
  
  
  
  
  
  
  

  نوین اجرائیالگوهای 
  

  اداره کل دامپزشکی استان قمدر 



  :عنوان طرح 
  "بندیارو صدور مجوز شروع پر" 

  :مجری 
  اداره دامپزشکی بخش جعفریه

  :اهداف کیفی طرح
  اجرائی کردن قرنطینه مبدا و مقصد در دامداریها -
 کاهش مخاطرات ناشی از بروز یا اپیدمی بیماریهای واگیر دامی  -
 بهبود ساختار بهداشتی واحدهای پرورش دام -
  و کاهش سطح عوامل بیماریزای در چرخشونی واحدهای دامداریضدعف -
 ارتقا سطح آگاهی بهره برداران با آموزش چهره به چهره  -
 مند نمودن جابجایی دامم ارتقا سطح نظارت قرنطینه ای و نظا -
 ارتقا سطح بهره وری تولید در دامداریها -
 نظارت مستمر در دوره پرورش -

  :وضعیت قبل 
بندی در مجاورت هم دربافت های روستائی و در کنار محل سکونت مردم و یـا در خـارج از بافـت روسـتا                        در منطقه جعفریه قم مراکز متعدد پروار      

 اسـتان  23تراکم باالی واحدها ، جابجائی و انتقال فاقد مجوز حمل بهداشتی ، پـرورش در کـانون هـای بیمـاری،  ورود دام از              : پرورش می یابند  
موجب گردیده که این منطقه از نظر بروز بیماریها واگیر دامی  باالخص بیمـاری تـب                 ... اشتی و   کشور ، پرورش همزمان، عدم رعایت ضوابط بهد       

  .برفکی از میزان وقوع باالئی برخوردار باشد
   :گردش کار

  . دامدار قبل از آغاز دوره پرواربندی با مراجعه به مرکز درمانی درخواست می نماید از واحد بازدید و ضدعفونی انجام شود  -1
 . احد اقدام می نماید د و تکمیل فرم و انجام ضدعفونی وز مایه کوبی نسبت به بازدید از واحمرک -2
 .امپزشکی جعفریه تحویل می نماید ددامدار فرم تکمیلی را به  -3
 ر  از دامـدا  ،اداره دامپزشکی جعفریه پس از بررسی فرم ، درصورت داشتن شرایط مجوز صادر و یا درصورت نیاز به اخذ تعهـد کتبـی                   -4

 . وز را صادر می نماید خذ و سپس مجاتعهد 
 . دامدار موظف است که جهت دامهای ورودی خود گواهی بهداشتی دامپزشکی مبدا را ارائه نماید  -5
 . درصورتی که دامدار شرایط فوق را رعایت نمود برگه مجوز بهداشتی دامدار مهر و تائید خواهد شد  -6

  
  : مقدمات اجرایی 

  داری با حضور روسای ادارات بخشجلسه توجیهی در بخش -1
 . منوط به ارائه مجوز آغاز پرواربندی شود ... الزام در معرفی تسهیالت به دامداران ، پرداخت نهاده ها و  -2
 . انجام  واکسیناسیون   تب برفکی در فواصل طرح بنا به صالحدید اداره کل منوط به ارائه مجوز فوق خواهد بود  -3
 .  روستایی بخش انجام شود جلسه توجیهی جهت شوراهای -4
روستای شوراهای بخش موظفند بر ورود و خروج دام در روستا و دریافت مجوز فوق نظارت نمایند و موارد تخلف  را به دامپزشـکی                          -5

 .ارائه نمایند 
 . دد پروانه واحدهایی که واجد پروانه می باشند و ضوابط فوق را رعایت نمی نمایند جهت ابطال به جهاد اعالم می گر -6
 . واحدهایی که اقدام به دریافت مجوز  بهداشتی ننمایند ، اخطار کتبی و بار دوم به دادگاه معرفی می شوند  -7
 . مکانیسم کنترل در اجرای طرحهای همزمان اخذ مجوز آغاز پرورش توسط اکیپ عملیاتی می باشد  -8
 

  
  15/10/1388  :زمان آغاز 



  : فلوچارت اجرایی 
  
  
  

    
  دامدار

  اجعه به مرکز مایه کوبیمر
    

  مرکز مایه کوبی
  ضدعفونی واحد و تکمیل فرم اطالعات

    
  دامدار

  ارائه فرم کارشناسی اطالعات به دامپزشکی بخش
    

  اداره دامپزشکی    
  بررسی فرم کارشناسی   

  
                         واجد شرایط                                                              فاقد شرایط                          

  
  دامدار    دامدار

  هماهنگی جهت ورود دام با مجوز    اعالم نواقص
          

  دامدار    دامدار
 ارائه گواهی حمل به دامپزشکی بخش    رفع نواقص

        
  دامپزشکی بخش    
  صدور فرم مربوطه    
        

  

 شروع

 پایان



  : عنوان طرح 
  دیه بهداشتی و مجوز جوجه ریزی توسط شرکتهای ممیزی صدور تائی
  :مجری 

  اداره مبارزه با بیماریهای طیور
  :اهداف کیفی طرح

  نظارت مستمر بهداشتی قرنطینه ای در واحدهای مرغداری -1
 ایجاد نظم بهداشتی در واحدهای پرورشی -2
 بازسازی و بهسازی واحدهای مرغداری -3
  بیماریهای واگیر دامیکاهش خسارات ناشی از بروز یا اپیدمی -4
  بصورت مستمرفات بهداشتی در واحدهاشناسائی تخل -5
 مستندسازی و تسریع در برخورد قاطع با واحدهای متخلف -6
 اجرائی کردن صدور مجوز جوجه ریزی توام با صدور تائیدیه بهداشتی  -7
 ... رعایت ضوابط بهداشتی مانند فواصل جوجه ریزی و  -8
 دقیق از آمار و وضعیت پرورشی واحدهابدست آوردن اطالعات به روز و  -9

 افزایش بهره وری تولید -10
  :وضعیت قبل       
تا قبل از اجرای این طرح واحدهای مرغداری فقط هنگام تمدید پروانه های مرغداری به ادارات دامپزشکی مراجعـه مـی نمودنـد و در ایـن                            -

ساختار ( تخلفات سخت افزاری و نرم افزاری ،سیستم نظارت مستمر   فاصله تخلفات بهداشتی متعدد می توانست صورت پذیرد که بعلت نبود            
  می توانست رخ دهد ) مرغداری ، رعایت ضوابط بهداشتی 

   .بخش خصوصی انجام می شد  مراکز درمانی صدور مجوز جوجه ریزی توسط ، قبل از اجرای این طرح  -
   :گردش کار

واحد را نموده و کارشناس مرکز پس از مراجعه به واحد فرم وضعیت بهداشتی              مرغدار با مراجعه به شرکت ممیزی درخواست بازدید از           -1
 . مرغداری را تکمیل می کند 

 در واحدهای گوشتی و پولت بازدید قبل از جوجه ریزی انجام می شود و در واحدهای تخمگذار درحین پرورش نیز می توانـد بازدیـد                    -1-1
  . انجام شود 

 . شکی شهرستان ارسال می شود و پس از بررسی فرم اقدام الزم صورت می گیرد فرم تکمیل شده جهت اداره دامپز -2
 باتوجه به برنامه زمان بندی برخی از مشکالت با اخذ تعهد محضری مهلت داده می شود و برخی از موارد الزم االجرا در هر مرحلـه                           -1-2

 . می باشد 
انجام شـده در قالـب مجـوز جوجـه     ) در ابتدای هر دوره سه ماهه   ( ید   نوبت بازد  2جهت صدور تائیدیه بهداشتی در مرغداری گوشتی         -3

 . ریزی مالک عمل صدور تائیدیه بهداشتی می باشد 
پروانه واحدهای دامداری متخلف و نیز واحدهایی که تائیدیه بهداشتی نمی گیرند به جهاد کشاورزی اعالم شـده و پروانـه واحـدهای                        -4

 .  فوق ابطال می گردد 
  

  : ایی مقدمات اجر
  برگزاری جلسات توجیهی با اتحادیه و شرکتهای تعاونی مرغداران  -1
 تنظیم برنامه زمانی اجرای طرح و مهلت بندی رفع نواقص با هماهنگی اتحادیه و شرکتهای تعاونی مرغداران  -2
 برگزاری جلسه عمومی با مرغداران استان و توجیه طرح  -3
 ه کلبرگزاری جلسات راهبردی طرح در کمیته فنی ادار -4
  و کارشناسان شرکت ممیزیبرگزاری جلسات توجیهی با مدیرعامل -5
بـه  ادارات  طرح موضوع جلسه در کارگروه آب و کشاورزی استان و اخذ مصوبات الزم مبنی بر الزامـی نمـودن ارائـه خـدمات                         -6

 دریافت تائیدیه بهداشتی 
 طرح موضوع در کمیسیون صدور پروانه جهاد کشاورزی -7

 
  



  1/5/1388  :زمان آغاز 
  : فلوچارت اجرایی 

  
  
  

  

  
                واجد شرایط                                                                               فاقد شرایط                          

  
  دامپزشکی شهرستان    دامپزشکی شهرستان

  صدور مجوز جوجه ریزی    اعالم نواقص
          

  مرغدار    مرغدار
  ارائه مجوز جوجه ریزی دو دوره    رفع نواقص

          
  شرکت ممیزی    
  صدور تائیدیه بهداشتی     
        

  

  
  مرغدار

  ارائه درخواست بازدید به شرکت ممیزی
    

  شرکت ممیزی
  انجام بازدید و تکمیل فرم گوشتی و پولت

    
  

  دامپزشکی شهرستان
  بررسی فرم بازدید

 شروع

 پایان

 تخمگذار تخمگذار

 واجد شرایط فاقد شرایط



  : عنوان طرح 
  استقرار سیستم ارزیابی عملکرد ادارات و پرسنل 

  :مجری 
  شورای معاونین 

  :اهداف کیفی طرح
 پایش و کنترل منظم طرح ها و اهداف -1
 مشارکت پرسنل و مدیران در طراحی اهداف و بهبود مستمر امور  -2
 ایجاد رقابت سازنده در پرسنل  -3
 ستمر پیشرفت برنامه ها  برنامه ها و پایش مگانتتدوین جدول زمانی  -4
 اهداف ارزیابی عملکرد درست تحقق  -5
 تدوین استراتژی ها و اهداف کوتاه مدت  -6
 مستند سازی نظارت بر عملکرد پرسنل  -7
 نظام مند نمودن روشهای تشویق پرسنل  -8
  

  :وضعیت قبل       
شویق پرسنل تعریف شده است و طرحهای فـوق بـا           سیستم های طراحی شده قبل از قبیل فرمهای ارزشیابی، کارانه ، پرداخت مزایا جهت ت               -

 مشکالتی از قبیل سالیانه بودن ارزیابی ، تعدد افراد ارزیابی کننده ، روبرو بوده اند
 برنامـه ریـزی و      در مـشکالت مـدیریتی       بـروز   موجب MBOنبود سیستم های مدیریتی مبتنی بر طراحی و مدیریت براساس هدف مانند              -

 .ودارزیابی کاری ادارات می ش
  

   :گردش کار
  

    گردش کار در پیوست آمده است 
  
  
  

  : مقدمات اجرایی 
جهت اجرائی نمودن این طرح آئین نامه ای تدوین شد که به تصویب ستاد تحول اداری اداره کل دامپزشکی استان رسید و مالک عمـل                         

  .کاری قرار گرفته است
  تدوین  پیش نویس اولیه طرح -1
 ل اداری و تصویب نهایی طرح بحث و تبادل نظر در ستاد تحو -2
 تشریح  تبیین طرح در جلسه شورای هماهنگی اداره کل -3
 تشریح و تبیین طرح در جلسه عمومی پرسنل -4

  
  1/1/1388  :زمان آغاز 

  
  
  
  
  



  
  

  : فلوچارت اجرایی 

  

 مسئول اداره
 جلسه مشترک ماهیانه با پرسنل

 مسئول اداره
 جمع بندی فعالیت و ارزیابی بصورت سه ماه 

 کمیته ارزیابی عملکرد
 بررسی عملکرد کاری ادارات و پرسنل

 ارزیابیکمیته
 ابالغ مصوبات مرتبط با برنامه های کاری 

  کمیته ارزیابی 
  نهائی پرسنل برتر و نوع تشویقتعیین

 ادارات
  انجام مصوبات

  کمیته ارزیابی 
  ادی و معنوی پرسنل تشویق م

 پایان پایان



  : عنوان طرح 
  غداریها به اتحادیه مرغداران استان  واگذاری امور اجرائی صدور مجوزهای حمل مربوط  به مر

  
  :مجری 

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی
  

  :اهداف کیفی طرح
  کاهش امور تصدی گری دولت -1
 اجرائی کردن قرنطینه مبدا و مقصد در مرغداریها -2
 بهبود روند نظارت بر محموله های خروجی استان  -3
 تسریع در انجام کار ارباب رجوع -4
  های حمل صادره افزایش میزان صدور گواهی -5

  
  :وضعیت قبل       
 صدور گواهی های حمل صادره توسط اداره دامپزشکی شهرستان قم انجام می شد که بدلیل مشکالت صـدور گـواهی حمـل در خـارج از                           -

 .وقت اداری ، مشکالتی جهت مرغداران ایجاد می شد 
  

   :گردش کار
 و   اتحادیه مرغداران استان سه مرکز باربری در سه منطقه ارتباطی اصـلی قـم شناسـائی                   نامه منعقد شده با سازمان پایانه ها و نیز          با تفاهم  - 

   . شده استکاردان دامپزشک در مراکز فوق  جهت نظارت بر محموله ها مستقر تحت پوشش طرح قرار گرفت و 
  .ین قرنطینه ایجاد شد  ورود به سیستم آن الPassword هولوگرام و  و همچنین  مجوز های مربوطه از سازمان اخذ شد -
 یک نفر دکتر دامپزشک بعنوان مسئول فنی اتحادیه مرغداران تعیین و پروانه مسئول فنی از این اداره کل دریافت نمود که طبق آئـین نامـه                           -

   . می باشدرا دارا ) بصورت متمرکز ( نظارت بهداشتی امکان صدور گواهی حمل را جهت کلیه مرغداران 
فنـی ارسـال مـی       تحت نظر مسئول     صادر و به صورت ایمیل به کاردان        ) پس از بازدید و تائید کاردان       ( مجوزهای وارده را     دکتر دامپزشک    -

  .  نماید که کاردان در مرکز باربری پرینت مجوز را گرفته و هولوگرام و مهر برجسته زده و مجوز را تحویل می دهد 
  .راکز باربری مجاز به صدور بارنامه بدون گواهی حمل دامپزشکی نیستند اداره کل پایانه های استان ، م با هماهنگی -
  

  : مقدمات اجرایی 
  .  صادر می شود  توسط اتحادیه مرغداران استان در حال حاضر مجوزهای کود مرغی ، مرغ گوشتی و تخم مرغ

  مکاتبه با سازمان دامپزشکی کشور و اخذ مجوز الزم -
 پزشک و سه نفر کاردان دامپزشک توسط اتحادیهجذب و بکارگیری یک نفر دکتر دام -
 تهیه هولوگرام و مهر برجسته و امکانات رایانه ای مربوطه جهت پرسنل فوق -
 برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه مرغداران استان و مسئول فنی جهت توجیه طرح  -
  اطالع رسانی مناسب به مرغداران از طریق اتحادیه مرغداران  -
  امه مشترک  استان جهت کنترل اجرایی تفاهم ن بار اکیپ مشترک دامپزشکی و سازمان پایانه ها از مراکز باربری یک دو هفته بازدید  -
  

  1/9/1388  :زمان آغاز 
  
  
  



  
  : فلوچارت اجرایی 

  
  
  

    
   مرغدار

  ارائه درخواست به اتحادیه
    

  کاردان دامپزشک
  بازدید و تائید محموله

    
   دکتر دامپزشک

ت تائید کاردان  و صدور گواهی و ایمیل به دریاف
  کاردان

    
  کاردان

   مهر نمودن مجوز و الصاق هولوگرام
    

   تحویل مرغدار
  

 شروع

 پایان



  : عنوان طرح 
   جمع آوری و انتقال تخم  مرغ نوک زده به مرکز پاستوریزاسیون تخم مرغ

  
  :مجری 

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی
  

  :اهداف کیفی طرح
 عیت بهداشتی تخم مرغ عرضه شده بهبود وض -1
 اصالح وضعیت از مبدا تولید در مرغداریها -2
 عدم عرضه تخم مرغ شکسته و نوک زده -3
 جلوگیری از تولید تخم مرغ مایع غیربهداشتی  -4

  
  :وضعیت قبل       

از طرفـی برخـی افـراد    .  تا قبل از اجرای طرح تخم مرغهای شکسته که در سطح مراکز مشاهده می شد جمع آوری و معدوم می گردیـد                 -
  .می دادندل یبصورت غیرمجاز از تخم مرغهای فوق تخم مرغ مایع تهیه نموده و به قنادی ها و صنایع غذایی تحو

  
   :گردش کار

 با هماهنگی انجام شده ازطریق اتحادیه مرغداران استان کلیه تخم مرغهای نوک زده از سطح مرغداریها به دو مرکـز ایجـاده شـده ارسـال          - 
  .شده و پس از جمع آوری و بررسی وضعیت تخم مرغها برخی معدوم و مابقی به مرکز پاستوریزاسیون تخم مرغ ارسال می شود 

  
  : مقدمات اجرایی 

 برگزاری جلسه هماهنگی با اتحادیه مرغداران تخمگذار استان در جهت توجیه مرغداران تحت پوشش  -1
 دو کارگاه غیرمجاز تخم مرغ مایع در استان یربهداشتی در تخم مرغهای غشناسائی ، توقیف و معدوم سازی  -2
 فعال نمودن دو مرکز مجاز همراه با مسئول فنی دامپزشکی بعنوان مرکز جمع آوری تخم مر غهای شکسته  -3
 هماهنگی با دامپزشکی استان تهران جهت انتقال تخم مرغها به تهران  -4
  

  1/10/1388  :زمان آغاز 



  پایان 

  : فلوچارت اجرایی 
  
  
  

  

  
     غیرقابل فرآوری                                                                     قابل فرآوری                                              

  
  سازی معدوم      مرکز

   صدور گواهی حمل جهت انتقال به 
        تهران

          
       دامپزشکی مقصد

      تائیدیه تخلیه
          

  

  
  مرغدار

   انتقال تخم مرغ به مرکز جمع آوری
    

  
   مرکز جمع آوری

        بررسی وضعیت تخم مرغ

 شروع

 پایان



  
  : عنوان طرح 
   واحدهای دامداری و مرغداریGISاستقرار سیستم 

  
  :مجری 

  صدور پروانه اداره نظارت بر بهداشت عمومی
  

  :اهداف کیفی طرح
 کاهش خطا در تعیین سنجش فواصل -1
  نظارت در وضعیت منطقهبهبود -2
 در دسترس بودن اطالعات کامل مرغداری -3
  و دامداری الیه جغرافیایی جهت ارزیابی موقعیت مرغداری40در دسترس بودن اطالعات  -4
 امکان ارزیابی و نظارت بر فعالیت  -5
 شفاف سازی اطالعات -6
  افزایش سرعت در تحلیل و تفسیر وضعیت مرغداری -7

  
  :وضعیت قبل       
 انـدازه گیـری مـی شـد        GPSز مراکز دامداری و مرغداری ها  توسط کارشناس در منطقه انجام می شد و فواصل با متر یا دستگاه                     بازدید ا  -

  .) تاسیس صادره که فعالیت ساخت و ساز نداشتندپروانه های نبود اطالعات ( امکان بروز خطا در صورت ناقص بودن نقشه های استعالمی 
 . وجود نداشت ...   د با جاده ها ، روستاها ، صنایع وابسته دام ، آبهای سطحی و  بررسی وضعیت موقعیتی واح -
  

   :گردش کار
 و صـدور    کـل دراختیـار اداره    ) تهیه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی اسـتان         (  واحدهای دامداری و مرغداری      GISدرحال حاضر برنامه     -

  . پروانه قرار گرفته است 
 بررسی می شود ، سپس از محل بازدید شده و سپس گزارش کارشناسی تنظیم می شود و  GIS استعالمی در  قبل از بازدید موقعیت واحد -

  . واحد پیوست و در پرونده واحد قرار می گیرد  GISی نقشه سبه هر گزارش کارشنا
 واحد مورد نظر و مالک  GISنقشه ...  و   در کمیته فنی صدور پروانه ، تحلیل های مورد نیاز در زمینه تغییر کاربری ، پروانه های تاسیس -

  . عمل قرار گیرد 
  

  : مقدمات اجرایی 
 اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان جهت تحویل یک نسخه از برنامه  - 1
  ساعت همکاران  60عقد قرارداد با مجری طرح جهت آموزش  - 2
 نصب برنامه در واحدهای فنی من جمله صدور پروانه  - 3
 عات برنامه ازطریق سرور مرکزی سازمان جهاد کشاورزی بصورت ماهیانه یکبار به روز نمودن اطال - 4

  
  1/10/1388  :زمان آغاز 



  : فلوچارت اجرایی 
  
  
  
  

    
    کارشناس

   واحد در سیستمGISتعیین موقعیت 
    

   کارشناس
  بازدید از محل

    
   کارشناس

  GISتنظیم گزارش به همراه پیوست نمودن نقشه 
  ریسیستم ادا

    
  مدیر کل
  تائید نامه

  

 شروع

 پایان



  : عنوان طرح 
   واگذاری نظارت پایان دوره مرغداریها  به شرکت های ممیزی

  
  :مجری 

    اداره دامپزشکی شهرستان قم
  

  :اهداف کیفی طرح
   متمرکز نمودن بازدیدهای پایان دوره در یک مرکز -1
 بهبود سیستم نظارت بر عملکرد بخش خصوصی -2
 گذاری ارتباط بین مرغدار و مسئول فنی مرغداری  در کیفیت نظارت پایان دوره  جلوگیری از تاثیر  -3
 بهبود سیستم نظارت قرنطینه مبدا و مقصد در مرغداریها -4
 جلوگیری از سوء استفاده از جعل مدارک بخش خصوصی -5
 در دست داشتن آمار و محل کشتار و انتقال طیور پایان دوره -6

  
  :وضعیت قبل       
رای این طرح مرغداران از مراکز درمانی گواهی تائیدیه سالمت گله را اخذ نموده و باستناد آن نیـز گـواهی حمـل مـرغ داخـل                            تا قبل از اج    -

 و تائیدیه سالمت گله را به اداره دامپزشکی شهرستان جهـت صـدور گـواهی  حمـل خـارج                     را دریافت نموده  استانی به کشتارگاههای طیور     
  . استانی ارائه می نمودند 

باطات مرغدار با مسئول فنی مرغداری ، عدم بازدید مراکز و صدور گواهی ، جعل مدارک و اسناد صادره مرکـز بخـش خـصوصی ، عـدم                            ارت -
 از مشکالت طرح قبلی بـود  ... و کنترل گواهی صادره با تعداد مرغ موجود پایان دوره و عدم وحدت رویه در نحوه و موارد چک لیست بازدید            

 . 
  

   :گردش کار
کارشناس مرکز از مرغداری بازدید نموده و چـک لیـست           ) یک شرکت ممیزی    ( حال حاضر مرغدار به شرکت ممیزی مراجعه می نماید           در   -

را تکمیل نموده و به مسئول شرکت ممیزی ارائه می نماید بسته به وضعیت گله ، تعـداد مـرغ                     ) 1پیوست  .... ( وضعیت مرغداری ، تلفات و      
 )2پیوست ) (  استانی داخلگواهی (  روز صادر می شود 3نیاز توسط مسئول شرکت تعیین و در طول دوره بارگیری پایان دوره گواهی مورد 

درصورتی که مرغدار درخواست انتقال مرغ به کشتارگاههای استانهای دیگر را داشته باشد یک برگه داخل استانی صادره را به اداره تحویـل                      -
 . ه گواهی حمل خارج استانی صادر می شود داده و ابطال شده و در عوض یک برگ

  . برنامه چهارم توسعه تعریف شده است94این بازدید در راستای بازدیدهای تکمیلی جهت صدور تائیدیه بهداشتی مرغداری در راستای ماده  -
  

  : مقدمات اجرایی 
 برگزاری جلسه هماهنگی با اتحادیه مرغداران استان  - 1
 ن اطالع رسانی به مرغداران استا - 2
 جلسه با هماهنگی با مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاه های طیور استان  - 3
 اطالع رسانی به مدیران عامل کشتارگاههای طیور استان  - 4
 برگزاری جلسه توجیهی با کارشناسان شرکت ممیزی - 5

  
  1/10/1388  :زمان آغاز 



  پایان

  : فلوچارت اجرایی 
  
  
  

  

  
       واجد شرایط کشتار                                                  فاقد شرایط                                                    

  
  شرکت ممیزی   اداره دامپزشکی شهرستان

   صدور گواهی حمل داخل استانی  بررسی وضعیت گله
  
  
 

  اداره دامپزشکی شهرستان     کشتارگاه داخل استان
  درخواست صدور گواهی حمل خارج استانی    ارائه گواهی جهت کشتار

    

  

  ابطال برگه   
  داخل استانی

  دامپزشکی شهرستان    
  صدور گواهی خارج استانی    
        

  

  
  مرغدار

  ارائه درخواست به شرکت ممیزی
    

  
   شرکت ممیزی  

  بازدید از گله

 شروع

  پایان



  : عنوان طرح 
   صدور تائیدیه بهداشتی مرغداری

  
  :مجری 
  پزشکی شهرستان قم  اداره دام

  
  :اهداف کیفی طرح

 نظارت مستمر بر واحدهای مرغداری -1
 اجرائی کردن بازدید مجوز جوجه ریزی در قالب شرکت ممیزی -2
  برنامه چهارم توسعه94همخوان نمودن ضوابط جوجه ریزی با ضوابط ماده  -3
  برنامه چهارم توسعه94 برخورد قانونی با مرغداران متخلف در راستای ماده  -4
 ت آوردن اطالعات بهداشتی به روز مرغداریهابدس -5
 استقرار سیستم نظارت بر روند وضعیت نرم افزار و سخت افزاری مرغداریها -6
 بهبود ساختار بهداشتی مرغداریها -7
 شناسائی  و  برخورد قضائی با تخلفات بهداشتی مرغداریها -8
 نطقه داشتن ابزارهای الزم درجهت مدیریت جوجه ریزی براساس وضعیت بیماری م -9

  
  :وضعیت قبل       
 تمدیـد      کار متمرکز نمودن و واگذاری مجوز جوجه ریزی به بخش خصوصی انجام شد که در این راستا از ابزارهـای بیمـه ،                        1387در سال    -

 نیاز به  درحالی کهاما مرغداران تخمگذار در این طرح قرار نداشتند   . پروانه  در جهت اعمال ضوابط و الزام نمودن مرغداران استفاده می شد              
برخورد با واحدهای متخلف بود کـه الزامـات           از طرفی یکی از مهمترین درخواستهای مرغداران استان ،        . بود  در طول دوره    بازدیدهای منظم   

   .  بسیار موثر بود 94حقوقی ماده 
  

   :گردش کار
مرغداری هـای گوشـتی   .    از شرکت ممیزی دریافت نمایند   ماه یک بار تائیدیه بهداشتی     6درحال حاضر کلیه مرغداران موظف شده اند هر          -1

 .  ماه حداقل دو نوبت مجوز جوجه ریزی و مجوز بارگیری پایان دوره دریافت نمود تا تائیدیه بهداشتی صادر شود 6موظفند در این 
 . ص را رفع نماید اختمانی باشد در برنامه زمانی مهلت داده شده بایستی نواقس درصورتی که مرغداری دارای نواقص  -2
 . تائید بهداشتی جهت پاسخ کلیه استعالمات تمدید یا صدور پروانه بهره برداری یا پروانه بهداشتی بهره برداری الزامی است  -3
 .  دریافت غرامت بیمه آنها لغو می گردد ،مرغدارانی که تائیدیه بهداشتی ندارند  -4
با معرفی به سازمان جهـاد کـشاورزی ابطـال پروانـه شـده و بـه       ) تغییر کاربری ( نمایند مرغدارانی که تائیدیه بهداشتی ندارند یا تخلف می          -5

 . تعزیرات حکومتی معرفی می شوند 
کلیه بانک ها و نیز سازمان جهاد کشاورزی و سایر ادارات موظف شده اند در ارائـه هـر گونـه تـسهیالت و خـدمات بـه مرغـداران تائیدیـه                                 -6

 . ا ارائه نمایند بهداشتی با مجوز جوجه ریزی ر
  

  : مقدمات اجرایی 
 برگزاری جلسات هماهنگی با اتحادیه و شرکتهای تعاونی مرغداران درجهت توجیه طرح  -1
  برگزاری جلسات عمومی با مرغداران درجهت توجیه طرح  -2
  گردش کار 5 و 6تصویب بند جهت ) کارگروه تولیدی اقتصادی (  برگزاری جلسه در کارگروه آب و کشاورزی  -3
 طرح موضوع در کمیسیون صدور پروانه -4
  شرکت ممیزیمدیربر گزاری جلسات توجیهی و فنی طرح در اداره کل با حضور  -5

  
  1/6/1388  :زمان آغاز 



  : فلوچارت اجرایی 
  
  
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  

  شرکت ممیزی    رکت ممیزیش
  صدور تائیدیه بهداشتی    اعالم نواقص به مرغدار

        
      مرغدار

      رفع نواقص بهداشتی
  

   
  مرغدار

     درخواست بازدید به شرکت ممیزی
    

  
  شرکت ممیزی

  انجام بازدید و تکمیل چک لیست 

 شروع

 وجود نواقص
  واجد شرایط

 پایان



  : عنوان طرح 
  طرح عرضه گوشت و مرغ بسته بندی در تاالرهای پذیرایی و رستورانهای قم

  
  :مجری 

   اداره نظارت بر بهداشت عمومی
  

  :اهداف کیفی طرح
  دقیق تر بر نحوه توزیع ، عرضه ، مصرف و رعایت زنجیره سرد نگهداریکنترل و نظارت -1
 ... ) تاریخ تولید و انقضاء ، مشخصات کارگاه بسته بندی و ( شناسنامه دار نمودن گوشت و مرغ با درج اطالعات شامل  -2
 صرفدر طول مدت حمل و نقل ، نگهداری و م.. جلوگیری از آلودگی شیمیایی ، فیزیکی ، میکروبی و  -3
 حفظ و تامین  بهداشت عمومی با بهبود کیفیت بهداشتی گوشت و مرغ مصرف شده  -4
 جلوگیری از عرضه و مصرف مرغ و گوشت تاریخ گذشته  -5
 حفظ کیفیت محصوالت منجمد بدلیل جلوگیری از انجماد کند  -6
 کشتار غیرمجازاستحصالی از جلوگیری از عرضه گوشت های  -7
 رفه ای جلوگیری از رقابت های ناسالم و ح -8

  
  :وضعیت قبل       

گوشت قرمز واحدهای مذکور به صورت فله تهیه می شد که این عمل عالوه بر مخاطرات بهداشتی زیاد، امکـان ردیـابی منـشا اولیـه را                 - 
 از  کـدام باتوجه به آنکـه هـیچ  . های غیرمجاز در رستوران ها وجود داشت       دام سخت و حتی غیر ممکن می ساخت و امکان حضور کشتار          

محـصول  فـساد   تـسریع   بصورت کند انجام شده و این امور موجب          در رستوران ها     رستوران  ها تونل انجماد ندارند هرگونه انجمادسازی         
   . می شود 

  
    :گردش کار

 در مراکز در رستوران ها بصورت بسته بندی شده... عرضه و مصرف کلیه محصوالت مرغ اعم از مرغ کامل ، قطعه بندی شده ،  بی خس و             -
 . مجاز می باشد  

 . محصوالت مرغ منجمد بایستی حتماً دارای برچسب محصول منجمد باشد و رستوران داران حق انجماد نمودن مرغ تازه را ندارند  -
 .درخصوص گوشت قرمز نیز طرح مشابه مرغ می باشد که اجرای آن موکول به سال آتی شده است  -
  

  : مقدمات اجرایی 
 ر کار گروه سالمت و امنیت مواد غذائی استانداری و تصویب کلی طرح طرح موضوع د -1
 برگزاری جلسات هماهنگی  توجیهی و آموزشی با مدیران اتحادیه تاالرهای پذیرایی و رستورانها  -2
  برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران واحدهای بسته بندی و کشتارگاهی جهت آشنایی با طرح و فراهم نمودن بستر کار -3
 گزاری جلسه عمومی با کلیه اعضاء صنف چلوکبابی ها و تاالرداران قم و توجیه کامل طرحبر -4
 تجهیز و راه اندازی یک اکیپ ویژه در صبح و شب جهت بازدید اختصاصی از رستوران و تاالرها و نظارت بر اجرای طرح  -5
 

  
    :زمان آغاز 

  .  آغاز گردید ، واحدهای مذکور موظف به تامین مرغ بسته بندی از مراکز مجاز شدند 88 طرح طی دو مرحله اجرا می شود ، فاز اول از ابتدای آذرماه
  1388از ابتدای آذرماه :   گوشت مرغ و محصوالت آن  :مرحله اول 
  1389 سال  :گوشت قرمز و محصوالت آن : مرحله دوم 



  
  : عنوان طرح 

   طرح کدگذاری مراکز عرضه فرآورده های خام دامی
  

  :مجری 
  اداره نظارت بر بهداشت عمومی

  
  :اهداف کیفی طرح

  عرضه ز امکان دسته بندی کردن اطالعات مربوط به مراک -1
  GISامکان ردیابی اطالعات مراکز عرضه در سیستم  -2
 تکمیل اطالعات کامل سخت افزاری مراکز عرضه -3
 امکان ردیابی تخفات مراکز توسط ارباب رجوع و دامپزشکی  -4
 راکز عرضهت بر مبهبود سطح نظار -5
 اسایی کامل مراکز عرضه فرآورده های خام دامینش -6

  
  :وضعیت قبل       

 مراکز عرضه در سیستم رایانه ای اداره کل ثبت می شد و حجم اطالعات سخت افزاری مربوط به مراکز فوق بـصورت محـدود و در                  اطالعات  -
 GISریافت می گردید و اطالعـات مربـوط ارتبـاطی بـا سیـستم                هنگام صدور دفترچه مراکز عرضه از متصدی د        .بود   مورد   12-15حدود  

  . نداشت 
  

   :گردش کار
 .  به صورت عملیاتی نهایی می شود1389 مراکز عرضه می باشد که در سال  GISاین طرح بخش اول از طرح کدگذاری و ثبت اطالعات  -
موقعیت جغرافیـایی مرکـز بـر روی    ) پیوست (  تکمیل فرم مربوطه     در این طرح اکیپ های عملیاتی با مراجعه به مراکز عرضه و            مرحله اول     -

 رقمی برای هر مرکز صادر می شود از       10فرم ها پس از تکمیل سورت شده و کدهای          . ت می نمایند    برا ث )  نقشه شهری قم     (  GISنقشه  
 . بعدی کد شماره مرکز عرضه می باشد  رقم 4 رقم بعدی کد مرکز عرضه و 2 رقم دوم کد شهرستان 2ل کد استان و رقم ا2سمت راست 

  .   در هر مرکز عرضه نصب می شود  GISپس از تکمیل کدها برچسبهای کد  -
  

  : مقدمات اجرایی 
 طرح موضوع در کارگروه سالمت و امنیت غذایی و تصویب و تخصیص اعتبار طرح  -1
 برگزاری جلسه کارشناسی طرح در کمیته فنی اداره کل -2
  با مجری طرح و عقد قرارداد برگزاری جلسه توجیهی -3

  
  18/12/88  :زمان آغاز 



  : فلوچارت اجرایی 
  
  
  
  
  

  
  بازرس فرآورده های خام دامی

  مراجعه به مرکز  ثبت اطالعات کامل
    

  اداره بهداشت دامپزشکی
GISثبت اطالعات در نرم افزار و مقعیت یابی در 

  
 اداره بهداشت دامپزشکی

  صدور کد ده رقمی مراکز و  دسته بندی
    

  بازرس فرآورده های خام دامی 
اصالح کد دفترچه و نصب برچسب در معرض 

  دید عمومی

 شروع

 پایان



  : عنوان طرح 
  ساماندهی خودروهای حامل دام و طیور زنده  در قالب شرکتهای باربری تحت نظارت دامپزشکی  و صدور دفترچه مجوز فعالیت

  
  :مجری 

  میاداره نظارت بر بهداشت عمو
  

  :اهداف کیفی طرح
 صدور دفترچه های قطعی مجوزهای حمل خودروهای حامل دام و طیور -1
 افزایش سطح نظارت بر خودروهای حامل دام و طیور -2
 متمرکز نمودن نظارت بر خودروهای فوق در قالب سه شرکت -3

  
  :وضعیت قبل       

ام و طیور بایستی تحت عضویت یک شرکت تعاونی درآمده تـا بتواننـد مجـوز                خودروهای حامل د  .......................... طبق دستورالعمل شماره     -
 نبـود  -2 هزینه باالی حق عضویت در شـرکتهای تعـاونی   -1فعالیت دریافت نمایند ولی این کار بنا به دایل متعدد قابل اجرا نبود که شامل    

 از پذیرش در شرکت های تعاونی موجود مشکالت حقوقی ناشی -3ابزارهای قانونی الزام عضویت در یک شرکت تعاونی 
 خودروهای فوق مجوز موقت دریافت داشته و علی رغم مهلت مقرر امکان صدور مجوز دائم بـرای                  1387این امر باعث شده بود که از سال          -

   . ایشان فراهم نبود
  

   :گردش کار
قم ملزم به جذب کاردان دامپزشک شده اند تا نظـارت           در حال حاضر سه شرکت باربری در استان قم تحت نظارت اتحادیه مرغداران استان                -

کلیه خودروهای حامل دام و طیور ملزم شدند به عضویت یکی از این سه شرکت درآمـده                 . های قرنطینه ای را در این سه مرکز انجام دهند           
 مدارک عضویت ، گواهی عـضویت بـه         و تعهدات و مدارک الزم را به شرکت مذکور تحویل نمایند در این راستا مرکز باربری پس از تکمیل                  

بـرای کلیـه    . همراه شماره عضویت را صادر و به شرکت ممیزی ارسال می نماید تا در پرونده خودرو و جهـت صـدور دفترچـه قـرار گیـرد                            
 . خودروهای حامل دام و طیور نیز دفترچه ای با درج موارد و تعهدات بهداشتی چاپ شده که تحویل راننده می شود 

  ملحوظ شده است ... چه ها ، اطالعات مالک ، راننده ، ضوابط بهداشتی ، شرایط خودرو ، تعهد و تمدید و در دفتر
  

  : مقدمات اجرایی 
 ی جلسه توجیهی با مراکز باربریرگزارب -1
 برگزاری جلسه توجیهی با شرکت ممیزی -2
 اعالم ضوابط به رانندگان خودروهای حامل دام و طیور -3
 بهداشتی حمل جهت خودروهای حمل دام و طیورچاپ و تکثیر دفترچه های  -4

  
  1/11/1388  :زمان آغاز 



  : فلوچارت اجرایی 
  
  
  
  
  
  

  

  
  راننده

  مراجعه به شرکت باربری
    

  شرکت باربری
 دریافت مدارک و اخذ تعهد و صدو ر کارت عضویت

  
 شرکت باربری

  صدور نامه عضویت به شرکت ممیزی
    

  شرکت ممیزی
درو ، تکمیل مدارک و دریافت نامه بازدید از خو

  عضویت
    

  شرکت ممیزی
  ارسال مدارک به دامپزشکی

    
  اداره کل دامپزشکی استان

صدور و تحویل دفترچه و مجوز حمل اشتغال به 
  راننده

 شروع

 پایان



  : عنوان طرح 
  واگذاری امور اجرائی قرنطینه های سیار به بخش خصوصی

  
  :مجری 

  مومیاداره نظارت بر بهداشت ع
  

  :اهداف کیفی طرح
 کاهش هزینه های نظات های قرنطینه ای -1
 کاهش تصدی گری های دولت در امور اجرائی -2
 ایش راندمان کاری اکیپ های قرنطینه ایزاف -3
 قابلیت جابجائی سریع و عملیاتی بودن نوع نظارت قرنطینه -4
 بهبود نظارت بر عملکرد پست های قرنطینه  -5

  
  :وضعیت قبل       

وجود دارد یکـی پـستهای      داخل کشوری    در استان پست قرنطینه دولتی وجود نداشت در استانها دو نوع پست قرنطینه               1388سال  تا قبل از     -
اسایی پست توسـط راننـده هـا ، وجـود راه هـای              نهزینه باالی احداث  و نگهداری ، ش       ( قرنطینه ثابت می باشد که دارای مشکالت زیادی         

پست های قرنطینه سیار نیز در برخی استانها فعال شده اسـت کـه مزایـای           . را دارا می باشد     ... ) سیر و   مفرعی ، امکان کنترل فقط در یک        
اما واگذاری امور اجرائی قرنطینه های فوق به بخش خصوصی شیوه جدیدی بود که در مرحله اول با بسیج سازندگی و در                      . زیادی دربر دارد    

  . . الیت انجام شد مرحله دوم با بخش خصوصی دامپزشکی این فع
  

   :گردش کار
برنامه بازدید و کشیک ها بصورت      . می باشد   ) راننده ، کاردان قرنطینه بخش خصوصی       ( اکیپ نظارت شامل یک خودروی سواری و دو نفر           -

 . هفتگی در مبادی اصلی تردد استان ، کشتارگاهها ، مجتمع های صنایع غذایی بصورت چرخشی فعال می باشند 
اد خرید خدمت با بخش خصوصی در زمینه تامین خودرو و نیز نیروی کاردان دامپزشکی منعقد گردیـده و طبـق  شـرح وظـائف و                           عقد قرارد  -

اداره کل دامپزشکی نظارت های قرنطینـه ای الزم را انجـام و گزارشـات مربوطـه بـصورت مـنظم بـه اداره کـل                          دستورالعمل های ابالغی    
 .دامپزشکی استان ارسال می شود 

  
  : مات اجرایی مقد

 برگزاری جلسات فنی مبنی بر نحوه فعالیت و واگذاری -1
 برگزاری جلسات توجیهی با مجری بخش خصوصی جهت اجرای طرح  -2
 برگزاری و مکاتبات الزم با نیروی انتظامی جهت همکاری با عوامل اجرائی طرح  -3

  
    :زمان آغاز 
   با همکاری بسیج سازندگی15/1/88:  مرحله اول 
   با همکاری بخش خصوصی دامپزشکی8/9/88 : مرحله دوم



  : فلوچارت اجرایی 
  
  
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  

  اداره کل    اداره کل
  جام نظارت های الزمنثبت در اداره کل و ا    تنظیم شکوائیه حقوقی دامپزشکی

        
      مرجع قضائی
      اجرای حکم

  

   
  شرکت بخش خصوصی

انجام نظارت قرنطینه ای و تکمیل گزارش 
  کار

 شروع

   گزارش تخلفات قرنطینه ای
 عدم مغایرت قرنطینه ای

 پایان

 پایان



  : عنوان طرح  
  ارسال و چاپ مقاالت آموزشی در جراید داخلی استان

  
  :مجری 

  روابط عمومی
  

  :اهداف کیفی طرح
 ن و دامافزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه بیماریهای مشترک انسا -1
 ایجاد زمینه تحقیق و نوشتن مقاالت علمی در همکاران -2
 ا فزایش تعامالت با رسانه ها در زمینه انتقال پیامهای بهداشتی  -3

  
  :وضعیت قبل       

  . موردی از درج مقاله در روزنامه ها نبوده است  -
  

   :گردش کار
 هرسه ماه یکبار یـک مقالـه بـا موضـوعات مـرتبط بـا بهداشـت         طبق جدول و لیست تنظیمی از طرف معاون فنی ، کلیه همکارا دامپزشک             -

عمومی و یا بیماریهای مشترک آماده نموده و به حوزه ماونت فنی تحویل می نمایند مقاالت فوق پس از بررسـی و تائیـد بـه واحـد روابـط                              
 . عمومی جهت ارسال به روزنامه های محلی جهت چاپ ارسال می شود 

  
  : مقدمات اجرایی 

ات حضوری با مدیران مسئول روزنامه های استان اهمیت کار تشریح شد و مقرر شـد مقـاالت فـوق بـصورت رایگـان در         طی جلس  - 1
 . روزنامه ها چاپ گردد 

  
  1/7/1388   :زمان آغاز 

  : فلوچارت اجرایی  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کارشناس
  اصالح مقاله

  
  
  

   
  معاون فنی

  تنظیم عنوان و تاریخ مقاله و ابالغ به همکاران
    

  کارشناس
 یل به معاون فنیتنظیم مقاله و تحو

  روابط عمومی
  ارسال مقاله به جراید

 شروع

  ت فنیمعاون
 بررسی مقاله

 عدم تائید

 پایان



  : عنوان طرح 
  خش استانی دارو و واکسن در برنامه نرم افزاریم در ثبت و ارسال اطالعات مراکز پ الزا

  
  :مجری 

  اداره دارو درمان
  

  :اهداف کیفی طرح
 یع و دریافت داروتسریع در امر نظارت بر توز -1
 بهبود سیستم ثبت اطالعات داروئی -2
 بهبود سیستم ردیابی داروهای توزیعی -3

  
  :وضعیت قبل       

 فعال شده و نرم افزاری جهت ثبت اطالعات داروئی موجود نبود ولی شرکتهای پخش استانی واکسن 1388شرکتهای پخش استانی از سال       -
  . نمودند می ارسال  به اداره کل  ثبت و Accessامه نرم افزاری اطالعات خود را درقالب برناز سالهای قبل 

  
   :گردش کار

شرکت های پخش استانی دارو اطالعات موجودی ، تحویلی داروهای مختلف و میزان توزیع به تفکیک هر داروخانه را در برنامه نرم افزاری                 -
  .ثبت نموده و در پایان ماه به اداره کل دامپزشکی ارسال می نماید 

  
  : مقدمات اجرایی 

    در زمان صدور پروانه مرکز پخش الزام مراکز پخش در استقرار سخت افزار و نرم افزار مربوطه -1
 هماهنگی درجهت تهیه برنامه نرم افزاری  مورد تائید اداره کل  -2

  
  1/7/1388   :زمان آغاز 

  
  :فلوچارت اجرایی  



  : عنوان طرح 
  "خام   طرح تعیین وضعیت بهداشتی شیر " 

  
  :مجری 

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی
  

  :اهداف کیفی طرح
 شناسایی نقاط خطر و بحرانی در مسیر تولید شیر خام از ابتدا تا زمان مصرف -
 بهبود وضعیت بهداشتی شیر خام در سطح استان و حفظ سالمت مصرف کنندگان و ارتقاء بهداشت و سالمت عمومی -
 باقیمانده های داروئی و آفالتوکسین در شیر خام در مناطق مختلفبررسی آخرین وضعیت توتال کانت ،  -
 آنالیز اطالعات و تحلیل داده ها در شناسایی نقاط بحرانی -
 

  :وضعیت قبل 
 در سالیان قبل دو تحقیق در زمینه آفالتوکسین و توتال کانت استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام شده است که نتایج هـر                          

 تحقیق دال بر نامناسب بودن وضعیت شیرهای تولیدی می باشد برهمین اساس جهت بهبود وضـعیت نیـاز بـه یـک اطالعـات دقیـق از نقـاط                      و
    .شیر می باشد ) تولید ، حمل و عرضه و فرآوری  (    مختلف

   :گردش کار
 :  فاز برنامه ریزی شده است 5این طرح در  -1

  مطالعه و بررسی بارمیکروبی شیر خام -
 در شیر خام ... ) و آنتی بیوتیک ها (  مطالعه باقیمانده های داروی -
  مطالعه آفالتوکسین در شیر خام -

 .   شده اسـت    در این طرح که با همکاری بخش خصوصی و تحت نظر یک متخصص اپیدمیولوژیست و میکروبیولوژیست انجام                   -2
 و  خودروهای حمل شیر مراکز جمع آوری شیر و مراکـز فـرآوری صـنعتی             ) صنعتی و سنتی    ( نمونه برداری از واحدهای دامداری      

 و  نتـایج    شدهسنتی شیر به تعداد مناسب نمونه برداری انجام شده و جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مرکزی اداره کل ارسال             
  . گرفته استدر برنامه نرم افزاری ثبت و آنالیز اطالعات صورت 

  
  : مقدمات اجرایی 

 ارائه طرح به استانداری و تصویب طرح  -1
 بهداشتی شیر خام با مسئولیت اداره کل دامپزشکی استان تشکیل کمیته ارتقاء کیفیت  -2
 تدوین مراحل مختلف طرح و تصویب در کمیته بهداشتی شیر خام  -3
 برگزاری جلسات هماهنگی توجیهی با بخش خصوصی -4
 عقد قرارداد با بخش خصوصی -5
 برگزاری جلسات کارشناسی با اساتید دانشگاه و مشاورین طرح  -6
  
  1388از تیرماه   :زمان آغاز 



  : فلوچارت اجرایی 
  
  
  
  
  

  
  

  
  بخش خصوصی

   واحدها و اخذ نمونه  و تکمیل پرسشنامهمراجعه به 
    

  بخش خصوصی
 ارسال نمونه به آزمایشگاه اداره کل

  
 آزمایشگاه اداره کل

  انجام آزمایشات و اعالم به بخش خصوصی 
    

  بخش خصوصی
  رم افزارثبت اطالعات پرسشنامه و نتایج آزمایشات در ن

    
   مشاور اپیدمیولوژیک

  آنالیز اطالعات و تفسیر نتایج 
    

  اداره کل دامپزشکی
طرح در کمیته بهبود کیفیت شیر و تدوین 

  استراتژی بهبود

 شروع

 پایان


