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دارد

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

موضوع: درخصوص سوء استفاده از نام و نشان حالل 

سالم علیکم

احتراماً، پیرو گزارشات واصله متاسفانه فرد یا افرادی اقدام به سوء استفاده از نام، نشان و گواهی مرکز تحقیقات 
حالل جمهوری اسالمی ایران نموده اند که به پیوست نمونه هایی از آن جهت استحضار و بهره برداری ارسال میگردد 
خواهشمنداست به نحو متقتضی کارشناسان معاونت و مسئولین فنی شرکت های تحت پوشش آگاه شده تا مورد سوء استفاده 

مادی و معنوی قرار نگیرند. 

مسیر اصلی صدور تأئیدیه مرکز تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران از سامانه TTAC می باشد  -

مسیر فرعی دریافت مدارک شرکت ها جهت صدور تأئیدیه مرکز از طریق معاونت های غذا و دارو سراسر کشور و  -
ادارات کل سازمان غذا و دارو می باشد. 

مرکز مستقیم برای صدور گواهی به شرکت ها مراجعه نمی کند و تماس نمی گیرد.  -

حساب های مرکز ملی تحقیقات حالل حساب های دولتی خزانه داری کل در بانک مرکزی می باشد.  -

به عنوان : مرکز ملی تحقیقات حالل با شماره حساب ۴۰۰۱۰۳۵۲۰۳۰۱۷۸۴۰  -

پرداخت به این شماره حساب تنها از طریق درگاه پرداخت در سایت مرکز تحقیقات حالل به نشانی  -
https://halal.gov.ir و یا دریافت شناسه پرداخت یکتا از مرکز تحقیقات حالل از طریق آدرس پست الکترونیکی 
info@halal.gov.ir و پرداخت به صورت حواله پایا یا ساتنا به شماره حساب ۴۰۰۱۰۳۵۲۰۳۰۱۷۸۴۰ نزد بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام مرکز ملی تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران می باشد. 

رونوشت :
مدیرکل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو : جهت استحضار

مدیرکل محترم حراست سازمان غذا و دارو: جهت استحضار
مدیر کل محترم امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی : جهت استحضار

مدیرکل محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل : جهت استحضار
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