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تاریخ:)1(الگوي شماره

شماره:جوجه ریزيبهداشتی مجوز صدور رخواست د

دامپزشکی شهرستان ............رئیس محترم شبکه
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) :حداقل فاصله زمانی بین پاکسازي و ضدعفونی واحدهاي مرغداري تا جوجه ریزي دوره بعدي2جدول شماره(

وضعیت آلودگی ردیف
منطقه

وضعیت آلودگی واحد 
سال 2مرغداري در 
گذشته

حداقل فاصله زمانی بین 
ازي و ضدعفونی واحد پاکس

مرغداري تا جوجه ریزي دوره 
بعدي (روز)

مالحظات

15پاكپاك1

42یک دوره حذف گلهپاك یا آلوده2

60دوره حذف گله2پاك یا آلوده3

90دوره حذف گله3پاك یا آلوده4

عدم صدور مجوز بهداشتی جوجه دوره حذف گله3بیش از پاك یا آلوده5
ارسال مستندات و مدارك ریزي و

مربوط به عملکرد واحد مرغداري 
به سازمان

دوره کانون بیماري بدون 1پاك یا آلوده6
حذف گله

30

دوره کانون بیماري بدون 2پاك یا آلوده7
حذف گله

45

دوره کانون بیماري بدون 3پاك یا آلوده8
حذف گله

60

کانون دوره 3بیش از پاك یا آلوده9
بیماري بدون حذف گله

عدم صدور مجوز بهداشتی جوجه 
ریزي و ارسال مستندات و مدارك 
مربوط به عملکرد واحد مرغداري 

به سازمان
با حذف گله آلودگی 10

شعاع یک کیلومتريدر
42پاك

بدون حذف آلودگی 11
گله در شعاع یک 

کیلومتري

30پاك

3در شعاع آلودگی 12
کیلومتري

اطالع رسانی و توصیه به عدم پاك
روز21جوجه ریزي به مدت 



)3-1شماره (الگوي 

گزارش بازدید دوره اول  واحد مرغداري 

(نیمچه گوشتی و پولت مستقل) 

13تاریخ گزارش :     /    /   کد ملی ::                                                    / شرکت مرغدارو نام خانوادگی نام
کد اپیدمیولوژي واحد مرغداري :

:                                                           استان :                                    شهرستان:     نوع پرورش 

تاریخ اعتبار : خیربلی؟داردپروانه بهداشتی تاسیسآیا .1
تاریخ اعتبار : خیربلی؟داردپروانه بهداشتی بهره برداري آیا .2
کیلومتر 1بیشتر از متر 500-1000متر500از کمتر فاصله واحد مرغداري  از محل استقرار انواع پرندگان آبزي و مهاجر ؟.3

کیلومتر 1بیشتر از کیلومتر 1متر  500فاصله واحد با اولین روستا ( اولین محل نگهداري مرغ بومی ) : کمتر از .4

خیر   یباشد؟ بلمیواحد مرغداري پارکینگ خارج از.5

باشدمیمناسب کشیحصار-3داراي نقص است کشیحصار-2وجود ندارد. کشیحصار-1مرغداري: وضعیت حصار .6

حوضچه ضدعفونی با -2سانتیمتر 40: حوضچه ضدعفونی با عمق حداقل جلوي  درب واحد مرغداري ضدعفونیوضعیت حوضچه.7
حوضچه ضد عفونی ندارد -3سانتیمتر 40کمتر از عمق 

خیربلی؟مرغداري  تاسیسات ضدعفونی وسایل نقلیه ورودي را داردآیا واحد .8

سایر –لوله کشی شهري–چشمه–رودخانه –منابع تامین آب در مزرعه : چاه .9

خیریبلباشد ؟آیا واحد داراي منبع ذخیره آب مصرفی   می.10

خیربلیباشد ؟سیستم ضد عفونی کننده آب مصرفی   میآیا واحد داراي.11

کوره الشه سوزچاه تلفاتنوع:  خیربلیباشد؟  میسیستم امحاء الشه داراي آیا واحد.12

خیریبلباشد؟  بهداشتی میداراي شعله افکن جهت انجام عملیاتآیا واحد.13

خیربلیمتر با چاه فاضالب وجود دارد ؟50چاه آیا حداقل فاصله در صورت تامین آب از .14

خیریبلاست ؟ سرپوشیده آیا مسیر هدایت فاضالب .15

یبلمتر ) و در مکانهاي شیب دار در پایینترین سطح شیب قرار گرفته است ؟50( را داشته چاه فاضالب فاصله الزم از منابع آب.16
خیر

خیریباشد؟  بلبراي ورود میداراي اتاق رختکن مرغداري آیا واحد.17

خیریباشد؟  بلدوش براي ورود میسیستم داراي مرغداري آیا واحد.18



ندارد داردخانه کارگري:   خیری؟ بلآیا درب ورودي خانه هاي کارگري در خارج از مرغداري باز می شود .19

خیر بلی؟دارداتاق کالبد گشاییآیا واحد مرغداري.20

خیر بلی  ؟می باشدقابل شستشو وضد عفونیاتاق کالبد گشاییآیا .21

خیر بلی  ؟می باشدمجهز به تجهیزات الزماتاق کالبد گشاییآیا .22

خیریبلقرار دارند ؟کوره الشه سوز و چاه تلفات و اتاق کالبدگشایی در دورترین فاصله ممکن از سالن ها.23

خیریبلمحل تخلیه گازوئیل درخارج از واحد مرغداري تعبیه شده است ؟  .24

خیربلی؟وجود داردگاز در مدخل ورودي جهت ضدعفونی وسایلکاتاقآیا .25

خیریداراي یخچال  جهت نگهداري  واکسن می باشد؟   بلآیا مرغداري.26

خیربلی:استشستشو و ضد عفونی، قابلتاسیسات ها و کارگران بین سالنمسیرهاي ترددآیا .27

خیریبلباشند؟آیا تمامی پرسنل و کارگران داراي کارت بهداشتی( گواهی سالمت ) معتبر می.28

خیر    یبلآیا مرغداري داراي انبار نگهداري دان و نهاده ها می باشد ؟.29

داخل و در مدخل ورودي مرغداري-2شود بازمیيخارج از محوطه مرغدار-1ورودي  انبار دان و نهاده ها: وضعیت درب .30
3-ها   داخل و در مسیر سالن

خیریشوند؟ بلمی نهاده هاي بسته بندي شده بر روي پالت مناسب ( قابل شستشوو ضدعفونی ) نگهداري آیا .31

خیریبل؟نگهداري می شوددر انبار مجزا نهاده هاي فله موجود.32

خیریبلکار مناسب و بهداشتی وجود دارد؟آیا براي کارگران و پرسنل و بازدید کنندگان  لباس.33

خیریبایگانی سوابق عملیات بهداشتی در مرغداري وجود دارد؟ بلآیا .34

خیربلی؟استقابل شستشو و ضدعفونیسالن ها سطوح داخلی و خارجیآیا .35

خیربلی؟وجود داردوانات به داخل سالن یورود پرندگان و حامکان .36

خیربلی؟وجود داردحوضچه ضدعفونی درب ورودي  سالن آیا .37

خیربلی؟استمتر) قابل شستشو و ضد عفونی 5/1ها (به شعاع دورتادور سالنآیا .38

خیریبل؟سیستم تهویه براي کنترل رطوبت، گرد و غبار و گازهاي سمی بکار گرفته شده استآیا .39

خیریبل؟سیستم رطوبت ساز(مه پاش) جهت تامین رطوبت مناسب در سالن وجود داردآیا .40

طولی عرضی  سیستم تهویه :  سقفی  .41

خیریجهت مصرف دارو می باشد ؟ بلیا مدیکاتورمجهز به مخزن آبسالناتاق سرویسآیا .42

خیریبر روي کلیه پنجره ها و منافذ ورود و خروج هواي سالن ها توري مناسب  نصب شده است ؟ بلآیا .43

؟ استسیستم گرمایشی مورد استفاده درسالن چگونه .44
چهارشاخ و موارد مشابه -بحرارت مرکزي و ....) -جت فن –تابشی –الف: موارد قابل قبول از نظر بهداشتی ( هیتر 

خیربلی؟استقابل شستشو وضدعفونیانبار محوطه و سطوح داخلی و خارجی آیا .45

خیربلیوجود دارد:حوضچه ضدعفونی در ورودي انبار دان آیا .46

خیریبل؟وجود دارد.در انبار طرفه خطیو خروج دان به شکل یکمواد اولیهسیستم ورودآیا .47



در صورت وجودیک مرغداري چند فارمی، کنترل ورود و خروج براي هر فارم به صورت جداگانه در نظرگرفته شده است ؟ .48
خیریبل

خیریبلآیا پرندگان زینتی، بومی و... در واحد مرغداري نگهداري می شود ؟.49

خیریبلآیا واحد مرغداري مجهز به موتوربرق اضطراري می باشد؟ .50

خیریبلآیا مالک واحد مرغداري ، واحد دیگري نیز دارد ؟.51

نام و نام خانوادگی:
امضاء :

کارشناس بازدید کننده :



)3-2شماره (الگوي

مرغداري گزارش بازدید از وضعیت بهداشتی واحد

(پر کردن این فرم براي هر دوره الزامی است )

کد ملی :                              :                                            / شرکت مرغدارو نام خانوادگی نام
کد اپیدمیولوژي واحد مرغداري :13تاریخ گزارش :     /    /   

:                                                           استان :                                    شهرستان:        نوع پرورش 

خیربلی؟ثبت می شودمرغداري واحد اطالعات ورود و خروج بازدید کنندگان و وسایل نقلیه درآیا.1

خیربلی ؟تهیه شده استبازدیدکنندگان روپوش یا لباس یکبار مصرف وچکمهآیا براي .2

فاقد ضدعفونی کنندهداراي ماده ضدعفونی کننده غیر فعال: فعال واحد مرغداريحوضچه ورودي وضعیت .3

؟کش و پره ها و شبکه هاي توري روي آنها) و سیستم هاي برق انجام شده استنظافت و ضدعفونی سیستم تهویه ( محور هواآیا .4
خیربلی

خیربلیآیا پاکسازي محوطه از کود، پر وکلیه بقایاي دوره قبل به طور کامل انجام شده است ؟.5

خیربلیقبل ازخروج از فارم انجام شده است  ؟فرديپاکسازي و ضدعفونی وسیله نقلیه و امحاء پوشش حفاظت.6

خیربلیمرغدار همکاري الزم را در حین بازدید با شما داشته است ؟آیا .7

خیر یآیا اطالعات پرورشی در دوره هاي قبل به صورت کامل در دسترس است؟ بل.8

خیری(سالی یکبار) آزمایش می شود؟ بلآیا بر اساس مستندات موجود در واحد ، آب از نظر سختی و شیمیایی .9

خیریآیا بر اساس مستندات موجود در واحد ، آب از نظر میکروبی (هر شش ماه  یکبار)  آزمایش می شود ؟  بل.10

بر اساس مستندات موجود ، حداقل  فاصله  جوجه ریزي  بعدي  از زمان  تخلیه کامل کود و ضدعفونی کردن سالن ها رعایت شده .11
خیری؟ بلاست 

خیریآیا برنامه اي جهت قرنطینه داخلی براي موارد درگیري با بیماري موجود می باشد ؟ بل.12

درصورت مثبت بودن پاسخ نحوه خیریآیا بقایاي دوره قبل شامل دان آماده ،مواد اولیه،دارو و واکسن وجود دارد ؟ بل.13
:شودضدعفونی ذکر 

خیربلی؟پاکسازي و ضدعفونی شده استآیا اماکن اداري مرغداري .14

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:                         امضاء :                                 کارشناس بازدید کننده :



)3-3شماره (الگوي

برگه خود اظهاري پرورش دهنده 

الزامی است )(پر کردن این فرم براي هر دوره

کد ملی :                              :                                            / شرکت مرغدارو نام خانوادگی نام
:                                                           نوع پرورش کد اپیدمیولوژي واحد مرغداري :   13تاریخ گزارش :     /    /   

استان :                                    شهرستان:        

خیربلیآیا بعد از تخلیه پرندگان از ترکیبات جونده کش و حشره کش در داخل سالن استفاده شده است ؟-1

خیربلی ؟بعد از تخلیه کود بطور کامل انجام شده استپاك سازي سالن ها آیا-2

خوري و غیره جهت شستشو و ضد عفونی به محوطه خارج از سالن آبخوري،آیا تجهیزات و لوازم مرغداري از قبیل دان-3

خیربلیمنتقل شده است ؟

خیربلی شستشوداده شده است؟سقف باآب گرم وبافشارقوي وداخلیسطوح، از قبیل کفسالنمختلفقسمتهاي آیا -4



خیر؟     بلیگرفته استانجام )محلول هاي پاك کنندهابون مایع ،با آب شستشو با مواد دترجنت (صازشستشوپسآیا-5

خیربلیاست ؟آیا بعد از شستشو با دترجنت آبکشی کامل صورت گرفته -6

خیر؟بلیمتري انجام شده است5/1آیا شعله دادن کف و دیوارهاي سالن از داخل تا حداقل ارتفاع -7

خیر؟بلیآیا ضدعفونی کلیه سطوح ( کف ، سقف ، دیوارها ) با ضد عفونی کننده انجام شده است-8

:غلظت به کار رفتهنام ضد عفونی کننده :-9

خیربلیشستشو و ضدعفونی سیستم آب رسانی انجام شده است؟آیا -10

خیر یآیا بعد از انتقال و نصب وسایل بداخل سالن ، ضدعفونی صورت گرفته است؟ بل-11

:نوع ضدعفونی:                                                   غلظت بکاررفته
روش ضدعفونی :در صورتی که جهت ضدعفونی از فرمالین استفاده شده است -12

استفاده از آجرهاي پارافرمالدئید-3فرمالین پاشی -2گازدادن با پرمنگنات+فرمالین 

ان رطوبت:میزان مصرف :                                    درجه حرارت:                                     میز



نام سم:          غلظت:خیربلی؟در سالن انجام شده استعملیات سمپاشی بر علیه حشراتآیا -13

هیچکدام -4آهک پاشی -3شعله دادن    -2ضدعفونی کننده  -1ضدعفونی محوطه با استفاده از :-14

هیچکدام -4آهک پاشی -3شعله دادن -2ضدعفونی کننده  -1وضعیت ضدعفونی دیوارهاي خارجی سالنها :-15

خیریقارچی  ضد عفونی می شود؟ بل–دان مصرفی براي پیشگیري از آلودگی هاي با کتریایی آیا -16

درصورت پاسخ مثبت:    نوع ماده ضدعفونی                                              غلظت :
خیریبلخنک کننده سالن انجام شده است ؟آیا شستشوو ضدعفونی حوضچه هاي سیستم-17

خیریبلساعت مورد استفاده قرار می گیرد ؟24آیا دان ضدعفونی شده پس از طی مدت زمان حداقل -18

اضافه و یا تعویض می گردد؟واحد مرغداريضد عفونی حوضچه ورودي ماده هر چند وقت یکبار-19

اختصاصی واحد مرغ تخمگذار :لسوا

خیریبلاز کارتن و شانه هاي نواستفاده می شود ؟آیا-20

نام و نام خانوادگی :نام و نام خانوادگی :

ضاء :امامضاء :

دامپزشک مسئول فنی بهداشتی واحد مرغداري :مالک/متصدي واحد مرغداري :



)3-4شماره (الگوي 

گزارش بازدید دوره اول  واحد مرغداري 

تخمگذار تجاري) –(مزارع مادر 

13تاریخ گزارش :     /    /   کد ملی ::                              / شرکت مرغدارو نام خانوادگی نام
کد اپیدمیولوژي واحد مرغداري :

استان :                                    شهرستان:  :                                                       نوع پرورش 

سواالت عمومی :

تاریخ اعتبار : خیربلی؟داردپروانه بهداشتی تاسیسآیا .1
تاریخ اعتبار : خیربلی؟داردپروانه بهداشتی بهره برداري آیا .2
کیلومتر 1بیشتر از متر500-1000متر500کمتر از استقرار انواع پرندگان آبزي و مهاجر ؟فاصله واحد مرغداري از محل.3

کیلومتر 1بیشتر از کیلومتر 1متر  500فاصله واحد با اولین روستا ( اولین محل نگهداري مرغ بومی ) : کمتر از .4

خیر   یباشد؟ بلمیواحد مرغداري ازپارکینگ خارجآیا .5

مناسب میباشدکشیحصار-3داراي نقص است کشیحصار-2وجود ندارد. کشیحصار-1مرغداري: وضعیت حصار .6

حوضچه -2سانتیمتر 40: حوضچه ضدعفونی با عمق حداقل جلوي  درب واحد مرغداري ضدعفونیوضعیت حوضچه.7
حوضچه ضد عفونی ندارد -3سانتیمتر 40کمتر از ضدعفونی با عمق 

خیربلی؟داردآیا واحد مرغداري  تاسیسات ضدعفونی وسایل نقلیه ورودي را .8

سایر –لوله کشی شهري–چشمه–رودخانه –منابع تامین آب در مزرعه : چاه .9

خیریبلباشد ؟واحد داراي منبع ذخیره آب مصرفی  میآیا.10

خیریبلباشد ؟میسیستم ضد عفونی کننده آب مصرفی آیا واحد داراي.11

کوره الشه سوزچاه تلفاتنوع:  خیریبلباشد؟  میسیستم امحاء الشه داراي آیا واحد.12

خیریبلباشد؟  بهداشتی میداراي شعله افکن جهت انجام عملیاتآیا واحد.13

خیریبلمتر با چاه فاضالب وجود دارد ؟50در صورت تامین آب از چاه آیا حداقل فاصله .14

خیریبلاست ؟ سرپوشیده آیا مسیر هدایت فاضالب .15

متر ) و در مکانهاي شیب دار در پایینترین سطح شیب قرار گرفته است ؟50( را داشته چاه فاضالب فاصله الزم از منابع آبآیا .16
خیریبل

خیریباشد؟  بلبراي ورود میداراي اتاق رختکن مرغداري آیا واحد.17

خیریباشد؟  بلدوش براي ورود میسیستم داراي مرغداري آیا واحد.18



ندارد خانه کارگري: داردخیری؟ بلآیا درب ورودي خانه هاي کارگري در خارج از مرغداري باز میشود .19

خیر بلی؟دارداتاق کالبد گشاییآیا واحد مرغداري.20

خیر بلی  ؟می باشدقابل شستشو وضد عفونیاتاق کالبد گشاییآیا .21

خیر بلی  ؟می باشدتجهیزات الزممجهز به اتاق کالبد گشاییآیا .22

خیریبلکوره الشه سوز و چاه تلفات و اتاق کالبدگشایی در دورترین فاصله ممکن از سالن ها قرار دارند ؟آیا .23

خیریبلمحل تخلیه گازوئیل درخارج از واحد مرغداري تعبیه شده است ؟  آیا.24

خیربلی؟وجود داردگاز در مدخل ورودي جهت ضدعفونی وسایلکاتاقآیا .25

خیریداراي یخچال  جهت نگهداري  واکسن می باشد؟   بلآیا مرغداري.26

خیربلی؟دارد، قابلیت شستشو و ضد عفونیتاسیسات مسیرهاي تردد کارگران بین سالنها و آیا .27

خیریبلباشند؟ ن داراي کارت بهداشتی( گواهی سالمت ) معتبر میآیا تمامی پرسنل و کارگرا.28

خیر    یبلآیا مرغداري داراي انبار نگهداري دان و نهاده ها می باشد ؟.29

داخل و در مدخل ورودي مرغداري-2بازمیشود يخارج از محوطه مرغدار-1وضعیت درب ورودي  انبار دان و نهاده ها: .30
3-   داخل و در مسیر سالنها

خیریشوند؟ بلی نهاده هاي بسته بندي شده بر روي پالت مناسب ( قابل شستشوو ضدعفونی ) نگهداري مآیا .31

خیریبل؟نگهداري می شودنهاده هاي فله موجود در انبار مجزا آیا .32

خیریبلبهداشتی وجود دارد؟کار مناسب و آیا براي کارگران و پرسنل و بازدید کنندگان  لباس.33

خیریبایگانی سوابق عملیات بهداشتی در مرغداري وجود دارد؟ بلآیا .34

خیربلی؟می باشدقابل شستشو و ضدعفونیسالنها سطوح داخلی و خارجیآیا .35

خیربلی؟وجود داردوانات به داخل سالنیورود پرندگان و حآیا امکان .36

خیربلی؟وجود داردحوضچه ضدعفونی درب ورودي  سالنآیا .37

خیربلی؟می باشدمتر) قابل شستشو و ضد عفونی5/1ها (به شعاع دورتادور سالنآیا .38

خیریبل؟سمی بکار گرفته شده استسیستم تهویه براي کنترل رطوبت، دماي مناسب، گرد و غبار و گازهاي آیا .39

خیریبل؟سیستم رطوبت ساز(مه پاش) جهت تامین رطوبت مناسب در سالن وجود داردآیا .40

طولی عرضی  سیستم تهویه :  سقفی  .41

خیریجهت مصرف دارو می باشد ؟ بلیا مدیکاتورمجهز به مخزن آبسالناتاق سرویسآیا .42

خیریپنجره ها و منافذ ورود و خروج هواي سالن ها توري مناسب  نصب شده است ؟ بلبر روي کلیه آیا .43

باشد ؟ سیستم گرمایشی مورد استفاده درسالن چگونه می.44
چهارشاخ و موارد مشابه -بحرارت مرکزي و)-جت فن –تابشی –الف: موارد قابل قبول از نظر بهداشتی( هیتر .45

خیربلی؟داردشستشو وضدعفونییتقابلانبار خارجی محوطه و سطوح داخلی و آیا .46

خیربلی؟وجود داردحوضچه ضدعفونی در ورودي انبار دان آیا .47

خیریبل؟وجود دارددر انبار طرفه خطیو خروج دان به شکل یکمواد اولیهسیستم ورودآیا .48

خیریبلدر صورت وجودیک مرغداري چند فارمی، آیاکنترل ورود و خروج براي هر فارم جداگانه در نظرگرفته شده است ؟ .49



خیریبلآیا پرندگان زینتی، بومی و... در واحد مرغداري نگهداري می شوند ؟.50

خیریبلآیا واحد مرغداري مجهز به موتوربرق اضطراري می باشد؟ .51

خیریبلرغداري ، واحد دیگري نیز دارد ؟آیا مالک واحد م.52

سواالت اختصاصی مرغ مادر :

واحد مرغداري  با درب داخل و در مدخل ورودي-2خارج از محوطه واحد مرغداري-1محل انبار تخم مرغ تولید شده : .53
داخل و در مسیر سالنها -4واحد مرغداري بدون درب تحویل از بیرونداخل و در مدخل ورودي-3تحویل از بیرونی

جدا از انبار تخم مرغ  -2در کنار انبار تخم مرغ  -1محل اتاق گرید :.54

کنار اتاق گرید-2براي هر سالن مجزا -1اتاقک گازدهی تخم مرغ : .55

داخل و درمسیر سالنها –3مرغداريداخل و در مدخل ورودي واحد -2خارج از واحد مرغداري-1انبار شانه و کارتن : .56

خیر بلی ؟آیا واحد مرغداري انبار نگهداري النه هاي تخمگذاري دارد.57

تخمگذار تجاري :سواالت اختصاصی مرغ
عدم وجود سیلو-2داراي سیلوي یا محل سرپوشیده-1شیوه دفع کود یا دپوي کود در طی دوره پرورش:   .58

یبلآیا تاسیسات الزم ومحل مناسب جهت گرید ،بسته بندي ،نشانه گذاري ونگهداري تخم مرغ تولیدي ایجاد شده است ؟ .59
خیر

آیا تاسیسات بسته بندي تخم مرغ در مکانی تعبیه شده است که جهت بارگیري نیازي به ورود کامیون بداخل واحد مرغداري نباشد ؟ .60
خیریبل

خیریبلآرم چاپ شده ویژه همان مرغداري میباشد؟آیا کارتن ها داراي .61

خیریبلآیا تاسیسات الزم جهت نگهداري تخم مرغ در شرایط سرد وجود دارد؟.62

تک سنی چند سنی  -1واحد تخمگذار : .63



)4شماره( الگوي

اداره کل دامپزشکی استان 
شبکه دامپزشکی شهرستان 

مرغداريفرم ابالغ نواقص 

زمان مورد نیاز جهت رفع نقص شماره موارد ابالغی از فرم بازدیدردیف 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رسید . متعهد میشوم تا روز                     موارد فوق الذکر  در روز                       مورخه                  به رویت اینجانب                                         
مورخ                             نسبت به رفع نواقص فوق الذکر اقدام نمایم .    

نام و نام خانوادگی مالک / مستاجر
امضاء



اداره کل دامپزشکی استان

شبکه دامپزشکی شهرستان

اعالم کتبی رفع نواقص توسط کارشناس

)5شماره (الگوي

مدیریت محترم شبکه دامپزشکی شهرستان 

سالم علیکم 

از بازدید از با توجه به موارد نقص ابالغی در  مرغداري آقاي                                        مورخه                                  پس
مرغداري موارد نقص به شماره هاي   

برطرف گردیده است . 

موارد نقص به شماره هاي   

برطرف نگردیده است .  

جهت تحویل جوجه از کارخانه جوجه کشی بالمانع  GISز جوجه ریزي از طریق سیستم لذا  صدور مجو
میباشد.                    نمیباشد/ 

نام ونام خانوادگی

کارشناس بازدید کننده

امضاء




