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 دارد
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هوری        قیقات حالل جم می اریان مرکز ملی تح  اسال

 جناب آقای دکتر جمشیدی

 مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

 غذا و دارو معاون محترم

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

 معاون محترم غذا و دارو

 خدمات بهداشتی و درمانی شاهروددانشگاه علوم پزشکی و 

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

 رم غذا و دارومعاون محت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

 معاون محترم غذا و دارو

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستاندانشگاه علوم 

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان

 معاون محترم غذا و دارو
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه

 معاون محترم غذا و دارو

 لستاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گ

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

 معاون محترم غذا و دارو

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندراندانشگا

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان

 معاون محترم غذا و دارو

 نی یزددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درما

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

 معاون محترم غذا و دارو

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالمدانشگا

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

 معاون محترم غذا و دارو
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان

 معاون محترم غذا و دارو

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان دانشگاه

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان

 معاون محترم غذا و دارو

 تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند

 معاون محترم غذا و دارو

 کده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریهدانش

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان

 معاون محترم غذا و دارو

 و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهاندانشکده علوم پزشکی 

 معاون محترم غذا و دارو
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 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

 محترم غذا و دارومعاون 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان

 معاون محترم غذا و دارو

 شکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفرایندانشکده علوم پز

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

 ن محترم غذا و دارومعاو

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

 معاون محترم غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور )اهواز(

 جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی

 رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

 اب آقای سلطانی نژادجن

 مسئول محترم دبیرخانه اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

 جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی

 رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

 جناب آقای مهندس قربانی
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 ممدیر کل محترم غذا و دارو و استاندارد قش

 جناب آقای مهندس سارانی

 سرپرست محترم نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی سازمان منطقه آزاد چابهار

 مدارک و مستندات الزم جهت بررسی حلیت فرآورده های تولیدی ،وارداتی و ماده اولیهموضوع: 

 سالم علیکم

درخصوص اسناد و مدارک الزم جهت بررسی  به استحضار می رساند 30/4/94/د مورخ 9160/687احتراماً، پیرو نامه شماره 

 حلیت فرآورده های تولیدی، وارداتی و ماده اولیه الزم است موارد ذیل به این مرکز ارسال گردد.

 درخصوص فرآورده های تولیدی : 

درخواست کتبی جهت دریافت گواهی حالل در سربرگ شرکت با مهر و امضای مدیرعامل و مسئول فنی باا ذکار  .1

 لفن واحد تولیدینشانی و ت

پروانه ساخت و درمورد اجزاء متشکله داخل پروانه )درصورت تولید داخل( پروانه ساخت ماده مذکور و ) درصورت  .2
 وارداتی بودن ( مجوز ورود ماده مذکور

 تصویرگواهی حالل صادره از مراکز اسالمی )در صورت وجود(  .3

بلدرچین و گوشت قرمز( استفاده  -بوقلمون -گوشت )مرغدرخصوص کلیه فرآورده هایی که در ترکیبات آنها انواع  .4

 شده است  برای تولید داخل، پروانه کشتارگاه و برای واردات، مجوز ورود الزم است.

 در خصوص فرآورده های تولیدی نیازی به ارسال نمونه نمی باشد. .5

 وارداتی : درخصوص فرآورده ها و ماده اولیه   

گواهی حالل در سربرگ شرکت با مهر و امضای مدیرعامل و مسئول فنای باا ذکار درخواست کتبی جهت دریافت  .1

 نشانی و تلفن شرکت

در ساربرگ  آزمایشاااهی ( –معدنی  –گیاهی  –اجزاء متشکله و فرمول محصول همراه با منشاء هریک ) حیوانی  .2
 کارخانه تولید کننده با مهر و امضا مدیرعامل شرکت تولیدی

 شاء حیوانی ذکر گونه و منشاء بافت بکار رفته و روش فرآوری ضروری می باشد.در خصوص اجزاء با من .3

 )در صورت وجود( تصویر گواهی حالل صادره از مراکز اسالمی .4

گرمی ) با برچسب مشخصات شاامل ناام فارآورده،  30بسته  6فرآورده و در خصوص ماده اولیه بسته نمونه از  6 .5
 سری ساخت، تاریخ تولید و انقضا(
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گونه دقیق علمی جاندار دریایی در فرموالسیون فرآورده الزم است مستندات درخصوص ترکیبات موجودات دریایی  .6

 ضمیمه گردد.

درصورت درخواست ارسال نمونه به آزمایشااه همکار الزم است فرم تعهدنامه )پیوست( در سربرگ شرکت با مهر و  .7

 امضا مدیرعامل و مسئول فنی شرکت ضمیمه مدارک گردد.

 : رونوشت

 جناب آقای دکتر حسینی مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی  :جهت اطالع، پیایری و اقدام الزم 
 جناب آقای دکتر پیرصالحی مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر :جهت اطالع، پیایری و اقدام الزم 

 جناب آقای مهندس صفوی مدیرکل محترم نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی :جهت اطالع، پیایری و اقدام الزم 

 ی :جهت اطالع رسانیجناب آقای مهندس هاشمی سرپرست محترم روابط عموم
 جناب آقای مهندس روزبهانی رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری :جهت اطالع رسانی به کلیه معاونت ها، ادارات کل و شرکت ها 

 سرکار خانم مهندس خاقانی کارشناس محترم مرکز تحقیقات حالل :جهت اطالع و اقدام الزم

 داروی دانشااههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور : جهت پیایری و اقدام الزمکلیه رابطین محترم حالل معاونت غذا و 
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