفحه« پروفایل من»پس از انتخاب گزینه  .2

 کاربری و همچنین رمز عبور خود را تغییر دهید.

 
 ( پروفایل من14شکل 

 کلیک نمایید. 15شکل را از قسمت مشخص شده در  منظور الحاق تصویر یا تغییر تصویر پروفایل کاربری، دکمه به .3

را کلیک  های شخصی انتخاب نمایید. پس از انتخاب فایل مربوطه، دکمه فایل تصویر دلخواهتان را از پرونده .4

 نمایید.



 

 سالمت محور یهافرآورده نیتام رهیزنج یرخدادها تیریسامانه مد

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

 کنندگانتوزیع پنل  یراهنما

 19-دیکوو وعیبا شمقابله  یمنظور ارائه اقالم فهرست اضطرار به
 99 نیفروردتاریخ: 

 

 تهیه کننده:

 سازمان غذا و دارو
 کد:

IFDA-Stc-Dis-S-Hlp 

 نفعانیجهت استفاده سازمان غذا و دارو و ذ: یمحرمانگ

 مورد نظر آن سازمان

 صفحه:

 14از  14

 

 
 ( تخصیص تصویر به پروفایل کاربری15شکل 

اند مشخص شده 16شکل که در  تکرار رمز عبور جدیدو  رمز عبور جدید، عبور فعلی رمزمنظور تغییر رمز عبور، فیلدهای به .5

 را کلیک نمایید. را تکمیل نمایید. سپس دکمه 

 
 ( تغییر رمز عبور16شکل 

 


