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  به نام خدا
  استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادة  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد
 بـه  را ی) ایـران استانداردهاي ملی (رسم نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب
  .دارد عهده

ز و مؤسسـات  کـ نظـران مرا صـاحب  ،ارشناسان سـازمان کب از کمر یفن يها ونیسیمکهاي مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو
، يدیـ ط تولیو با توجه به شـرا  یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می يو اقتصاد يدی، تولی، پژوهشیعلم

ننـدگان،  کننـدگان، مصـرف  کدیصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول     ۀت آگاهانـه و منصـفان  کاسـت کـه از مشـار    و تجاري يفناور
س ینـو  شیشـود. پـ  دولتـی حاصـل مـی   و غیر یدولت يها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افت نظرهـا و  یشود و پس از در یمربوط ارسال م يها ونیسیمیکنفع و اعضايبه مراجع ذ یایران براي نظرخواه یملیاستانداردها
) ایـران چـاپ و منتشـر    ی(رسـم  یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو یملۀتیمکشنهادها در یپ
  شود.یم
کننـد   یه مـ یـ ن شـده ته یـی ت ضـوابط تع یـ نیز با رعا صالحذيمند و  عالقه يها ه مؤسسات و سازمانییکس استانداردهاینو شیپ

ب، یــن ترتیشــود. بــد ایرانچــاپ و منتشــر مــی یملب، بــه عنــوان اســتانداردیو درصــورت تصــو یبررســ ،طــرح یملــدرکمیتــه 
ه کـ استاندارد مربوط  یملۀن و در کمیتیتدو 5 رةایران شما یملاستاندارد  رات مقره بر اساس کشود یم یتلق یملییاستانداردها
  ده باشد.یب رسیبه تصو شود یل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان 

و  IEC(2( المللـی الکتروتکنیـک   ،کمیسیون بین1(ISO)استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل يران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
ور در کشـ  5(CAC)کمیسـیون کـدکس غـذایی    4است و به عنوان تنهـا رابـط   3(OIML)شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بین
ن یشـور، از آخـر  کخـاص   يهـا  يازمنـد یو ن یلـ کط یایـران ضـمن تــوجه بـه شـرا      یملین استانداردهایکند. در تدو فعالیت می

 شود. گیري می بهره یالملل نیب يجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم يها شرفتیپ

کنندگان، حفـظ سـالمت    ت از مصرفین، براي حماشده در قانو ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 
از  یبعضـ  ي، اجـرا يو اقتصـاد  یطـ یمح سـت یت محصـوالت و مالحظـات ز  یـ فکینـان از  ی، حصـول اطم یو عموم يفرد یمنیو ا

 .کنـد یایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شوراي عالی استاندارد، اجبار یملاستانداردهاي 
آن  يبنـد  و درجه یصادرات ياالهاکاستاندارد  يشور، اجراکمحصوالت  يبرا یالملل نیب يتواند به منظور حفظ بازارهایسازمان م

مشـاوره،   ۀنـ یها و مؤسسـات فعـال در زم   نندگان از خدمات سازمانک به استفاده بخشیدننان ین براي اطمی. همچنکندیرا اجبار
هـا و مراکـز واسـنجی     شـگاه ی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد هايسیستمیهو صدورگوا يزی، ممیآموزش، بازرس

ت ید صـالح ییـ ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظـام تأ  گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  )الیبراسیون(ک
کنـد.  یهـا نظـارت م  رد آنکها اعطا و بر عملبه آنت ید صالحیینامۀ تأیط الزم، گواهیکند و در صورت احراز شرا می یابیران ارزیا

سـطح   يارتقـا  يبرا ياربردکقات یار فلزات گرانبها و انجام تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وساییکنالمللیج دستگاه بیترو
  .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یملیاستانداردها

                                                
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 تدوین استاندارد
  »اماتالز–گردشگري حالل «

 سمت و/یا محل اشتغال:  رئیس:

  سید محمود، هاشمی شاهرودي العظمی آیت اهللا 
  

  مرجع تقلید

  دبیر:

  محمد حسین، بیاتی اللهآیت
  )فقهدکتراي (

  استاد دانشگاه و ریاست دانشگاه عدالت، محقق و پژوهشگر دینی

    

  (اسامی به ترتیب حروف الفبا)اعضا:

  اباذري ، علی 
  ) MBAنس مدیریت و فوق لیسانس فوق لیسا( 

 معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران

  اردستانی ، عباس صالح
  )دکتراي مدیریت بازرگانی(

عضوهئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، ریاست دانشکده مـدیریت  
  دانشگاه آزاد

  افشار سیستانی ، ایرج
  )  شناسیدکتراي جامعه(

  ماندگار ژوهشگر گردشگري، چهرهایران شناس برجسته، پ

  الماسی ، حسین
  )دکتراي مدیریت(

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده مدیریت، ریاست 
پژوهشکده گردشگري سازمان میراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و    

 گردشگري کشور

  امام ، سید محمدرضاحجت السالم و المسلمین 
  )ي فقهادکتر(

ت دانشـکده الهیـات و معـارف اسـالمی     عضو هئیت علمـی، ریاسـ  
 دانشگاه تهران

  پورمختار ، محمد علی
  ) لیسانس حقوقفوق(

مجلـس شـوراي    90عضو هئیت علمی، ریاست کمیسـیون اصـل   
  اسالمی

  حجت ، حسین  االسالم والمسلمین حجه
  ) تحصیالت عالی حوزوي(

 رئیس آموزش وزارت امور خارجه

  حیدري ، اصغر
  ) دشگريدکتراي مدیریت گر(

ــق    ــگري، محق ــتاد گردش ــی دانشــگاه آزاد، اس ــت علم عضــو هئی
  گردشگري 

  دریاباري ، جمال الدین
  )دکتراي شهرسازي(

ریـزي دانشـگاه   استاد و پژوهشگر گردشگري و مدیر گـروه برنامـه  
  تهران شمالآزاد اسالمی واحد 



 1394: 19933مارة ایران ش ملیاستاندارد 

     

  ه 
 
 

  دیندار فرکوش ، فیروز
  )  دکتراي رسانه و گردشگري(

  گاه آزاد، استاد گردشگريعضو هئیت علمی دانش

  سعدي ، حسینعلیاالسالم والمسلمین حجه
  )ي الهیاتادکتر(

  عضو هئیت علمی، رییس دانشکده الهیات، دانشگاه امام صادق

  فالحتی ، احمد
  ) حقوقلیسانس فوق(

  دان و عضو هئیت علمی دانشگاهحقوق

  قاسمی ، سعید
  )  دکتراي پزشکی(

الملـل  پزشکی ایران، معـاون بـین   عضو هئیت علمی دانشگاه علوم
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  احمدقلی زاده ،االسالم والمسلمین حجه
  )دکتري فلسفه(

  محقق و پژوهشگر،عضو هئیت علمی دانشگاه ادیان

  مرندي مقدم ، وحید
  ) فوق لیسانس مدیریت (

 معاون نظارت بر اجراي استاندارد

  ی ، علی مظهر قراملکاالسالم والمسلمین حجه
  )  ي فقهادکتر(  

 عضو هئیت علمی و استاد  تمام دانشگاه تهران، گروه فقه و مبانی

  موسوي خانقاه ، احسان
  )افزارمنر -دکتراي کامپیوتر (

  عضو هئیت علمی دانشگاه شاهد

  موسی زاده  ، ابراهیماالسالم والمسلمین حجه
  )دکتراي حقوق عمومی(

  نعضو هئیت علمی دانشگاه تهرا

  نبوي ، سید محمود  االسالم والمسلمین حجه
  )تحصیالت عالی حوزوي(

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

  امیرعلینعمت اللهی  ، 
  )دکتراي حقوق(

-عضو هئیت علمی و معاونت حقوقی سـازمان مـدیریت و برنامـه   
 ریزیکشور
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  مندرجات فهرست

  صفحه  عنوان

  ز  گفتار شیپ
  ح  مقدمه

 1  هدف و دامنه کاربرد    1

 1  مراجع الزامی    2

 1  اصطالحات و تعاریف   3

 3  مدل پایه گردشگري حالل   4

 5  شاخص هاي مورد ارزیابی در گردشگري حالل   5
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  گفتار پیش

ن شـده  یه و تدویپژوهش انجام شده ته بر اساسس آن ینوشیه پک» الزامات  –ردشگري حالل گ« استاندارد 
مـورخ  ملی استاندارد گردشـگري  اجالسیه کمیتۀ چهارمین مربوط، در  يهاونیسیمک ، پس از بررسی دراست
رات مقـر ن و یقـانون اصـالح قـوان    3مـادة   یـک ن استاندارد به استناد بند یا کنیب شد. ایصوت 21/10/1394

ـ ا ملـی  به عنوان استاندارد ،1371بهمن ماه  مصوبو تحقیقات صنعتی ایران،  استانداردمؤسسه  ران منتشـر  ی
  شود. یم

سـاختار و شـیوة    -ایـران  ملـی (استانداردهاي  5ایران شمارة  ملیاستاندارد  بر اساسایران  ملیاستانداردهاي 
 ۀنـ یدر زم یو جهـان  یملیهـا  شـرفت یتحـوالت و پ  بایو هماهنگ یحفظ همگام يبراشوند. نگارش) تدوین می

 يه بـرا یکشنهادید شد و هر پندنظر خواهیلزوم تجد صورتدر  رانیا ملییهاع، علوم و خدمات، استانداردیصنا
قـرار خواهـد    توجهمربوط مورد هايونیسیمکدنظر در ین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیا لیمکتاصالح و 

  بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملی ایران استفاده کرد.گرفت.
  و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:  یهنتایج پژوهشی که براي ته

  .هاشمی شاهرودي  ، نقطه نظرات فقهی و دیدگاه هاي حضرت آیت ا... العظمی فتاوا -
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  مقدمه

 وسعت به يا گستره در اخیر سال بیست در ویژه به و گذشته هايدهه در آن وابسته صنایع و گردشگري
 تمامی. است دیده خود به را رشدي به رو روند و نهاده پیشرفت مسیر در گام فزاینده یشتاب با دنیا تمام

 افزایش به رو جهانگردان و گردشگران شمار اخیر سالیان در که دارد آن از نشان جهانی هايسازمان آمارهاي
 مسافران توجه عطف اندتوانسته دنیا ترناشناخته حتی و شده کمترشناخته مناطق رهگذر این از و بوده

 حتی که بوده نوازچشم چنان اخیر روزگاران در گردشگري صنعت پیشرفت. نمایند جلب خود به را بیشتري
 کاستی گرفتار و رکود دچار هیچگاه نیز بزرگ هايشوك و هابحران با جهانی اقتصاد شدن روبرو هايبرهه در

  . است نشده رشد سرعت
 دالیل و هابرهان به گردشگري صنعت روزافزون گسترش و ونقر رخنمونی چرایی و چگونگی بیان در

 صنایع فراوان پیشرفت به توجه با سفر شدن آسان درآمدي، و رفاهی هايشاخص رشد همچون گوناگونی
 عنایت با دنیا گوناگون مناطق به نسبت عمومی آگاهی تقریبی رشد و ارتباطات بسیار گسترش نقل، و حمل

 به عالقه افزون نمو ،... و اجتماعی هايشبکه همراه، تلفن ماهواره، اینترنت، سانبه نینوی هايپدیده ظهور به
 پیش از بیش رشد مدرن، روزگار ماشینی زندگی هايپیچیدگی و تنیدگیدرهم از چندروزه حتی رهایی

  .داشت اشاره توانمی....  و ویژه عالیق با گردشگري به گرایش
 نام به که شده واقع هاییسرزمین در گردشگري هدف بازارهاي و مناطق زا بزرگی بخش الزم به ذکر است

 قریب جمعیت به توجه با مسلمانان را گردشگران از فراوانی شمار سوي دیگر از شود،می شناخته اسالم دنیاي
 عرصه فعاالن توجه عطف عامل دو این برآیند و دهندمی تشکیل خود نفري میلیون پانصد و میلیارد یک
 و علمی صورت به که آنان چه است، شده موجب مسلمانان و اسالمی هايسرزمین به را گردشگري عتصن

 گام گردشگري صنعت گستردگی راستاي در دانشگاهی گوناگون هايپژوهش انجام پشتوانه با و آکادمیک
...  و اقامتی مراکز ،تغذیه نقل، و حمل چون هاییزمینه در گوناگون خدمات ارائه با که آنان چه و دارندبرمی

  .اندیشندمی گردشگري از حاصل هايدرآمد ومالحظات اقتصادي  به
 یافت توانمی را عدیده مواردي گردشگري صنعت در جهانی، شرایط به توجه با است گفتنی این، وجود با

 حتی و عدیده هايمحدودیت آمدن فراهم اسباب بالطبع و نیست سازگار اسالمی هايآموزه با چندان که
 تطابق و همسویی عدم سخن، دیگر به.  فراهم می کند را گردشگري امر به مسلمانان رغبت و اشتیاق کاهش

 رعایت عدم چون مسائلی هاآن جمله از که اسالمی موازین با گردشگري جهانی صنعت در شده ارائه خدمات
 ناهمخوانی دنیا، کشورهاي یشترب در گردشگر مردان و زنان اختالط و روابط چون و چند در شرعی مسائل

 نسبی ناسازگاري جهان، مناطق از بسیاري در دینی قوانین با جهانگردان اشربه و اغذیه تولید و تهیه روند
 عدم شرعی، احکام با دنیا المللیبین و ملی ترابري هايسامانه و هاشرکت موسسات، ها،سازمان مقررات

 دیگر بسیاري و کشورها از افزونی نسبت به شمار در دینی تعالیم اب پوشاك تولید هايشیوه نسبی همگرایی
 اسالمی قواعد به پایبند مومن مسلمانان ویژه به و مسلمان گردشگران برد، نام توانمی را موارد دست این از
 در يجد مانعی عنوان به ناخواه خواه آن پیرو و سازدمی روبرو متعددي هايچالش و افزون هايدشواري با را
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 پایه بر و اسالمی منابع در که نمایاندمی رخ حالی در مهم این. نمایدمی عمل گردشگري صنعت رشد برابر
) ص(محمد حضرت اسالم، بزرگوار پیامبر از یادشده تاروای و احادیث همچنین و کریم قران آیات از بسیاري

 با همراه بتوانند آن واسطه به تا ندکن سفر است شده موکد هايسفارش مسلمانان به ،)ع(معصومین ائمه و
 رهگذر این از و بپردازند خودسازي به خداشناسی، همان یا و خویش معرفتی تکامل سیر به بخشیدن شتاب

  . بیفزایند خود روانی و روحی توان و معنوي هايظرفیت بر
 رفع براي راهکارهایی تا برآمدند آن پی در گردشگري صنعت پردازاننظریه از برخی یادشده موارد به نظر

 همه برآیند حالل، گردشگري عنوان با گردشگري صنعت و دانش در نوین مبحثی طرح. بیابند مشکل این
 مختلف هايسرزمین و گوناگون درکشورهاي تقریب به و پذیرفت صورت زمینه این در که بود هاییکنکاش

 تدارك جهت در نهادن گام با ترکیه و الزيم چون اسالمی کشورهاي از برخی حتی. گرفت قرار استقبال مورد
 نخستین و پیشگامان عنوان به را خود زمانیاندك در یافتند آن یاراي حالل گردشگري الزم هايزیرساخت

 اگرچه حالل گردشگري مبحث است، روشن آنچه اوصاف، این تمام با. نمایند معرفی طرح این اجراکنندگان
 اجرا به دنیا گردشگري صنعت وابسته یا و مرتبط هايشرکت و هاسازمان موسسات، از گروهی سوي از

 و باید که چندان اما داشت، برقرار هاآن براي نیز را مناسبی مالی بازدهی مواقع بسیاري در و شد گذاشته
 حیث این از را آنان و آید فائق گردش و سفر دوستدار مسلمانان روي پیش هايدشواري بر نتوانست شاید

 که شد نخواهند آن از ناگزیر هیچگاه خویش سفرهاي در که سازد واهمه از رها و مطمئن اطر،خآسوده
  . ننمایند مراعات را اسالمی قوانین

 کنندهبرطرف چونان نتواند و نکند جلوه کارآمد چندان حالل گردشگري طرح اجراي شد سبب آنچه
 بودنکافی نا سبب به توانمی را بنمایاند را خود مسلمانان گردشگري نیازهاي به پاسخی و مشکالت کامل
 اجرایی و عملیاتی هايپروژه آنچه براساس زیرا. پنداشت آن مطالب جامعیت عدم و نظري هايداده

 اسالمی احکام به توجه پایه بر تنها  هاآن تمامی تقریب به اصلی مایهبن دارند،می آشکار حالل گردشگري
 با مرتبط اسالمی احکام دیگر به هاآن ساختار در و یافته استواري هامیدنیآشا و هاخوردنی زمینه در موجود
 یچنیناین  احکامی از کمدست آن بنیاد و پی عبارتی به و نشده مبذول چندانی عنایت گردشگري مباحث

 اماحتر خانواده، حریم سفر، آداب پوشش، پوشاك، با مرتبط احکام به توانمی احکام گونه این از. است تهی
  .کرد اشاره...  و سفر در نماز شرایط نوازي،مهمان رسوم سفر، اخالق زن،

 استاندارد و جامع طرحی تدوین داشت اذعان توانمی راحتی به شد گفته اکنون به تا آنچه به توجه با
 هک داردمی روشن زمینهاین در تعمق و دقت اندکی این، وجود با. است ضروري امري حالل گردشگري درباره

  . دهندمی گواهی مهم این انجام الزام و ضرورت بر که دارد وجود نیز دیگري موارد گفتهپیش موارد از جدا
 تاریخ طول در ایرانیان که ايبرجسته و ارزنده نقش و اسالم تمدن تاریخ در اسالمی ایران رفیع جایگاه

 در ایران امروزه که اهمیتی مراتب با همراه اند،نموده ایفا اسالمی تمدن و فرهنگ پیشبرد جهت در اسالم
 براي بالفعل به هاظرفیت آن تبدیل بودن ضروري و ایران بالقوه هايظرفیت همچنین و است یافته جهان
 براي جامع طرحی بایدمی که است منظور بدین ناظر خود گردشگري صنعت عرصه در تاثیرگذار حضور

 ،... و مذهبی طبیعی، تاریخی، فرهنگی، هايجاذبه راوانیف است، توجه شایان. گردد مدون حالل گردشگري
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 توجه عطف همچنین و دارد معرفی تواندمی جهانگردان براي خوشایند و آرمانی مقصدي همانند را ایران که
رهبري و ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران و سایر  معظم مقام ویژهبه و اسالمی جمهوري نظام سران

 قرار هدف و کشور سالهبیست اندازهچشم سند در را آن بارز نشانه که گردشگري سئلهم بهمسئولین نظام 
  . است یادشده باور درستی بر نشانی دید، توانمی جهانگرد میلیون بیست کمدست جذب دادن

 جهانی، هايسازمان آمارهاي و تحقیقات ها،پژوهش آنچه با برابر که داشت فراموش نباید براین، افزون
 با که دارد را آن بالقوه توان ایران اسالمی جمهوري اندداشته هویدا علمی موسسات و معتبر هايشگاهدان

  . برباید کشورها دیگر از گردشگر جذب زمینه در را سبقت گويبذل عنایت الزم  و توجه اندکی
 موثر و دیرین تاریخی نقش همچنین و ایران در اسالمی جمهوري مقدس نظام استقرار شیعی، فقه پویایی

 گوناگون هايحوزه در دانش و اندیشه بازتولید در آنان پیشتازي و اسالمی فکري نظام داشتن برپا در ایرانیان
- غیاث بوزجانی، ابوالوفا خوارزمی، فارابی، ابونصر رازي، زکریاي سینا، ابوعلی چون آورانینام تاریخی حضور که

 طوسی، نصیرالدین خواجه حلی، عالمه طبري، جریر بن محمد بیرونی، ابوریحان کاشانی، جمشید الدین
 صدها بسا چه و هاده و سهروردي الدینشهاب مالصدرا، مفید، شیخ طوسی، ابوجعفر شیرازي، الدیناقطب

 که بوده مهم آن بر مشوق و کنندهتعیین عاملی خود نیز است، آن موید دیگر فرهنگی -علمی شخصیت
  . است ضروري و جابه امري ایرانی اندیشمندان سوي از حالل گردشگري نهزمی در جامع طرحی تدوین
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  الزامات -گردشگري حالل 
  هدف و دامنۀ کاربرد 1

هاي گردشگري حالل، منطبق بر آموزه پایه براياي ههدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و ویژگی
ر هر مرحله از روند گردشگري بر طبق تعاریف و شریعت مقدس اسالم و الگوهاي کارکردي و فعالیتی آن د

با احکـام و قوانیـن منطبق مربوط باشد به نحوي که فرآیند و فعالیت کلیات مطرح شده در این استاندارد می
  باشد. )و نظریات فقهی علماي جهان اسالمالسالمعلیه(اسـالم، منطبق با الـزامات مذهب مبین فقـه جعـفري 

  اي موضوعات ذیل کاربرد دارد:براین استاندارد 
 ؛انجام هر نوع فعالیت در حوزه گردشگري منطبق با موازین شرعی اسالم بویژه تشیع -الف 

 ؛انجام هر رفتار و کرداري در طول گردشگري منطبق با تعریف گردشگري ارایه شده در این استاندارد - ب
هاي ذینفـع آن (اعـم از سـاختارهاي    گري و حوزهکار براي گردشه راهئمحصوالت، تولیدات، خدمات و ارا - پ

 ؛کننده فعالیت گردشگري حالل)تسهیالت، ساختارهاي انتهایی و ساختارهاي شروع
 ؛هاي مورد نیاز جهت ادامه روند گردشگري حاللمکانیزم - ت
بیشـترین   هاي منطبق بر روند و ساختار فرد در زمان انجام فعالیت گردشگري به نحوي کهانجام فعالیت - ث

 ؛تکامل عنصر بنیادي خانواده باشد پذیري با روح و روان انسان در جهتمیزان تطبیق
 ؛تطبیق ساختارهاي امروزي گردشگري بر نص صریح حالل در گفتار شیعه - ج
تطبیق گردشگري بر مفهوم بدیع گردشگري حالل مبتنـی بـر تکامـل فـردي (روح و روان) و اجتمـاعی       - چ

 .(خانواده)

  الزامی راجعم 2
هـا ارجـاع داده شـده    صـورت الزامـی بـه آن   در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن ایـن اسـتاندارد بـه   

  شوند.  ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میاست.بدین
ن بـراي  هاي بعدي آتجدیدنظرها و هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، درصورتی

هـا ارجـاع داده شـده اسـت،     در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشـار بـه آن   .آور نیستاین استاندارد الزام
  آور است.هاي بعدي براي این استاندارد الزامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

  جع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است:استفاده از مر
  راهنماي عمومی . –،غذاي حالل  1388: سال  12000ان شماره استاندارد ملی ایر 2-1

 اصطالحات و تعاریف 3
  این استاندارد ، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود :در 
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3-1    
  گردشگري

 معموال کار، و کسب یا و خانواده مذهبی، فراغت، اوقات سرگرمی، و ح فريتهر نوع جابجایی مکانی به منظور 
  الملل صورت گیرد.تواند در سطح کشوري یا محیط بینکه این جابجایی می محدود مانز مدت یک براي

3-2  
  گردشگريمدل پایه 

و ثبات این موضـوع پرداخـت کـه دانـش     توان به ایک دید سیستماتیک و براساس روش اصل موضوعی می در
هاي بنیـادي و  نوان المانبه عمحدود، مکان و انسان زمانسنتی مبتنی بر سه المان بنیادي گردشگري صنعت 

  سنتی است. گردشگريمولدهاي فضاي 
3-3  

  حالل گردشگري
انجام فرآیند گردشگري براساس رویکرد فعالیتی و رفتاري حالل در بازه زمانی قصد گردشگري تا اتمام 

  .گردشگري
3-4  

  محل اسکان
مهمانسراها و اتاق هاي اجاره اي  هر ساختمانی از جمله خوابگاه ها ، هتل ها ، مسافرخانه ها ، پانسیون ها ،

  براي ارائه به گردشگر با یا بدون غذا و نوشیدنی.
3-5  

  حالل
  آنچه شرعا جایز است . ضد حرام .

3-6  
  حرام

  آنچه در شرع ممنوع است . ضد حالل.
3-7  

  قبله
  جهت نماز به سمت کعبه در مکه.

3-8  
  امکانات تفریحی

  عالیت هاي تفریحی .امکانات عمومی و خصوصی ارائه شده براي ف
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3-9  
  نماز

  آیین پرستش در اسالم به عنوان یکی از پنج رکن اسالم که پنج بار در روز انجام می شود .
3-10  

  وضو
  مراسم و یا عمل شستن و پاك کردن قسمت خاصی از بدن با آب که براي نماز پاك و تمیز شود .

3-11  
  امکانات وضو

  ردان و زنان .مکان هاي مناسب و یا مختص وضو براي م
3-12  

  نجس
چیزي است که متصف به نجاسات گردد . نجس بر دو نوع است : اول ، نجس العین و آن چیزي است که 
طهارت نمی پذیرد ، مانند سگ و خوك . دوم ، متجنس و آن چیزي است که اصلش نجس نیست اما 

  نجاست چیز دیگري را کسب کرده است ، مانند ظرف آلوده به خون .
عبارت از اول ادرار، دوم مدفوع، سوم منى، چهارم مردار، پنجم خون، ششم و هفتم سگ و خوك، العین نجاسات  -ريیادآو

هشتم کافر ـ بنابر احتیاط ـ غیر از یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان، نهم شراب که از آب انگور ساخته شده باشد، دهم عرق 
  حیوان نجاست خوار احتیاطاً می باشند.

3-13  
  راتمطه
، متنجسات ،  و قواعد مندرج در شرع مقدس اسالمو با رعایت قوانین  ها به واسطه آنکه  هستندی هایچیز

  پاك می گردند مانند آب کر .
3-14  

  تطهیر شرعی
  رفع نجاسات و پاك کردن آن ها با مطهرات ، طبق احکام شرعی .

 مدل پایه گردشگري حالل 4
است. در این شکل عنصر محوري معماري بر پایه روح و روان ارائه شده  1شکل  درگردشگري  مدل پایه

 انسان است.
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در چنین ساختاري، مکانیزم عمومی گردشگري بر محوریت دانش فرد خبره بر حوزه گردشـگري و همچنـین   
شود تا بـه  هرچند دو تئوري بنیادي سیستم خبره و آرامش ذهنی باعث میباشد. می 1مفهوم فضاهاي آرامشی

دادن خترکیبانی فضاي آرامش ذهنی سیستم توریسم تک بعدي کنونی قادر به فعالیت باشـد،امار علت ماهیت 
گـردد کـه چنـین سیسـتمی نتوانـد      ماهیت فرد خبره یا آرامش ذهنی باعـث مـی  هر گونه اعوجاج در الگوي 

 کارکرد خود را حفظ نماید.  
  :دسته تقسیم بندي نمودشش توان به میگردشگري را  براساس چارچوب گردشگري حالل، عناصر

 ؛ طبیعی، انسانی گردشگري: منابع -الف 
 ؛اجتماعی، امکانات ارتباط راه دورراه ها و محورهاي ارتباطی، تسهیالت  گردشگري: هايزیرساخت - ب 
 ؛مهمان پذیریها، خوراکی و نوشیدنیهتل ها،  پذیرایی ازمهمانان: تسهیالت - پ 
 ؛تفریحی و فرهنگی، امکانات ورزشی اتامکان سرگرمی و ورزشی: تسهیالت - ت 
 ؛نگاههاي اتومبیل کرایه، راهنماهادفاتر تبلیغاتی، دفاتر اطالع رسانی، ب واسطه گردشگري: خدمات - ث 
تنها مختص به مراجع است که داراي مجوز الزمه  استخراج الگوهاي روح و روان گردشگري حالل: -ج 

 هستند.
  
  

  
  

  پایه گردشگري حالل دل م -1شکل

                                                
1- Assures 
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 شاخص هاي مورد ارزیابی در گردشگري حالل 5
  ند از:ا عبارت، با آن مرتبط می باشند  حالل هایی که دست اندرکاران گردشگريحوزه
  ؛ـ خوردنی ها و آشامیدنی هاالف 

  ؛ـ پوشاك ب
  ؛ـ مواد آرایشی و بهداشتی پ
  ؛ـ حمل و نقلت 
  ؛ـ اماکن اقامتی و تفریحی ث 
  .یم بنیان خانوادهتحک -ج 
  خوردنی ها و آشامیدنی ها 5-1

دست اندرکاران گردشگري اعم از هتل ها،رستورانها،اماکن تفریحی ،شرکتهاي مسافربري و حمل و نقل 
هوایی،دریایی و زمینی و غیر آنها باید از ارائه خوردنی ها و آشامیدنی هاي حرام به مسافران مسلمان 

  آشامیدنی هاي حرام به شرح زیر است: خودداري نمایند.خوردنی ها و
  حیوانات دریایى -الف 

 دار و میگو حرام می باشند.  انواع حیوانات دریایى به جز ماهی فلس
  حیوانات غیر دریایى - ب 
 از پرندگان، چنگال داران، مانند عقاب و مسوخ همچون طاووس، حرام می باشند. و  نیـز هـر   گانپرند :

سنگ دان و خار پشت پا ندارد؛ مگر آنکه بال زدنش از صاف نگهداشـتن بـالش    و  دان پرنده اي که چینه
هم چنین تخم پرندگان خوردنی مثل مرغ حالل و تخم پرندگان غیرخـوردنی مثـل عقـاب    بیشتر باشد. 

  باشد.     حرام می
 مانند شیر و مسوخ همچون فیل حرام می باشند.  : از این نوع، سگ و خوك و درندگانچارپایان  
 همه انواع حشرات و خزندگان مانند عقرب و مار حرام می باشند.رات و خزندگانحش : 

  حرام است.، اند خوردن گوشت حیواناتی که به تغذیه از نجاسات عادت کرده 1- 5-1
انـد و یـا بـه    خوردن گوشت حیوانات حالل گوشتی که به کیفیتی غیر از ذبح شرعی کشته شده 2- 5-1

  ـ مردار ـ حرام است. اندطور عادي جان خود را از دست داده
  باشد. این اجزاء عبارتند از:از اجزاء حیوان حالل گوشت مجاز نمی خوردن برخی 3- 5-1
،بیضه، چیـزي کـه در مغـز سـر اسـت و بـه شـکل نخـود          دان، غدد خون، فضله، نري، فرج، بچه 4- 5-1

حال، مثانه، دان، ط باشد، مغز حرام که در میان تیره پشت است،  پی که در دو طرف تیره پشت است، زهره می
 حدقه چشم.

انـد  خوردن یا آشامیدن نجاسات و نیز خوردن چیزهایی که در اثر برخورد با نجاست نجس شـده  5- 5-1
  پیش از آن که به طریق شرعی پاك شوند حرام است.

  آور، مانند گیاهان سمی حرام است. خوردن گیاهان خبیث و زیان 6- 5-1
  حرام است. خوردن یا آشامیدن مواد مست کننده مانند شراب و آبجو 7- 5-1
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  خوردن و آشامیدن موادي که براي بدن انسان ضرر کلی داشته باشد حرام است. 8- 5-1
  منظور از ضرر کلّی ضرري است که منجر به مرگ انسان یا از کارافتادگی یکی از اعضاي اصلی بدن او باشد.-یادآوري

  ت.خوردن روغن و هر آورده غذایی دیگري که از گوشت حرام استحصال می شود حرام اس 9- 5-1
میکرو ارگانیسم ها / میکروارگانیسم هاي تراریخته مورد استفاده در مواد اولیه و فرآورده هاي     ١٠-١-۵

حرام از قبیل خون یا اجزاي  لید شده باشند و نباید شامل اجزاءط کشت حالل تویغذایی حالل باید از مح
ید از بات مشتق شده از آن ها نیز نحیوانات حرام باشند . همچنین مخمرهاي استخراج شده و دیگر محصوال

  مخمرهاي فرآیندهاي مستی آور درست شده باشند .
آنزیم هاي به کار رفته در مواد اولیه محصوالت غذایی حالل باید از منابع حالل تهیه شده باشند و  11- 5-1

  صوالت قید شده باشد .حم بنام آن منابع باید بر روي برچس
به کار رفته در مواد اولیه و فرآورده هاي غذایی حالل باید از اجزاء حالل به  غذاییافزودنی هایمواد 12- 5-1

دست آمده باشند و عاري از ترکیبات حرام ، حشرات و کلیه مشتقات آن ها و مواد مستی آور به عنوان 
  باقیمانده حالل باشند .

  ویژگی هاي افزودنی ها13- 5-1
  فرآورده هاي لبنی و مشتقات آن ها 13-1- 5-1

افزودنی هاي غذایی از قبیل رنت و ژالتین مورد استفاده در شیر و فرآورده هاي لبنی ، نباید از محصوالت 
غیر حالل تولید شده باشند ، همچنین در تولید آن ها باید از روش هاي فرآوري شامل ترکیبات کمک 

  . فرآوري کننده که منطبق بر احکام و قوانین اسالم هستند ، استفاده شده باشد
  و مشتقات آن هاحاصل از تخم پرندگان و آبزیان فرآورده هاي  13-2- 5-1

نباید از محصوالت غیر حالل تولید شده باشند تخم پرندگان و آبزیان ، افزودنی هاي غذایی مورد استفاده در 
، همچنین در تولید آن ها باید از روش هاي فرآوري شامل ترکیبات کمک فرآوري کننده که منطبق بر 

  احکام و قوانین اسالم هستند ، استفاده شده باشد .
  و مشتقات آن هانوشیدنی فرآورده هاي  13-3- 5-1

افزودنی هاي غذایی مانند رنگ ها دهنده ها و نگهدارنده هاي مورد استفاده در نوشیدنی ها ، نباید از 
اي فرآوري شامل ترکیبات محصوالت غیر حالل تولید شده باشند ، همچنین در تولید آن ها باید از روش ه

  کمک فرآوري کننده که منطبق بر احکام و قوانین اسالم هستند ، استفاده شده باشد .
  فرآوري ، انبارش و بسته بنديویژگی هاي 14- 5-1

فرآوري ، انبارش و بسته بندي مواد اولیه و فرآورده هاي مواد غذایی حالل باید عاري از نجاسات و با تطهیر 
  ود .شرعی انجام ش
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مراجعه  12000مرتبط با مباحث غذاي حالل ، به استاندارد ملی ایران شماره فرعی در مورد سایر موضوعات 
  شود .

  پوشاك 5-2
 نقل و حمل و يمسافربر يها شرکت ،یحیتفر اماکن ها، رستوران ها،هتل از اعم يگردشگر اندرکاران دست

 مسافران آن مانند ودستورالعمل  ارائه ،برچسب نصب چون هم یاقدامات قیطر از دیبا ینیزم و ییایدر ،ییهوا
به گردشگران حالل به  پوشاك ارائه صورت در نیچن هم .سازند مطمئن شده ارائه پوشاك بودن حالل از را

  :موارد ذیل توجه نمایند
  .باشد یم حرامهنگام نماز  مردان يبرا زرباف و خالص شمیابر لباس دنیپوش - الف 
 و مرده یعیطب مرگ به که جهنده خون يدارا یوانیح یعنی ـ نجس مردار روح يدارا اجزاء زا که یلباس -ب 

 مانند باشد شده يفرآور چند هر .است نجس است شده دیتول ـ باشد شده ذبح یشرع دستور از ریغ به ای
  .چرم
  .است جسن مو مثل روح یب اجزاء از چند هر شود یم دیتول خوك و سگ بدن اجزاء از که یلباس -پ 
  .خواند نماز آن در توانینم یول است پاك شوند یشرع ذبح که یصورت در گوشت حرام واناتیح پوست -ت 
 فصل در که یلیتفص به ـ باشد پاك چند هر گوشت حرام وانیح اجزاء از دینبا نمازگزار شخص لباس در -ث 

  .باشد داشته وجود ـ گذشت ها یدنیآشام و ها یخوردن
ن حالل باید به آراستگی ظاهر و ظواهر اسالمی خود توجه ویژه داشته و نکات بهداشتی را همچنین گردشگرا

 رعایت نمایند . 
   

  مواد آرایشی و بهداشتی  5-3
ارائه دهندگان مواد آرایشی و بهداشتی به گردشگران حالل باید به طریق مقتضی اطالعات مربوط بـه حلیـت   

مواد آرایشـی و بهداشـتی نبایـد از نجاسـات و نیـز      نمایند . در تولید  مواد آرایشی و بهداشتی را اطالع رسانی
فرآورده هاي نجس مانند روغن استحصال شده از گوشت خوك و یا حیوانی که به غیـر دسـتور شـرعی ذبـح     

  شده است استفاده شود.
  حمل و نقل  5-4

 و یالکل مشروبات یرایی باپذ از...و یکشت قطار، ما،یهواپ از اعم نقل و حمل لیوسا در که است الزم -الف 
  .شود زیپره حرام يها یخوردن

 یآگاه يبرا الزم امکانات و زاتیتجه...و یکشت قطار، ما،یهواپ از اعم نقل و حمل لیوسا در است الزم -ب 
  .گردد فراهم نماز اقامه يبرا مناسب مکان و قبله جهت نماز، وقت از مسافران

 يباورهادض يمحتوا بردارنده در که ییهابرنامه و کیموز ،لمیف پخش از سفر طول در است يضرور -پ 
  .شود زیپره،  استعمومی  عفت و اخالق ضد ای یاسالم
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 در یاسالم یاخالق يها ارزش تیرعا به ملزم مسافران با برخورد در دیبا نقل و حمل اندرکاران دست -ت 
  .باشند خود گفتار و رفتار
باید به گونه اي انجام شود که فرایض شرعی گردشگران همانند  برنامه ریزي جابه جایی گردشگران –ث 

  اداي اقامه نماز در وقت مقرر و ... خدشه اي وارد نشود .
متوجه ساختن و حساس کردن گروه گردشگري حالل و اهمیت حفاظت محیط زیست به احترام و  –ج 

  جوامع محلی .
گیرند تا تاثیرات منفی اجتماعی و زیست محیطی گردشگران حالل باید نهایت مراقبت خود را به کار  –چ 

  ناشی از فعالیت هاي گردشگري را به حداقل برسانند .
  رعایت احترام و عملکرد متعاقب با مقررات و ضوابط بازدید در حوزه جغرافیایی یا اماکن مورد بازدید . –ح 

 گونه نیا .هستند  بتیغ تمسخر، ن،یتوه همت،ت ،ییگودروغاز  عبارت گرانید با برخورد در يگفتار محرّمات -يادآوری
  .ابندی تحقق زین رفتار با است ممکن محرمات

  
  اماکن اقامتی و تفریحی 5-5

 قبله جهت و نماز وقت از مسافران یآگاه يبرا الزم امکانات و زاتیتجه یاقامت اماکن در است يضرور -الف 
  .گردد فراهم نماز اقامه يبرا

 و است تضاد در دیتوح مثل مسلمانان یاساس يباورها با که باشد یینمادها از یخال دیبا یاقامت اماکن -ب 
  همچنین اماکن مزبور باید از ارائه برنامه هایی که برخالف اخالق و عفت عمومی است پرهیز نمایند .

  .گردد اجتناب حرام يغذاها و یالکل مشروبات پذیرایی با از دیبا یحیتفر و یاقامت اماکن در -پ 
ی و برنامه ریزي شوند که بهره برداري از آن ها مفسده سازمانده و یطراح يطور دیبا یحیتفر اماکن -ت 

  .اي در پی نداشته باشند
- ینم مجاز است حرام امور با توأم ای و حرام امور در منحصر آنها حیتفر که یحیتفر اماکن در حضور -ث 

  .باشد
  نوان نمازخانه در نظر گرفته شود .در اماکن اقامتی و تفریحی باید محلی به ع –ج 
  در اماکن اقامتی و تفریحی باید جهت قبله براي نمازگزار مشخص باشد . –چ 
  در اماکن اقامتی و تفریحی باید وضوخانه جهت گردشگران به تفکیک جنسیت منظور گردد . –ح 
  
  و تکریم گردشگران تحکیم بنیان خانواده 5-6

ز ضد ارزش ها مانند پرهیز از دروغ گفتن ، اغراق و ارائه اطالعات غیر رعایت فضایل اخالقی و دوري ا –الف 
  واقع در معرفی خدمات و محصوالت سفر ؛

  ؛تکریم گردشگران حالل از طریق تمامی دست اندرکاران امر سفر -ب 
  دوري از لذت مادي غیر مشروع در طول سفر ؛ –پ
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  ق مسافران ؛ حفظ حرمت انسان و خودداري از تجاوز به حریم و حقو –ت
  ترغیب به برقراري روابط مثبت همکاري و همراهی و کارگروهی در میان اعضاء؛ –ث
  مالحظه و رعایت حال همراهان در طول سفر ؛ - ج
  ین همراه و مانند آن در طول سفر ؛کمک به اطفال و سالمندان و معلول –چ

رافت و اخالق اسالمی مد نظر دشگران نسبت به گردر برخورد دست اندر کاران امر سفر همواره باید  –ح 
  قرار گیرد .


