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 جمهوري اسالمی ایران

 ریاست جمهوري

 
 

 

 دستورالعمل

 صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال  

 کاربرد نشان حاللپروانه 

 

 

 

 

 81/8/8931 تاریخ تصویب اولیه:

 

 

 0   :شماره تجدیدنظر   0  :نظرتاریخ تجدید

 

 

 

 /د993/891شماره مدرک: 

کلیه کاربران خارج از سازمان ملی استاندارد ایران الزم است قبل از مراجعه به این مدرک  و باشداین دستورالعمل از نوع مدرک برون سازمانی محسوب شده و تحت کنترل نمی
 اطمینان حاصل نمایند.ملی استاندارد ایران نسبت به روزآمد بودن آن از طریق سازمان 

 تحت کنترل
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 0: تاريخ تجديدنظر         0: تجديدنظر شمارة
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 دستورالعمل 

 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل 

 دستورالعملنظر صفحات وضعیت تجدید              

 شرح خالصه تغییرات تاریخ تجدیدنظر نظرشماره تجدید شماره صفحه

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

 تحت کنترل
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 0: تاريخ تجديدنظر         0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 دستورالعمل 

 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

 هدف -1

 نشانکاربرد رفع تعلیق و ابطال پروانه  نحوه صدور، تجديد، تعلیق،تعیین هدف از تدوين اين دستورالعمل، 

 باشد.می حالل

 

 دامنه کاربرد  -9

 کاربرد دارد. کشاورزی غذايی و های انواع فرآوردهدر مورد اين دستورالعمل 

حوزه نمايندگی و با هماهنگی  ايران ی دارای اولويت توسط سازمان ملی استانداردهافرآوردهفهرست  -يادآوری 

 گردد.در وزارت جهاد کشاورزی تهیه و اعالم می ولی فقیه

 

 مسئولیت اجرا -9

دفتر نظارت بر استاندارد صنايع  ،هاادارات کل استاندارد استانعهدة بردستورالعمل اجرای اين  مسئولیت

و  هااستانسازمان جهاد کشاورزی با همکاری حوزه نمايندگی ولی فقیه  غذايی، آرايشی، بهداشتی و حالل

 باشد.می ی کشوردامپزشکولی فقیه در سازمان حوزه نمايندگی 

شرعی بر حسن اجرای احکام نظارت و  نظارت بر اجرای استانداردمعاونت عهدة  رب آنبر حسن اجرای  نظارت

 باشد.  کشاورزی میولی فقیه در وزارت جهاد  نمايندهدفتر برعهده 

 

 قوانین و مقررات ذیربط -1

 آن  های بعدیو تحقیقات صنعتی ايران و اصالحیهسسه استاندارد ؤقوانین و مقررات مقانون اصالح  1-4

 مقررات و ضوابط اجرايی  ،، ساير قوانین4311و خرداد  4314مصوب بهمن  

  41/49/4331مجلس شورای اسالمی مصوب قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید  1-9

 91/40/4333 دولت جمهوری اسالمی ايرانقانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب اجرايی آئین نامه  1-3

 4/49/4332 حالل نشانشورای عالی استاندارد در خصوص تصويب مصوبه   1-1

  90ماده  1ضوابط اجرايی استانداردهای اجباری و تشويقی و طرز به کار بستن عالئم آنها موضوع )بند   1-5

 تحت کنترل 1/1/4315موسسه( مصوب قانون  
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 0: تاريخ تجديدنظر         0: تجديدنظر شمارة
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 دستورالعمل 

 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

 تعاریف -5

: دنشوکار برده میبه تعاريف زير باها و اصطالحات واژه، دستورالعملدر اين 

 سازمان 1-8

 باشد.منظور سازمان ملی استاندارد ايران می

 نظارت دفتر  1-9

 .باشدمی صنايع غذايی، آرايشی، بهداشتی و حاللاستاندارد  نظارت بر دفترمنظور 

 اجرایی روش 1-9

صدور، تمديد، تعلیق و رفع تعلیق، ابطال و تجديد پروانه کاربرد عالمت »منظور آخرين تجديدنظر روش اجرايی 

 باشد.می 1/2/4320مورخ  3تجديدنظر  ،/ر994/19به شماره مدرک « استاندارد اجباری و تشويقی

 کاربرد نشان حاللپروانه   1-1

از برای مدت زمان مشخص  که شودحقیقی يا حقوقی اجازه داده میاص سندی است که به استناد آن به اشخ

  نمايد. استفاده فرآوردهبرای  حالل نشان

 نشان حالل   1-1

 شود.به منظور تايید حلیت و طهارت محصوالت موضوع اين دستورالعمل اعطاء میعالمتی است که 

 قانون سازمان   1-6

های بعدی آن استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران و اصالحیه منظور قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه

 باشد.می 4311و خرداد  4314مصوب بهمن 

 قانون نظارت شرعی   1-7

 باشد.مجلس شورای اسالمی می 41/49/4331 مصوب منظور قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید

 آئین نامه نظارت شرعی   1-1

دولت جمهوری اسالمی ايران  91/40/4333قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب  منظور آئین نامه اجرايی

 باشد.می

 تحت کنترل
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 0: تاريخ تجديدنظر         0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 دستورالعمل 

 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

 نماینده ولی فقیه   1-3

 باشد.رهبری در وزارت جهاد کشاورزی می نماينده مقام معظم

 حوزه نمایندگی   1-80

 باشد.منظور حوزه نمايندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی می

 ولی فقیه نمایندهدفتر    1-88

 باشد.ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی می منظور دفتر نماينده

  دامپزشکیحوزه نمایندگی در    1-89

توسط نماينده ولی فقیه مسئول آن که است حوزه نمايندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور منظور 

 شود.منصوب می

 حوزه نمایندگی ولی فقیه استان    1-89

که مسئول آن توسط نماينده ولی فقیه  منظور حوزه نمايندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان

 شود.منصوب می

 کارشناس امور اسالمی حالل  1-81

از طرف مسئول اسالمی در موضوع حالل که فقهی و با دانش جامع و عمیق از قوانین و روحانی فرد مسلمان 

  منصوب شده است.امپزشکی ددر  حوزه نمايندگیو تائید مسئول  با هماهنگیولی فقیه استان  گیحوزه نمايند

 ناظر شرعی   1-81

  شود که آگاهی کامل بر موضوع حالل و حرام در ذبح دام، پرندگان و صید آبزيانبه مسلمانی گفته می

های غذايی مواد اولیه و فرآوردهچنین موضوع طهارت و نجاست در فرآوری، انبارش، بسته بندی و عرضه هم

 نمايد. و تحت نظر مسئول حوزه نمايندگی در دامپزشکی فعالیت میباشد داشته حالل 

 کد نظارت شرعی   1-86

کدی است که از طرف حوزه نمايندگی دامپزشکی به مراکز مشمول قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید اعطاء 

 گردد.می

 تحت کنترل
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 0: تاريخ تجديدنظر         0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 دستورالعمل 

 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

 حلیت و طهارت   1-87

حلیت آنچه که مصرف و بهره برداری از آن ازنظر عقل و شرع جايز بوده و منع و نهی از طرف شارع مقدس در 

مصرف آن وارد نشده باشد و طهارت به معنای پاکی از هرگونه نجاسات و قذرات که شارع مقدس نهی از 

 مصرف آن کرده است.

 مغایرت بحرانی   1-81

 شود.يکی از الزامات احکام شرعی گفته می به برآورده نشدن

 ( ذکر شده است.3)پیوست  /ف932/431-3به شماره مدرک  "گزارش بازرسی"الزامات بحرانی در فرم  -یادآوری

 مغایرت عمده   1-83

 شود.گفته میبغیر از الزامات مطروحه در احکام شرعی  ،به برآورده نشدن الزامات

 ( ذکر شده است.3)پیوست  /ف932/431-3به شماره مدرک  "گزارش بازرسی"الزامات عمده در فرم  -یادآوری

 پروانه یا مجوز فعالیت   1-90

های مربوطه يا ها و يا سنديکاها و اتحاديهها و يا توسط شهرداریخانهپروانه يا مجوزی است که از سوی وزارت

 شود.صالح صادر میساير مراجع ذی

 اداره کل استان   1-98

 باشد.منظور اداره کل استاندارد استان می

 نشان حاللمجوز کاربرد   1-99

شود، مشروط بر اينکه برای يک فرآورده اعطاء می نشان حاللمدرکی است که به استناد آن اجازه استفاده از 

 معتبر باشد. حالل نشاننوع ديگر آن فرآورده، در چارچوب همان استاندارد ملی، دارای پروانه کاربرد 

 فرآوردهکمیته عالئم و کنترل  1-99

ای است که وظیفه بررسی نهايی صالحیت واحدهای تولیدی را در خصوص برخورداری و استفاده از کمیته

 چنین تعلیق، ابطال و رفع تعلیق آن را برعهده دارد.پروانه کاربرد نشان حالل، برای محصول خاص و هم

 ویقیتجدید پروانه تش  1-91

 در پايان مدت اعتبار آن. نشان حاللاعتباردهی به پروانه کاربرد 

 تحت کنترل
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 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

 تعلیق پروانه 1-91

 شمول آن.يا بخشی از دامنه  نامعتبر کردن موقتی پروانه کاربرد نشان حالل برای تمامی

 باشد.نیز صادق می نشان حاللتعريف فوق در خصوص مجوز کاربرد  -یادآوری

 رفع تعلیق     1-96

 اعتباردهی مجدد به پروانه/مجوز کاربرد نشان حالل تعلیق شده.

 ابطال پروانه   1-97

 نامعتبر کردن پروانه کاربرد نشان حالل برای تمامی يا بخشی از دامنه شمول آن.

 باشد.نیز صادق می نشان حاللتعريف فوق در خصوص مجوز کاربرد  -یادآوری

 اصالح پروانه   1-91

هرگونه تغییر در مفاد پروانه کاربرد نشان حالل مانند تغییر در مالکیت واحد تولیدی، نام يا عالمت اعمال 

 تجارتی، نشانی محل تولید )در همان استان( يا شماره استاندارد ملی در زمان اعتبار پروانه.

 واحد نظارت بر اجرای استاندارد استان   1-93

استاندارد استان است که براساس چارت سازمانی اداره کل استان يا اداره  منظور اداره يا واحد نظارت بر اجرای

باشد و مسئولیت آن برعهدة دار میاستاندارد استان، امور نظارت بر اجرای استاندارد را در سطح استان عهده

 باشد.رئیس اداره يا مسئول نظارت بر اجرای استاندارد استان می

 

 اقدامات شرح -6

 پروانهصدور   6-8

خانه دبیربه  را به شرح زيرات و مستندمدارک ، بايد کاربرد نشان حاللپروانه صدور درخواست متقاضی   6-8-8

 :ارائه نمايداستان اداره کل 

کاربرد نشان درخواست صدور پروانه "طبق فرم  کاربرد نشان حاللصدور پروانه  درخواست کتبی برای -الف

 (4)پیوست شماره  /ف932/431-4به شماره مدرک  "حالل

که متقاضی شخص حقوقی باشد، يک نسخه از آگهی ثبت شرکت و آخرين تغییرات آن در در صورتی -ب

 روزنامه رسمی

 تحت کنترل
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 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

 )موارد مشمول قانون نظارت شرعی( تصوير گواهی کد نظارت شرعی -پ

 )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(تصوير حکم انتصاب ناظر شرعی  -ت

اين  90-5صالح مذکور در بند تصوير پروانه معتبر تأسیس يا مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی -ث

 دستورالعمل

 نیاز ،)در صورتی که به تشخیص دفتر حقوقی و امور مجلس سازمانی تتصوير آگهی ثبت نام يا عالمت تجار -ج

ی تبدون ذکر نام تجار نشان حاللپروانه کاربرد  ،های خاص وجود نداشته باشدبه ثبت نام تجارتی برای فرآورده

 صادر خواهد شد(.

 به شماره مدرک "پرسشنامه اطالعات فنی"ارائه فرم تکمیل شده پرسشنامه اطالعات فنی طبق فرم  -چ

 (9)پیوست شماره  /ف9-932/431

فنی مديران  ارائه پروانه تايید صالحیت مدير کنترل کیفیت که براساس آيین نامه تأيید صالحیت علمی و -ح

شورای عالی استاندارد تأيید مصوب  1/40/4332مورخ  993031/10351کنترل کیفیت به شماره مدرک 

 باشد. حیت شدهالص

آئین نامه تأيید صالحیت علمی و فنی مديران کنترل  9ماده  )طبق مفاد بند جکتبی ارائه گواهی قبولی در آزمون  -یادآوری

 تواند مورد پذيرش واقع شود.شورای عالی استاندارد( نیز می 1/40/4332کیفیت مصوب 

 تقاضیتوسط م کاربرد نشان حاللپرداخت کارمزد خدماتی مرتبط با صدور پروانه  -خ

 اجباری استاندارد مشمول مقررات  کههايی فرآورده خصوصاستاندارد در عالمت پروانه کاربرد ارائه تصوير  -د

  د.نباشمی

)مطابق ماده  حلیت و طهارت دردخیل های مرتبط با احکام شرعی کارکنان طی دورهارائه گواهی آموزشی  -ذ

 قانون نظارت شرعی( 1

مطابق با سیستم  دبیرخانه اداره کل استان موظف است مدارک متقاضی را در همان روز ثبت نموده و 6-8-9

 گردش کار استان، برای اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان ارسال نمايد.

پرونده واحد کاری وز ر 9واحد نظارت بر اجرای استاندارد استان موظف است حداکثر طی مدت  6-8-9

 به شماره مدرک "نشان حاللدرخواست صدور پروانه کاربرد "متقاضی را براساس چک لیست فرم 

، بررسی و در صورت تأيید انطباق تصوير مدارک با اصل آنها، ممهور به مهر (4ف )پیوست شماره /4-932/431

برابر با اصل نموده و رسید دريافت مدارک را به متقاضی تحويل دهد و در صورت مشاهده نقص)ها(، موارد را به 

 صورت مکتوب به واحد متقاضی ابالغ نمايد.

 تحت کنترل
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 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

متقاضی، به واحد بعد از اخذ مدارک کاری روز  40ظرف مدت حداکثر اداره کل استان موظف است   6-8-1

 به شماره مدرک "گزارش بازرسی" فرم نسبت به انجام بازرسی و تکمیل کارشناس امور اسالمی حاللهمراه 

را به صورت کتبی وارد مدر صورت مشاهده نواقص احتمالی نمايد و  اقدام (3)پیوست شماره  /ف3-932/431

 د.به واحد متقاضی ابالغ نماي کاری روز 3ظرف مدت 

اداره کل استان بايد پس از انجام بازرسی اولیه و در صورت لزوم بازرسی بعدی از واحد متقاضی،   6-8-1

 نمايد.اقدام  (1)پیوست شماره  /ف932/431-1به شماره مدرک  "فرم گزارش نهايی"تکمیل نسبت به 

فقیه مسئول حوزه نمايندگی ولی حضور کمیته عالئم عالوه بر اعضاء ذکر شده در روش اجرايی با   6-8-6

  شود.تشکیل میو يک نفر کارشناس امور اسالمی حالل  استان

مدير کل استاندارد استان، رئیس/مسئول واحد ، استان مسئول حوزه نمايندگی ولی فقیهکمیته عالئم با حضور  -8 ییادآور

 يابد.نفر ديگر از اعضاء رسمیت می يکو حداقل نظارت براجرای استاندارد استان، کارشناس امور اسالمی حالل 

باشد، در زمان مرخصی، مأموريت يا موارد غیرقابل پیش بینی که عدم حضور مدير کل استان اجتناب ناپذير می -9یادآوری 

وی )به غیر از معاون مالی و اداری( که پست سازمانی مربوطه را رسماً يا با ابالغ احراز کرده است، رياست کمیته را برعهده معاون 

 کند.خواهد داشت و از طرف وی صورتجلسه کمیته عالئم را امضاء می

زه نمايندگی ولی فقیه استان در زمان مرخصی، ماموريت يا موارد غیرقابل پیش بینی که عدم حضور مسئول حو -9 یادآوری

 کند.صورتجلسه کمیته عالئم را امضاء میتام االختیار وی نماينده باشد، اجتناب ناپذير می

 گیرد:در کمیته عالئم موضوعات، مدارک و مستندات زير مورد بررسی قرار می  6-8-7

 دستورالعملاين  4-4-1مدارک و مستندات پرونده واحد متقاضی طبق بند   6-8-7-8

و ج(   ثب، ) 4-4-1باشند نیاز به ارائه مدارک زيربندهای که دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد می هايیفرآورده –یادآوری

  ندارند.

  معوقه هاهای بازرسی و ساير هزينهينهمفاصا حساب پرداخت تمام هز  6-8-7-9

دستورالعمل نحوه محاسبه و با نظر مدير کل استان و با رعايت مقررات مربوطه طبق  ی معوقههانحوه پرداخت هزينه –8 یادآوری

 گردد.مشخص می 3/49/4321مورخ  5د، تجديدنظر /440/494به شماره مدرک وصول کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد 

کارشناس امور اسالمی حالل با رعايت های بازرسی پرداخت هزينهکارگیری، آموزش و تائید صالحیت، بهنحوه  –9یادآوری 

نامه مشترک فیمابین سازمان ملی استاندارد ايران و دفتر نماينده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی مقررات مربوطه طی آئین

 گردد.می تهیه

براساس اطالعات ازنظر مناسب بودن حلیت برطبق استاندارد ملی مربوطه  تولیدیوضعیت واحد   6-8-7-9

)پیوست  /ف932/431-9به شماره مدرک  "پرسشنامه اطالعات فنی"فرم مندرج در پرسشنامه اطالعات فنی 
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 "گزارش نهايی"( و فرم 3)پیوست شماره  /ف932/431-3 به شماره مدرک "گزارش بازرسی"( و فرم 9شماره 

 .(1)پیوست شماره  /ف932/431-1 به شماره مدرک

 باشد:اختیارات اعضاء کمیته عالئم به شرح زير می وظايف و  6-8-7-1

 اين دستورالعملاداره جلسه و نظارت بر رعايت الزامات مرتبط در  تمسئولی ،رئیس کمیته عالئم 6-8-7-1-8

 و بررسی، تجزيه و تحلیل و جمع بندی نهايی را برعهده دارد. 1-4-1از جمله مفاد مندرج در بند 

ارائه کلیه مستندات های الزم برای تشکیل جلسه و مسئول انجام هماهنگی ئمدبیر کمیته عال  6-8-7-1-9

باشد و در پايان جلسه، صورتجلسه کمیته عالئم را برای هر ( در جلسه می1-4-1پرونده متقاضی )طبق بند 

به ( تنظیم و 5)پیوست شماره  /ف932/431-5به شماره مدرک  "صورتجلسه کمیته عالئم"، طبق فرم فرآورده

  رساند.امضای افراد حاضر در کمیته می

عضو  نفر 1، با رأی موافق حداقل کاربرد نشان حاللتصمیم نهايی در خصوص اعطای پروانه   6-8-7-1

 عضو 1يا  1صورت حضور در عضو کمیته نفر  5و کمیته و يا رأی موافق عضنفر  5درصورت حضور  ،کمیته

 گردد.کمیته مصوب می

کاربرد نشان حالل صادر پروانه  ،کمیته عالئم در فقیه استاندر صورت عدم تايید مسئول حوزه نمايندگی ولی  -8یادآوری 

  .نخواهد شد

قابل اين دستورالعمل  1-4-1بند  3و  9اختیارات اعضای کمیته عالئم به غیر از مورد استثناء شده در يادآوری  -9یادآوری 

 باشد.تفويض به غیر نمی

نبايد به صورت مشروط و يا اخذ تعهد نسبت به تکمیل نمودن و ارائه  کاربرد نشان حاللموافقت با صدور پروانه  -9یادآوری 

 صورت گیرد. 1-4-1بند   مدارک مذکور در

پروانه  است مجوز استفاده از  که پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری آنها تعلیق يا ابطال شده هايیفرآوردهبرای  -1یادآوری 

 حالل صادر نخواهد شد.نشان کاربرد 

تصوير صورتجلسه کمیته عالئم را به کاری روز  3اداره کل استان موظف است ظرف مدت   6-8-7-1-8

سیستم الکترونیکی )شبکه داخلی يا پست از طريق ، کاربرد نشان حاللمنظور اخذ شماره و تاريخ پروانه 

پس از  کاریروز  9ارسال نمايد. دفتر نظارت بايد ظرف مدت  دورنگار،الکترونیکی( و در موارد خاص از طريق 

 شماره و تاريخ پروانه موردنظر را تخصیص دهد. ،دريافت صورتجلسه کمیته عالئم

کاربرد نشان پروانه ، اداره کل استان بايد ابتدا نسبت به عقد قرارداد صدور کاربرد نشان حاللدر مورد صدور پروانه  -یادآوری 

( با واحد متقاضی اقدام 2)پیوست  /ف932/431-2به شماره مدرک  "کاربرد نشان حاللقرارداد صدور پروانه "طبق فرم  حالل

سیستم الکترونیکی )شبکه داخلی يا پست الکترونیکی( و در از طريق نموده و سپس در خصوص تخصیص شماره و تاريخ پروانه 

 اقدام نمايد. موارد خاص از طريق دورنگار،
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را  نشان حاللهرگاه طبق نظر کمیته عالئم، واحد متقاضی شرايط الزم برای دريافت پروانه کاربرد   6-8-1

پس از تشکیل کمیته  کاریروز  9)های( موجود را ظرف مدت  نداشته باشد، اداره کل استان موظف است نقص

)ها(، پرونده را مجدداً در کمیته  صورت رفع نقصعالئم، به صورت کتبی به واحد متقاضی اعالم نموده و در 

 عالئم مطرح نمايد.

پروانه کاربرد "، اداره کل استان بايد فرم نشان حاللپس از تخصیص شماره و تاريخ پروانه کاربرد    6-8-3

( را تکمیل نمايد. در هر صورت مدير کل 3 /ف )پیوست شماره932/431-3به شماره مدرک  "نشان حالل

پروانه  فقیه از طرف نماينده ولی فقیه استانو مسئول حوزه نمايندگی ولی استان از طرف رئیس سازمان 

نمايد. در اين خصوص را امضاء و به مهر برجسته اطمینان )هولوگرام( سازمان ممهور می نشان حاللکاربرد 

 گردد.میپرس پالستیکی پروانه نیز توصیه 

 باشد.در اين بند قابل تفويض به غیر نمی فقیه استانو مسئول حوزه نمايندگی ولی  اختیار مديرکل -8یادآوری 

)و در موارد خاص به طرق  فرآوردهدر نشانه گذاری  نشان حاللدر زير  نشان حاللدرج شماره پروانه کاربرد  -9یادآوری 

 مختلف( الزامی است.

را صادر نمايد و به همراه فرم حالل  نشانپروانه کاربرد  کاریروز  5اداره کل استان بايد ظرف مدت    6-8-80

، تجديدنظر /د943/19به شماره مدرک  "دستورالعمل تدوين فرم نشانه گذاری"که طبق  فرآوردهنشانه گذاری 

 را به واحد متقاضی تحويل دهد. تهیه شده است 95/49/4331مورخ  4

، پروانه کاربرد فرآوردههای خاص يک يا آئین کار يا ويژگی فرآوردهواحدهای تولیدی که صرفاً برای بسته بندی  -8یادآوری 

نبوده و بايد براساس مندرجات فرم نشانه گذاری مرتبط عمل نشان حالل نمايند مجاز به استفاده از را دريافت می نشان حالل

 نمايند.

 مرتبط فرآورده های نشانه گذاری موظف به رعايت الزامات مندرج در فرم نشان حاللربرد واحد دارای پروانه کا -9یادآوری 

 باشد.می

و  فقیه استانحوزه نمايندگی ولی صادره را به  نشان حاللاداره کل استان بايد تصوير پروانه کاربرد    6-8-88

ضوابط اجرايی استانداردهای  49اده م»جهت اقدام برطبق موضوع  دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

 ارسال نمايد. «ااجباری و تشويقی و طرز به کار بستن عالئم آنه

، به هر دلیلی نیاز به اعمال تغییر در مفاد پروانه باشد، اداره کل نشان حاللچنانچه در مدت زمان اعتبار پروانه کاربرد  -یادآوری

، تغییرات را در پروانه اعمال کرده و پروانه دستورالعملاستان موظف است ضمن حصول اطمینان از رعايت الزامات مربوطه در اين 

 رت ارسال نمايد.نظا دفتراصالح شده را به واحد متقاضی تحويل يا ابالغ نموده و تصوير آن را برای 

برای ساير انواع يک فرآورده پروانه کاربرد نشان حالل در دامنه شمول يک استاندارد ملی، با يک    6-8-89

مسئول نوبت انطباق فرآورده با الزامات ملی مربوطه و رعايت ساير الزامات اين دستورالعمل، با اخذ نظر کتبی 
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شود. در اين صورت اداره تشکیل کمیته عالئم، مجوز صادر میبدون نیاز به استان ولی فقیه  حوزه نمايندگی

مجوز کاربرد "نسبت به صدور مجوز طبق فرم  "نشان حاللجداول صدور مجوز کاربرد "کل استان براساس 

( اقدام نموده و تصوير آن را برای دفتر نظارت 1/ف )پیوست شماره 932/431-1به شماره مدرک  "نشان حالل

 نمايد.ارسال می فقیه استانو حوزه نمايندگی ولی 

تاريخ پايان اعتباردهی مجوز)های( صادر شده بايد برابر با تاريخ پايان اعتبار پروانه کاربرد نشان حالل مربوطه تعیین  -یادآوری

 گردد.

ستان موظف است به منظور نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای دارای پروانه کاربرد نشان اداره کل ا  6-8-89

کارشناس های ادواری )حداقل دوبار در سال( توسط تیم کارشناسی متشکل از حالل نسبت به انجام بازرسی

از واحد تولیدی به شماره  "گزارش بازرسی"و نماينده اداره کل استان اقدام نمايد و فرم امور اسالمی حالل 

 ( را تکمیل و در پرونده واحد ثبت نمايد. 3/ف )پیوست شماره 932/431-3مدرک 

 :پروانه دیدجت   6-9

، واحد تولیدی درخواست تجديد پروانه را نشان حاللروز قبل از پايان اعتبار پروانه کاربرد  30حداقل  6-9-8

الزم را به منظور عقد قرارداد جديد و به روزرسانی مستندات به عمل به اداره کل استان ارائه داده و اقدامات 

 آورد.می

 به شماره مدرک "گزارش بازرسی"در صورتی که نتیجه همه بندهای بازرسی شده براساس فرم  6-9-9

رئیس يا مسئول  اين دستورالعمل، 1-4-1( قبول باشد و رعايت الزامات بند 3/ف )پیوست شماره 3-932/431

واحد نظارت بر اجرای استاندارد استان پس از بررسی پرونده و انجام شدن تسويه حساب، نسبت به تکمیل فرم 

( تا قبل از 1/ف )پیوست شماره 932/431-1 به شماره مدرک "جديد پروانه کاربرد نشان حاللتاحراز شرايط "

و امضای مديرکل  معاون ارزيابی انطباقنموده و پس از تأيید  اقدام نشان حاللپايان تاريخ اعتبار پروانه کاربرد 

 نمايد.، اعتبار پروانه را تجديد میفقیه استاناستان و مسئول حوزه نمايندگی ولی 

 نشان حاللاداره کل استان موظف است به منظور نظارت مستمر بر عملکرد واحد دارای پروانه کاربرد   6-9-9

از واحد تولیدی به  "گزارش بازرسی"فرم مطابق های ادواری )حداقل دو بار در سال( نسبت به انجام بازرسی

 اقدام نمايد. (3/ف )پیوست شماره 932/431-3شماره مدرک 

 :پروانه تعلیق  6-9

به  "بازرسیگزارش "نتیجه يکی از عوامل عمده فرم  در زمان اعتبار پروانه کاربرد نشان حالل چنانچه 6-9-8

اعالم شده مردود باشد بالفاصله گزارش بازرسی جهت طرح ( 3)پیوست شماره  /ف932/431-3 مدرک شماره

 شود.ارسال می کاربرد نشان حاللدر کمیته عالئم به منظور تعلیق پروانه/مجوز 
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 مندرج در، درصورت محرز شدن عدم رعايت يکی از شرايط کاربرد نشان حاللدر زمان اعتبار پروانه   6-9-9

نسبت به تشکیل کمیته عالئم به منظور بررسی تعلیق  بالفاصله موظف استاستان اداره کل  ،1-4-1بند 

  نمايد.اقدام  کاربرد نشان حاللمجوز  پروانه/

، مراتب را به واحد تولیدی کاربرد نشان حاللاداره کل استان موظف است در صورت تعلیق پروانه   6-9-9

ابالغ و هم زمان يک نسخه صورتجلسه کمیته عالئم مبنی بر تعلیق پروانه را به دفتر نظارت و تصوير آن را برای 

 44-4-1 جهت اقدام مطابق بند دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین المللو  فقیه استانحوزه نمايندگی ولی 

 ارسال نمايد. اين دستورالعمل

پروانه مبنی بر تعلیق استان از تاريخ وصول ابالغ اداره کل  کاربرد نشان حاللپروانه دارنده واحد   6-9-1

مرتبط اقدام و حداکثر  فرآوردهدر مورد  حالل نشانموظف است ضمن توقف استفاده از  کاربرد نشان حالل

اقدام نمايد. در غیر اين صورت  اداره کل استاننسبت به رفع نقص)ها( و اعالم آن به کاری روز  20ظرف مدت 

پس از پايان مهلت مذکور، نسبت به تشکیل کاری روز  1ظرف مدت حداکثر موظف است  اداره کل استان

 .اقدام نمايداين دستورالعمل،  1-1طبق بند  کاربرد نشان حاللپروانه کمیته عالئم به منظور ابطال 

، از توقف های ادواری، با انجام بازرسیکاربرد نشان حاللاداره کل استان موظف است در طی زمان تعلیق پروانه  -یادآوری 

)ها( و رفع تعلیق پروانه اطمینان حاصل نموده  و نتیجه را در پرونده  تا زمان رفع نقص حاللنشان با فرآورده عرضه و  استفاده

 درج نمايد. کاربرد نشان حاللپروانه دارنده واحد 

موظف است نسبت به اداره کل استان  ،تولیدیواحد توسط )ها(  در صورت محرز شدن رفع نقص  6-9-1

اقدام نمايد و در  کاربرد نشان حاللپروانه گیری در خصوص رفع تعلیق شکیل کمیته عالئم به منظور تصمیمت

مراتب را به واحد مذکور ابالغ و يک نسخه از صورتجلسه کمیته عالئم را به دفتر  ،صورت موافقت با رفع تعلیق

دفتر روابط عمومی و و  فقیه استانحوزه نمايندگی ولی تصوير آن را برای دفتر نماينده ولی فقیه و نظارت و 

دعوت از نماينده دفتر  ارسال نمايد. اين دستورالعمل 44-4-1 جهت اقدام برطبق بند ارتباطات بین الملل

 باشد.نظارت در اين مورد الزامی نمی

 :پروانه ابطال  1 -6

، بالفاصله نسبت به تشکیل ط زيرموظف است در صورت اطمینان از وقوع يکی از شراياستان اداره کل   6-1-8

 . اقدام نمايد کاربرد نشان حاللمجوز ته عالئم به منظور ابطال پروانه/کمی

)ها( از طرف   اين دستورالعمل، نسبت به رفع نقص 1-3-1درصورتی که ظرف مدت تعیین شده در بند  -الف

 واحد تولیدی اقدام نشده باشد.

 تحت کنترل



 41از  43 :صفحه   د /932/431 مدرک: شماره

 0: تاريخ تجديدنظر         0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 دستورالعمل 

 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

ضوابط اجرايی استاندارد تشويقی و طرز به کار بستن عالئم  91ماده "گونه تخلف تبلیغاتی حسب مفاد هر -ب

 " آنها

روز از تاريخ مطالبه و ابالغ رسمی به واحد دارای  30در صورت عدم پرداخت مطالبات سازمان، ظرف مدت  -پ

  نشان حاللپروانه 

 از يک استان به استان ديگر یتولیددر صورت تغییر نشانی محل  -ت

 /ف932/431-3 مدرک شمارهبه  "بازرسیگزارش "فرم  بحرانیچنانچه نتیجه يکی از عوامل   6-1-9

گیری در تصمیممردود باشد بالفاصله گزارش بازرسی جهت طرح در کمیته عالئم به منظور ( 3)پیوست 

 شود.ارسال می کاربرد نشان حاللروانه/مجوز پابطال خصوص 

، بالفاصله مراتب را به  واحد حالل نشانموظف است در صورت ابطال پروانه کاربرد استان اداره کل    6-1-9

به و دفتر نماينده ولی فقیه نظارت  دفتريک نسخه از صورتجلسه کمیته عالئم را به متقاضی ابالغ و هم زمان 

دفتر روابط و  فقیه استانحوزه نمايندگی ولی و تصوير آن را برای  حالل نشانپروانه کاربرد منظور ابطال شماره 

ارسال نموده و هم زمان يک  اين دستورالعمل 44-4-1 جهت اقدام بر طبق بند لعمومی و ارتباطات بین المل

 حقوقی و امور مجلس ارسال نمايد.اداره کل نسخه آن را برای 

ها مندرج در پروانه و يا برای برای هر يک از فرآورده کاربرد نشان حاللدر صورتی که شرايط ابطال پروانه    6-1-1

ايجاد شود، صرفاً در خصوص همان فرآورده و به طور مستقل اقدام خواهد شد و ساير موارد هر يک از مجوزهای صادره 

 مندرج در پروانه و يا مجوز)ها( را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

کاربرد از تاريخ وصول ابالغ اداره کل استان مبنی بر ابطال پروانه  کاربرد نشان حاللواحد دارنده پروانه    6-1-1

تحويل پروانه ابطال نسبت به  ،مرتبط فرآوردهحالل در مورد نشان موظف است ضمن توقف استفاده از  حاللنشان 

 شده به اداره کل استان اقدام نمايد.

 گردد.، منجر به لغو قرارداد منعقده مینشان حاللابطال پروانه کاربرد   -یادآوری 

با  کاربرد نشان حاللاداره کل استان موظف است پس از ابالغ مصوبه کمیته عالئم مبنی بر ابطال پروانه    6-1-6

آن ابطال شده است را  کاربرد نشان حاللکه پروانه  ایفرآوردهانجام بازرسی از واحد تولیدی فهرست موجودی 

 94و  90مواد "طبق قوانین و مقررات موجود سازمان از جمله برصورتجلسه کرده و اقدام قانونی و برخورد حقوقی 

 را اعمال کند. "ضوابط اجرايی استانداردهای تشويقی و طرز بکار بستن عالئم آنها

 تحت کنترل
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 0: تاريخ تجديدنظر         0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 دستورالعمل 

 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

، اداره کل استان حالل نشانپروانه کاربرد مندرج در  هافرآوردهدر صورت ابطال پروانه برای هريک از   6-1-7

نمايد.ه و پروانه اصالح شده را صادر میاز پروانه اقدام نمود فرآوردهصرفاً نسبت به حذف نام همان 

 در شده است، همان شماره پروانه ابطال شده بايد اختصاص يابد.اص ای که پس از ابطال، مجدداًپروانهبه  -یادآوری

 دستورالعمل نظر نماينده ولی فقیه فصل الخطاب است.در صورت بروز اختالف در اجرای اين   6-1-1

 

مدارک مرتبط -7  

 صدور، تمديد، تعلیق و رفع تعلیق، ابطال و تجديد پروانه کاربرد عالمت استاندارد »روش اجرايی  7-8

 1/2/4320مورخ  3تجديدنظر ، /ر994/19به شماره  «اجباری و تشويقی 

  993031/10351حیت علمی و فنی مديران کنترل کیفیت به شماره مدرک الآيین نامه تأيید ص 7-9

 مصوب شورای عالی استاندارد 1/40/4332 مورخ 

 راهنمای عمومی –، غذای حالل 4333: سال 49000استاندارد ملی ايران به شماره  7-9

 95/49/4331مورخ  4، تجديدنظر/د943/19به شماره مدرک  "تدوين فرم نشانه گذاری"دستورالعمل  7-1

به شماره  " و وصول کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ايراننحوه محاسبه کارمزد " دستورالعمل 7-6

 3/49/4321مورخ  5، تجديدنظر /د440/494مدرک 

 

 بایگانی سوابق -1

ولی فقیه حوزه نمايندگی و  کلیه مدارک و سوابق مربوط به اجرای اين دستورالعمل در ادارات کل استانی

  شود.سال نگهداری می 5استان بمدت 

 گیرندگان نسخ -3

حوزه های ستادی، ادارات کل استانی و واحدها، پژوهشگاه، رياست سازمان، معاونتنماينده ولی فقیه، 

 اعضای کمیته تخصصی.، فقیه استانی، حوزه نمايندگی ولی شکدامپزدر نمايندگی 

 

 تحت کنترل
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 0: تاريخ تجديدنظر         0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 دستورالعمل 

 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

 هاپیوست -80

 /ف932/431 -4 به شماره مدرک "کاربرد نشان حاللصدور پروانه درخواست "فرم  -4پیوست شماره  3-8

 /ف932/431-9به شماره مدرک  "ینفنامه اطالعات شپرس"فرم  -9پیوست شماره  3-9

 /ف932/431-3به شماره مدرک  "گزارش بازرسی"فرم  -3پیوست شماره  3-9

 /ف932/431-1به شماره مدرک  "گزارش نهايی"فرم  -1پیوست شماره  3-1

 /ف932/431-5به شماره مدرک  "صورتجلسه کمیته عالئم"فرم  -5پیوست شماره  3-1

 به شماره مدرک "تجديد پروانه کاربرد نشان حاللاحراز شرايط "فرم  -1پیوست شماره  3-6

 /ف1-932/431

 /ف932/431-1به شماره مدرک  "مجوز کاربرد نشان حالل"فرم  -1پیوست شماره  3-7

 /ف932/431-3به شماره مدرک  "پروانه کاربرد نشان حالل"فرم  -3پیوست شماره  3-1

 /ف932/431-2 به شماره مدرک "کاربرد نشان حاللقرارداد صدور پروانه "فرم  -2پیوست شماره  3-3

 

 موارد منسوخ و باطل شده -88

 بند در اين مدرک کاربرد ندارد.اين 

 تأییدبه  81/8/8931جلسه کمیته تخصصی مورخ  دویست و بیست و پنجمیناین دستورالعمل در "

 "رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 تحت کنترل 
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 0: تاريخ تجديدنظر         0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 دستورالعمل 

 عنوان:  صدور، تجديد، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل

ی
دگ

وا
خان

م 
 نا

م و
نا

 

 تصویب کننده تأیید کننده بررسی کننده تهیه کننده
 رحیم ابوعلی -4

 فاطمه سردابی -9

 عباداهلل صمدی -3

 زهره غنوی -1

 

 فريدون بلغاری -4

 فیروزعلیرضا خاکی  -9

 بابک رستمیان -3

 آرتیمیس رناسی -1

 زهره سوفالی -5

 شکوفه شیخ حسینی -1

 سید حسین فدايی -1

 پیمان فلسفی -3

 محمد کاشفی فیض آبادی -2

 حجت االسالم حمزه کالنتری -40

 اسداهلل مجیدی -44

 وحید مرندی مقدم -49

 محمدرضا ممدوحی -43

 حجت االسالم محمدرضا وحیدی نژاد -41

 

 علی اباذری -4

 فريدون بلغاری -9

 مسلم بیات -3

 علیرضا خاکی فیروز -1

 حمید دادپو -5

 زهره سوفالی -1

 جهانبخش شیرازی سنجابی -1

 فتانه شکرالهی -3

 سید حسین فدايی -2

 پیمان فلسفی -40

 محمد کاشفی فیض آبادی -44

 حجت االسالم حمزه کالنتری -49

 اسداهلل مجیدی -43

 مقدموحید مرندی  -41

 محمدرضا ممدوحی -45

 حجت االسالم محمدرضا وحیدی نژاد -41

 

 حسن عالمی حضرت آیت ا...  -1
نیره پیروزبخت   رکار خانم مهندسس  -2

 

ت
سم

 

 مشاور معاونت نظارت  -4

 براجرای استاندارد     

 کارشناس نظارت بر اجرای  -9

 استانداردهای حالل     

 کارشناس نظارت بر اجرای  -3

 استانداردهای حالل     

 رئیس گروه نظارت براجرای  -1

 استانداردهای حالل     

 مديرکل دفتر هماهنگی امور استانها و دبیرخانه  -4

 شورای عالی استاندارد    

 رئیس مرکز ملی تايید صالحیت ايران -9

 نماينده دفتر برنامه ريزی، نوسازی و تحول  -3

 اداری    

 تدوين و ترويج استانداردنماينده معاونت  -1

 ريیس کمیته تخصصی -5

 نماينده پژوهشگاه استاندارد -1

 معاون پشتیبانی دفتر نماينده ولی فقیه در  -1

 وزارت جهاد کشاورزی    

 مدير کل دفتر نماينده ولی فقیه در وزارت جهاد  -3

 کشاورزی    

 مديرکل حقوقی و امور مجلس -2

 فقیه در سازمان  مسئول حوزه نمايندگی ولی -40

 دامپزشکی کشور     

 نماينده رئیس سازمان در کمیته تخصصی -44

 معاون نظارت بر اجرای استاندارد -49

 معاون ارزيابی کیفیت -43

 مسئول حوزه نمايندگی ولی فقیه در سازمان  -41

 شیالت کشور      

 

 

 معاون تدوين و ترويج استاندارد -4

 مديرکل دفتر هماهنگی امور استانها و دبیرخانه  -9

 شورای عالی استاندارد     

 مديرکل اداره کل استاندارد استان تهران -3

 رئیس مرکز ملی تايید صالحیت ايران -1

 ريزی، نوسازی و تحول اداری مديرکل دفتر برنامه -5

 و دبیر کمیته تخصصی     

 وط به نظام تايید مشاور ريیس سازمان در امور مرب -1

 صالحیت و سیستم های مديريت کیفیت و جايزه      

 ملی کیفیت )ريیس کمیته تخصصی(     

 سرپرست پژوهشگاه استاندارد -1

 مديرکل اداره کل استاندارد استان البرز -3

 معاون پشتیبانی دفتر نماينده ولی فقیه در وزارت  -2

 جهاد کشاورزی    

 نده ولی فقیه در وزارت جهاد مدير کل دفتر نماي -40

 کشاورزی      

 مديرکل حقوقی و امور مجلس -44

 مسئول حوزه نمايندگی ولی فقیه در سازمان  -49

 دامپزشکی کشور      

 نماينده رئیس سازمان در کمیته تخصصی -43

 معاون نظارت بر اجرای استاندارد -41

 معاون ارزيابی کیفیت -45

 مسئول حوزه نمايندگی ولی فقیه در سازمان  -41

 شیالت کشور      

 

 جهاد کشاورزی   نماینده ولی فقیه رد وزارت  -1
رد  -2  اریان  رسیی سازمان ملی استاندا

 

 تحت کنترل 
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 سازمان ملی استاندارد ايران
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 تحت کنترل



 3از  0 صفحه:   ف/932/431-1  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0 :تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 فرم

 عنوان: گزارش نهايی

 

 

 

 

 8پیوست شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8پیوست شماره 

 درخواست صدور پروانه کاربرد نشان حالل

 تحت کنترل



 9 از 4 صفحه:    ف/932/431-4  مدرک: شماره

 0: تاريخ تجديدنظر           0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 ايرانسازمان ملی استاندارد 

 
 فرم

 عنوان: درخواست صدور پروانه کاربرد نشان حالل

 

 شماره:                 

 تاریخ:         

 پیوست:                               

 

 ....................استان .......استاندارد کل اداره  

 

 با سالم،

تولید کننده  ................................................................................................رساند واحد تولیدی .احتراماً به استحضار می

اعالم  ضمن، برای انطباق حلیت فرآورده با فراهم نمودن شرايط الزم ...........................................................فرآورده 

های و مسئولیت کاربرد نشان حاللپروانه خصوص آگاهی از قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ايران در 

 ............................................................................. فرآورده، جهت کاربرد نشان حاللپروانه ناشی از آن، متقاضی صدور 

ارد ملی ايران به شماره در انطباق با استاند ...........................................................با نام يا عالمت تجارتی 

 باشد.می ..........................................

 خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمايید.

 گردد.مندرج در پشت اين  فرم، مشتمل بر .......... صفحه به پیوست تقديم می فهرستضمناً مدارک الزم طبق 

 

 تولیدینام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول واحد        
    مهر و امضا                                                                                    

 

 نشانی واحد متقاضی:

 نشانی دفتر مرکزی:

 شماره تلفن:

 شماره دورنگار:

 تحت کنترل پست الکترونیکی:



 9 از 9 صفحه:    ف/932/431-4  مدرک: شماره

 0: تاريخ تجديدنظر           0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 ايرانسازمان ملی استاندارد 

 
 فرم

 عنوان: درخواست صدور پروانه کاربرد نشان حالل

 

 

 کاربرد نشان حاللنیاز برای صدور پروانه فهرست مدارک مورد ردیف
 پیوست 

 باشدمی

پیوست 

 باشدنمی

   کاربرد نشان حاللصدور پروانه درخواست فرم تکمیل شده  4

رسمی و آخرين تغییرات آن )در صورتی تصوير يک نسخه از آگهی ثبت شرکت در روزنامه  9

 (که متقاضی شخص حقوقی باشد

  

   )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(تصوير گواهی کد نظارت شرعی  3

   )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(تصوير حکم انتصاب ناظر شرعی  1

ها يا سنديکاها يا ها يا شهرداریالیت از وزارتخانهسیس يا مجوز فعأتصوير پروانه معتبر ت 5

 صالحهای مربوطه يا ساير مراجع ذیاتحاديه

  

   یتتصوير آگهی ثبت نام يا عالمت تجار 1

   فرم پرسشنامه اطالعات فنی تکمیل شده 1

پروانه تائید صالحیت مدير کنترل کیفیت يا گواهی قبولی در آزمون کتبی مديران کنترل  3

 کیفیت

  

   کاربرد نشان حاللمفاصا حساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدور پروانه  2

   اجباریاستاندارد مشمول مقررات  فرآوردهپروانه کاربرد عالمت استاندارد در خصوص تصوير  40

های مرتبط با احکام شرعی کارکنان دخیل در حلیت و ارائه گواهی آموزشی طی دوره 44

 قانون نظارت شرعی( 1طهارت )مطابق ماده 

  

 

 با اصل آنها تطبیق داده شده و رسید آن تحويل متقاضی گرديد. 44تا  4توضیح: تصوير مدارک رديف های 

 

 استان ...........................استاندارد دبیرخانه اداره کل        

  مهر و امضا        

 نشان حاللعنوان: چک لیست مدارک موردنیاز برای صدور پروانه کاربرد 

 تحت کنترل



 3از  4 صفحه:   /ف431/   -9  :مدرک شماره

 :تاريخ تجديدنظر        0:تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 فرم

 عنوان : نمونه چک لیست ارزيابی نظارت و بازرسی بر فرآيند تولید حالل گوشت قرمز و گوشت سفید

 

 

 

 

 

 9پیوست شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9پیوست شماره 

 پرسشنامه اطالعات فنی

 تحت کنترل



 1از  4 صفحه:   ف/932/431-9  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 فرم 

 عنوان : پرسشنامه اطالعات فنی

 اطالعات کلی :

 :نام واحد 8-8

 :دهنام فرآور 8-9

 :فرآوردهنام يا عالمت تجارتی  8-9

 ساير      تعاونی      خصوصی      نوع مالکیت : دولتی    8-1

 

هاای  ها ياا سانديکاها ياا اتحادياه    تخانهسوی وزار مجوز فعالیت صادره ازشماره و تاريخ پروانه/ 8-1

 : صالحيا شهرداری يا ساير مراجع ذیصنفی مربوطه  

 

 :   واحد تولیدی مشخصات محل استقرار 8-6

 :نشانی  

 :شماره تلفن             

 :                                                                                                                         دورنگار             

 :دفتر مرکزی واحد تولیدی مشخصات 8-7

 : نشانی                    

 : شماره تلفن                    

 :دورنگار                    

 :کد پستی و صندوق پستی                   

 : وب سايت                    

 :               پست الکترونیکی                   

         

 نام و نام خانوادگی مدير عامل: 8-1

کاه واحاد متقاضای درخواسات      نظرمورد فرآوردهساالنه، برای  /ارائه خدماتاسمی میزان تولید 8-3

 : دارد را برای آن فرآورده حالل نشانصدور پروانه کاربرد 

 

 تحت کنترل 



 1از  9 صفحه:   ف/932/431-9  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 فرم 

 عنوان : پرسشنامه اطالعات فنی

 تولید  -9

 نام و نام خانوادگی مديرتولید: 9-8

   مدرک تحصیلی: 

 : میزان تجربه مفید 

 دخیل در امر تولید: کارکنانتعداد کل  9-9

 دخیل در امر تولید: وضعیت کارکنان 9-9

 محل کار/مسئولیت تعداد دین

 مسلمان
  انبارداری   نشانه گذاری    برچسب زنی    بسته بندی    تولید   

   ساير   حمل و نقل  

 نام ترکیبات فرآورده از لحاظ منشاء: 9-1

 اسامی مواد اولیه
 منشاء

*یگیاه
 میکروارگانیسم شیمیایی معدنی *جانوری 

 

 

 

     

 ذکر گونه و نام دقیق علمی  *

 تواند به عنوان ترکیبات تشکیل دهنده استفاده شود.ذکر ترکیبات جایگزینی که می

 آیا ماده اولیه مورد استفاده در فرآیند تولید حالل است؟   9-1-8

  خیر  بلی  

 در صورت مثبت بودن جواب چگونگی آن شرح داده شود:

 

 آیا قابلیت شناسایی و ردیابی مواد اولیه در تمامی مراحل فرآیند وجود دارد؟    9-1-9

  خیر  بلی  

 در صورت مثبت بودن جواب چگونگی آن شرح داده شود:

 

 تحت کنترل



 1از  3 صفحه:   ف/932/431-9  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 فرم 

 عنوان : پرسشنامه اطالعات فنی

 صالح را دارند؟آیا مواد اولیه ضوابط و مقررات مراجع ذی    9-1-9

  خیر  بلی  

 در صورت مثبت بودن جواب چگونگی آن شرح داده شود:
 

 مواد اولیه  أمین کنندگانت اطالعات کلی  9-1-1
کنناد ذکار ناام  تماام تاأمین      أمین مای مواد اولیه را تا  ر، مین کنندگان ديگأمین کنندگان مواد از تأصورتی که تدر  -یادآوری

 کنندگان به همراه آدرس

 

 )به پیوست( نمودار مراحل مختلف تولید 9-1
 شرح کامل تجهیزات  9-1-8

 به کار رفته در تولید فرآوردهو طهارت های حلیت شرح کامل کنترل  9-1-9

 شرح کامل کلیه مراحل تولید، فرآوری، بسته بندی  9-1-9

 گیرد ذکر شرکت یاا  میندر صورتی که کلیه مراحل تولید، فرآوری، بسته بندی توسط واحد تولیدی انجام   9-1-1

 فرد دخیل در هر قسمت  

 :ت کاریتعداد شیف 9-6

 

  (موارد مشمول قانون نظارت شرعی) کد نظارت شرعی دارد؟ -9

  خیر  بلی

 

 :کنترل کیفیت -1

 د؟رآيا در نمودار سازمانی، واحدی به نام واحد کنترل کیفیت وجود دا 1-8

  خیر  بلی

 های مديريتی وجود دارد؟کیفیت به طور مستقل از ساير بخش آيا در نمودار سازمانی، واحد کنترل 1-9

  خیر  بلی

 مشخصات مدير کنترل کیفیت: 1-9

 سابقه کار:   مدرک تحصیلی:   خانوادگی:نام و نام  

 

 آيا مدير کنترل کیفیت از طرف سازمان تأيید صالحیت شده است؟ 1-1

  خیر  بلی

 :(موارد مشمول قانون نظارت شرعی) مشخصات ناظر شرعی 1-1

 سابقه کار:   مدرک تحصیلی:   نام و نام خانوادگی: 

 تحت کنترل



 1از  1 صفحه:   ف/932/431-9  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 فرم 

 عنوان : پرسشنامه اطالعات فنی

 : )حسب مورد( مشخصات مسئول فنی بهداشتی 1-6

 سابقه کار:   مدرک تحصیلی:   نام و نام خانوادگی: 

 

 آموزش  -1

مربوط به احکاام شارعی    یآموزشهای دورهدخیل در حلیت و طهارت فرآورده کارکنان آيا    5-4

 ؟گذرانندمرتبط را می

  بلی   خیر 

 خیر   بلی   ؟وجود داردکارکنان های آموزشی عمومی و تخصصی ضمن خدمت برای آيا دوره    5-9

 خیر   بلی   ؟شودنگهداری میکارکنان آيا سوابق آموزشی مربوط به هر يک از     5-3

 

 اين پرسشنامه در تاريخ ....................... با رعايت صداقت تکمیل گرديد.
 امضاء                                                                   :نام و نام خانوادگی مدير کنترل کیفیت

 
 امضاء                            )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(ناظر شرعی  نام و نام خانوادگی

 
 امضاء                      مسئول فنی  بهداشتی )حسب مورد(    نام و نام خانوادگی

 
 امضاء                        باالترين مقام مسئول واحد تولیدی نام خانوادگینام و 

 

 

... مورد بررسی قرار گرفت و صحّت مندرجات آن مورد تأيید .................ين پرسشنامه در هنگام بازرسی مورخ ا
 است.

 امضاء                                                    )عضو گروه بازرسی(  کارشناس امور اسالمی حالل
 

 امضاء )عضو گروه بازرسی(                 رای استاندارد اداره کل استان جکارشناس واحد نظارت بر ا
 

 امضاء         رئیس/مسئول نظارت بر واحد نظارت بر اجرای استاندارد                                      
 
 

شود، جنبه محرمانه داشته و در اداره کل استان نگهداری اطالعات اين پرسشنامه که توسط واحد متقاضی تکمیل می -یادآوری

 شود.می

 تحت کنترل  



 1از  5 صفحه:   ف/932/431-9  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 فرم 

 عنوان : پرسشنامه اطالعات فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 9پیوست شماره 

 گزارش بازرسی

 تحت کنترل



 5از  4 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

      سایر        ادواری      اولیه   نوع بازرسی: 

کاربرد نشان ................. متقاضی صدور پروانه .....................................در تاريخ ............................... از واحد تولیدی .....

واقع در  .......................................................تجارتی يا عالمت . با نام ................................................. فرآوردهبرای  حالل

  بازرسی بعمل آمد. ......................................................................................................................................................................

 باشد:های بعمل آمده، وضعیت واحد به شرح زير میبراساس مستندات موجود و بارزسی
 جدول بازرسی: -8

 کارکنان -8-8

 وضعیت بازرسی توضیحات موضوعات ردیف
نوع 

 الزام

 نتیجه

 مردود/قبول

 /موضوعیت ندارد

دخیل در امر حلیت و آيا کارکنان  4

 به احکام شرعی دارند تسلططهارت 

 بندند؟کار میآن را در عمل به و

  بلی  عمده خیر  

آيا در هنگام فعالیت نظارت شرعی  9

 توسط ناظر شرعی مستقر انجام 

موارد مشمول قانون نظارت شود. )می

 (شرعی

  بلی  بحرانی خیر  

آيا ذابح مسلمان و دارای مجوزهای  3

 باشد؟ )در مورد کشتارگاه(قانونی می

  بحرانی خیر  بلی  وتاريخ مجوز: شماره نام و نام خانوادگی:

آيا در هنگام فعالیت کشتارگاه  1

بازرسی توسط دامپزشک تأيید 

 شود؟صالحیت شده، انجام می

  عمده خیر  بلی  وتاريخ مجوز: شماره نام و نام خانوادگی:

آيا مسئول فنی بهداشتی در هنگام  5

حضور دارد و  تولیدیواحد فعالیت 

 ها نظارت دارد؟بر انجام فعالیت

  عمده خیر  بلی  وتاريخ مجوز: شماره نام و نام خانوادگی:

 مواد اولیه -8-9

 وضعیت بازرسی توضیحات موضوعات ردیف
نوع 

 الزام

 نتیجه

 مردود/قبول

 /موضوعیت ندارد

مطابق با الزامات مواد اولیه آيا  4

 49000ايران به شماره یملاستاندارد

 می باشد؟

  بلی  بحرانی خیر  

 تحت کنترل



 5از  9 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 فرآیند تولید -8-9

 وضعیت بازرسی توضیحات موضوعات ردیف
نوع 

 الزام

 نتیجه

 مردود/قبول

 /موضوعیت ندارد

 مراجع بهداشتی مقررات و آيا ضوابط 4

تولید  قانونی در فرآيند صالحذی

 شود؟رعايت می

  بلی  عمده خیر  

 از آيا الزامات حلیت و طهارت، عاری 9

 )ابزار،شرعی  تطهیر و نجاسات

 مورد آالت ماشین و هادستگاه

 شود؟تولید( رعايت می در استفاده

  بلی  بحرانی خیر  

 انحصاری کارگیریآيا موضوع به 3

 هر و ذبح وسايل و ابزار خطوط،

  خطوط و وسايل ها،دستگاه از قسمت

 غذايی رعايت  مواد با تماس در تولید

 شود؟می

  بلی  بحرانی خیر  

 و ذبح اجرايی و فرآيند الزاماتآيا  1

قانون نظارت شرعی مطابق با  صید

ايران  الزامات استاندارد ملیشرعی و 

 گردد؟رعايت می 49000 به شماره

  بلی  بحرانی خیر  

ذبح  مکان نیازی پیش هایآيا برنامه 5

ايران  مطابق با الزامات استاندارد ملی

 می باشد؟ 49000به شماره 

  بلی  عمده خیر  

 برچسب گذاری و بسته بندی -8-1

 وضعیت بازرسی توضیحات موضوعات ردیف
نوع 

 الزام

 نتیجه

 مردود/قبول

 /موضوعیت ندارد

 گذارینشانه قانونی آيا الزامات 4

 گردد؟مرتبط رعايت می

  بلی  عمده خیر  

تمام اطالعات  ،گذاریآيا برچسب 9

شامل نام تولید کننده يا سازنده، 

قابلیت رديابی مواد تشکیل دهنده 

 باشد؟آن را دارا می

  بلی  عمده خیر  

صورت بندی بهآيا مندرجات بسته 3

خوانا و پاک نشدنی مشخص شده 

 است؟

  بلی  عمده خیر  

بندی، آرم، تصوير، آيا طراحی بسته 1

 منافات ندارد؟با اصول و حکم شرعی 

  بلی  بحرانی خیر  

 تحت کنترل



 5از  3 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 از مراجع  آيا کد نظارت شرعی 5

 صالح و قانونی اخذ شده است؟ ذی

  بلی  بحرانی خیر  

 همراه به حاللنشان  آيا درج 1

 و قوانین براساس الزم، اطالعات

 بر قانونی، و صالحذی مراجع مقررات

ثانويه  و اولیه هایبندیبسته روی

 ( صورت )درصورت تمديد پروانه

 پذيرد؟می

  بلی  بحرانی خیر  

 انبارش، توزیع -8-1

 وضعیت بازرسی توضیحات موضوعات ردیف
نوع 

 الزام

 نتیجه

 مردود/قبول

 /موضوعیت ندارد

  عمده خیر  بلی   آيا فضای انبارش مناسب است؟ 4

انبارش  و حمل تجهیزات آيا تطهیر 9

 پذيرد؟صورت لزوم انجام میدر 

  بلی  بحرانی خیر  

 مراجع بهداشتی مقررات و آيا ضوابط 3

انبارش و  با مرتبط قانونی صالحذی

 شود؟توزيع رعايت می

  بلی  عمده خیر  

، مواد اولیه فرآوردهآيا وضعیت تماس  1

حالل و غیرحالل در زمان انبارش، 

مطابق با الزامات حمل و نقل 

ايران به شماره استاندارد ملی 

 می باشد؟ 49000

  بلی  بحرانی خیر  

های فرآوردهبرایانحصاری امکاناتآيا  5

)شامل انبارش، حالل وجود دارد؟ 

 تجهیزات، حمل و نقل(

  بلی  بحرانی خیر  

 مکان -8-6

 وضعیت بازرسی توضیحات موضوعات ردیف
نوع 

 الزام

 نتیجه

 مردود/قبول

 /موضوعیت ندارد

آيا طراحی ساختمان و يا مکان به  4

ای است که مناسب برای رعايت گونه

 باشد؟حلیت و طهارت می

  بلی  بحرانی خیر  

 تحت کنترل



 5از  1 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

آيا مکان به طور مؤثر از مزرعه خوک  9

سانان و سگ سانان جدا شده است؟ 

)به منظور جلوگیری از آلودگی 

 و يا تجهیزات(طريق کارکناناز ثانويه

  بلی  بحرانی خیر  

ريزی جهت جلوگیری از آيا برنامه 3

 آلودگی ثانويه وجود دارد؟

  بلی  بحرانی خیر  

 تصدیق و صحه گذاری -8-7

 وضعیت بازرسی توضیحات موضوعات ردیف
نوع 

 الزام

 نتیجه

 مردود/قبول

 /موضوعیت ندارد

 آيا مجوز، پروانه، تأيید از مراجع  4

با فعالیت تولید  صالح در ارتباطذی

 نشان حاللکاربرد مرتبط با دامنه 

 وجود دارد؟

  بلی  بحرانی خیر  

آوری و های اجرايی جمعآيا روش 9

نامنطبق با الزامات  فراخوان تولید

 حلیت وجود دارد؟

  بلی  عمده خیر  

روش اجرايی در واحد تولیدی آيا  3

 رسیدگی به شکايت وجود دارد؟

  بلی  عمده خیر  

1 

 

بسته بندی، آيا در کلیه مراحل تولید،

انبار و حتی پس از آن مرحله توزيع 

برنامه کنترل حلیت و طهارت وجود 

 دارد؟

 

    

 بلی  بحرانی خیر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت کنترل



 5از  5 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 مقررات:قوانین و نواقص مشاهده شده در واحد تولیدی براساس استاندارد ذيربط يا ساير 

4- 

9- 

3- 

1- 

5- 

1- 

1- 

3- 

2- 

40- 

 با بازرسی قبلی: مقايسه وضعیت فعلی واحد تولیدی

 

 

 مشکالت، نظرات و پیشنهادات مسئولین واحد تولیدی در ارتباط با سازمان:

 

 

 واحد تولیدی: نام و نام خانوادگی مسئول

 

 تاريخ -امضاء                                             

 

 تولیدی:دگی مدير/مسئول کنترل کیفیت واحد نام و نام خانوا

 

 تاريخ -امضاء                                                                  

 :ناظهارنظر بازرسی

 

 

 

 :نامضای بازرسی نام، نام خانوادگی، سمت و

4- 

 

 

9- 

 

 

  

 تحت کنترل



 5از  1 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 

  

 

 

 1پیوست شماره 

 گزارش نهایی

 تحت کنترل



 3از  4 صفحه:   ف/932/431-1  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0 :تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 فرم

 عنوان: گزارش نهايی

..................... متقاضی صدور پروانه ................................... . از واحد تولیدی......در تاريخ )های( ......................................

با نام/عالمت تجارتی .................................... بازرسی  .................................................. فرآوردهبرای  کاربرد نشان حالل

 باشد:های بعمل آمده، وضعیت واحد به شرح زير میبعمل آمده است. براساس مستندات موجود و بازرسی
 اطالعات کلی واحد: -8

 :نام واحد تولیدی

 

 نشانی، شماره تلفن و دورنگار:

 

 

شماره پروانه فعالیت )تأسیس، بهره برداری و ...( و مرجع صادر 

 کننده پروانه:

 

 

 :کاربرد نشان حاللشماره و تاريخ فرم درخواست صدور پروانه 

 

 

 حالل: نشان کاربردمتقاضی پروانه 

 در انطباق کامل با استاندارد ملی ايران به شماره

.......................................................................... 

 تعداد شیفت کاری: مدير تولید: :مدير واحد تولیدی مدير عامل:

 

 

   

 

 :حلیتنظام  -9

 رشته تحصیلی: مدرک تحصیلی: مدير کنترل کیفیت:نام و نام خانوادگی 

 

 

  

 شماره و تاريخ پروانه تأيید صالحیت: وضعیت آموزش مدير کنترل کیفیت:

 

 

 

 تاريخ آخرين بازرسی: تاريخ بازرسی اولیه:

 

 

 

 وضعیت واحد در آخرين بازرسی:

 

 

 

 

 تحت کنترل



 3از  9 صفحه:   ف/932/431-1  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0 :تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 فرم

 عنوان: گزارش نهايی

 

 وضعیت کنترل فرآيند تولید: کارکنان: وضعیت کنترل

  نهايی: فرآوردهوضعیت کنترل  وضعیت کنترل مواد اولیه:

 وضعیت انبارش و توزيع: وضعیت کنترل برچسب گذاری و بسته بندی:

 وضعیت کنترل مکان:

 چگونگی توجه به تذکرات اداره کل:

 

 

 .............................................................اظهارنظر نهايی کارشناس امور اسالمی حالل 

 امضاء                                                                                                                                               

 

 نظارت بر اجرای استاندارد استان ........................اظهارنظر نهايی کارشناس رئیس/مسئول واحد 

 امضاء                                                                                                                                               

شود پرونده واحد تولیدی ، پیشنهاد میاين دستورالعمل 1-4-1ج در بند های به عمل آمده و با توجه به الزامات مندربا بررسی

برای فرآورده  کاربرد نشان حالل...................................... در کمیته عالئم به منظور صدور پروانه .................................................................

     نشود     ................................. مطرح شود   .................... با نام/عالمت تجارتی ....................................................................

 ............................................................................ کارشناس امور اسالمی حالل

 امضاء                                                                                                                                               

 

 ........................................................رئیس/مسئول واحد نظارت بر اجرای استاندارد استان 

 امضاء                                                                                                                                               

 

 

 

 تحت کنترل



 3از  3 صفحه:   ف/932/431-1  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0 :تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 فرم

 عنوان: گزارش نهايی

 
 ندارد دارد این دستورالعمل 7-8-6موضوعات مورد بررسی طبق بند  رديف

   درخواست کتبی واحد متقاضی 4

   تصوير آگهی ثبت واحد تولیدی در روزنامه رسمی و آخرين تغییرات آن 9

   )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(تصوير گواهی کد نظارت شرعی  3

   )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(تصوير حکم انتصاب ناظر شرعی  1

های ها/ سنديکاها/ اتحاديهها/ شهرداریتصوير پروانه تاسیس يا مجوز فعالیت صادره از وزارتخانه 5

 صالحمربوطه/ ساير مراجع ذی

  

   یتتصوير آگهی ثبت نام / عالمت تجار 1

بر اجارای اساتاندارد اداره    پرسشنامه اطالعات فنی تايید شده توسط رئیس/مسئول اداره نظارت 1

 کل استان

  

   پروانه معتبر تايید صالحیت مدير کنترل کیفیت 3

   (امکانات، نیروی انسانی ،تولید)حلیت ازنظر مناسب بودن تولیدی وضعیت واحد  2

   های قانونیحساب پرداخت تمام هزينه مفاصا 40

   اجباریاستاندارد مشمول مقررات  فرآوردهپروانه کاربرد عالمت استاندارد در خصوص تصوير  44

های مرتبط با احکام شرعی کارکنان دخیل در حلیت و طهارت ارائه گواهی آموزشی طی دوره 49

 قانون نظارت شرعی( 1)مطابق ماده 

  

   گزارش بازرسی از واحد تولیدی )اولیه، ساير( 43

 

 

 

  

  

 تحت کنترل



 5از  0 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پیوست شماره 

 صورتجلسه کمیته عالئم

 تحت کنترل



 5از  4 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

/د 932/431 به شماره "کاربرد نشان حاللرفع تعلیق و ابطال پروانه   صدور، تجديد، تعلیق،"طبق دستورالعمل 

.................................... ............ور رسیدگی به پرونده واحد تولیدی جلسه کمیته عالئم در تاريخ .................... به منظ

.............................................. ....... برای فرآورده کاربرد نشان حاللدر خصوص صدور/ابطال/تعلیق/رفع تعلیق پروانه 

با نام/عالمت تجارتی ................................................ با حضور اعضای کمیته عالئم به شرح ذيل تشکیل شد، پس از 

زير بررسی موضوعات در صفحه دوم اين فرم، تبادل نظر و براساس تصمیمات متخذه، نتیجه جلسه به شرح 

 گردد:اعالم می

مذکور، با رعايت استاندارد ملی ايران  برای فرآورده کاربرد نشان حاللبا صدور/ابطال/تعلیق/رفع تعلیق پروانه 

 شود  نمی  شود  به شماره ..........................................  موافقت می

 دلیل )های( ابطال/تعلیق/رفع تعلیق:

 

 

 نام و نام خانوادگی کمیتهسمت اعضای 
 اعالم نظر

 امضاء علت مخالفت
 مخالف موافق

 مسئول حوزه نمايندگی 

 ولی فقیه استان

     

 مديرکل 

 استاندارد استان

 س(یئ)ر

     

رئیس/مسئول واحد نظارت 

 براجرای استاندارد استان

 )دبیر(

     

      کارشناس امور اسالمی حالل

 کارشناسانساير 

 

     

طی نامه شماره ........................ مورخ ....................... مبنی بر موافقت/مخالفت با تشکیل کمیته عالئم در  دفتر نظارت: اظهارنظر  *

 تاريخ .................. دريافت شده است.

 9از  4 /ف5-932/431

 صورتجلسه کمیته عالئم

 تحت کنترل



 5از  9 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 
 ندارد دارد این دستورالعمل 7-8-6موضوعات مورد بررسی طبق بند  رديف

   درخواست کتبی واحد متقاضی 4

   تصوير آگهی ثبت واحد تولیدی در روزنامه رسمی و آخرين تغییرات آن 9

   )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(تصوير گواهی کد نظارت شرعی  3

   )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(تصوير حکم انتصاب ناظر شرعی  1

های ها/ سنديکاها/ اتحاديهها/ شهرداریتصوير پروانه تاسیس يا مجوز فعالیت صادره از وزارتخانه 5

 صالحمربوطه/ ساير مراجع ذی

  

   یتتصوير آگهی ثبت نام / عالمت تجار 1

پرسشنامه اطالعات فنی تايید شده توسط رئیس/مسئول اداره نظارت بر اجارای اساتاندارد اداره    1

 کل استان

  

   پروانه معتبر تايید صالحیت مدير کنترل کیفیت 3

   (تولید، امکانات، نیروی انسانی)ازنظر مناسب بودن حلیت تولیدی وضعیت واحد  2

     های قانونیمفاصاحساب پرداخت تمام هزينه 40

   اجباریاستاندارد مشمول مقررات  فرآوردهپروانه کاربرد عالمت استاندارد در خصوص تصوير  44

های مرتبط با احکام شرعی کارکنان دخیل در حلیات و طهاارت   ارائه گواهی آموزشی طی دوره 49

 قانون نظارت شرعی( 1)مطابق ماده 

  

   گزارش بازرسی از واحد تولیدی )اولیه، ساير( 43

   گزارش نهايی 41

 

 

 

 

 

 

 

 9از  9صفحه:  /ف5-932/431

.. ....حالل برای فرآورده .................................................... نشانبه منظور صدور پروانه کاربرد   صورتجلسه کمیته عالئم
 با نام/عالمت تجارتی ........................................................

 تحت کنترل



 3از  0 صفحه:   ف/431/   -1  :مدرک شماره

 0:تاريخ تجديدنظر        0:تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 
 فرم

 عنوان: گزارش نهايی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6پیوست شماره 

 احراز شرایط تجدید پروانه کاربرد نشان حالل

 تحت کنترل



 5از  4 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 ...................................................................................................   نام فرآورده: ..........................................نام واحد تولیدی: 

 ..........................................................................تجارتی: ................................................................. نام )ها( يا عالمت )های( 

 ................................................................................... شماره پروانه: ................................................................... تاريخ پروانه: 

 تاريخ تکمیل فرم: ...........................................................
 اطالعات مربوط به بازرسی

 تاریخ بازرسی

 

 وضعیت بازرسی

 مطابق
 مغایر

 بحرانی عمده

 

 

 

 

 

   

 

 عملکرد اداره کل 

 )با ذکر شماره و تاریخ نامه(

 رفع تعلیق تعلیق تجدید

 

 

 

 

 

 

 امضاء -تاریخ     خانوادگی کارشناس واحد نظارت بر اجرای استانداردنام و نام 

 
 اظهارنظر نهایی:

 

 

 

 امضاء –تاریخ     نام و نام خانوادگی رئیس واحد نظارت بر اجرای استاندارد

 

 اظهارنظر نهایی:

 

 
 

 امضاء –تاریخ                                نام و نام خانوادگی کارشناس امور اسالمی حالل     

 عنوان: احراز شرايط تجديد پروانه کاربرد نشان حالل 

 3از  4صفحه:           /ف932/431-1شماره مدرک: 

 تحت کنترل



 5از  9 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 مدیر کل محترم:

 رساند، پرونده واحد تولیدی ............................................................ دارنده پروانه کاربرد نشان حالل به استحضار می

عالمت تجارتی با نام/ ...............................با شماره و تاريخ ...................................... برای فرآورده ....................................

/د، 932/431و دستورالعمل اجرايی به شماره  1-4-1............................................................................. و الزامات بند 

 گردد:مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه به شرح زير اعالم می

 

 

به شماره و تاريخ  .......................................................... برای فرآورده شرح داده  ،تجديد پروانه کاربرد نشان حالل

 شده به مدت يک سال از تاريخ .......................... تا ................................ بالمانع است.

 

 یس/مسئول واحد نظارت بر اجرای استاندارد استانرئ                                                  

 تاريخ و امضاء نام، نام خانوادگی،                                                                          

 

 

 اداره کل انطباقمعاون ارزيابی تأيید و امضای                                                                      

 

 

 فیه استانامضای مسئول حوزه نمايندگی ولی 

 

 امضای مدير کل استان

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان: احراز شرايط تجديد پروانه کاربرد نشان حالل

 3از  9صفحه:           /ف932/431-1شماره مدرک: 

 تحت کنترل



 5از  3 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 

 رديف
 الزامات موجود همراه با آخرین تغییرات آن

 پرونده واحد تولیدی .............................در 
 ندارد دارد

   درخواست تجديد پروانه واحد متقاضی 4

   تصوير آگهی ثبت واحد تولیدی در روزنامه رسمی و آخرين تغییرات آن 9

   )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(تصوير گواهی کد نظارت شرعی  3

   )موارد مشمول قانون نظارت شرعی(تصوير حکم انتصاب ناظر شرعی  1

های ها/ سنديکاها/ اتحاديهها/ شهرداریتصوير پروانه تاسیس يا مجوز فعالیت صادره از وزارتخانه 5

 صالحمربوطه/ ساير مراجع ذی

  

   یتتصوير آگهی ثبت نام / عالمت تجار 1

توسط رئیس/مسئول اداره نظارت بر اجارای اساتاندارد اداره   پرسشنامه اطالعات فنی تايید شده  1

 کل استان

  

   پروانه معتبر تايید صالحیت مدير کنترل کیفیت 3

   )تولید، امکانات، نیروی انسانی( ازنظر مناسب بودن حلیتتولیدی وضعیت واحد  2

   های قانونی  مفاصاحساب پرداخت تمام هزينه 40

قاانون   1مرتبط با وظايف کارکنان دخیل در حلیت و طهارت )مطابق ماده  ارائه گواهی آموزشی 44

 نظارت شرعی(

  

   گزارش بازرسی های ادواری 49

 

  

 عنوان: احراز شرايط تجديد پروانه کاربرد نشان حالل 

 3از  3صفحه:           /ف932/431-1شماره مدرک: 

 تحت کنترل



 5از  1 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7پیوست شماره 

 مجوز کاربرد نشان حالل

 تحت کنترل



 5از  5 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 ................................................  نام واحد تولیدی: .......................................................................... نام فرآورده مورد تقاضا:

 ...........................................................................................................................................  تجارتی:  يا عالمت )های(  نام )ها(

 ........................................................................  تاريخ تکمیل فرم:
 وضعیت پروانه کاربرد نشان حالل

 ............................................................................فرآورده دارای پروانه: .......................................................................................................نام 

 ..............................................................................................................................................نام )ها( يا عالمت )های( تجارتی: ......................

 ........................................................................................  شماره پروانه: .......................................................................... تاريخ اعتبار پروانه:

 .....................................................................................................................................................شماره استاندارد ملی مورد استناد: 

 

 اطالعات مربوط به بازرسی

 تاریخ بازرسی

 وضعیت بازرسی

 مطابق
 مغایر

 بحرانی عمده

 

 

 

   

 

 امضاء -تاریخ     خانوادگی کارشناس واحد نظارت بر اجرای استانداردنام و نام 

 
 

 اظهارنظر نهایی:

 

 

 امضاء –تاریخ                                     نام و نام خانوادگی کارشناس امور اسالمی حالل

 

 

 اظهارنظر نهایی:

 

 

 امضاء –تاریخ        نام و نام خانوادگی رئیس واحد نظارت بر اجرای استاندارد

 

 عنوان: مجوز کاربرد نشان حالل

 3از  4صفحه:           /ف932/431-1مدرک: شماره 

 تحت کنترل



 5از  1 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 

 
 جمهوری اسالمی ایران

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 شماره مجوز:

 تاریخ صدور:

 

 

 «مجوز کاربرد نشان حالل»

شود به ....................................................................... اجازه داده میبدینوسیله به واحد تولیدی 

نشان .......................... از ... و تاریخ ............با شماره ................... استناد پروانه کاربرد نشان حالل

. .............................................. با نام / عالمت تجارتی برای فرآورده ............................................ حالل

 تا تاریخ .......................... )پایان اعتبار پروانه کاربرد نشان حالل( استفاده نماید.

 

 مدیر کل استاندارد استان فقیه استانمسئول حوزه نمایندگی ولی  

 

 

این مجوز در پایان تاریخ اعتبار پروانه کاربرد نشان حالل فوق االشاره 

 شود.ابطال و به دامنه کاربرد آن اضافه می

 
 

 
 ضمناً توجه دارنده پروانه را به مندرجات پشت این برگ جلب می نماید.

 

 عنوان: مجوز کاربرد نشان حالل

 3از  9صفحه:           /ف932/431-1شماره مدرک: 

 تحت کنترل



 5از  1 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 تعهدات دارنده پروانه کاربرد نشان حالل

 
نشان موظف است پس از اعالم ابطال پروانه از طرف اداره کل استاندارد، استفاده از  کاربرد نشان حاللدارنده پروانه  -4

را به هر شکل و بالفاصله متوقف و نسبت به جمع آوری کاالهای توزيع شده مغاير با استاندارد ملی مربوطه اقدام  حالل

 نمايد.

 در حکم اسناد رسمی بوده و هرگونه سوء استفاده از آن مشمول مقررات قانونی مربوط  پروانه کاربرد نشان حالل -9

 باشد.می

 باشد.ممنوع می نشان حاللاتمه اعتبار پروانه کاربرد پس از خ نشان حاللهرگونه استفاده از  -3

 باشد.های حقوقی و جزايی در مقابل اشخاص ثالث از جمله مصرف کنندگان نمیرافع مسئولیت نشان حاللاستفاده از  -1

 باشد.ممنوع می نشان حاللانجام هرگونه تبلیغات گمراه کننده در زمینه استفاده از  -5

 خود را مطابق با استانداردهای ملی و  نشان حاللهای دارای فرآوردهمکلف است  نشان حاللپروانه کاربرد دارنده  -1

 های نشانه گذاری ارسالی از سوی اداره کل استاندارد استان نشانه گذاری نمايد.فرم

رسشنامه اطالعات هرگونه تغییر شامل مواد اولیه، روش تولید، فرموالسیون و ... در )پ پروانه کاربرد نشان حاللدارنده  -1

فنی( را بايد به اطالع اداره کل استاندارد استان برساند در غیر اينصورت اقدامات قانونی از طريق اداره کل استاندارد 

 استان بعمل خواهد آمد.

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 عنوان: مجوز کاربرد نشان حالل

 3از  3صفحه:           /ف932/431-1شماره مدرک: 

 تحت کنترل



 5از  3 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پیوست شماره 

 پروانه کاربرد نشان حالل

 تحت کنترل



 5از  2 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

  
  

 عنوان: پروانه کاربرد نشان حالل

 9از  4صفحه:           /ف932/431-3شماره مدرک: 

 تحت کنترل



 5از  40 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 تعهدات دارنده پروانه کاربرد نشان حالل

 

موظف است پس از اعالم ابطال پروانه از طرف اداره کل استاندارد، استفاده از نشان دارنده پروانه کاربرد نشان حالل  -4

حالل را به هر شکل و بالفاصله متوقف و نسبت به جمع آوری کاالهای توزيع شده مغاير با استاندارد ملی مربوطه اقدام 

 نمايد.

 اده از آن مشمول مقررات قانونی مربوط پروانه کاربرد نشان حالل در حکم اسناد رسمی بوده و هرگونه سوء استف -9

 باشد.می

 باشد.هرگونه استفاده از نشان حالل پس از خاتمه اعتبار پروانه کاربرد نشان حالل ممنوع می -3

 باشد.های حقوقی و جزايی در مقابل اشخاص ثالث از جمله مصرف کنندگان نمیاستفاده از نشان حالل رافع مسئولیت -1

 باشد.گمراه کننده در زمینه استفاده از نشان حالل ممنوع می انجام هرگونه تبلیغات -5

 دارای نشان حالل خود را مطابق با استانداردهای ملی و  هایفرآوردهدارنده پروانه کاربرد نشان حالل مکلف است  -1

 های نشانه گذاری ارسالی از سوی اداره کل استاندارد استان نشانه گذاری نمايد.فرم

کاربرد نشان حالل هرگونه تغییر شامل مواد اولیه، روش تولید، فرموالسیون و ... در )پرسشنامه اطالعات دارنده پروانه  -1

فنی( را بايد به اطالع اداره کل استاندارد استان برساند در غیر اينصورت اقدامات قانونی از طريق اداره کل استاندارد 

 استان بعمل خواهد آمد.

 

  

 عنوان: پروانه کاربرد نشان حالل

 9از  9صفحه:           /ف932/431-3شماره مدرک: 

 تحت کنترل



 5از  44 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3شماره پیوست 

 قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حالل

 تحت کنترل



 5از  49 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 

 

 حالل نشانقرارداد صدور پروانه کاربرد 

 

 تحت کنترل



 5از  43 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 

 

 

ضوابط اجرايی استانداردهای اجباری و تشويقی، اين قرارداد فی مابین واحد تولیدی  40در اجرای ماده 

دگی آقای/خانم ................................................................ به نشانی ................................................................ با نماين

........... که در اين قرارداد طرف قرارداد و اداره کل  ...........................................................................................................

....................... به نشانی ..................................................................... با نمايندگی آقای/خانم .................................استان .

شود، .................... که در اين قرارداد اداره کل نامیده می..................................................................................................

 گردد.منعقد می

 موضوع قرارداد: -8ماده 

های غذايی و دامی موضوع اين صدور پروانه کاربرد نشان حالل به منظور استفاده از اين نشان بر روی فرآورده

 باشد:به شرح ذيل می قرارداد

 شماره استاندارد ملی )های( فرآوردهنام  رديف

4  

 

 

9  

 

 

 

 مدت قرارداد: -9ماده 

باشد که پس از اتمام قرارداد در يک سال شمسی از تاريخ .................................. تا تاريخ .................................. می

 های بعد تجديد خواهد شد.صورت رضايت طرفین برای سال

 

 طرف قرارداد و اداره کل:تعهدات  -9ماده 

طرف قرارداد مکلف است يک نفر را با داشتن تحصیالت دانشگاهی حداقل لیسانس در رشته مربوط به  -4

سال تجربه در رشته مربوطه  5)های( موضوع اين قرارداد و يا با داشتن ديپلم کامل متوسطه با حداقل  فرآورده

قرار گیرد به عنوان مدير يا مسئول کنترل کیفیت واحد تولیدی  فنی او بايد مورد تايید اداره کل که صالحیت

 خود معرفی کند.

طرف قرارداد مکلف است در اجرای قوانین و مقررات مربوطه همکاری الزم را با اداره کل استاندارد به عمل  -9

 آورد.

يا عالمت تجارتی و تأسیس شرکت های رسمی مربوط به نام طرف قرارداد مکلف است کلیه مدارک و آگهی -3

 در روزنامه رسمی را به اداره کل ارائه نمايد.

 عنوان: قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حالل

 3از  4صفحه:           /ف932/431-2مدرک: شماره 

 تحت کنترل



 5از  41 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 گردد و کلیه حقوق دولتی متعلقه را به اداره کل پرداخت نمايد.طرف قرارداد متعهد می -1

ملی  الل خود را مطابق با استانداردحنشان پروانه کاربرد )های( دارای فرآورده طرف قرارداد مکلف است  -5

 های نشانه گذاری ارسالی از سوی اداره کل نشانه گذاری نمايد.مربوطه و فرم

 و يا ، استاندارد ملی مربوطه تجديدنظر شود کاربرد نشان حاللچنانچه در طول مدت اعتبار پروانه  -1

های مربوط و اعالم های قانونی سازمان و همچنین ساير مقررات مربوطه تغییر يابد پس از انجام آگهیتعرفه

 ، طرف قرارداد متعهد به رعايت آنها خواهد بود.واردم

 

 بازرسی: -1ماده 

)های( موضوع اين قرارداد وارد  فرآوردههای تولید، تمرکز و عرضه باشند به محلکارشناسان سازمان مجاز می

شده و به بازرسی اقدام نمايند. طرف قرارداد موظف است تسهیالت الزم را برای بازرسی کارشناسان سازمان 

 فراهم نمايد.

 

 صدور پروانه: -1ماده 

تواند در صورت تحقق کلیه شرايط مندرج در اين قرارداد و احراز قابلیت فنی واحد تولیدی و اداره کل می

)های( موضوع اين  فرآوردهبرای  کاربرد نشان حاللبرآورده شدن کلیه الزامات موضوع اين قرارداد، پروانه 

 قرارداد را صادر نمايد.

اعتبار پروانه، تمايل خود را نسبت به ادامه  تبصره: طرف قرارداد مکلف است سی روز قبل از انقضای مدت

 حالل و يا انصراف از آن را به اداره کل اعالم نمايد. پروانه کاربرد نشانهمکاری و استفاده از 

 

 :قانونیهای مسوولیت -6ماده 

قانونی استفاده از آن مشمول مقررات  در حکم اسناد رسمی بوده و هرگونه سوء کاربرد نشان حاللپروانه  -4

 باشد.مربوط می

 حالل ممنوع  پروانه کاربرد نشانحالل پس از خاتمه اعتبار  پروانه کاربرد نشانهرگونه استفاده از  -9

 باشد.می

های حقوقی و جزايی در مقابل اشخاص ثالث از جمله حالل رافع مسئولیت پروانه کاربرد نشاناستفاده از  -3

 باشد.مصرف کنندگان نمی

موضوع اين قرارداد  کاربرد نشان حالل)های( دارای پروانه  فرآوردهدر مواردی که براساس شکايت شاکی  -1

مربوطه نباشد طرف قرارداد مکلف به جبران خسارت  ان مطابق با استانداردبراساس نظريه کارشناسی سازم

 شاکی خواهد بود.

 
  

 3از  9صفحه:           /ف932/431-2شماره مدرک: 

 عنوان: قرارداد صدور پروانه کاربرد نشان حالل

 تحت کنترل



 5از  45 صفحه:    ف/932/431-3  :مدرک شماره

 0: تاريخ تجديدنظر        0: تجديدنظر شمارة

 

 

 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 

 فرم

 گزارش بازرسیعنوان : 

 فسخ قرارداد: -7ماده 

 را ابطال نمايد: کاربرد نشان حاللتواند در موارد ذيل قرارداد را به صورت يک جانبه فسخ و پروانه اداره کل می

 عدم ايفای تعهدات مندرج در اين قرارداد توسط طرف قرارداد -4

 مؤثر باشد. فرآوردههای فنی و اجرايی که به نحوی از انحاء در حلیت عدم اجرای دستورالعمل -9

 پروانه کاربرد نشان حاللانجام هرگونه تبلیغات گمراه کننده در زمینه استفاده از  -3

 

 آثار ابطال پروانه: -1ماده 

حالل را به  پروانه کاربرد نشانطرف قرارداد موظف است پس از اعالم پروانه از طرف اداره کل استفاده از  -4

توزيع شده مغاير با استاندارد ملی مربوطه  هایفرآوردهشکل و بالفاصله متوقف و نسبت به جمع آوری  هر

 اقدام نمايد.

 مذکور را به نحو مقتضی جهت اطالع عموم آگهی نمايد. لکاربرد نشان حالتواند ابطال پروانه اداره کل می -9

 

 حل اختالف: -3ماده 

هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد در اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان مطرح و در چارچوب مقررات و 

 ضوابط قانونی سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم حل اختالف رأی محاکم و مراجع

 قانونی کشور حاکم خواهد شد.

 

نسخه حکم و اعتبار واحد دارند تنظیم و کلیه اوراق آن به امضای  9نسخه که هر  9ماده و  2اين قرارداد در 

 طرفین رسید.

 

 اداره کل استان        طرف قرارداد
 

 

 

 

 

 

 3از  3صفحه:           /ف932/431-2شماره مدرک: 

 

 کاربرد نشان حاللعنوان: قرارداد صدور پروانه 

 تحت کنترل


