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   مقدمه

 واحد تیفعال به توجه با و کشور یدامپزشک سازمان قانون و  یدامپرور جامع نظام قانون یاجرا یراستا در

 یهایماریب گسترش در واحدها لیقب نیا نقش و کشور در وریط پرورش مجاز ریغ و معتبر پروانه فاقد یها

 برنامه امکان عدم نیهمچن و ریاخ سال چند در ندگانپر حاد فوق یآنفلوانزا یماریب  ژهیو هب وریط دارریواگ

 رداریواگ یهایماریب کاهش و داریپا دیتول منظور هب ،درکشور مرغ تخم و دیسف گوشت دیتول در قیدق یزیر

 با یواحدها و پروانه فاقد وریط یها واحد یسامانده یاجرائ  دستورالعمل))  وریط

 .گردد یم نیتدو ریز شرح به ((مجاز ریغ تیفعال

 فاهدا :7 ماده

 تیفعال با واحد و معتبر پروانه فاقد واحد پروانه، فاقد یسامانده و  یبهداشت و یفن مقررات و ضوابط اعمال

 یبهداشت ،یفیک ،یکم بصورت دیتول تیریمد ،اشتغال و یگذار هیسرما از تیحما هدف با کشور در مجاز ریغ

 .واحدها نیا زا یناش یبهداشت مخاطرات کاهش و وریط محصوالت

   فیتعار: 2 ماده

 هب که ... و ینتیز پرندگان و نیبلدرچ کبک، شترمرغ، بوقلمون، غاز، اردک، مرغ، لیقب از یپرندگان :وریط

 .شوند یم داده پرورش و ینگهدار د،یتول یحیتفر و  یشگاهیآزما ،یدیتول ،یاقتصاد یها تیفعال منظور

 باشد یم کشور یدامپرور جامع نظام قانون 5 ماده در مصرح پروانه منظور:  پروانه

 یم صالحیذ مراجع از یبهداشت و یبردار بهره پروانه فاقد که وریط پرورش یها واحد : پروانه فاقد واحد

 .باشند

 مراجع از معتبر یبهداشت و یبردار بهره پروانه فاقد که وریط پرورش یها واحد :معتبر پروانه فاقد واحد

 .باشند یم صالحیذ

 معتبر یبهداشت پروانه و یبردار بهره پروانه یدارا وریط پرورش یها واحد :مجاز ریغ تیالفع با واحد



 یم پرورش به اقدام ، صالحیذ مراجع از الزم یهامجوز اخذ بدون تیفعال ای یکاربر رییتغ به نسبت که

 .ندینما

 با واحد و معتبر پروانه فاقد واحد پروانه، فاقد یکش جوجه و وریط پرورش یها واحد ییشناسا :یسامانده 

 با واحدها نیا انطباق امکان صورت در ای و تیفعال از یریجلوگ جهت در اقدام و کشور در مجاز ریغ تیفعال

 با مرتبط یها دستورالعمل و کشور یدامپزشک سازمان قانون و یدامپرور نظام جامع قانون مقررات و ضوابط

 صالحیذ مراجع از یبردار بهره یها پروانه صدور

 سیرئ ،شانیا ندهینما ای یدام داتیتول امور معاون تیعضو با ارگروهک نیا: یمل یسامانده کارگروه

 ،یدام داتیتول امور معاونت زنبورعسل و وریط امور دفتر رکلیمد ،شانیا ندهینما ایکشور یدامپزشک سازمان

 یهماهنگ ستاد ریدب ،کشور یدامپزشک سازمان زنبورعسل و وریط یهایماریب تیریمد و بهداشت کل ریمد

 یم لیتشک یدام داتیتول امور معاون استیر با و مورد حسب ربطیذ یها تشکل عامل ریمد مجوزها، صدور

 .گردد

 رکلیمد ینیجانش و یکشاورز جهاد سازمان سیرئ استیر با ارگروهک نیا : یاستان یسامانده کارگروه

 یکشاورز نظام سازمان سیرئ ، ،استان یکشاورز جهاد سازمان یامد داتیتول امور معاون ،استان یدامپزشک

 ،استان یگوشت دارانمرغ هیاتحاد رعاملیمد استان، یدامپزشک نظام سازمان سیرئ ،استان یعیطب منابع و

 جهاد سازمان سیرئ استیر با و استان یکشاورز جهاد سازمان محل در تخمگذار هیاتحاد عامل ریمد

 .رددگ یم لیتشک یکشاورز

 بعمل دعوت بخش ندهینما از کارگروه، سیرئ صیتشخ به بنا ندارند مربوطه تشکل که ییها استان :تبصره

 .دیآ یم

 با که معتبر پروانه یدارا یها واحد به ،یمتقاض درخواست به بنا که است یمجوز : یزیر جوجه مجوز

 سماصط سامانه قیطر از یزشکدامپ توسط یزیر جوجه یبهداشت یگواه دییتأ از پس یقانون مراحل یط

 .گردد یم صادر

 



 : 9 ماده

 یکش جوجه و وریط پرورش یواحدها ستیل انهیماه صورت هب است الزم دستورالعمل، نیا یاجرا در

 یهمکار با شهرستان هر در مجاز ریغ تیفعال با واحد و معتبر پروانه فاقد واحد پروانه، فاقد وریط یواحدها

 . گردد ارسال استان یسامانده ارگروهک به میتصم اتخاذ و یبررس جهت و هیته  یسامانده ارگروهک اعضاء

  :4 ماده

 میتصم با تخلف شدت و نوع حسب بر مجاز ریغ تیفعال با واحد و معتبر پروانه فاقد یواحدها با رابطه در

 یها تورالعملدس و یدامپزشک سازمان قانون و یدامپرور جامع نظام قانون استناد به یسامانده ارگروهک

 جامع نظام قانون 5 ماده 3 تبصره اعمال یبرا ییقضا مراجع به یمعرف لیقب از ییها مجازات به مربوطه،

 قطع زین سوخت و گاز ،برق آب، یها تعرفه نمودن یتجار ،یزیر جوجه یمجوزها قیتعل ، یدامپرور

 و یزیر جوجه اجازه عدم ، وختس هیسهم قطع ،یاتیمال امور سازمان به یمعرف ،یبانک التیتسه افتیدر

 .دینما اقدام دار پروانه واحد به شده ارائه خدمات ریسا

 :5ماده

 یمعرف برق، یها تعرفه نمودن یتجار لیقب از ییها مجازات اعمال ضمن پروانه فاقد یواحدها با رابطه در 

 ییقضا مراجع به یعرفم به نسبت ،واحد طیشرا به توجه با سوخت هیسهم قطع و یاتیمال امور سازمان به

 .شد خواهد اقدام یقانون مراحل یط واحد پلمپ و یدامپرور جامع نظام قانون 5 ماده 3 تبصره اعمال یبرا

 سهم پرداخت به مجبور کارفرما تا گردد اعمال یقیطر به واحدها نگونهیا یبرا یاجتماع نیتام مهیب ضمناً

  . گردد کارفرما مهیب

 : 6ماده

 یتلق رمجازیغ واحد بعنوان ندینما واحدها ریسا از زنده وریط ییجابجا به اقدام که وریط پرورش یواحدها

 هیدییتأ اخذ درصورت ،یقانون مراحل یط و یسامانده ارگروهک دییتأ با واحدها نگونهیا با رابطه در که شده

 متعاقب و اقدام گاهکشتار نیکترینزد به وریط ارسال به نسبت ،یشگاهیآزما و ینیبال سالمت دییتأ یبهداشت

  6 مدت به طیشرا به بسته ،واحد یآت یزیر جوجه مجوز قیتعل به نسبت یرسم اسناد دفاتر در تعهد اخذ با آن

 به یبهداشت مسئول یمعرف نیهمچن و یزیر جوجه قیتعل دیتشد به نسبت تکرار صورت در و سال کی تا



 .شد خواهد اقدام  صالحیذ مراجع

 : 1 ماده

 با رابطه در و شده یتلق مجازریغ پرورش بعنوان مهیب بدون و متعارف و مجاز سن از شیب رویط ینگهدار 

 و ینیبال سالمت دییتأ درصورت ،یقانون مراحل یط و یسامانده ارگروهک دییتأ با واحدها نگونهیا

 دفاتر در تعهد اخذ با آن متعاقب و اقدام کشتارگاه نیکترینزد به وریط رسالا به نسبت گله، یشگاهیآزما

 مربوطه یها دستورالعمل اساس بر طیشرا به بسته واحد یزیر جوجه مجوز قیتعل به نسبت یرسم اسناد

 .شد خواهد اقدام

 جهاد وزارت یدام داتیتول امور معاونت د،یتول یبرا وریط ینگهدار مجاز سن اعالم صالحیذ مرجع :تبصره

 .باشد یم کشور یدامپزشک سازمان یهماهنگ با یکشاورز

 :  8 ماده 

 قانون و کشور یدامپرور جامع نظام قانون مقررات و ضوابط با آنها طیشرا که پروانه فاقد وریط یواحدها

 قبل واحد نکهیا بر مشروط و واحد مالک درخواست صورت در باشند داشته مطابقت کشور یدامپزشک سازمان

 به آن ارسال و مربوطه فرم لیتکم به تنسب یسامانده کارگروه دییتأ با باشد شده سیتأس 3333 سال از

 واحد لیقب نیا یبرا. گردد اقدام پروانه افتیدر امکان یبررس جهت استان یها پروانه صدور یهماهنگ ستاد

 یبهداشت پروانه و  یبردار بهره پروانه مربوطه، مقررات و ضوابط اساس بر مذکور ستاد دییتأ صورت در ها

 .شد خواهد صادر

 واحد یبرا 3336 سال  یابالغ یها استیس در مندرج یاقتصاد هیتوج با دیتول تیظرف حداقل : تبصره

 .باشد یم قطعه هزار 34 تخمگذار یها واحد یبرا و قطعه هزار 04 یگوشت یها

 :  3 ماده

 بیتخر به نسبت واحد مالک و اشندب یدامپرور جامع نظام ضوابط با ریمغا که پروانه فاقد یپرورش یواحدها 

 ارگروهک دییتأ با باشد مودهن اقدام یکشاورز مجاز یها تیفعال ریسا به تیفعال رییتغ ای واحد ساتیتأس و بنا



 شرکت صورت به)  واحد چند عیتجم و مشارکت صورت به  ای و یانفراد صورت به توانند یم یسامانده

 واحد احداث جهت یردامپرو جامع نظام ضوابط یدارا نیزم یمعرف به نسبت( یتعاون شرکت ای و یسهام

 .ندینما اقدام وریط پرورش

 با متناسب)  شده عیتجم تیظرف برابر دو تا آنها، تیفعال شدن یاقتصاد جهت ها واحد لیقب نیا :تبصره

    . داشت خواهد وجود آنها یبرا مقررات و ضوابط تیرعا با پروانه صدور امکان(  واحد هر تیظرف

 : 71 ماده

 با ،یکشاورز مجاز یها تیفعال ریسا بر رییتغ بر یمبن شده پلمپ واحد مالک یکتب درخواست درصورت 

 نهیزم در تیفعال هرگونه عدم بر یمبن یرسم اسناد دفاتر در الزم تعهدات اخذ و یسامانده کارگروه دییتأ

 یط و حکم یاجرا از بعد یستیبا و گردد یم یمعرف پلمپ فک یقانون مراحل یط جهت واحد ور،یط پرورش

 . شود انجام یکاربر رییتغ آن، کامل راحلم

 :  77ماده

 اقدام پرندگان ریسا تخم ای و دار نطفه مرغ تخم دنینخوابا به نسبت که پروانه فاقد یکش جوجه یواحدها

 صورت در.گردد یم پلمپ یقانون مراحل یط و یسامانده تهیکم دییتأ با و گردند یم یتلق مجاز ریغ ندینما

 عدم بر یمبن یرسم اسناد دفاتر در الزم تعهدات اخذ و یسامانده کارگروه دییتا با ،یبرکار رییتغ درخواست

 یط حکم یاجرا از پس و یمعرف پلمپ فک یقانون مراحل یط جهت واحد ور،یط نهیزم در تیفعال گونه هر

   .  شود انجام یکاربر رییتغ آن کامل مراحل

 : 72 ماده

 بدون پرندگان ریسا تخم ای و مرغ تخم دنیخوابان به نسبت که برمعت پروانه یدارا یکش جوجه یواحدها

 در موجود دار نطفه یها تخم ،یقانون مراحل یط و یسامانده کارگروه دییتأ با ندینما اقدام یبهداشت یگواه

 یها تخم از شده هچ یها جوجه و یکش جوجه انبار در شده ینگهدار دار نطفه یها تخم و هچر و ستر

 .گردد اقدام واحد پلمپ به نسبت یقانون مراجع قیطر از یریگیپ با و معدوم رمجازیغ یافتیدر دار نطفه



  :79 ماده

 نظارت و استانها یدامپزشک کل اداره و یکشاورز جهاد سازمان برعهده دستورالعمل نیا یاجرا تیمسئول

 فیوظا حسب کشور یشکدامپز سازمان و یکشاورز جهاد وزارت یدام داتیتول امور معاونت برعهده هیعال

 .باشد یم

 نظارت: 74 ماده

 هیته به نسبت مورد حسب و بوده یمل کارگروه عهده بر دستورالعمل مطلوب یاجرا بر نظارت تیمسئول

 .گردد یم اقدام یا دوره بصورت استانها عملکرد از یلیتحل گزارش

 یم االجرا الزم ورکش در ابالغ خیتار از و میتنظ تبصره 4 و ماده 74 در دستورالعمل نیا

 .باشد


