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« سامانه جامع تجارت»در  عملیات تجارت خارجیالزم به جهت انجام  یهایسند حاضر به منظور ارائه راهنمای

فاکتور، اخذ  پیش  این بخش شامل فرآیندهای مربوط به اخذ شناسه فروشندگان خارجی، ثبت تهیه شده است.

 مراحل انجام منظور بهباشد.  میهای سالمت محور  مرتبط با فراوردهسفارش  مجوزهای ورود و انجام ثبت

 منظور به کرده و ثبت را خود فاکتور پیش توانید می قسمت این در .کنید استفاده قسمت این از سفارش ثبت

 دهنده مجوز سازمان به را خود مجوز درخواست نمایید، استعالم را آن شده ثبت کاالهای ضوابط از اطالع

 ثبت منظور نید. بهک دریافت را خود سفارش ثبت رقمی 8 شماره و پرداخت را سفارش ثبت کارمزد بفرستید،

 .نمایید مراجعه فاکتور پیش مدیریت قسمت به فاکتور پیش

 فاکتورپیش مدیریت (1

 :دهید انجام را زیر عملیات توانید می قسمت این در

 ثبت پیش فاکتور جدید .1-1

 استعالم ضوابط کاالیی .1-2

 دهنده مجوز سازمان به مجوز درخواستارسال  .1-3

 درخواست ثبت سفارش .1-4

 پرداخت کارمزد .1-5

 رقمی ثبت سفارش 8دریافت شماره  .1-6

 جدید فاکتورپیش ثبت (9-9

 :شود می داده نمایش شما به زیر صفحه« فاکتور پیش مدیریت» برروی کلیک با
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 اطالعات ثبت منظور به زیر نجرهپ ،(فوق تصویر در شده مشخص« )جدید فاکتور پیش» گزینه روی بر کلیک با

 .شود می داده نمایش فاکتور پیش

 اصلی اطالعات (9-9-9

 

 چهار زیر تصویر مطابق ،(حقوقی یا حقیقی) ماهیت انتخاب و« خارجی فروشنده نوع» گزینه روی بر کلیک با

 .شود می اضافه صفحه به فیلد
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 شناسه بودن صحیح صورت در بزنید را جستجو و کنید وارد را آن دانید می را خارجی فروشنده شناسه چنانچه

 را شناسه که رصورتی. دشود می پر خودکار صورت به تلفن شماره و ثبت شماره فروشنده، نام شده، وارد

 .شود می باز شما برای زیر پنجره« جستجو» گزینه روی بر کلیک با دانید نمی

 

 را نظر مورد خارجی فروشنده آن، جستجوی و)یا قسمتی از حروف نام فروشنده(  نظر مورد متن درج با

 .(زیر شکل) کنید انتخاب
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 در« خارجی فروشنده شناسه استعالم» بخش به آن ثبت برای ندارد وجود لیست در فروشنده شناسه چنانچه

 بر کلیک با و کنید وارد نیز را فاکتور پیش اطالعات سایر حال. کنید مراجعه خارجی تجاری عملیات منوی

 .بروید بعدی صفحه به زیر شکل در« بعدی» گزینه روی

 

 ونقلحمل و گمرکی اطالعات (9-9-2

 (.زیر شکل) کنید انتخاب را قرارداد نوع بایستی ابتدا
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 .(زیر شکل) شود می داده نمایش شما برای آن با متناسب حمل روش شده انتخاب قرارداد نوع به توجه با 

 

 قرار آن پایین کادر در حمل روش ،«درج» دکمه زدن و( فوق تصویر قرمز کادر) حمل روش انتخاب با

 حمل روش با متناسب) ورودی مرز حال. کنید استفاده« حذف» گزینه از توانید می آن حذف برای. گیرد می

 .انتخاب نمایید «بعدی»گزینه  فیلدها تمام کردن پر از پس. شود می داده نمایش فیلدها سایر و( شده انتخاب
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 بانکی و مالی اطالعات (9-9-3

 .کنید پر را صفحه این فیلدهای خود، فاکتور پیش به توجه با

 فاکتورپیش کاالهای (9-9-4

الف( کند که افزودن کاال به صورت  شود و این امکان را فراهم می ابتدا شکل زیر مشاهده می صفحه این در

 فایل اکسل انجام شود. بارگذاریاز طریق ب( دستی یا 
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 د.شو می باز شما برای زیر پنجره ،«کاال افزودن» گزینه روی بر کلیک ابورود دستی اطالعات: الف(

 

 گزینه روی بر کلیک با توانید میهمچنین . شود می داده نمایش تعرفه شرح رقمی، 8 تعرفه شماره کردن وارد با

برای . کنید انتخاب بندی، طبقه اساس بر یا و کاال شرح و تعرفه شماره اساس بر را موردنظر کاالی« جستجو»

« انسانی» گزینه« مصرف نوع» فیلد دررا نیاز دارند  داروو  غذا سازمانای که مجوز  آن دسته از کاالی ثبت شده

شود. الزم به ذکر است  نمایش داده می IRC جستجویپنجره مربوط به پس از آن . )شکل زیر( کنید انتخاب را

شناسه بایست  در این مرحله، میمحصول است.  IRCهای سالمت محور، شناسه کاال همان کد  برای فراوردهکه 

IRC ز بین تمامی مورد نظر را اIRC پس از آن، شرح تجاری نمایید.  و انتخاب های مجاز شرکت جستجو

 .بزنید را« ثبت» گزینه و کنید پر راسایر اطالعات کاال شود.  فارسی و التین به صورت خودکار پر می
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 باز شما برای زیر پنجره، «افزودن کاال از طریق فایل اکسل» گزینه روی بر کلیک ابفایل اکسل:  بارگذاریب( 

را انتخاب نمایید و بر اساس  ،(از شکل پایین 1)کادر شماره  «دانلود فایل اکسل نمونه»ابتدا گزینه  د.شو می

پس از  نمایید. وارد فایل اکسل های مشخص شده در ردیف آن، اطالعات مربوط به کاال رافرمت ارائه شده در 

ثبت »انتخاب با ( فایل مورد نظر را فراخوانی و 2ماره )کادر ش« فایل اکسلانتخاب »کلیک بر روی با آن، 

 نمایید. بارگذاریآن را  ،(3)کادر شماره « مستندات

 

الزم به ذکر است که پیرو اعالم اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی واحدهای قابل : توجه

، پوند، مترمربع، گرم، یارد، متر، عدد، تن، کیلوگرمقبول شمارش کاال در آن اداره کل محترم انحصارا عبارت از 

 هستند. ویالو  جفت، لیتر

 فاکتورپیش تصویر (9-9-5

 .کنید بارگذاری را خود فاکتور پیش تصویر لزوم صورت در
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 برای بعدی گام در. نمایید مراجعه« فاکتور پیش مدیریت» بخش به است، شده ایجاد جدید فاکتور پیش حال

 .نمایید مراجعه« ضوابط استعالم» گزینه و« فاکتور پیش جزییات» قسمت به کاالیی ضوابط استعالم

 فاکتورپیش جزییات (9-2

 استعالم ویرایش، کپی، ابطال، فاکتور، پیش وضعیت مشاهده شده، ثبت فاکتور پیش جزییات مشاهده منظور به

 .کنید استفاده گزینه این از سفارش ثبت درخواست ارسال مجوز، درخواست ارسال و کاالیی ضوابط

 .بروید فاکتور پیش مدیریت قسمت به

 

 باز شما برای زیر پنجره ،(فوق شکل) کنید کلیک« جزییات» روی بر فاکتور پیش جزییات مشاهده منظور به

 .شود می

 

 .است شده داده نشان فاکتور پیش های وضعیت فوق تصویر 1 شماره کادر در
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 .کنید جایگزین یا کم اضافه، را خود مستندات توانید می 2ه شمار کادر در

 .کنید ویرایش را فاکتور پیش توانید یم 4 شماره کادر در

 «کپی» فاکتور پیش آن از توانید می دارید فعلی فاکتور پیش با مشابه دیگری فاکتور پیش ثبت قصد که صورتی در

 فاکتور پیش اصلی اطالعات از یکی بایستی باشد فعال فعلی فاکتور پیش که صورتی در (.5شماره کادر) کنید تهیه

 فاکتور پیش تا دهید تغییر را( ذینفع کشور و خارجی، فروشنده شناسه فاکتور، پیش تاریخ فاکتور، پیش شماره)

بایست پیش  خواهید هیچ یک از اطالعات پیش فاکتور قبلی تغییر یابد می نمی صورتی در. شود ثبت شده کپی

 نمایید.« ابطال» فاکتور قبلی را 

 .دهید تغییر را فاکتور پیش دسترسی سطح توانید یم 6 شماره کادر در

 

 این شما، از تر پایین سطح نمایندگان برای شده تعریف دسترسی و فوق شده انتخاب دسترسی سطح به توجه با

 .بود خواهد دسترس قابل نیز آنها برای فاکتور پیش

 ضوابط استعالم (9-3

 ضوابط از اطالع منظور به را فاکتور پیش توانید می ،برسانید اتمام به را فاکتور پیش ثبت مراحل که آن از پس

 استعالم از بعد. کنید کلیک( 3 شماره کادر« )ضوابط استعالم» گزینه روی بر منظور بدین. نمایید استعالم کاالیی

 .شود می داده نشان« نیاز مورد مجوزهای» قسمت در موردنیاز مجوزهای
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درخواستمجوز (9-4

 های مجوز نیاز به اخذ مجوز از سازمان ،نظر فاکتور مورد که پس از استعالم ضوابط کاالیی پیش در صورتی

 مراحلجهت اخذ مجوز باید  صورتدهد. در این  تغییر وضعیت می« استعالم شده»فاکتور به  دهنده باشد، پیش

 را بپیمایید. زیر

را انتخاب کنید )کادر قرمز رنگ در شکل « درخواست مجوز»گزینه فاکتور  در صفحه جزئیات پیش -1

 (.زیر

 

در باالی فاکتور  در صفحه باز شده اطالعات اصلی پیشکنید،  مشاهده می زیرطور که در شکل  همان -2

خاب گزینه شود. با انت نشان داده می در قالب جدول فاکتور ی پیشکاالهابرخی اطالعات و صفحه 

هایی که باید مجوزشان اخذ شود نشان داده  ، سازمان(در شکل زیر 1)کادر شماره  «ها نمایش سازمان»

که را  ای نظر برای ارسال به سازمان مجوزدهنده باید گزینه های مورد شود. به منظور الصاق پیوست می

رقمی 14درج کدهای  جهتهمچنین  انتخاب کنید.مشخص شده است  (2)کادر شماره  شکل ذیل در

( 3ن مشخص شده )کادر شماره اید، باید در مکا کرده مجوزهایی که قبالً از سازمان مجوزدهنده دریافت

بخواهید کد چنانچه  را انتخاب کنید.« ثبت کد»و گزینه  کردهسازمان وارد -رقمی را برای هر کاال14کد 
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 اصالحبار  نید. الزم به ذکر است در هراستفاده ک« حذف کد»رقمی وارد شده حذف شود، از گزینه 14

 مورد نظر در سامانه ثبت شود. اصالحباید انتخاب شود تا « ثبت کد»رقمی حتماً گزینه 14کد 

( 4)کادر شماره « افزودن سازمان اختیاری»توانید برای هر کاال با انتخاب گزینه  در این مرحله می

 ها اضافه کنید. مجوز به فهرست سازمانهای دیگری را برای ارسال درخواست اخذ  سازمان

 

های کد سنجی صحتو  های مجوزدهنده در نهایت به منظور ارسال درخواست اخذ مجوز به سازمان -3

 را انتخاب کنید.( 5)کادر شماره « ارسال درخواست»گزینه رقمی، 14

مدیریت »صفحه ، در رقمی14مجوزهای دارای کد و دریافت موفق اطالعات  این مراحل پس از انجام -4

 شود. یک ردیف در جدول اضافه می است به ازای هر کاالیی که درخواست مجوز داده شده« مجوزها

  در این مرحله با ارائه شماره پرونده به سازمان مجوزدهنده، درخواست اخذ مجوز را پیگیری کنید.

و رمز عبور مسئول  یبا نام کاربر یدرخواست مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یریگیپ برای

 با کلیک بر روی گزینه جستجو )شکل زیر( ،«پروفرم»( شده و در قسمت ttac.ir) تکیوارد سامانه ت یفن

را استخراج نمایید تا در مواقع لزوم به کارشناسان  «کد درخواست»و  درخواست خود را مشاهده تیوضع

سازمان غذا و دارو  قیرا از طررد درخواست خود در خصوص  مشکل هرگونه .سازمان غذا و دارو ارائه دهید

 .دیینما یریگی( پsupport.ttac.irسازمان ) بانیو سامانه پشت
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رکوردی برای »پیام « جستجو»انتخاب گزینه پیش از  ،«پروفرم»( و در قسمت ttac.ir) تکیتدر سامانه : توجه

مطابق ) گردد ها مشاهده می گزینه فوق تمامی درخواست انتخابگردد و پس از  مشاهده می« نمایش وجود ندارد

 .شکل زیر(

 

تغییر « منتظر مجوزها»فاکتور شما به  تا زمانی که سازمان مجوزدهنده به درخواست مجوز شما پاسخ دهد، پیش

چنانچه به هر دلیل نیاز به ویرایش  .. در این حالت امکان ویرایش پیش فاکتور وجود ندارددهد وضعیت می

و ابطال پیش فاکتور پیشین، در پیش فاکتور جدید تغییرات « کپی»با انتخاب گزینه توانید  می پیش فاکتور باشد،

 الزم را اعمال کنید.

توانید  می «مدیریت مجوزها»در صفحه « جزئیات»با انتخاب گزینه  ،دهنده سازمان مجوزبعد از دریافت پاسخ 

 مشاهده کنید.( زیر)مطابق شکل دهنده را در قالب جدول  یات پاسخ سازمان مجوزجزئ
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 حالت ذیل باشد: 4ممکن است یکی از « نتیجه درخواست»الزم به توضیح است 

 ؛تأیید شده 

 ؛تأیید با شرایط خاص 

 ؛ وخارج از محدوده اختیارات 

 رد شده. 

. اما در حالتی که نتیجه دهد تغییر وضعیت می« سفارش آماده ثبت»فاکتور شما به  پیش ،سه حالت اول در که

 دهد. تغییر وضعیت می« عدم صدور مجوز»باشد، پیش فاکتور به « رد شده»درخواست 

 سفارشثبت درخواست (9-5

 منتظر و نمایید تکمیل را شده داده نمایش فیلدهای و بزنید را« سفارش ثبت درخواست» گزینه مرحله این در

 فاکتور پیش وضعیت سفارش، ثبت درخواست ییدأت صورت در. بمانید تجارت توسعه سازمان از پاسخ دریافت

« سفارش ثبت مدیریت» قسمت به فاکتور پیش کارمزد، پرداخت درصورت. یابد می تغییر سفارش ثبت آماده به

 .شود می منتقل)شکل زیر( 



 16  راهنمای بخش عملیات تجارت خارجی 

 

16 

 

 

 سفارشثبت مدیریت  (2

 سفارش ثبت تمدید و ابطال ویرایش، منظور به سفارش ثبت رقمی 8 کد دریافت و سفارش ثبت انجام از پس

 .نمایید مراجعه قسمت این به

 و دارد وجود« ویرایش» تنها و ندارد وجود« اصالحیه» و« جایگزین» تجارت جامع سامانه در باشید داشته توجه

 .کنید استفاده« ویرایش» گزینه از دارید سامانه در تغییری انجام به نیاز چنانچه بعدی مراحل تمام در

 شما شده انجام های سفارش ثبت لیست. کنید انتخاب را سفارش ثبت مدیریت گزینه تجاری، عملیات منوی در

 .است مشاهده قابل قسمت این در

 

(. زیر کل)ش نمایید مشاهده را سفارش ثبت جزییات توانید می فوق، شکل در« جزییات» گزینه روی بر کلیک با

 .کنید کلیک مربوط گزینه روی بر سفارش ثبت تمدید و ابطال ویرایش، منظور به
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 سازمان به مجدد کارشناسی منظور به شما فاکتور پیش سفارش، ثبت ویرایش صورت در باشید داشته توجه

 .شود می فرستاده تجارت توسعه

 خارجی فروشنده شناسه استعالم (3

. نمایید مراجعه خارجی تجاری عملیات منوی به« خارجی فروشنده شناسه استعالم» بخش به منظور بدین

 .شد خواهد باز شما برای زیر پنجره

 

 خارجی فروشنده اطالعات کردن وارد با توانید می« جدید خارجی فروشنده شناسه اخذ» گزینه روی بر کلیک با

 را( حقیقی/حقوقی) فروشنده نوع ابتدا شده باز پنجره در. کنید دریافت فیدا سامانه از را جدید فروشنده شناسه

 .نمایید تکمیل را مربوط فیلدهای و انتخاب


