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اداره کل دامپزشکی استان در راستاي افزایش بهره وري و بهبود سیستم و پویا نمودن برنامه ها 

ن عالوه بـر انجـام فعالیتهـا و برنامـه هـاي روتـی      . اقدامات متعددي انجام داده است  1390درسال 

توسعه و  پنجمو قانون برنامه  1390پیش بینی شده در برنامه  اهدافوعملکرد در حدود انتظارات 

بهبود عملکرد کمی و کیفی در برخی از شاخصه هاي مدنظر ، به منظور ایجاد تحول در برنامه ها ، 

که در  استفاده از طرحهاي جدید و نو را مشابه سالهاي قبل در برنامه کاري خود قرارداده است

راستاي مستندسازي فعالیتها و استفاده از تجربیات همکاران تعدادي از این فعالیتها که اغلب براي 

اولین بار در کشور در استان قم به مرحله اجرا درآمده است لیست شده و خالصه اي از وضعیت  و 

  .گردش کار این طرحها مستندشده است 

اجرا شده لیست شده  1390ي شاخصی که در استان قم در سال در انتهاي کتاب نیز تعدادي از فعالیتها

  .است 

سري از مجموعه از  الگوهاي نوین اجرائی در استان قم می باشد بیانگر  سومیناین مجموعه که 

تالش ها و زحمات کلیه همکاران دامپزشکی استان در طراحی هدف گذاري ، برنامه ریزي اجرا، 

ح بوده است که برخود الزم می دانم از کلیه همکاران دامپزشکی پایش و نظارت در کلیه مراحل طر

  .ه اند تشکر نمایم دکه در کلیه مراحل فوق تالشهاي بی شائبه اي را انجام دا

  

  دکتر مهدي رفیعی محمدي                                                                     

  مدیرکل دامپزشکی استان قم                                                                  
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  : عنوان طرح 

   مایه کوبی تب برفکی با استفاده ازواکسن روغنی

  

  :مجري 

  اداره مبارزه با بیماریهاي دامی

  

  :اهداف کیفی طرح 

  افزایش مدت زمان  ایمنی تب برفکی -

  افزایش تیتر ایمنی دامها -

  ) یک نوبت در سال( کاهش هزینه هاي ناشی از مایه کوبی  -

  کاهش کانونهاي بیماري -

  افزایش بازده اقتصادي دامپروري و کاهش هزینه نگهداري و درمان  دام -

  کاهش مصرف دارو در دامها و در نتیجه کاهش آنتی بیوتیک به غذاي مصرفی جمعیت انسان -

  

  :وضعیت قبل 

ی طوالنی ندارند واکسن هاي مورد استفاده موجود از واکسن هاي  موسسه رازي ومریال می باشد  که ایمن

  .نیاز به تکرار واکسیناسیون می باشد   در نتیجه

  

  :گردش کار

واکسن هاي فوق بصورت نمونه آزمایشی وارد کشور شده است ودر استان قم بصورت آزمایشی مورد 

در این طرح سه واحد دامداري صنعتی شیري ، پرواربندي گوساله وگوسفند داري . استفاده قرار گرفت 

هزار راس دام پرواري نیز در استان با استفاده از  19000.بررسی تیتر سرمی قرار گرفته اند  داشتی تحت

( واکسن فوق مایه کوبی گردیده اند که تاثیر قابل توجهی در کنترل کانون هاي بیمار ي در بخش جعفریه 

  .داشت) قطب پرواربندي استان 

  

  :مقدمات اجرایی 

  ئی واکسن موجودگزارش کارشناسی مبنی برکاهش کارا -

  برگزاري جلسه کمیته فنی وتصمیم گیري در خصوص تزریق واکسن روغنی  -

  مکاتبه ورایزنی با مسئولین سازمان دامپزشکی و موافقت کارشناسان سازمان  -
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  برگزاري جلسه توجیهی با مسئولین مراکز مایه کوبی  -

  شروع طرح   -

   مطالعه وارزیابی اثر واکسن تزریقی  -

  به دامداران وشرکت هاي  تعاونیاطالع رسانی طرح  -

  

  :زمان آغاز

  1390اسفندماه  
  

  :فلوچارت اجرائی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بررسی هاکارشناس 

  گزارش ناکارآمدي واکسن موجود

  معاون فنی 

 برگزاري جلسه کمیته فنی و اتخاذ تصمیم

  مسئول اداره مبارزه با بیماریهاي دامی 

 خصوصی و اعالم زمان شروع طرح برگزاري جلسه توجیهی با بخش

  مراکز مایه کوبی بخش خصوصی

 اجراي طرح

  کارشاس بررسی ها

 مطالعه و ارزیابی اثر واکسن

  مسئول اداره مبارزه با بیماریهاي دامی

  مکاتبه و رایزنی با مسئولین مربوطه در سازمان
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    :عنوان طرح

  الصاق کپی گواهی حمل به رونوشت برگه بارنامه

   

   : مجري

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی

  

  : اهداف کیفی طرح

 کز باربريبهبود روند نظارت بر عملکرد مرا .1

 جلوگیري از تخلفات مراکز باربري .2

 بهبود مستند سازي برگه هاي بارنامه .3

 يظارت قرنطینه اافزایش سطح ن .4

  افزایش سطح نظارت بهداشتی قرنطینه اي در جابجایی دام و فراورده هاي خام دامی .5

  

  : وضعیت قبل

یانه دو بار از مراکز باربري این اداره کل در قالب گشت مشترك با سازمان حمل و نقل و پایانه ها ماه

استان بازدید می نماید و موضوع تفاهم نامه مشترك دامپزشکی و حمل و نقل پایانه ها را مبنی بر درج 

ردیابی صحت و سقم شماره هاي گواهی . شماره و تاریخ گواهی حمل در برگه بارنامه را کنترل می نمایند

  .مشکل بودلحظه بازدید درج شده در رونوشت برگه هاي بارنامه در حمل 

  

  : گردش کار

در این  روند راننده پس از اخذ گواهی حمل دامپزشکی یک کپی از برگه را به مرکز باربري تحویل نموده 

در . و مرکز فوق این مجوز را به رونوشت برگه بارنامه که در مرکز بایگانی می شود را پیوست می نماید

پایانه ها این مدارك کنترل می شود و با مراکز باربري متخلف  زمان بازدید و گشت مشترك دامپزشکی و

  .برخورد قانونی می گردد

  

  :مقدمات اجرایی

 جلسه هماهنگی با سازمان حمل و نقل پایانه ها .1

 ابالغ ضوابط به مراکز صدور مجوز حمل و سازمان پایانه ها .2

  

   اسفند ماه  1390 :زمان آغاز
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  :فلوچارت اجرایی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسئول قرنطینه دامپزشکی شهرستان

 صدور گواهی حمل دامپزشکی

  مسئول دامپزشکی شهرستان

 تائید و تحویل به راننده

  راننده

 تحویل به مرکز باربري

  متصدي صدور بارنامه

الصاق گواهی حمل به رونوشت برگه 

 و درج شماره گواهی در بارنامه بارنامه
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  ایجاد مراکز پرینت تخم مرغ:  عنوان طرح

   

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی         :مجري

  

  : اهداف کیفی طرح

 شناسنامه دار نمودن تخم مرغ هاي تولیدي استان .1

 بهبود نظارت و کنترل بهداشتی بر فرایند پرینت تخم مرغ .2

 جلوگیري از افراد غیر مجاز در پرینت .3

 ظارت هاي قرنطینه ایی در حمل و جابجایی تخم مرغتقویت ن .4

 بهبود کیفیت تخم مرغ هاي عرضه شده و جلوگیري از عرضه تخم مرغ شکسته و کثیف .5

 اجراي پرینت در محیط مناسب و بهداشتی .6

  

  : وضعیت قبل

هر همراه با درج تاریخ تولید و انقضاء روي (با توجه به الزام نمودن عرضه تخم مرغ شناسنامه دار  

،  انجام این امر در مراکز بسته بندي تخم مرغ انجام می شود که به علت افزایش تقاضا و )تخم مرغ

نیز عدم امکان تجهیز کلیه مرغداري ها به مرکز پرینت تخم مرغ و وجود تقاضا جهت فعال شدن 

  .واحد هاي پرینت تخم مرغ ، نیاز به تعیین وضعیت بهداشتی جهت این امر بود

  

  : گردش کار

تخم مرغ از مرغداري استان با تائید سالمت تخم مرغ از مسئول فنی فارم به مرکز پرینت ارسال می 

تخم مرغ ها تحت نظارت مسئول فنی واحد کنترل شده و تاریخ  تولید، تاریخ انقضاء و شرایط . شود

استان  نگهداري در سه ردیف بر روي تخم مرغ درج می شودو جهت عرضه در سطح شهر قم یا سایر

بدیهی است ارسال به سایر استان ها منوط به اخذ گواهی بهداشتی حمل بهداشتی . ها ارسال می شود

  .از دامپزشکی خواهد بود

  

  :مقدمات اجرایی

 شناسایی مراکز متقاضی .1

 )1پیوست ( تدوین دستورالعمل و شرایط بهداشتی واحد ها  .2

 اسیسات مرکز پرینتبازدید کارشناس دامپزشکی از واحد و بررسی و تائید ت .3
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 جذب دستیار مسئول فنی واحد .4

 ابالغ ضوابط و گردش کار به مدیر و مسئول فنی مرکز پرینت تخم مرغ .5

  

   01/10/1390    :زمان آغاز

  

  :فلوچارت اجرایی

 
  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت

 ز محل پیشنهادي و تکمیل فرم بازدیدبازدید ا

  کارشناس

 اعالم نظر

  مسئول مرکز

 استخدام مسئول فنی

  اداره بهداشت

 ابالغ ضوابط و مجوز شروع فعالیت

  اداره بهداشت

 به متقاضی مبنی بر عدم موافقت اعالم

 خیر بله
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  :    عنوان طرح

  پرداخت حقوق مسئولین فنی با عاملیت بانک کشاورزي

   

  :          مجري

  امپزشکی استان قم با همکاري اداره نظارت بر بهداشت عمومینظام د

  

  : اهداف کیفی طرح

 قطع ارتباط مالی بین کارفرما و مسئول فنی .1

 پرداخت به موقع حقوق مسئولین فنی .2

 بهبود روند نظارت بهداشتی توسط مسئولین فنی .3

  جلوگیري از رقابت منفی در پرداخت حقوق مسئولین فنی .4

  

  : وضعیت قبل

از مسئولین فنی در قالب شرکت نظام سبز سالمت قرارداد داشتند که مشکالت متعدد قانونی تعدادي 

  .و اجرائی را در پی داشت 

  

  : گردش کار

 افتتاح حساب توسط مسئول فنی در بانک کشاورزي .1

 افتتاح حساب توسط مدیر و کارفرماي واحد در بانک کشاورزي .2

 بانک کشاورزي به یمسئول فن و ارسال قرارداد فی مابین کارفرما .3

در اخذ موافقتنامه کتبی ازمدیرعامل یا کارفرما مبنی بر مجوز پرداخت از حساب کارفرما  .4

 پایان هر ماه طبق قرارداد و واریز به حساب مسئول فنی

  تضمین مناسب پرداخت حقوق از کارفرما توسط نظام دامپزشکی استاناخذ  .5

  

  :مقدمات اجرایی

 نک کشاورزيبرگزاري جلسه هماهنگی با با .1

 برگزاري جلسه هماهنگی با سازمان دامپزشکی کشور .2

 برگزاري جلسه هماهنگی با کارفرمایان و مدیران عامل مراکز و صنایع وابسته .3



 ١٦

 برگزاري جلسه هماهنگی با نظام دامپزشکی استان قم .4

  

    1391و اجرا در سال  1390مرحله توافقات با بانک در اسفند ماه   :زمان آغاز

  

  :اجرایی فلوچارت

  

  

 

       

  نظام دامپزشکی استان

 عقد قرارداد فی مابین مسئول فنی و کارفرما

  کارفرما و مسئول فنی

 نام کارفرما و مسئول فنیافتتاح حساب جداگاه به  -

 اخذ مجوز پرداخت از حساب کارفرما و واریز به حساب مسئول فنی توسط کارفرما -

 اخذ ضمانت نامه بانکی از بانک توسط کارفرما -

  بانک کشاورزي

تائید روند عملیات افتتاح حساب و مجوز 

 بهداشت و ضمانت نامه بانکی

  نظام دامپزشکی استان

 تائید و مهر قرارداد و بایگانی ضمانت نامه بانکی

  مدیر کل دامپزشکی استان

 تائید نهائی قرارداد

  اداره بهداشت

 د یا صدور پروانه مسئول فنیتمدی
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     :عنوان طرح

  طرح الزام عرضه و مصرف گوشت قرمز بسته بندي در رستوران ها

   

  : مجري

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی

  

  : اهداف کیفی طرح

 جلوگیري از عرضه گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز در رستوران ها .1

 راسته پاك کنیجلوگیري از فعالیت واحد هاي غیر مجاز  .2

 شناسنامه دار شدن گوشت عرضه شده در رستوران ها .3

 جلوگیري از تخلفات بهداشتی .4

 ارتقا سطح نظارت بهداشتی و بهبود کیفیت محصوالت عرضه شده .5

جلوگیري از رقابت منفی  در رستورانها و در نتیجه کاهش کیفیت بهداشتی گوشت  .6

  .جهت کاهش قیمت تمام شده 

  

  : وضعیت قبل

ها بوده و الزامی جهت مصرف گوشت قرمز بسته بندي وجود نداشت شت مشابه سایر استانعرضه گو

  .و گوشت واحد هاي رستورانی از قصابی هاي موجود در سطح شهر تامین می گردید

  

  : گردش کار

عرضه گوشت قرمز اعم از تازه، منجمد، فیله، قطعات گوشت و چرخ کرده می بایست به صورت 

سه ماهه می باشد به در مرحله اول که . هداشتی از مراکز بسته بندي مجاز باشدبسته بندي با کد ب

  .و اخطار هاي بهداشتی داده می شود  تذکراتو می باشد منزله مرحله مقدماتی 

  

  :مقدمات اجرایی

 برگزاري جلسه هماهنگی با  مدیر عامل و هییت مدیره صنف رستوران داران قم .1

 اء صنف رستوران داران قمبرگزاري جلسه توجیهی  با  اعض .2

 برگزاري جلسه توجیهی با مراکز بسته بندي گوشت قرمز .3
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 برگزاري جلسه فنی در کمیته فنی بهداشت اداره کل .4

 ماه    3اجراي مرحله مقدماتی طرح به مدت  .5

 اجراي مرحله نهایی طرح .6

 

  

   1390اسفند ماه :   زمان آغاز

  

  :فلوچارت اجرایی

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  بازرس بهداشتی کشتارگاه

 درج مهر بهداشتی روي الشه

  مسئول فنی مرکز بسته بندي

 نظارت بر بسته بندي و تائید محصول بسته بندي شده

  متصدي رستوران

 دریافت محصوالت بسته بندي و تائید شده
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    :عنوان طرح

  طرح همیار قرنطینه

   

  : مجري

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی 

  

  : اهداف کیفی طرح

  توسعه نظارتهاي قرنطینه اي دامپزشکی  -

 تقویت قدرت واکنش سریع قرنطینه اي دامپزشکی  -

 ایجاد قابلیت هاي جابجایی سریع پستهاي قرنطینه سیار -

 قل اکپیها از طریق جابجایی محل هاي استقرار پوشش گسترده نظارت قرنطینه اي با حدا -

 کاهش تخلفات بهداشتی قرنطینه اي  -

  تقویت کنترل قرنطینه اي در شرایط اپیدمی ها   -

  عدم نیاز به احداث تاسیسات و ساختمان قرنطینه  -

 امکان جابجایی سریع پستهاي قرنطینه در پاسگاههاي مختلف -

 ان ناامن کردن مسیرهاي متعدد تردد به هر است -

 قابلیت استقرار در مسیرهاي منتهی به مرغداري و دامداریهاي درگیر در اپییدمی ها  -

قابلیت استقرار در مکانهاي عمده ورود و خروج دام و فرآورده هاي خام دامی ماننـد ورودي   -

 .... کشتارگاهها و 

 رفع مشکالت قانونی جذب نیروي انسانی -

 بهره وري باالي نظارت قرنطینه اي  -

 در فعالیت قرنطینه اي  Cost/benefitسبت کاهش ن -

 افزایش توان نظارتی و حاکمیتی بخش دولتی در نظارت قرنطینه اي  -

 قابلیت فعال و غیرفعال شدن سریع پستها -

عدم امکان شناسائی محل استقرار پست توسط خودروهاي حامل دام و فـرآورده هـاي خـام     -

 دامی

 می ها امکان برقراري پست هاي موقت در شرایط اپید -

  

  



 ٢٢

  : وضعیت قبل

هاي  قدامی نمی شد و در موارد خاص پستبه علت نبود پست قرنطینه دامی ثابت در استان ا   

  .قرنطینه سیار دامپزشکی با استفاده از نیروي دولتی در موارد بحران اپیدمی فعال می گردید

  

  : گردش کار

قالب شـرکتهاي خـدمات دامپزشـکی و     همیاران قرنطینه شامل کاردانهاي دامپزشکی می باشند که در 

شرکت هاي خدمات دامپزشکی داراي مجوز از .( تحت نظارت یک دکتر دامپزشک فعالیت می نمایند 

فعالیت همیاران قرنطینه در قالب پست هاي قرنطینه سیار می باشـند  ) ت کل دامپزشکی می باشند اادار

فر راننده و یک نفر همیار قرنطینه اسـت  هر پست قرنطینه شامل یک خودروي مناسب سواري ، یک ن. 

  . می باشند ... ) تابلوهاي قرنطینه و ( که داراي وسائل و امکانات قرنطینه اي 

همیاران قرنطینه فقط وظیفه کنترل صحت و تطبیق گواهی هاي حمل دامپزشـکی را دارنـد و در کنـار    

درو توسط نیروي انتظامی مـدارك  پس از توقف خو. پاسگاههاي انتظامی و پلیس راه مستقر می شوند 

شامل دفترچه بهداشتی و گواهی هـاي  حمـل دامپزشـکی توسـط همیـاران قرنطینـه کنتـرل شـده و         

درصورت هرگونه مغایرت مراتب بالفاصله به دامپزشکی اطالع رسانی می شود پس از آن کلیـه امـور   

مولـه تـوقیفی ، اقـدام    حاکمیتی قرنطینه شامل پیگیري تخلف ، اعالم نظر و قضاوت درخصـوص مح 

  . توسط دامپزشکی دولتی انجام  می شود....حقوق و قضائی و 

ادارات کل دامپزشکی در قالب عقد قرارداد خرید خدمت با شـرکتهاي خـدمات دامپزشـکی قـرارداد     

منعقد می نمایند که تعداد نفر روز فعالیت قرنطینه اي همیاران قرنطینه در قالب  پسـت هـاي قرنطینـه    

با انجام می شود و برنامه اکیپهاي عملیاتی هر هفته توسط اداره دامپزشکی به شرکت ارائـه مـی   سیار  

محل ها بـر حسـب تشـخیص دامپزشـکی در کنـار      ( شود که محل هاي استقرار را مشخص می نماید

پاسگاه ها ،مسیر هاي منتهی به دامداري یا مرغداري درگیر بیماري ،کشتارگاه ها ،شهرك هاي صـنعتی  

  .که این برنامه در شرایط خاص قابل تغییر می باشد  ) تعیین می شود .... اد غذایی ومو

درضـمن  . کلیه گزارشات و نظارت ها توسط مسئول فنی  شرکت خدمات دامپزشکی  انجام می شود 

ناظر پروژه نیز مسئول قرنطینه شهرستان خواهد بو دکه برکل فرایند فعالیت همیـاران قرنطینـه نظـارت    

  . دارد
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  :مقدمات اجرایی

 برگزاري جلسات توجیهی در معاونت برنامه ریزي استانداري و تامین اعتبارات الزم .1

 انجام مناقصه و تعیین مجري بخش خصوصی دامپزشکی .2

  عقد قرارداد و اجراي عملیات .3

  

   1390: زمان آغاز

  

  :فلوچارت اجرایی

  

  

  

  

  

  

 

  

  همیار قرنطینه

بازدید و کنترل مدارك بهداشتی قرنطینه اي 

 خودروهاي حمل

  همیار قرنطینه

 مورد قبول است ؟

  قرنطینه همیار

 اعالم به مسئول قرنطینه شهرستان

  مسئول قرنطینه شهرستان

اقدامات حقوقی و قانونی جهت 

برخورد با تخلف بهداشتی قرنطینه 

 اي

  همیار قرنطینه

ثبت در دفتر روزانه و اجازه طی ادامه 

 مسیر

 بلی خیر

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت

 عقد قرارداد خرید خدمت با بخش خصوصی

  مسئول شرکت دامپزشکی بخش خصوصی

فعال سازي گروه همیار قرنطینه در محل اعالم 

 شده دامپزشکی



 ٢٤



 ٢٥

  :عنوان طرح

  و بازدید مشترك باشگاههاي سوار کارينامه م عقد تفاه

  

  : مجري

  اداره مبارزه با بیماریهاي دامی

  

  :اهداف کیفی طرح

  ارتقاء بهداشتی باشگاههاي سوارکاري -

 افزایش سطح نظارت بهداشتی قرنطینه اي در باشگاههاي سوار کاري -

 کنترل و پیشگیري از بیماري هاي مشترك  -

 باشگاههاي سوار کاري جلوگیري از تخلفات بهداشتی در -

 گسترش سطح پوشش مایه کوبی و تست مشمشه در جمعیت اسب استان -

 قرنطینه اي سازمان دامپزشکی در مسابقات مختلف اسب  _اجراي ضوابط بهداشتی   -

  

  :وضعیت قبل 

باشگاههاي سوارکاري فقط تحت پوشش تست مشمه و مایه کوبی کزاز وشاربن بودند ولی مواردي 

ي گزارش می گردید همچنین  ورود وخروج اسب نیز بدون ضوابط بهداشتی وقرنطینه از عدم همکار

 .اي سازمان دامپزشکی انجام می پذیرفت که این امر می تواند باعث بروزبیماري مشترك گردد 

  

  :گردش کا ر

د و در مردادماه جلسه نهایی هماهنگی بین اداره کل دامپزشکی واداره کل تربیت بدنی استان برگزار ش

  اهم موارد تفاهم شده به شرح زیر می باشد

اداره کل تربیت بدنی استان لیست وآدرس باشگاه هاي سوار کاري ومراکز موجود در استان را به  -1

  .اداره کل دامپزشکی استان ارسال نماید 

اداره کل تربیت بدنی استان جلسه آموزشی جهت مدیران با شگاههاي فوق الذکر  در محل آن  -2

برگزار نماید واز اداره کل دامپزشکی جهت تشریح اصول بهداشتی قرنطینه اي دعوت  اداره کل

 بعمل آورد 

اداره کل دامپزشکی استان نسبت به اعزام کارشناس جهت تبیین ضوابط بهداشتی قرنطینه اي در  -3

 باشگاه هاي سوار کاري اقدام نماید
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رشنا سان دامپزشکی وتربیت بدنی برنامه بازدید مشترك از باشگاههاي سوار کاري با حضور کا -4

استان بعد از جلسه آموزشی انجام شود و ضوابط بهداشتی و قرنطینه اي واصالح ساختار 

 .بهداشتی  باشگاه هاي سوار کاري به تفکیک به مدیر هر باشگاه ابالغ گردد 

ستان اعالم مدیر هر باشگاه ، دکتر دامپزشک ناظر فنی باشگاه مربوطه را به اداره کل دامپزشکی ا -5

 نماید 

اداره کل تربیت بدنی برگزاري هر گونه مسابقه یا جشواره سوار کاري را به اداره کل دامپزشکی  -6

 .استان اطالع دهد 

اداره کل تربیت بدنی  به هیئت هاي سوار کاري وباشگاهها ابالغ نماید تا ضوابط قرنطینه اي و  -7

هاي شرکت کننده در مسابقه یا جشنواره ها بهداشتی مد نظر دامپزشکی در جابجائی و تردد اسب 

 .را رعایت نمایند 

مدیران باشگاههاي سوار کاري موظف شوند هر گونه نقل وانتقال اسب به باشگاهها را با اخذ  -8

مجوز وهماهنگی دامپزشکی انجام داده ومستندات مربوطه را در دفتر قرنطینه اي باشگاه ثبت 

 .نمایند 

ند نسبت به مایه کوبی اسب ها و همکاري با دامپزشکی در تست مدیران باشگاه ها موظف شو -9

 .مشمشه اسب ها اقدام نمایند 

  

  :مقدمات اجرایی

  برخی باشگاههاي سوارکاريگزارش کارشناسی از وضعیت نابسامان )   1

  برگزاري جلسه داخل سازمانی و تصمیم گیري در خصوص راه حل مشکل)  2

  لین تربیت بدنی مکاتبه و تشکیل جلسه با مسئو)  3

  در سازمان تربیت بدنی باشگاههاي سوارکاريبرگزاري جلسه مشترك با مسئولین )   4

  صدور شناسنامه رایانه اي همراه با مشخصات کامل تمام اسبهاي مراکز)  5

  ابالغ دستور العمل هاي سازمان دامپزشکی در خصوص ضوابط واحدهاي فوق به مسئولین مراکز )  5

ایط و ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی در خصوص برگزاري مسابقات به سازمان ابالغ شر)  6

  تربیت بدنی

  

  

 

  :زمان آغاز 

  1390مردادماه
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  :فلوچارت اجرائی 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  کارشناس مسئول تست مشمشه شهرستان

 بازدید گزارش وضعیت نامناسب بهداشتی از باشگاههاي سوارکاري

  معاون فنی

 برگزاري جلسه کمیته فنی و ارائه راهکار

  مدیر کل

 ی و جلسه مشترك با مدیر کل تربیت بدنی استانمکاتبه رایزن

  معاون فنی

 تنظیم صورتجلسه تفاهم نامه مشترك

  ل دامپزشکی و مدیر کل تربیت بدنیمدیر ک

 امضاء تفاهم نامه مشترك جهت اجرا

  مدیر کل دامپزشکی

 ابالغ اجرا به دامپزشکی شهرستان جهت اجرا

  رئیس دامپزشکی شهرستان

 ابالغ دستورالعمل و برگزاري جلسه توجیهی بامسئولین مراکز سوارکاري

  کارشناسی مبارزه با مشمشه

 نظارت بر روند اجرا
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 ٢٩

   :عنوان طرح 

  طیورعقد قرارداد فی مابین مرغدار و مرکز مایه کوبی جهت تحویل واکسن هاي تزریقی 

  

  : ي مجر

  اداره مبارزه با بیماري هاي طیور

  

  : اهداف کیفی طرح 

 جلوگیري از مایه کوبی توسط افراد غیرمجاز  - 

 شفاف سازي اطالعات مالی مایه کوبی - 

 مستندسازي روند تحویل واکسنهاي تزریقی - 

 پذیرش مسئولیت مایه کوبی توسط مسئول مرکز مایه کوبی - 

 م تعهد مرکز در انجام مایه کوبی توسط مرغدارامکان پیگیري تخلفات ناشی از عد - 

 بهبود سطح نظارت دامپزشکی بر روند مایه کوبی و توزیع واکسن - 

  ارتقاء و بهبود کیفیت ارائه خدمات مایه کوبی - 

  

  : وضعیت قبل 

  مستند سازي روند تحویل واکسن هاي تزریقی منوط به تائید مرکز مایه کوبی در کارت جوجه بود    

  

  :گردش کار 

یک . مرغدار با مراجعه به مرکز مایه کوبی و عقد قرارداد با این مرکز در دو نسخه اقدام می نماید

نسخه از قرارداد در مرکز باقی می ماند که در پایان روز به تائید کاردان دامپزشک سرپرست اکیپ 

ن را به مرکز مرغدار برگه تحویل واکس. مایه کوب می رسد و یک نسخه نیز تحویل مرغدار می گردد

  .فروش واکسن تحویل داده و واکسن مورد نیاز خود را دریافت می نماید

  .می باشد  2نمونه قرارداد فی مابین مرکز مایه کوبی و مرغدار پیوست شماره 

  

  : مقدمات اجرایی 

  تشکیل جلسات هماهنگی با مسئولین مراکز مایه کوبی و مراکز فروش واکسن - 

 اکسیناتورهاي مراکز مایه کوبی استانتشکیل جلسات هماهنگی با و - 

  تشکیل جلسات هماهنگی فنی در حوزه معاونت فنی - 

  : زمان آغاز 



 ٣٠

   1390در اسفند ماه جهت اجراابالغ دستورالعمل     

  

  :       فلوچارت اجرایی 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مرغدار

دریافت دستور واکسیناسیون از 

 دامپزشکی فارم

  مسئول مرکز مایه کوبی

 عقد قرارداد مایه کوبی

  مسئول مرکز فروش واکسن

تحویل قراداد و دریافت واکسنهاي 

 ه مربوط

  گروه مایه کوبی

حضور در مرغداري و انجام مایه 

 کوبی طبق قرارداد

  مسئول اکیپ

ثبت واکسیناسیون در کارت مایه کوبی 

 و تائید و مهر و امضاء
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  : عنوان طرح

  در مرغداري ها مایه کوبیو ثبت عملیات صدور کارت  

  

  : مجري

  اداره مبارزه با بیماري هاي طیور 

  

  : اهداف کیفی طرح 

  ثبت اطالعات اقدامات بهداشتی در کارت هاي مایه کوبی - 

 مستند سازي فعالیت ها - 

 جلوگیري از فعالیت افراد غیرمجاز در مایه کوبی طیور - 

 امکان ردیابی سوابق بهداشتی مرغداري - 

  ي هابهبود سطح نظارت در مرغدار - 

  

    :وضعیت قبل 

  عدم وجود فرم وکارت جهت ثبت اطالعات در مرغداري ها 

  

   :گردش کار 

کارت هاي مایه کوبی توسط اداره کل دامپزشکی طراحی و چاپ شده و در اختیار مرغداران قرار 

اکیپ هاي مایه کوبی پس از مراجعه به مرغداري و انجام مایه کوبی، اطالعات . داده می شود

تکمیل ، تائید و اسیون را در این کارت ها ثبت نموده و سرپرست اکیپ مایه کوبی، کارت را واکسین

این کارتها در محل مرغداري جهت ارائه به ناظرین اداره طیور دامپزشکی نگهداري . مهر می نماید 

یز می شود و در موارد استعالمات بیمه ، جوجه ریزي دوره بعد و صدور مجوز کشتار پایان دوره ن

  .می باشد   3نمونه کارت پیوست شماره . مورد استفاده قرار می گیرد 

  

  : مقدمات اجرایی 

  برگزاري جلسات هماهنگی با مراکز مایه کوبی - 

 برگزاري جلسات هماهنگی با مرغداران - 

  برگزاري جلسات کمیته فنی اداره کل - 

  



 ٣٢

  1391در سال  و اجراي 1390و ابالغ طرح  اسفند ماهتصویب  :زمان آغاز 

  

  

  :       فلوچارت اجرایی 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  مرغدار

دریافت دستور واکسیناسیون از 

 دامپزشکی فارم

  مسئول مرکز مایه کوبی

 عقد قرارداد مایه کوبی

  مسئول مرکز فروش واکسن

تحویل قراداد و دریافت واکسنهاي 

 مربوطه 

  گروه مایه کوبی

مرغداري و انجام مایه  حضور در

 کوبی طبق قرارداد

  مسئول اکیپ

ثبت واکسیناسیون در کارت مایه کوبی 

 و تائید و مهر و امضاء



 ٣٣

  :عنوان طرح 

  ایجاد بانک اطالعاتی نرم افزاري باشگاه هاي سوارکاري استان

  

  : مجري

  اداره دامپزشکی شهرستان قم

  

  :اهداف کیفی طرح 

 مستند سازي اطالعات و اقدامات بهداشتی در پرونده الکترونیکی باشگاه ها 

 مستند سازي اطالعات اقدامات قرنطینه اي در پرونده الکترونیکی باشگاه ها 

 مستند سازي اطالعات و مشخصات هر اسب به صورت مجزا 

 جلوگیري از تخلفات بهداشتی قرنطینه اي در باشگاه هاي سوارکاري 

 ظارت در باشگاه هاي سوارکاريبهبود سطح ن 

  

  :وضعیت قبل 

  .بانک اطالعات مستند جهت باشگاه هاي سوارکاري وجود نداشت

  

  :گردش کار 

  درخواست متصدي باشگاه سوارکاري جهت تحت پوشش قرار گرفتن از لحاظ بهداشتی -1

 مراجعه دکتر دامپزشک جهت انجام تست مالئین -2

جهت (دامپزشک زوایاي مختلف توسط دکتر  اخذ تصویر رایانه اي استیل بدنی اسب از -3

 )ثبت مشخصات تصویري 

 ثبت اطالعات ظاهري اسب در فرم مخصوص -4

 طراحی شناسنامه رایانه اي جهت هر باشگاه  -5

 طراحی شناسنامه رایانه اي جهت هر اسب  -6

 ثبت مشخصات ظاهري اسب به همراه تصاویر رایانه اي در شناسنامه رایانه اي اسب  -7

  

  :در صفحات شناسنامه متعلق به هر حیوان اطالعات ذیل لحاظ گردیده است : ح است الزم به توضی

 مشخصات ظاهري حیوان -1



 ٣٤

 تاریخ آخرین مالئیناسیون و مراحل قبلی -2

 تاریخ آخرین مرحله واکسیناسیون بیماریهاي کزاز و شاربن -3

 :صفحه مشخصات قرنطینه اي شامل  -4

a. شماره مجوز انتقال 

b. تاریخ صدور مجوز 

c. المقصد انتق 

d. دلیل انتقال 

e. تاریخ بازگشت 
  

  :مقدمات اجرایی 

  .طراحی برنامه توسط کارشناس مربوطه انجام گرفته است
  

  :زمان آغاز 

  1390مرداد ماه 
 

   :فلوچارت اجرایی 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  متصدي باشگاه سوارکاري

 درخواست صدور شناسنامه الکترونیکی باشگاه به دامپزشکی شهرستان

  کارشناسی مبارزه با بیماریهاي اسب شهرستان

ان و ثبت بازدید انجام تست مالئین ، اخذ تصاویر رایانه اي از حیو

 مشخصات ظاهري اسب در فرم مربوطه 

  متصدي بانک اطالعات و صدور شناسنامه شهرستان

 درج و ثبت اطالعات در نرم افزار مربوطه

  سئول دامپزشکی شهرستانم

 تائید و تحویل یک نسخه به مسول باشگاه و اداره کل دامپزشکی



 ٣٥
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  :عنوان طرح 

  تحلیل کانون هاي رآکتور سل و بروسلوز

  

  :مجري 

  اداره دامپزشکی شهرستان قم

  

  :اف کیفی طرح اهد

 بررسی و تحلیل وضعیت کانونهاي بیماریهاي سل و بروسلوز 

 شناسایی نقاط بحرانی در کانون هاي بیماري 

 شناسایی راهکارهاي صحیح کنترل کانون هاي بیماري 

 مستند سازي وضعیت بهداشتی و تحلیل کانون هاي بیماري 

  

  :وضعیت قبل 

  .وجود نبودمستند سازي وضعیت تحلیل کانون هاي بیماري م

  

  :گردش کار 

برنامه تست سل و بروسلوز در گاوداري هاي استان توسط سه اکیپ فعال و بصورت مستمر در طول 

در صورت مشاهده کانون سل و بروسلوز سرپرست اکیپ نسبت به بررسی . سال انجام می شود

م ها در جلسات این فر. وضعیت کانون پرداخته و اطالعات را در فرم هاي مربوطه ثبت می نماید

در پایان سال مجموعه فوق . ماهیانه کمیته فنی سل و بروسلوز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

  . بولتن تحلیلی تنظیم و به چاپ می رسد بصورت یک 

  

  :مقدمات اجرایی 

  طرح و تصویب اجراي آن در جلسات ارزیابی عملکرد

  

  :زمان آغاز 

1/1/1390  
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  :فلوچارت اجرایی

 

 

 

 

 

 مسئول اکیپ سل و بروسلوز 

 قرائت تست و ابالغ نتایج تست بروسلوز

 مسئول اکیپ سل و بروسلوز

 اعالم نتیجه

  مسئول اکیپ تست سل و بروسلوز

 صدور گواهی سالمت گله

  کیپ سل و بروسلوزمسئول ا

 ابالغ اقدامات قانونی درمورد حذف دام راکتور -

 ارزیابی و تحلیل کانون -

 مثبت منفی

 اکیپ تست سل و بروسلوز

 مراجعه به دامداري و انجام تست

  مسئول اداره شهرستان

 طرح تحلیل کانون ها در جلسه کمیته فنی سل و بروسلوز

  یپ سل و بروسلوزمسئول اک

بازنگري و جمع بندي اعضاء کمیته فنی در مورد تحلیل 

 کانون

  مسئول اکیپ سل و بروسلوز

 درج در بولتن تحلیلی کانون هاي سل و بروسلوز

  مسئول اداره دامپزشکی شهرستان

 ارسال بولتن به کتابخانه و اداره مبارزه اداره کل



 ٣٨
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:عنوان طرح    

  سایت قرنطینه مرکزي اداره کل دامپزشکی استان 

  

  :مجري 

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی

  

  :اهداف کیفی طرح 

 تجمیع ملزومات و امکانات قرنطینه اي استان  -1

 مرکز پشتیبانی عملیات قرنطینه اي استان  -2

 قرنطینه سیار مرکز ساماندهی و برنامه ریزي تیم هاي -3

 حل اخذ و آماده سازي نمونه هاي آزمایشگاهی محصوالت قرنطینه شده م -4

 حذف هزینه هاي قرنطینه هاي متعدد  -5

 برقراري امکان فعال سازي پست هاي قرنطینه سیار در شرایط اپیدمی ها  -6

 برقراري امکان نگهداري محموله هاي توفیقی در سطح استان -7

  

  :وضعیت قبل 

رنطینه بین استانی می باشد و در مواقع بروز اپیدمی ها قرنطینه هاي استان بصورت استان قم فاقد ق

  .موقت فعال می شدند و مرکزي جهت پشتیبانی امکانات و تجهیزات وجود نداشت 

  

  :گردش کار 

مترمربع و با امکاناتی شامل مراکز نگهداري دام کوچک ،  3300سایت قرنطینه مرکزي در مساحت 

دخانه باالي صفر ، سردخانه زیر صفر ، اتاق اداري ، انبار تجهیزات و ملزومات فنی ، دام بزرگ ، سر

نقشه و طراحی مجموعه همراه با نوع کاربري آن  .اتاق آماده سازي نمونه هاي آزمایشگاهی می باشد 

  .  در کشور منحصربفرد می باشد 

  

  :مقدمات اجرایی 

 و تصویب طرح ارائه پیشنهاد طرح به معاونت برنامه ریزي  - 

 تعیین نقشه ها و ضوابط مورد نظر سایت با هماهنگی دفتر قرنطینه سازمان  - 



 ٤٠

 طراحی نقشه و ساخت مجموعه - 

 تجهیز سایت به امکانات قرنطینه اي کامل - 

 راه اندازي سایت در دهه فجر - 

  

  :زمان آغاز 

  1390بهمن ماه 

 

  :فلوچارت اجرایی 



 ٤١

  1390اهم اقدامات و موفقیت هاي سال 

  

 سازمان دامپزشکی کشور  ازطیور  GIS تقدیرنامه ملیکسب  )1

 کسب رتبه واحد حراست برتر در سازمان دامپزشکی کشور  )2

 کسب رتبه روابط عمومی برتر در سازمان دامپزشکی کشور  )3

 کسب رتبه اهتمام به تعالی در ارزیابی نظام پیشنهادها در سطح استان  )4

 رجائی استان شهید  انتخاب بعنوان دستگاه منتخب کوشا در جشنواره )5

 بازسازي مامورسرا و افزایش یک واحد سوئیت در مامورسرا )6

 تائیدیه دوره اي استاندارد ایزو در اداره کل  )7

 انجام ممیزي داخلی براي اولین بار توسط پرسنل دامپزشکی )8

 Ecoliدر سنجش  MPNاجراي شیوه جدید  )9

 آنفلوانزا HIاجراي شیوه سنجش کیفی  )10

 و شهرسازي جهت احداث آزمایشگاه مرکزيدریافت زمین از مسکن  )11

 الکترونیکی نمودن کلیه پرونده هاي آموزشی پرسنل )12

 طرح و برنامه  ملیکسب تقدیرنامه  )13

 کسب تقدیرنامه ملی نمایندگی ولی فقیه )14

 تهیه بانک اطالعات آماري برنامه چهارم توسعه  )15

 تهیه کتاب الکترونیک مقاالت علمی  )16

 1389یلی عملکرد سال تهیه کتاب الکترونیک بولتن تحل )17

 شرکت فعال در نمایشگاه خدمت  )18

 برگزاري نمایشگاه عکس )19

 همکاري در برگزاري همایش ملی بهداشت گاو شیري )20

 همکاري در برگزاري همایش ملی صنعت طیور )21

 بهبود سیستم و ارتقاء برد بی سیم اداره کل  )22

 در ادارات شاخصهاي اختصاصی استانداري 1000کسب امتیاز کامل  )23

 امتیازي شاخص هاي عمومی در ارزیابی استانداري 100 ارتقاء )24

 اجرائی نمودن میز خدمت  )25

 فعال نمودن واحد صدور پروانه بخش ها )26

 تهیه بانک اطالعاتی پرداخت مزایا )27

 تهیه بانک اطالعاتی محاسبه حق الزحمه بخش خصوصی دامپزشکی )28



 ٤٢

 89ت به سال نسب %466توسعه عملیات رایگان مبارزه با انگلهاي خارجی دام و رشد  )29

 1389نسبت به سال  %38کاهش کانونهاي تب برفکی گاو  )30

 1389نسبت به سال  %48کاهش کانونهاي تب برفکی گوسفند  )31

 1389نسبت به سال  %200افزایش برنامه هاي تلویزیونی  )32

 1389نسبت به سال  %400افزایش آموزش ضمن خدمت  )33

 در دامداریهاشیر اجراي طرح پایش و کنترل بار میکروبی  )34

 اجراي طرح لیبل گذاري الشه هاي دام در کشتارگاهها )35

 اجراي طرح درج تاریخ تولید و انقضاء بر روي تخم مرغ )36

 بهداشت GISاصالح و تکمیل نرم افزار سیستم  )37

تی شو ابالغ زمان بندي اصالح ساختار بهدااصالحی طراحی و نقشه بازنگري و  )38

 کشتارگاه دام پرتو

 مل دام و فرآورده هاي خام دامیکدگذاري الکترونیکی خودروهاي ح )39

 بازنگري و تکمیل پرونده هاي بخش خصوصی دارو و درمان )40

 اجراي طرح پایش آنفلوانزاي طیور بومی )41

 مورد اشتغال زائی بخش خصوصی 31ایجاد  )42

 کسب تقدیرنامه از معاون استاندار درجهت برپایی نمایشگاه خدمت  )43

 ري امور به دفاتر پیشخوانکسب تقدیرنامه از معاون استاندار در جهت واگذا )44

 کسب تقدیرنامه از استاندار در جشنواره شهید رجایی  )45

 1512راه اندازي خط تلفن  )46

 IP phoneراه اندازي خط تلفن  )47



 ٤٣

  )1(پیوست شماره 

  

  دستورالعمل و ضوابط فنی بهداشتی مراکز پرینت نشانه گذاري تخم مرغ

  

  :مقدمه

ت ویژه اي در سبد غذایی جوامع مختلـف برخـوردار   مصرف مواد پروتئینی خصوصاً تخم مرغ از اهمی

بحـث تـاریخ    …یکی از مسائل و مشکالت پخش این فراورده صرف نظر از شرایط نگهداري و . است

تولید و بهترین زمان مصرف تخم مرغ است و عدم رعایت این موضوع چـه بسـا عـالوه بـر خسـارات      

ایجـاد ایـن مراکـز    . ي غذایی خواهد داشتاقتصادي نقش بسزایی در بروز مسمومیت ها و عفونت ها

عالوه بر درج تاریخ تولید و انقضاء بر روي تخم مـرغ، نظـارت و کنتـرل مطلـوبتر را بـدنبال خواهـد       

  .داشت

  

  :هدف

  تعیین و اعمال حداقل ضوابط و شرایط فنی بهداشتی جهت صدور مجوز مراکز پرینت تخم مرغ 

  

  :دامنه کاربرد

  راکز پرینت تخم مرغ در سطح استان قم کاربرد خواهد داشتاین دستورالعمل در مورد م

  

  ضوابط فنی بهداشتی مراکز پرینت تخم مرغ  -)الف

  : موقعیت -1 –الف   

  :این بنا می بایستی در مکانی استقرار یابد که داراي شرایط ذیل باشد   

  .حوادث طبیعی مثل سیل آن را تهدید نکند -1

  .دود، گرد و غبار و انواع آلودگی قرار نگیردتحت تاثیر بوهاي نامطبوع،  -2

  .تردد وسایل نقلیه سنگین و کامیون هاي سرد خانه دار براحتی انجام شود -3

  .محل احداث باید داراي قابلیت تامین آب کافی، بهداشتی و سالم باشد -4

  

  : زمین -2 –الف   

وه بر استقرار تجهیزات و اتا ق هـا و  مساحت مورد نیاز جهت این مراکز باید به گونه اي باشد که عال 

  )متر 400حداقل . (فضاي کافی جهت پارکینگ و فضاي انتظار کامیون ها فراهم باشد...   

  

  :طرح و نقشه -3 –الف 



 ٤٤

طرح و نقشه ساختمان ها و تاسیسات باید از سوي متقاضی به نحوي تهیه و ارائـه گـردد کـه مـورد     

  دتائید اداره کل دامپزشکی استان برس

  :تاسیسات اصلی -1 -3 –الف    

  :انبار سرد نگهداري تخم مرغ   

بهداشتی براي نگهداري تخم مـرغ تـازه اسـت     –فضاي سر پوشیده محفوظی با شرایط الزم فنی     

درجه سـانتیگراد و رطوبـت    10 -12که با استفاده از دستگاه هاي سرمازا و تجهیزات مناسب دماي 

  .ردددرصد فراهم گ  75 ±5نسبی  

  

  :تاسیسات فرعی و جانبی -2 -3 –الف   

  :مساحت این تاسیسات بایستی یک پنجم تا یک هفتم تاسیسات اصلی باشد که به شرح ذیل است  

یکـی  ( کمـد پـیش بینـی شـود     2به نحوي طراحی شود که به ازاي هر کـارگر  : رختکن -1

 .استفاده نمایندکمد  2در غیر اینصورت هر دو کارگر از ) یکی لباس کار –لباس تمیز 

 .بایستی به تعداد کافی و شرایط مناسب بهداشتی ایجاد گردد: سرویس بهداشتی -2

این اقالم در زمان هاي خاص که کـارتن هـا و شـانه هـاي     : انبار نگهداري شانه و کارتن -3

 .ورودي به مرکز فاقد کیفیت باشند می بایستی تعویض شوند

نوان دفتر مسئول فنـی مـی بایسـتی در    مکانی مناسب به ع: دفتر مسئول فنی بهداشتی -4

 .نظر گرفته شود

مکانی مناسب جهت نگهداري کارتنها و شانه هـاي ضـایعاتی کـه در    : جایگاه دپوي زباله -5

 .پایان هر روز کاري به خارج از مرکز منتقل گردد

  

  :شرایط و ضوابط فنی بهداشتی تاسیسات  -) ب

 :تهویه -1

همچنـین  . به شکلی که دماي مناسب را تـامین نمایـد  سالن ها باید داراي تهویه مطلوب بوده  

  . جهت گردش هوا باید از قسمت داخل به خارج از سالن باشد

  

 :نور -2

الزم به ذکر است (نور طبیعی یا مصنوعی مناسب به میزان کافی باید در سالن ها موجود باشد 

  )این نور نباید نر رنگی باشد

 
 :کف -3

بل نفوذ، غیر لغزنده، بدون درز و شکاف بـوده و براحتـی   کف جایگاه بایستی غیر جاذب، غیر قا 

تمیز و ضد عفونی گردد و نیز داراي شیب مناسب جهت خروج پساب و هـدایت آن بـه سـمت    

  .کانال فاضالب باشد



 ٤٥

  

 :دیوارها -4

باید غیر قابل نفوذ به آب، قابل شستشو، به رنگ روشن و تا سقف صـاف و بـدون درز و شـکاف    

  .باشد

 :سقف -5

به گونه اي ساخته شود که از تجمع مواد کثیف جلوگیري شود و براحتی قابـل ضـد   سقف باید 

  .عفونی کردن باشد

  

 :پنجره ها -6

پنجره ها باید قابل باز شدن باشد و به گونه اي طراحی شود که از تجمع مواد کثیف جلوگیري 

از طلـق   شود و حتماً بایستی توسط توري فلزي پوشیده شود و به جاي شیشه از حتی االمکان

  .شفاف استفاده گردد

  

 :درب ها -7

  .بایستی قابل شستشو و ضد عفونی باشد 

  

 :توالت -8

  .توالت ها باید به تعداد کافی،  داراي نور و تهویه مناسب و داراي آب سردو گرم باشد

  

  

  ضوابط صدور مجوز بهره برداري

  

ن زمینه می باشند بـا  افرادي که داراي مرکزي با شرایط مندرج شده باال متقاضی فعالیت در ای

  :تکمیل و ارائه مدارك ذیل داراي مجوز بهره برداري خواهند شد

  

کلیه متقاضیان باید تقاضاي خود را به اداره کل دامپزشکی اسـتان ارائـه و   : فرم درخواست -1

  .به ثبت برسانند

مـورخ   – 44/21381اصل مدارك مالکیـت مطـابق ضـوابط منـدرج در بخشـنامه شـماره        -2

24/04/86  

 رت بهداشت معتبر کلیه کارگران شاغلکا -3

 ارائه نسخه اي از قرار داد مسئول فنی بهداشتی -4



 ٤٦

مسئول فنی بهداشتی به شخصی اطالق می گردد که با اخذ مجوز مربوطه از سازمان : یادآوري

هاي موضـوع  دامپزشکی یا ادارات کل تابعه  وظیفه کنترل بهداشتی و قرنطینه اي را در واحد 

  .مطابق شرح وظیفه ابالغی از سوي اداره کل دامپزشکی استان به عهده دارداین دستوالعمل 

ارائه نقشه هاي کلی و تفکیکی تاسیسات موجود تائید شده از سوي اداره کـل دامپزشـکی    -5

  استان

تکمیل فرم بازدید از مرکز جهت صدور یا تمدید مجوز بهره برداري توسط اداره کل  -6

  دامپزشکی استان



 ٤٧

  )2(پیوست شماره 

 باسمه تعالی

  

  قرارداد مایه کوبی طیور

  

 .........................و آقاي  ........................... بین مرکز مایه کوبی آقاي دکتر ............... این قرارداد در تاریخ

به  .......................مادر  به نام مرغداري/ تخمگذار / نماینده واحد مرغداري گوشتی / دارنده 

 ، ........... ، ......... جهت واکسیناسیون علیه بیماریهاي...............................................................نشانی

 ............. ، ...............اسپري منعقد می گردد تا در تاریخ هاي / قطره چشمی/ به شکل تزریقی ...............

به محل مرغداري   ..................................... ت به اعزام گروه مایه کوبی به سرپرستی آفاينسب ............و

قطعه اقدام و گزارش واکسیناسیون انجام شده را در کارت مایه  ............................... جهت واکسیناسیون

  . کوبی مرغداري ثبت وممهور نمایند

به عهده مرغدارو تامین سرنگ و سایر ... یاز ، خودرو ، کارگر ، آماده سازي طیور وتامین واکسن هاي مورد ن

  .تجهیزات ازقبیل لباس کار یکبار مصرف ، رعایت اصول بهداشت و قرنطینه به عهده مرکز مایه کوبی است

بنام  .......................ریال است که توسط مرغدار به حساب شماره ....... هزینه واکسیناسیون به ازاي هرقطعه

  .واریز و فیش یا تاییدیه پیوست گردیده است..................

  

  

  نماینده واحد/ نام وامضاي مرغدار                        نام و امضاي مسئول مرکزمایه کوبی                   

                      ..............................................                  ..........................................  

  

  

  .سرپرست گروه مایه کوبی جهت اطالع................. رونوشت به آقاي * 

  .سرپرست گروه مایه کوبی مرکز رسید.............. به رویت اینجانب .............. این قرارداد در تاریخ *

  

  امضاء                                                                                                               

                                                                                                         ..................                                    



 ١

  )3(وست شماره پی

 ت مایه کوبیکار

                   :GISكد

       :نام مالک           :نام واحد

     :نوع واحدپرورشی           :نام مستاجر

                   :تعدادگله
                    

تاریخ       

 جوجه ریزي

تاریخ 

 واکسیناسیون
 نوع واکسن 

کارخانه 

 سازنده 

شماره 

 بچ 

طریق 

 مصرف

محل تهیه 

 واکسن 

نام مرکز 

 واکسیناسیون 
 مهروامضاء سرپرست مایه کوبی اسامی افرادمایه کوب

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 ٢

  

تاریخ       

 جوجه ریزي

تاریخ 

 واکسیناسیون
 نوع واکسن 

کارخانه 

 سازنده 

شماره 

 بچ 

طریق 

 مصرف

محل تهیه 

 واکسن 

نام مرکز 

 واکسیناسیون 
 مهروامضاء سرپرست مایه کوبی اسامی افرادمایه کوب

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  


