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 به نام خدا

 آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران

 ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 بره  را استانداردهای ملی )رسمی( ایرران  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

نظرران مراکرو و مؤسسرات    صراحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سرازمان  های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی،   شی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میعلمی، پژوه

کننردگان،  صراحبان حرو و نفرع، شرامل تولیدکننردگان، مصرر        ۀفناوری و تجاری اسرت کره از مشرارکت آگاهانره و منصرفان     

نروی    شرود. پری   دولتری حاصرل مری   های دولتی و غیرسازمان کنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها،صادرکنندگان و وارد

شرود و پر  از دریافرت     های مربوط ارسرا  مری   نفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

استاندارد ملی )رسمی( ایرران اراو و    عنوان به ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

 درکننرد   تهیره مری   شده تعییننیو با رعایت ضوابط  صالحذیمند و  های عالقه که مؤسسات و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

، استانداردهایی شود. بدین ترتیب ااو و منتشر می ملی ایران استاندارد عنوان بهتصویب،  صورت دربررسی و  ،ملی طرح کمیته

در سرازمان  ملی استاندارد مربوط کره   ۀتدوین و در کمیت 5 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران استاندارد  ملی

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
(IEC) المللی الکتروتکنیرک  کمیسیون بین ،1

2 

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کردک  غریایی   4تنها رابط عنوان بهاست و  3

در کشرور   5

هرای خراک کشرور، از آخررین      کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن ترروجه بره شررایط کلری و نیازمنردی      فعالیت می

 شود. گیری می المللی بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین شرفتپی

کنندگان، حفر  سرالمت    بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطری و اقتصرادی، اجررای بعضری از      و ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینران از کیفیرت محصرووت و مالحظرات زیسرت     

استانداردهای ملی ایران را برای محصووت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد، اجبراری     

المللری بررای محصرووت کشرور، اجررای اسرتاندارد کاوهرای صرادراتی و          حفر  بازارهرای برین    منظور بهتواند . سازمان میکند

ها و مؤسسرات فعرا  در    کنندگان از خدمات سازمان به استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کندبندی آن را اجباری  درجه

هرا و   محیطی، آزمایشرگاه  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستم گواهی صدورمشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و  ۀزمین

ها و مؤسسات را بر اسراس ضروابط نظرام     گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هرا  ها اعطا و بر عملکررد آن کند و در صورت احراز شرایط وزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

ن عیار فلوات گرانبها و انجام تحقیقرات کراربردی   المللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیی کند. ترویج دستگاه بین نظارت می

 .است سازمانبرای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

 

                                           
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «عمومی  راهنماي –بندي حالل بسته »

 
 محل اشتغال:سمت و/ يا  رئیس: 

 شجاعی، محمدحسین

 )دکتری فارماکولوژی(

 

 تحقیقاتی علوم حیاتی فاروقآزمایشگاه 

  دبیر:

 غنوی، زهره

 )دکتری گیاهان دارویی(

 

دفترر نظرارت برر     -سازمان ملری اسرتاندارد ایرران   

 استاندارد صنایع غیایی، آرایشی، بهداشتی و حال 

 

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( :اعضا

 احمدی آشتیانی، حمیدرضا

 ()دکتری بیوشیمی بالینی

 

 دانشگاه علوم پوشکی آزاد اسالمی تهران

 اسالمی، زهرا

 )دکتری فیتوشیمی(

 

 مرکرررو آموزشررری، پژوهشررری، درمرررانی سرررل و  

 های ریوی دکتر مسیح دانشوریبیماری

 امینی، غالمرضا

 )کارشناسی ارشد مدیریت(

دفترر نظرارت برر     -سازمان ملری اسرتاندارد ایرران   

 و حال  استاندارد صنایع غیایی، آرایشی، بهداشتی

 

 بحری کاظم پور، زهرا

 بیوتکنولوژی( –)کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

 

دفترر نظرارت برر     -سازمان ملری اسرتاندارد ایرران   

 استاندارد صنایع غیایی، آرایشی، بهداشتی و حال 

 

 پاشای آهی، لیال

 )کارشناسی ارشد شیمی آلی(

 

پژوهشرررکده شررریمی و  - پژوهشرررگاه اسرررتاندارد

 پتروشیمی

 حسینی، سید امیرحسین

 )کارشناسی ارشد میکروبیولوژی(

 

دفترر نظرارت برر     -سازمان ملری اسرتاندارد ایرران   

 استاندارد صنایع غیایی، آرایشی، بهداشتی و حال 

 

 حسینی، هدایت

 )دکتری تخصصی ایمنی و کنتر  مواد غیایی(

 

 ای و صنایع غیایی کشورانستیتو تحقیقات تغییه

مرکو تحقیقات سالمت غیا، دانشگاه علوم  –

 پوشکی شهید بهشتی
 

 دغاغله، عبدالرضا

 )دکتری دامپوشکی(

نماینده فقیه نراظر   –سازمان ملی استاندارد ایران 

 بر امور حال 
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 سمت و/ يا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( :اعضا

 ان، الهامرضایی اک

 )کارشناسی شیمی(

 

پژوهشرررکده شررریمی و  - اسرررتانداردپژوهشرررگاه 

 پتروشیمی

 سردابی، فاطمه

 غیایی(علوم و صنایع )کارشناسی ارشد 

 

دفترر نظرارت برر     -سازمان ملری اسرتاندارد ایرران   

 استاندارد صنایع غیایی، آرایشی، بهداشتی و حال 

 

 سید الحکمائی، نیما

 طراحی جامدات( –)کارشناسی مهندسی مکانیک 

 

 بندی ایرانفناوری بستهانجمن علوم و 

 صمدی، عباداهلل

 علوم و صنایع غیایی(ارشد )کارشناسی 

دفترر نظرارت برر     -سازمان ملری اسرتاندارد ایرران   

 استاندارد صنایع غیایی، آرایشی، بهداشتی و حال 

 

 عبدی، منیژه

 صنایع غیایی(علوم و )کارشناسی ارشد 

 

پژوهشرررکده شررریمی و  - پژوهشرررگاه اسرررتاندارد

 پتروشیمی

 گودرزوند اگینی، حسین

 تصویر سازی( –)کارشناسی گرافیک 

فقیره نراظر برر    دفتر  -سازمان ملی استاندارد ایران

 امور حال 

 

 وحدانی، ابراهیم

 )کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی(

 

دفترر نظرارت برر     -سازمان ملری اسرتاندارد ایرران   

 غیرفلویصنایع استاندارد اجرای 

 

  ويراستار:

 ابوعلی، رحیم

 )کارشناسی ارشد علوم و صنایع غیایی(

بازنشسررته سررازمان ملرری  –کارشررناس اسررتاندارد 

 استاندارد ایران
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان 

 ز گفتار پی 

 1 هد  و دامنه کاربرد       1

 1 مراجع الوامی       2

 1 و تعاریف اصطالحات       3

 3 الوامات        4

 3 الوامات عمومی   4-1  

 3 سیستم مدیریت حال     4-2  

 3 محل تولید   4-3  

 4 هاو کمک فرآوری کننده آوت نیماشدستگاه، وسایل،    4-4  

 5 بندی حال تولید و بسته 4-5  

 6 بندی حال رش، حمل و نقل، عرضه و فروش بستهانبا 4-6  

 6 و تبلیغات یگیار براسببندی، بسته     5

 6 قانونی الوامات     6
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 پیش گفتار

های مربوط تهیه و تدوین نوی  آن در کمیسیونکه پی « عمومیراهنمای  –بندی حال  بسته»استاندارد 

تصویب شد. اینک این  26/06/1399مورخ  حال اجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد  دومینشده است، در 

و تحقیقات صنعتی  استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه  3استاندارد به استناد بند یک مادۀ 

 شود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371ایران، مصوب بهمن ماه 

ساختار و شیوۀ  -ملی ایران )استانداردهای 5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 ۀهای ملی و جهانی در زمین تحووت و پیشرفت باحف  همگامی و هماهنگی  برای شوند.نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشنهادی که نلووم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملیهای صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قرار  توجه مربوط مورد های، هنگام تجدیدنظر در کمیسیوناین استانداردها ارائه شود تکمیلبرای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:  بع و مأخیی که برای تهیهامن

قم، دفتر انتشارات  ، ااو بیست و یکم، جلد سوم،تحریر الوسیلهید روح اهلل، موسوی خمینی )امام(، س -1

 1383اسالمی، 

 1383دی، تهران، انتشارات الهدی، ، ااو هفتم، دوره دوجلالستفتاءات اجوبهی، سید علی، ا خامنه -2

دوم، مشهد، انتشارات هاتف،  ااو اهارم، جلد ،رساله توضیح المسائل ده مرجعمسلمی زاده، هاتف،  -3

1387 
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 راهنماي عمومی -بندي حالل بسته

 هدف و دامنه کاربرد 1

 ،بندی محصووت حال تولید و استفاده از بستههایی در مورد ارائه راهنماییهد  از تدوین این استاندارد، 
 است.اسالمی و مقررات قوانین براساس 

 بندی مورد استفاده در محصووت حال  کاربرد دارد.جایی انواع بستههاین استاندارد برای تولید و جاب

 مراجع الزامی  2

 ها ارجاع داده شده است.صورت الوامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به 
 شوند. ، آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب میبیترت نیبد

ها و تجدیدنظرهای بعدی آن که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدر صورتی 
ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستای این استاندارد الوامبر

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

   استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

  راهنمای عمومی غیای حال ، 1387: سا  12000استاندارد ملی ایران شماره  2-1

2-2   
1
OIC/SMIIC 1: 2019, General requirements for halal food   

 اصطالحات و تعاريف 3

 اصطالحات ، 12000در استاندارد ملی ایران شماره ارائه شده در این استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاریف 
 رود:زیر نیو به کار میو تعاریف 

 بنديبسته 3-1

packaging 

محصووتی که جهت مهار، محافظت، جابجایی، تحویل، انبارش، حمل و نقل، ارائه کاوها، از مواد خام به 
کاوهای فرآوری شده، از تولید کننده به کاربر یا مصر  کننده شامل فرآوری کننده، جمع کننده قطعات یا 

 گیرد.مورد استفاده قرار می ها واسطهسایر 

                                           
1- The Organization of The Islamic Coorperation/The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries 

(OIC/SMIIC) 

 (موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسالمیهای اسالمی/سازمان همکاری)

 .باشد یمراهنمای عمومی  - غیای حال ، 1387: سا  12000استاندارد ملی ایران شماره معاد   OIC/SMIIC 1استاندارد 
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، واحد سازی )به صورت یک واحد قابل قبو  در گیاری نشانه، 1بندی شامل نگهداری، عد  بندیاصطالح بسته -يادآوري

 باشد.آزمون( می

3-2   

 عدل بندي 

packing 

شامل هر ایو ضروری مثل  ،در آن ها بستهانتخاب یا تدارک ظر  حمل و نقل و سرهم کردن اقالم یا به 

در برابر آب، تسمه کشی بیرونی و  سازی مقاوم، گیری ضربه، محکم سازی یا گیاری مانعو  بندی بلوک

 شود.ظرو  فرآوری شناسایی محتویات، عد  بندی گفته می گیاری نشانه

3-3  

 واحد سازي

unitization 

 سهولت جهت( پالت کی مانند) بار کیصورت  به رهیغ و ها یبطر ،ها بسته ،ها کارتن ،ها جعبه ادغامبه 

 شود.گفته می یواحد ساز، نقل و حمل و ییشناسا ،جابجایی

3-4  

 بندي حاللبسته

halal packaging 

این  1-4 بند ریزباشد و الوامات ) قوانین و مقررات اسالمیبندی است که باید منطبو با احکام و بسته

 استاندارد( را برآورده سازد.

3-5 

 2سازيپاکیزه
cleaning 

 شود.سازی گفته میت، پاکیوهیرؤمواد ، ارک، اربی و یا دیگر مواد قابل  مانده یباقحی  خاک، به 

  

                                           
1- Packing  

سازی و دیگری معنای پاکیوه بهاست، یکی  شده  گرفته نظر دراند اصطالح در زبان فارسی  Cleaningدر این استاندارد برای اصطالح  -2

  .روند یمبه معنای تمیو کردن و تطهیر شرعی که برحسب ضرورت به کار 
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3-6  

 آلودگی متقاطع

cross contamination 

آلوده  ها قسمتغیر آلوده توسط سایر  یها قسمتکه در آن  یساز آمادهیک زنجیره آلودگی در فرآیند تولید و 

 .شوند یم

  الزامات 4

 الزامات عمومی      4-1

 باید الوامات زیر را دارا باشند: بندیمواد بسته  4-1-1

شده اند، ساخته طبو احکام و مقررات اسالمی ذبح شدهکه یا محصووت حیوانی باید از مواد حال  و  -الف

 .باشند

 .نباشد احکام و مقررات اسالم طبومحتوی نجاسات مطرح شده  -ب

 باشد. سالم و برای مصر  انسان غیرمسکر -و

از مواد بازیافتی تهیه شده  ، نبایدردیگ یمبندی در تماس مستقیم با مواد غیایی قرار در مواردی که بسته -ت

 باشد.

 شده باشند.باید با استفاده از تجهیوات غیر حال  و نج  تهیه، فرآوری یا تولید ن -ث

 ممنوع است، نباشد. قوانین و مقررات اسالمی بر طبو که آنهیچ جوئی از بدن انسان یا مشتقات  شامل -ج

بندی، انبارش، حمل و نقل و توزیع، باید از محصووت ، فرآوری، جابجایی، بستهیساز آمادهدر طی مراحل  -ح

 و/یاکنند را برآورده نمی بندزیر های الف، ب،  و،  ت،  ث، و ج این قسمتدر  دیگری که الوامات بیان شده

گردد، به صورت فیویکی میمحسوب  قوانین و مقررات اسالمیو نج  در  حال  ریغبه عنوان ای که مادههر 

 12000بندی حال  باید مطابو با استاندارد ملی ایران شماره های مواد اولیه بستهویژگیانین جدا شوند. هم

 باشد.

 سیستم مديريت حالل 4-2

 .باشند یمموظف به اجرای سیستم مدیریت حال   شوند یمواحدهایی که مشمو  این استاندارد 

 محل تولید 4-3

 طراحی، ساخته یا بازسازی شود که امکان کنتر  ریسک آلودگی محصو   یقیبه طرمحل تولید باید 

 فراهم نماید و برای استفاده موردنظر، مناسب باشد. در جریان فرآیندبندی حال  را بسته



 1399سال  :)چاپ اول( 10582استاندارد ملی ايران شماره 

4 

 

 در هنگام طراحی محل تولید باید موارد زیر را در نظر گرفت:    4-3-1

 مربوط؛ ساتیتأسو  ها ساختمان 1ساختار و جانمایی -الف

 کارکنان؛امکانات امل فضای کاری و جانمایی اماکن ش -ب

 انرژی و دیگر امکانات؛ ،آب ،هوا نیتأم -و

 ؛3و پسآب 2خدمات پشتیبانی شامل دفع پسماند -ت

 ؛4و نگهداری پیشگیرانه ، نگهداریسازیبرای پاکیوه ها آنمناسب بودن تجهیوات و در دسترس بودن  -ث

بندی تأمین مواد شیمیایی و مواد بسته ،مواد تشکیل دهنده ،مواد خاممدیریت مواد خریداری شده مانند  -ج

وت )مانند: انبارش و پسماند و پساب( و جابجایی محصو :مواد زائد )مانند ،یخ( ،بخار ،هوا ،آب :منابع )مانند

 حمل و نقل(؛

متقاطع در جریان فرآیند محصو  از دریافت مواد اولیه تا  یها یآلودگاقدامات برای پیشگیری از بروز  -چ

 تولید محصو  نهایی؛

 سازی و فرآیند بهسازی؛پاکیوه -ح

 کنتر  آفات؛ -خ

 ؛آنامکان تکثیر و رشد بالقوه خوب جهت جلوگیری از دسترسی آفات و تولید تحت شرایط نگهداری  -د

 بهداشت کارکنان؛ -ذ

 در موارد مقتضی. ها جنبهسایر  -ر

 قوانین و مقررات اسالمیسازی براساس پاکیوهطریقی طراحی شده باشد که محل تولید باید به  4-3-2

 باشد. ریپی امکانو نظارت مناسب بر آن  )تطهیر شرعی(

 یخوب بهمجوا و  ها آنمؤثری از موارع خوک و سگ و نسل و مشتقات  طور بهمحل تولید باید  4-3-3

 باشد تا از ایجاد آلودگی متقاطع توسط پرسنل و تجهیوات جلوگیری شود. رینفوذناپی

 محل تولید جلوگیری شود.باید از ورود حیوانات خانگی و سایر حیوانات به   4-3-4

 ها کنندهفرآوري  کمک و آالت نیماش ،وسايل دستگاه، 4-4

                                           
1- Layout 

2- Waste 

3- Sewage 

4- Preventive maintenance 
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 بندی حال  موردکه برای فرآیند بسته ها کنندهو کمک فرآوری  آوت نیماش، وسایل، ها دستگاه   4-4-1

سازی براساس پاکیوهطریقی طراحی و ساخته شده باشند که به سهولت فرآیند گیرند، باید بهاستفاده قرار می

انجام گیرد و نباید از موادی ساخته شده و یا حاوی موادی باشند  )تطهیر شرعی( قوانین و مقررات اسالمی

بندی حال  مورد استفاده و باید تنها برای بسته دنشو یمنج  شناخته  قوانین و مقررات اسالمیکه ازنظر 

 قرار گیرند.

که قبالً مورد استفاده قرار گرفته یا در  ها کنندهفرآوری و کمک  آوت نیماش، وسایل، ها دستگاه   4-4-2

 شوند. تطهیر شرعی قوانین و مقررات اسالمیبراساس بودند، باید   حال  ریغنجاست و محصو  تماس با 

 باید ،حالل دیبه خط تول یا نجس حالل ریغبا محصوالت  شده آلوده دیاز خطوط تول کیهر لیدر صورت تبد   4-4-3

 تنها جهت  دیبا دیخط تول ل،یتبد محض به. ردیانجام گ یسازکیزهپاشستشو و  قوانین و مقررات اسالمیطبق 

و برگشت به خط حالل، مجاز  حالل ریغ بهحالل  دیخط تول لیتکرار تبد مورد استفاده قرار گیرد.حالل بندی بسته
  .ستین

 حالل يبندبستهتولید  4-5

 :است ریز شرح به حال  یبندبسته یبرا ازیموردن الوامات

 .مشخص شود قوانین و مقررات اسالمیاحکام و  رعایت بر مبنیمستنداتی  با موادتمام  -الف

 در دسترس باشد: جهت انطباق با حال موارد زیر  ازجمله تمامی امکانات و منابع وزم -ب

 ؛مناسب دهید آموزش و مجرب پرسنل -

 ؛مناسب دماتفضا و خ ،محل -

 ؛یاختصاص امکانات -

 های مناسب؛ببراس و ظرو ، مواد -

 ؛شده دیتائ هایستورالعملو د ها روش -

 و حمل و نقل اختصاصی. انبارش -

باید ، کنندهبه صورت دستی و/یا توسط ابوارهای ثبت آوری شده در طو  ساخت جمع مستنداتکلیه  -و

 انجام گرفته و محصو های تعریف شده دستورالعملها و روش درمراحل موردنیاز  نشان دهند که کلیه

 کامل ثبت و بررسی گردد. طور به. هرگونه انحرا  قابل توجه باید باشددارا میکیفیت و کمیت مورد انتظار را 

 کلیه مستندات باید توسط تولید کننده تصدیو شود. -ت
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، شود یمنگهداری  فهم قابلیک فرم قابل دسترس و  درساخت مربوط به توزیع که  مستنداتکلیه  -ث

 را جهت ردیابی آن فراهم نماید. 1هرتاریخچه کاملی از یک ب تواند یم

 طریقی باشد که ریسک تمامیت حال  به حداقل برسد.توزیع محصووت باید به -ج

 قابل دسترس باشد.آن مین أتایمنی و جهت سیستمی برای هر بهر از محصو   -ح

عدم تطابو با حال  بررسی گردد.  عللبررسی شده و  ،شکایتی در مورد محصووت عرضه شده به بازارهر  -خ
 جلوگیری شود.آن در صورت عدم تطابو، اقدامات مناسب در رابطه با آن انجام و از وقوع مجدد 

 .باشد داشته مطابقت مربوطاجباری قوانین  الوامات با دیاساخت ب  -د

  حالل يبندبسته فروش و عرضه نقل، و حمل ،انبارش 4-6

حال  جهت نگهداری، حمل و نقل، عرضه و فروش باید  یها یبند بستهدر هر مرحله، تمامی   4-6-1
جلوگیری  حال  ریغ با مواد ها آنکه از مخلوط یا آلوده شدن  یطور به ،به صورت تفکیک شده باشد

 د.شو

 و نج  نگهداری شوند. حال  ریغدور از محصووت  اختصاصیمحصووت حال  باید در یک مکان   4-6-2

بندی حال  باشد و ختصاصی بوده و مناسب با نوع بستهحمل و نقل مانند کامیون باید اوسایل  4-6-3
 د.نبهسازی را رعایت کناقدامات شرایط بهداشتی و 

 غاتیتبل و يگذار برچسب ،يبندبسته 5

با  وضوح بهدوم و سوم نیو باید بندی بسته ازجملهها بندیبستهبندی اولیه، سایر بسته رازیغ به   5-1
الف، ب، و،  هایدر قسمتو با الوامات ذکر شده  تعیین گردد قوانین و مقررات اسالمیمطابو با  ،مستندات
د که عاری از هر مواد دیگری باشد شواطمینان حاصل  ومطابقت داشته باشد این استاندارد  4بند  ت، ث و ج

 و نج  است. حال  ریغ اسالمیو مقررات قوانین  بر طبوکه 

برای سالمت انسان مورد استفاده که در تماس مستقیم با محصو  است باید  یگیار براسبمواد    5-2
 و حال  باشد. خطرناک نبوده

یا یک براسب باید به بسته متصل شده  یگیار نشانهبندی باید به صورت خوانا و پاک نشدنی، بسته 5-3
 زیر باشد:های آگاهیو دارای  مشاهده قابلباید  یگیار نشانهشود و 

 نام تولید کننده یا سازنده یا مخفف آن؛ -الف

 شناسایی و قابلیت ردیابی. -ب

                                           
1- batch 



 1399سال  :)چاپ اول( 10582استاندارد ملی ايران شماره 

7 

 

احکام و و/یا متناقض با  بوده کننده گمراهبندی، نشانه، نماد، آرم، نام و تصویر نباید طراحی بسته 5-4
 باشد. قوانین و مقررات اسالمی

 یقانون الزامات 6

 در کشورهای دیگر با قوانین مرتبط جاری امکانات باید از جنبه ،استاندارد این در مندرج الوامات بر عالوه
 مطابقت داشته باشد.


