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     يبسمه تعال

  
   يوزارت جهادكشاورز

  يت و منابع انسانيريمعاونت توسعه مد
 يدات داميمعاونت امور تول

  كشور يسازمان دامپزشك
  
  

  
   يياجرا دستورالعمل

مراكز  ،دام  نياديم خام، ريش هيتجز شگاهيخوراك دام،آزما هيتجز شگاهيآزما يمجوزها صدور 
   يكيمواد ژنت ديمراكز تولو  ريش يجمع آور

  
  كشور يدامپرور جامع نظام قانون 16 ماده يدر اجرا

  
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ن:يه و تدويته

  يو تحول ادار يمركز نوساز
  گاه داميه و جايدفتر بهبود تغذ
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 يآور جمع مراكز ، دام نياديخام،م ريش هيتجز يها شگاهيدام،آزما خوراك هيتجز يها شگاهيآزما يها پروانه و مجوزها صدور يياجرا دستورالعمل  عنوان:

   يكيژنت مواد ديتول مراكز ، ريش
  .يدات داميمعاونت امور تول، يت و منابع انسانيريمعاونت توسعه مد  ن:يه و تدويته

        : كنندگاننيتدو
  : يعال ناظران

  يو تحول ادار يس مركز نوسازيير            يابوالقاسم ورداسب 
  گاه دام يه و جاير كل دفتر بهبود تغذيمد                     يتورج صارم

   
  : كنندگان يبررس
  يادار تحول و ينوساز مركز

  س كارگروهيها و رئاصالح روشندها و يفرآ يمعاون مهندس  زاده  يامام يعل
  ر و عضو كارگروه ي، دبارباب رجوع مردم و ميس گروه تكريرئ  سارا پندشنو

  دام گاهيجا و هيتغذ بهبود دفتر
  دفتر و عضو كارگروه معاون  يدريضا حمحمودر

  و عضو كارگروه يفيو كنترل ك يس گروه فناوريرئ  ابوالحسن رشادت
 صدور مجوزها و عضو كارگروه ير ستاد هماهنگيمشاور و دب  ا نژاديكورش اغن
  د مثل و عضو كارگروهيو تول يك ملكوليژنت يها يس گروه امور فناوريرئ  يحسن چراغ

  ر و  عضو كارگروهيز شيشگاه آناليول ازمامسئ  كنامين يمياصغرسل
 و  عضو كارگروه يدات داميس گروه امور بهبود و توليرئ  ينيحس يآرش حاج
  كشور يدامپزشك سازمان

  يطبرائ
    يبيحبمحمد 
  يعيطب منابع و يكشاورز يمهندس نظام سازمان

  معاون سازمان و عضو كارگروه  يرج ساالريا
  و  عضو كارگروهكارشناس سازمان   يد ارشاديد حميس

 رانيا ياسالم يجمهور يدامپزشك نظام سازمان
  كشور و عضو كارگروه يمعاون سازمان نظام دامپزشك                 يد المعيبهمن جاو

  كشور و عضو كارگروه يمعاون سازمان نظام دامپزشك            يرعباس جعفريام
  

  كنندگان:بيتصو
  يوزارت جهاد كشاورز يو منابع انسان تيريمعاون توسعه مد  ييمحمد رضا طال

  يوزارت جهاد كشاورز يدات داميمعاون امور تول  ييرضا يمرتض
  كشور يس سازمان دامپزشكيرئ  پور يعيرفرضا يعل
   

  

   ،2ساختمان شماره  ،يوزارت جهاد كشاورز  ساختمان ،ام يجنب تماشاخانه ق يابان طالقانيخ: تهران، يو تحول ادار ينوساز مركز
   88940691-88927664: تلفن

  ،اسدآبادي الدينجمالديس خ ابتداي آباد،يوسف وليعصر،دوراهي ابانيخكشور : تهران  يسازمان دامپزشك 
   88953400تلفن :   

  يدام داتينت امور تولمعاو ،يبه پل حافظ، كوچه غفارزاده، ساختمان وزارت جهاد كشاورز دهينرس ،يطالقان ابانيدام: تهران، خ گاهيو جا هيبهبود تغذ دفتر
   43059000تلفن:  

  .2پالك  ،يكوچه شهرستم زاده،عبداهللا برادران ابانيخ كشاورز، بلوار  تهران،: رانيا يعيطب منابع و يكشاورز يمهندس نظام سازمان
     88696677تلفن:  
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   61061111. تلفن : 4 شمشاد،پ مهر،كوچهبزرگ خ از بعد ، فلسطين ابانيخ: تهران  رانيا ياسالم يجمهور يدامپزشك نظام سازمان
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  مقدمه
كطرف و ياز  يدام يمحصوالت و فرآورده هااز جمله  يدات كشاورزياز توليامكانات مورد نو  منابع ت يمحدود

موضوع  نيا ژه بهيكه توجه ورا بوجود آورده است  يطيگر شراياز طرف د آنت كشور به يروز افزون جمع يازهاين
 يها جاد اشتغال در حرفهيآن عالوه بر ا يع جانبيو صنا داماز جمله بخش  يديتول يبخشها كه درطلبد يرا م

 ياز مصرف جامعه و در مراحل بعديمورد ن ين كننده محصوالت و كاالهاي، تأم يو خدمات يديمختلف تول
  .ميها باشصادرات آن

است  يو وجود معضالت و مسائل مبتال به آن ، ضرور يولت بر بخش كشاورزت ديصرفنظر از نحوه حاكم
تا دولت بتواند با  شود و مشكالت مربوط به آن مرتفع ليدام، تسه در بخش يه گذاريمربوط به سرما يندهايفرآ

ارتقاء ران را در بخش يا يه گذاريسرما يو رتبه جهان يد در بخش كشاورزيروند تول يتيپرداختن به امور حاكم
  .دهد
كشور  يمراكز دام يس و بهره برداريان تأسيمتقاضآن به  ين راستا صدور مجوزها و پروانه ها و نحوه اعطايدر ا

باشد . بر يم برخوردار يژه ايت وياست كه از اهم يگريوتصد يتيف حاكمين وظايبعنوان نقطه عطف و مرز ب
كشور و به  ياز جمله قانون نظام جامع دامپرور يختصاصو ا ين و مقررات عموميبا وضع قوانن اساس دولت يهم

و استاندارد كردن مراحل انجام كار و ارتقاء سطح  يكرد شفاف سازيبا رو يه گذاريع در امور سرمايمنظور تسر
خوراك  يه يتجز يشگاه هايآزما يهاصدور مجوزها و پروانه يامور اجرائ ينفعان نسبت به واگذاريت ذيرضا

سازمان دام و  يكيد مواد ژنتير و مراكز توليش ين دام، مراكز جمع آوريادير خام، ميه شيتجز يه هاشگايدام،آزما
ن يا .انجام كار اقدام نموده است يندهايدر قالب دستورالعمل و فرآيعيو منابع طب يكشاورز ينظام مهندس

شده بصورت جامع و  يسع ون يتدو نظران و كارشناسان دستورالعمل با مشاركت گسترده و اخذ نظرات صاحب
  ن و ابالغ گردد .يكامل تدو
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  بخش اول
  دستورالعمل
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  :و اختصارات اصطالحات،ف يتعار -1ماده 

  :است رفته كار به ريز اصطالحات و فيتعار دستورالعمل نيا در
 اردها و الگوهايي كه ها، استاندعبارت است از مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوب جامع دامپروري كشور: نظام

ي، مديريتي در خصوص پرورش، اصالح نژاد، تغذيه، توليد مثل و يبر اساس آن كليه فعاليتهاي مطالعاتي، طراحي، اجرا
 .ابدي يسامان م هيفي توليدات مربوطك و كمي ارتقاء جهت در دام آوري جديد (بيو تكنولوژي) منابعزيست فن

 يمهندس نظام سازمان يجا به دستورالعمل نيا در كه است ياختصار عبارت :يكشاورز ينظام مهندس سازمان 
 .شود يم گفته كشور يعيطب منابع و يكشاورز

 يجمهور يدامپزشك نظام سازمان يبجا دستورالعمل نيا در كه است ياختصارعبارت  :يدامپزشك نظام سازمان 
 .شود يم گفته ران،يا ياسالم

 وزارت  يدام داتيتول امورمعاونت  رمجموعهيز يدات داميبهبود تول ومنظور مركز اصالح نژاد  :اصالح مركز
 باشد. يم يجهاد كشاورز

 ريش يآور جمع مراكز دام، نياديم خام، ريش هيتجز يها شگاهيدام،آزما خوراك هيتجز يها شگاهيآزمامنظور :مراكز 
ر يو مشتمل بر موارد ز يمع دامپرورقانون نظام جا 16موضوع ماده  )ن،تخمكي(اسپرم؛جن يكيژنت مواد ديتول مراكز و

  است.
 ها  استيس با مطابق دام فروش و ديخر اتيعمل انجام منظوره ب كه است يتخصص واحد منظور: دام دانيم

با اخذ  يكشاورز يمهندس نظام سازمان مجوز و يمتقاض درخواست يط يكشاورز جهاد وزارتضوابط و مقررات 
 .گردد يم سيتأسدر چارچوب قانون  يپروانه بهداشت

 كارخانجات به ريش ليتحو و يآور جمع منظوره ب كه است يتخصص واحد منظور:ريش يآور جمع مركز 
 يط يكشاورز جهاد وزارتاست ها،ضوابط و مقررات يس با مطابقمرتبط ، مجاز مراكز ريسا و يلبن يفرآورده ها
 سيتأسدر چارچوب قانون  يبهداشت با اخذ پروانه يكشاورز يمهندس نظام سازمان مجوز و يمتقاض درخواست

 .گردد يم

 يفرآور د،يتول منظور به كه است نژاد ت از مركز اصالحيصالح يدارا يتخصص واحد:يكيژنت مواد ديتول مركز 
 درخواست يط يكشاورز جهاد وزارتاست ها،ضوابط و مقررات يس با مطابق يژن مواد عرضه و ينگهدار ،

 .گردد يم سيتأسدر چارچوب قانون  يبا اخذ پروانه بهداشت يكشاورز يمهندس نظام سازمان مجوز و يمتقاض

 باشند كه با اخذ مجوز از سازمان  يخوراك دام م يشگاه هايمنظور آندسته از آزماه خوراك دام:يشگاه تجزيآزما
ابط و س و مطابق با استانداردها،ضويران تأسياستاندارد ا يت سازمان مليد صالحييو تأ يكشاورز ينظام مهندس
مربوط به كنترل  ييايميو ش يكيزيشات فير آزمايو سا ير مغذيو غ يمواد مغذز ين شده نسبت به آنالييمقررات تع

 .دينما يت ميع خوراك دام فعاليد و توزين،توليره تأميدر طول زنج يو فن يفيك

 يران در بخش كشاورزيرد ااستاندا يت از سازمان  مليصالح يدارا يشگاه هايآزما به ر خام:يه شيشگاه تجزيآزما 
با مجوز  يدرخواست متقاض يط ياست ها، ضوابط و مقررات وزارت جهادكشاورزيشود كه مطابق با س يگفته م
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ز ومطابق با ياز تجهيموردن يشگاهيو مواد آزما يزات فنيس و به لوازم،  تجهيتاس يكشاورز يسازمان نظام مهندس
 .دينما ير خام اقدام ميز شينسبت به آنال ياداهداف اصالح نژ يدر راستا پروانه صادره 

 ه يا تغذيو  انسان هيتغذامور  يد كه براگرد ي)اطالق مو حشرات انيپرندگان، آبز ان،ي(شامل چهارپايواناتيبه ح : دام
 يو پرورش داده م ينگهدار د،يتول ،يحيو تفر يورزش ،يشگاهيآزما ،يديتول ،ياقتصاد يها تيفعال دام و
 يكشور م يسازمان دامپزشكن و مقررات يف تابع قوانين تعريموارد مندرج در ا يكنترل بهداشتن يهمچنشوند.
 باشد.

 مورد دام رشد و ينگهدار د،يتول ه،يتغذ با هدف كه شده يفرآور اي خام اعم از مواد هيكل به: دام خوراك 
 .شود يم اطالق رديگ يم قرار مصرف

 شود. يه مدام نرگفت يبه سلول جنس : دياسپرماتوزوئ  
 يدر دما يمدت زمان محدود يساز قيمراحل رق ياست كه پس از ط دياسپرماتوزوئ يماده حاو : عيما اسپرم 

  باشد. يمصرف م يبرا يمناسب، قابل نگهدار
 يبا اندازه ها ييها يبسته بنددر  يساز قياست كه پس از رق دياسپرماتوزوئ يماده حاو : منجمد اسپرم 

 شود. يم يمصرف نگهدار يبرا عيمنجمد و در ازت ما يمشخص نديفرآ يمختلف ط

 شود. يدام ماده گفته م يبه سلول جنس :تخمك 

 شود يم گفته ماده دام تخمك و نر دام اسپرم لقاح از حاصل سلول به :نيجن. 

 سيتأس پروانه صدور و طرح بيتصو و هيته از پس كه ميمستق يياجرا اتيعمل هرگونه به :يگذار هيماسر 
 رد.يگ يانجام م ياضمتق توسط

 شده نييتع مقررات و ضوابط استها،يس چهارچوب در تواند يم كه است يحقوق اي يقيحق شخص:متقاضي 
 اقدام دستورالعمل نيا موضوع مراكز ييامور اجرا يريگيو پ  يس و بهره برداريتاس درخواست ارائه به نسبت

 .دينما

 فيوظا ياجرا در يكشاورز جهاد وزارت كه گردديم طالقا ييهاجامع و برنامه ريبه مجموعه تداب :استهايس 
دستورالعمل  نيا موضوع مراكز يگذار هيسرما از تيحما و ينگهدار توسعه، ، جاديا يراستا خود،در يتيحاكم
 .دينما يم ابالغ

 مراكز  يومال ي،اقتصاديفنخدمات  شرحمجموعه اي از اطالعات و  به :يو اقتصاد يفن يهيتوج طرح
 منظورصدور به مركز مورد درخواست تيفعال نوعبا  متناسبكه  گردديم اطالقدستورالعمل  نيموضوع ا

داراي صالحيت از سازمان نظام  مشاور قياز طر يمتقاض توسط يياجرا اتيعملو انجام  سيتاسپروانه 
 گردد. يم هيتهمهندسي كشاورزي 

 نيا موضوع مراكز جاديا با موافقت اعالم بر يمبن يمتقاض درخواست به كه است يدركم: ياصول موافقت 
به نام  يكشاورز يمهندس نظام سازمان توسط شده نييتع مقررات و ضوابط و استهايس چارچوب در دستورالعمل

 .شوديم صادر يمتقاض

 شده نييتع مقررات و ضوابط ،ها استيس چهارچوب در يمتقاض درخواست بهاست كه  يجوزم :سيتأس پروانه 
  شود. يصادر م يكشاورز يتوسط سازمان نظام مهندس اكزمراحداث  منظور به
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 با پروانه  مطابق تقاضا مورد زمركزياحداث و تجه اتياست كه پس از اتمام عمل يمجوز : يبهره بردار پروانه
ن شده يياستها و ضوابط و مقررات تعيدر چارچوب س يمتقاض درخواست به تيآغاز فعال منظور به س يتأس

  شود. يصادر م يكشاورز يمهندستوسط سازمان نظام 
 چهارچوب در تقاضا مورد مراكز يبهداشت مقررات و ضوابط تيرعا به منظور كه است يمجوز :يبهداشت پروانه 

ن دستورالعمل يمطابق با ا يدامپزشك نظام سازمان توسط كشور يدامپزشك سازمان مقررات و ضوابط استها،يس
  .گردديم صادر يمراكز مشمول پروانه بهداشت يبرا

 در چارچوب  ،موجود مراكزت يفعالمنظور توسعه  به يدرخواست متقاض بهاست كه  يمجوز توسعه: پروانه
  .گردديصادر م يتوسط سازمان نظام مهندسن شده ييتع ضوابط و مقررات  ،استهايس

  ن ، ت ساختمايبهبود وضع به منظور يبه درخواست متقاض كهاست  يمجوز : يو بهساز ينوساز پروانه
است يس در چارچوب موجود مراكز در ديجد يشرفتهايامكان استفاده از پ زات و فراهم آوردنيسات،تجهيتأس

 گردد. يصادر م ينظام مهندس انسازم توسط ن شدهييتعها،ضوابط و مقررات 

 بهره  و سي، تأسيبهداشت يپروانه ها يموافقت اصولاعتبار  يانقضا پس ازفرايندي است كه :دپروانهيتمد
/سازمان  نظام  كشاورزي يتوسط سازمان نظام مهندس و حسب مورد يبر درخواست متقاض بنا يبردار

 .گردد ين شده اقدام ميياستها و  ضوابط و مقررات تعيا پروانه در چارچوب سيد مجوز ينسبت به تمد يدامپزشك

 نظام صدور  18موضوع ماده  صدور پروانه ها يمنظور ستاد هماهنگ :صدور مجوزها و پروانه ها يستاد هماهنگ
 10/1/1391مورخ    318/020ه شماره  يابالغ موضوع يمه صنعتيو ن يصنعت يها يدامپرور يمجوزها و پروانه ها

 باشد. يم ير جهادكشاورزيوز

 قانون  28و  26مواد  موضوع يانتظام يو بدو يعال يها ئتيمنظور ه :يانتظام يو عال يبدو يهائتيه
است  يقانون سازمان نظام دامپزشك 25و  24 موادو  يعيو منابع طب يكشاورز يمهندس سازمان نظام سيتاس

 .د ينما يبه تخلفات اقدام م يدگيو رس يريگيكه نسبت به پ

 

  هدف -2 ماده
  :ياصلدف ه

ها  تيرفبا استفاده از ظ يش بهره وريافزاو  يدام يمحصوالت و فراورده ها يديتول ينفوذ دانش در واحد ها بيضر ارتقاء
  داريپا ييت غذايد محصول سالم و امنيتول در جهت يدولت ريبخش غ يها يو توانمند
  : يفرع اهداف

  كشور يقانون نظام جامع دامپرور از  يمواد ياجرا-
  ت دانشيريل چرخه مديجاد و تكميا-
  يردولتيغ بخش يها يتوانمند و ها تيظرف از يحداكثر يريگ بهره -
  مرتبط يواحدها از كيهر نقش و فيوظا نييتع -
  يفن يو استانداردها مراكز عملكرد بر نظارت سطح ارتقاء -
  يور بهره سطح ارتقا و ديتول شيافزا ،يگذار هيسرما امور در عيتسر و ليتسه -

  



  
  

٩ 
 

  : نديفرآ محدوده –3ماده
 ياه وانهپر ،ياصول موافقت صدور ن دستورالعمل مشتمل بريجاد مراكز موضوع ايا به مربوط مراحل هيكل شامل
 اشدب يم هاآن از درجه اعتبار ساقط كردن ر ويي،تغ يبهساز ، ي،توسعه،نوسازديتمد ،يهداشتب ،يبردار بهره س،يتاس
 ختم يبردار بهره پروانه ليوتحو صدور مرحله به و شروع ياصول صدورموافقت يبرا يمتقاض درخواست مرحله از كه
.گردد يم  

  : فيوظا-4ماده
  : گردد يم نييتع ليذ شرح بهن دستورالعمل يا با مرتبط يواحدها فيوظا
   يدام داتي: معاونت امور تول الف

  مراكز يمجوزها و پروانه هابر صدور  هينظارت عال و يهماهنگ ،يزيربرنامه ،يگذاراستيس -
  مربوط به مراكز  يو نظارت يياجرا ،يفن و مقررات ضوابط رينامه ها و سا نيابالغ دستورالعمل ها، آئ -

 و مشكالت ييشناسا منظور به مراكز يها پروانه مجوزها و صدور بر حاكم مقررات و نيقوان مستمر يبررس -
  ربطيذ مراجع قيطر از آنها رفع يريگيپ و يقانون يخالءها

جاد يدر ا يقانون يت هاير حمايت ها،مشوق ها و سايظرف ياز تمام يدر جهت فراهم آوردن امكان بهره مند يريگيپ-
  ه مراكزو توسع

 به اعالم و ازين مورد يجيو ترو  يآموزش يها كارگاه و ها دوره به مربوط يها سرفصل و نيعناو نيتدو و ييشناسا -
  آنها يدر اجرا يو همكار اجرا جهت يكشاورز يمهندس نظام  سازمان

  يوزارت جهاد كشاورز ياز در چهارچوب نظام تعرفه ايمورد ن ين تعرفه هاييدر تع يهمكار -
در چارچوب نظام  مراكز يصدور مجوزها و پروانه ها  يكيالكترونسامانه  استقرار و يطراح در يمكاره -

 .يوزارت جهاد كشاورز يصدور مجوزهاكردن  يكيالكترون

ع يل و تسريتسه منظور به يمهندس نظام سازمان با ربطيذ يسازمانها نيب يهمكار و يهماهنگ نهيزم آوردن فراهم -
  مراكز يهاانهپرو صدور نديفرآدر

  كشور يب: سازمان دامپزشك
   يمشمول پروانه بهداشت مراكز يبرا يبهداشت يبر صدور پروانه ها هينظارت عال و يهماهنگ ،يزيربرنامه ،يگذاراستيس -
   يمشمول پروانه بهداشت مربوط به مراكز يبهداشت و مقررات ضوابط رينامه ها و سا نيابالغ دستورالعمل ها، آئ -

 يخالءها و مشكالت ييشناسا منظور به يبهداشت يپروانه ها صدور بر حاكم مقررات و نيقوان مستمر يسبرر -
  ربطيذ مراجع قيطر از آنها رفع جهت يريگيپ و يقانون

در  يقانون يت هاير حمايت ها،مشوق ها و سايظرف ياز تمام يدر جهت فراهم آوردن امكان بهره مند يريگيپ -
  جاد و توسعه مراكزيا

 به اعالم و ازين مورد يجيو ترو يآموزش يها كارگاه و ها دوره به مربوط يها سرفصل و نيعناو نيتدو و ييشناسا -
  آنها يدر اجرا يو همكار اجرا جهت يدامپزشك نظام  سازمان

  يوزارت جهاد كشاورز ياز در چهارچوب نظام تعرفه ايمورد ن يبهداشت ين تعرفه هاييدر تع يهمكار -
در چارچوب نظام  مراكز يصدور مجوزها و پروانه ها  يكيالكترون ستميس استقرار و يطراح در يهمكار -

 . يوزارت جهاد كشاورز يكردن صدور مجوزها يكيالكترون
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ع يل و تسريتسه منظور به يدامپزشك نظام سازمان با ربطيذ يسازمانها نيب يهمكار و يهماهنگ نهيزم آوردن فراهم -
  مراكز يبهداشت يهاپروانهصدور ند يفرادر 

  استان يدامپزشك كل اداره/ استان يكشاورز جهاد سازمان:  ج
ن شده نسبت به ييف تعيموظفند حسب مورد و در چارچوب وظا ياستان و اداره كل دامپزشك يسازمان جهاد كشاورز

  ند.يل اقدام نمايف ذيانجام وظا
مربوط به  يو نظارت يي،اجرايفن ر ضوابط و مقرراتيمه ها و سان ناييآ ها دستورالعمل ها، برنامه استها،يس كامل تيرعا -

  مراكز يصدور مجوزها و پروانه ها
 به مربوط ينظارت و يياجرا ،يفن ضوابط ريسا و ها نامه نيآئ ها، دستورالعمل ،ها برنامه ، استهايس نيتدو در يهمكار -

   مراكز
   ربطيذ مراجع به گزارش ارائه و استان يدامپزشك نظام / يكشاورز يمهندس نظام يها سازمان عملكرد بر نظارت -
   ازيمورد ن يجيو ترو يآموزش يو سرفصل دوره ها و كارگاهها نيعناو اعالمو ييدر شناسا يهمكار -
و  يآموزش يدوره ها و كارگاهها يبرگزار در ينظام دامپزشك و يكشاورز ينظام مهندس يهابا سازمان  يهمكار -

  يجيترو
 هاو اقدام جهت رفع آن يريگياكز و پمر يمجوزها و پروانه ها صدور به مربوط يهاينارسائ و مشكالت اعالم و ييشناسا -

  يعيو منابع طب يكشاورز يسازمان نظام مهندس : د
   يو نظارت يياجرا ،يضوابط و مقررات فن ريو سا نامه ها نيها،آئدستورالعمل استها،يس كامل تيرعا -
بهره  ،سيتاس يها پروانهو  يموافقت اصولازدرجه اعتبار ساقط كردن  ،ريي،تغيو بهساز ينوساز،توسعه  د،ي،تمدصدور -

  يبردار
 جهاد وزارت يا تعرفه نظام چهارچوب در مراكز يمربوط به صدور مجوزها و پروانه ها يها تعرفه و ابالغ نييتع يريگيپ -

   يكشاورز
 معاونت به اعالم مراكز  يمجوزها و پروانه ها صدور به مربوط ينظارت و يفن ،يياجرا ،يقانون موانع و مشكالت  ييشناسا -

  قداما جهت يدام داتيتولامور
 به منظور يوزارت جهاد كشاورز يط در چارچوب نظام رتبه بنديواجد شرا كارشناسان يبند رتبه و تيصالح دييات -

  مراكز در اشتغال
   ازيمورد ن ر امكاناتيو ساومات ملز ، زاتيتجه ، يانسان يروي، نكار  محل نيتأم -
   مراكز يو پروانه ها يموافقت اصولصدور  مرتبط به يهاپرونده و سوابق از مطلوب ينگهدار و حفظ -
   ازيمورد ن يجيو ترو يآموزش يدوره ها و كارگاه ها يبرگزار-
ر پنجره يظمختلف ن يرگاههاق ديه اشخاص از طربمراكز  يصدور مجوزها و پروانه ها نديفرآ در خصوص ياطالع رسان-

  يوسازمان نظام مهندس يوزارت جهاد كشاورز يسامانه ها خدمت دولت و
  استان  يصادره به سازمان جهاد كشاورز يپروانه ها مربوط به اعالم گزارش-
  ربطيذ مراجع  به يمورد و يدوره ا گزارشاتو اعالم  هيته -
  رانيا ياسالم يجمهور ي: سازمان نظام دامپزشك ه
 يمربوط به صدور پروانه ها يبهداشتضوابط و مقررات  ريو سا نامه ها نيها،آئدستورالعمل استها،يس كامل تيرعا -

    يمشمول پروانه بهداشت مراكز يبهداشت
  مراكز يبهداشت يها پروانهاز درجه اعتبار ساقط كردن  ر ويي،تغيو بهساز يد ،توسعه ، نوسازي،تمدصدور -
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جهت  كشور يسازمان دامپزشك به اعالم يپروانه بهداشت صدور به مربوط يياجرا و  يشكالت قانونموانع و م ييشناسا -
  اقدام

 چارچوب در  يمشمول پروانه بهداشت مراكز يبهداشت يمربوط به صدور پروانه ها يها تعرفه و ابالغ نييتع يريگيپ -
   يكشاورز جهاد وزارت يا تعرفه نظام

 يسازمان دامپزشك ينظارت بهداشت يين نامه اجراييدر چارچوب آ طيواجد شرا كارشناسان يبند رتبه و تيصالح ديائت -
    يمشمول پروانه بهداشت مراكز در جهت اشتغال

   ازير امكانات مورد نيوسا  يو ملزومات ادار زاتيو تجه يانسان يروي، نيكار فضا نيتأم -
  مراكز يبهداشت يها پروانهصدور  به مرتبط يهاپرونده و سوابق از مطلوب ينگهدار و حفظ -
   ازيمورد ن يجيو ترو يآموزش يدوره ها و كارگاه ها يبرگزار -
دولت پنجره خدمت  ريمختلف نظ يق درگاههايبه اشخاص از طر يبهداشت يدر خصوص صدور پروانه ها  ياطالع رسان -

  يكشور ونظام دامپزشك يسازمان دامپزشك ي،سامانه ها
  ربطيذ مراجع به يدوره او   يمورد ارشاتگز اعالم و هيته -

  مراكز فيوظا -5 ماده
  گردد.  ين مييل تعين دستورالعمل به شرح ذيف مراكز موضوع ايوظا

و  يياجرا ،يبهداشت،ير ضوابط و مقررات فنيو سا ن نامه هايي،آاست ها، برنامه ها، دستورالعمل هايت كامل سيرعا -
  ه خدماتيمربوط در ارا ينظارت

   صادرهت مندرج در پروانه ياز متناسب با نوع فعاليزات و امكانات مورد ني، تجهيانسان يروين محل كار نيتأم -
يا اعالم به مراجع ذيربط جهت و آنها  رفعوظايف محوله و اقدام درجهت  ياجرا شناسايي مسايل و مشكالت مرتبط با  -

  پيگيري
  ت به بهره برداران بخش كشاورزيرعايت كامل تعرفه هاي تعيين شده در ارائه خدما -
  ان مطابق با پروانه صادرهيه خدمات به بهره برداران و متقاضيارائه كل -
  ثبت فعاليتها و تهيه گزارش هاي عملكردي بصورت روزانه و ماهانه -
  براساس اعالم دستگاه ناظر سوابق مدارك و حفظ و نگهداري -
  يوزارت جهاد كشاورز ندگانينما ران و يمد رك بهاسناد و مدا  ،پاسخگويي و ارائه و همكاري -
   ربطير مراجع ذيو سا يكشاورز يسازمان نظام مهندسو موردي به  ياعالم گزارشات دوره ا -
استها ، برنامه ها ، يس ياجرا حسن  در يبه منظور هماهنگ ستيبا يم يدامدات يتولمعاونت امور  -6 ماده 

معاونت امور  ن دستورالعمليمراكز موضوع ا  يمجوزها و پروانه هامربوط به صدور،  يتير امور حاكميدستورالعمل ها و  سا
دستورالعمل  10/1/1391مورخ    318/020ه شماره  يابالغ 18ماده  موضوع (صدور پروانه ها يت ستاد هماهنگياز ظرف
 آن) يو اصالحات بعد يورزكشا ر جهاديوز يمه صنعتيو ن يصنعت يها يدامدار يصدور مجوزها و پروانه ها يياجرا

   .دياستفاده و مطابق با مفاد آن عمل نما
مربوط به انتقال موافقت  يدر خصوص درخواست ها است موظف يكشاورز ينظام مهندس يها سازمان -7 ماده
  .دنينمال اقدام يبه شرح ذ ر خام مراكزيه شيخوراك دام و تجز يشگاههايآزما يپروانه بهره بردارو س ي،پروانه تأسياصول

 يارج ياست هايمطابق با س يطين شرايدر چنست يبا يم يمتقاض وبوده  ممنوع يموافقت اصول هرگونه انتقال -
  ارائه دهد. ديدرخواست جد
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شرفت يدرصد پ 50 حداقلاحداث مركز  يكارشناس يرسم كه  بر اساس گزارش يدر صورتس يپروانه تأسهرگونه انتقال  -
  است. داشته باشد بالمانع يكيزيف
  ن دستورالعمل بالمانع است.يت مفاد ايبا رعا به شخص ثالث يپروانه بهره بردارانتقال  هرگونه-

ه يكجا نسبت به انتقال كليصاحب پروانه به صورت  الزم است يس و بهره برداريپروانه تأس در زمان انتقال:1تبصره
  د.يان اقدام نميگزيارات مربوط به نام فرد جايامكانات،تعهدات و اخت

 ير در پروانه ها به سازمان جهاد كشاورزييموظف است اطالعات مربوط به هرگونه تغ ي: سازمان نظام مهندس2 تبصره
  د.ياستان و بانك عامل گزارش نما

س ير خام موظفند در زمان درخواست صدور پروانه تاسيه شيخوراك دام و تجز يشگاه هايان آزمايمتقاض -8 ماده
سه سال اعتبار  يشگاه ها حداقل دارايس آزمايتأس اجازه بر يمبن يه نامه رسمراجاا يت يمعتبر مالك اسنادنسبت به ارائه 

  ند.ياقدام نما شگاههايآزما يبراصدور مجوز درخواست خ ياز تار
موظف به  يمتقاض خام ريه شيخوراك دام و تجز يشگاههايآزما يس و بهره برداريبه منظور صدور پروانه تاس -9 ماده
  باشد. ينم آن هاچگونه استعالم از يازمند هيبوده و ن ر دستگاه هايو مقررات سا ت ضوابطيرعا

  باشد. يها و ... م ير شهردارير دستگاه ها نظيت ضوابط و مقررات سايموظف به رعا يمتقاض :1 تبصره
ماه  سه حداكثرموظفند  حسب موردآن ها  ياستان يو واحدها ي،سازمان دامپزشكيدات داميمعاونت امور تول – 10ماده 

ن يموضوع ا مراكز يه سوابق ومستندات مربوط به صدور مجوزها و پروانه هايكل ن دستورالعمليپس از ابالغ ا
  د.ينما و صورتجلسه ليتحو يو نظام دامپزشك يكشاورز ينظام مهندس يبه سازمان ها دستورالعمل 

  
  مدارك -11ماده 

به خام  ريه شيخوراك دام و تجزه يتجز يشگاههايآزما يس و بهره برداريسصدور پروانه تا ياز برايمدارك مورد ن
  .گردد. ين مييل تعيشرح ذ

   يمدارك عموم –الف 
 يفه برايدائم نظام وظ اي يليتحصت يا معافيان خدمت ي، كارت پا ير شناسنامه، كارت ملياصل و تصو -

 يقيحق اشخاص

 ياشخاص حقوق يبرا يرات در روزنامه رسميين تغيس و آخريتاس ير اساسنامه، آگهياصل و تصو -

 چگونه پروانه مشابه از سازمانيتعهد نداشتن ه -

 يحقوق يو صاحبان امضاء مجاز متقاض يقيحق ينه متقاضيشيعدم سوء پ يگواه -

 يقياشخاص حق يقطعه عكس برا كي -

 يليمدرك تحص ياصل و كپ -

 

  ر خام:يه شيتجز و خوراك دام يشگاههايآزما يمدارك اختصاص –ب 
  :يموافقت اصول

 يل شده درخواست صدور موافقت اصوليفرم تكم -

  س:يپروانه تاس
 سيل شده درخواست صدور پروانه تاسيفرم تكم -
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 مكان مورد درخواست يينقشه و جانما -

 معتبر يموافقت اصول -

 ن دستورالعمليا 9ن مطابق با ماده يت زميمدارك مربوط به مالك -

    :يپروانه بهره بردار
 يرخواست صدور پروانه بهره بردارل شده، ديفرم تكم -

 معتبر يموافقت اصول -

 س معتبريپروانه تاس -

 معتبر يپروانه بهداشت -

 يشگاهيزات آزمايو نصب و تجه ييات اجرايبر اتمام عمل يمبن يگزارش كارشناس -

ن ياديم يو بهداشت يس،بهره برداريتاس يپروانه هاو  يصدور موافقت اصول مربوط به ضوابط–ج 
  :يكيد مواد ژنتير و مراكز توليش يع آوردام،مراكز جم

ر و از درجه اعتبار ساقط يي،تغ يو بهساز يد ،توسعه ،نوسازيتمد مربوط به صدور يند انجام كار و فرم هايمدارك ،فرآ -
د يرو مراكز توليش ين دام ،مراكز جمع آوريادي، ،م يو بهداشت يس،بهره برداريتاس ي،پروانه هايكردن موافقت اصول

 يدامپرور يمفاد نظام صدور مجوز ها و پروانه ها يابالغ يتعرفه هان،تخمك) مطابق با ي(اسپرم،جن يكيتمواد ژن
ه يو اصالح ير جهاد كشاورزيوز 10/1/1391مورخ  318/020ه شماره يموضوع ابالغ يمه صنعتيو ن يصنعت يها
  رد.يگ يآن انجام م يبعد يها

ت يمربوطه موظف به رعا يدر زمان صدور پروانه ها يام دامپزشكو نظ يكشاورز ينظام مهندس يح:سازمان هايتوض
 باشند. يم يه اصالحات بعمل آمده بعديكل

ل يبه شرح ذر خام يه شيتجزو   خوراك دامه يتجز يشگاه هايآزما يمراحل صدور مجوزها و پروانه ها -12ماده 
  گردد: ين مييتع

  يموافقت اصول –الف 
ل و ارسال فرم يتكم و يوزارت جهاد كشاورز يپروانه ها صدور مجوزها وه واحد پنجر به سامانه  يمراجعه متقاض -1

 به همراه مدارك درخواست

 استان يكشاورز ينظام مهندس سازمان  توسط يبه متقاض يريل پرونده و ارائه كد رهگيتشك ،ثبت درخواست  -2

 استان ياورزكش يسازمان نظام مهندس درخواست با ضوابط و مقررات توسط ق، يو تطب يبررس -3

مراتب به صورت ،باشد به درخواست يپاسخ منف اي مدارك قصمرحله نظر به ن نيكه در ا ي: در صورتحيتوض
  گردد. ياعالم م ا اطالع ي رفع نقصجهت  يمتقاضبه  ليبا ذكر دال يكتب

 استان يس سازمان نظام مهندسيبا امضاء رئ يصدور موافقت اصول -4

 ق سامانهيز طرا يتوسط متقاض ياخذ موافقت اصول -

  
  سيپروانه تاس –ب 

ل و ارسال فرم يو تكم يوزارت جهاد كشاورز يو پروانه ها صدور مجوزها پنجره واحد به سامانه يمراجعه متقاض -1
 درخواست به همراه مدارك مربوط

 استان  يكشاورز يثبت درخواست و درج در پرونده توسط سازمان نظام مهندس -2
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 استان يو مقررات مربوط توسط سازمان نظام مهندسق مدارك با ضوابط يو تطب يبررس -3

مراتب به صورت  ،باشد به درخواست يپاسخ منف اي مدارك قصن همرحله نظر ب نيكه در ا ي: در صورتحيتوض
 گردد. ياعالم م يبه متقاضا اطالع ي رفع نقص جهت  ليبا ذكر دال يكتب

 استان ياورزكش يسازمان نظام مهندس سيرئ س با امضاءيصدور پروانه تاس -4

 ق سامانهياز طر يس توسط متقاضياخذ پروانه تاس -  5

  يپروانه بهره بردار –ج 
ان ياعالم پاو   يوزارت جهاد كشاورز يپنجره واحد صدور مجوزها و پروانه ها به سامانه يمراجعه متقاض  -1

ه سازمان نظام ببه همراه مدارك  و ارسال آن  فرم درخواست ليتكمو  شگاهيآزماز يساخت و تجهات يعمل
  استان يكشاورز يمهندس

 استان  يكشاورز يتوسط سازمان نظام مهندس در پرونده موارد   ودرج درخواستثبت  -2

 استان  يكشاورز يق مدارك با ضوابط و مقررات مربوط توسط سازمان نظام مهندسيو تطب يبررس -3

د فرم گزارش ييل و تأيتكماز محل  و استان  ينظام دامپزشك و ينظام مهندس يسازمان ها كارشناسان ديبازد -4
 يكارشناس

به  ليبا ذكر دال يباشد مراتب به صورت كتب يپاسخ منف اي قصمرحله نظر به ن نيكه در ا ي: در صورتحيتوض
 گردد. ياعالم م يكار به متقاض انيپا ايمنظور رفع نقص 

 تاناس يكشاورز يس سازمان نظام مهندسيبا امضاء رئ يصدور پروانه بهره بردار -5

 ق سامانه پنجره واحد صدور مجوزها و پروانه هاياز طر يتوسط متقاض ياخذ پروانه بهره بردار -6

    

نظام  ياسازمان ه توسط ا پروانهيا عدم صدور مجوز ير در انجام كار يتواند در صورت تاخ يم يمتقاض - 13ماده 
/ اداره  استان يجهاد كشاورزبه سازمان خود را حسب مورد ت يا شكاي ، مراتب اعتراضيو نظام دامپزشك يمهندس

اعالم  و يبررس نسبت به ك هفته پس از وصول اعتراضي يط حداكثر نداعالم و آنان موظف استان يكل دامپزشك
  د.ياقدام نما يمستدل به متقاض مكتوب و پاسخ

و نظام  يظام مهندسن ين و مقررات حاكم بر سازمان هايتابع قوان تيا شكاي به اعتراض يدگينحوه رس :1تبصره 
 يو عال يبدو يأت هايه قيازطرحسب مورد بوده و  يوزارت جهاد كشاورز يابالغ يو دستورالعمل ها  يدامپزشك

  رد.يگ يانجام م يير مراجع قضايسا با مذكور و يسازمان ها يانتظام
 يجهادكشاورز، سازمان  يو نظام دامپزشك ينظام مهندس يسازمان ها ييدر صورت عدم پاسخگو – 2تبصره 

 .باشد يموضوع م يريگياستان موظف به پ

  
كردن پروانه  از درجه اعتبار ساقط نسبت به ل يدر موارد ذموظف است  يكشاورز يسازمان نظام مهندس –14ماده 

  .دين دستورالعمل اقدام نمايموضوع ا يها
 پروانه صاحب يدرخواست كتب -

 يمبن يكشاورز يا نظام مهندسياستان  يجهادكشاورز يد شده كارشناسان سازمان هاييمستند و تاگزارشات  -
 توسط مراكز ،استانداردهادستورالعملها تعهدات،ت ضوابط،يبر عدم رعا

 يو انتظام ييمراجع قضا ياحكام قطع -
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  گردد: ين مييل تعيبه شرح ذ يس و بهره برداري، تاسيبهداشت ي، پروانه هايمدت  اعتبار موافقت اصول – 15ماده 
  دير قابل تمديغ ماه 6 يولموافقت اص -

 ك ساله يك دوره يد در يكساله وقابل تمديس يپروانه تاس -

 به صورت نامحدودساله  2 يد در دوره هايساله وقابل تمد 4 يپروانه بهره بردار -

 يو پروانه ها يصدور موافقت اصولند كه ينما يزيبرنامه ر يبه گونه ا موظف است ينظام مهندس سازمان-16ماده 
 .رديل انجام گين شده ذيين دستورالعمل در زمان تعيموضوع ا مراكز

 يك هفته پس از اعالم درخواست متقاضيحداكثر  يموافقت اصول -

 يپس از اعالم درخواست متقاض هفتهك يس يپروانه تاس -

موظفند در زمان درخواست صدور  ها شگاهيس آزمايصاحبان پروانه تاس  ريف زيبه منظور انجام وظا – 17ماده 
  د.نينما ر اقدام يف زير و شرح وظايط زياز شرا يكي يدارا يمسئول فن ينسبت به معرف يپروانه بهره بردار

  طيالف:شرا
از ت يصالح يمرتبط دارا ير رشته هايا ساي يدامپرور يرشته ها ارشد و باالتر در يكارشناس ليفارغ التحص-

  يعيو منابع طب يكشاورز يسازمان نظام مهندس
  استان يد سازمان جهاد كشاورزيآموزش مرتبط با تائ يها يو ارائه گواه يه كارتجرب يدارا-

  فيب:وظا
 حضور تمام وقت در محل كار و عدم اشتغال بصورت همزمان -

 يعيو منابع طب يكشاورز يت در سازمان نظام مهندسيعضو -

 ت كامل ضوابط و مقرراتيبر رعا يمبن ينامه رسم ارائه تعهد -

 از الزميو كسب امت يتوسط سازمان نظام مهندس يو بازآموز يزشآمو يشركت در دوره ها -

ضوابط مربوط به جذب،  يدات داميمعاونت امور تول يموظف است با هماهنگ يسازمان نظام مهندس:1تبصره
ه و اجرا ين دستورالعمل تهيماه پس از ابالغ ا 3مراكز را حداكثر  ين فنيمسئول يو آموزش و توانمندنساز يريبكارگ
  د.ينما

موظف است به نحو  يكشاورز يز از  انحصار سازمان نظام مهندسيو پره يرقابت يجاد فضايمنظور اه ب :2تبصره
  ار مراكز قرار دهديت را دراختيحصال يدارا ين فنيمسئول يست اساميل يمقتض

ن يا 17ا ماده مطابق ب يف فنيت وظايباشد و مسئول يط مسئول فنيشرا يمركز دارا يكه متقاضيتدر صور :3تبصره 
  باشد. ينم يمسئول فن ياز به معرفيرد نيدستورالعمل را بپذ

برابر با  يكيد مواد ژنتيو مركز تولر يش يكز جمع آور، مرن دام ياديدر م يمسئول فنف يو شرح وظاط يشرا :4تبصره 
  .باشد يم يمه صنعتيو ن يصنعت يها يدامپرور يصدور پروانه هاضوابط و مقررات حاكم بر 

ن يماه پس از ابالغ ا سهحداكثر و كشور موظفند حسب مورد  يسازمان دامپزشكو  يدات داميتول امور معاونت-18دهما
، يي، اجراير ضوابط و مقررات فنين نامه و سايها، آئ است ها و برنامه ها، دستورالعمليدستورالعمل نسبت به اعالم س

  ند.ياقدام نما مراكز يابه صدور مجوزها و پروانه ه مربوط يو بهداشت ينظارت
صدور در  اعتبار و مالك عمل يدارا موجود ياست هايس ن شدهييدر زمان تع ياست هايدر صورت عدم اعالم س:1تبصره

  باشد يمراكز م يپروانه بهداشت
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ن يمربوط به ا ياستهايران موظف است سيا التيش سازمان ياز مشكالت بعد يريو جلوگ  يهماهنگ منظور به -2تبصره
 توسطالزم  يها يو انجام هماهنگ ياعالم تا پس از بررس يدات داميان را به معاونت امور توليحوزه آبز تورالعمل دردس

  .نسبت به ابالغ آن اقدام گردد  يستاد هماهنگ
 

  ر موارديسا - 19ماده 
 

، ياصول مراحل صدور موافقت يدرخصوص چگونگ يعموم يموظف است نسبت به اطالع رسان يسازمان نظام مهندس -
ان قرار يار متقاضيگان در اختياز را به رايمورد ن يمراكز اقدام و مدارك و فرمها يس و بهره برداريتاس يپروانه ها

  دهند.
ن دستورالعمل يا د نسبت به ارائه خدمات مرتبط با موظف ان يو نظام دامپزشك يكشاورز ينظام مهندس يسازمان ها -

 يست مراكز صدور مجوز و نشانيند انجام كار،لير فرايبه نحوه ارائه خدمات نظدر سطح كشور اقدام و اطالعات مربوط 
  استانها و بهره برداران برسانند. يبه اطالع سازمان جهاد كشاورز و شماره تماس آن ها را 

ن يت مفاد ايتواند با رعايم يو نظام دامپزشك يكشاورز ينظام مهندس يها ،سازمانيبه منظور ارتقاء بهره ور -
  د.ياستفاده نماپروانه ها  مجوزها، ريمربوط به صدور ساجاد شده يا يهاتيدستورالعمل از ظرف

نسبت   يوزارت جهاد كشاورز يندهايكردن فرا يكياطالعات موظف است در چارچوب نظام الكترون يمركز آمار و فناور -
موضوع  مراكز يبهره بردار و ي، بهداشت سيستا يپروانه هاو  يصدور موافقت اصولزه يستم مكانيو استقرار س يبه طراح

  د.ياقدام نما ن دستورالعمليا
تواند درخواست  يو صاحب پروانه م تخلف ن دستورالعمليموضوع ا شگاه ها و مراكزيت آزماير در نوع فعالييگونه تغهر -

مقررات مربوط  مورد  ر ضوابط وياست ها و ساياعالم تا بر اساس س يبه سازمان نظام مهندس ت خود را ير فعالييتغ
  رد.يگو اقدام قرار  يبررس

فارغ التحصيالن رشته هاي اشتغال و نظر به  يعيو منابع طب يبخش كشاورز يش بهره وريقانون افزا 3ماده  يدر اجرا -
موظف است   ين دستورالعمل ،وزارت جهاد كشاورزيموضوع امراكز   در مرتبط يرشته هار يساو  يتخصصي علوم دام

 .قائل گردداولويت مراكز مذكور به حمايتهاي قانوني و تسهيالت اعطايي  در ارائه

 گردد. ين ميتأم ن دستورالعمل از محل تعرفه ها يا يو نظارت يياجرا ينه هايهز ات مربوط به عتبارا -

وزارت جهاد  يموظفند حسب مورد در چهارچوب نظام تعرفه ا يو نظام دامپزشك ينظام مهندس يسازمان ها - 
ان سه يحداكثر تا پا ير جهاد كشاورزيو ابالغ آن توسط وزاز يمورد ن يب تعرفه هايتصو يريگينسبت به پ يورزكشا

ن شده، ابالغ نگردد مالك ييد در زمان تعيجد يل تعرفه هايكه  به هر دل يندودر صورتيماه اول هر سال اقدام نما
  شد.با يم يابالغ ين تعرفه هاينه خدمات آخريعمل در پرداخت هز

 
ن يحداكثر شش ماه پس از ابالغ ا يو تحول ادار يمركز نوساز قياز طرموظف است  يدات داميمعاونت امور تول -

و نظام  يكشاورز ينظام مهندس يعملكرد سازمان ها يابيش و ارزين و استقرار نظام پايدستورالعمل نسبت به تدو
 د.يمراكز اقدام نما يصدور مجوزها و پروانه ها يدامپزشك

 يمربوط به صدور پروانه ها ييه امور اجرايد كه كلينما يزيبرنامه ر يموظف است به گونه ا يازمان نظام مهندسس -
مورخ  32709/020ه شماره ي(موضوع ابالغ يردولتيغ يق مراكز خدمات كشاورزين دستورالعمل از طريمراكز موضوع ا

 رد.ي)انجام گير جهاد كشاورزيوز 19/11/95
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دات يبرعهده معاونت امور تولمورد حسب  يدر سطح مل ن دستورالعمليا  ينظارت بر حسن اجرات يمسئول:20ماده 
اداره كل  اياستان  يحسب مورد با سازمان جهاد كشاورز يو در سطح استانكشور  يسازمان  دامپزشك / يدام

 باشد. يم يدامپزشك

  :21ماده 
ر با آن لغو و از درجه يالزم االجرا و ضوابط و مقررات مغاالغ م و پس از ابيتبصره تنظ ...ماده و21ن دستورالعمل در يا -

  .باشد ياعتبار ساقط م
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  دومبخش 
  هانديآفر

  
  خام  ريش هيخوراك دام و تجز هيتجز يها شگاهيآزما ياصول موافقت صدور نديفرا  -
  خام  ريش هيخوراك دام و تجز هيتجز يها شگاهيآزما سيتاس مجوز صدور نديفرآ - 
  خام  ريش هيخوراك دام و تجز هيتجز يها شگاهيآزما يصدور پروانه بهره بردار نديفرآ - 
 خام  ريش هيخوراك دام و تجز هيتجز يها شگاهيآزما يو پروانه بهره بردا سيتاس مجوز ديتمد نديفرآ - 
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  ر خاميه شيه خوراك دام و تجزيتجز يا هگاهشيآزما يان كار صدور موافقت اصولينمودار جر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

 شروع

 ل و ارسال فرم درخواست يتکممراجعه به سامانه و 

 يمتقاض

 يبه متقاض يري گيکد پ  ل پرونده و ارائهيثبت درخواست ،تشک

 استان يکشاورز   ينظام مهندس

ق درخواست با ضوابط و مقرراتيو تطب يبررس

 استان يکشاورز   ينظام مهندس

 و امضاء صدور موافقت اصويل

 استان ي زکشاور   ينظام مهندسس سازمان يرئ

  ق سامانهياز طر  يلل نسخ موافقت اصو يحتو 
 ،پرونده)ي،جهاد استان،نظام دامپزشک ي(متقاض

 يکشاورز   ينظام مهندس

 انيپا
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  ر خاميه شيه خوراك دام و تجزيتجز يشگاهها يآزماس يان كار صدور پروانه تاسينمودار جر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 دييتا                  ا رد درخواستي نقص                               

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
  
  
  
  

    

 شروع

  به مهراه ل و ارسال فرم درخواستيتکممراجعه به سامانه 
مدارک
 يمتقاض

 وندهدر پر و درج  ثبت درخواست 

 استان يکشاورز   يسازمان نظام مهندس

ق درخواست با ضوابط و مقرراتيو تطب يبررس

 استان يکشاورز   يسازمان نظام مهندس

 رفع نقص

 يمتقاض

درخواست رد

 يسازمان نظام مهندس

 انيپا

 استان ياعالم گزارش به سازمان جهاد کشاورز 

 يکشاورز   ينظام مهندسسازمان 

 انيپا

 اخذ پروانه از سامانه

 يمتقاض

 ليبا ذکر دل ياعالم به متقاض

 يسازمان نظام منهدس

درخواست رد



  
  

٢١ 
 

  ر خاميه شيه خوراك دام و تجزيتجز يشگاهها يآزما يان كار پروانه بهره بردارينمودار جر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 دييتا                        نقصاعالم                                   
   

 
 
 

     
   

 
 
 

                                                                                                        

 
 
 

    
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 شروع

 ريو سا يمهراه گزارش کارشناسل و ارسال فرم درخواست به يتکممراجعه به مسانه 

 يمتقاض

 در پرونده و درج ثبت درخواست 

 استان  يکشاورز   يسازمان نظام مهندس

ق درخواست با ضوابط و مقرراتيو تطب يبررس

 يکشاورز   يسازمان نظام مهندس

 رفع نقص

 يمتقاض

ره بردار    يصدور پروانه 

 انيپا

 ه گزارشيد کارشناس از حمل و يبازد

  يکشاورز   يمهندس ازمان نظام س

  يسازمان نظام مهندس

ره بردار    يصدور پروانه 

 يسازمان نظام مهندس

استان  ياعالم گزارش به سازمان جهاد کشاورز 

 يسازمان نظام مهندس

 ق سامانهياخذ پروانه از طر 

 يتقاضم


