متقاضی صدور پروانه کاربرد نشان حالل ،باید اصل یا کپی برابر اصل مدارک و مستندات زیر را
به صورت اسکن شده به منظور احراز شرایط الزم برای اخذ پروانه کاربرد نشان حالل به این اداره
کل ارائه نماید:
 - 1درخواست کتبی برای صدور پروانه کاربرد نشان حالل طبق فرم "درخواست صدور پروانه کاربرد نشان
حالل" به شماره مدرک /131/932- 1ف
 - 9در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد ،یک نسخه از آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در
روزنامه رسمی
 - 3تصویر گواهی کد نظارت شرعی (موارد مشمول قانون نظارت شرعی)
 - 1تصویر حکم انتصاب ناظر شرعی (موارد مشمول قانون نظارت شرعی)
 - 5تصویر پروانه تأسیس یا مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیصالح
 - 6تصویر آگهی ثبت نام یا عالمت تجارتی (در صورتی که به تشخیص دفتر حقوقی و امور مجلس
سازمان ،نیاز به ثبت نام تجارتی برای فرآوردههای خاص وجود نداشته باشد ،پروانه کاربرد نشان حالل
بدون ذکر نام تجارتی صادر خواهد شد).
 - 7ارائه فرم تکمیل شده پرسشنامه اطالعات فنی طبق فرم "پرسشنامه اطالعات فنی" به شماره مدرک
/131/932- 9ف
 - 8ارائه پروانه تأیید صالحیت مدیر کنترل کیفیت که بر اساس آیین نامه تأیید صالحیت علمی و فنی
مدیران کنترل کیفیت به شماره مدرک  13856/993331مورخ  1382/13/6مصوب شورای عالی
استاندارد تأیید صالحیت شده باشد.
یادآوری  -ارائه گواهی قبولی در آزمون کتبی (طبق مفاد بند ج ماده  9آئین نامه تأیید صالحیت علمی و
فنی مدیران کنترل کیفیت مصوب  1382/13/6شورای عالی استاندارد) نیز میتواند مورد پذیرش واقع
شود.
 - 2پرداخت کارمزد خدماتی مرتبط با صدور پروانه کاربرد نشان حالل توسط متقاضی
 - 13ارائه تصویر پروانه کاربرد عالمت استاندارد در خصوص فرآوردههایی که مشمول مقررات استاندارد
اجباری میباشند.
 - 11ارائه گواهی آموزشی طی دورههای مرتبط با احکام شرعی کارکنان دخیل در حلیت و طهارت
(مطابق ماده  7قانون نظارت شرعی)

صفحه  1 :از 2

شماره مدرک/191/293- 1 :ف
فرم
شماره تجدید نظر0:

تاریخ تجدید نظر0 :

عنوان :درخواست صدور پروانه کاربرد نشان حالل
شماره:
تاریخ:
اداره کل استاندارد استان ..............................

پیوست:

با سالم،
احتراما به استحضار میرساند واحد تولیدی .................................................................................. ..........تولید کننده
فرآورده ...................... ........................................با فراهم نمودن شرایط الزم برای انطباق حلیت فرآورده ،ضمن اعالم
آگاهی از قوانین و مقررات سازما ن ملی استاندارد ایران در خصوص پروانه کاربرد نشان حالل و مسئولیتهای
ناشی از آن ،متقاضی صدور پروانه کاربرد نشان حالل ،جهت فرآورده ..........................................................................
با نام یا عالمت تجارتی  .... ............................................................در انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره
 ..........................میباشد.
خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
ضمنا مدارک الزم طبق فهرست مندرج در پشت این فرم ،مشتمل بر  .....صفحه به پیوست تقدیم میگردد.

نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول واحد تولیدی
نشانی واحد متقاضی:
نشانی دفتر مرکزی:
شماره تلفن:
شماره دورنگار:
پست الکترونیکی:

مهر و امضا

صفحه  2 :از 2

شماره مدرک/191/293- 1 :ف
فرم

تاریخ تجدید نظر0 :

شماره تجدید نظر0 :
عنوان :چک لیست مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کاربرد نشان حالل

ردیف

فهرست مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کاربرد نشان حالل

1

فرم تکمیل شده درخواست صدور پروانه کاربرد نشان حالل

9

تصویر یک نسخه از آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن (در صورتی
که متقاضی شخص حقوقی باشد)

3
1

تصویر گواهی کد نظارت شرعی (موارد مشمول قانون نظارت شرعی)
تصویر حکم انتصاب ناظر شرعی (موارد مشمول قانون نظارت شرعی)

5

تصویر پروانه معتبر تاسیس یا مجوز فعالیت از وزارتخانهها یا شهرداریها یا سندیکاها یا
اتحادیههای مربوطه یا سایر مراجع ذیصالح

6

تصویر آگهی ثبت نام یا عالمت تجارتی

7

فرم پرسشنامه اطالعات فنی تکمیل شده

8

پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت یا گواهی قبولی در آزمون کتبی مدیران کنترل
کیفیت

2

مفاصا حساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدور پروانه کاربرد نشان حالل

13

تصویر پروانه کاربرد عالمت استاندارد در خصوص فرآورده مشمول مقررات استاندارد
اجباری

11

ارائه گواهی آموزشی طی دورههای مرتبط با احکام شرعی کارکنان دخیل در حلیت و
طهارت (مطابق ماده  7قانون نظارت شرعی)

پیوست

پیوست

میباشد

نمیباشد

توضیح :تصویر مدارک ردیفهای  1تا  11با اصل آنها تطبیق داده شده و رسید آن تحویل متقاضی گرد ید.
دبیرخانه اداره کل استاندارد استان..............
مهر و امضا

صفحه  1 :از 1

شماره مدرک/191/293- 2 :ف
فرم

تاریخ تجدید نظر0 :

شماره تجدید نظر0 :
عنوان :پرسشنامه اطالعات فنی

اطالعات کلی:
 1-1نام واحد:
 2-1نام فرآورده:
 9-1نام یا عالمت تجارتی فرآورده:
 1-1نوع مالکیت :دولتی

خصوصی

تعاونی

سایر

 5-1شماره و تاریخ پروانه/مجوز فعالیت صادره از سوی وزارتخانهها یا سندیکاها یا اتحادیههای صنفی
مربوطه یا شهرداری یا سایر مراجع ذیصالح:
6-1

مشخصات محل استقرار واحد تولیدی:
نشانی:
شماره تلفن:
دورنگار:

7-1

مشخصات دفتر مرکزی واحد تولیدی:
نشانی:
شماره تلفن:
دورنگار:
کد پستی و صندوق پستی:
وب سایت:
پست الکترونیکی:

 8-1نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
 3-1میزان تولید اسمی/ارائه خدمات ساالنه ،برای فرآورده مورد نظر که واحد متقاضی درخواست صدور
پروانه کاربرد نشان حالل را برای آن فرآورده دارد:

سازمان ملی استاندارد ایران
صفحه 2 :از 1

شماره مدرک /191/293- 2 :ف
وضعیت کنترل مواد اولیه:

وضعیت کنترل محصول حین تولید:
فرم
وضعیت آزمایشگاه:

وضعیت کنترل محصول نهایی:
شماره تجدید نظر0 :

اختصاصی 

اطالعات فنی
پرسشنامه
اختصاصی:
آزمایشگاه
عنوان :تجهیزات
وضعیت

مشترک 

تاریخ تجدید نظر0 :
قراردادی 

وضعیت کالیبراسیون دستگاه ها :

چگونگی توجه به تذکرات اداره کل :

 - 2تولید

 1- 2نام و نام خانوادگی مدیر تولید:
مدرک تحصیلی:
 - 3وضعیت نتیجه آزمون محصول :
میزان تجربه مفید:

وضعیت نتیجه آزمون(ها)در انطباق با
نتیجهتولید:
صدوردر امر
دخیل
تعداد
ملیفنی
اطالعات
عنوان :پرسشنامه
مربوطه
استاندارد(های)
کارکنانتاریخ
نمونهکلبرداری
2- 2تاریخ

 9- 2وضعیت کارکنان دخیل در امر تولید:
دین

مطابق

تعداد

مسلمان

مالحظات

مغایر

محل کار /مسئولیت
تولید

بستهبندی

حمل و نقل

برچسبزنی

نشانهگذاری

انبارداری

سایر

 1- 2نام ترکیبات فرآورده از لحاظ منشاء:
اسامی مواد اولیه

منشاء
گیاهی

*

جانوری

*

معدنی

شیمیایی

*ذکر گونه و نام دقیق علمی
ذکر ترکیبات جایگزینی که میتواند به عنوان ترکیبات تشکیلدهنده استفاده شود.

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

خیر

در صورت مثبت بودن جواب چگونگی آن شرح داده شود:

 2- 1- 2آیا قابلیت شناسایی و ردیابی مواد اولیه در تمامی مراحل فرآیند وجود دارد؟
بلی

خیر

در صورت مثبت بودن جواب چگونگی آن شرح داده شود:

میکروارگانیسم

سازمان ملی استاندارد ایران
صفحه 9 :از 1

شماره مدرک /191/293- 2 :ف
استاندارد ایران
سازمان ملیفرم

تاریخ تجدید نظر0 :

شماره تجدید نظر0 :
عنوان :پرسشنامه اطالعات فنی

 9- 1- 2آیا مواد اولیه ضوابط و مقررات مراجع ذی صالح را دارند؟
خیر

بلی

در صورت مثبت بودن جواب چگونگی آن شرح داده شود:

 1- 1- 2اطالعات کلی تأمین کنندگان مواد اولیه
یادآوری  -در صورتی که تأمین کنندگان مواد از تأمین کنندگان دیگر ،مواد اولیه را تأمین میکنند ذکر نام تمام
تأمین کنندگان به همراه آدرس

 5- 2نمودار مراحل مختلف تولید (به پیوست)
 1- 5- 2شرح کامل تجهیزات
 2- 5- 2شرح کامل کنترل های حلیت و طهارت به کار رفته در تولید فرآورده
 9- 5- 2شرح کامل کلیه مراحل تولید ،فرآوری ،بستهبندی
 1- 5- 2در صورتی که کلیه مراحل تولید ،فرآوری ،بسته بندی توسط واحد تولیدی انجام نمیگیرد ذکر شرکت یا
فرد دخیل در هر قسمت

 6- 2تعداد شیفت کاری:
 - 9کد نظارت شرعی دارد؟ (موارد مشمول قانون نظارت شرعی)
بلی

خیر

 - 1کنترل کیفیت:
 1- 1آیا در نمودار سازمانی ،واحدی به نام واحد کنترل کیفیت وجود دارد؟
بلی

خیر

 2- 1آیا در نمودار سازمانی ،واحد کنترل کیفیت به طور مستقل از سایر بخشهای مدیریتی وجود دارد؟
بلی

خیر

 9- 1مشخصات مدیر کنترل کیفیت:
نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

سابقه کار:

 1- 1آیا مدیر کنترل کیفیت از طرف سازمان تأیید صالحیت شده است؟
بلی

خیر

 5- 1مشخصات ناظر شرعی (موارد مشمول قانون نظارت شرعی)
نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

سابقه کار:

سازمان ملی استاندارد ایران
صفحه 1 :از 1

شماره مدرک /191/293- 2 :ف
فرم

تاریخ تجدید نظر0 :

شماره تجدید نظر0 :
عنوان :پرسشنامه اطالعات فنی
 6- 1مشخصات مسئول فنی بهداشتی (حسب مورد):
نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

سابقه کار:

 - 5آموزش
1- 5

آیا کارکنان دخیل در حلیت و طهارت فرآورده دوره های آموزشی مربوط به احکام

بلی

خیر

شرعی مرتبط را میگذرانند؟
2- 5

آیا دورههای آموزشی عمومی و تخصصی ضمن خدمت برای کارکنان وجود دارد؟

بلی

9- 5

آیا سوابق آموزشی مربوط به هر یک از کارکنان نگهداری میشود؟

بلی

خیر
خیر

این پرسشنامه در تاریخ  ....................با رعایت صداقت تکمیل گردید.
نام و نام خانوادگی مدیر کنترل کیفیت:

امضاء

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

امضاء

نام و نام خانوادگی مسئول فنی بهداشتی (حسب مورد)

امضاء

نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول واحد تولیدی

امضاء

این پرسشنامه در هنگام بازرسی مورخ  ..................................مورد بررسی قرار گرفت و صحت مندرجات آن مورد
تأیید است.
کارشناس امور اسالمی حالل (عضو گروه بازرسی)

امضاء

کارشناس واحد نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استان (عضو گروه بازرسی)

امضاء

رئیس /مسئول نظارت بر واحد نظارت بر اجرای استاندارد

امضاء

یادآوری  -اطالعات این پرسشنامه که توسط واحد متقاضی تکمیل میشود ،جنبه محرمانه داشته و در اداره کل استان نگهداری
میشود.

