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        بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي

        

اداره كل دامپزشكي استان در راستاي افزايش بهره وري و بهبود سيستم و پويـا نمـودن برنامـه هـا     اداره كل دامپزشكي استان در راستاي افزايش بهره وري و بهبود سيستم و پويـا نمـودن برنامـه هـا     اداره كل دامپزشكي استان در راستاي افزايش بهره وري و بهبود سيستم و پويـا نمـودن برنامـه هـا     اداره كل دامپزشكي استان در راستاي افزايش بهره وري و بهبود سيستم و پويـا نمـودن برنامـه هـا     

معمـول  معمـول  معمـول  معمـول  قدامات متعددي انجام داده اسـت . عـالوه بـر انجـام فعاليتهـا و برنامـه هـاي         قدامات متعددي انجام داده اسـت . عـالوه بـر انجـام فعاليتهـا و برنامـه هـاي         قدامات متعددي انجام داده اسـت . عـالوه بـر انجـام فعاليتهـا و برنامـه هـاي         قدامات متعددي انجام داده اسـت . عـالوه بـر انجـام فعاليتهـا و برنامـه هـاي         اااا    95959595درسال درسال درسال درسال 

توسـعه و  توسـعه و  توسـعه و  توسـعه و      پـنجم پـنجم پـنجم پـنجم و قانون برنامه و قانون برنامه و قانون برنامه و قانون برنامه 1313131399995555پيش بيني شده در برنامه پيش بيني شده در برنامه پيش بيني شده در برنامه پيش بيني شده در برنامه     اهدافاهدافاهدافاهدافلكرد در حدود انتظارات لكرد در حدود انتظارات لكرد در حدود انتظارات لكرد در حدود انتظارات وعموعموعموعم

بهبود عملكرد كمي و كيفي در برخي از شاخصه هاي مدنظر ، به منظور ايجاد تحول در برنامه ها ، بهبود عملكرد كمي و كيفي در برخي از شاخصه هاي مدنظر ، به منظور ايجاد تحول در برنامه ها ، بهبود عملكرد كمي و كيفي در برخي از شاخصه هاي مدنظر ، به منظور ايجاد تحول در برنامه ها ، بهبود عملكرد كمي و كيفي در برخي از شاخصه هاي مدنظر ، به منظور ايجاد تحول در برنامه ها ، 

در در در در     ....استفاده از طرحهاي جديد و نو را مشابه سالهاي قبل در برنامـه كـاري خـود قـرارداده اسـت      استفاده از طرحهاي جديد و نو را مشابه سالهاي قبل در برنامـه كـاري خـود قـرارداده اسـت      استفاده از طرحهاي جديد و نو را مشابه سالهاي قبل در برنامـه كـاري خـود قـرارداده اسـت      استفاده از طرحهاي جديد و نو را مشابه سالهاي قبل در برنامـه كـاري خـود قـرارداده اسـت      

راستاي مستندسازي فعاليتها و استفاده از تجربيات همكاران تعدادي از اين فعاليتها كه اغلب براي راستاي مستندسازي فعاليتها و استفاده از تجربيات همكاران تعدادي از اين فعاليتها كه اغلب براي راستاي مستندسازي فعاليتها و استفاده از تجربيات همكاران تعدادي از اين فعاليتها كه اغلب براي راستاي مستندسازي فعاليتها و استفاده از تجربيات همكاران تعدادي از اين فعاليتها كه اغلب براي 

و خالصه اي از وضعيت  و و خالصه اي از وضعيت  و و خالصه اي از وضعيت  و و خالصه اي از وضعيت  و نموده نموده نموده نموده اولين بار در كشور در استان قم به مرحله اجرا درآمده است ليست اولين بار در كشور در استان قم به مرحله اجرا درآمده است ليست اولين بار در كشور در استان قم به مرحله اجرا درآمده است ليست اولين بار در كشور در استان قم به مرحله اجرا درآمده است ليست 

        گردش كار اين طرحها مستندشده است .گردش كار اين طرحها مستندشده است .گردش كار اين طرحها مستندشده است .گردش كار اين طرحها مستندشده است .

    گرديـده گرديـده گرديـده گرديـده اجـرا  اجـرا  اجـرا  اجـرا      1313131395959595اخصي كه در استان قم در سال اخصي كه در استان قم در سال اخصي كه در استان قم در سال اخصي كه در استان قم در سال نيز تعدادي از فعاليتهاي شنيز تعدادي از فعاليتهاي شنيز تعدادي از فعاليتهاي شنيز تعدادي از فعاليتهاي شكتابچه كتابچه كتابچه كتابچه در انتهاي در انتهاي در انتهاي در انتهاي 

        شده است .شده است .شده است .شده است .    ذكرذكرذكرذكر

بيـانگر  بيـانگر  بيـانگر  بيـانگر  ، ، ، ، سري از مجموعه الگوهاي نوين اجرائي در استان قم مـي باشـد   سري از مجموعه الگوهاي نوين اجرائي در استان قم مـي باشـد   سري از مجموعه الگوهاي نوين اجرائي در استان قم مـي باشـد   سري از مجموعه الگوهاي نوين اجرائي در استان قم مـي باشـد       شتمينشتمينشتمينشتمينههههاين مجموعه كه اين مجموعه كه اين مجموعه كه اين مجموعه كه 

، ، ، ، هدف گـذاري ، برنامـه ريـزي    هدف گـذاري ، برنامـه ريـزي    هدف گـذاري ، برنامـه ريـزي    هدف گـذاري ، برنامـه ريـزي        ،،،،    تالش ها و زحمات كليه همكاران دامپزشكي استان در طراحيتالش ها و زحمات كليه همكاران دامپزشكي استان در طراحيتالش ها و زحمات كليه همكاران دامپزشكي استان در طراحيتالش ها و زحمات كليه همكاران دامپزشكي استان در طراحي

همكـاران  همكـاران  همكـاران  همكـاران      همـه همـه همـه همـه طرح بوده است كه برخود الزم مـي دانـم از   طرح بوده است كه برخود الزم مـي دانـم از   طرح بوده است كه برخود الزم مـي دانـم از   طرح بوده است كه برخود الزم مـي دانـم از   اجرا، پايش و نظارت در كليه مراحل اجرا، پايش و نظارت در كليه مراحل اجرا، پايش و نظارت در كليه مراحل اجرا، پايش و نظارت در كليه مراحل 

        ه اند تشكر نمايم .ه اند تشكر نمايم .ه اند تشكر نمايم .ه اند تشكر نمايم .دددداي را انجام دااي را انجام دااي را انجام دااي را انجام دا    صادقانه و مجدانهصادقانه و مجدانهصادقانه و مجدانهصادقانه و مجدانهدامپزشكي كه در كليه مراحل فوق تالشهاي دامپزشكي كه در كليه مراحل فوق تالشهاي دامپزشكي كه در كليه مراحل فوق تالشهاي دامپزشكي كه در كليه مراحل فوق تالشهاي 
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        طرح : طرح : طرح : طرح :     عنوانعنوانعنوانعنوان

        دفترچه مقررات بهداشتي مرغداريهاي گوشتي
        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  و اداره دامپزشكي شهرستان قم  بيماريهاي طيور و مديريت  اداره بهداشت
  

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

 ارتقاء سطح دانش مرغداران در جهت پيشگيري از بيماريها -

 افزايش آگاهي مرغداران از مقررات بهداشتي قرنطينه اي دامپزشكي -

 م حقوقي مرغداران به رعايت مقررات بهداشتي قرنطينه اي دامپزشكيالزا -

 بهبود شرايط و رعايت ضوابط امنيت زيستي در مرغداريها -

 پرورش طيور صنعتيمديريت نظم بخشي به  -

 جلوگيري از اعمال سليقه در اجراي مقررات بهداشتي -

 ايجاد وحدت رويه در اجراي مقررات  -

 اشتي جهت مرغدارانتهيه بانك اطالعات مقررات بهد -

        

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

ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغي بصورت مجزا تهيه شده بود و مرغداران از برخي ضوابط  -

الزام حقوقي براي رعايت ضوابط فوق براي مرغداران مستندات اظهار بي اطالعي مي نمودند. و 

  موجود نبود.

        

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

شد و  هيته هايمرغدار ير شد ضوابط ساختار بهداشتكه در سطح استان برگزا يجلسات  متعدد يط

سال  نينو يشد كه در كتابچه الگوها هيته زيمرغداران ن ينحوه برخورد با تخلفات بهداشت  نيهمچن

 هب يزيو مرغ ر يزيضوابط به همراه مجموعه ضوابط و مقررات جوجه ر نيا . به آن اشاره شد 1394

بخش ( ضوابط ساختار  4مجموعه مدون در  كيرت بصو يبهداشت يها هيهمراه مجموعه توص

شد كه در  هي) ته يبهداشت يها هي+ توص ي، ضوابط حقوق يزي، ضوابط جوجه ر هايمرغدار يبهداشت

  اضافه شد. زيكتاب فرم تعهدنامه مرغدار ن انيپا
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ار شده و فرم تعهد مرغد ليمرغدار تحو هربه  يمرغدار يبهداشت يفن نيمجموعه توسط مسئول نيا 

  گردد. يم يگانيبا هايمرغدار يكيضوابط فوق از مرغدار اخذ شده و در پرونده الكترون تيبر رعا يمبن

  مقدمات اجرايي :

  مرغداران هيبا اتحاد يجلسات هماهنگ يبرگزار  -

  استان  يبا جهادكشاورز يجلسات هماهنگ يبرگزار  -

  وركش يسازمان دامپزشك وريبا دفتر ط يجلسات هماهنگ يبرگزار  -

  استان ياداره كل دامپزشك  يفن تهيجلسات كم يبرگزار  -

  

  آغاز: زمان

  

  1395بهمن ماه   -
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

  دفترچه مقررات بهداشتي مرغداريهاي پولت و تخمگذار
  

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  بيماريهاي طيور و مديريت  بهداشت اداره

  

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

 در جهت پيشگيري از بيماريهاارتقاء سطح دانش مرغداران  -

 افزايش آگاهي مرغداران از مقررات بهداشتي قرنطينه اي دامپزشكي -

 الزام حقوقي مرغداران به رعايت مقررات بهداشتي قرنطينه اي دامپزشكي -

 بهبود رعايت ضوابط امنيت زيستي در مرغداريها -

 نظم دادن به پرورش طيور صنعتي -

 مقررات بهداشتيجلوگيري از اعمال سليقه در اجراي  -

 ايجاد وحدت رويه در اجراي مقررات  -

 تهيه بانك اطالعات مقررات بهداشتي جهت مرغداران -

        

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

برخي از مرغداران ضوابط و دستورالعمل هاي اجراي دامپزشكي اظهار بي اطالعي مي نمودند و  -

 ود اعالم مي نمودند.ابالغ كتبي مقررات دامپزشكي را دليل تخلفات خ يا در مراجع قضائي عدم 

        

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

طي جلسات  متعددي كه در سطح استان برگزار شد ضوابط ساختار بهداشتي مرغداريها تهيه شد  -

و همچنين  نحوه برخورد با تخلفات بهداشتي مرغداران نيز تهيه شد كه در كتابچه الگوهاي نوين 

و مقررات جوجه ريزي و مرغ به آن اشاره شد اين ضوابط به همراه مجموعه ضوابط  1394سال 

بخش ( ضوابط  4ريزي به همراه مجموعه توصيه هاي بهداشتي بصورت يك مجموعه مدون در 

ساختار بهداشتي مرغداريها ، ضوابط جوجه ريزي ، ضوابط حقوقي + توصيه هاي بهداشتي ) 

 تهيه شد كه در پايان كتاب فرم تعهدنامه مرغدار نيز اضافه شد.

پولت و مرغ ريزي در مرغداري تخم گذار بصورت مجزا تهيه و تدوين شده ضوابط جوجه ريزي  -

 است .
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اين مجموعه توسط مسئولين فني بهداشتي مرغداري به هر مرغدار تحويل شده و فرم تعهد   -

مرغدار مبني بر رعايت ضوابط فوق از مرغدار اخذ شده و در پرونده الكترونيكي مرغداريها 

  بايگاني مي گردد.

  

        

        اجرايي :اجرايي :اجرايي :اجرايي :    مقدماتمقدماتمقدماتمقدمات

 برگزاري جلسات هماهنگي با اتحاديه مرغداران  -

 برگزاري جلسات هماهنگي با جهادكشاورزي استان -

 برگزاري جلسات هماهنگي با اداره طيور سازمان دامپزشكي -

 برگزاري جلسات كميته فني اداره كل دامپزشكي استان -

        

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

 1395بهمن ماه  -
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        ن طرح : ن طرح : ن طرح : ن طرح : عنواعنواعنواعنوا

   پايان دوره مرغداريهادر  بهداشتي  كنترل مستندات

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  قم اداره دامپزشكي شهرستان
  

        

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

 GISبه روز رساني ثبت و كنترل اطالعات در سامانه  -

 به روز رساني ثبت و كنترل اطالعات در سامانه يكپارچه قرنطينه -

 قرنطينه ايو بررسي تخلفات بهداشتي تسريع در شناسايي  -

 مستندسازي و شفاف سازي كنترل قرنطينه اي مبدا و مقصد در مرغداريها -

 تسريع در تعيين تكليف برخورد با تخلفات مرغداران قبل از جوجه ريزي دوره بعد -

 دقت در رعايت فواصل جوجه ريزي -

 كنترل تلفات بيماري ها در طول دوره  -

 وره مرغداري طول ددر  اقدامات بهداشتي  ساير   كنترل وضعيت -

        

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

ع ت دوره قبل در سامانه انجام مي شد و برخي از مواقهنگام جوجه ريزي  بررسي مستندا -

بدليل گذشت زمان بويژه  در مواقعي كه مرغداري غير فعال بود امكان رصد و پيگيري 

 تخلفات وجود نداشت .

  

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

جام مي شود و گواهي حمل مرغ ها به كشتارگاه بعد از آن كه بازديد پايان دوره از مرغداري ان -

بعد از آخرين  بارگيري مسئول فني بهداشتي مرغداري موظف هفته  كيصادر مي شود. حداكثر 

) را تكميل نموده و به اداره دامپزشكي شهرستان ارسال نمايد. در  1است چك ليست  ( پيوست 

شود و اداره  ياري تكميل ماشتي قرنطينه اي مرغداين چك ليست  گزارش  وضعيت بهد

و سيستم  يكپارچه قرنطينه را  GISدامپزشكي شهرستان براساس ان به روز رساني سامانه هاي 



١٢ 

 

انجام مي دهد . همچنين  براساس تخلفات گزارش شده ، نامه اي به جهادكشاورزي استان  و 

ده و براساس ضوابط اتحاديه صادر مي نمايد تا در كميته فني طيور  به تخلف مرغدار رسيدگي ش

برخورد با تخلفات بهداشتي مرغداريها ، به تخلف مرغدار رسيدگي شود . اين مصوبه براي تعليق 

يا افزايش فاصله جوجه ريزي دوره  بعد مالك عمل اتحاديه ، جهادكشاورزي ، نظام مهندسي  

 خواهد بود . شهرستان  كشاورزي  و اداره دامپزشكي

 

        

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

  اري جلسات هماهنگي كميته فني اداره كلبرگز  -

  برگزاري جلسات هماهنگي با مسئولين فني بهداشتي مرغداريها     -

  طرح موضوع و گردش كار در كميته فني طيور جهاد كشاورزي استان  -
        

        

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

  

 1395اسفند  -

  
        



١٣ 

 

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

        

        

        

        

 

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  بررسي چك ليست

  

 اداره دامپزشكي شهرستان

 تكميل و ارسال چك ليست

  مسئول فني بهداشتي

 اتحاديهبه  و نحوه برخوردابالغ مصوبه 

  دبير كميته فني طيور

ارسال مصوبه به اداره كل دامپزشكي 

 استان

 مكاتبه با اتحاديه جهت رعايت فاصله جوجه ريزي

  مكاتبه با جهادكشاورزي و اتحاديه  ستاناداره دامپزشكي شهر

  اداره دامپزشكي شهرستان
 

  بررسي تخلف

 كميته فني طيور

 عدم تخلف بھداشتی قرنطينه ای  وجود تخلف بھداشتی قرنطينه ای
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١٥ 

 

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

        شبكه رابطين ترويجي دامپزشكي در روستاها

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره فن آوري اطالعات و آموزش

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

 توسعه آموزش هاي ترويجي به بهره برداران بخش -

 مدون سازي برنامه هاي آموزشي ترويجي -

 تسريع در انتقال داده هاي ترويجي به بهره برداران -

 توسعه شبكه اي ترويجي به تمامي روستاها -

 هدفمندسازي انتقال داده هاي كاربردي ترويجي -

 بهبود پيگيري اقدامات ترويجي در روستاها -

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

آموزش هاي روستائي بصورت برنامه هاي مختلف در هر روستا انجام مي شد و متولي مشخصي  -

        .هر روستا وجود نداشت در 

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

شد. اين   يك نفر بعنوان رابط ترويجي دامپزشكي در آن روستا شناسائي و انتخاب  در هر روستا -

بيشترين ارتباط را با بتوانند ا شوراهاي روستا كه يافراد از بين دامداران قديمي يا دهياران و 

دامداران و دامپزشكي برقرار نمايند انتخاب مي شوند. بانك اطالعات اين افراد در هر روستا و 

تكميل شده و سپس براي آنها جلسات توجيهي گذاشته شد، برنامه هاي آموزشي ترويجي بخش 

متخلف در هر بخش ابتدا براي اين افراد برگزار و اين افراد رابط برگزاري كالسهاي آموزشي 

وقوع  دهيدر زمينه هاي گزارش اين افراد همچنين  .ند گرفتترويجي در هر روستا  قرار مي 

و طيور مانند پايش آنفلوانزا و تب برفكي با دامپزشكي  همكاري مي نمايند و در بيماري هاي دام 

انتقال هشدارهاي بهداشتي دامپزشكي و ارسال اطالعات پيامك هاي ترويجي و انتقال به دامداران 

 خواهند داشت.   يهمكار با دامپزشكي

          

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

 هر روستا شناسائي و دريافت اطالعات رابطين ترويجي در -

 در هر بخش  تهيه بانك اطالعات رابطين ترويجي روستايي -

 برگزاري كالسهاي آموزشي ترويجي و توجيهي براي رابطين در هر بخش -

 هماهنگي اجراي طرح با بخشداري هاي هر بخش -

        1395آبانماه             زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
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١٧ 

 

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

        تحقيقاتي با دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران تفاهم نامه آموزشي

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي و اداره فن آوري اطالعات و آموزش

        

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

 تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت جهت حل معضالت صنعت دامپروري استان -

ده و دانش آموختگان دانشك دانشجويان ارتقاء سطح دانش كاربردي و افزايش مهارت ارتباط -

 دامپزشكي

 ارتقاء سطح علمي كارشناسان دامپزشكي شاغل در بخش هاي دولتي و خصوصي -

 افزايش توانائي كارشناسان شاغل در بخش دولتي جهت اجراي مطالعات پژوهشي در بخش اجرا -

الش هاي دانش جويان و فارغ التحصيالن از شرايط اشتغال در بازار كار و چآگاهي افزايش سطح  -

 آن

 افزايش توليدات علمي  بومي كشور -

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

و دانشكده  دامپزشكي دانشگاه تهران منعقد نشده قم تفاهم نامه بين اداره كل دامپزشكي استان  -

        بود.

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

نفر بعنوان نمايندگان اداره كل  2 ي متشكل از در راستاي اجراي تفاهم نامه كارگروه مشترك -

. نمايندگان اداره كل دامپزشكي تشكيل خواهد شد بعنوان نمايندگان دانشكده  نفر 2دامپزشكي و 

و دانشگده دامپزشكي براساس اعالم كتبي مديركل دامپزشكي و رياست دانشكده دامپزشكي 

معرفي مي گردند . دبيرخانه كارگروه در اداره فناوري اطالعات اداره كل دامپزشكي استان خواهد 

 آمده است. 2دات طرفين در راستاي تفاهم  نامه در پيوست شماره موضوعات و تعه .بود 

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

 انجام بازديد ميداني رياست دانشكده دامپزشكي و تيم همراه از ميدان دام دامشهر قم -

 تهيه پيش نويس تفاهم نامه -

 هماهنگي با سازمان دامپزشكي كشور -

 تائيد نهايي تفاهم نامه  -

         1395اسفندماه         زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
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١٩ 

 

 

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

        پروانه ناظر ذبح شرعي در سامانه صدور پروانهالكترونيكي صدور 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره نظارت بر بهداشت عمومي

        

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

 صدور پروانه فعاليت ناظرين ذبح شرعي -

 الكترونيكي شدن فرايند صدور پروانه فعاليت ناظرين ذبح شرعي -

 اسكن و بايگاني الكترونيك مدارك مورد نياز ناظرين ذبح شرعي -

        صدور پروانه فعاليت ناظرين ذبح شرعي بصورت متمركز -

        

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

        صدور پروانه فعاليت ناظرين ذبح شرعي بصورت غيرمتمركز و غيرالكترونيك انجام مي شد. -

        

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

 دريافت مدارك ناظرين ذبح شرعي -

 بح شرعياسكن مدارك ناظرين ذ -

 ارسال اطالعات در سامانه جهت حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي -

 تائيد صدور پروانه توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي -

 پرينت پروانه فعاليت ناظر دبح شرعي -

        

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

 تهيه نرم افزار مربوط توسط سازمان دامپزشكي كشور -

 استان قم بعنوان اولين استان در كشور هماهنگي اجرا در -

 هماهنگي  با سازمان دامپزشكي كشور -

 



٢٠ 

 

 

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

        
        1395فروردين  -

        

        

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

 

        

 
 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

 
 

    

  ثبت اوليه در سامانه و صدور كد كاربري

 اداره نظارت بر بهداشت عمومي 

   اسكن و بارگذاري مدارك در سامانه

  ناظر ذبح شرعي

  مومياداره نظارت بهداشت عارائه مدارك مورد نياز به 

  ناظر ذبح شرعي

 بررسي و تائيد صدور پروانه

  حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي

   پرينت پروانه ناظر ذبح شرعي

 عمومي اداره نظارت  بر بهداشت
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٢٢ 

 

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

  دوره اخذ تائيديه مايه كوبي طول دوه در جابجايي طيور پايان 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  و اداره دامپزشكي شهرستان قم  اداره بهداشت و مديريت بيماريهاي طيور

        

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

 ارتقاء سطح نظارت بر عملكرد مايه كوبي طيور -

 جلوگيري از فعاليت افراد غيرمجاز در مايه كوبي طيور -

 بهبود سازماندهي عملياتي واكسيناتورهاي مراكز مايه كوبي -

 ئي مراكز و واكسيناتورهاي مايه كوبيتقويت پاسخگو -

 ارتقاء سطح كيفي  عمليات مايه كوبي -

 جلوگيري از تقلبات و تخلفات بهداشتي در مرغداريها -

         

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

مراكز مايه كوبي نسبت به اعزام اكيپ هاي مايه كوبي به مرغداريها اقدام مي نمودند و ثبت  -

اري انجام مي شد و گزارش عمليات در دفاتر مراكز مايه كوبي هاي مايه كوبي در مرغداطالعات در كارت 

جهت ارائه  يمرغداران الزامولي كنترل مستدات كامل براي تمامي مرغداران انجام نمي شد  ثبت مي گرديد

 مراكز گاها ريواكسن از  سا هيته ايو  رمجازينداشتند و گاها با استفاده از افراد غ يبه دامپزشك يكوب هيمدارك ما

موجب   نينمودند و همچن يم جاديا يمتعدد ينمودند  كه مشكالت بهداشت يم يكوب هياقدام به ما يخارج استان

 نمود . يرا م يكوب هيمراكز ما زيو ن ناتورهاياعتراضات واكس

        

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

در اين طرح هر مرغدار موظف است براي اخذ مجوز  جوجه ريزي و يا اخذ مجوز مرغ ريزي و  -

ذ مجوز بارگيري پايان دوره ( مرغ گوشتي ، مرغ تخمگذار  و پولت ) برگه تائيديه همچنين اخ

) كه ممهور به مهر مسئول مركز و كليه افراد مايه كوب مجاز آن مركز 3مايه كوبي ( فرم پيوست 

جوجه  گرديده است را به اداره دامپزشكي شهرستان تحويل نمايد و اين برگه مالك عمل براي

گيرد و همچنين در صورت عدم ارائه اين برگه و يا مايه كوبي توسط مي دي قرار ريزي دوره بع



٢٣ 

 

افراد غيرمجاز مراتب تخلف به كميته فني طيور براي اعمال محدوديت و برخورد هاي قانوني 

 ارسال مي گردد و در ضمن تائيديه مايه كوبي جهت بيمه نيز صادر نخواهد شد.

        

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

 كميته فني طيوربررسي موضوع در  -

 برگزاري جلسه توجيهي با مراكز مايه كوبي -

 برگزاري جلسه توجيهي با مسئولين فني بهداشتي -

  هماهنگي اجرائي در اداره كل و دامپزشكي شهرستان قم -

  

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

  1395بهمن ماه 
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        فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :

 

        

 
 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

 

        

 
 

    

  

 

 

 

  اعزام تيم مايه كوبي به همراه واكسن به مرغداري

 مسئول مركز مايه كوبي

  انجام عمليات مايه كوبي و ثبت گزارش در فرمهاي مربوطه

  تيم مايه كوبي مركز

  به مركز مايه كوبيدرخواست انجام عمليات مايه كوبي  

  مرغدار

 تحويل به مرغدارتائيد و مهر فرم مايه كوبي تنظيمي تيم مايه كوبي و 

  مسئول مركز مايه كوبي

 

   ارائه تائيديه فرم مايه كوبي به اداره دامپزشكي شهرستان

 مرغدار

  دريافت فرم و انجام ساير مراحل بارگيري پايان دوره

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

        كنترل تائيديه تخليه پايان دوره در جوجه ريزي بعدي مرغداري

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره قرنطينه و دامپزشكي شهرستان

        

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

 بهبود سيستم قرنطينه مبدا و مقصد در مرغداريها -

 جلوگيري از تخلفات بهداشتي قرنطينه اي مرغداريها -

 در كشتارگاههاي طيوربهبود سيستم رديابي مرغ  -

 ساماندهي نحوه برخورد با تخلفات بهداشتي -

 تقويت سيستم هاي كنترل قرنطينه اي در شرايط آنفلوانزا -

  

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

مسئول فني مرغداري در پايان دوره اقدام به صدور گواهي حمل پايان دوره هر مرغداري مي  -

بر تخلفات مرغد ار شامل عدم دريافت نمود ولي براي جوجه ريزي بعدي برنامه كنترل و نظارتي 

        گواهي به ميزان كامل ، عدم تائيد تخليه در مقصد وجود نداشت.

        

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

 .طرح كليه مرغداران موظفند به ميزان واقعي طيور پايان دوره گواهي حمل دريافت نمايند در اين -

همكاري مسئولين  براي احصاء دقيق طيور ثبت تلفات و جوجه ريزي و موجودي پايان دوره با

فني و دامپزشكي شهرستان كنترل و نظارت مي گردد. پس از صدور گواهي حمل براي پايان 

دوره مرغ گوشتي و مرغ تخمگذار حتما مي بايست  تائيديه كشتار در كشتارگاه ثبت گردد و 

تعداد  براي پولت نيز بايستي تائيديه تخليه در مقصد ثبت گردد. مرغداراني كه تخلف نموده و به

كافي گواهي دريافت ننمايند و يا در مقصد تائيديه تخليه دريافت ننمايند بعنوان تخلف بهداشتي 

به كميته فني طيور معرفي شده و طبق برنامه مصوب نحوه برخورد با تخلفات بهداشتي جرائم 



٢٧ 

 

 پروانه مي باشد مربوطه شامل تعهد محضري ، افزايش فاصله جوجه ريزي و در نهايت تعليق

        بصورت مرحله اي اجرا خواهد شد.

        

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

 جلسه هماهنگي در كميته فني طيور -

 جلسه هماهنگي در كميته فني اداره كل دامپزشكي -

 جلسه هماهنگي با مسئولين فني بهداشتي مرغداري -

 جلسه هماهنگي با اتحاديه و تعاوني مرغداران -

  

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

        1395ديماه 
        
  



٢٨ 

 

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

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بررسي تائيديه تخليه مقصد

  

 مسئول فني واحد 

 اعالم تخلف به دامپزشكي شهرستان

  اعالم كامل بودن تائيديه تخليه  مسئول فني

  مسئول فني 

 ناقص بودن

 كامل بودن تائيد

 صدور گواهي حمل پايان دوره

  بهداشتي مرغداري مسئول فني

  مكاتبه با جهادكشاورزي واتحاديه و اداره كل مبني بربروز تخلف

  دامپزشكي شهرستان

  ئيديه تخليهانتقال مرغ به مقصد و اخذ تا

  مرغدار

  بررسي تخلف مرغدار

  كميته فني طيور 
 

  اعالم نحوه برخورد با تخلف به اتحاديه و دامپزشكي

  كميته فني طيور 



٢٩ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        

        



٣٠ 

 

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

        توسط مسئولين فني بهداشتي مرغداريها GISثبت تلفات طيور در سامانه 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  بهداشت و مديريت بيماري هاي طيوراداره 

        

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

 ها به روز رساني ثبت تلفات مرغداري -

 ها يستم دريافت اطالعات بيماريبهبود س -

 بهبود سيستم نظارت مسئولين فني مرغداريهاي گوشتي -

 ها بيماريرخداد  اقدام و واكنش سريع به  -

 ها بهبود كنترل هاي بهداشتي قرنطينه اي مرغداري -

  توسط مرغدار  جلوگيري از پنهان كاري تلفات -

 

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

انك كشاورزي و با اداره دامپزشكي شهرستان انجام تبت تلفات مرغداريها توسط كارگزاري بيمه ب -

مي شد كه باتوجه به دستورالعمل جديد بيمه و بيمه تكميلي ، برخي تلفات بيماريهاي گروه يك 

ه بيمه نيز اطالع نداده و ثبت بيعتا بطنمي شود و مرغدار اجباري  در مرغداريها  مشمول بيمه 

 ام نمي شود.گزارش بيماري و تلفات توسط بيمه نيز انج

        

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

براي  كليه مسئولين فني مرغداريهاي گوشتي سطح دسترسي ( كد كاربري و رمز ورود) در 

تعريف شده است الزم به ذكر است هر مسئول فني امكان ثبت گزارشات  GISسامانه 

مرغداران ملزم و متعهد شده اند كه هرگونه تلفات  .مرغداريهاي تحت پوشش خود را دارد 

داري را به مسئول فني اطالع دهند و مسئول فني نيز گزارش وقوع بيماري و تعداد تلفات را مرغ

ثبت مي نمايند و سپس اقدامات مراقبت توسط اداره دامپزشكي شهرستان در   GISدر سامانه 

واحد مرغداري انجام مي شود . ثبت تلفات روزانه در طول دوره بيماري نيز برعهده مسئول فني 

تعداد ورودي اوليه جوجه و  د . كنترل تعداد تلفات طول دوره با مرغداري مي باش بهداشتي



٣١ 

 

كنترل گزارش دقيق تلفات در طول دوره مي  گريدروش هاي  تعداد خروجي به كشتارگاه از

  باشد.

  

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

 هماهنگي با دفتر طيور سازمان دامپزشكي كشور  -

 GISاجراي مقدمات فعاليت در سامانه  -

 زاري جلسه هماهنگي با مسئولين فني بهداشتيبرگ -

 برگزاري جلسه هماهنگي با  تعاوني مرغداران گوشتي -

 

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

  1395اسفندماه 

        

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

        

 
 

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

        

        
        

 GISثبت در سامانه 

  مسئول فني بهداشتي

  اقدامات مراقبت غيرفعال

  اداره دامپزشكي شهرستان

  گزارش وقوع بيماري

  مرغدار

 اطالعاتو تاييد   بررسي و كنترل 

  اداره كل دامپزشكياداره طيور 
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٣٣ 

 

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

        پخش انيميشن در قطارهاي مسافربري رجاء

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  عمومي اداره كلروابط 

  

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

 ارتقاء سطح آگاهي عمومي از موضوعات بهداشتي -

 توسعه آموزشهاي عمومي بهداشتي دامپزشكي -

 پيشگيري از بروز بيماريهاي مشترك انسان و دام -

 تبيين نقش دامپزشكي در تامين بهداشت عمومي جامعه -

 

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

داره كل دامپزشكي استان توليد شده بود كه در چندين برنامه انيميشن هاي سه بعدي توسط ا -

  برنامه هاي سيماي استان پخش شده بود ولي در قطارهاي مسافربري پخش نشده بود.

        

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

قم و  –انيميشن هاي توليدي به تعداد مورد نياز جهت پخش در قطارهاي مسافربري تهران 

ثير شده و در ميان برنامه هاي پخش د و بالعكس جهت استفاده مسافران تكمشه –بالعكس و قم 

        .دمي گردشده از تلويزيون هاي شبكه اي داخل هر قطار پخش 

        

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

 قم هماهنگي و مكاتبه با مديركل راه آهن -

 قم هماهنگي و مكاتبه با حراست راه آهن -

 قم هماهنگي و مكاتبه با مديريت قطارهاي مسافربري راه آهن -

        

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        1395اسفند ماه  -
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٣٥ 

 

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

        طيور  استاندارد حالل در كشتارگاهدريافت  نشان دريافت كد نظارت شرعي و 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  نمايندگي ولي فقيه در اداره كل دامپزشكي استان

  

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

 صدور پروانه نظارت ذبح شرعي در كشتارگاهها -

 توسط استاندارد  حالل در كشتارگاه امكان صدور كد استاندارد -

 دستورالعمل صدور كد استاندارد حالل در كشور ضوابط با تطبيق  -

 جلوگيري از صدور كدهاي متفرقه استاندارد حالل در كشتارگاهها -

 ارتقاء سطح نظارت ذبح شرعي در كشتارگاهها -

 استاندارد سازي فرايندهاي نظارت بر ذبح شرعي مطابق با استاندارد حالل -

        

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

نظارت شرعي از سازمان كدكشتارگاهها ، عليرغم فعاليت ناظرين ذبح شرعي كشتارگاه  -

 دامپزشكي دريافت نكرده بودند.

        

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

باتوجه به آن كه دستورالعمل صدور پروانه نظارت ذبح شرعي در كشتارگاهها در شهريورماه  -

ائي جهت تطبيق شرايط كشتارگاه طيور به تصويب نهائي رسيد ، لذا هماهنگي هاي اجر 1395

استان با دستورالعمل مربوطه انجام شد و مدارك مورد نياز تكميل شد با عنايت به آن كه همزمان 

ويكي  با اجراي اين طرح مقرر شده بود كد استاندارد حالل براي كشتارگاه طيور صادر گردد ، 

تن پروانه نظارت شرعي كشتارگاه مي از مدارك مورد نياز جهت صدور كد استاندارد حالل داش

و كد كاربرد نشان  استاندارد  بازديدهاي مشتركي براي صدور كد نظارت ذبح شرعيباشد لذا 

كد از كشتارگاه انجام شد و در نهايت پس از تائيد كارشناسان و تكميل مدارك اولين  حالل 

 شد. صادر 1395در استان قم در مهرماه كشور  نظارت شرعي كشتارگاهي 

        



٣٦ 

 

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

 هماهنگي با حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور -

 هماهنگي با  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان -

 انجام بازديد مشترك نمايندگان استاندارد ، نمايندگي ولي فقيه از كشتارگاه طيور -

 

 

        زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
        1395هرماه م -
        



٣٧ 

 

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

        

        

        

        

        

        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بازديد از كشتارگاه و 

 بررسي مدارك و وضعيت

  

نمايندگي ولي فقيه در 

 دامپزشكي استان

 به كشتارگاهاعالم نواقص 

  نمايندگي ولي فقيه دامپزشكي استان

  نارسال مدارك و مستندات به حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازما

  نمايندگي ولي فقيه در دامپزشكي استان

 تائيد عدم تائيد

 ارائه مدارك و مستندات صدور پروانه نظارت ذبح شرعي

  مديريت كشتارگاه طيور

  نظارت شرعي كشتارگاه كدصدور 

  حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور 

 رفع نواقص
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٣٩ 

 

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

  در دامشهر قم در ميادين دام كشور رزمايش پدافند زيستي اولين 

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

پدافند غير عامل اداره كل دامپزشكي قم با همكاري سازمان پدافند غير عامل كشور و  قرارگاه زيستي 

  استان قم

  

        ف كيفي طرح :ف كيفي طرح :ف كيفي طرح :ف كيفي طرح :اهدااهدااهدااهدا

  

 طراحي فرايند كنترل بيماري ناشي از تهديدات زيستي در ميادين دام  -

 اجراي فرايند كارگروه محوري  بجاي فرايند دستگاه محوري در كنترل تهديدات  -

 تبيين و تشريح وظايف دستگاه ها در مقابله با تهديدات زيستي  -

تي براي حفظ جان مردم، محيط دستيابي به سرعت عمل در مواجهه با شرايط اضطراري زيس -

 زيست وتاسيسات 

 ارتقاء آستانه تحمل خطرپذيري استان در مقابله با تهديدات زيستي  -

هاي اجرايي استان( مجري، همكار و پشتيبان ) در راستاي پاسخ  ايجاد تعامل في مابين دستگاه -

 مناسب و به موقع به شرايط اضطراري زيستي

افند زيستي و احصاء نقاط قوت و ضعف به همراه ارائه راه كار نظارت بر عملكرد و اقدامات پد -

 مناسب به منظور بهبود وضعيت  موجود در استان 

 كنترل عمليات رواني و شايعات براي تشويش اذهان عمومي توسط دشمن  -

 پشتيباني از استان توسط ظرفيت هاي كشور در صورت بروز حوادث زيستي -

 توانمند سازي دستگاه هاي دولتي  -

 ارزيابي سيستم هاي ارتباطي امن و پايدار به منظور برقراري ارتباط در شرايط اضطراري  -

 ارزيابي عملكرد سيستم فرماندهي و كنترل در شرايط زيستي -

احصاء نقاط قوت و ضعف دستگاه هاي اجرايي استاني و شهرستاني بر اساس شرح وظايف  -

 اعالم شده در طرح رزمايش 

 قم استان مهم و حساس هاي ساخت زير در زيستي تهديدات با ابلهمق براي آمادگي ارتقاي -

 دام درچرخه



٤٠ 

 

 و ها ظرفيت ، امكانات و منابع از برداري بهره در رويه وايجادوحدت هماهنگي راهبري، هدايت، -

  استان هاي توانمندي

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

مپزشكي استان به عنوان اگر تهديدي زيستي در استان در حوزه دام  و طيور  رخ  مي داد  اداره كل دا

محور اصلي در مقابله با كانون بيماري عمليات  را انجام مي داد و الگوي مقابله بصورت كارگروه 

  محوري وجود نداشت .

        

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

 تصويب طرح  اوليه   در سازمان پدافند غير عامل كشور با موضوع بيماري تب برفكي  -

 ل دامپزشكي  استانتهيه سناريوي تهديدات زيستي توسط اداره ك -

 ارائه تغييرات و اصالحات سناريوي در سازمان پدافند غير عامل كشور  -

گانه قرار گاه  با حضور  8ابالغ فرمانده و جانشين قرارگاه استان و روساي كارگروه هاي  -

  سردار جاللي

 برگزاري جلسات اموزشي جهت اعضاء كارگروه ها توسط سازمان پدافند غير عامل كشور  -

 برگزاري جلسات داخلي كارگروه ها جهت تهيه ريز عملكرد هر كار گروه در مانور  -

برگزاري جلسات فني رزمايش  در اداره كل دامپزشكي با حضور نمايندگان دامپزشكي استان  -

 در هر كارگروه 

كارگروه : آشكار سازي ، رصد و  8ت كننده در مانور  در تعيين افراد شرك تقسيم بندي و -

طالع رساني و آرامش بخشي ، بهداشت و پيشگيري ، درمان و ترياژ ، رفع آلودگي ، پايش ، ا

 بازتواني و پشتيباني 

برگزاري جلسات اموزشي و توجيهي در دامپزشكي استان  براي  كليه شركت كنند گان در  -

 مانور

        روز به صورت دور ميزي و ميداني 2اجراي مانور در   -

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

ا سفر  سردارجاللي رياست محتر م پدافند غير عامل كشور  به استان قم ، با ب 1393در  سال 

در   استان  زيستي حضور ايشان و رياست محترم سازمان دامپزشكي كشور و اعضاء قرارگاه

با  .در جلسه عنوان شد شد جلسه  قرار گاه پدافند زيستي استان قم   برگزار  حضور  استاندار قم 

تراتژيك  ميدان دام دامشهر قم و تبادالت زياد دام در اين ميدان و نقش آن در توجه به موقعيت اس
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تامين دام كشور ، مي تواند مورد تهديدات و حمالت بيوتروريستي و اگرو تروريستي قرار گيرد  و 

باعث ايجاد رعب و وحشت در بين افراد جامعه و به مخاطره انداختن سالمت دام و انسان و مختل 

لذا مصوب شد  اداره كل دامپزشكي   ليتهاي اجتماعي و اقتصادي آحاد مردم گردد .نمودن فعا

ارتقاي آمادگي براي مقابله با تهديدات زيستي در زير ساخت هاي حساس و مهم استان به جهت  

استان قم درچرخه دام  سناريويي را با موضوعيت بروز يكي از بيماريهاي دامي در ميدان دامشهر 

  از تائيد سازمان پدافند غير عامل كشور  به اجرا گذارد .آماده و پس 

 

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

 گردد: اين رزمايش در دو مرحله به شرح ذيل اجرا مي

  16/12/1395: تمرين ستادي (رزمايش دورميزي) در تاريخ  مرحله اول

  17/12/1395تمرين عملياتي (رزمايش ميداني ) در تاريخ  مرحله دوم:
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

  عرضه مراكز در مرغ كردن خرد نوعيتمم

        

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره دامپزشكي شهرستان قم

  

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

  ارتقاء وضعيت بهداشتي در مراكز عرضه  -

  صنايع وابسته جلوگيري از تقلبات و تخلفات بهداشتي در مراكز عرضه -

 ارتقاء سطح عرضه محصوالت بسته بندي قطعات مرغبهبود و  -

  محصوالت شناسنامه دار مرغ  ناز مخدوش نمود يريجلوگ -

 

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

تا قبل از اجراي طرح ؛ عالوه بر عرضه مرغ و قطعات آن در بسته بندي هاي تكي و كوچك  -

در حضور مشتري  ، در تعداد قابل توجهي از مراكز عرضه ، عمليات  خرد كردن مرغ 

ه اهم آن  شامل ك صورت مي پذيرفت . اين امر مخاطرات بهداشتي زيادي به دنبال داشت

نگهداري نامناسب در شرايط غير بهداشتي ،  سوء استفاده افراد سود جو از شرايط موجود از 

جمله جمع آوري ضايعات جهت توليد خمير مرغ، آلوده شدن قطعات مرغ در محيط 

 مي باشد . فروشگاه، آلودگي محيطي ناشي از خرد كردن ، عرضه قطعات مرغ بدون شناسنامه 

  

        ر:ر:ر:ر:گردش كاگردش كاگردش كاگردش كا

موضوع ممنوعيت خرد كردن مرغ در مراكز عرضه با عنايت به دستورالعمل سازمان  -

دامپزشكي كشور  پس از بررسي هاي كارشناسي در سطح اداره شهرستان و كميته فني اداره 

استان(سازمان  ينظارت يدستگاهها ريسا با  . همچنين كل به مراكز عرضه ابالغ گرديد 

اتاق اصناف و اتحاديه مربوطه و  ي، علوم پزشك يحكومت اتريصنعت ،معدن و تجارت، تعز

در اين راستا اطالعيه  )جلسات هماهنگي برگزارشد و توجيهات و داليل طرح تبيين شد . 

هايي بصورت برچسبي  مبني بر ممنوعيت خرد كردن مرغ و اعالم زمان طرح در مراكز 

زماني مشخص نسبت به  طي يك مهلتمراكز عرضه  و مقرر شد عرضه  مرغ نصب شد  

اصالح وضع موجود اقدام نمايند ..برخي ازمراكز عرضه و فروشگاهها طي مهلت مقرر و 
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برخي ديگر پس از تذكر مجدد و برخي ديگر با پيگيري هاي قانوني(بازديد مشترك با 

بازرسان سازمان صنعت،معدن و تجارت و تعزيرات حكومتي) نسبت به اجراي دستورالعمل 

  دام نمودند.ابالغي،اق

        

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

 اطالع رساني مستند به مراكز عرضه و فروشگاههاي مد نظرو نصب استيكر اغاز طرح -

برگزاري جلسه هماهنگي با اتحاديه مربوطه ، اتاق اصناف ، بازرسان سازمان صنعت،معدن   -

 تجارت  و تعزيرات 

 هماهنگي با  مديران مراكز بسته بندي مرغ  جلسه برگزاري  -

        

        مان آغاز:مان آغاز:مان آغاز:مان آغاز:زززز

  13 95دي ماه   -

  

        فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :فلوچارت اجرائي :
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        عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : عنوان طرح : 

  ساماندهي عرضه ماهي منجمد در مراكز عرضه

        مجري :مجري :مجري :مجري :

  اداره دامپزشكي شهرستان  قم

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

  جلوگيري از مخاطرات بهداشتي ناشي از عرضه ماهي منجمد بصورت فله  -

  جلوگيري از تقلبات و تخلفات بهداشتي   -

  هبود عرضه ماهي بصورت شناسنامه دار ارتقا و ب -

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

عرضه ماهي منجمد ( بويژه فيله ماهي نظير تيالپيا) عالوه بر بسته بنديهاي كوچك، بصورت  -

  فله (كارتني) در تعداد قابل توجهي از فروشگاهها و مراكز عرضه به فروش مي رسيد. 

  

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

له در سطح شهر ،  ابتدا نسبت به شناسايي افراد با توجه به مخاطرات بهداشتي  عرضه ماهي ف -

پخش كننده  ماهي در سطح شهر اقدام گرديد. پس از تماس با اين افراد جهت حضور در 

اداره ، آگاهي الزم به ايشان در خصوص  شرايط و ضوابط توليد و عرضه ماهي منجمد داده 

ممنوعيت عرضه ماهي منجمد  شد . در مرحله بعدي  اقدام به تذكر به مراكز عرضه مبني بر

گرديد . سپس در مرحله بعدي  با تشديد نظارت بهداشتي ، نسبت به جمع آوري محصوالت 

  ي اقدام شد.بهداشت تذكرات به توجه يب و خاطي افراد  غير مجاز  و پيگيري هاي حقوقي

        

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

  شناسايي افراد توزيع كننده ماهي منجمد فله  -

 ابالغ شرايط و ضوابط مربوطه، دعوت از آنها جهت -

برگزاري جلسات  هماهنگي  با مديران مراكز بسته بندي ماهي جهت ابالغ ضوابط و تاكيد   -

 بر لزوم همكاري كامل ايشان  با اجراي طرح

   95ديماه             زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:زمان آغاز:
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  5139اهم موفقيت ها و برنامه هاي اجرا شده در سال 
 

 تارگاه هاساماندهي حمل آاليش هاي دامي از كش  •

 اداره دامپزشكي شهرستان از اداره كل اتوماسيونتفكيك  •

 تفكيك امور اداري دامپزشكي شهرستان از اداره كل •

 استقرار اداره دامپزشكي شهرستان در محل ساختمان جديداالحداث •

 در اداره دامپزشكي شهرستاناداري اجراي طرح گمبا كايزن و آراستگي  •

 طح اداره دامپزشكي شهرستان و بخش هاتوسعه دوربين هاي نظارتي در س •

 انجام تعميرات و بازسازي طبقه همكف اداره كل •

 برگزاري دوره هاي آموزشي جهت صدور كارت ضابطين قضايي دامپزشكي استان •

 اجراي مقدماتي طرح نظامنامه نظارتي دامپزشكي استان •

 در دامپزشكي شهرستان  thin clientاستقرار سامانه هاي  •

 اندازي مامورسراي دامپزشكي خلجستان تجهيز و راه •

 كيلويي از كشتارگاه به رستوران ها 10ساماندهي انتقال بسته بندي مرغ  •

 اجرائي نمودن گردش كار برخورد با تخلفات حقوقي مرغدارها •

 ارتقاء سطح بايگاني الكترونيكي پرونده هاي طيور ، دارو درمان و سل و بروسلوز و بهداشت •

 ثبت نرم افزاري اطالعات مالي حسابداري تعهدي بروز رساني و بهبود •

 در شاخص هاي اختصاصي 1000اخذ رتبه اول و امتياز كامل  •

 اخذ لوح شايسته تقدير از ستاد اقامه نماز استان •

 اخذ رتبه روابط عمومي برتر از سازمان دامپزشكي كشور •

 قم  اخذ رتبه روابط عمومي برتر از استانداري استان •

 از  معاون استاندار قم  ديام يمايس رگزاري نمايشگاهاخذ لوح تقدير ب •

 اخذ تقديرنامه دستگاه پاسخ گو از روابط عمومي استانداري قم •

 از معاون استاندار قم   اجراي مصوبات تنظيم بازار در اخذ تقديرنامه  •

 اخذ تقدير نامه در اجراي سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي از مدير كل اقتصاد و دارايي •

 استان قم جهاد كشاورزي خذ تقديرنامه  از حراست ا •
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 از آموزش سازمان دامپزشكي كشور  اخذ تقديرنامه •

 ت دامپزشكي بخش هااطيور در ادار GISاستقرار سامانه  •

 بخش هادر توسعه نظارت و استفاده از سامانه يكپارچه قرنطينه  •

 استقرار اتوماسيون اداري در ادارات دامپزشكي بخش ها •

 توماسيون اداري در ادارات دامپزشكي بخش ها به اتوماسيون اداري شهرستان قماتصال ا •

اجرايي نمودن فعاليت زنده گيري حيوانات بالصاحب با مشاركت شهرداري ، نظام  •

 هدامپزشكي و دامپزشكي استان طبق دستورالعمل مربوط

 توسعه نظارت كمي و كيفي مسئولين فني بهداشتي مرغداري ها •

 ه مايه كوبي هاري و اخذ تعهدنامه صاحبان سگ هاي صاحب دارصدور شناسنام •

 عمومي بازنگري و تهيه چك ليست هاي نظارتي بازرسين اداره نظارت بر بهداشت •

 تهيه فرم ها و دفاتر گزارشات عملكرد روزانه مسئولين فني بهداشتي صنايع وابسته به دام •

 متوسعه صدور پروانه ساخت محصوالت كارخانجات خوراك دا •

 يتوسعه صدور پروانه توليد محصوالت كارخانجات مراكز بسته بندي فراورده هاي خام دام •

 تهيه بانك الكترونيكي سامانه هاي سخت افزاري اداره كل •

 خبري اداره كل دامپزشكي استان قم مجله الكترونيكي تهيه  •

 درصدي وصول اسناد خزانه اي اعتبارات تملك سرمايه اي  100تحقق  •

 از طريق شركت هاي مربوطهنيروي انساني خدماتي  اد تامينعقد قرارد •

 سردخانه دار  كاميونت خريد و تهيه يك دستگاه  •

 ساماندهي و تشكيل كارگروه هاي عملياتي پدافند زيستي دامپزشكي استان •

 1394تهيه بولتن تحليلي عملكرد بخش هاي فني در سال  •

 1394 تهيه بولتن تحليلي عملكرد بخش هاي اداري در سال •

 1394تهيه بولتن تحليلي كانون هاي راكتور سل وبروسلوز در سال •

 برگزاري مسابقه نقاشي در نمايشگاه هفته دولت •

 بازنگري اصالح چك ليست ساختار بهداشتي دامداري ها •

 در آزمايشگاه مركزي 17025آغاز فرايند استقرار استاندارد ايزو  •

 14دريافت ماده  در استفاده از سامانه هاي جديد نرم افزاري  •
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پايش نوع گوشت مصرفي در كارخانجات فراورده هاي گوشتي با دوم اجراي مرحله  •

 استاندارداداره كل مشاركت 

 در يك كشتارگاه طيور IRكشتارگاه طيور و آماده سازي دريافت كد  2تجهيز خط  •

 هاي اداره كل راه اندازي سيستم مركزي مانيتورينگ و دوربين •

 در استان قمطيور ماري آنفلوانزاي اجراي طرح پايش بي •

 اجراي طرح پايش فراورده هاي خام دامي استان قم •

 اجراي طرح پايش بروسلوز در دام هاي روستايي استان قم •

 بيماري تب برفكيO كنترل اپيدمي سويه جديد تحت تيپ  •

 تهيه شناسنامه حفاظت فيزيكي •

 مميزي صنايع وابسته به دام •

 12وي انتظامي در راستاي اعمال ماده انجام پلمپ توسط اماكن نير •

 كسب رتبه اول پوشش مايه كوبي تب برفكي گاوي •

 استقرار سامانه جديد پيامكي اداره كل •

 تكميل ثبت اطالعات اموال در سامانه سناما •

 94نسبت به سال  95% در سال 24% و تيلريوز گاوي 5/8كاهش كانون هاي تب برفكي گاوي •

%  در ppr 46% ،36% ، تب برفكي گوسفندي 62% ، هاري 28كاهش كانونهاي آبله گوسفندي •

  94نسبت به سال  95سال 

 % 11/11%  به  15,03% كاهش تلفات از 26كاهش درصد تلفات مرغ گوشتي  •
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  :  1پيوست  

  

  بسمه تعالي

  تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران 

  و اداره كل دامپزشكي استان قم

  مقدمه :

و نيز   2/4/1389قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب  23در راستاي اجراي ماده  

ايين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و با توجه به ضرورت تامين بهداشت دام و فراورده هاي خام  6ماده  

موضوع اقتصاد مقاومتي و در رهبري  دامي و تامين امنيت غذايي به منظور تحقق  منويات مقام معظم

همچنين برنامه ريزي و توسعه همكاري مشترك در راستاي افزايش بهره وري فعاليت هاي پژوهشي و 

اداره كل  بين نامه م اجرائي ، بهره گيري مناسب از نيروي انساني ، امكانات و ظرفيت هاي موجود اين تفاه

دكتر مهدي رفيعي محمدي و دانشكده  دامپزشكي دانشگاه  آقاي بدامپزشكي استان قم به نمايندگي جنا

  تهران به نمايندگي جناب آقاي دكتر مهدي وجگاني منعقد مي گردد.

مفاد تفاهم نامه در صورت نداشتن مغايرت با قوانين ، مقررات و بخشنامه هاي صادره  از طرف دو دستگاه 

  قابل اجرا خواهد بود .

  موضوع تفاهم نامه :  1ماده 

  .مكاري در اجراي بهتر امور آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  با بهره گيري از ظرفيت  ها و امكانات طرفين ه

  اهداف: -2ماده 

 تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت جهت حل معضالت صنعت دامپروري استان . - 2- 1

  ارتقاء سطح دانش كاربردي و افزايش مهارت ارتباط  دانشجويان و دانش اموختگان دانشكده - 2- 2

 دامپزشكي 

 ارتقاء سطح علمي كارشناسان دامپزشكي شاغل در بخش هاي دولتي و خصوصي . - 2- 3

 افزايش توانائي كارشناسان شاغل در بخش دولتي جهت اجراي مطالعات پژوهشي در بخش اجرا  - 2- 4

 افزايش سطح دانش دانشجويان و فارغ التحصيالن از شرايط اشتغال در بازار كار و چالشهاي آن  - 2- 5

 يدات علمي بومي كشور افزايش تول - 2- 6

  

  تعهدات اداره كل دامپزشكي استان قم  : – 3ماده 

 احصاء و اعالم  نيازهاي پژوهشي دامپزشكي استان و اعالم به دانشكده دامپزشكي . - 3- 1

نياز سنجي سمينارهاي علمي در سطح ملي و منطقه اي و اعالم آنها به دانشكده دامپزشكي  - 3- 2

  جهت بررسي امكان اجراي مشترك.

ن نيازهاي آموزشي و اعالم به دانشكده دامپزشكي جهت بهره مندي از تدريس اساتيد تدوي - 3- 3

 .  شده تعيين التدريس حق پرداخت با دانشكده دامپزشكي
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كتاب  –آموزشي ( مقاله  –همكاري با دانشكده دامپزشكي در توليد و انتشار يافته هاي علمي  - 3- 4

 نشريه ). –

 مطالعات فارمي در استان قم.  همكاري با دانشكده دامپزشكي در انجام - 3- 5

 هاي علمي و دانشجويي از مراكز پرورش دام بازديد  انجام در دامپزشكي دانشكده با همكاري - 3- 6

  قم. استان در

همكاري اداره كل دامپزشكي جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان دانشكده  - 3- 7

 دامپزشكي.

  كده دامپزشكي  با موضوعات قوانين و مقررات دامپزشكيهمكاري در آموزش دانشجويان دانش -8-3     

و ساير سامانه هاي فني  GISشور ، سيستم هاي مراقبت بيماري دامي كشور ، سيستم هاي ك

 دامپزشكي .

حمايت از شركت هاي مشاوره اي ،آموزشي و دانش بنيان دانشگاهي اعضاي هيئت علمي  - 3- 9

 دانشكده .

 حسب درخواست  قم استان در دام هاي بيماري پژوهش مطالعات مركز برقراري همكاري در  -10-3

  دامپزشكي. دانشكده

  تعهدات دانشكده دامپزشكي : - 4ماده 

اعالم عناوين پروژه هاي پژوهشي دانشكده دامپزشكي به اداره كل دامپزشكي جهت بررسي  - 4- 1

 اجراي مشترك آنها در استان قم.

ارشناسان شاغل در بخش هاي بررسي امكان انجام دوره هاي آموزشي بلند مدت جهت ك - 4- 2

 خصوصي و دولتي توسط دانشكده دامپزشكي .

مطالعه امكان سنجي برقراري مركز مطالعات پژوهش بيماري هاي دام در استان قم توسط  - 4- 3

 دانشكده دامپزشكي.

 مطالعات اجراي و  هاي دامي بيماري تشخيص مشكالت حل در همكاري و مشاوره  علمي  - 4- 4

 مشترك. ميداني

 آزمايش استفاده از امكانات تشخيص آزمايشگاهي  دانشكده دامپزشكي و انجام در همكاري - 4- 5

 حسب در خواست اداره كل دامپزشكي . تخصصي هاي

فراهم ساختن امكان بهره گيري كارشناسان اداره كل دامپزشكي استان  از امكانات كتابخانه اي  - 4- 6

 رك علمي دانشكده .دانشكده  اعم از كتابخانه ، مجالت و بانك هاي اطالعات  ومدا

به اداره كل دامپزشكي جهت  ارسال يك نسخه الكترونيك  نشريات  و مقاالت دانشكده - 4- 7

 استفاده همكاران اداره كل دامپزشكي استان .
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فراهم ساختن امكان حضور فعال كارشناسان اداره كل در همايش ها و گرد همايي هاي   -8-4     

 زار مي شود .تخصصي دامپزشكي  كه توسط دانشكده برگ

همكاري در تامين و اعزام اساتيد دانشكده در دوره هاي بازاموزي و سمينارهاي اموزشي  - 4- 9

 برگزارا شده توسط اداره كل دامپزشكي.

اولويت دهي به نيازهاي تحقيقاتي اداره كل دامپزشكي در تعيين موضوع پايان نامه هاي  -10-4

 يقاتي.دكتري عمومي و تخصصي دامپزشكي  و نيز پروژه هاي تحق

  نحوه اجرا – 5ماده 

نفر به عنوان نمايندگان  2هماهنگي براي اجراي مفاد اين تفاهم نامه به عهده كارگروه مشترك  متشكل از 

  نفر به عنوان نمايندگان دانشكده با تركيب زير خواهد بود . 2اداره كل دامپزشكي و 

 دامپزشكي  دانشكده دامپزشكي و نمايندگان  نمايندگان  اداره كل  دامپزشكي بر اساس اعالم كتبي مدير كل

  بر اساس اعالم كتبي رياست دانشكده دامپزشكي  تعيين و معرفي مي شوند .

  دبير خانه كارگروه در  در اداره فن اوري اطالعات اداره كل دامپزشكي استان خواهد بود .

ف را در كارگروه مشترك مورد نامه ، موضوع اختال در صورت بروز هر گونه اختالف در اجراي مفاد تفاهم

  بحث قرار خواهد گرفت .

  

  دستاوردهاي علمي : – 6ماده 

مالكيت و برخورداري از مزاياي مادي و معنوي حاصل از اجراي پروژه هاي مشترك و فروش فناوري ، ثبت 

ايت قوانين و ف ، ارائه مقاالت علمي و غيره متناسب با مشاركت مالي ، علمي دو دستگاه و با رعشاختراع ، ك

  و ضوابط اجرائي دستگاه ( بخشنامه ها ، دستور العمل ها ) اعمال خواهد شد . مقررات كشور

  

  مدت تفاهم نامه : – 7ماده

  .مي باشد قابل اجرا    1396/ 1/  15مورخ      اين تفاهم نامه از تاريخ امضاء 

و با نظر به درخواست ارسالي  ين و با توجه با توافق طرفبازنگري و ويرايش اين تفاهم نامه در صورت لزوم و 

يسيون مشترك و پس از تاييد مدير كل دامپزشكي استان و رياست دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران كم

  قابل اجرا مي باشد .

  

  است .نسخه كه هركدام حكم واحد را دارند تهيه و تنظيم شده  2ماده و  8اين تفاهم نامه در -8ماده 

  

  

 

  مهدي رفيعي محمديدكتر 

 ركل دامپزشكي استان قممدي

  مهدي وجگانيدكتر 

  دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهرانرييس 
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  2 پيوست
  

 شماره :گزارش وضعيت پايان دوره پرورش مرغداري                                 

        تاريخ :                                                                                                   

                                                                                                                      از : مسئول فني بهداشتي واحد مرغداري  .   .   .   .   .   .          از : مسئول فني بهداشتي واحد مرغداري  .   .   .   .   .   .          از : مسئول فني بهداشتي واحد مرغداري  .   .   .   .   .   .          از : مسئول فني بهداشتي واحد مرغداري  .   .   .   .   .   .          

        به : رئيس اداره دامپزشكي شهرستان قمبه : رئيس اداره دامپزشكي شهرستان قمبه : رئيس اداره دامپزشكي شهرستان قمبه : رئيس اداره دامپزشكي شهرستان قم

با     ............................................. با احترام بدينوسيله گزارش تخليه فارم مرغداري آقاي / شركت با سالم            

  :گردد ...............       به شرح ذيل بحضورتان ايفاد مي..............................................  و كدپستي ......GISكد 

  :             تعداد جوجه ريزي واقعي : GISتاريخ جوجه ريزي :       /   /           تعداد طيور ثبت شده در سيستم  

  تعداد تلفات عادي طول دوره :                              تعداد تلفات  هفته اول :                   تعداد تلفات بيماري ها :               

  سالمت گله :      /    /   :تاريخ بازديد          مجموع تلفات دوره :            تعداد طيور موجود جهت صدور مجوز :    

  ليه / كشتار گواهي حمل طيور :ريخ  آخرين  تاييد تختاتاريخ صدور اولين گواهي حمل طيور :    /    /                 

  تعداد مجوزهاي صادره  به منظور  كشتار/ مرغ ريزي :                     تعداد مجوزهاي تأييد تخليه شده :                        

              مجموع تعداد طيور در  گواهي حمل صادره :                                 مجموع طيور داراي تاييد تخليه  :

  مجموع  طيور باقيمانده در واحد:                                   واحد در حال حاضر تخليه كامل  مي باشد.    بلي / خير     

  درصورت پاسخ خير :  واحد در حال حاضر داراي .............      قطعه طيور    درتعداد          سالن  مي باشد.     

تلفات طول دوره به موقع انجام شده است : بلي / خير               تاريخ و نوع بيماري در  طول دوره  گزارش وقوع 

  شامل :      

  ....................................  .............  و .......................................  و   ...............................................  و ..................................

 تاييديه واكسيناسيون در طول دوره توسط مراكز مجاز دارد ؟ بلي / خير               نام مركز و واكسيناتور ها :   

  تاريخ و نوع واكسن :    

:                           تاريخ شروع سترون سازي كود :    /    /                تاريخ كنترل درجه حرارت عمق كود 

  دماي عمق كود : 

  تعداد گواهي حمل كود صادره :                          مجموع وزن كود در گواهي حمل صادره :

در طول دوره پرورش   تخلف بهداشتي بر اساس  مجموعه تخلفات حقوقي اعالمي دامپزشكي   مشاهده  نشد   /  

  مشاهده شد و شامل :

       شامل                                                                               بند :  شامل                                بند :   

                    بند : شامل 

                      

  ول فني نام و نام خانوادگي مسؤ                                                                       

  تاريخ              مهر و امضاء                                                                                 
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  :    1/3پيوست 

  
 

 تاريخ : ...................

 

 گواهي پذيرش انجام واكسيناسيون واحد پرورش مرغ .................

شركت........................ آقاي/ خانم /  

 

  با سالم

بدينوسيله گواهي مي گردد كليه عمليات مايه كوبي به تعداد .................... قطعه متعلق به          

واحد پرورش مرغ................... آقاي/ خانم / شركت ........................................ واقع 

      ...............................توسط  اكيپ هاي مايه كوب اين مركز صورت در .................

 مي پذيرد.                                                                                     

  

  

 

        نام و نام خانوادگي مسئول مركز      

 دكتر ..................               

  مهر                                                                                                        
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  :    2/3پيوست 

  
 

 تاريخ : ...................

  

    گواهي انجام واكسيناسيون طيور

  

   

بدينوسيله به شرح ذيل گواهي انجام عمليات مايه كوبي در واحد پرورش مرغ........................ آقاي/ خانم 

     ..............   اعالم مي گردد.                  ................................... واقع در ................../ شركت   .........

                                 

*   مهر و امضاء اعضاء اكيپ در پشت كارت درج شود.      

            

                  نام و نام خانوادگي مسئول مركز                                                

  .............. دكتر ....                                                  

 مهر  و امضاء                                                  

  

               

 تاريخ تعداد طيور نوع  واكسن(تزريق/قطره) مسئول  اكيپ تعداد اكيپ
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  :    3/3پيوست 

  
 

  

  
 تاريخ : ...................

 

 

                                            

 

  

نام و نام خانوادگي مسئول مركز                                                                       

  دكتر ..............................   مهر  و امضاء                                                      

           

مهر و امضا اعضاء 

 *  اكيپ

  مهر و امضا اعضاء اكيپ

* 

  مهر و امضا اعضاء اكيپ

* 

  مهر و امضا اعضاء اكيپ

* 

    

    

    


