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        بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي

        

اداره كل دامپزشكي استان در راسـتاي افـزايش بهـره وري و بهبـود سيسـتم و پويـا       

اقدامات متعددي انجام داده اسـت . عـالوه بـر انجـام      1393نمودن برنامه ها درسال 

پيش بيني شـده در   اهدافعملكرد در حدود انتظارات ومعمول فعاليتها و برنامه هاي  

توسعه و بهبود عملكرد كمي و كيفـي در برخـي از    پنجمو قانون برنامه  1393برنامه 

شاخصه هاي مدنظر ، به منظور ايجاد تحول در برنامه ها ، استفاده از طرحهاي جديـد  

در راســتاي  .و نــو را مشــابه ســالهاي قبــل در برنامــه كــاري خــود قــرارداده اســت  

مستندسازي فعاليتها و استفاده از تجربيات همكاران تعدادي از اين فعاليتها كه اغلـب  

و نمـوده  براي اولين بار در كشور در استان قم به مرحلـه اجـرا درآمـده اسـت ليسـت      

  خالصه اي از وضعيت  و گردش كار اين طرحها مستندشده است .

اجرا  1393شاخصي كه در استان قم در سال در انتهاي كتاب نيز تعدادي از فعاليتهاي 

  شده است . ذكر گرديده

سري از مجموعه الگوهاي نوين اجرائي در استان قـم مـي    ينمششاين مجموعه كه 

هـدف   ، باشد بيانگر تالش ها و زحمات كليه همكاران دامپزشكي اسـتان در طراحـي  

ح بوده است كه برخود اجرا، پايش و نظارت در كليه مراحل طر، گذاري ، برنامه ريزي 

صـادقانه  همكاران دامپزشكي كه در كليه مراحل فوق تالشهاي  همهالزم مي دانم از 

  ه اند تشكر نمايم .داي را انجام دا و مجدانه

  

  دكتر مهدي رفيعي محمدي                                                                                                   

  مديركل دامپزشكي استان قم                                                                                   
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        مسئول فني واحدهاي پرورش پولت بكارگيري 
        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  بيماريهاي طيور بهداشت و مديريت اداره نظارت بر بهداشت عمومي و اداره 
  

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

 ارتقاء سطح نظارت بهداشتي در مرغداريهاي پرورش پولت -

 ارتقاء سطح نظارت قرنطينه اي در مرغداريهاي پرورش پولت -

 نمونه برداري از مرغداري توسط مسئول فنيانجام  -

        

        وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :

انجام نمونه برداري پولت توسط اداره كل انجام مي شود و مسئول فني اختصاصي جهت بازديدهاي  -

 پولت تعيين نشده بود . 

        

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

مسئول فني ويژه مزارع پرورش پولت بازديدهاي ابتداي دوره جهت جوجه ريزي را انجام داده چك  -

ليست مربوطه را تكميل و به اداره دامپزشكي شهرستان جهت صدور مجوز جوجه ريزي ارسال مي 

 نمايد . 

جهت بازديدهاي پايان دوره نيز نمونه برداري از گله و ارسال نمونه به آزمايشگاه توسط مسئول فني  -

 صورت گرفته بهداشتي 

 انجام مي شود .  بهداشتي ئول فنيبازديدهاي الزم جهت صدور تائيديه سالمت گله نيز توسط مس  -

        

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 برگزاري جلسات هماهنگي با اتحاديه مرغداران  -

        برگزاري جلسات هماهنگي فني اداره كل -

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        1393ماه  آذر -
        
        

            فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :
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   مسئول فني بهداشتي

 مراجعه و بازديد از مرغداري

   مسئول فني بهداشتي

  داري و ارسال نمونه به آزمايشگاهنمونه بر

  مرغدار

  پولتبهداشتي مسئول فني  هماهنگي با 

 يشگاهمسئول فني آزما

  GISانجام آزمايشات و اعالم نتايج در سيستم 

  اداره كل دامپزشكي استان

 

مطالعه و بررسي نتايج ارسال پاسخ 

  استعالمات
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

  بهداشتي وراك طيور در مرغداريهاي تخمگذار توسط مسئول فنينظارت بهداشتي بر خ
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        مجري :مجري :مجري :مجري :

  بهداشت و مديريت  بيماريهاي طيوراداره نظارت بر بهداشت عمومي و اداره 

  

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

 كاهش مخاطرات بهداشتي طيور -

 جامعهارتقاء سالمت عمومي  -

 اجراي طرح پدافند غير عامل در زمينه خوراك دام -

 ورود و مصرف مواد اوليه الوده به مرغداريجلوگيري از  -

        

        وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :

هيچ نظارتي بر نحوه توليد و ورودي مواد اوليه نهاده هاي مصرفي در توليد خوراك در مرغداري ها  -

 صورت نمي گرفت 

        

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

مسئول فني واحد مرغداري در بازديدهاي خود از مرغداري ضمن بازديد از انبار خوراك دام  -

و نحوه نگهداري مواد ، بهداشتي بودن گزارش مكتوب وضعيت بهداشتي انبار خوراك  ،  مرغداري

ش آن را به اداره كل دامپزشكي اعالم مي نمايد و زاراوليه را تنظيم و ضمن ابالغ به مرغدار گ

درصورت مشاهده موارد تخلف و مشكل بهداشتي اقدامات قانوني جهت حذف و معدوم سازي 

 . صورت خواهد گرفت 

 

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 استان  جلسه هماهنگي با اتحاديه مرغداران  برگزاري -

 برگزاري جلسه هماهنگي توجيهي با مسئولين فني بهداشتي مرغداريها -

 

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
         1393ماه  آبان -
        

        فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:

        

 اداره كل دامپزشكي استان        

  مسئول فنياعالم برنامه بازديد به 
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   مسئول فني بهداشتي

  بازديد از انبار خوراك مرغداري

بررسي انبار و 

مواد اوليه و 

 خوراك آماده

 اداره كل امپزشكي

  مراجعه به مرغداري و انجام اقدامات قانوني

 مسئول فني بهداشتي

  اعالم نواقص و اخذ تعهد زماني رفع نقص

 مسئول فني بهداشتي

  توقيف محصول و اعالم سريع به دامپزشكي

 

 مشاهده موارد بحراني مشاهده موارد نقص غيربحراني

 عدم مشكل

 مسئول فني

  درج در چك ليست و اعالم به مرغدار و اداره كل
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

  نطينه مبدا و مقصد در مرغداري تخمگذار توسط مسئول فني بهداشتي اجراي طرح قر
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        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره قرنطينه
  

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

 افزايش ميزان نظارت قرنطينه اي  -

 اجرائي كردن ضوابط قرنطينه مبدا و مقصد  -

 ارتقاء سطح نظارت بهداشتي بر فرآورده هاي خام دامي -

 كاهش تخلفات قرنطينه اي -

        

        وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :

يك كد د و فني اتحاديه مرغداران انجام مي شصدور گواهي حمل تخم مرغ توسط مسئول  -

        بود .كاربري براي اتحاديه تعريف شده 

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

قرنطينه ايجاد  پارچهكاربري سيستم يك ولين فني هر مرغداري تخمگذار كددر اين روش براي مسئ -

فني درخصوص صدور گواهي حمل  مسئولكد پستي تك تك واحدها در سيستم درج شد . شده و 

براي ساير استان ها و ارسال تخم مرغ نوك زده به مراكز پاستوريزاسيون اقدام مي بهداشتي تخم مرغ 

نمايد . همچنين نظارت بر بارگيري خودرو نيز توسط يك نفر كاردان دامپزشك تحت نظارت 

 مسئول فني صورت مي گيرد . 

 

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

  جيهي با اتحاديه مرغداران استان توبرگزاري جلسات  -

 برگزاري جلسات توجيهي با مسئولين فني بهداشتي 

 هماهنگي با دفتر فاوا سازمان دامپزشكي جهت صدور كد كاربري سيستم قرنطينه  -

        

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
 1393ماه  تير -
        
        
        

        فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:

        

   مسئول فني بهداشتي مرغداري        

  بازديد دوره اي از مرغداري و تخم مرغ توليدي

 مرغدار يا نماينده مرغدار

  ارائه اقدامات حمل تخم مرغ
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 كاردان دستيار مسئول فني

  از خودرو و تخم مرغبازديد  تهيه گزارش

 مسئول فني

  

 اعالم نظر درمورد محموله

 مسئول فني بهداشتي

  عدم صدور گواهي اعالم علت صدور به مرغدار

  مسئول فني بهداشتي

  صدور گواهي حمل در سيستم يكپارچه 

 تائيد عدم تائيد
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        احداث مركز جمع آوري و پايانه جمع آوري تخم مرغ شكسته و نوك زده

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره نظارت بر بهداشت عمومي

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

 ساماندهي مراكز جمع آوري تخم مرغ  -

 كاهش تخلفات بهداشتي تهيه تخم مرغ مايع -

 جلوگيري از فعاليتهاي غيرمجاز توليد تخم مرغ مايع -

 رايط نگهداري تخم مرغ نوك زدهبهبود ش -

        كاهش مخاطرات توليد و عرضه تخم مرغ مايع غير بهداشتي -

        وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :

دو مركز جمع آوري تخم مرغ در استان تحت نظر اين اداره كل فعاليت مي كردند و تعدادي از افراد  -

        تدوين نشده است  تاكنون دستورالعملي ويژه اين مراكزغيرمجاز نيز در اين امر فعاليت مي نمودند . 

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

 مراكز جمع آوري تخم مرغ دو گروه شدند : در اين طرح  -

سردخانه نگهداري و محلي  الزم جهت مراكز جمع آوري مستقل : در اين مراكز فضاي  -1

كه تخم مرغ جمع آوري شده از اين  ه است جهت سورتينگ اوليه تخم مرغ پيش بيني شد

د ( با اخذ مي گردل نتقتوريزاسيون تخم مرغ در تهران ممراكز بصورت مستقيم به مركز پاس

 گواهي حمل دامپزشكي ) 

احداث سردخانه و با  الزم بدون ز بسته بندي تخم مرغ : در اين مراكز فضاي شعبات مراك -2

اين مراكز تخم مرغ را بصورت موقت  خنك كننده  پيش بيني شده بود.  امكانات سرمايشي

روز به مراكز بسته بندي تخم مرغ منتقل مي كردند كه عمليات  جمع آوري نموده و در پايان

تخم مرغ به مركز پاستوريزاسيون تخم گواهي حمل از مركز بسته بندي  صدور سورتينگ و

     انجام مي شود . مرغ 

در هر دو نوع مركز يك نفر كاردان دامپزشك جهت نظارت بر فرآيند و عمليات جمع آوري 

  ) 1وست حضور دارند . ( ضوابط پي

با هماهنگي انجام شده با اتحاديه و تعاوني مرغداران تخمگذار مقرر شد كه كليه مرغداران  

نموده و پايان هر روز به و جمع اوري  موظف شوند تخم مرغ نوك زده را در واحد خود جدا 

ه به يكي از اين مراكز تحويل دهند . ليست مرغداران و ميزان تحويلي هر مرغدار در پايان هر ما

كه در اين راستا در بازديدهاي ماهيانه مي شود فني بهداشتي مرغداران تخمگذار اعالم  ين مسئول
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مسئولين فني به مرغداراني كه در امر تحويل تخم مرغ نوك زده كوتاهي داشته اند اخطار كتبي و 

         .  مي دهند حقوقي 

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 استان برگزاري جلسه با تعاوني مرغداران تخمگذار  -

 برگزاري جلسه با مراكز بسته بندي تخم مرغ -

 شناسائي و برگزاري جلسه توجيهي با افراد جمع آوري كننده تخم مرغ نوك زده -

 تعيين مهلت زماني جهت ايجاد و احداث مراكز  -

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:

  1393ماه  شهريور 

        فلوچارت اجرايي : فلوچارت اجرايي : فلوچارت اجرايي : فلوچارت اجرايي : 

 
 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 مركز جمع آوري مستقل

  دريافت تخم مرغ نوك زده

  شعبه مركز بسته بندي 

  دريافت تخم مرغ نوك زده

 شعبه مركز بسته بندي

  نگهداري اوليه و انتقال به مركز بسته بندي

 مسئول فني بهداشتي مركز بسته بندي

  سورت اوليه تخم مرغ

 مسئول فني بهداشتي

  صدور گواهي حمل جهت مركز پاستوريزاسيون

  مسئول فني بهداشتي 

  غسورت اوليه تخم مر

  مسئول فني بهداشتي 

  صدور گواهي حمل جهت مركز پاستوريزاسيون

 مسئول فني مركز پاستوريزاسيون

  تائيد تخليه محموله

 مسئول فني مركز پاستوريزاسيون

  تائيد تخليه محموله 

معدوم سازي 

  تخم مرغ فاسد

 مرغدار

  جداسازي تخم مرغ نوك زده
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١٨  

 

        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        ساماندهي انبار نگهداري و پرينت تخم مرغ در مرغداريهاي تخمگذار

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره نظارت بر بهداشت عمومي

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

بهبود محل هاي نگهداري و انبار تخم مرغ توليدي و اصالح ساختار بهداشتي ( پالت گذاري ،  -

 )  محلايشي ، اتاق اختصاصي ، داشتن قابليت ضدعفوني و شستشوي نصب تاسيسات سرم

 ايجاد انبارهاي نگهداري تخم مرغ -

 توسعه ضوابط و امكانات پرينت تخم مرغ در مرغداري -

طراحي و پيش بيني اماكن و تجهيزات جهت مركز بسته بندي تخم مرغ وابسته در واحدهاي  -

 متقاضي 

         تخم مرغنگهداري  بهبود كيفيت  -

        يت قبل :يت قبل :يت قبل :يت قبل :وضعوضعوضعوضع

برخي در سر سالن نگهداري . فاوت بودتمحل هاي نگهداري تخم مرغ در مرغداريهاي مختلف م -

        . د امكانات سرمايشي و پالت و ... نگهداري مي نمودندنموده و برخي در اماكن  فاق

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

 بازديدهاي ماهيانه توسط تيم نظارتي مسئولين فني انجام  - 

 قانوني اصالح ساختارابالغ اخطاريه و تعيين مهلت  - 

 بصورت چهره به چهره جهت مرغدار تبيين و تشريح شرايط الزم بهداشتي  - 

يا ضوابط صدور پروانه اي توسط اداره نظارت بر بهداشت عمومي جهت محل پرينت و بالغ ا - 

 در مرغداريوابسته  تخم مرغ  مراكز بسته بندي

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 تعاوني مرغداران تخمگذار جلسات ماهيانه با اتحاديه وبرگزاري  -

 طرح موضوع در كميسيون صدور پروانه استان -

        

         1393ماه  شهريور زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        
  



١٩  

 

        فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:

        

        

 
 مسئول فني مرغداري

  انجام بازديد 

 

بررسي انبار 

 تخم مرغ

 مسئول فني

  اعالم و ابالغ اشكاالت به مرغدار

 

   مرغدار

  تعهد دادن زماني جهت رفع نقص

 

 مسئول فني

  م به اداره كلدرج تائيديه و اعال

 

 مورد تائيد اول عدم تائيد

  مسئول فني

  م تخلف به اداره كلاعال 

 

 دوم عدم تائيد

 مسئول واحد حقوقي 

  تنظيم و تشكيل پرونده حقوقي
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٢١  

 

        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        شتي مرغدارياجراي طرح آزمايش فيزيكوشيميايي و بهداشتي آب مرغداري با مشاركت مسئول فني بهدا

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره نظارت بر بهداشت عمومياداره دامپزشكي شهرستان قم و 

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

 بهبود شرايط بهداشتي آب مصرفي طيور -

 طيور هاي  كاهش بيماري -

 جامعه  ارتقاء سطح بهداشت عمومي -

 فيزيكي آب مصرفي طيور فاكتور هاي اصالح  -

        افزايش بهره وري توليد  -

        وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :

        ايش منظم از وضعيت آب مصرفي تحت نظارت دامپزشكي انجام نمي شد .آزم -

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

هنگام بازديد ادواري از مرغداريها ( مسئولين فني گوشتي و پولت مسئولين فني بهداشتي مرغداري  -

اقدام به برداشت نمونه از ) هنگام بازديد پايان دوره و مسئولين فني تخمگذار هنگام بازديد ادواري 

مورد تائيد اداره كل دامپزشكي استان  گاه رغداري نموده و نمونه ها همراه با كد به آزمايشآب م

و نيز مسئول فني بهداشتي  گاه د و نتايج نمونه ها كه به تائيد مسئول فني ازمايشوشمي ارسال 

مرغداري رسيده به اداره دامپزشكي شهرستان تحويل مي گردد كه اين نمونه ها مالك عمل جهت 

 مي باشد .مجوز جوجه ريزي دوره بعدي   دورص

 ماهه و آزمايشات فيزيكوشيميايي ساليانه  مي باشد . 6ميكروبي مدت اعتبار نتايج آزمايشات  -

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي : -

 برگزاري جلسه هماهنگي با اتحاديه مرغداران  -

 برگزاري جلسه توجيهي با مسئولين فني -

 و نيز بخش خصوصي هماهنگي تجهيز آزمايشگاه دامپزشكي استان -

 برگزاري جلسات فني در اداره كل دامپزشكي استان  -

 

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        1394و فروردين  1393اسفند ماه  -
        



٢٢  

 

        فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :

        

        
 
 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 مسئول فني بهداشتي

  صدور كد و ارسال نمونه به آزمايشگاه

 

  مسئول فني آزمايشگاه 

  نتيجه انجام آزمايش و اعالم

 

 مسئول فني بهداشتي 

  بازديد از مرغداري واخذ نمونه آب

 

 مسئول فني بهداشتي

  

  بررسي نتايج نمونه آب 

 مسئول فني بهداشتي

  اعالم نحوه اقدام اصالحي به مرغدار

 

 مرغدار

  اقدام درخصوص اصالح مشكل

 

   مسئول فني بهداشتي

گزارش اقدامات اصالحي +  ساير مدارك جوجه ريزي 

  به دامپزشكي شهرستان

 اداره دامپزشكي شهرستان

  وجه ريزيبررسي اقدامات و مدارك ج

 

 مسئول فني بهداشتي

ارسال نتيجه آب به همراه ساير مدارك جوجه ريزي 

  به دامپزشكي

 

 اداره دامپزشكي شهرستان

  دريافت و كنترل مدارك صدور مجوز جوجه ريزي

 

 تائيد عدم تائيد
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٢٤  

 

        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        ت طيور با مشاركت مسئول فني بهداشتي مرغدارياجراي طرح الزام تائيد بيماري خسارت تلفا

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  دامپزشكي شهرستان قم  ادارهو بهداشت و مديريت  بيماريهاي طيور اداره 

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

 ارتقاء سطح نظارت مسئولين فني بهداشتي -

 تسريع در ارائه خدمات به ارباب رجوع -

        واحدهاي كانون بيماري  نمونه برداري از پوشش سريع  -

        ضعيت قبل :ضعيت قبل :ضعيت قبل :ضعيت قبل :وووو

( جهت صندوق بيمه   براساس دستورالعمل سازمان دامپزشكي كشور مي بايست تائيد نوع بيماري -

باشد قبل از انجام اين طرح  ينمونه برداري و آزمايشات تشخيصنتايج براساس  بانك كشاورزي ) 

 نمونه برداري توسط مرغدار يا اكيپ دامپزشكي دولتي انجام مي شد . 

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

اين طرح انجام نمونه برداري توسط مسئول فني بهداشتي مرغداري انجام مي پذيرد و نمونه  در  -

برداري يك هفته بعد از وقوع بيماري انجام شده و نمونه ها همراه با كد و نامه به آزمايشگاه مورد 

زشكي دامپدرج شده و توسط    GISتائيد اداره كل دامپزشكي استان ارسال شده و نتايج در سيستم 

 .قرار مي گيرد مورد استفاده تائيد نوع بيماري تحليل  بيماري و شهرستان قم جهت 

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 برگزاري جلسه هماهنگي با تعاوني مرغداران گوشتي و بيمه بانك كشاورزي -

        برگزاري جلسه توجيهي با مسئولين فني بهداشتي مرغداري گوشتي  -

          1393اسفند ماه زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        



٢٥  

 

  

        رت اجرائي :رت اجرائي :رت اجرائي :رت اجرائي :فلوچافلوچافلوچافلوچا
 
 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 كارشناس بيمه

  گزارش وقوع بيماري به دفتر مسئول فني

 

 مرغدار

  عه به مسئول فني بهداشتي جهت نمونه برداريمراج

 

 مسئول فني بهداشتي

  مراجعه به مرغداري و نمونه برداري

 

  مسئول فني بهداشتي 

  ارسال نمونه همراه با كد به آزمايشگاه 

 

 اهمسئول فني آزمايشگ

 GISانجام آزمايش و ثبت در سامانه 

 

 اداره دامپزشكي شهرستان

  GISمشاهده نتايج در سيستم 

 

 اداره دامپزشكي شهرستان

  تنظيم گزارش نوع بيماري جهت بيمه بانك كشاورزي
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        )  كود اجراي طرح محصور سازي كود در مرغداري تخمگذار ( مرحله اول طرح سترون سازي



٢٧  

 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  و اداره نظارت بر بهداشت عموميبهداشت و مديريت  بيماريهاي طيور اداره 

  

        طرح :طرح :طرح :طرح :    اهداف كيفياهداف كيفياهداف كيفياهداف كيفي

 كاهش مخاطرات بيماريهاي طيور  -

 اصالح ساختار بهداشتي مرغداريها -

 سترون سازي كود در مرغداريها ايجاد زمينه جهت  -

 فراهم شدن شرايط نقل و انتقال بهداشتي كود  -

        كاهش مشكالت بهداشتي -

        وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :

ري بصورت ف مرغداري يا در محوطه مرغدااكود در مرغداريهاي تخنمگذار در زمين هاي اطر -

فضاها كود دپو  پراكنده پخش بوده و فضاي اختصاصي جهت دپوي كود موجود نبود و يا در آن

        مشكالت بهداشتي متعددي ايجاد مي نمود .  ، د و ضمن انتقال بيماري و آلودگي هاي ثانويهنمي ش

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

شتي بهره برداري مد در اين طرح احداث محل دپوي كود بعنوان يكي از الزامات صدور پروانه بهدا -

ا در فضاي روي زمين بوسيله ديوار ي سيلو يانظر صدور پروانه قرار گرفت اين فضاها يا بصورت 

نگهداري و دپوي كود در مرغداري فقط در اين  . محصور مي شود متر 2تا  5/1با  ارتفاع خاك ريز 

در هر بازيد كنترل شده   هيانه مابا  نظارت مسئولين بهداشتي مرغداران تخمگذار فضاها مجاز بوده و 

 ن متخلف تذكر داده مي شد . و به مرغدارا

با اجراي اين طرح ضمن آموزش چهره به چهره ضوابط اجرائي دپوي كود به مرغداران ابالغ مي  -

مرحله  1394ه طرح سترون سازي كود مي باشد كه در سال يگرديد . اجراي اين طرح مرحله اول

        .اجرا خواهد شد دوم آن 

        

        



٢٨  

 

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 برگزاري جلسه هماهنگي با تعاوني مرغداران تخم گذار و اتحاديه مرغداران  -

 برگزاري جلسه توجيهي با مسئولين فني بهداشتي مرغداري گوشتي  -

        طرح موضوع در كميسيون صدور پروانه استان -

  

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        1393ماه  تير -
        

          

  



٢٩  

 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        تخمگذار با مشاركت اتحاديه مرغداران هاي  بهداشتي مرغداريتهيه بانك اطالعات راي طرح اج



٣٠  

 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  دامپزشكي شهرستان قمشبكه و بهداشت و مديريت  بيماريهاي طيور اداره 

  

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

 ارتقاء سطح نظارت بهداشتي در مرغداريها  -

 تعيين وضعيت توليد گله -

 مرغداريهامراقبت فعال از افزايش  -

 اصالح ساختار بهداشتي مرغداريها -

  نظارت بهداشتي بر توليد ، نگهداري و پرينت تخم مرغ  -

 نظارت بهداشتي بر طرح سترون سازي كود 

 نظارت بهداشتي بر خوراك دام -

 شناسائي تخلفات بهداشتي مرغداريها -

 اجراي طرح كنترل قرنطينه مبدا و مقصد در مرغداري ها -

  بهداشتي مرغداري ها بصورت مستمرتهيه بانك اطالعات  -

        وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :

بازديد و نظارت مستمر و كنترل بهداشتي توسط مسئول فني بهداشتي بر مرغداريها انجام نمي شد و 

  د . درخواست مرغدار انجام مي شبازديدها حسب مورد و 

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

 فني انجام مي شود . مورد بازديد توسط دكتر دامپزشك مسئول  3تا   1از مرغداريها ماهيانه  -

برنامه بازديد توسط اداره دامپزشكي شهرستان تهيه شده و با مشاركت اتحاديه نوبتهاي بازديد به  -

هزار و  50هزار قطعه يك بازديد و با ظرفيت  50مرغداريهاي كمتر از مرغداران اعالم مي گردد . 

مرغ انجام مي دادند  مپرينت تخ  هزار كه  80باالتر  دو بازديد در ماه و براي مرغداري هاي زير 

 يك بازديد اضافه در ماه پيش بيني شده است .

انجام مي گردد و بازديد اتحاديه بوده و در زمانهاي مشخص توسط دكتر تامين خودرو برعهده  -

تنظيم شده و يك برگ به مرغداري ابالغ ) در دو نسخه 2اطالعات بهداشتي در يك ليست ( پيوست 

ديگر در دفتر مسئولين فني بايگاني مي گردد و در پايان هر ماه كليه فرم هاي  مي شود و يك برگ

بازديد بصورت اسكن شده در فايل مربوط به هر مرغدار قرار گرفته و فايل مربوط به اداره 

 دامپزشكي شهرستان ارسال مي گردد هزينه بازديد پس از تائيد اداره كل در پايان هر ماه توسط

  پرداخت مي گردد . بهداشتي به مسئولين فني  ن اتحاديه مرغدارا



٣١  

 

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 برگزاري جلسه هماهنگي با تعاوني مرغداران تخم گذار و اتحاديه مرغداران  و جهاد كشاورزي   -

 برگزاري جلسه توجيهي با مسئولين فني بهداشتي مرغداري تخمگذار  -

 يور سازمان دامپزشكي كشورانجام هماهنگي با دفتر مديريت و بهداشت بيماري هاي ط -

-   

        1393ماه   تير            زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 
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        اجراي طرح مشترك نمونه برداري از كارخانجات فرآورده هاي گوشتي

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  مشاركت اداره كل دامپزشكي استان با اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي

  

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

 و تقلبات در فراورده هاي گوشتي يي تخلفات بهداشتيشناسا -

        جامعه  ارتقاء سطح بهداشت عمومي -

        وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :

  . نجام نشده بود كار مشابه قبال ا

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

نمونه هاي فرآورده هاي گوشتي مختلف از كارخانجات مختلف استان توسط اداره كل استاندارد و  -

و  PCRره كل دامپزشكي استان جهت انجام آزمايش تحقيقات صنعتي اخذ شد و با هماهنگي ادا

تعيين نوع پروتئين مصرفي ( مرغ ، گوسفند ، گاو ) و نيز بررسي افزودني رنگ مورد آزمايش قرار 

        مي گرفت . 

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 هماهنگي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي -

 هماهنگي با دفتر مركز تشخيص سازمان دامپزشكي كشور  -

-         

        آغاز:آغاز:آغاز:آغاز:    زمانزمانزمانزمان
        1393بهمن و اسفند ماه  -
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        قانون نظام دامپروري با مشاركت نظام دامپزشكي  5مستندسازي فرآيندهاي صدور پروانه در راستاي ماده 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  كميته مستندسازي تحول اداري

  

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

 ارباب رجوع منديافزايش رضايت -

 ميزان خطا در استعالمات صدور پروانه  كاهش -

 ساختار بهداشتي اماكن دامي حفظ و بهبود  -

 كاهش تخلفات در واگذاري صدور پروانه  -

        ي واگذاري اجراي صحيح فرآيندها -

 

        وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :وضعيت قبل :

ون نظام جامع دامپروري مي بايست صدور پروانه هاي بهداشتي تاسيس و بهره قان 5به استناد ماده  -

ازمان نظام دامپزشكي صادر شود فرايندهاي اعالمي نظام دامپزشكي داراي نواقصي برداري توسط س

         گرديد .مشكل مي موجب بروز بود كه در اجراي كار 

 

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

 كليه فرآيندهاي مربوط به صدور پروانه تاسيس ، صدور پروانه بهره برداري ، تغيير نام و ...  -

آيند ، كارشناس تحول اداري ، كارشناس صدور در كار گروهي متشكل از كارشناس اصالح فر -

و رئيس نظام دامپزشكي استان برگزار از اداره كل پروانه ، مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومي 

صدور موافقت اصولي  -1فعاليت به نظام دامپزشكي   شامل :   9واگذاري   شد و مستندات الزم 

صدور پروانه بهداشتي  -4روانه بهداشتي تاسيس تمديد پ  -3صدور پروانه بهداشتي تاسيس   -2

افزايش   -7صدور مجوز بهسازي     - 6تمديد پروانه بهداشتي بهره برداري   -5بهره برداري 

 تغيير نام پروانه    تهيه شد .  -9تغيير كاربري اماكن دامي     -8ظرفيت دامداري  

  - فرم هاي بازديد    -الگوي پروانه    براي هر فعاليت مستندات زير مشخص و تعريف شد شامل :  -

 فرم امار ماهيانه  تهيه و يا بازنگري شد   -فرايند ها و فلوچارت مربوطه   -چك ليست مستندات 

عمل در اجراي صدور پروانه توسط نظام دامپزشكي قرار خواهد و مورد تائيد قرار گرفت و مالك 
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اطالعات كاملتر است .  آمدهپروانه تاسيس رايند فنمونه از اطالعات يك     3پيوستدر    گرفت . 

 در سي دي پيوست  كتاب مي باشد .

به سازمان دامپزشكي كشور جهت بررسي مجدد و تصويب در  فرايند هاي مذكور -

 قانون نظام جامع دامپروري در وزارت جهاد كشاورزي ارسال گرديد . 18كاركروه ماده 

 

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 گروه واگذاري در سازمان جهاد كشاورزي استان  برگزاري جلسه در كار -

        برگزاري جلسه كميته مستندسازي فرآيند اداره كل  -

 

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        1393ماه  اسفند -
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

  استقرار نرم افزار نوين اموال دولتي
  

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  امور مالي
  

        اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :اهداف كيفي طرح :

وزارت امور اقتصادي مبني بر  12/11/87مورخ  51/21854/184002ره اجراي دستورالعمل شما -

 اجراي نظام نوين اموال دولتي

 اموال دسترسي سريع به اطالعات -

 قيمت گذاري كليه اموال طبق قانون -

 انبار داري جلوگيري از خطاهاي سيستم -

 تنوع در گزارش گيري از سيستم اموال  -

 باركددار بودن برچسب اموال -

  

        ::::وضعيت قبل وضعيت قبل وضعيت قبل وضعيت قبل 

        از وزارت جهاد كشاورزي Dosنرم افزار تحت  -

        گردش كار:گردش كار:گردش كار:گردش كار:

  مجدد از كليه اموال انجام شد صورت برداري  -

 بر  اساس دستورالعمل مربوطه انجام شد  قيمت گذاري -

كليه اطالعات به همراه مشخصات كامل اموال انبار و نيز اموال تحويلي  در سيستم  صورت   ثبت -

  گرفت 

 د براي اموال و الصاق ان انجام شد و صدور بارك  كدگذاري  -

        كد كاربري و سطح دسترسي امواال براي كاربران ايجاد شد . -

        مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :مقدمات اجرايي :

 واستفاده از نرم افزار پيشنهادي   برگزاري جلسات توجيهي در امور اقتصاد دارايي استان -

 برگزاري جلسات توجيهي با همكاران  -

        و برنامه نويس جهت رفع اشكاالت سيستم  برگزاري جلسات كارشناسي با مدير طراحي  -

  1393سال     زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:

        فلوچارت اجرايي :       فلوچارت اجرايي :       فلوچارت اجرايي :       فلوچارت اجرايي :       
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 امين اموال

  صورت برداري اموال

 

 كميته قيمت گذاري

  قيمت گذاري اموال

 

 امين اموال

  عات اموال در نرم افزارورود اطال

 

 امين اموال

  صدور كد اموال

 

 امين اموال

  چاپ و الصاق برچسب جديد باركددار

 

 امور مالي

  جلسه توجيهي با همكاران 

 امين اموال

  دريافت اموال طبق گردش كار جديد
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  1393سال  و برنامه هاي اجرا شده در اهم موفقيت ها
 

 14افزايش درآمد ماده  •

  ترين خسارت هفته  و با كم 3در    كنترل كانون هاي بيماري لمپي اسكين •

 ديماه كنترل كانون بيماري تب برفكي  •

 درصدي شاخص هاي اختصاصي  پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه 100تحقق  •

 در صدي كانون بيماري هاي دامي  37كاهش  •

  تامين واكسن تب برفكي مريال و توزيع مناسب ان جهت پوشش و موفقيت در كنترل كانون هاي بيماري •

 ئول فني درمرغداري تخم گذارنفر مس 6استقرار  •

  اجراي طرح پايلوت رديابي تخم مرغ •

  با نظارت مسئولين فني بهداشتيو كشتارگاه ها  اجراي طرح قرنطينه مبدا و مقصد در مرغداري ها  •

  افتتاح دو مركز بسته بندي وابسته به فروشگاه  •

  تكميل طرح الزام عرضه محصوالت بسته بندي در فروشگاه هاي بزرگ  •

    طرح پايش بيماري هاي طيور و انفلونزاي فوق حاد اجراي •

 كانون هاي سقط جنين شتر مراقبت اجراي پايش و •

  اجراي طرح پايش ميكروبي شير خام  •

  بهداشتي قرنطينه اياستقرار مسئول فني بهداشتي مجتمع لبن و ارتقاء نظارت  •

  تشديد نظارت بر معدوم سازي روده شيرين در كشتارگاه •

  بط عمومي فعال كشور در ارزيابي سازمان دامپزشكي كسب عنوان روا •

 كسب عنوان حراست برتر كشور در ارزيابي سازمان دامپزشكي •

 كسب رتبه حراست نمونه استان در ارزيابي استاني •

 مصوبه   475 با جلسه  50مجموعا  تابعه جلسات ارزيابي عملكرد ادارات برگزاري  استمرار •

   ادارات فني  تهيه و تنظيم بولتن تحليلي فني •

  تغيير  اتوماسيون اداري به اتوماسيون تحت وب •

  ECEارسال مكاتبات به سازمان و استان ها از طريق  •

  تجهيز ساختمان دامپزشكي به سيستم اطفا حريق •

  تكميل كامل دوربين هاي مداربسته در بخش ها •

  دامپزشكي در دهه فجر در اداره كلعكس برگزاري نمايشگاه  •

  ساختار بهداشتي كشتارگاه هاي دام و طيور زمان بندي اصالح •

 تفكيك اداره آبزيان اداره كل دامپزشكي تحت نظارت معاون سالمت •
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 تفكيك اداره قرنطينه اداره كل دامپزشكي تحت نظارت معاون سالمت •

 تفويض نظارت بر فعاليت قرنطينه  سيار  به دامپزشكي شهرستان  •

 انور كشوري سازمان دامپزشكي كشوراجراي مانور پدافند غير عامل همزمان با م •

 اجراي مانور پدافند غير عامل با مشاركت سازمان جهاد كشاورزي استان  •

 كسب لوح تقدير از استاندار جهت اجراي برنامه هاي هفته پدافند  •

 كسب لوح تقدير از رياست سازمان جهاد كشاورزي استان جهت اجراي برنامه هاي هفته پدافند •

 اصالح و نوسازي بخشي از اداره دامپزشكي شهرستان  •

 نفر  از سهميه استانداري قم  3اخذ مجوز استخدامي  •

 مشاركت با سازمان نظام دامپزشكي  در برگزاري سمينار علمي منطقه اي  لمپي اسكين  •

 خريد زمين و توسعه فضاي ازمايشگاه مركزي اداره كل  •

سازمان دامپزشكي  12مي  از دادستاني قم جهت اجراي ماده اخذ حكم قضايي ويژه پاسگاه هاي انتظا •

 كشور

 از رقم پيش بيني شده    14درامد ماده  درصدي  31تحقق  و افزايش   •

 برگزاري جلسه توجيهي و تقدير از پاسگاه هاي انتظامي فعال و برتر در زمينه همكاري با دامپزشكي  •

 اخل شهر قم به خارج از شهر قمانتقال كليه مراكز بسته بندي گوشت و مرغ  از د •

 تجهيز و ارتقاء سيستم سرور هاي اداره كل •

 بازنگري و بهبود چك ليست هاي بازديد صدور پروانه   •

 بايگاني الكترونيكي پرونده هاي صدور پروانه اماكن دامي و مسئولين فني بهداشتي •

 برگزاري نمايشگاه عكس دامپزشكي در اداره كل  •

 ماري هاي طيور اجراي طرح هاي پايش بي •

 ميزان اشتغال پيش بيني شده  ازدر صدي   21تحقق و افزايش  •

 تشكيل بانك اطالعات حقوقي قرارداد ها در بخش حقوقي •

 فعال سازي دو مركز مايه كوبي در بخش مركزي و مجتمع لبن   •

 صدور كد كاربري سيستم يك پارچه قرنطينه  جهت مسئولين فني بهداشتي مرغ تخم گذار •

 و ارتقاء سيستم پورتال اداره كل دامپزشكي استان  اصالح  •

 آغاز استفاده از سامانه سما در حراست   •

اجباري نمودن عرضه تخم بلدرچين بصورت  بسته بندي در مراكز مجاز بسته بندي در سطح مراكز  •

  عرضه 
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  :  1پيوست 

  

  مراكز بسته بندي تعهدنامه كتبي متقاضي احداث مركز جمع آوري تخم مرغ شكسته وابسته به 

.................. اينجانب ...................................... فرزند.................... به شماره شناسنامه ............ و با كد ملي .........

................ كه متقاضي فعايت در متولد ............. صادره از ............. به آدرس محل سكونت ..................................

زمينه  توزيع تخم مرغ و جمع آوري تخم مرغ هاي كودي، نوك زده و كثيف در سطح استان مي باشم، به 

منظور اخذ مجوز فعاليت از اداره كل دامپزشكي استان قم، خود را ملزم به رعايت مواردي كه در ذيل مي 

  گردد مي باشم.

 كار (سورت تخم مرغ) با سيستم هاي خنك كننده مطلوب  تامين برودت مناسب سالن .1

 تعبيه اتاق اداري و  دفتر ناظر فني بهداشتي در واحد .2

ايجاد  اتاقك رختكن (با نصب پارتيشن) و تامين كمد هاي دوطبقه براي هر پرسنل (براي  .3

 لباس تميز و لباس كثيف)  به تعداد كافي

 م فعاليت واحدتامين پالت به تعداد كافي و متناسب با حج .4

 تجهيز واحد به سرويس بهداشتي مطلوب .5

ايجاد اتاقك ضايعات تخم مرغ (با نصب پارتيشن)  و تامين سطل زباله به تعداد كافي در  .6

 اين اتاقك براي نگهداري تخم مرغ هاي غير قابل مصرف و معدومي تا زمان خرج از واحد

 راي هر پرسنل  تامين لباس كار مناسب ( روپوش، چكمه، كاله، دستكش) ب .7

 تهيه كارت بهداشتي براي كليه پرسنل شاغل در واحد .8

انعقاد قرارداد با يك نفر ناظر فني بهداشتي دامپزشكي تمام وقت از طريق دفتر نظام  .9

 دامپزشكي استان قم 

عدم مراجعه به واحد مرغداري براي جمع آوري تخم مرغ و صرفاً تحويل تخم مرغ از خود  .10

 آوري تخم مرغ شكستهمرغدار در واحد جمع 

 عدم هر گونه جداسازي زرده و سفيده در واحد  .11

ارسال كليه تخم مرغ هاي جمع آوري شده (بعد از معدوم سازي موارد غير قابل مصرف)   .12

 به مراكز بسته بندي مجاز و تحت نظارت اين اداره كل  

 مي شود.  رعايت كليه ضوابط بهداشتي قرنطينه اي دامپزشكي كه به متصدي واحد ابالغ .13

 همكاري كامل و همه جانبه با بازرسين دامپزشكي و ناظر فني بهداشتي مستقر در واحد .14

  امضا و اثر انگشت
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  تعهدنامه كتبي متقاضي احداث مركز مستقل جمع آوري تخم مرغ شكسته

......... و با كد ملي ...........سنامه .............. به شماره شنا............ ....... فرزند.اينجانب ...............................

......... صادره از ............. به آدرس محل سكونت .................................................. ............... متولد ..................

زده و كثيف  كه متقاضي فعايت در زمينه  توزيع تخم مرغ و جمع آوري تخم مرغ هاي كودي، نوك

در سطح استان مي باشم، به منظور اخذ مجوز فعاليت از اداره كل دامپزشكي استان قم، خود را 

  ملزم به رعايت مواردي كه در ذيل مي گردد مي باشم.

درجه سانتي گراد) با ظرفيت نگهداري  4تجهيز سالن به سردخانه باالي صفر ( صفر الي  .1

 تن تخم مرغ 4حداقل 

 اسب سالن كار (سورت تخم مرغ) با سيستم هاي خنك كننده مطلوب تامين برودت من .2

 تعبيه اتاق اداري و  دفتر ناظر فني بهداشتي در واحد .3

ايجاد  اتاقك رختكن (با نصب پارتيشن) و تامين كمد هاي دوطبقه براي هر پرسنل (براي  .4

 لباس تميز و لباس كثيف)  به تعداد كافي

 سب با حجم فعاليت واحدتامين پالت به تعداد كافي و متنا .5

 تجهيز واحد به سرويس بهداشتي مطلوب .6

ايجاد اتاقك ضايعات تخم مرغ (با نصب پارتيشن)  و تامين سطل زباله به تعداد كافي در  .7

 اين اتاقك براي نگهداري تخم مرغ هاي غير قابل مصرف و معدومي تا زمان خرج از واحد

 دستكش) براي هر پرسنل  تامين لباس كار مناسب ( روپوش، چكمه، كاله،  .8

 تهيه كارت بهداشتي براي كليه پرسنل شاغل در واحد .9

انعقاد قرارداد با يك نفر ناظر فني بهداشتي دامپزشكي تمام وقت از طريق دفتر نظام  .10

 دامپزشكي استان قم 

عدم مراجعه به واحد مرغداري براي جمع آوري تخم مرغ و صرفاً تحويل تخم مرغ از خود  .11

 احد جمع آوري تخم مرغ شكستهمرغدار در و

 عدم هر گونه جداسازي زرده و سفيده در واحد  .12

ارسال كليه تخم مرغ هاي جمع آوري شده (بعد از معدوم سازي موارد غير قابل مصرف)   .13

 با اخذ مجور حمل به مراكز  مجاز پاستوريزاسيون تخم مرغ

 مي شود. ابالغ  واحدمتصدي رعايت كليه ضوابط بهداشتي قرنطينه اي دامپزشكي كه به  .14

 همكاري كامل و همه جانبه با بازرسين دامپزشكي و ناظر فني بهداشتي مستقر در واحد .15

 امضا و اثر انگشت
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  2پيوست 

  

  

  

  تخم گذار يها ياز مرغدار يا نهيقرنط يفرم نظارت بهداشت

........................ تلفن: ......................... تاريخ بازديد:..............ساعت: GIS: ..........................كدينام مرغدار: .....................نشان      

...........  

  : يبهداشت  يساختارها

  دارد       ندارد        ناقص  (سالن وانبار دان)  :  يسطوح داخل هيكل يمانكاريس 

  ندارد       ناقص      (سالن وانبار دان)  : دارد   يسطوح خارج هيكل يمانكاريس

  رو ):  دارد          ندارد          ناقص ني(ماش يدرب ورود يضدعفون حوضچه

  تلفات : دارد      ندارد        ناقص      چاه

  :  دارد               ندارديحصاركش

  فاضالب :  دارد          ندارد        ناقص ستميس

  :  دارد            ندارد             ناقصداكت پشت هوا كش همراه با حوضچه   

  موارد:  ساير

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

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

  ود :ك

  كود :  ينوع نگهدار 

  ومحصور              چاله كود      نيزم يكود          رو لويس

   يخارج مرغدار               يكود :  داخل مرغدار ينگهدار محل

                  گراديكود :   ...... درجه سانت يدما 

  :  يريكود قابل بارگ زانيم 

  كود كش              ي: دستنحوه خروج كود از سالن 

    ريسا     هينقل لهيوس يكود : دست يلوينحوه انتقال كود از سالن به س

  موارد:  ساير

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

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

  توليد،نگهداري و ارسال تخم مرغ:                                                 

     ريتخم مرغ :   انبار        سردخانه          اتا ق سرد         سا يمحل نگهدار

  تن      تخم مرغ موجوددرانبار :          زانيم

.....  پرينت  ي............ مرغ تولك ديسالن فعال ......    تعداد مرغ در حال تول تعداد

تخم مرغ در واحد مرغداري:     انجام مي شود              انجام نمي شود 

كارتن تخم مرغ(آدرس و نام مرغدار ) :    دارد   ندارد  يمشخصات كامل رو

    يخارج از مرغدار        يمرغدار در:    يكودتخم مرغ شكسته  و  يجداساز

  .............  شكسته ............. لمبه ......... يروزانه تخم مرغ كود زانيم

  :                              يتخم مرغ شكسته و كود رندهيگ ليتحو مركز

مناسب            شانه ها وكارتن ها(سالن و ...):    مناسب         نا يبهداشت تيوضع

  تخم مرغ(سالن و ...) :  مناسب       نامناسب    يانبارنگهدار يبهداشت تيوضع

موارد:  ساير

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

                                                               هداشت گله و تغذيه:          

  :   مناسب         نامناسب                          يديتول يسالن ها يبهداشت تيوضع

:    هفته ........: ......%            هفته ........: ......%                                        ديتول زانيم

مواد  يبهداشت تيهفته ........: ......%            هفته ........: ......%                 وضع

           اسبخوراك :        مناسب                  نامن  هياول

  :   دارد        ندارد       يبسته بند هيمواد اول يدر نگهدار يگذار پالت

  نامناسب               آب :   مناسب   يبهداشت تيوضع

  :           شيآزما خي:    دارد        ندارد      تاريكروبيوم ييايميكوشيزيف شاتيآزما

  به سالن :        هيانتقال مواداول نحوه

موارد:  ساير

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

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

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

  كننده(توصيه هاي بهداشتي و ...) : دينظر كارشناس بازد

  

  امضاء                   :               خيتار                                                                                                                                          

شوم نسبت به رفع اشكاالت و  ي.................................  واقع در منطقه ............................. متعهد م ي/مالك   مرغدارري/ خانم ..................................... مد يآقا  نجانبيا

  . ميمقرر اقدام نما يها خينواقص ذيل در تار

                                                                                                                             :  .......................                       خي.................................................................. تا تار............................................................................................................................. -

:  .......................                                                                                                    خي..................................................................................  تا تار............................................................................................................ -

: .......................                                                  خي............................................................................... تا تار...............................................................................................................  -

  

:                                                     خيتار                                                                                                                                                                  

  امضاء
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  :    3پيوست 

  

  قانون نظام دامپروري 5مستندات اصالح فرايند  هاي ماده 

  و پاسخ به استعالم  تاسيسبهداشتي  پروانهچك ليست مستندات فرآيند صدور 

  نظام مهندسي كشاورزي

  عنوان سند  رديف
  وجود

  توضيحات
  ندارد  دارد 

        در مورد موافقت اصولي استعالم نظام مهندسي  1

        1فرم شماره   2

        بازديد موافقت اصولي فيش واريزي  3

        موافقت اصولي پيش نويس پاسخ استعالم  4

        قت اصوليپاسخ استعالم موافپيش نويس   5

        در مورد پروانه تاسيس استعالم نظام مهندسي   6

        درخواست پروانه بهداشتي تاسيس  7

        تصوير كارت ملي  8

        تعهد نامه رسمي محضري نظام دامپروري  9

        نقشه پالن جانمايي  10

        يك قطعه عكس  11

        پروانه بهداشتي تاسيس فيش واريزي  12

        پروانه تاسيس خ استعالمپيش نويس پاس  13

        پيش نويس پروانه بهداشتي تاسيس  14

        پروانه بهداشتي تمديد شده  15
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رديف
نام و نام خانوادگي    

 كارشناس

نام و نام خانوادگي   

   متقاضي
توضيحاتكد پستينقاط utmآدرس دامداريتاريخ اعتبار پروانهشماره  پروانهتاريخ صدور پروانهظرفيتمشخصات پروانهشماره تماس

گزارش عملکرد صدور پروانه نظام دامپزشکی قم در ........  ماه سال ..................گزارش عملکرد صدور پروانه نظام دامپزشکی قم در ........  ماه سال ..................

                                                                                                          نام و امضاء رئيس نظام دامپزشكي                                                                                   نام و امضاء رئيس نظام دامپزشكي
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  فرآيند 

  

  تمديد پروانه بهداشتي تاسيس 

   اماكن دامپروري 
  

 فهرست  مطالبفهرست  مطالبفهرست  مطالبفهرست  مطالب

  

  اسامي اعضاي تيم بهبود فرايند

  مقدمه و اهداف

  تعاريف

  تبطمدارك مر

  دامنه شمول و كاربرد

  ضوابط و مقررات

  مسئوليت و وظائف  

  نمودار اجرايي فرايند

  فرم هاي مورد عمل
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        مقدمه و اهداف مقدمه و اهداف مقدمه و اهداف مقدمه و اهداف 

  

يكي از وظايف مهم سازمان دامپزشكي كشور ، سازماندهي و نظام بخشي به اماكن دامداري ،  

ينه ، بهداشت عمومي و امنيت مرغداري ، آبزي پروري ، زنبورداري و ... است كه بتواند اصول قرنط

زيستي را در واحدها پياده سازي و اجرا نمايد تا به اهداف مبارزه با بيماريها و كنترل آلودگي ها نائل 

گردد . اين فرايند و كليه فرآيندهاي مرتبط با امور صدور پروانه بهداشتي در اماكن توليد ، انتقال ، 

ي دامي درنهايت منجر به دو اقدام اساسي يعني شناسنامه استحصال ، بسته بندي و عرضه فرآورده ها

دار شدن واحدها ( به منظور شناسايي و گزارش سريع بيماري يا آلودگي و واكنش سريع جهت 

مبارزه و كنترل ) و رعايت فاصله قانوني بين واحدهاي اماكن دامي مي گردد، تا در موارد بروز 

الزم جهت قطع زنجيره انتشار بيماريها فراهم گردد .از  اپيدمي هاي دامي امكانات و فرصت زماني

فواصل بين دامداري ها براي استقرار اكيپ هاي قرنطينه دامپزشكي جهت واكسيناسيون، ضدعفوني ، 

سمپاشي، كنترل و قطع زنجيره انتقال و انتشار بيماري مي توان استفاده كرد . پروانه بهداشتي تاسيس 

ل صادر و در صورتي كه متقاضي به داليلي قادر به تكميل كردن واحد در نوبت اول به مدت يك سا

نشده باشد در خواست تمديد مدت زماني ديگري را مي نمايد تا بتواند واحد را تكميل و آماده بهره 

  برداري نمايد، اين كار هر چند بار تكرار گردد از آن به عنوان تمديد پروانه ياد مي شود. 

        

        تعاريف : تعاريف : تعاريف : تعاريف : 

  

: نامه سازمان جهاد كشاورزي يا نظام مهندسي كشاورزي و واحدهاي ذيربط از اداره كل  استعالم

دامپزشكي يا نظام دامپزشكي استان درخصوص صدور موافقت اصولي اماكن پرورش و نگهداري 

  انواع دام 

  

  : قانون نظام دامداري كشور نظام دامداري 

  

و انتصاب شده ازطرف مدير كل دامپزشكي  : دكتر دامپزشك آموزش ديدهكارشناس صدور پروانه 

يا رئيس نظام دامپزشكي استان جهت بررسي ، مميزي ، بازديد و اعالم نظر كارشناسي براساس قانون 

  نظام دامداري و دستورالعمل هاي بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور

  

  : اداره كل دامپزشكي استان قم اداره كل 
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  مپزشكي استان قم : سازمان نظام دانظام دامپزشكي 

  

: پروانه بهداشتي تاسيس در نوبت اول به مدت يك سال صادر و در صورتي كه متقاضي به  تمديد

داليلي قادر به تكميل كردن واحد نشده باشد در خواست تمديد مدت زماني ديگري را مي نمايد تا 

تكرار گردد از آن به عنوان بتواند واحد را تكميل و آماده بهره برداري نمايد، اين كار هر چند بار 

 تمديد پروانه ياد مي شود. 

  

        مدارك مرتبط مدارك مرتبط مدارك مرتبط مدارك مرتبط 

  

 قانون نظام جامع دامپروري كشور  -1

 )CDدستور العمل هاي سازمان دامپزشكي كشور (در قالب  -2

 فرم بازديد و گزارش پيشرفت فيزيكي  -3

 چك ليست  -4

 فرم گزارش عملكرد ماهيانه به اداره كل دامپزشكي استان  -5

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي  نامه استعالم -6

  

        دامنه شمول و كاربرد دامنه شمول و كاربرد دامنه شمول و كاربرد دامنه شمول و كاربرد 

  

اين فرآيند در حيطه جغرافيايي استان قم جهت متقاضيان داراي پروانه بهداشتي تاسيس پرورش دام و 

طيور مي باشد . براي متقاضيان پرورش هر توع دام در مرحله اول موافقت اصولي صادر و در صورت 

دي يعني  پروانه بهداشتي تاسيس واحد دامداري صادر مي گردد. پروانه تامين امكانات الزم مراحل بع

بهداشتي تاسيس در نوبت اول به مدت يك سال صادر مي گردد و در صورتي كه متقاضي به داليلي 

قادر به تكميل كردن واحد نشده باشد در خواست تمديد مدت زماني ديگري را مي نمايد تا بتواند 

بهره برداري نمايد، اين كار هر چند بار تكرار گردد از آن به عنوان تمديد  واحد را تكميل و آماده

پروانه ياد مي شود. درنهايت و درصورتي كه متقاضي در محل زمين مورد نظر نسبت به اجراي طرح 

براساس نقشه مصوب اقدام به تاسيس كامل دامداري نموده باشد كه مكان مناسبي براي پرورش 

ول قرنطينه اي و امنيت زيستي ، واكسيناسيون و .... باشد و سرانجام بتواند بهداشتي، رعايت اص
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محصوالت بهداشتي و قابل مصرف براي انسان توليد و به جامعه عرضه نمايد، موفق به اخد پروانه 

  بهداشتي بهره برداري مي گردد. 

 

        مسئوليت و وظايف مسئوليت و وظايف مسئوليت و وظايف مسئوليت و وظايف 

  

خ به استعالم سازمان جهاد كشاورزي كه مسئوليت و وظايف صدور و تمديد پروانه بهداشتي و پاس

) به عهده اداره كل دامپزشكي استان بوده، از اين پس بطور كامل به سازمان 1393تاكنون(زمستان سال

سازمان دامپزشكي كشور واگذار   43301/10/93نظام دامپزشكي استان با استناد به بخشنامه شماره 

نظام دامپزشكي استان بوده و وظايف تحت نظر ايشان  خواهد گرديد. كليه مسئوليت ها به عهده رئيس

  به كارشناسان فني و عوامل اداري ذيربط سپرده خواهد شد . 

رئيس نظام دامپزشكي استان و كارشناسان و عوامل ذيربط موظفند در كليه ساعات اداري و يا بيشتر 

تبط باشند تا ارباب از ساعات اداري در محل دفتر كار خودشان حاضر و پاسخگوي متقاضيان مر

رجوع همچون گذشته و بلكه بهتر از قبل بتوانند نسبت به دريافت پروانه، تمديد پروانه و مجوزهاي 

بهداشتي الزم اقدام و تحت نظارتهاي دامپزشكي به پرورش و توليد مواد غذايي سالم و مناسب براي 

  مصرف مردم بپردازند . 

فرآيند كامل صدور پروانه كماكان به عهده شبكه دامپزشكي براساس بخشنامه مذكور وظيفه نظارت بر 

شهرستان و اداره كل دامپزشكي استان خواهد بود و نظام دامپزشكي موظف به رعايت كليه ضوابط و 

  مقررات موجود و قوانين مصوب ابالغي خواهند بود . 

 

  

        ضوابط و مقررات ضوابط و مقررات ضوابط و مقررات ضوابط و مقررات 

  

 قانون نظام جامع دامپروري كشور  -1

  مان دامپزشكي دستورالعمل هاي ساز -2
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  نمودار اجرايي فرآيند

  فلوچارتتمديد پروانه بهداشتي تاسيس                 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  متقاضي

  ارائه استعالم از نظام مهندسي به نظام دامپزشكي

  دبيرخانه

  ثبت استعالم و ارجاع به كارشناس

  صدور پروانه نظام  كارشناس

  مراجعه به پرونده موجود  - 1

  ين نوبت بازديدتعي- 2

  دريافت فيش بازديد- 3

  انجام بازديد و تكميل فرم پيشرفت فيزيكي- 4

اعالم نظر كارشناسي درخصوص تطبيق تاسيسات - 5

  احداثي با نقشه تائيد

    كارشناس

  تهيه پيش نويس پاسخ استعالم

    

  رئيس نظام

  مهر و امضاي پاسخ استعالم

    

   دبيرخانه 

  پاسخ ارسال

  كارشناس  

تهيه پيش نويس پاستخ استعالم مبني بر بالمانع بودن تمديد  - 1
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