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  صدور پروانه : خدمت مراحل گردش کار
  :درخواست صدور پروانه 

ونسبت به ثبت درخواست اولیه صدور  مراجعه http://isom.isiri.gov.ir به سامانه )یکمطابق راهنماي شماره (متقاضی باید-1

از یک نسخه و  اقدامبایدنسبت به تکمیل مدارك مربوطه )3شماره  جدولمطابق (پروانه و دریافت کدرهگیري اقدام و سپس 
  .نماید به اداره کل ارائهنام کاربري و رمز عبور را جهت دریافت  انها

روز کاري،ضمن بررسی ، درصورت تایید مدارك ، نام کاربري و رمز عبور را به متقاضی از طریق  1کارشناس اداره کل ظرف مدت -2
اطالع رسانی و درصورت وجود نقص ،مراتب نقص را از طریق پیامک ) به شماره همراه ارائه شده در درخواست اولیه سامانه( پیامک

   .نی نموده تا متقاضی نسبت به رفع نقص و ارسال مجدد درخواست از طریق سامانه اقدام نمایدبه متقاضی اطالع رسا
وحداکثر ظرف دو  مراجعه  http://isom.isiri.gov.irمتقاضی باید با نام کاربري و رمز عبوردریافتی ، به کارتابل خود درسامانه -3

  .اقدام نماید 2به بارگذاري مدارك بند روز نسبت 
  :باسامانه بامراجعه به روز حداکثرظرف دو)اداره نظارت بر  اجراي استاندارد (اداره کلکارشناس -4

مکاتبه با حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزي جهت تعیین زمان  نسبت بهدرصورت تکمیل بودن مدارك  )الف
  .می نماید اعالماولیه به متقاضی  بازدید س از اعالم زمان بازدید  از طرف سازمان جهاد کشاورزي ، زمانپ.بازدید اقدام نماید

درصورت وجودنقص ،نواقص را از طریق پیام سامانه، به متقاضی اعالم و متقاضی باید ظرف یک روز، با نام کاربري و رمز )ب
و نسبت به بارگذاري نواقص اقدام نماید و مرحله  مراجعه http://isom.isiri.gov.ir عبور دریافتی ، به کارتابل خود درسامانه 

  .گردد تکرار می 4
  :اقدام واولیه نسبت به انجام بازدیددروقت مقرر به اتفاق کارشناس امور حالل سازمان جهاد کشاورزي اداره کل کارشناس-5

صورتجلسه مربوطه تکمیل و ضمیمه پرونده می  )گروه بازرسی بنا به تشخیص( تولیدي مناسب باشداحدوچنانچه شرایط )الف
  .گردد
  :،، در بازرسی نواقصی مشاهده گردید،بنا به نظر گروه بازرسی  درصورتیکهو )ب

  ،گردد نواقص از طریق سامانه به متقاضی اعالم می-
  ،انجام بازرسی مجدد را بصورت مکتوب به اداره کل اعالم نماید متقاضی باید پس از رفع نقص،اعالم آمادگی جهت-
  و  این زمان بستگی به اعالم امادگی متقاضی(.اعالم زمان بازدید مجدد به متقاضی اقدام می کند نسبت به در اسرع وقتاداره کل  -
  



  
   .گردد یمجددا تکرار م 5و مرحله ) جهاد کشاورزي داردنگی با دفتر نمایندگی ولی فقیه در هماه

و  ازرسی و سوابق سیستم کنترل کیفیتو تایید شواهد ب( استانداردهاي مربوطه / ا استانداردب بازرسی درصورت تطابق نتایج -6
با  همچنینو ) هاي همکار مربوط به آزمایشگاه(هاي آزمون با ورود به سامانه،از میزان هزینه )2مطابق راهنماي شماره(متقاضی ،)حالل

آگاهی یافته و پس از پرداخت  )برداري،کارمزد،معوقات بازرسی،نمونه(ها درآمد اداره کل درخصوص سایر هزینه هماهنگی واحد
روز کاري  1واحد درآمد اداره کل حداکثر ظرف (      .ها و ارائه فیش واریزي به واحد درآمد اداره کل،مفاصا حساب دریافت نماید بدهی

مجددا تکرار  6الم بدهی پرداخت نشده به متقاضی اقدام می نماید که دراینصورت مرحله ، نسبت به ارائه مفاصا حساب و یا اع
  ).خواهد گردید

روز کاري  7حداکثر ظرف مدت اداره کل ،کارشناس ) به اداره نظارت بر  اجراي استاندارد(صاحساب توسط متقاضیاارائه مف پس از-7
ضمن مکاتبه و دعوت از نماینده ولی فقیه در سازمان (کمیته عالئمجلسه نسبت به تکمیل گزارش نهایی و طرح پرونده در 

دو روز ، کارشناس اداره کل ظرف  مدارك ارائه شدهدرصورت منقضی شدن اعتبار بعضی از .(  اقدام می کند )جهادکشاورزي استان
ه بروز رسانی مدارك منقضی شده قبل الزم است که متقاضی نسبت ببه متقاضی اعالم میکند و از طریق پیام سامانهنواقص را   کاري

ي عالئم منوط به اعتبار مجدد مدارك مذکور  بدیهی است تهیه گزارش نهایی و اعالم زمان کمیته.از تهیه گزارش نهایی، اقدام نماید
  .)خواهد بود

شامل  10فرم شماره (رد تشویقیقرارداد استانداارائه  ، متقاضی باید نسبت به اعطاي پروانه استاندارد  با فقت کمیتهادرصورت مو-8
اقدام  روز کاري، 2طی  ،سازمان مرکزي استاندارد از استانداردنسبت به اخذ شماره و تاریخ پروانه  اقدام نموده تا اداره کل )برگ 4

  .نماید
جهت رؤیت  سامانه نظارتمراجعه به  نسبت به  ،)6 مرحله(بازرسینتایج  مطلع شدن ازروز کاري پس از  14باید متقاضی - 13

،جهت اخذ نسخه ردداشماره پروانه کاربردعالمت استان تخصیصپس ازاطمینان از اقدام و شماره پروانه استاندارد مورد تقاضا
و اداره کل نسخه اصلی پروانه  به اداره کل مراجعه )تولیدي واحد عرفی نامه کتبی با امضاي مدیرم( باهمراه داشتنفیزیکی پروانه 

   متقاضی تحویل می نمایدراطی یک نامه به 
  :پروانه  تجدیددرخواست 

نسبت به تامین شرایط تمدید و  http://isom.isiri.gov.ir ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه بامراجعه به سامانه 3متقاضی حداقل -1
  .نماید اقدام  )11راهنماي شماره (بروز رسانی سوابق مطابق 

اقدام و همراه با فیش و بازرسی  آزمونهاي  نسبت به پرداخت هزینه  ) 2 مطابق راهنماي شماره(  باورودبه سامانهمتقاضی باید -2
با توجه به مستمر بودن اقدامات سامانه نظارت،الزم است .(واحد درآمد اداره کل جهت دریافت مفاصاحساب مراجعه نماید واریزي به

  .)ها توسط متقاضی بعمل آید رخصوص آخرین هزینهکه دقت کافی د

نسبت به ارائه درخواست کتبی تمدید پروانه به همراه اصل پروانه استاندارد و  یک ماه قبل از اتمام اعتبار پروانهمتقاضی باید  – 3
  .     ره کل،اقدام نمایدبه ادا )برگ 4شامل  10فرم شماره ( فرم قرارداد تشویقی تکمیل شدهو  و فرم مفاصاحساب مدارك الزم

کارشناس اداره کل استاندارد درصورت تایید شواهد بازرسی و سوابق سیستم کنترل کیفیت و عدم ایجاد شرایط تعلیق و ابطال ، -4
نسبت به تجدید پروانه کاربرد عالمت استاندارد اقدام نموده و ضمن ثبت در سامانه نظارت،نسخه فیزیکی پروانه را به متقاضی 

  .     نماید یل میتحو

آزمون،درخصوص /نمونه برداري/هاي بازرسی خدماتی موظف است حداکثر دو ماه پس از اعالم هزینه/تولیدي واحد:  مهم یادآوري
  .درغیراینصورت نسبت به تعلیق پروانه اقدام خواهد گردید.هاي مرتبط اقدام نماید پرداخت هزینه

  

 



  :ا و پیوست ها  راهنمائی ها ، فرم ه

  1راهنماي شماره 

  براي واحدهاي تولیدي جدید راهنماي ثبت درخواست پروانه استاندارد

   http://isom.isiri.gov.ir مراجعه به سامانه سینا به آدرس -1

  

  مطابق شکل فوق  " واحدتولیدي" انتخاب گزینه -2

  نیتیورود کد ام-3

  "کاربرد نشان حاللدرخواست صدور پروانه " انتخاب گزینه -4

  ثبت درخواست صدور پروانه کاربرد نشان حالل-5

  "اطالعات  بررسی" انتخاب گزینه -6

 "تایید نھایي و ارسال درخواست" انتخاب گزینه-7

 

 

 

 

  

  



  2اهنماي شمارهر                                                                    

  
 با استفاده از نام کاربري و رمز عبور واحد تولیدي  isom.isiri.gov.irورود به سامانه نظارت به آدرس -1

  هاي تسویه نشده ها از منوي بازرسی و آزمون                  بدهی مشاهده بدهی -2

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  3شماره  جدول
 

 

  خذ نشان حاللا/مدارك مربوط به احراز هویت 

  )یک برگ - 4شماره  فرم(کاربرد نشان حالل درخواست صدور پروانه

یک نسخه از آگهی ثبت شرکت وآخرین تغییرات آن در  :درصورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد
  .روزنامه رسمی

دار و کارت  شناسنامه عکس(ارایه مدرك شناسایی فردي :در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد
  .به منظور تطبیق با مجوزهاي ارایه شده الزامی است )ملی

  صالح تصویر پروانه معتبر تاسیس یا مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذي

درخصوص فراورده هاي زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،ارائه تصویر پروانه ساخت (
  ).ست معتبر نیز،الزامی

  یتصویر آگهی ثبت نام یا عالمت تجارت

  )جهت کشتارگاه دام،طیور و آبزیان(تصویر گواهی کد نظارت شرعی

  )جهت کشتارگاه دام،طیور و آبزیان(تصویر حکم انتصاب ناظر شرعی

  ان دخیل در حلیت و طهارتمرتبط با احکام شرعی کارکن تصویر گواهی طی دوره آموزشی

  )سه برگ -5  فرم شماره(اظهاریه انطباق حلیت محصول

  )یک برگ - 6فرم شماره(ه انطباق حلیت محصولتعهد نام

یک -7فرم شماره )(دهنده به تفکیک با منشا آن  نام و درصد کلیه مواد تشکیل(محصولفرم مشخصات 
  )برگ

  )سه برگ - 8فرم شماره( اطالعات واحد تولیدي و شرح فرآیند به زبان فارسی و انگلیسی

  یهپروانه هاي معتبر براي محصول و مواد اولسایر 

حلیت در صورت  ویژگی ها و روش آزمون(مستندات مرتبط با سیستم کنترل حالل از واحد تولیدي
  )وجود

  کلیه نتایج آزمون در خصوص مواد اولیه،مواد بسته بندي،محصول نهایی

  

 



  

 سوابق برقراري سیستم کنترل کیفیت 

نمودار مراحل +مودار سازمانین+ برگ  4شامل  5فرم شماره ( اظهاریه اطالعات فنی ومشخصات محصول
  )تولید محصول

  تصویر پروانه استاندارد معتبر جهت فراورده مورد درخواست نشان حالل

ارایه گواهی اداره کل استان مبنی بر قبولی در آزمون کتبی ( پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت
  .)نیز در این مرحله مورد قبول است

  حالل براي مسوول کنترل کیفیت تصویر گواهی دوره آموزشی

  

  
  
  



  درخواست صدور
  )برگ 1(

  



 
  
  
  
  



  
  
  
  

  پرسشنامه اطالعات فنی
  )برگ 4(

  
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



  

  



  

  
  
 



 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  

  
  

  اظهاریه انطباق
  )برگ 3(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  سازمان ملی استاندارد ایران

 محصول یتاق حلانطب  یهاظهار

  :شماره ثبت ملی اظهارنامه انطباق محصول

  :تاریخ صدور

  :دارد کهاظهار می) حقیقی اظهار کننده/وقینام شخص حق(بدینوسیله 

  ):هاي تجارينام+ نام محصول (

  :ه با این اظهارنامه ذکر شده استهاي معرفی شده و اسنادي که در رابطتحت کدها و سریال

  

  :قوانین و مقرراتق محصول مندرج در این اظهارنامه با براي ارزیابی انطبا

  مجلس شوراي اسالمی 14/12/1387قانون نظارت شرعی بر صید و ذبح  و آئین نامه دولت جمهوري اسالمی ایران مصوب  - 1

   18/1/1395مورخ د /239/134دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل به شماره مدرك  - 2

  مجلس شوراي اسالمی 4/9/1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازي مصوب  40ماده  9و بند  24، ماده  7ماده  1بند  2تبصره  - 3

  

  :آخرین ویرایش معتبر استانداردهاي زیر براي محصول به کار رفته است) الف

  راهنماي عمومی –اي حالل ، غذ1388سال  12000استاندارد ملی ایران شماره   - 1

  الزامات عمومی براي غذاي حالل  OIC/SMIIC 1: 2011استاندارد  - 2

  الزامات محصوالت آرایشی و بهداشتی OIC/SMIIC 4: 2017استاندارد  - 3

  

  :در فرآیند ارزیابی انطباق این محصول مشارکت دارند) هاي بازرسی، سازمانهاآزمایشگاهها، شرکت(نهادهاي زیر ) ب

 OIC/SMIIC، الزامات عمومی براي غذاي حالل OIC/SMIIC 1: 2011، راهنماي عمومی –، غذاي حالل 1388سال  12000(سازمان ملی استاندارد ایران در ارتباط با استانداردهاي  - 1

  )و سایر استانداردهاي حالل الزامات محصوالت آرایشی و بهداشتی 2017 :4

  )در خصوص قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید(ت جهاد کشاورزي دفتر نماینده ولی فقیه در وزار - 2

  )در خصوص قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید(حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور  - 3

  

  :هاي زیر اخذ شده استها و تاییدیهچنین گواهیو هم) شوددر صورت وجود و اعالم گواهی این بند اضافه می) (ج

  ... نام گواهی کننده... تاریخ صدور ... شماره گواهی : نه هاي معتبر براي محصول و مواد اولیهپروا - 1

  ... نام گواهی کننده... تاریخ صدور ... شماره گواهی : 17025گواهی  - 2

  ... نام گواهی کننده... تاریخ صدور ... شماره گواهی : گواهی حالل - 3

4 - ISIRI : نام گواهی کننده... ور تاریخ صد... شماره گواهی ...  

 



  سازمان ملی استاندارد ایران
  

5 - Haccp : نام گواهی کننده... تاریخ صدور ... شماره گواهی ...  

6 - ISO 22000 : نام گواهی کننده... تاریخ صدور ... شماره گواهی ... 

7-HSE نام گواهی کننده... تاریخ صدور ... شماره گواهی : انبارداري ...  

8 - ISO 9001 : نام گواهی کننده... تاریخ صدور ... شماره گواهی ...  

  ... نام گواهی کننده... تاریخ صدور ... شماره گواهی : ثبت برند در خارج از کشور - 9

  ... نام گواهی کننده... تاریخ صدور ... شماره گواهی : ثبت برند در داخل کشور - 9

  غیره -10

  

  ):در صورت وجود(گیرد این اظهارنامه موارد زیر را دربر نمی

ف در خصوص قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید /239/134-1در چک لیست دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حالل به شماره مدرك  11و  4، 3بند 
  .شرعی موضوعیت دارد

  

  ):ر صورت وجودد(اطالعات تکمیلی 

  ).هاي هر محصول تکمیل گردداز محتوي تکمیل شده در سامانه توسط اظهارنامه در قسمت محدودیت(

  

  

  :تمامی مستندات منجمله مستندات فنی موردنیاز در اثبات صحت و اعتبار این اظهارنامه در نزد

  )حقیقی اظهار کننده/نام شخص حقوقی(

  )ر کنندهحقوقی صاد/آدرس شخص حقیقی(به آدرس 

  .نگهداري شده و با اسناد مندرج در سامانه ملی ثبت اظهارنامه انطباق برابر بوده و هر کدام حکم واحد دارندبه شرح ذیل 

 ف/239/134-1به شماره مدركمدارك موردنیاز براي صدور پروانه کاربرد نشان حاللمدارك مورد نیاز در چک لیست  - 1
  تعهد نامه انطباق حلیت فرآورده  - 2
  )نام و درصد کلیه مواد تشکیل دهنده به تفکیک با منشاء آن(مشخصات محصول فرم  - 3
  فرآیند به زبان فارسی و انگلیسی اطالعات واحد تولیدي و شرح - 4
  )ویژگی ها و روش آزمون حلیت در صورت وجود(مستندات مرتبط با سیستم کنترل حالل از واحد تولیدي  - 5
 )نام شرکت سازنده، نام مرجع فرآیند تولید، شرح فرآیند(و کلیه افزودنی ها از طرف شرکت سازنده  مستندات مربوط به فرآیند تولید مواد اولیه - 6
 کلیه نتایج آزمون در خصوص مواد اولیه، مواد بسته بندي، محصول نهایی - 7

  

  :اشخاص زیر مسئولیت این اظهارنامه انطباق را به عهده داشته و در برابر آن پاسخگو هستند

  ):قی صادر کننده اظهارنامهبراي اشخاص حقو(

  نام شخص حقوقی

  آدرس و تلفن شخص حقوقی



  نام شخص حقیقی نماینده شخصیت حقوقی

  آدرس و تلفن شخص حقیقی نماینده شخصیت حقوقی

 

  تصویر امضاء شخص حقیقی نماینده شخصیت حقوقی

  

  ):براي اشخاص حقیقی صادر کننده اظهارنامه(

  نام شخص حقیقی

  سمت شخص حقیقی

  و تلفن شخص حقیقیآدرس 

  تصویر امضاء شخص حقیقی

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تعهد نامه انطباق

  )یک برگ(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  سازمان ملی استاندارد ایران

 تعهدنامه انطباق حلیت محصول

  

ــب   ــد .. ..............................................................اینجانـ ــدملی.................. .........................فرزنـ ــدي   ....... ................................. کـ ــد تولیـ ــل واحـ ــدیر عامـ مـ
محصول این واحد تولیدي بـا   .. .........................نام یا عالمت تجارتیبا ، ..............................فرآورده گردم که متعهد می.............. ..................................................

الزامات عمـومی   OIC/SMIIC 1: 2011راهنماي عمومی و  استاندارد  –، غذاي حالل 1388سال  12000استاندارد ملی ایران شماره از جملهاستانداردهاي حالل 

  :داردمنطبق بوده و اعالم میبراي غذاي حالل 

 .هاي قانونی به عهده اینجانب خواهد بودگیرم و در صورت اثبات خالف اظهارات، مسئولیترا برعهده می مسئولیت تضمین حلیت فرآورده -1

 :گردم اقدامات زیر را انجام دهمدر صورتی که طی فرآیند بررسی و نظارت خالف اظهارات فوق اثبات شود متعهد می -2

  هاي مربوطهت و اعالم این اقدام به سایر سازماناي که حالل نیسجمع آوري، مرجوع یا معدوم نمودن فرآورده -3-1

  هاي قانونیهاي مندرج در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازي و سایر مجازاتتحمل مجازات -3-2

  

  مهر و امضاء مدیرعامل واحد تولیدي

 

 

 

  

  

  

  



  

  

  فرم مشخصات محصول

  )یک برگ(
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )ام و درصد کلیه مواد تشکیل دهنده به تفکیک با منشأ آنن(فرم مشخصات محصول شامل 
  .ریسک باال مشمول موادي است که منشأ جانوري دارند *

  .باشندمیریسک پایین مشمول موادي است که منشأ گیاهی و بعضی از میکروارگانیسم ها   **

ردیف
  

نام محصول
شماره استاندارد 

  

مواد اولیه
 

تشکیل دهنده
 

شماره استاندارد
 

 نشاءم
نام مواد 

افزو/اولیه

- دنی

مواد /ها

بسته 

بندي و 

درصد 

مصرف 

آنها 

براساس 

پروانه 

 ساخت
کشور مبداء

  

  ریسک
گواهی 

  حالل

گیاهی
جانوري 

معدنی 
 

میکراروگانیسم
 

غیره
 

باال
*

پایین 
**

 

دارد
ندارد  
  

    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
  

مسئول کنترل /نام و نام خانوادگی مدیر          نام و نام خانوادگی مدیرعامل واحد تولیدي
  کیفیت واحد تولیدي

  
  

 



  

  )انگلیسی-فارسی(اطالعات واحد تولیدي 

  )سه برگ(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 احد تولیدي به زبان فارسی و انگلیسیاطالعات و
 

  

  Name and addressofthe site Manufatured  .1  دیتول محلنام و آدرس . 1

 Type ofproductsmanufactured.2  شده دینوع محصوالت تول. 2

 Brand name ofthe product.3  محصول ينام تجار. 3

 Personnel.4  کارکنان. 4

 Personnelqualifications,experienceandresponsibilitiesofkey-  يدیکل یکارکنانها تیتجربه و مسئولکارکنان،  صالحیت مدارك -

qualitypersonnel 

 TrainingProgramme-  یآموزش برنامه -

 Buildingand facilities.5  :ساختمان و امکانات. 5

 Administration and management-  تیریمد -

 Description ofmanufacturingareas-  دیتولمناطق  و توصیف شرح -

 Materialstorage and warehousing-  مواد يو انباردار يساز رهیذخ -

 Laboratories-  ها شگاهیآزما -

 Watersystem-  یآب ستمیس -

 Cleaningand sanitation-  کردن و بهداشت زیتم -

 Equipments .6  زاتیتجه. 6

 Production layout by details-  اتیبا جزئ دیطرح تول -

 Qualitycontrollaboratories-  تیفیکنترل ک يها شگاهیآزما -

 R&D-  و توسعه قیتحق -

  

  ينگهدار -

  

-Maintenance 

 Qualification, validationand calibration-  ونیبراسیو کال یبودن، اعتبارسنج طیواجد شرا -

 Cleaningand sanitation-  کردن و بهداشت زیتم -

 Documentation &Certificates.7  ها نامهیمستندات و گواه. 7

 Preparation revision anddistributionofdocuments-  اسناد عیو توز يآماده ساز ینیبازب -

 Copiesofallofthe approvals&certificates-  ها ینامهها و گواه قیاز تمام تصد یکپ -

 The list of the countries that these products have been-  محصوالت به آنها صادر شده است نیکه ا ییفهرست کشورها -

exportedto them 



 Submitting the name and the country of the raw material- .کنندگان مواد خام کارخانه نیارسال نام و کشور تام -

suppliersofthe factory. 

  Production.8  دیتول. 8

  Description ofthe production operation-  دیتول اتیشرح عمل -

 ،نهایی محصوالت ،يمواد بسته بند ه،یبه مواد اول رسیدگی -
  رهیو ذخ يآزادساز نه،یقرنط

-Handling of starting materials, packaging materials, 

finishedProducts,quarantine, release and storage  

  Handlingof rejectedmaterials-  مواد رد شده تیریمد -

  In-Processsamplingproceduresand controls-  ندیفرآ حین و کنترل در يرینمونه گ يروش ها -

  Final product samplingproceduresand controls-  ییو کنترل محصول نها يرینمونه گ يروش ها -

  Reprocessing-  پردازش مجدد -

  Description ofgeneralpolicyforprocessvalidation-  یجهت اعتبارسنجی فرآیندکل هاي استیشرح س -

  Packaging-  يبسته بند -

 Labeling- يبرچسب گذار -

 

  و کنترل حالل تیفیکنترل ک. 9
 

9.qualitycontrol and Halal Control 

  Description ofthe qualitycontrolsystem and halal Control-  و کنترل حالل تیفیکنترل ک ستمیشرح س -

و  تیفیکنترل ک شگاهیموجود در آزما فهرستدستگاه هاي -
  )در صورت کاربرد( فرآیندحینکنترل در  شگاهیآزما

-The    list of instruments available in the quality control 

laboratoryandcontrolduringprocessinglaboratory(ifapplied)  

 تیفیدر مراحل مختلف کنترل ک یخال ينمونه ها در فرم ها -
  )یسیزبان انگل(شود  یاستفاده م

-Samplesattheblankformsusedindifferentstagesofthe 

qualitycontrol  

  Distribution, Complaintsand product recall  .10  تو فراخوان محصوال تیاشکا ع،یتوز. 10

  distributionprocedure-  عیروش توز -

  Handlingofcomplaintsand product recall-  تو فراخوان محصوال اتیبه شکا یدگیرس -

  Contract production andanalysis  .11  هاقرارداد لیو تحل هیو تجز دیتول. 11

 Assessment ofGMPcompliance ofthe contract-  قرارداد تولیدکنندهGMPیتطابقابیارز -

manufacturer  
 Abriefexplanation ofthe monitoringthe site bythe.12  توسط مقامات کشور تیاز نظارت بر سا يمختصر حیتوض. 12

authoritiesofthe country..  

  با موضوع حالل مداخله کند تواند یم اتیعمل این که ظهارا. 13

  

13. Declera on the opera ons could be interfere to halal issue 

  



 به زبان فارسی و انگلیسی شرح فرآیند تولید
  

  

 description ofmanufacturingprocessand .1  آن انیو نمودار جر دیتول ندیآشرح فر. 1

itsflowchart  

و  رشیپذ جهتمورد استفاده  تجزیه ايو استاندارد  ویژگی ها. 2
  آزادسازي

2. specification andstandardanalytical 

usedforacceptance and release of 

  List of all raw materials -  مواد خام کلیه يستیل -

  In –processcontrol-  ندیفرا در حینکنترل  -

  Composition of finish product -      نهاییمحصول  بیترک - 

 packagingmaterial .3  يمواد بسته بند. 3

 Labeling .4  گذاريبرچسب . 4

 Stability .5  پایداري. 5

  Generaltestmethodology-  یروش آزمون عموم -

  Specification andtestprocedure-  فرآیندآزمونو  ویژگی ها -

  Storage testconditions-  آزمون ذخیره سازي طیشرا -

  Testingfrequency-  تکرار آزمون -

   Manafacturer and origin of all raw.6  هیکننده و منشا مواد اول دیتول. 6

materials  

ی و منشاء تمام افزودنها کننده  دیو تول یفهرست تمام مواد افزودن. 7
 ها

7. List of all addi ves and manafacturer and origin 

of all additives  

  

  

  

  



  قرارداد استاندارد تشویقی

  )برگ4(

  
 

 

  

  

  

  
  



  
  
  
  



  
  
  
  



  
  
  



  
  
  
  



  11راهنماي 
  :ل بروز رسانی مدارك توسط واحد تولیدي در سامانه سینا مراح

،  طریق   http://isom.isiri.gov.ir به آدرس ) سینا ( واحد تولیدي  پس از ورود به سامانه نظارت بر اجراي استاندارد  .1
می توانند مدارك خود را بروز   )تصویر زیر همانند (ي یا خدماتی رویت و آپلود مدارك واحد تولید/ اطالعات پایه منوي 

 :رسانی نمایند

 

  

  .کلیک می کنیم  بر روي هریک از مدارکی که نیاز به تغییر دارد  ،   جهت بروز رسانی ،. 2

 

  

  



 بر روي گزینه بارگذاري تصویر کلیک می کنیم. 3

 

انتخاب نموده و مجددا بر روي گزینه بارگذاري تصویر کلیک  Browseی را از طریق گزینه فایل مورد نظر جهت تغییر و بروز رسان. 4
  .می کنیم 

 
 

ذاري شده را نداشته و در صورت تمایل به حذف مدرك می گپس از انجام بارگذاري واحد تولیدي امکان حذف و یا تغییر مدرك بار
  .بایست با کارشناس اداره استاندارد هماهنگ نماید 

ك در سامانه جهت واحد تولیدي مربوطه ، تغییر در اطالعات واحد تولیدي و یا رکه بروز رسانی در صورت عدم وجود مدا یادآور می گردد
 .نیاز به آپلود مجدد مدارك نمی باشد   ،  )بروز بودن مدارك (اتمام اعتبار برخی از مدارك ضروري بوده و در غیر اینصورت  

  
  

 تصویر کلیک بر روي بارگذاري - 2 جدید انتخاب فایل - 1



   اب رجوعسواالت متداول ارب
  :سواالت متداول ارباب رجوع 

با توجه به این که این فرایند با همکاري نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد ؟  طی خواهد شد  انی که جهت صدور پروانه  استاندارد حاللمدت زم -1
ه کل ،کارشناس ظرف مدت دو روز جهت انجام بازدید با اما پس از تکمیل مدارك در ادار . تعیین زمان دقیق امکان پذیر نیست کشاورزي انجام می شود،

   .نمایندگی ولی فقیه هماهنگی  و مکاتبه الزم را انجام می دهد
نشان حالل مشمول مقررات استاندارد تشویقی بوده اما الزام آن محصول مورد تقاضا مشمول مقررات استاندارد اجباري است و یا تشویقی ؟  -2

استانداردهاي ملی /ت استاندارد هاي اجباري از زیر پورتال سازمان فهرس .تشویقی جهت محصول مورد درخواست است/اجباري داشتن پروانه استاندارد

  ) http://isom.isiri.gov.ir/nst (.  می باشدفهرست استاندارد هاي اجباري قابل دستیابی /

در صورت تکمیل بودن مدارك بالفاصله مکاتبه با نمایندگی ولی فقیه  پذیرد؟ پس از ارائه درخواست پروانه،بازدید اولیه در چه زمانی صورت می – 3
 .جهت تعیین وقت و هماهنگی بازدید اولیه صورت می گیرد

بلی  براي هر محصول که داراي استاندارد ملی جداگانه باشد یک پروانه جدا صادر می شود؟  تآیا پروانه نشان حالل براي هر فراورده بصور -4
   .و پروانه حالل شامل کلیه موارد موجود در دامنه کاربرد استاندارد مربوطه می باشد. در می شود حالل صا

 

  .باشد خدماتی از سامانه سینا، از آدرس ذیل قابل دریافت می/راهنماي استفاده واحدهاي تولیدياستفاده از سامانه سینا چگونه است؟  -5
      http://isom.isiri.gov.ir/standard/images/acrobat.gif  

  مدت اعتبار پروانه حالل چند ساله است؟ یک سال -6
  

    :شماره حساب بانکی  / محل پرداخت / نحوه محاسبه / هزینه هاي دریافت خدمت 
مبناي محاسبه مبالغ مذکور بر اساس آیین نامه اجرایی () هاي مربوطه  ضافه سایر هزینهبه ا(  حالل ریال جهت پروانه1992000پرداخت مبلغ 

به  )تعیین و طبقه بندي و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد بوده و بر مبناي ضوابط ابالغی مشمول افزایش نرخ سنواتی خواهد بود

  به نام اداره کل استاندارد فارس  حساب سیبا ، بانک ملی ، 2175443010000شماره حساب 

  :رویه ارائه شکایت از  
)        مهدي شبانگی( حوزه رسیدگی به شکایات ) : ذکر نام مسئول ( حضوري            1517سامانه ملی رسیدگی به شکایات سازمان          سامانه تلفنی         
  شکایات سازمان بازرسی سامانه  –سامد : سایر موارد با توضیح         

  )تاریج آخرین تجدید نظر/ تاریخ تنظیم / شماره مدرك / عنوان : ( مرتبط با خدمت ................ آیین نامه ها و  قوانین و مقررات ، روشهاي اجرایی ،
  )18/1/95تصویب ( د/239/134 به شماره مدرك کاربرد نشان حاللرفع تعلیق، ابطال پروانه  تعلیق ، صدور ،تجدید،  دستور العمل -1
 روش اجرایی صدور ،تمدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال و تجدید پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباري و تشویقی  به شماره مدرك- 2

  )تجدید نظر چهارم 28/1/96تصویب (ر/221/42
  :مستندات و مدارك مورد نیاز براي دریافت خدمت  

                                                          :             صدور پروانه 
  )3شماره  جدول(ر                                /221/130روش اجرایی  1- 1-6مدارك مربوط به احراز هویت مطابق با بند  -1
  "                      ر          /221/130روش اجرایی  2- 1-6سوابق برقراري سیستم کنترل کیفیت مطابق با بند  -2

  :پروانه  تجدید
  )نامه رسمی متقاضی همراه با سربرگ و مهر و امضاء( نشان حاللدرخواست تجدید پروانه به همراه اصل پروانه کاربرد  -1
  )لیت، تصویر عالمت تجارتی معتبرتصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ، تصویر پروانه بهره برداري یا مجوز فعا  (مدارك مربوط به احراز هویت  -2
  تصویر گواهینامه کنترل کیفیت معتبر -3              
  )برگ 4شامل  10فرم شماره (ارائه فرم تکمیل شده قرارداد تشویقی جهت دارندگان پروانه استاندارد تشویقی  -4

 


