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ندارد

مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده و واردکننده مکمل ها ی تغذیه ای

مسئولین فنی کلیه شرکتهای تولید کننده و واردکننده مکمل ها ی تغذیه ای
موضوع: مهم: اطالع رسانی در خصوص "تبدیل نوع پرونده" در سامانه صدور IRC مکمل های تغذیه ای

با سالم و احترام؛
همانگونه که مطلع می باشید در سامانه IRC تشکیل پرونده جدید دو مسیر "درخواست اولیه" و "دارای تاییدیه کمیته فنی" 
می باشد و درصورتیکه به اشتباه مسئول فنی شرکت پرونده را در قسمت غیر مرتبط تشکیل داده باشد، به منظور تسهیل تبدیل 
نوع پرونده بین دو گزینه فوق در اختیار مسئول فنی شرکت قرار داده شده است. الزم به یادآوری می باشد در صورت تغییر 
نوع مسیر و تبدیل پرونده، سابقه قبلی لغو می شود لذا دقت در تعیین اولیه مسیر بررسی درخواست مهم بوده و مسئولیت 

هرگونه تعویق در کار شرکت با عدم توجه به موضوعیت این تغییر (توسط مسئول فنی)، بر عهده شرکت می باشد.
فرآیند تبدیل نوع پرونده در کارتابل مسئول فنی به شرح زیر است (که منجر به لغو پرونده قبلی می شود):

پرونده (با وضعیت نیازمند ویرایش)← انتخاب گزینه "تبدیل به دارای تاییدیه کمیته فنی (برای پرونده های  

اولیه)" و "تبدیل به پرونده اولیه (برای پرونده های دارای تاییدیه کمیته فنی)" در قسمت عملیات ← ارسال به 
کارشناس

شرح گردش کار تبدیل نوع پرونده در سامانه صدور IRC مکمل های تغذیه ای : 
پس از تبدیل نوع پرونده توسط مسئول فنی، پرونده قبلی در کارتابل کارشناسان این اداره کل به حالت لغو شده تغییر وضعیت داده 
و پرونده ای جدید با کد جدید در سامانه کارشناسان تولید خواهد شد. لذا با توجه به تفاوت روند بررسی پرونده های "اولیه" و

 " دارای رای کمیته فنی" سابقه بررسی پرونده قبلی نیز در حال حاضر در پرونده جدید لحاظ نمی شود.
بنابر توضیحات فوق:

پس از تبدیل نوع پرونده امکان برگشت به پرونده لغو شده و بررسی مجدد توسط کارشناس وجود نخواهد داشت. -
تبدیل نوع پرونده صرفا جهت سهولت کار شرکت ها در سامانه فراهم شده است، لذا از اعالم و یا مکاتبه موارد  -

فوق به عنوان مشکل در سامانه خودداری نمایید.
دستور فرمایید دقت الزم در خصوص تبدیل نوع پرونده صورت پذیرد. -
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