پزسشنامه درخواست خدمات اس موسسه حالل جهانی
کد فرمF/TR/03-0 :

بٌام خذا
الف ) هشخصات كلي شركت
ًام واهل شروت(فارظی) :
ًام واهل شروت(التیي) :
هَبایل:

ًام ٍ ًام خاًَادگی هذیر عاهل:

ًشاًی دفتر هروسي:
ًوابر:

تلفيّاي دفتر هروسي:
ًشاًی وارخاًِ(فارظی):
ًشاًی وارخاًِ(التیي):

ًوابر:

تلفيّاي وارخاًِ:
ًوایٌذُ شركت:
ًام ٍ ًامخاًَادگی:

هَبایل:

تلفي:

ًوابر:
ٍب سایت :

ایویل:
ب) هحصَالت تَلیذی

ًام هحصَل(فارسي)

ًام هحصَل(التیي)

شوارُ پرٍاًِ ساخت
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ج ) اعالعات گَاّیٌاهِ ّا
 -1وذاهیه از ظیعتوْا ٍ اظتاًذاردّاي ریل را براي ظازهاى خَد پیادُ ظازي ًوَدُ ایذ؟



 ISO 9001

 IRIS

ISO 17025



 ISO/TS16949

 HACCP

EC



 ISO 14001

 ISO22000

FDA



 OHSAS 18001



 ISO13485



  HSEبرًاهِ ریسي اظتراتصیه
 ISO/TS29001

  IMSعارضِ یابی ٍ چرخِ بْرُ ٍري




HALAL

 ثبت برًذ در داخل وشَر

  EFQMثبت برًذ در خارج وشَر

د ) اعالعات پرسٌلي ٍ سازهاًي

ردیف

سغَح شغلي

تعذاد

ردیف

 -1لغفا درلعوت زیر ظغَح واري ٍ ظغَح تحصیلی واروٌاى شروت را هشخص ًواییذ.

سغَح تحصیلي

1

هذیراى ٍ رؤظا

6

فَق لیعاًط ٍ دوتري

2

تىٌیعیيّا

7

لیعاًط

3

ظرپرظتاى  /فَرهيّا

8

فَق دیپلن

4

وارهٌذاى  /واروٌاى

9

دیپلن

5

وارگراى

 11ظیىل
جوع ول

تعذاد

جوع ول
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ُ) اعالعات هرتبظ با خذهات حالل
 -1چگًَِ با خذهات ایي هَظعِ آشٌا شذُایذ؟
 -2وذام یه از خذهات ریل را هایل ّعتیذ براي ظازهاى خَد پیادُ وٌیذ ؟
 صذٍر گَاّی ًاهِ بیي الوللی حالل

 عضَیت در وٌعرظیَم صادراتی حالل

 اظتفادُ از هشاٍرُ رایگاى بیوِ حالل

 عضَیت در شبىِ تبلیغاتی ٍاگَي حالل

 اظتفادُ از ظیعتن تراًعپَرت حالل

 عضَیت در شبىِ تبلیغاتی ٍاگَي بازرگاًاى

 شروت در دٍرُ ّاي آهَزشی حالل

 عضَیت در خبر گساري حالل

 دریافت آخریي ًشریات حالل

 اظتفادُ از آزهایشگاُ ّاي هرتبظ با حالل

 شروت در ًوایشگاّْاي داخلی ٍ خارجی

 شروت در ّوایش ّاي داخلی ٍ خارجی

 اظتفادُ از هٌْذظیي هشاٍر هَرد تائیذ ظازهاى حالل در زهیٌِ پیادُ ظازي ظیعتوْاي هذیریت ٍویفیت ٍ....
تَضیح :اعالعات تىویلی در هَرد ّر یه از خذهات هَظعِ حالل جْاًی در فایل پیَظت هَجَد هیباشذ.
ٍ)اعالعات تکویلي در هَرد عضَیت در كٌسرسیَم صادراتي حالل
-1آیا لبالً صادرات داشتِ ایذ؟ (در صَرتی وِ پاظخ شوا بلی اظت ،تَضیح دّیذ وهِ تَظهظ خَدتهاى یها افهراد
دیگر ایي وار را اًجام دادُ ایذ)
-2براي وذاهیه از هحصَالتتاى صادرات داشتِ ایذ ٍ بِ وذام وشَرّا؟
 -3حجن تَلیذ هحصَل صادراتی شوا در یه ظال چمذر اظت؟
 -4رابظ بازرگاًی بخش صادرات خَد را هعرفی ًواییذ.
 -5آیا هایل ّعتیذ در هذیریت وٌعرظیَم صادراتی حالل حضَر داشتِ باشیذ؟
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ز)اعالعات تکویلي در هَرد عضَیت در ٍاگَی حالل
 -1آیا لبالً تبلیغات داشتِ ایذ ( در صَرت هثبت بَدى اعالم بفرهائیذ وِ بِ چِ صَرت بَدُ اظت )
 -2براي وذاهیه از هحصَالتتاى تبلیغات داشتِ ایذ ٍ از وذام عریك ؟
 -3هیساى ّسیٌِ شوا جْت تبلیغات در یه ظال چمذر اظت؟
 -4رابظ تبلیغات خَد را هعرفی ًواییذ.
ح)اعالعات تکویلي در هَرد استفادُ از خذهات بیوِ حالل
 -1آیا هجوَعِ شوا از بیوِ اظتفادُ هیىٌذ؟
 -2آیا از ًَع بیوِ هَجَد راضی ّعتیذ ؟
 -3آیا هایل ّعتیذ از هشاٍرُ رایگاى وارشٌاظاى بیوِ هَظعِ حالل اظتفادُ وٌیذ؟
 -4رابظ بیوِ خَد را هعرفی وٌیذ.
ط)اعالعات تکویلي در هَرد استفادُ از تراًسپَرت حالل
 -1آیا هجوَعِ شوا بِ ظیعتن حول ٍ ًمل هجْس اظت ؟
 -2حجن حول ٍ ًمل شوا در عَل ظال چِ هیساى اظت ؟
 -3آیا هایل ّعتیذ از ظیعتن تراًعپَرت حالل اظتفادُ وٌیذ ؟
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هذارک هَرد ًیاز :
 .1تماضا ًاهِ رظوی شروت ( ًوًَِ فرم در آدرض  http://portal.halalworld.inهَجَد هیباشذ )*
 .2گَاّیٌاهِ ّاي بیي الوللی ٍ ایسٍّا (با فرهت ) JPEG
 .3آرم یا لَگَي تبلیغاتی شروت (با فرهت * ) JPEG
 .4پرٍاًِ اظتاًذارد اجباري (بصَرت عىط با فرهت * ) JPEG
 .5پرٍاًِ بْرُ برداري (بصَرت عىط با فرهت * ) JPEG
 .6پرٍاًِ تاظیط شروت (بصَرت عىط با فرهت * ) JPEG
 .7پرٍاًِ ظاخت هحصَالت (بصَرت عىط با فرهت * ) JPEG
 .8فلَچارت تَلیذ (بصَرت عىط با فرهت * ) JPEG
 .9پرٍاًِ بْذاشت (بصَرت عىط با فرهت * ) JPEG
ً .11وًَِ عىط هحصَالت با تَضیحات هختصر در هَرد واالجْت اضافِ شذى بِ فرٍشگاُ ایٌترًتی واالي حالل ایراى
 .11ارظال ترویبات اصلی هحصَالت ٍ هٌابع تْیِ ّر یه از آًْا ،عٌَاى افسٍدًی ّا ،فرآیٌذ تَلیذ ّربخش ،هٌابع آب هَرد
اظتفادُ ٍهذارن هربَعًِ ،ام ّر یه از هحصَالت ٍ تٌاش تَلیذ (هیساى تَلیذ)
تَضیح( :هَارد ظتارُ دار الساهی هی باشٌذ)
لطفا بزوشورها و يا اطالعات اضافی مزبوط به محصوالت /خدمات شزكت خود را بزاي موسسه حالل جهانی ارسال نموده و يا در
اختيار كارشناسان اعشامی قزار دهيد.

نکته :لطفا به هيچ عنوان مدارک فوق الذكز را فکس و يا به صورت كتبی پست نفزمائيد.

یادآٍریّای هْن:
 -1ارائِ خذهات هغلَب از ظَي هَظعِ حالل جْاًی ٍ صذٍر گَاّیٌاهِ بیي الوللی حالل جْاًی ،هٌَط بِ
تىویل دلیك ٍ ارظال اعالعات درخَاظتی در ایي پرظشٌاهِ هی باشذ.
 -2پط از تىویل پرظشٌاهِ ٍ آهادُ ًوَدى هذارن الزم بِ آدرض ایٌترًتی http://portal.halalworld.in

(پرتال واربري) هراجعِ ًوَدُ ٍ ثبت ًام ایٌترًتی خَد را اًجام دّیذ ٍپط از دریافت ًام وهاربري ٍ رههس
عبَر خَد هذارن هربَعِ را در فیلذّاي هشخص شذُ لراردّیذ(.جْت ظَْلت در وار از فایل راٌّوها
در پرتال اظتفادُ ًواییذ )
 -3جْت پیگیري پرًٍذُ بِ( پرتال واربري) هراجعِ ًواییذ

با تشکر
هَسسِ بیي الوللي
حالل جْاًي
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