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معاونت تحقیقات و فناوری

بسمه تعالي

معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
با سالم و احترام؛
پیرو نامه شماره  655/85811مورخ  1399/09/15درخواست سازمان غذا و دارو در خصوص عطف به فراخوان طرح
های تحقیقاتی در حوزه سالمت،طهارت،حلیت و حرمت فرآورده های سالالمت محالور و خالتمات سالالمت " خواهشالمدت اسالت
ترتیبی اتخاد فرمائیت تا اطالع رسانی مداسب به موسسات تحقیقاتی و پژوهشی ،مراکز آموزش عالی ،متخصصین و پژوهشالرران
در زمیده های مشروح ذیل به عمل آیت:
 -1بهتاشت و سالمت در تولیت و فرآوری محصوالت و ختمات سالمت
 -2حلیت و حرمت در تولیت و فرآوری محصوالت و ختمات سالمت
 -3روشهای شداسایی و تعیین مقتار اجزاء متشکله مواد و فرآورده های سالمت
 -4شداسایی تقلبات در مواد و فرآورده های سالمت
 -5چرونری بازرسی و ارزیابی و مراحل آن در فرآیدت و نظام سالمت و حلیت فرآورده ها و ختمات
 -6شیوه های نمونه برداری و آزمون مواد و فرآورده های سالمت
 -7تجارب کشورها و فرآیدت صتور گواهی در زمیده طیب ،طاهر و حالل برای فرآورده های سالمت و ختمات
 -8حلیت و حرمت در مواد و فرآورده های اصالح ژنتیک شته
 -9بررسی اثرات مواد بر سالمت باروشهای مختلف (بالیدی و )...
 -10حلیت و حرمت در افزودنی های بکار رفته در فرآورده های سالمت
 -11اقتصاد سالمت ،دارو ،غذا ،حالل و ...
 -12مباحث فقهی در حوزه طهارت ،حلیت و حرمت فرآورده ها و ختمات سالمت
 -13بیمه و بانکتاری اسالمی و حالل
 -14معماری اسالمی و حالل
 -15گردشرری سالمت ،اسالمی و حالل
ضمداً خواهشمدت است ترتیبی اتخاذ گردد تا پیشدهادات و پروپوزال های تحقیقالاتی باله همالراه مسالتدتات مربوطاله باله مرکالز
تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران به آدرس زیر ارسال فرمایدت.
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آدرس :
-

مرکز ملی تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران-پالک -24خیابان دانش کیان -باالتر از میتان ولی عصر
( عج)-خیابان ولی عصر ( عج ) -تهران -ایران

کت پستی 1415845371 :
تلفن تماس021-88909033 :
فکس021-88890858 :
آدرس پست الکترونیکinfo@ halal.ac.ir :
آدرس سامانه پژوهشی research.halal.ac.ir :
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