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        بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي

        

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

اقـدامات متعـددي انجـام داده اسـت . عـالوه بـر انجـام         94نمودن برنامه ها درسال 

پيش بيني شـده در   اهدافلكرد در حدود انتظارات وعممعمول فعاليتها و برنامه هاي  

توسعه و بهبود عملكرد كمي و كيفـي در برخـي از    پنجمو قانون برنامه  9413برنامه 

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

راســتاي  در .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 .

 9413شاخصي كه در استان قـم در سـال   نيز تعدادي از فعاليتهاي  كتابچهانتهاي در 

  شده است . ذكر گرديدهاجرا 

سري از مجموعه الگوهاي نوين اجرائي در اسـتان قـم مـي     ينمهفتاين مجموعه كه 

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

رح بوده است كه برخود اجرا، پايش و نظارت در كليه مراحل ط، 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 : 

        تهيه مجله الكترونيكي دامپزشكي
        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  روابط عمومي
  

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

 اطالع رساني به بهره بردارانشيوه بهبود  -

 كاهش هزينه چاپ -

 امكان دسترسي به فايل اطالعات در سامانه ها -

 امكان دانلود و بلوتوث براي بهره برداران -

 بصورت متني و تصويري  شكي استانانعكاس فعاليت هاي دامپز -

 درج اخبار و مقاالت علمي پژوهشي -

        

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

  مورد مشابهي وجود نداشت -

        

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

اطالعات و مقاالت و اخبار  و... جهت تهيه مجله الكترونيكي تهيه شده ، پس از بررسي كارشناسي  -

مهر ماه روز ملي  14بت روز مجدد ، اطالعات تايپ ، تنظيم و ويراستاري گرديده سپس به مناس

دامپزشكي ، مجله چاپ و در اختيار بهره برداران قرار گرفت . كميته علمي پژوهشي در همين راستا 

 تعيين شد كه مقرر شد ضمن بررسي و تائيد مطالب بصورت فصلنامه تهيه گردد.

        

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

 جمع آوري اطالعات  -

 تهيه و تنظيم اطالعات  -

 فعاليت از وزارت ارشاد پيگيري اخذ مجوز -

 طرح در شوراي هماهنگي -

 تشكيل كميته علمي پژوهشي -
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        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        1394شهريورماه  -
        

        

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

        

 

        

 
 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

   بررسي و انتخاب مطالب

 كميته علمي پژوهشي مجله

   تهيه و تنظيم مطالب

  امور اداري

  دريافت مقاالت و اخبار

  دبيرخانه مجله

 اندرج در سامانه و ارسال به بهره بردار

  روابط عمومي
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 
  با اتحاديه مرغدارانهاي طيور حذف كانون عمليات قرارداد 

  

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  رستان /معاونت توسعه نيروي انساني اداره كلشبكه دامپزشكي شه

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

 تسريع در انجام فعاليت حذف كانون -

 رفع مشكالت بيمه كارگران مشمول -

 كاهش هزينه هاي اجراي طرح -

 جلب مشاركت تشكل ها در اجراي طرح -

 كاهش مشكالت مالي و پرداخت هاي روزانه -

 بهبود نظارت بر عملكرد كارگران -

 و توانمندسازي كارگران امكان آموزش -

 كاهش سطح اعتراض مرغداران -

 و بهره وري نيروي انساني افزايش كارائي -

        

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

  قيمت پايه و قرارداد ي جهت اين طرح وجود نداشت  -

        

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

 تشكيل جلسه هماهنگي با مديرعامل و هئيت مديره اتحاديه مرغداران -

 و اتحاديه مرغداران يدامپزشك بين اداره كل ما عقد قرارداد في -

 

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

قيمت پايه جهت اجراي عمليات براي طيور مختلف بررسي كارشناسي شد كه شامل هزينه هاي كارگري ، 

شامل جمع آوري و دفن تلفات ، نهاده ها و كود مرغداري مي باشد موضوع فعاليت د، غذا مي شود و دتر

  آمده است  يككه شرح پيوست قرارداد در پيوست شماره  

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

 1394ماه  آبان -

        

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

        



٩ 

 

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

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

  صدور گواهي حمل كود مرغي با شرايط سترون سازي كود
        

        مجري :مجري :مجري :مجري :
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  اداره بهداشت بيماريهاي طيور و اداره قرنطينه
  

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

 و مقصد اجراي طرح قرنطينه مبدا  -

 تقال بيماريهاي طيور  ناشي از حمل و نقلكاهش مخاطرات ان -

 كاهش آلودگي هاي زيست محيطي  -

 ساماندهي بهداشتي حمل و نقل كود -

 جلوگيري از فعاليت واحدهاي غيرمجاز دپوي كود -

 اصالح شرايط بهداشتي در مرغداريها -

 كاهش مخاطرات انتقال بيماري در واحد مرغداري -

 اي همجوار مرغداريكاهش مخاطرات انتقال بيماري در بين واحده -

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

واحدهاي مرغداري تخمگذار كود توليدي واحد را در فواصل زماني مختلف و بدون كنترل هاي  -

بهداشتي و اخذ گواهي حمل بهداشتي به ساير استانها حمل مي نمودند، مرحله اول طرح 

عملياتي جهت شده بودند ولي برنامه احداث  محلهاي دپوي كود در محل مرغداري   93درسال

        انجام نشده بود.و سترون سازي كود الزام مرغدار جهت اخذ گواهي حمل كود 

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

مرغدار موظف است در محل مرغداري دو مكان جهت دپوي كود داشته باشد محل اول ترجيحا پشت  -

 سالن مرغداري به عنوان چاله كود ( با عمق و ابعاد مناسب ) و محل دوم محل بارگيري يا خشك

مسئول فني واحد مرغداري در بازديدهاي دوره اي از  كردن كود در منتهي اليه مرغداري مي باشد.

واحد روند سترون سازي كود را كنترل نموده و با ترمومتر پروب دار درجه حرارت كود را اندازه 

اجازه  درجه سانتيگراد باشد 44گيري و ثبت مي نمايد و در صورتي كه درجه حرارت عمق كود باالي 

خروج كود از واحد را خواهد داد.  با ايجاد كد كاربري براي مسئول فني واحد مرغداري تخمگذار 

امكان صدور گواهي حمل كود براي مسئول فني فراهم مي باشد . گزارش همكاري مرغدار در اين 

نين در زمينه بصورت ماهيانه توسط مسئول فني به اداره دامپزشكي شهرستان اعالم مي شود ، همچ

گزارش پاياني دوره تائيديه نهائي تعيين وضعيت كود مرغداري توسط مسئول فني صادر مي شود و 

) از مرغدار اخذ مي Cagingبعنوان يكي از مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز ورود به قفس ( 

 شود.

 فات مرغداران در اجراي طرح نيز از طريق حقوقي پيگيري مي شود.لتخ -

 

        ::::    مقدمات اجراييمقدمات اجراييمقدمات اجراييمقدمات اجرايي
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 برگزاري جلسات هماهنگي با اتحاديه مرغداران و تعاوني مرغداران تخم گذار استان  -

 برگزاري جلسات كميته فني در اداره كل  -

 برگزاي جلسات توجيهي جهت مسئولين فني بهداشتي  -

 برگزاري جلسه توجيهي جهت مرغداران  -

مسئولين فني بهداشتي ايجاد قابليت صدور گواهي حمل كود در سيستم يكپارچه قرنطينه جهت  -

  مرغداري ها 
        

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
 4139 اسفندماه -
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        فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:

        

        

        

        

 

كنترل بهداشتي 

 كود

 مسئول فني

  گزارش تخلف به دامپزشكي

داراي شرايط سترون سازي و 

  دماي مناسب
 

 مسئول فني واحد

  بازديد از واحد مرغداري

 مسئول فني

  عدم صدور گواهي حمل

 مسئول فني

  با هماهنگي صدور گواهي حمل

 دامپزشكي شهرستان

  اقدام قضايي و حقوقي

بدون شرايط سترون سازي و با 

  دماي نا مناسب
 

بروز تخلف جابجائي بدون گواهي 

  حمل
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        سامانه رديابي اسباجراي 

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  دامپزشكي شهرستان اداره 

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

 هويت دار نمودن اسب ها -

 ر نمودن باشگاههاهويت دا -

 رديابي اسب و باشگاهها -

 بهبود شرايط و نظارت قرنطينه اي -

 امكان دسترسي سريع و آسان و آنالين به اطالعات -

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

        اطالعات هر باشگاه و اطالعات هر اسب در يك فايل پاورپوينت در اداره كل تهيه شده بود -

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

داراي ميكروچيپ گردند و اطالعات ميكروچيپ ها در  در اين سامانه ابتدا كليه اسب ها بايستي

سامانه رديابي درج گردد پس از تائيد سازمان ، اطالعات هر اسب در هر باشگاه بصورت انفرادي 

در سامانه ثبت و عكس از نماهاي مختلف از اسب ها تهيه و در سامانه اسكن و درج مي شود 

  ت مي گيرد.سپس بررسي و تائيد توسط سازمان دامپزشكي صور

          

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

 تهيه نرم افزار توسط سازمان دامپزشكي كشور -

 برگزاري جلسات هماهنگي با سازمان دامپزشكي كشور -

 برگزاري جلسات هماهنگي توجيهي با مديران باشگاهها -

 تهيه خط تلفن اينترنت  -

        

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

  1394ديما ه 
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        فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:فلوچارت اجرايي:

        

        

        

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 درج اطالعات ميكروجيپ در سامانه

  كارشناس دامپزشكي

بررسي اطالعات درج 

 شده

  

 كارشناس دامپزشكي

  تائيد اطالعات درج شده

  سازمان دامپزشكي كشور

 تائيد در سامانه

  كارشناس دامپزشكي

  اعالم به صاحب اسب جهت اصالح اطالعات

  كارشناس دامپزشكي 

 عدم تائيد تائيد

 نصب ميكروجيپ براي اسب

  اسب دار

  درج اطالعات شناسنامه اي اسب و اسكن تصاوير اسب

  دار اسب
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        بايگاني الكترونيكي تحت وب پرونده ها

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  دامپزشكي شهرستاناداره اداره فاوا  و 

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

 دسترسي آسان و سريع به اطالعات -

        وحدت رويه در خصوص بايگاني اطالعات وحدت رويه در خصوص بايگاني اطالعات وحدت رويه در خصوص بايگاني اطالعات وحدت رويه در خصوص بايگاني اطالعات  -

 كاهش حجم بايگاني فيزيكي -

 به اطالعات  مديريتي  رده هاي مختلفشبكه اي سترسي امكان د -

 كاهش حجم ذخيره سازي در سرورهاي اداره كل -

 افزايش كارائي اتوماسيون تحت وب -

 افزايش امنيت اطالعات -

 براي قسمت هاي مرتبط بهبود طبقه بندي و دسترسي اطالعات -

        افزايش سطح نظارت بر عملكرد -

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

صورت بايگاني فيزيكي نگهداري مي شد و يا درصورت اسكن شدن در اطالعات قسمتهاي مختلف ب

        ذخيره سازي مي شد.و يا در قالب سيتم اتوماسيون اداري كامپيوترهاي ادارات مربوطه 

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

،  word, Pdfدر اين نرم افزار كليه اطالعات مورد نظر اسكن شده و فايلهاي اطالعاتي بصورت  - 

سته بندي و شاخه عات دافزار را دارند . فايلها بسته به نوع اطال عكس و... امكان ثبت در نرم

بندي مي شوند. قابليت جستجوي فايل و اطالعات پرونده هاي اسكن شده وجود دارد . قابليت 

دارد چون سيستم تحت وب و بصورت شبكه اي مي وجود ساير كاربران اطالعات به  دسترسي 

با داشتن كد كاربري وجود دارد . بخشهايي كه در مرحله باشد و امكان نظارت اليه هاي مختلف 

 اول مشمول طرح شده شامل :

واحد مرغداري ) در اين سيستم دسته بندي شده اند  600كليه مرغداريهاي استان (  اداره طيور : - 

)،  بازديد فرم 1-3كه كليه اطالعات مربوط به بازديدهاي مسئول فني مرغ تخمگذار ( ماهيانه 

پايان و ميان دوره) هر واحد را در پايان ماه فني پولت و گوشتي ( بازديدهاي اول ، مسئولين 

بصورت اسكن شده تحويل اداره طيور مي دهند و در نرم افزار ورود اطالعات مي گردد ، ساير 



١٨ 

 

مدارك هر مرغدار مانند تعهدهاي كتبي ، محضري ، پرونده هاي حقوقي و... در اين سيستم و در 

 مرغدار درج مي گردد. بايگاني هر

: كليه گاوداريهاي تحت پوشش سل و بروسلوز در اين سامانه دسته اكيپ هاي سل و بروسلوز  - 

بندي شده و اطالعات هر واحد شامل گواهي تست سل ، گواهي تست بروسلوز ، شماره گوش 

 و مشخصات دامها ، تعهدات حقوقي و... در اين نرم افزار ثبت مي شود.

: كليه مراكز بخش خصوصي در اين سامانه ثبت اطالعات و شاخه بندي شده و  ماناداره دارو در - 

گزارشات ماهيانه و نيز فرمهاي نظارت از  كليه مدارك پرونده هاي مراكز بخش خصوصي، سپس 

 واحدهاي مختلف در اين سامانه درج مي گردد.

و شاخه بندي مي شوند كليه صنايع وابسته در اين سامانه ثبت اطالعات  واحد صدور پروانه: - 

 سپس كليه مدارك مربوط به هر واحد در شاخه مربوطه اسكن و درج اطالعات مي گردد.

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

 خريد نرم افزار -

 برگزاري جلسه آموزشي كاربران -

 تشكيل جلسات هماهنگي -

        

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

         9413ماه  بهمن  
        



١٩ 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        

        

        



٢٠ 

 

 

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

        1512سامانه پاسخگويي ازي نرم افزار راه اند

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  روابط عمومي

        

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

 1512ثبت تماس هاي مردمي با سامانه  -

 پيگيري درخواست هاي مردمي -

 ايجاد سامانه دريافت و ضبط درخواست هاي مردمي بصورت شبانه روزي -

 مستندسازي گزارشات و پاسخ آن -

 مردميپاسخ سريع به مطالبات و درخواست هاي  -

 ثبت شكايات و تخلفات گزارش مردمي -

 اطالع رساني مناسب با ارباب رجوع -

        برقراري پل ارتباطي مردمي بصورت شبانه روزي -

        

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

        بعنوان يك تلفن عادي جهت مكالمات تلفني مورد استفاده قرار مي گرفت 1512تلفن  -

        

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

 دريافت نرم افزار ثبت و ضبط مكالمات تلفني -

 از ساير خطوط شبكه اداره كل 1512زي خط تلفن جداسا -

 با اطالع رساني به مخاطب 1512 بصورت شبانه روزي   ضبط مكالمات و تماس هاي دريافتي -

 توسط روابط عمومي و ارجاع به واحد تنظيم درخواست ( سئوال ، شكايت و... ) ارباب رجوع -

 مربوطه

 موميتنظيم پاسخ توسط واحد مربوطه و ارجاع به روابط ع -

 تماس با مخاطب و اعالم پاسخ و جوابيه توسط روابط عمومي -



٢١ 

 

        

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

 خريد نرم افزار و تجهيزات مربوطه -

 جلسات هماهنگي داخلي بين ادارات  -

  اطالع رساني عمومي  -

 

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        1394ديماه  -



٢٢ 

 

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

        

 
 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 1512تماس با تلفن 

  ارباب رجوع

 

 ضبط مكاتبات تلفني

  1512سامانه 

 

 تنظيم درخواست و ارجاع به واحد مربوطه

  روابط عمومي

 

  تنظيم پاسخ و جوابيه و ارجاع به روابط عمومي

  مدير واحد

 

 تماس با مخاطب و اعالم پاسخ و نتيجه  اقدام

 روابط عمومي
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٢٤ 

 

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

  دام GISثبت كدهاي فرعي واحدهاي اپيدميولوژيك مجتمع هاي دامپروري در سامانه 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  دامپزشكي شهرستان قم  اداره

        

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

 ارتقاء سطح نظارت بر عمليات مايه كوبي واحدهاي دامداري -

 داريدر اختيار بودن اطالعات بهداشتي مايه كوبي هر واحد دام -

 تسريع در گزارش گيري از واحدها -

 امكان برنامه ريزي سريع درخصوص برنامه هاي مديريت بيماريهاي واگير دامي -

 داشتن بانك اطالعات تك تك واحدهاي دامداري -

 امكان سريع شناسائي تخلفات بهداشتي واحدها در همكاري مايه كوبي -

 مع هاتسهيل در ارزيابي برنامه هاي مديريت بيماريها در مجت -

 تسهيل در گزارش گيري وضعيت بهداشتي واحدها -

         

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

هر مجتمع بعنوان يك واحد اپيدميولوژيك محسوب شده و اطالعات مربوط به واحدهاي موجود در  -

 مجتمع بصورت تفكيك ثبت نمي شد.

        

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

چهار مجتمع  تك تك واحد هاي دامداري موجود درمديريت مجتمع هاي دامپروري استان جهت  -

، ليست هر دامداري با كد است دامپروري استان با هماهنگي اداره پست ، كد پستي دريافت نموده 

پستي و ساير مشخصات دامداري توسط مسئول فني هر مجتمع يا مسئول مركز مايه كوبي مجتمع 

تم رديابي در سيس سپس قرنطينه دامپزشكي شهرستان . تنظيم شدمجددا بررسي و به روز رساني  و 

، ثبت اطالعات عمليات در هر داقدام به تعريف كد فرعي از كد اصلي مجتمع نموجهت هر واحد 

مجتمع توسط مسئول مركز مايه كوبي ( با دريافت كد كاربري ) در هر مجتمع به تفكيك هر 

ستان احددامداري انجام مي شود. ثبت گزارشات بيماري و... در هر مجتمع نيز توسط بررسيهاي شهرو

 بصورت تفكيك انجام خواهد شد.



٢٥ 

 

        

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

 هماهنگي با دفتر فاوا سازمان دامپزشكي كشور  -

  جلسات هماهنگي با مديريت نگهداري مجتمع هاي دامپروري استان  -

  

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

  1394: دي ماه GISمرحله اول : اصالح سيستم 

        1395مرحله دوم : ورود اطالعات فروردين 
        
  

 

   



٢٦ 

 

  

 

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        



٢٧ 

 

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

        شيوه نامه برخورد با تخلفات بهداشتي مرغداريها

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  حقوقيو اداره بيماريهاي طيور ات بهداشت و مديريت ادار

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

 از تخلفات بهداشتي در مرغداريها پيش گيري  -

 ايجاد هماهنگي بين بخشي در جهت جلوگيري از تخلفات -

 در برخورد با تخلفاتايجاد وحدت رويه  -

 ايجاد نظم بهداشتي در مرغداريها -

 شناسائي ابزارهاي قانوني برخورد يا تخلفات -

 ارتقاء شاخص هاي بهداشتي قرنطينه اي در مرغداري -

 كاهش مخاطرات ناشي از تخلفات بهداشتي -

  

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

         اشت .شيوه نامه اي در جهت برخورد هماهنگ با تخلفات بهداشتي انجام شده وجود ند -

        

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

شيوه نامه در سه قسمت ويژه تخلفات در مرغداري گوشتي ، تخلفات در مرغداري تخمگذار و  -

آمده است  2تخلفات در مرغداري پرورش پولت تنظيم شده است . در اين شيوه نامه كه در پيوست 

هاي مجري تخلفات مختلف شناسايي و احصاء شده و نحوه برخورد با هر نوع تخلف توسط دستگاه

        تعيين شده است .

        

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

 برگزاري جلسات كارشناسي در اداره كل دامپزشكي استان  -

 اتحاديه مرغداران و جهادكشاورزي استان دامپزشكي ،  برگزاري جلسات هماهنگي بين -

تصويب نقطه نظرات و پيشنهادات و ابالغ جهت اجراء توسط جهادكشاورزي دامپزشكي و اتحاديه  -

 ران  مرغدا

        1394اسفندماه   زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        



٢٨ 

 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

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

        صدور پروانه الكترونيكي مسئولين فني بهداشتي و ناظرين ذبح شرعي

        



٢٩ 

 

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره نظارت بر بهداشت عمومي

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

 دسترسي به اطالعات بصورت آنالين -

 اسكن كليه مدارك مورد نياز -

 پروانه براي شاغلين داراي پروانه مسئولين فني جلوگيري از صدور -

 ارتقاء سطح نظارت -

        

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

  صدور پروانه بصورت دستي انجام مي شد.

        

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

 مسئول فني مدارك مورد نياز را در سامانه اسكن و درج مي نمايد. -

مديركل  برايجهت تائيد نهايي  سپسبررسي الزم توسط واحد صدور پروانه اداره كل انجام شده و  -

 ارسال مي شود و پس از تائيد مديركل پروانه مسئول فني صادر مي شود.

 

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

 تهيه  نرم افزار مربوطه توسط سازمان دامپزشكي كشور  -

 اجراي طرح صدور پروانه مسئولين فني بصورت پايلوت در استان البرز -

 اجراي طرح در استان قم بعنوان دومين استان كشور -

 طرح جهت ناظرين ذبح شرعي  به عنوان اولين استان  اجراي -

 اجراي صدور پروانه جهت ناظرين ذبح شرعي انجام كه در حال رفع نواقص نرم افزار مي باشد. -

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

        ناظرين ذبح شرعي 1395(مسئولين فني بهداشتي )  فروردين    9413ماه  شهريور
        

        



٣٠ 

 

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

        

        

        

        

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بررسي مدارك

  

 صدور پروانه

 نواقص جهت تكميلاعالم 

  صدور پروانه

  تائيد و ارسال جهت تائيد نهايي

  صدور پروانه 

 كامل ناقص

 اسكن و درج اطالعات در سامانه

  مسئول فني

  تائيد نهايي

  مديركل 

  پرينت و تحويل مسئول فني

  صدور پروانه 



٣١ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        

        



٣٢ 

 

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

        نمونه برداري بيمه توسط مسئول فني بهداشتي واحداجراي طرح 

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  /شبكه دامپزشكي شهرستان اداره مديريت بيماريهاي طيور

  

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

 ارتقاء سطح نظارت مسئولين فني بهداشتي -

 بهبود وضعيت نمونه برداري -

 لوگيري از تخلفاتج -

 افزايش دقت و نظارت در نمونه برداري -

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

مقرر شده بود كه  1393نمونه برداري توسط مرغدار انجام مي شد. از اسفند 1393و  1392در سال  -

تعهدي در انجام نمونه برداري توسط كارشناسان بيمه انجام مي شود كه پس از مدتي بيمه اعالم نمود 

  د   و نمونه توسط مرغدار اخذ و به ازمايشگاه ارسال مي شد .اين فعاليت ندار

        

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

به محل مرغداري رفته و اقدام مرغداري پس از اعالم خسارت گزارش بيماري ، مسئول فني بهداشتي  -

به نمونه برداري از واحد نموده و نمونه ها را همراه با كد به آزمايشگاه دامپزشكي ارسال مي نمايد. 

 .ثبت مي شود  GISونه و نتايج توسط آزمايشگاه در سامانه پاسخ نم

مورد ازمايشگاهي نتايج تعيين  نوع خسارت ، كارشناسي تنظيم گزارش  در پاسخ استعالم بيمه و  

        استفاده قرار مي گيرد.

        

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

 جلسه هماهنگي با شركت هاي تعاوني و اتحاديه مرغداران -

 ئولين فني بهداشتيجلسه هماهنگي توجيهي با مس -

        

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        4139اسفند ماه  -



٣٣ 

 

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

        

 
 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 اعالم گزارش بيماري 

  كارشناس بيمه

 

 بازديد از واحد و نمونه برداري

  مسئول فني بهداشتي

 

 ارسال نمونه به آزمايشگاه

  مسئول فني

 

 GISثبت نتايج آزمايش در 

  مسئول آزمايشگاه

 

 رسال پاسخ و نتايج بيمها

 دامپزشكي شهرستان
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

        ي مميزي واحدهاي مرغداري اجراهماهنگي 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره نظارت بر بهداشت عمومي و اداره مديريت بيماريهاي طيور

  

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

 اصالح ساختار بهداشتي مرغداري -

 كاهش مخاطرات انتقال و گسترش بيماريها -

 افزايش بهره وري توليد -

 ارتقاء سطح امنيت زيستي واحدهاي مرغداري -

 هماهنگي بين بخشي در جهت اجراي طرح -

 بهبود شرايط بهداشتي پرورشي -

  كاهش خسارات بيماريها -

 

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

صدور پروانه نواقص بررسي مي شد ولي مسئول  ز بازديدهاي در بازديدهاي جوجه ريزي و ني -

كي و دامپزشكي توسط نظام مهندسي و نظام دامپزش نواقص كامل نبود و در اخذ تعهد و مهلت

 وحدت رويه نبود.

        

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

مرغداريهاي گوشتي و پولت در هنگام بازديد مجوز جوجه ريزي و در مرغداريهاي تخمگذار در  -

مجوز قفس بري و نيز بازديدهاي ادواري مرغداريها ( ساليانه دوبار ) ، چك ليست  بازديد و صدور

نواقص در دو گروه الف : اجباري و )      3طبق چك ليست (پيوست  هاي مذكور تكميل مي گردد . 

در تعيين مالك ها گروه بندي مي شوند.  تا يك ساله ،ماهه  6بدون تعهد و گروه ب : داراي تعهد 

ظ نمودن چك ليست مميزي و ملحوظ نمودن  نواقص  بحراني ،عمده  و ...   نواقص و ضمن لحا

 مالك هاي مورد نظر استان نيز لحاظ گردد  .



٣٦ 

 

ر بازديدهاي صدور پروانه نيز همين هندسي و جهادكشاورزي متعهد شدند  دنظام دامپزشكي و نظام م -

هد گرفت و وحدت رويه در بين تمامي چك ليست ها و برنامه زمانبندي دامپزشكي مد نظر قرار خوا

 دستگاههاي دخيل در صدور پروانه ايجاد شد .

        

        

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

 ازديد ميداني رياست جهادكشاورزي و استانداري از واحدهاي مرغداريب -

تصويب اصالح ساختار بهداشتي مرغداريها طبق نظر دامپزشكي در سطح استان با تائيد معاونين  -

 استاندار

ليست مرغداريها  و زمانبندي مورد نظر در دو گروه الف و ب در كميته فني دامپزشكي و تهيه چك  -

 براساس چك ليست هاي مميزي

 استان  جهاد كشاورزي فني طيور درب در كميته يتصو -

 برگزاري جلسه توجيهي جهت مرغداران -

 ي جلسه توجيهي جهت  مسئولين فني بهداشتي مرغداريهاراگزبر -

 

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        1394 ديماه -
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  4139اهم موفقيت ها و برنامه هاي اجرا شده در سال 

  

  

  كسب رتبه دامپزشكي برتر در بين ادارات كل دامپزشكي كشور  •

  كسب رتبه برتر در ارزيابي عملكرد جشنواره شهيد رجائي •

  و كامل در ارزيابي شاخصهاي اختصاصي 1000كسب رتبه  •

  وزارت جهادكشاورزي   كسب رتبه انيميشن برتر در جشنواره شهيدآويني •

  كسب تنديس و لوح افتخار جشنواره شهيد آويني وزارت جهادكشاورزي  •

  كسب رتبه حراست برتر در استان •

  كسب تقديرنامه روابط عمومي از معاون استانداري قم •

  كسب تقديرنامه روابط عمومي از سازمان دامپزشكي كشور •

سازمان  هاي تخصصيسازمان كسب تقديرنامه رتبه برتر انيميشن از دفتر  •

  دامپزشكي كشور

  كسب تقديرنامه رتبه برتر انيميشن از دفتر فاوا سازمان دامپزشكي كشور •

  كسب تقديرنامه رتبه دامپزشكي برتر از سازمان دامپزشكي كشور •

  كسب تقديرنامه امور مالي برتر از سازمان دامپزشكي كشور •

  تانكسب تقديرنامه حراست برتر از سازمان جهادكشاورزي اس •

  كسب تقديرنامه حراست برتر از حراست كل استان •

  ارتقاء امتياز و عملكرد در ارزيابي شاخصهاي عمومي •

 در ارزيابي  93نسبت به  94ارتقاء رتبه و امتياز شاخص ها در ارزيابي سال  •

 احداث سالن جلسات اداره كل •
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  واگذاري صدور پروانه واحدهاي دامداري و مرغداري به نظام دامپزشكي  •

 فكيك اتوماسيون اداري شهرستان قم   ت •

 تفكيك دبيرخانه مكاتبات اداري شهرستان قم •

 ارتقاء زيرساخت سرورهاي اداره كل دامپزشكي استان  •

 مالي  –سامانه نرم افزاري اداري استقرار  •

  عقد تفاهم نامه  با محيط زيست في مابين موضوعات مشترك  •

  اي ترويجي  عقد تفاهم نامه با صداو سيما جهت برنامه ه •

  تفكيك اعتبارات ترويج دامپزشكي از فصل ترويج جهادكشاورزي   •

  اجراي كامل طرح رديابي مرغ   •

  ادارات فني 1393تهيه بولتن تحليلي فني عملكرد سال  •

  1393تهيه بولتن عملكرد امور اداري درسال  •

  اجراي طرح بررسي ماالشيت گرين در ماهيان پرورشي •

  ي مسئولين فني بهداشتيبازنگري چك ليست بازديدها •

  تهيه طرح پيشنهادي نحوه برخورد با تخلفات بهداشتي حوزه شهري •

  تهيه بانك اطالعاتي واحدهاي تحت پوشش سل و بروسلوز •

  تهيه بانك اطالعاتي واحدهاي مرغداري استان •

 تهيه بانك اطالعاتي بخش هاي خصوصي حوزه دارو درمان •

  م صدور پروانه صنايع وابسته به داتهيه بانك اطالعاتي  •

  استقرار سامانه هوشمند و كنترل متمركز حضور و غياب بخشها •

  توسعه سيستم دوربين هاي مداربسته در بخش هاي استان •

  تفكيك وظائف واحد حقوقي دامپزشكي شهرستان از اداره كل •
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 ل دامپزشكي شهرستاناتهيه پورت •

  MPLSارتقاء پهناي باند اينترنت و بستر  •

  وليدات كارخانجات خوراك دام وطيورصدور پروانه ساخت ت •

  صدور پروانه ساخت توليدات مراكز بسته بندي فراورده هاي خام دامي •

  اجراي طرح پايش فراورده هاي خام دامي •

 اجراي طرح پايش بيماريهاي تنفسي طيور •

طاعون  -%  77كاهش كانون بيماري هاي گوسفندي (ابله گوسفندي •

 % )28نشخواركنده كوچك 

 -%  75لمپي اسكين  -% 60بيماري هاي گاوي : (شاربن عالمتي كاهش كانون  •

  % )2تب برفكي گاوي  -% 57بروسلوز  -% 64سل 
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  :  1پيوست 

  

 قرارداد خريد خدمات از بخش غيردولتي

  

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، آئين نامـه اجرايـي    44درراستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 
ن مديريت خدمات كشوري به منظور بهره گيري از خدمات بخـش خصوصـي ، در   قانو 24و  22مواد 

استان جهت معدوم سازي و جمع آوري پرندگان آلوده قرارداد خريد خدمت  به شرح زير منعقـد مـي   
  شود .

  
  طرفين قرارداد :  _ 1ماده 

ستان قم با كد ملـي   به نمايندگي اداره كل دامپزشكي ا دكتر مهدي رفيعي محمدياين قرارداد بين آقاي 
بـه   اتحاديه مرغـداران اسـتان قـم    شود . و  كه در اين قرارداد به عنوان  كارفرما ناميده مي ..............

 –و آدرس قـم   ...........و كـد اقتصـادي     ......... نمايندگي  آقاي جعفر ياري مـنش بـه شناسـه ملـي     
بعنوان مجري طبق ضوابط و مقررات ذيل انجـام خواهـد   .......  ...تلفن :  .......كد پستي :  ..................

  شد.

  

  موضوع قرارداد :  _ 2ماده 

عبارتست از  معدوم سازي و جمع آوري و دفن بهداشتي طيـور آلـوده مرغـداري براسـاس ضـوابط و      
  قوانين ابالغي توسط اداره كل دامپزشكي استان  

  

  مدت قرارداد :  _ 3ماده 

  مي باشد .   ........ روز       به مدت        .........    لغايت   .............يخ  مدت قرارداد از تار

  

  مبلغ قرارداد و شرايط پرداخت :  _ 4ماده 

مي باشد كه باتوجه بـه حجـم خـدمات ارائـه شـده در هرمـاه  پـس از ارائـه           ..........مبلغ كل قرارداد 
نماينده كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه پـس از ارائـه   و تائيد  2گزارش  عملكرد مطابق فرم شماره 

  گزارش قابل پرداخت مي باشد .
  

  تعهدات كارفرما :  _ 5ماده 

  4پرداخت مبلغ قرارداد به شرح ماده    -1-5
  روز پس از دريافت   15بررسي گزارشهاي ماهيانه انجام كار حداكثر ظرف مدت    -2-5
  سي و تائيد گزارشات عملكرد بصورت كتبي معرفي نماينده به منظور برر   -3-5
  معرفي مجري به تمام محل ها و اماكن موضوع قرارداد    -5 -4
 

  تعهدات  مجري  :  _ 6ماده 
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  ارائده خدمات موضوع قرارداد طبق جدول زمانبندي به شرح  جدول شماره يك    -1-6
  پذيرش كليه كسورات قانوني اجراي طرح   -2-6
  وجهي تحت هر عنواني ا زمحل ها و اماكن موضوع قراردادعدم اخذ هرگونه  -3-6
  ارائه گزارش عملكرد  بصورت هفتگي و ماهيانه -4-6
انجام فرآيند نظارت بهداشتي با رعايت قوانين جـاري و ضـوابط و دسـتورالعمل هـاي ابالغـي       -5-6

  سازمان و مفاد اين قرارداد
  

  فسخ قرارداد  :  _ 7ماده 

  زير فسخ خواهد شد:اين قرارداد در شرايط 
كارفرما حق دارد در صورت عدم رضايت از نحوه انجام كار مجري ، هرگونه اهمال ، كم كـاري   -1-7

، عدم انجام به موقع تعهدات و يا ارائه گزارش خالف واقع با ارسال اخطار كتبي حداكثر ظـرف مـدت   
الح ، قرارداد را به صـورت  و اعالم به مراجع ذيص 8يك هفته ضمن توقيف مبلغ تضمين موضوع ماده 

يك طرفه فسخ نمايد ومجري حق هيچگونه اعتراض و ادعايي نخواهد داشت و خسارت وارده بنا بـر  
  تشخيص كارفرما از تضمين هاي اخذ شده برداشت خواهد شد.

عدم رعايت تعهدات ، ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغ شده از سـوي كارفرمـا توسـط مجـري      -2-7
  بي ناظر درصورت عدم اقدامات اصالحي ظرف مدت يك هفته  پس از تذكر كت

  انتقال كلي يا جزيي حقوق ناشي از اين قرارداد  به شخص ثالث -3-7
  عدم تائيد گزارش عملكرد ادواري مجري توسط طرف اول -4-7
  عدم توانايي در اجراي امور محوله و يا عدم قابليت اجراي طرح بنا به تشخيص كارفرما -5-7
  يجاد هرگونه منع قانوني در اجراي مفاد قراردادا -6-7
  

  ضمانت حسن انجام تعهدات  :  _ 8ماده 

مجري به منظور ضمانت حسن انجام تعهدات ، همزمان با امضاء و مبادله قـرارداد يـك فقـره تضـمين     
رفرمـا  مالي ( ضمانتنامه بانكي ) مورد  قبول امور مالي كارفرما به مبلغ پنج درصـد كـل  قـرارداد بـه كا    

تسليم مي نمايند . چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخيص كارفرما به طور كامل اجرا نشود ، كارفرمـا حـق   
  داد براي وصول ضمانتنامه مزبور از طريق مراجع ذيصالح اقدام كند.

تبصره : تضمين مذكور حداكثر  ظرف مدت سه ماه پس از اتمام مدت قرارداد درصورت تائيد اجـراي  
  د قرارداد قابل استرداد مي باشد.صحيح مفا

  

  عدم واگذاري وظيفه به غير  :  _ 9ماده 

مجري مجاز به واگذاري اجراي مفاد اين قراداد كال يا جزا به ساير اشـخاص حقيقـي و حقـوقي نمـي     
  باشد.
  
  

  مسئولت در برابر خسارات  :  _ 10ماده 

يقي و حقوقي برعهده مجري ميباشـد  مسئوليت هرگونه خسارت در اجراي مفاد قرارداد به اشخاص حق
  و مجري موظف به جبران خسارت وارده و پاسخگويي است .

  

  منع مداخله :   _ 11ماده 
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بدينوسيله مجري اعالم مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي موضـوع  

ضمن لغو قرارداد پاسـخگوي   نمي باشد و چنانچه هرگونه مغايرتي ايجاد گردد ، 27/10/1337مصوب 

  كليه هزينه ها و جبران خسارات وارده به كارفرما خواهد بود .

  

  مراجع حل اختالف :_ 12ماده 

درصورت بروز هرگونه اختالف در اجـرا يـا تفسـير مفـاد ايـن قـرارداد ، نظـر اداره حقـوقي سـازمان          

  دامپزشكي كشور الزم االتباع است .

چنانچه اختالفي بين طرفين اين قرارداد پيش آيد اعم از اينكه  مربوط به اجراي مفاد قرارداد يـا تفسـير   

و تغيير هر يك از مواد و ساير اسناد و مدارك پيوست  قـرارداد مـي باشـد و طـرفين نتواننـد موضـوع       

قضايي صـالحه حـل و   اختالف را از راه توافق رفع نمايند موضوع از طريق مراجعه به محاكم و مراجع 

  فصل خواهد شد.

  

  عدم تعهد استخدامي  :  _ 13ماده 

اين قرارداد به هيچ عنوان جنبه سابقه كار و استخدام در سازمان دامپزشكي كشـور و واحـدهاي تابعـه    

  نداشته و هيچگونه تعهد استخدامي يا تعهد ديگري را براي كارفرما ايجاد نخواهد نمود.

  

  اد :اسناد قرارد _ 14ماده 

  فرمهاي ذيل كه به رويت و امضاء طرفين رسيده جزء الينفك اين قرارداد ميباشد. 1صورتجلسه شماره 

  جدول زمانبندي و تعرفه هاي  اجراي موضوع قرارداد به شرح پيوست شماره يك   -1
 

  :_ 15ماده 

انوني دارد و نسخه حكم واحد و اعتبـار قـ   4نسخه  و هر  4ماده و يك تبصره و  15اين قراداد داد در  

  بين طرفين مبادله گرديد.

  توزيع نسخ :

 امور مالي -4امور حقوقي            -3مجري              -2كارفرما          -1

  تاريخ تنظيم: 
  

  نام و نام خانوادگي :

 تاريخ و محل امضاء ( طرف اول)

  نام و نام خانوادگي :

 تاريخ و محل امضاء ( مجري )
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  ) جدول زمانبندي اجراي موضوع قرارداد1( پيوست شماره

  

 زمان ارائه خدمات مقدار خدمات شرح خدمات رديف

  قطعه مرغ مرغداريهاي مرغ  و كود و نهاده هاي الوده در معدوم سازي  1

  

  

  ) 2پيوست شماره (

  

 مقدار عنوان خدمت
بهاي واحد 

 خدمات
 جمع كل

    معدوم سازي مرغ از داخل قفس

        خارج از قفسمعدوم سازي 

    جمع كل

  

 

  امضاء طرف اول :

  اداره كل دامپزشكي استان قم 

 دكتر مهدي رفيعي محمدي

  امضاء طرف دوم :

  اتحاديه مرغداران استان قم

 جعفر ياري منش

  

  

  ناظر طرح 

  دكتر محمد مهدي اسفيجانيان
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  2پيوست 
  

  بسمه تعالي

  دستورالعمل هاي حقوقي 
  (در مورد برخورد با تخلفات واحدهاي مرغداري)

  

 :  الف)  ضوابط  جوجه يك روزه گوشتي

در مواردي كه مرغدار با داشتن كارت جوجه ريزي و مجوز جوجه ريزي و بدون اخذ گواهي حمل  - 1

تا در سامانه   مي شود ، از استان مبداء درخواست گواهي حمل   بنمايد كروزهي ، اقدام به ورود جوجه

GIS گزارش  سوم درج  واصالح گردد و در صورت تكراردر مرحله بعدي تعهد محضري و در مرحله

ماه   انجام  3از طريق نظام مهندسي حداقل به مدت پروانه  به جهاد كشاورزي جهت پيگيري تعليق

 تكرار مجدد  در مرحله آخر پرونده به مرجع قضايي ارسال مي شود. و در صورتمي شود 

مسئول فني موظف است به تعداد مرغ پايان دوره گواهي حمل صادر نمايد و تاييديه كشتار را  - 2

 پايان برگه صورت وضعيت (چك ليست) ساختار بهداشتي اعالم نمايد .بررسي و نتيجه را در 

كتبي مبني بر راني كه تاييديه كشتار ندارند در مرحله اول تعهد اداره دامپزشكي شهرستان از مرغدا - 3

در مرحله سوم گزارش به جهاد در مرحله بعدي تعهد محضري  و  نمايدمي اخذ عدم تكرار 

  كشاورزي براي پيگيري تعليق از طريق نظام مهندسي حداقل به مدت سه ماه انجام مي شود .

ه ريزي انجام شود  در مرحله اول تعهد محضري و در در مواردي كه بيش از مجوز و ظرفيت جوج - 4

صورت تكرار مجدد در ماه تاخير در مجوز جوجه ريزي بعدي و در  3صورت تكرار در مرحله بعدي 

 مرحله سوم شش ماه تاخير در مجوز جوجه ريزي بعدي انجام مي شود

دام به پرورش مرغ پروانه معتبريا بدون مجوز اقدر مواردي كه جوجه ريزي در واحد  بدون    - 5

و سازمان جهاد كشاورزي   مشترك توسط  اداره كل دامپزشكياعالم شكايت   گوشتي انجام شود ،

ايين نامه  7به مرجع قضايي (به استناد دستورالعمل تضمين كيفيت وزير جهاد كشاورزي و ماده 

داراي پروانه د صورتي كه واح نظارت بهداشتي درخواست  كشتار يا معدوم سازي مي شود ) و  در

باشد ( تغيير كاربري غير مجاز به گوشتي  )  گزارش به جهاد كشاورزي  جهت  پيگيري  تعليق  

  . ماه  انجام مي شود 3پروانه از طريق سازمان نظام مهندسي حداقل به مدت

اگر مرغداري  گوشتي بدون اخذ مجوزجوجه ريزي  اقدام به حمل جوجه يك روزه و جوجه ريزي  - 6

بررسي هاي الزم جهت تعيين محل تهيه جوجه و ساير اقدامات الزم توسط اداره د خود  نمود در واح

و شود اقدام جهت  تعليق  پروانه از طريق سازمان نظام مهندسي انجام مي .  مي گيردكل صورت 
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زي استمرار داردكه  در اين مدت مجوز جوجه ريماه بعد از بارگيري و تخليه واحد  6تعليق پروانه تا 

  .نيز نخواهد داشت 

  : ب)  ضوابط صدور مجوز جوجه يك روزه تخمگذار
ثبت اطالعات مايه كوبي پولت در كارت مايه كوبي در محل مرغداري توسط اعضاي اكيپ امضاء  - 1

گردد و مسئولين فني هنگام بازديد پايان دوره  ضمن اخذ كارت مايه كوبي ، آنرا به همراه مي و مهر 

 اخذ موافقت اداره كل براي   صدور گواهي حمل پايان دوره  ارائه نمايند.گزارش بازديد جهت 

توسط افراد غير مجاز انجام شده باشد تاييديه مايه كوبي براي پولت ها در مواردي كه مايه كوبي  - 2

  .بيمه صادر نخواهد شد

با اگر مرغداري بدون اخذ مجوزجوجه ريزي  اقدام به حمل جوجه يك روزه  نمود : مكاتبه  - 3

دامپزشكي استان مبدأ براي اقدام الزم در خصوص كارخانه جوجه كشي متخلف  توسط اداره كل 

دامپزشكي انجام مي شود و پرونده جهت اقدام حقوقي به عنوان تخلف قرنطينه اي به مرجع قضايي 

شود  ارسال خواهد شد . همچنين  اقدام جهت  تعليق  پروانه از طريق سازمان نظام مهندسي انجام مي

 ماه بعد از بارگيري و تخليه واحد ادامه خواهد داشت.  6وتعليق پروانه تا 

دامپزشكي انجام شود ،  اعالم شكايت توسط  در مواردي كه جوجه ريزي در  واحد  بدون پروانه   - 4

استناد دستورالعمل تضمين كيفيت وزير جهاد كشاورزي  و  مرجع قضايي (به  و جهاد كشاورزي   به

 يين نامه نظارت بهداشتي درخواست  كشتار يا معدوم سازي مي شود ) و  در صورتي كه واحدا 7 ماده

پولت  داشته است گزارش به جهاد كشاورزي براي پيگيري تعليق پروانه تغيير كاربري غير مجاز به 

 . ماه  انجام مي شود 3واحد از طريق نظام مهندسي    حداقل به مدت 

ط به تعيين تكليف تاييد تخليه كليه گواهي هاي صادره پولت دوره صدور مجوز جوجه ريزي منو  - 5

 . قبلي است كه توسط مسئول فني بايستي به همراه بازديد اول دوره گواهي شود

به تعداد واقعي  نگرفته بود ، هنگام صدور مجوز جوجه ريزي پايان دوره اگر گواهي حمل قرنطينه  - 7

كند و مي هاي منتقله ،  به تعداد كسري، گواهي حمل دريافت بعدي ، ضمن تعيين تكليف مقصد پولت 

گردد. در صورت تكرار تعهد محضري  و در صورت مي تعهد كتبي در دامپزشكي مبني بر عدم تكرار اخذ 

و  تعليق  با تاخير انجام مي شودتكرار مجدد  موافقت با جوجه ريزي توسط اتحاديه مرغداران يك نوبت 

ماه  توسط نظام مهندسي انجام مي شود  همچنين  پرونده به مرجع قضايي به  6 پروانه حداقل به مدت

   عنوان تخلف قرنطينه اي ارسال مي شود .

در مواردي كه بيش از مجوز و ظرفيت جوجه ريزي انجام شود  در مرحله اول تعهد محضري و در  - 8

ماه و در مرحله سوم  3ه مدت  مرحله بعدي عدم موافقت جوجه ريزي توسط اتحاديه مرغداران حداقل ب

گزارش به جهاد كشاورزي جهت پيگيري تعليق حداقل به مدت شش ماه از طريق نظام مهندسي  انجام 

 مي شود 
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صدور گواهي حمل پولت هاي  مازاد ظرفيت  واحدها ، پس از بررسي هاي كارشناسي و  - 9

ابط مربوطه مجاز است و آزمايشگاهي   فقط به مقصد مرغداري هاي داخل استان  با رعايت ضو

درخصوص واحدهاي غير مجاز صرفاً براساس بررسي هاي كارشناسي و آزمايشگاهي و صرفاً با  

  حكم دادگاه اقدام مي شود.

 

 ج)  ضوابط مجوز قفس بري  يا مرغ ريزي  :

تعداد طيور درج شده در  صدور مجوز مرغ ريزي بر اساس ظرفيت پروانه  مي باشد و مرغدار  - 1

ت طي يك ماه تا زمان اعتبار مجوز سالن را پر نمايد.  در موارد خاص مانند مرغداري هاي  موظف اس

با ظرفيت باال  با اعالم داليل مرغدار ( علت عدم تكميل ظرفيت در طي يك ماه ) موضوع در كميته 

 فني طيور اداره كل مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد. 

ت مجوز مرغ ريزي  اقدام به ورود به فارم نمايد ، در مرحله در صورتي كه مرغدار  بعد از اتمام مهل - 2

اول از مرغدار تعهد محضري اخذ مي گردد و در مراحل بعدي گزارش به جهاد كشاورزي براي پيگيري 

 ماه خواهد بود  . 3تعليق پروانه از طريق نظام مهندسي انجام مي شود و مدت تعليق نيز  به مدت 

عداد موجودي گله ، گواهي حمل مرغ كشتاري دريافت ننمايد يا تاييديه در صورتي كه مرغدار  به ت - 3

كشتارگاه مرغ هاي پايان دوره  را نداشته باشد ، ضمن تعيين تكليف طيور منتقله و صدور گواهي به 

تعداد كسري ، در مرحله اول تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار و در مراحل بعد گزارش به اتحاديه جهت 

ماه و در صورت تكرار مجدد مراتب به جهاد كشاورزي  3ا مرغ ريزي  حداقل به مدت عدم موافقت ب

ماه گزارش خواهد شدو پرونده به عنوان تخلف قرنطينه اي به  6براي پيگيري تعليق حداقل به مدت 

 مرجع قضايي ارجاع خواهد شد .

ل از مسئولين فني كليه مرغداران موظفند  به سترون سازي كود در واحد  و دريافت گواهي حم - 4

اقدام نمايند. مسئول فني  ضمن كنترل فرايند  در حين بازديد هاي دوره اي نتيجه را در فرم هاي 

بازديد درج نموده و  در  صورت مشاهده تخلف مراتب را به اداره دامپزشكي شهرستان اعالم مي نمايد  

از مدارك مورد  را  به عنوان يكي و  در پايان دوره گزارش نهايي وضعيت بهداشتي قرنطينه اي كود 

 صادر و به مرغدار تحويل مي نمايد . ) بعدي(cagingمجوز  قفس بري نياز جهت 

) ،  5در صورتي كه مرغدار تخلفات قرنطينه اي  در مورد كود انجام دهد ( موارد مشروحه در بند  - 5

ه عنوان تخلف قرنطينه اي و در مرحله اول تعهد كتبي و در مرحله دوم تعهد محضري و در مرحله اخر ب

 شد  قانون مجازات اسالمي اقدام قضايي خواهد  688يا ماده 

ورود مرغ پير و يا مرغ در حال توليد به داخل قفس تحت هر شرايط ممنوع بوده و در صورت بروز  - 6

ارت ايين نامه نظ 7تخلف ،  پرونده به مرجع قضايي به عنوان تخلف قرنطينه اي  ونيز به استناد ماده 

 .بهداشتي درخواست  كشتار يا معدوم سازي مي شود 
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  حمل پولت ( ورود به فارم ) نمود :  ) اقدام به(cagingمجوز قفس بري اگر مرغداري بدون اخذ  - 7

بررسي هاي باليني و آزمايشگاهي گله توسط اداره كل دامپزشكي انجام مي شود كه در صورت 

پرورش )و اطمينان از سالمت گله مراتب  به جهاد مشخص شدن مبداء ارسال پولت ( داراي مجوز 

كشاورزي جهت  پيگيري  تعليق  پروانه    از طريق سازمان نظام مهندسي انجام مي شود و تعليق  از 

ماه پس از پايان دوره استمرار دارد و  چنانچه مبدأ گله نامشخص بود و يا بصورت 3زمان اعالم تا  

تأييد نگرديد  پرونده جهت اقدام حقوقي به عنوان تخلف قرنطينه  پرورش بدون مجوز بود و يا سالمت

اي و درخواست دستور كشتار به مرجع قضايي ارسال خواهد شد و گزارش به جهاد كشاورزي جهت 

ماه بعد از بارگيري و تخليه  6پيگيري  تعليق پروانه توسط نظام مهندسي  انجام مي شود كه تعليق تا  

 اشت .واحد استمرار خواهد د

در موارد جوجه ريزي بيش از ظرفيت ،  ظرفيت مازاد  به عنوان مرغ غير مجاز  در سامانه  - 8

دامپزشكي ثبت مي گردد و در اين موارد اگر پولت مورد نظر بيمه نامه داشت ، تاييديه قرنطينه اي 

 .جهت ظرفيت مازاد  صادر نمي شود 

توسط كليه  مايه كوبي در محل مرغداري تاييديه واكسيناسيون و ثبت  وممهور نمودن در كارت - 9

اعضاء اكيپ مايه كوبي انجام مي شود. كارت را مسئول فني هنگام بازديد دوره اي كنترل مي كند ( 

نفر عضو اكيپ باشد ) و نتيجه به اداره دامپزشكي شهرستان در گزارش دوره اي  4حداقل  تاييد و مهر 

 اعالم مي شود . 

كوبي يا مايه كوبي توسط افراد غير مجاز مراتب از نظر حقوقي در در صورت عدم تاييد مايه  -10

 برخورد با مركز مايه كوبي يا  مركز  فروش واكسن  اقدام مي گردد .

در مواردي كه مايه كوبي توسط افراد غير مجاز انجام شده باشد تاييديه مايه كوبي براي بيمه  -11

 صادر نخواهد شد 

پرورش غيرمجاز) به مرغداري تخمگذار ، غير قانوني  بوده و انتقال پولت هاي غيرمجاز( بصورت  -12

  به عنوان مرغ غيرمجاز تلقي مي شود . 
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  :    3پيوست 

  

  بسمه تعالي

  ت :نوع در خواسپولت                                 –گوشتي نوع فعاليت واحد بازديد شده : مرغ                                  نام واحد :   

  آدرس :                                         كد واحد اپيدميولوژيك                      ظرفيت واحد :    /          /        تاريخ بازديد : 

  

  ضوابط و شرايط بهداشتي فضا و سالن مرغداري  رديف

مورد تاييد مي 

  توضيحات  باشد

  خير   بلي

       صاركشي مي باشد .اطراف مرغداري داراي ح  1

2  
حوضچه هاي ضد عفوني مناسب و فعال (حاوي آب و مواد 

 ضد عفوني)  در مبادي ورودي مجموعه مرغداري وجود دارد .

      

3  
حوضچه هاي ضد عفوني مناسب و فعال (حـاوي آب و مـواد   

 ضد عفوني)  در مبادي ورودي سالن ها وجود داشته باشد.

      

4  

يـه سـالن هـا و تاسيسـات صـاف،      سطوح داخلي و خارجي كل

بدون خلل و فرج  و قابل شستشو ، ضـدعفوني و شـعله دادن   

 باشند .

      

       سقف سالن ها سيمانكاري و قابل شستشو و ضد عفوني باشد.  5

6  
كف سالن ها بتوني و بدون خلل و فرج، داراي شيب مناسـب  

 به سمت كف شوي فاضالب باشد .

      

7  
شستشوي سالن وجـود داشـته    سيستم فاضالب مناسب جهت

 باشد.

      

8  

بر روي كليه پنجره ها و منافذ ورود و خروج هواي سالن هاي 

مرغداري وتأسيسات توري مناسب  (جهت جلـوگيري از ورود  

 پرندگان ، جوندگان وحشرات ) نصب شده باشد.

      

9  

داراي سيستم گرمايشـي مركـزي( هيتـر ) بـوده و از وسـايل      

سالن را مصرف مي كند  ( چهار شاخ ) گرمايشي كه اكسيژن 

 استفاده ننمايد.

      

10  
سيستم تهويه مناسب، داراي كارايي الزم با توجه به وضـعيت  

 سالن باشد.

      

11  
سالن هاي پرورش مجهز بـه حـرارت سـنج و رطوبـت سـنج      

 باشند .

      

12  
سيمانكاري پياده رو اطراف سالن به عرض حـداقل يـك متـر    

 وجود داشته باشد.
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  ضوابط و شرايط بهداشتي فضا و سالن مرغداري  رديف

مورد تاييد مي 

  توضيحات  باشد

  خير   بلي

13  
در كنار حوضچه هاي ضد عفوني سالن هاي پـرورش امكانـات   

 ضدعفوني دست (آب وصابون يا موادآنتي سپتيك) موجود باشد 

      

14  
نابع آب و چاه فاضالب داراي موقعيت مناسب (فاصله  الزم از م

 شبكه آبرساني ) باشد .

      

15  
دهانه كانال هاي  جمع آوري كننده فاضـالب  توسـط  شـبكه    

 هاي  فلزي  پوشانده  شده باشند.

      

       چاه فاضالب/سپتيك و مسير آن مناسب و سرپوشيده باشد .   16

17  

كانال فلزي يا غير فلزي قابل شستشو و ضد عفـوني ( داكـت )   

ي خروجـي نصـب شـده و در زيـر محـل      بر روي هـواكش هـا  

خروجي داكت هـا حوضـچه هـاي مناسـب حـاوي آب و مـاده       

 ضدعفوني موجود باشد 

      

18  
تهويه ها در زمان عدم فعاليت داراي  حفاظ قابل كنترل جهـت  

 .جلوگيري از ورود جوندگان ،پرندگان و حشرات باشند 

      

19  
مستعمل و  از تجمع هرگونه تجهيزات اضافي و ضايعات (وسايل

 فرسوده )در مجموعه مرغداري خودداري شود.

      

20  
رختكن وسرويسهاي بهداشـتي در مبـادي ورودي بـه محوطـه     

 مرغداري احداث شده باشد.

      

21  

كوره الشـه سـوز/ چـاه دفـن تلفـات در موقعيـت مناسـب (در        

دورترين نقطه از سالن هاي پرورش و تأسيسـات از جملـه انبـار    

كه مسير باد به سـمت سـالن هـاي پـرورش     دان و..  به نحوي 

 نباشد ) واقع گرديده باشد و سرپوشيده مي باشد

      

       سطح داخلي  انبارها  سيمان كاري  شده باشد .    22

       پنجره هاي  موجود در انبار ها داراي توري باشند.      23

       سطح خارجي انبار ها صاف ، قابل شستشو  و ضدعفوني باشند .  24

25  
سقف ، كف وسطح داخلي و سطح خارجي انبار نگهـداري تخـم   

 مرغ، كارتن و شانه  قابل شستشو و ضدعفوني باشند.

      

  

  

  

  



٥٠ 

 

  

  

  رديف
 ضوابط و شرايط بهداشتي انبار دان و نهاده ها

  

مورد تاييد مي 

  توضيحات  باشد

  خير   بلي

           انبار دان داراي سيستم تهويه  ( هواكش ) باشد .           26

27  
پياده رو اطراف انبار به عرض حداقل يك متـر وجـود داشـته    

         باشد.

      

28  
محل و محيط نگهـداري دارو ( از نظرعـدم سـرما و گرمـاي     

  بيش از حد ، تهويه و.. )  مناسب باشد .      

      

29  
داروها ، مكمل ها و ...  بر روي پالت مناسب ( قابل شستشوو 

  اري شوند.       ضدعفوني )  نگهد

      

30  
دان و نهاده هاي بسته بندي شده بر روي پالت مناسب ( قابل 

 شستشوو ضدعفوني )  نگهداري شوند.       

      

31  
سقف ، كف وسطح داخلي و سطح خارجي انبار نگهداري تخم 

 مرغ، كارتن و شانه  قابل شستشو و ضدعفوني باشند.

      

       ( هواكش ) باشد .               انبار دان داراي سيستم تهويه  32

33  
دستگاه سمپاش جهت انجام عمليات ضد عفوني سـالن هـا و   

 تأسيسات داشته باشد.

      

       دستگاه شعله افكن داشته باشد.  34

       يخچال  جهت نگهداري  دارو  و واكسن   داشته باشد.  35

       فالسك  مخصوص حمل  واكسن  داشته باشد.  36

37  
اد كافي لباس يكبار مصرف، دسـتكش، كـاله و چكمـه    به تعد

 جهت بازديد كننده وجود داشته باشد.

      

       موتور برق اضطراري داشته باشد.  38

       كوره الشه سوز يا چاه دفن تلفات داشته باشد.  39

       كارگران داراي كارت بهداشتي ( گواهي سالمت ) معتبر باشند   40

41  
م عمليات ضد عفوني سـالن هـا و   دستگاه سمپاش جهت انجا

 تأسيسات داشته باشد.

      



٥١ 

 

 

  رديف
 ضوابط و شرايط بهداشتي انبار دان و نهاده ها

  

مورد تاييد مي 

  توضيحات  باشد

  خير   بلي

42  

از نگهداري  هر گونه طيور ( پرندگان زينتي ،  بومي   و ساير  

عـت  ماكيان  ) و حيوانات پرورشي در مجموعه مرغداري  ممان

 بعمل آيد.

      

43  
داراي تاييديه آزمايشـات فيزيكـي، شـيميايي و ميكروبـي آب     

 داشته باشد.مناسب جهت مصرف را 

      

44  

مركز داراي برنامه اجرايي كنترل و مبارزه با حيوانات مـوذي،  

برنامه ضدعفوني مدون جهـت مبـارزه بـا عوامـل بيمـاري زا      

 داشته باشد.

      

45  
ورود جهت انتقال سوخت به تـانكر   سيستم لوله كشي از درب

 داشته باشد.سوخت، بدون ورود ماشين به مرغداري وجود 

      

46  
سيستم لوله كشي از درب ورود جهت انتقال آب به تانكر آب، 

 داشته باشد.بدون ورود ماشين به مرغداري وجود 

      

47  

از نگهداري  هر گونه طيور ( پرندگان زينتي ،  بومي   و ساير  

ان  ) و حيوانات پرورشي در مجموعه مرغداري  ممانعـت  ماكي

 بعمل آيد.

      

  

  

  

  

  

  

  



٥٢ 

 

  

  

  نواقص گروه ب

  

  

  رديف
  ضوابط و شرايط بهداشتي      

  

مورد تاييد می 
  توضيحات  باشد

  خير   بلی

1  
در سالن ها ي پرورش سيستم رطوبت ساز وجود 

 داشته باشد.

      

2  
گرمـا و  سالن ها مجهز به سنسورهاي حساس به 

 رطوبت باشد.

      

3  
داشته اتاق دود و ضدعفوني در ابتداي فارم وجود 

 باشد.

      

4  

ساختمان اداري و خانه هاي كـارگري در ابتـداي   

مبادي ورودي احداث و از قسمت پرورشي بطـور  

 فيزيكي جدا گردد.

      

5  

، به تاسيسات  كارگران و كاركنان جهت دسترسي

شـو و ضـد   قابـل شست خيابان سـازي بـه شـكل    

 شده باشد.ايجاد عفوني 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٣ 

 

  

  

 خالصه موارد غير قابل قبول و اقدامات اصالحي مورد نظر

 

  زمان مورد نياز جهت رفع نقص  اقدامات اصالحي مورد نظر  موارد غير قابل قبول

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  



٥٤ 

 

  :    1/3پيوست 

  

  بسمه تعالي

نوع فعاليت واحد بازديد شده : مرغ تخم گذار                                     نوع در                              نام واحد :       

  خواست :

                                          ظرفيت واحد :               كد واحد اپيدميولوژيك  /             تاريخ بازديد :       /  

  : آدرس 

  ضوابط و شرايط بهداشتي فضا و سالن مرغداري  رديف

مورد تاييد مي 

  توضيحات  باشد

  خير   بلي

       اطراف مرغداري داراي حصاركشي مي باشد .  1

2  

حوضچه هاي ضد عفوني مناسب و فعال (حاوي آب و مواد 
ضد عفوني)  در مبادي ورودي مجموعه مرغداري وجود 

 دارد .

      

3  
فوني مناسب و فعال (حاوي آب و مواد حوضچه هاي ضد ع

 ضد عفوني)  در مبادي ورودي سالن ها وجود داشته باشد.

      

4  

سطوح داخلي و خارجي كليه سالن ها و تاسيسـات صـاف،   
بدون خلل و فرج  و قابـل شستشـو ، ضـدعفوني و شـعله     

 دادن باشند .

      

5  
سقف سالن ها سيمانكاري و قابل شستشـو و ضـد عفـوني    

 باشد.

      

6  
كف سالن هـا بتـوني و بـدون خلـل و فـرج، داراي شـيب       

 مناسب به سمت كف شوي فاضالب باشد .

      

7  
سيستم فاضالب مناسـب جهـت شستشـوي سـالن وجـود      

 داشته باشد.

      

8  

بر روي كليه پنجره ها و منافذ ورود و خروج هـواي سـالن   
هاي مرغداري وتأسيسات توري مناسب  (جهت جلـوگيري  

 دگان ، جوندگان وحشرات ) نصب شده باشد.از ورود پرن

      

9  
چيدمان قفس ها به نحوي باشد كـه متناسـب بـا ظرفيـت     
 پروانه بوده و بين دو قفس به اندازه يك متر  فاصله باشد.

      

10  

داراي سيستم گرمايشي مركزي( هيتر ) بـوده و از وسـايل   
گرمايشي كه اكسيژن سالن را مصـرف مـي كنـد  ( چهـار     

 تفاده ننمايد.شاخ ) اس

      

11  
سيستم تهويـه مناسـب، داراي كـارايي الزم بـا توجـه بـه       

 وضعيت سالن باشد.

      

  



٥٥ 

 

  

  ضوابط و شرايط بهداشتي فضا و سالن مرغداري  رديف

مورد تاييد مي 

  توضيحات  باشد

  خير   بلي

12  
سالن هاي پرورش مجهز به حرارت سـنج و رطوبـت سـنج    

 باشند .

      

13  
ده رو اطراف سالن به عرض حداقل يك متـر  سيمانكاري پيا

 وجود داشته باشد.

      

14  

در كنار حوضـچه هـاي ضـد عفـوني سـالن هـاي پـرورش        

امكانات ضدعفوني دست (آب وصابون يا موادآنتي سـپتيك)  

 موجود باشد .

      

15  
چاه فاضالب داراي موقعيت مناسب (فاصـله  الزم از منـابع   

 آب و شبكه آبرساني ) باشد .

      

16  
دهانه كانال هاي  جمع آوري كننده فاضالب  توسط  شبكه 

 هاي  فلزي  پوشانده  شده باشند.

      

       چاه فاضالب/سپتيك و مسير آن مناسب و سرپوشيده باشد .   17

18  

كانال فلزي يا غير فلزي قابل شستشو و ضد عفوني ( داكت 

) بر روي هواكش هاي خروجي نصب شده و در زيـر محـل   

اكت ها حوضچه هاي مناسـب حـاوي آب و مـاده    خروجي د

 ضدعفوني موجود باشد 

      

19  
تهويه ها در زمان عدم فعاليـت داراي  حفـاظ قابـل كنتـرل     

 جهت جلوگيري از ورود جوندگان ،پرندگان و حشرات باشند 

      

20  
ــزات اضــافي و ضــايعات (وســايل   ــه تجهي از تجمــع هرگون

 ودداري شود.مستعمل و فرسوده )در مجموعه مرغداري خ

      

21  
رختكن وسرويسهاي بهداشتي در مبادي ورودي به محوطـه  

 مرغداري احداث شده باشد.

      

22  

كوره الشه سوز/ چاه دفـن تلفـات در موقعيـت مناسـب (در     

دورترين نقطه از سالن هـاي پـرورش و تأسيسـات از جملـه     

انبار دان و..  به نحوي كه مسير باد بـه سـمت سـالن هـاي     

 شد ) واقع گرديده باشد و سرپوشيده مي باشدپرورش نبا

      

       سطح داخلي  انبارها  سيمان كاري  شده باشد .    23

       پنجره هاي  موجود در انبار ها داراي توري باشند.      24

25  
سطح خارجي انبار ها صـاف ، قابـل شستشـو  و ضـدعفوني     

 باشند .

      

  

  

  



٥٦ 

 

  

  

  رديف
دان و نهاده ها / ضوابط و شرايط بهداشتي انبار 

  نگهداري تخم مرغ

مورد تاييد مي 

  توضيحات  باشد

  خير  بلي

       داراي اتاق سرد جهت نگهداري تخم مرغ باشد .  26

       داراي انبار كارتن و شانه تخم مرغ باشد .  27

28  
سقف ، كف وسطح داخلي و سطح خـارجي انبـار نگهـداري    

 عفوني باشند.تخم مرغ، كارتن و شانه  قابل شستشو و ضد

      

       انبار دان داراي سيستم تهويه  ( هواكش ) باشد .               29

30  
پياده رو اطراف انبار به عرض حداقل يك متر وجود داشـته  

         باشد.

      

31  
محل و محيط نگهداري دارو ( از نظرعدم سـرما و گرمـاي   

  بيش از حد ، تهويه و.. )  مناسب باشد .      

      

32  
داروهــا ، مكمــل هــا و ...  بــر روي پالــت مناســب ( قابــل 

  شستشوو ضدعفوني )  نگهداري شوند.       

      

33  
     دان و نهاده هاي بسته بندي شـده بـر روي پالـت مناسـب    

 ( قابل شستشوو ضدعفوني )  نگهداري شوند.       

      

34  

هزار قطعـه بايسـتي داراي مكـان     50مرغداري هاي باالي 

  سب و سيستم نشانه گذاري باشندمنا

  

      

35  
دستگاه سمپاش جهت انجام عمليات ضد عفوني سالن ها و 

 تأسيسات داشته باشد.

      

       دستگاه شعله افكن داشته باشد.  36

       يخچال  جهت نگهداري  دارو  و واكسن   داشته باشد.  37

       فالسك  مخصوص حمل  واكسن  داشته باشد.  38

39  
كافي لباس يكبار مصرف، دستكش، كاله و چكمـه   به تعداد

 جهت بازديد كننده وجود داشته باشد.

      

  

  

  

  



٥٧ 

 

  

  ضوابط و شرايط بهداشتي  رديف

مورد تاييد مي 

  توضيحات  باشد

  خير   بلي

       موتور برق اضطراري داشته باشد.  40

       كوره الشه سوز يا چاه دفن تلفات داشته باشد.  41

42  
ني جهت دپوي كود ترجيحا در پشت ديوار سـالن  سيلو زير زمي

 داشته باشد.

      

43  
محل بارگيري كود ترجيحا در منتها اليه مرغـداري بـا امكـان    

 ورود و خروج خودرو از درب مجزا پيش بيني شده باشد.

      

44  
كارگران داراي كارت بهداشتي ( گواهي سالمت ) معتبر باشند 

. 

      

45  
عمليات ضد عفـوني سـالن هـا و     دستگاه سمپاش جهت انجام

 تأسيسات داشته باشد.

      

46  

از نگهداري  هر گونه طيور ( پرندگان زينتي ،  بومي   و سـاير   

ماكيان  ) و حيوانات پرورشي در مجموعه مرغـداري  ممانعـت   

 بعمل آيد.

      

47  
داراي تاييديه آزمايشـات فيزيكـي، شـيميايي و ميكروبـي آب     

 ته باشد.داشمناسب جهت مصرف را 

      

48  

مركز داراي برنامه اجرايي كنترل و مبارزه با حيوانـات مـوذي،   

داشته برنامه ضدعفوني مدون جهت مبارزه با عوامل بيماري زا 

 باشد.

      

49  
سيستم لوله كشي از درب ورود جهت انتقال سوخت بـه تـانكر   

 داشته باشد.سوخت، بدون ورود ماشين به مرغداري وجود 

      

50  
لوله كشي از درب ورود جهت انتقال آب به تـانكر آب،   سيستم

 داشته باشد.بدون ورود ماشين به مرغداري وجود 

      

51  

از نگهداري  هر گونه طيور ( پرندگان زينتي ،  بومي   و سـاير   

ماكيان  ) و حيوانات پرورشي در مجموعه مرغـداري  ممانعـت   

 بعمل آيد.

      

  



٥٨ 

 

  نواقص گروه ب

  

  

  بط و شرايط بهداشتي ضوا       رديف

مورد تاييد مي 

  توضيحات  باشد

  خير   بلي

1  
در سالن ها ي پرورش سيستم رطوبت ساز وجود داشته 

 باشد.

      

2  
سالن ها مجهـز بـه سنسـورهاي حسـاس بـه گرمـا و       

 رطوبت باشد.

      

       داشته باشد.اتاق دود و ضدعفوني در ابتداي فارم وجود   3

4  
و شانه در ابتداي مرغداري با  انبار تخم مرغ، كارتن

 داشته باشد.امكان بارگيري از بيرون مرغداري وجود 

      

5  

ساختمان اداري و خانه هاي كارگري در ابتداي مبـادي  

ورودي احداث و از قسمت پرورشي بطور فيزيكـي جـدا   

 گردد.

      

6  

، بـه تاسيسـات    كـارگران و كاركنـان   جهت دسترسـي 

ايجاد تشو و ضد عفوني قابل شسخيابان سازي به شكل 

 شده باشد.

      

7  

هزار قطعـه بايسـتي    20- 50مرغداري هاي با ظرفيت 

مجهز به مكان مناسب و سيستم نشـانه گـذاري تخـم    

  مرغ باشند.

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٩ 

 

  

 خالصه موارد غير قابل قبول و اقدامات اصالحي مورد نظر

 

  مورد نياز جهت رفع نقص زمان  اقدامات اصالحي مورد نظر  موارد غير قابل قبول

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  

  


