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 :یبهره بردار یشماره پروانه بهداشت 
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 ضوابط صدور مجوز جوجه یک روزه تخمگذار :   

 

جوجه ریزی از شبکه  هداشتیب پرورش دهنده قبل از اقدام به جوجه ریزی، موظف به اخذ مجوز -

 .دامپزشکی شهرستان می باشد

 یتوسط مسئول فن یمرغدار یساختار بهداشت تیوضع  یزیجوجه ر یمجوز بهداشت  دیدر بازد -

 یتوسط مسئول فن یمی) تنظ ستیو چک ل یشده و سپس کنترل ساختار بهداشت لیتکم یبهداشت

ده و بر اساس مندرجات ان  اقدام صور ت شهرستان انجام ش ی(توسط دامپزشکیمرغدار یبهداشت

 .ردیپذ یم

برای جوجه ریزی عالوه بر اخذ کپی تمام کارتهای جوجه یک روزه ، اظهار نامه مرغدار مبنی بر  -

  تعداد و مبدا جوجه ها  اخذ می شود.

نه در ساماورود به فارم  دییبا مرغدار ، تا یو کنترل و هماهنگ یضمن بررس یبهداشت یمسئول فن -

 .  دینما  یروزه  در واحد را ثبت م کیجوجه قرنطینه 

شهرستان هنگام  یجهت ثبت در اداره دامپزشک یمرغداران مستا جر ، داشتن اجاره نامه رسم یبرا -

 است .   یالزام بهداشتی جوجه ریزی اخذ مجوز 

 هیپس از تخل وری بعد از اخذ مجوز اتحادیه  ورعایت ضوابط سازمان دامپزشکی کشعاد طیدر شرا -

شهرستان صادر  یتوسط اداره دامپزشک زییفارم ، مجوز جوجه ر یکامل کود و شستشو و ضدعفون

 گردد. یم

مسئول فنی بهداشتی واحد پرورش پولت موظف است نسبت به کنترل کارت گواهی سالمت  -

 دام نماید.جوجه یک روزه خریداری شده و در صورت صالح دید نسبت به انجام آزمایشات الزم اق

مسئول فنی بهداشتی واحد پرورش پولت موظف است نسبت به انجام آزمایشات مربوطه و ثبت  -

 یک هفته قبل از صدور گواهی سالمت پولت اقدام نماید. GISجواب آنها در سامانه 

پرورش دهنده موظف است در صورت مشاهده تلفات غیر عادی در طی هفته اول دوره پرورش  -

به  ساعت بعد از پایان هفته اول 12ورت سیستمیک طی هفته اول پرورش و یا حداکٍثر مراتب را بص
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ثبت نماید . در غیر اینصورت مسئولیت بروز هر گونه  GIS، در سامانه  مسئول فنی واحد گزارش تا

 مشکلی در این ارتباط بر عهده پرورش دهنده خواهد بود.

وی جوجه خریداری شده را طی هفته اول دوره آزمایشات الزم بر رپرورش دهنده موظف است  -

 پرورش به منظور انطباق نتایج با مندرجات گواهی سالمت انجام دهد.

مسئول فنی بهداشتی واحد پرورش پولت باید بر اساس وضعیت دوره پرورش، نتایج آزمایشات ،  -

صدور گواهی اقدامات پیشگیرانه و درمانی انجام شده ضمن اطمینان از سالمت گله نسبت به 

سالمت پولت اقدام نماید.ثبت برنامه واکسیناسیون گله در سامانه جهت صدور گواهی سالمت 

 ضروری است.

مسئول فنی بهداشتی واحد پرورش پولت موظف است وقوع هر نوع تلفات غیرعادی ، ظرف مدت  -

 ساعت به شبکه دامپزشکی شهرستان اعالم نماید. 11

ته اول و مراجعه پرورش دهنده پولت، اداره کل دامپزشکی مبدا باید در صورت بروز تلفات در هف -

 در هفته اول پرورش اقدام نماید. "بررسی تلفات جوجه یکروزه "مطابق مفاد دستورالعمل 

انتقال پولت از استان هایی که واکسن الرینگوتراکئیت عفونی مصرف نموده اند به استان هایی که  -

 لعکس آن ممنوع می باشد.واکسن مصرف نمی کنند و با

و با اعالم مرغدار  یتوسط مسئول فن ینمونه بردار وریط یها یماریب یشگاهیآزما صیتشخ یبرا -

 شود. یانجام م شگاهینمونه توسط مرغدار به آزما لیو تحو

مسئول فنی بهداشتی در  پایان دوره میزان اخذ گواهی حمل و تعداد واقعی گله را کنترل می نماید   -

تایید تخلیه مرغداری را در سامانه در اسرع وقت انجام داده و نتیجه را مکتوب )در انتهای چک  و 

 لیست جوجه ریزی دوره بعدی ( به دامپزشکی شهرستان  اعالم نماید .

 مرغداریدر صدور گواهی حمل پولت توسط مسئول فنی بهداشتی پولت انجام شده و تایید تخلیه  -

هداشتی مرغداری تخمگذار استان و یا  دامپزشکی مقصد )در موارد خارج مقصد توسط مسئول فنی ب

 استانی ( انجام می شود  و تایید در سیستم یکپارچه قرنطینه درج می شود  . 
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نتیجه نهایی پایان دوره پرورش و تخلیه را مسئول فنی بهداشتی پولت به اداره دامپزشکی  -

صدور مجوز جدید جوجه ریزی به عنوان مدرک مورد شهرستان اعالم می نماید. این گواهی جهت 

 نیاز خواهد بود.

 صدور گواهی حمل پولت های مازاد ظرفیت فقط به مقصد مرغداری های داخل استان مجاز است. -

انجام می  بهداشتی توسط مسئول فنی  GISثبت اطالعات شرایط بهداشتی فارم پولت در سامانه   -

ترل تایید تخلیه و ثبت در سامانه انجام می شود  .  نظارت بر صحت شود و قبل از ثبت اطالعات کن

 ثبت اطالعات توسط اداره دامپزشکی شهرستان انجام می شود . 

کنترل نهایی میزان واقعی جوجه داخل سالن براساس مستندات موجود ) مایه کوبی و ..... ( بر  -

 عهده اداره دامپزشکی شهرستان خواهد بود. 

اکسیناسیون و عملیات با توجه به بررسی مستندات گواهی مایه کوبی مرکز و فروش تاییدیه و -

 واکسن توسط اداره دامپزشکی شهرستان انجام شود.  

اطالعات مایه کوبی پولت در کارت مایه کوبی مرغداری ، در محل مرغداری توسط اعضای اکیپ   -

 ثبت ، امضاء و مهر می گردد .

  GISمرکز فروش واکسن در سامانه  یفروش واکسن توسط مسئول فنروز بودن ورود اطالعات  به -

 باشد . یم یالزام

 قیو گزارش تزر ستمیو آمار فروش واکسن ثبت شده در س  یکوب هیما یها پیاک ریآمار خط س -

 گردد . یشهرستان کنترل و نظارت م یتوسط دامپزشک یکوب هیما

ان دوره برگه مایه کوبی را کنترل نموده و مسئولین فنی بهداشتی هنگام صدور گواهی حمل پای  -

مستندات مربوطه را در پرونده مرغداری  بایگانی می نمایند و در صورت عدم تایید  مایه کوبی  و یا 

 مراتب به اداره دامپزشکی شهرستان  اعالم می گردد . ،مایه کوبی توسط افراد غیر مجاز 

تاییدیه مایه کوبی برای بیمه  ،ز انجام شده باشد در مواردی که مایه کوبی توسط افراد غیر مجا -

 صادر نخواهد شد. 
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صدور گواهی حمل پولت توسط مسئول فنی منوط به اخذ نظر اداره دامپزشکی شهرستان ) جهت   -

 بررسی نتایج آزمایشات و هماهنگی های مقصد  در داخل و خارج استان ( می باشد.

ه تلفات ارسالی از طرف بیمه و یا مسئول فنی بهداشتی به تلفات طول دوره  براساس اعالم روزان -

 ثبت می گردد .GIS دامپزشکی شهرستان ،  توسط اداره دامپزشکی شهرستان در سامانه 

مرغدار موظف است تلفات مشمول بیمه و یا  تلفات غیر بیمه ای واحد را به مسئول فنی بهداشتی  -

یز این تلفات را به دامپزشکی شهرستان روزانه ارسال و یا واحد  اعالم نماید و مسئول فنی بهداشتی ن

 اعالم  نماید تا توسط دامپزشکی شهرستان در سامانه ثبت شود.

و یا صدور گواهی تاییدیه قرنطینه و یا استعالم دستگاه  در مرغداری با توجه به آن که تایید تخلیه  -

اشد ، مرغدار موظف به اعالم تلفات به ها از دامپزشکی مستلزم داشتن تعداد تلفات واقعی می ب

مسئول فنی بهداشتی واحد می باشد . در غیر اینصورت کلیه مسئولیت های حقوقی آن بر عهده 

 مرغدار می باشد. 

پولت ، نمونه برداری آّب  توسط مسئول فنی بهداشتی انجام  می واحد  هنگام بازدید پایان دوره  -

 1منوط به داشتن نتیجه آزمایش آب معتبر می باشد )اعتبار شود و صدور مجوز جوجه ریزی بعدی 

 ماهه جهت آزمایشات میکروبی و یک ساله جهت آزمایشات فیزیکی و شیمیایی ( .

مرغدار موظف است اقدامات اصالحی در مورد آب مرغداری را طبق نظر مسئول فنی بهداشتی  -

 انجام دهد .

منوط به انجام و رعایت اقدامات اصالحی  آب فعالیت جوجه ریزی و پرورش در طول دوره  -

 مرغداری می باشد .

اگر مرغدار گواهی قرنطینه به تعداد واقعی نگرفته بود ، مرغدار موظف است به تعداد کسری گواهی  -

حمل دریافت کند. صدور مجوز جوجه ریزی بعدی منوط به تعیین تکلیف تایید تخلیه کلیه گواهی 

که توسط مسئول فنی بهداشتی بایستی کنترل و نتیجه آن به اداره های صادره دوره قبلی است 

 دامپزشکی شهرستان و مرغدار اعالم می شود. 
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مسئولیت پیگیری درج تایید تخلیه در مقصد بر عهده مرغدار می باشد و تحویل و فروش به دالل  -

 و یا راننده رافع مسئولیت مرغدار نمی باشد. 

حمل  یتا  گواه دینما یه بصورت مکتوب مقصد و تعداد را اعالم مآخر دور یریبارگ یمرغدار برا  -

 واحد صادر گردد . یبهداشت یتوسط مسئول فن

 دیی(  ، تا یمقصد )خارج استان یدامپزشک ایتخمگذار مقصد   یمرغدار یبهداشت یمسئول فن  -

 انجام دهد.  نهیقرنط ستمیتخم گذار را در س  مرغداریدر هیتخل

 یمنوط به صدور گواه نهیحمل و نقل محموله پولت از سامانه قرنط یاشتبهد یگواه افتیدر  -

 باشد. یسالمت گله م

پالستیک کشی روی کود   مرطوب کردن آن و کپه کردن کود و باو ها بعد از اتمام بارگیری پولت  -

 سترون سازی انجام می شود. جمع اوری و  فرایند 

  .درجه سانتیگراد برسد 11ل عمق کود جهت سترون سازی بایستی به دمای حداق -

کنترل درجه حرارت عمق کود و انجام فرایند سترون سازی کود بر عهده  مسئول فنی بهداشتی  -

 .مرغداری می باشد 

مرغدار موظف است جهت حمل کود ، پس از تایید فرایند سترون سازی ،  گواهی حمل بهداشتی  -

 ریافت نماید .جهت خروج کود  را از مسئو ل فنی بهداشتی مرغداری د

گزارش نحوه حمل و نقل کود و اجرای سترون سازی و اخذ گواهی حمل کود در گزارشات مسئول  -

  . فنی بهداشتی به دامپزشکی اعالم  می شود

توسط اداره  مهیمشمول ب یماریب ریدرگ یدر واحد ها یماریب دییمراحل تا

 شهرستان : یدامپزشک

به دامپزشکی استان توسط کارشناس بیماری د از بروز ساعت اول بع 11گزارش وقوع بیماری در  -

 یا مرغدار یا مسئول فنی بهداشتی واحد بیمه 

 ثبت بیماری واحد  در سامانه توسط کارگزار بیمه  -
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 انجام نمونه برداری  از مرغداری توسط مسئول فنی بهداشتی مرغداری -

پرداخت هزینه  فنی بهداشتی )توسط مسئول ارسال نمونه با کد به ازمایشگاه  همکار دامپزشکی  -

 است ( مرغدار برعهدهازمایش به ازمایشگاه  

 شگاهیازما مسئول فنی  توسطثبت نتایج در سامانه   -

ثبت شده در سامانه   تایید بیماری در سامانه توسط کارشناس طیور دامپزشکی با توجه به مستندات -

 وگزارش مشاهدات بالینی  مسئول فنی بهداشتی واحد 



 

9 

  

 (:صدور مجوز جوجه ریزی ) جوجه یکروزه تخمگذار مراحل
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 ضوابط مجوز ورود به قفس یا مرغ ریزی  :
 

بعد از اخذ مجوز اتحادیه مرغداران استان و با رعایت ضوابط سازمان عادی  طیدر شرا  -1

 یزیمرغ ربهداشتی فارم ، مجوز  یکامل کود و شستشو و ضدعفون هیپس از تخلدامپزشکی 

 گردد. یشهرستان صادر م یزشکتوسط اداره دامپ

سئول فنی بهداشتی موظف است ضمن بازدید از واحد بعد از مرغ ریزی ) طی بازدید های م -1

را در سامانه قرنطینه تایید نماید و هم گزارش ورود به  مرغداریدوره ای ( هم تاییدیه تخلیه در 

 یگواه نیا الم نماید.اع GISرا به اداره دامپزشکی شهرستان جهت ثبت در سامانه مرغداری 

 خواهد بود. ازیبه عنوان مدرک مورد ن یزیجوجه ر دیجهت صدور مجوز جد

مرغ ریزی بر اساس ظرفیت پروانه  می باشد بهداشتی تعداد طیور درج شده در  صدور مجوز  -3

و مرغدار موظف است طی یک ماه ) تا زمان اعتبار مجوز ( سالن را پر نماید.  در موارد 

و اعالم مرغدار ) مبنی بر عدم   لیدال رغداری های  با ظرفیت باال  با اخذ خاص مانند م

تکمیل ظرفیت در طی یک ماه ( موضوع در کمیته فنی طیور اداره کل مطرح و اتخاذ 

 تصمیم خواهد شد .

مرغدار تولید کننده تخم مرغ باید در زمان تحویل گله نسبت به دریافت گواهی سالمت که  -1

 دامپزشک مسئول فنی بهداشتی فارم پرورش رسیده باشد، اقدام نماید.به مهر و امضاء 

ساعت از ورود گله به واحد خود نسبت  21مرغدار خریدار پولت می تواند حداکثر ظرف مدت  -1
اقدام و در صورت  GISبه انجام آزمایشات درج شده در گواهی سالمت پولت از طریق سامانه 

/سالمونال( ضمن مراجعه از طریق اداره /MS/MGالمت )وجود مغایرت با مندرجات گواهی س
 1کل دامپزشکی مقصد موضوع را پیگیری نماید

اداره کل دامپزشکی استان مقصد در صورت درخواست خریدار پولت تخمگذار مبنی بر عدم  -2
روز کاری نسبت به مراجعه به واحد پرورشی و  1انطباق نتایج آزمایشگاهی ظرف مدت 

 ورد نیاز اقدام نماید.انجام آزمایشات م
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اداره کل دامپزشکی استان مقصد در صورت عدم انطباق نتایج آزمایشگاهی مندرج در گواهی  -2
و ارسال یک نسخه از نتایج   GISسالمت پولت نسبت به ثبت نتایج جدید در سامانه 

 آزمایشگاهی انجام گرفته در آزمایشگاه استان به اداره کل دامپزشکی استان مبدا و دفتر
 یماری های طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم اقدام می نماید.ببهداشت و مدیریت 

به اداره   یمرغدار یبهداشت یرا مسئول فن هیدوره پرورش و تخل انیپا یینها جهینت  -9

به  یزیجوجه ر دیجهت صدور مجوز جد یگواه نیکه ا دینما یشهرستان اعالم م یدامپزشک

  د بود.خواه ازیعنوان مدرک مورد ن

 یجهت ثبت در اداره دامپزشک یمرغداران مستا جر ، داشتن اجاره نامه رسم یبرا -11

 است .   یالزام یزیمرغ ربهداشتی شهرستان هنگام اخذ مجوز 

 .ورود مرغ پیر و یا مرغ در حال تولید به داخل قفس تحت هر شرایط ممنوع می باشد   -11

تخمگذار  یبوده است به مرغدار ازرمجیکه بصورت پرورش غ رمجازیغ یانتقال پولت ها -11

  .شود یم یتلق رمجازیو به عنوان مرغ غ یقانون ریغ

افزایش ظرفیت ، به عنوان مرغ غیر مجاز در سامانه ثبت می گردد و در این موارد اگر  -13

 پولت مورد نظر بیمه نامه داشت ، تاییدیه قرنطینه ای صادر نمی شود. 

نمودن توسط کلیه اعضاء اکیپ مایه کوبی در کارت تاییدیه واکسیناسیون و ثبت و ممهور  -11

انجام شود . کارت را مسئول فنی بهداشتی هنگام بازدید دوره ای کنترل کند و نتیجه در 

 گزارش دوره ای ارسالی به اداره دامپزشکی شهرستان اعالم می شود . 

مایه کوبی برای تاییدیه  ،در مواردی که مایه کوبی توسط افراد غیر مجاز انجام شده باشد  -11

 .بیمه صادر نخواهد شد 

ماه یکبار انجام و نتیجه آن به اداره  1انجام نمونه بردای آب توسط مسئول فنی هر  -11

 دامپزشکی شهرستان اعالم می گردد. 

 یرا طبق نظر مسئول فن یدر مورد آب مرغدار یمرغدار موظف است اقدامات اصالح -12

 .انجام دهد  یبهداشت
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  یاقدامات اصالح تیو پرورش در طول دوره منوط به انجام و رعا یزیجوجه ر تیفعال  -12

 .باشد  یم یآب مرغدار

 یجمع اور یدر فواصل مشخص در مرغدار یستیتخم گذار در طول دوره با یمرغدار کود  -19

 .( کود انجام شود  ی)سترون ساز یساز میعق ندیفرا یکود موجود در مرغدار یلویشده و در س

  .برسد گرادیدرجه سانت  11حداقل  یبه دما یستیبا یرون سازعمق کود جهت ست  -11

 یکود بر عهده مسئول فن یسترون ساز ندیدرجه حرارت عمق کود و انجام فرا کنترل -11

  .باشد یم یمرغدار یبهداشت

حمل  ی، گواه یسترون ساز ندیفرا دییموظف است جهت حمل کود پس از تا مرغدار  -11

  . دینما افتیدر   یمرغدار یبهداشت ینجهت کود  را از مسئول ف یبهداشت

حمل کود در گزارشات  یو اخذ گواه یسترون ساز ینحوه حمل و نقل کود و اجرا گزارش -13

در صورت مشاهده تخلف ،  و شود یاعالم م یدامپزشکاداره به  یبهداشت یمسئول فن

 انیر پاو د می شوداعالم  انشهرست یبه اداره دامپزشک مسئول فنی بهداشتیتوسط مراتب 

صادر  یبعد یزیمجوز مرغ رجهت  ازیاز مدارک مورد ن یکیرا به عنوان  یینها هیدییدوره تا

 . دینما لیو به مرغدار تحو

از  یمسئول فن دیو حمل کود و مرغ ، استمرار بازد مرغداری  هیتخل اتیتا زمان اتمام عمل -11

 واحد  انجام خواهد شد. 

 یتا  گواه دینما یصورت مکتوب مقصد و تعداد را اعالم مآخر دوره ب یریبارگ یمرغدار برا  -11

 واحد صادر گردد . یبهداشت یحمل توسط مسئول فن

 مجددا را یکوب هیدوره ، برگه ما انیحمل پا یهنگام صدور گواه یبهداشت یفن نیمسئول  -11
 یم یگانیبا در محل دفتر ، ینموده و مستندات مربوطه را در پرونده مرغدار نهایی کنترل

مراتب به ، مجاز  ریتوسط افراد غ یکوب هیما ایو   یکوب هیما دییو در صورت عدم تا ندینما
 گردد . یشهرستان اعالم م یاداره دامپزشک



 

13 

  

و نیز   گله یحمل و تعداد واقع یاخذ گواه  زانیم  دوره انیدر  پا یبهداشت یمسئول فن -12

انجام داده  بر اساس آن را  یمرغدار هیتخل دییو  تا دینما یکنترل متاییدیه کشتار نهایی را 

 یدامپزشکاداره (  به  یدوره بعد یزیرمرغ  ستیچک ل یرا مکتوب )در انتها جهیو نت

  . دیشهرستان   اعالم نما

 مرغداری  یبهداشت یتوسط مسئول فن پایان دوره به مقصد  کشتارگاه حمل  یصدور گواه  -12

  .دوشمی انجام 

نگرفته بود ، مرغدار موظف است به   یدوره به تعداد واقع انیپا نهیقرنط یاگر مرغدار گواه -19
 نییمنوط به تع یبعد یزیکند . صدور مجوز جوجه ر افتیحمل در یگواه یتعداد کسر

 یاست که توسط مسئول فن یصادره دوره قبل یها یگواه هیکل هیتخل دییتا فیتکل
 .شود  ین و مرغدار اعالم مشهرستا یآن به اداره دامپزشک جهیکنترل و نت یستیبا یبهداشت

باشد و  یدر کشتارگاه در مقصد بر عهده مرغدار م  هیتخل دییدرج تا یریگیپ تیمسئول  -31

 .باشد یمرغدار نم تیراننده رافع مسئول ایو فروش به دالل و  لیتحو
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 ضوابط حمل و نقل کود:
وز از اداره کل حمل و نقل کود از مرغداری بدون انجام عمل سترون سازی و اخذ مج -1

 استان مبداء ممنوع است. یدامپزشک
بدون خلل و  کپارچه،ی یدارای سطح دیهای حمل و نقل کود با ونیکام رییاتاق بارگ -1

 باشد. یفرج و قابل شستشو و ضدعفون
چادر برزنت( به  ای لونیمقاوم )نا یکیپوشاندن سطح کود با استفاده از پوشش پالست -3

 هیمراحل حمل تا زمان تخل یکنده شدن کود توسط وزش باد در طاز پرا رییمنظور جلوگ
 است .  یالزام

کامال شستشو و توسط  دیبا هیهای مخصوص حمل و نقل کود پس از تخل ونیکام-1
شهرستان  یمربوطه را از شبکه دامپزشک یشوند و گواه ییکننده مناسب گندزدا یضدعفون

 .ندینما افتیمقصد در
اجازه حمل و   1موضوع بند  یحمل و نقل کود، بدون ارائه گواههای مخصوص  ونیکام -1

بسته  ای یبه هرشکل )چه بصورت فله و چه بصورت گون ینهاده های دام چگونهینقل ه
 بندی( را ندارند. 

و محافظت  یمنیمجهز به پوشش های مناسب ا دیکود با هیو تخل رییکارگران بارگ -1
 فردی باشند.

 
 

 نشده )فله ( : یته بندحمل کودهای بس طیشرا
 
پوشش مناسب روی کود تماما پوشش  لهیبوس ایباشد و  دهیخودرو حمل کامال سرپوش-1

 شود. یده
 .قابل نشت بوده و از قسمت راننده جدا باشد ریو غ ریاتاق بار خودرو حمل نفوذناپذ-1
تر م یسانت 11به ضخامت  ونیدر کف کام دیکود با رابهیش زشیاز ر رییجهت جلوگ -3

 شود. ختهیآهک ر
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مفروش و کود به داخل آن انتقال  میضخ کیبا پالست یستیبا ونیها و کف کام وارهید-1
 گردد. دهیبه صورت کامل پوش کیپالست ماندهیو سپس کود با باق افتهی

 

 :یفرآوری و بسته بندی کود مرغ دستورالعمل
صورت مسقف نبودن  درست شود. در دهیسرپوش یبا عمق مناسب در محل یخاک لوهاییس-1

 سطح کود وجود داشته باشد. ایامکان پوشاندن محل جمع آوری و  یستی، با
 است. یبه طوری که از کوران هوا محفوظ باشد الزام لوهایمحصور نمودن اطراف س  -1
 .ندیتردد نما لوهایس نیب یبتوانند به آسان دیحمل کود با هینقل لیوسا -3
دستگاه  کیدارای دستگاه کود خشک کن و  دیشده با سالن بسته بندی کود فرآوری -1

 باشد. یشستشو و ضدعفون تیبا قابل لیاز جنس است یمناسب و مخزن تیپرکن با ظرف
که دستگاه کود خشک کن مجهز به دستگاه پرکن باشد استقرار دستگاه  یدر صورت  -1

 .ستین یپرکن جداگانه الزام
قابل نفوذ بسته  ریهای غ سهیدر ک دیکن باپس از فرآوری توسط دستگاه کود خشک  کود

 بندی وحمل و نقل گردد.
   

 :ی( کود مرغ یساز میهای سترون سازی) عق روش
 

 شود: یاستفاده م ریسترون سازی و عمل آوری کود از روش های ز برای
 

 دفن کود در محوطه مرغداری:  -4
روش قفس از النه خارج نموده، در  ایمرحله پرورش، کود ها را در روش بستر و  انیاز پا بعد

که کود در  یکنند. بسته به مدت یروی هم انباشته و دفن م یدر محوطه مرغداری، در گودال
های هوازی و  سمیکروارگانیم تیبر اثر فعال ییایمیشود ، واکنش های ش یم رهیمحل ذخ

و از  یود مرغک ییایمیش بیدر ترک یراتییآن تغ جهیکه نت دیآ یبه وجود م نهوازی در آ ریغ
 باشد : یم لیروش به شرح ذ نیباشد. مراحل انجام ا یم یدست دادن مقداری ازت آل
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در محوطه مرغداری حفر و سپس کف  یمتر در محل مناسب 1با عمق حداقل  یگودال  -1
 متر مفروش گردد.  یسانت 11 -11آن ابتدا با آهک به ضخامت

بر روی بستر جمع  ر،یتخم دهیکمک به پد زیو نگرد و غبار  جادیاز ا رییبه منظور جلوگ  -1
 شود. دهینشده در سالن ، آب پاش

منتقل و همزمان با پر کردن گودال، آب به  1کود موجود در سالن به گودال موضوع بند  -3
 شود. دهیهای مختلف آن پاش هیتناوب بر روی ال

و با خاک به  دهیکش کیکامل سالن از کود، روی گودال پر از کود را پالست هیپس از تخل-1
 متر پوشانده شود . یسانت11ضخامت 

 جادیگراد برسد، با ا یدرجه سانت 11-11متری کود به  یسانت 11که دمای عمق  یزمان -1
از عوامل  ادییشده و مسلما تعداد ز رفعالیغ یروسیعوامل و ته،یدیو کاهش اس ریتخم دهیپد
های  ونیکود در کام رییوان نسبت به بارگت یحالت م نیروند. در ا یم نیزا از ب مارییب

 نمود. ماقدا طیواجد شرا
 

 :ینیزم لوییکپه کردن و س -2
صورت عدم امکان حفر گودال مناسب جهت دفن کود در محوطه ، پس از جمع آوری  در

نسبت به جمع آوری کود و انباشتن آن  یستیلوازم موجود و انتقال آنها به خارج از سالن، با
قابل  ریغ ینیزم لوهاییس جادیبا ا ایمحوطه مرغداری و  ایای در داخل سالن  به صورت کپه

سطح کود وجود  اینفوذ) در صورت مسقف نبودن حداقل امکان پوشاندن محل جمع آوری و 
کار  نیداشته باشد( در ابعاد مناسب اقدام و کود را در آن جمع آوری کرد. برای انجام ا

 توجه شود: ریبه نکات ز یستیبا
کار  انیشود و در پا دهیهای مختلف کود پاش هیبه تناوب بر روی ال دیهمزمان، آب با-1

 دهیو به دنبال آن با خاک به گونه ای پوشان کیقابل نفوذ ابتدا با پالست ری،کود با پوشش غ
 باد در امان باشد. ریشود که از دسترس پرندگان و تاث

 نیگراد برسد، در ا یدرجه سانت 11-11متری کود به یسانت 11که دمای عمق  یزمان-1
 کرد. رییبارگ طیهای واجد شرا ونیتوان کود را در کام یحالت م
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 نکهیا لیو سرد، کپه کردن کود در داخل سالن ارجح است به دل یدر فصول باران -1 تبصره
 رفعالیغ جهیو در نت تهیدیو کاهش اس ریتخم دهیپد عتریسر جادیدمای سالن به ا شیافزا

 .دینما یوکاهش مدت زمان عمل آوری کود کمک م یروسیوامل وشدن ع
کش با رعایت ددر مزارع پرورش مرغ تخمگذار ، استفاده از سیلوی پشت کو – 1تبصره 

 موازین بهداشتی بالمانع است
در اطراف آن  حایمتر در نظر گرفته و ترج کیارتفاع کود کپه شده حداقل  - 3 تبصره
که دمای  یو ثبت گردد تا زمان رییود در دفعات مختلف اندازه گشود. دمای ک دهیکش زیخاکر

فارم و آب و  طیگراد برسد با توجه به شرا یدرجه سانت 11-11متری کود به  یسانت 11عمق 
 نمود. رییدما نگهداری و سپس اقدام به بارگ نیروز در ا 1کود را حداکثر  یستیهوا با
توان  یادامه دارد م وستهیکود بصورت پ دیه تولدر مزارع پرورش مرغ تخمگذار ک - 1 تبصره

افزوده و دپو نمود و  یهر هفته را روی کودهای کپه شده قبل انیکود جمع آوری شده پا
 .دیرا مجدداً روی آنها کش یکیسپس پوشش پالست

 

 خشک کردن:-5
سبب  کار نیخشک کردن کود پس از جمع آوری در اغلب کشور ها متداول است. ا امروزه

به فضای کمتری  ازیآن ن رهیرو ذخ نیگردد از ا یم هیدرصد حجم اول 11-31ش حجم کاه
الرو و حشرات در داخل  ریاز تکث نیبوده و همچن یدارد و حمل ونقل آن ارزانتر از کود معمول

 زانیبه م یباشد و بستگ یم یروش مستلزم وقت طوالن نی. ادیآ یبه عمل م رییکود جلوگ
 از لحاظ آب و هوا، حرارت و تابش آفتاب دارد. محل طیرطوبت کود، شرا

.  در روش ردیصورت پذ یکیمکان ایو  یعیکردن کود ممکن است به دو روش طب خشک
دهد.  یاز رطوبت کود را کاهش م ادییگردد که مقدار ز یاستفاده م دیاز پرتو خورش یعیطب

از  گرید. در روش دشون یموجود در کود کامال معدوم نم یکروبیروش عوامل مضرم نیدر ا
مرسوم  شرفتهیشود که امروزه در کشور های پ یم فادهاست یکیکود خشک کن های مکان

گردد که استفاده  یم هیدرصد حجم اول11- 31  زانیروش حجم فضوالت به م نیاست؛ در ا
 نهیدستگاه های الزم و سوخت و هز دیبرای خر هیگذاری اول هیروش مستلزم سرما نیاز ا

 باشد.  یمهای جاری 
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 ضوابط بارگیری مرغ پایان دوره جهت کشتار

 

 

 داخل استانی :

 
 مسئول فنی بهداشتی فارممراجعه به  -

 صدور گواهی سالمت -

 جهت اعزام به کشتارگاه مسئول فنی بهداشتی صدور برگه گواهی بهداشتی قرنطینه ای توسط -

 

 خارج استانی :
 

 مرغداریمراجعه به مسئول فنی بهداشتی  -

 و انجام آزمایشات و صدور گواهی سالمت  توسط مسئول فنی بهداشتی یخونگیر -

 و گواهی سالمت به استان مقصدآزمایشات ارسال نتایج  -

 نامه بالمانع بودن از استان مقصددریافت  -

 مرغداری مسئول فنی بهداشتی فارمصدور برگه گواهی بهداشتی قرنطینه ای مقصد توسط  -

 جهت اعزام به کشتارگاه
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 صل دومف

 ساختار بهداشتی

 مرغداریها 
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 :مقدمه 
 یواحد ها تیو امکان فعال یمرغدار یالزم در واحدها یجهت صدور مجوزها از موارد مهم یکی 

 طیباشد که ضمن کمک به بهبود شرا یم یمناسب در مرغدار یداشتن ساختار بهداشت ،   یپرورش
 یم یها در مرغدار یماریا و کاهش  خسارات به یماریابتال به ب نهیمناسبتر باعث کاهش زم یپرورش
 گردد .

مناسب در  یمستلزم داشتن ساختار بهداشت یمرغدار کیدر    HACCP , GMPاصول  تیرعا
 نیخود را با ا طیها شرا یمرغدار یستیاستاندارد ها با نیتحقق ا یباشد و در راستا یم یمرغدار کی

 .دهند  قیاستاندارد ها تطب
 کی تیادامه فعال ایو  یزیمرغ ر یمجوز بهداشت ایو  یزیجوجه ر  یجوز بهداشتمنظور اخذ  م به

، موارد و  یواحد مرغدار کی یمرغدار کی یصدور پروانه بهداشت ایو  یبهداشت یزیمم ایو  یمرغدار
 .   ردیگ یقرار م یمورد بررس یمرغدار کیدر  ریز بهداشتی ساختار  یمالک ها

 یزیجهت جوجه ر یدوره ا یها دیهنگاه بازد یمرغدار یبهداشت یفن نیموارد توسط مسئول نیا
 .باشد   یم یزیجهت صدور مجوز جوجه ر یشود  و مالک عمل دامپزشک یو کنترل م یبررس

 شوند:  یم مینواقص در دو گروه تقس نیا
 ونهنگیبوده و ا دییضوابط مورد تا هیکل یستیباشد که با یم یگروه الف شامل  نواقص بحران نواقص

 باشد.  ینم رفتهیپذ ینواقص در مرغدار
 است که در مرحله دوم رفع نواقص الزم  االجرا خواهد شد . یگروه ب که شامل نواقص نواقص

شود و مهلت رفع نواقص گروه ب  یگردد در صورت وجود نواقص گروه الف مجوز صادر نم یم دیتاک
ساختار  یو نحوه اجرا حیه ذکر است توضالزم بخواهد بود  وریط یفن تهیبر اساس مصوبات کم زین

 شود.   یم نییاعالم و تب یبهداشت یفن نیتوسط مسئول  غدارانبه مر  یبهداشت
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 / پولت شرایط و ضوابط ساختار بهداشتی مرغداری تخمگذار

  /          /        خ بازدید : تاری                       نوع در خواست :                                     نام واحد :   

 آدرس :                                         کد واحد اپیدمیولوژیک                      ظرفیت واحد :

ف
دی

ر
 ضوابط و شرایط بهداشتی فضا و سالن مرغداری 

 مورد تایید

 توضیحات می باشد 

 خیر  بلی
    باشد .اطراف مرغداری دارای حصارکشی می  1

1 
حوضچه های ضد عفونی مناسب و فعال )حاوی آب و مواد 
ضد عفونی(  در مبادی ورودی مجموعه مرغداری وجود 

 دارد .

   

3 
حوضچه های ضد عفونی مناسب و فعال )حاوی آب و مواد 

 ردضد عفونی(  در مبادی ورودی سالن ها وجود دا

   

1 
سات صاف، سطوح داخلی و خارجی کلیه سالن ها و تاسی

بدون خلل و فرج  و قابل شستشو ، ضدعفونی و شعله دادن 
 باشند .

   

    سقف سالنها سیمانکاری وقابل شستشو و ضد عفونی باشد. 1

1 
کف سالن ها بتونی و بدون خلل و فرج، دارای شیب 

 مناسب به سمت کف شوی فاضالب باشد .

   

2 
اشته سیستم فاضالب مناسب جهت شستشوی سالن وجود د

 باشد.

   

2 
بر روی کلیه پنجره ها و منافذ ورود و خروج هوای سالن 
های مرغداری وتأسیسات توری مناسب  )جهت جلوگیری 

 از ورود پرندگان ، جوندگان وحشرات ( نصب شده باشد.

   

9 
چیدمان قفس ها به نحوی باشد که متناسب با ظرفیت 

 فاصله باشد.  پروانه بوده و بین دو قفس به اندازه یک متر

   

11 
دارای سیستم گرمایشی مرکزی) هیتر ( بوده و از وسایل 
گرمایشی که اکسیژن سالن را مصرف می کند) چهار شاخ ( 

 استفاده ننماید.

   

11 
سیستم تهویه مناسب، دارای کارایی الزم با توجه به 

 وضعیت سالن باشد.
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ف
دی

ر
 

ضوابط و شرایط بهداشتی فضا و سالن 

 مرغداری

مورد تایید 

 توضیحات می باشد

 خیر  بلی

11 
سالن های پرورش مجهز به حرارت سنج و رطوبت سنج 

 باشند .

   

13 
سیمانکاری پیاده رو اطراف سالن به عرض حداقل یک 

 متر وجود داشته باشد.

   

11 
رورش در کنار حوضچه های ضد عفونی سالن های پ

امکانات ضدعفونی دست )آب وصابون یا موادآنتی 
 سپتیک( موجود باشد .

   

11 
چاه فاضالب دارای موقعیت مناسب )فاصله  الزم از منابع 

 آب و شبکه آبرسانی ( باشد .

   

11 
دهانه کانال های  جمع آوری کننده فاضالب  توسط  

 شبکه های  فلزی  پوشانده  شده باشند.

   

12 
ضالب/سپتیک و مسیر آن مناسب و سرپوشیده چاه فا
 باشد . 

   

12 

کانال فلزی یا غیر فلزی قابل شستشو و ضد عفونی ) 
داکت ( بر روی هواکش های خروجی نصب شده و در 
زیر محل خروجی داکت ها حوضچه های مناسب حاوی 

 آب و ماده ضدعفونی موجود باشد 

   

19 
حفاظ قابل کنترل   تهویه ها در زمان عدم فعالیت دارای

جهت جلوگیری از ورود جوندگان ،پرندگان و حشرات 
 .باشند 

   

11 
از تجمع هرگونه تجهیزات اضافی و ضایعات )وسایل 
 مستعمل و فرسوده (در مجموعه مرغداری خودداری شود.

   

11 
رختکن وسرویسهای بهداشتی در مبادی ورودی به 

 محوطه مرغداری احداث شده باشد.

   

11 

کوره الشه سوز/ چاه دفن تلفات در موقعیت مناسب )در 
دورترین نقطه از سالن های پرورش و تأسیسات از جمله 
انبار دان و..  به نحوی که مسیر باد به سمت سالن های 

 پرورش نباشد ( واقع گردیده باشد و سرپوشیده می باشد
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 ردیف

ضوابط و شرایط بهداشتی انبار دان و نهاده ها 

 نگهداری تخم مرغ/ 

 

مورد تایید 

 توضیحات می باشد

 خیر  بلی
13 
 

    سطح داخلی  انبارها  سیمان کاری  شده باشد.  

    پنجره های  موجود در انبار ها دارای توری باشند.     11

11 
سطح خارجی انبار ها صاف ، قابل شستشو  و ضدعفونی 

 باشند .

   

 مرغداری تخم گذار   اری تخم مرغ باشد .دارای اتاق سرد جهت نگهد 11
 مرغداری تخم گذار   دارای انبار کارتن و شانه تخم مرغ باشد . 12

12 
سقف ، کف وسطح داخلی و سطح خارجی انبار 
نگهداری تخم مرغ، کارتن و شانه  قابل شستشو و 

 ضدعفونی باشند.

 مرغداری تخم گذار  

    هواکش ( باشد .             انبار دان دارای سیستم تهویه  )  19

31 
پیاده رو اطراف انبار به عرض حداقل یک متر وجود 

         داشته باشد.

   

31 
محل و محیط نگهداری دارو ) از نظرعدم سرما و 

 گرمای بیش از حد ، تهویه و.. (  مناسب باشد .      
   

31 
 داروها ، مکمل ها و ...  بر روی پالت مناسب ) قابل

 شستشوو ضدعفونی (  نگهداری شوند.       
   

33 
دان و نهاده های بسته بندی شده بر روی پالت مناسب 

 ) قابل شستشوو ضدعفونی (  نگهداری شوند.       

   

31 

بایستی دارای  و باالتر هزار قطعه 31مرغداری های 
 مکان مناسب و سیستم نشانه گذاری باشند

 

ویژه مرغداری تخم   
 گذار

31 
دستگاه سمپاش جهت انجام عملیات ضد عفونی سالن 

 ها و تأسیسات داشته باشد.

   

    دستگاه شعله افکن داشته باشد. 31
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ف
دی

ر
 

 ضوابط و شرایط بهداشتی
مورد تایید 

 توضیحات می باشد
 خیر  بلی

    یخچال  جهت نگهداری  دارو  و واکسن   داشته باشد. 32
    مل  واکسن  داشته باشد.فالسک  مخصوص ح 32

39 
به تعداد کافی لباس یکبار مصرف، دستکش، کاله و چکمه جهت 

 بازدید کننده وجود داشته باشد.

   

    موتور برق اضطراری داشته باشد. 11
    کوره الشه سوز یا چاه دفن تلفات داشته باشد. 11

11 
سالن سیلو زیر زمینی جهت دپوی کود ترجیحا در پشت دیوار 

 داشته باشد.

   

13 
محل بارگیری کود ترجیحا در منتها الیه مرغداری با امکان ورود و 

 خروج خودرو از درب مجزا پیش بینی شده باشد.

   

    کارگران دارای کارت بهداشتی ) گواهی سالمت ( معتبر باشند. 11

11 
دستگاه سمپاش جهت انجام عملیات ضد عفونی سالن ها و 

 شته باشد.تأسیسات دا

   

11 
از نگهداری  هر گونه طیور ) پرندگان زینتی ،  بومی   و سایر  
ماکیان  ( و حیوانات پرورشی در مجموعه مرغداری  ممانعت بعمل 

 آید.

   

12 
دارای تاییدیه آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب مناسب 

 داشته باشد.جهت مصرف را 

   

12 
ایی کنترل و مبارزه با حیوانات موذی، برنامه مرکز دارای برنامه اجر

 داشته باشد.ضدعفونی مدون جهت مبارزه باعوامل بیماریزا 

   

19 
سیستم لوله کشی از درب ورود جهت انتقال سوخت به تانکر 

 داشته باشد.سوخت، بدون ورود ماشین به مرغداری وجود 

   

11 
تانکر آب، سیستم لوله کشی از درب ورود جهت انتقال آب به 

 داشته باشد.بدون ورود ماشین به مرغداری وجود 

   

11 
از نگهداری  هر گونه طیور ) پرندگان زینتی ،  بومی   و سایر  
ماکیان  ( و حیوانات پرورشی در مجموعه مرغداری  ممانعت بعمل 

 آید.

   

11 
 یریبا امکان بارگ یمرغدار یانبار تخم مرغ، کارتن و شانه در ابتدا

 وجود داشته باشد. یمرغدار رونیباز 
ویژه  مرغداری   

 تخم گذار
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 نواقص گروه ب

 

 ردیف
 ضوابط و شرایط بهداشتی

 

 مورد تایید

 توضیحات می باشد

 خیر  بلی

1 
در سالن ها ی پرورش سیستم رطوبت ساز 

 وجود داشته باشد.

   

1 
سالن ها مجهز به سنسورهای حساس به 

 گرما و رطوبت باشد.

   

3 
اتاق دود و ضدعفونی در ابتدای فارم وجود 

 داشته باشد.

   

1 
ساختمان اداری و خانه های کارگری در 
ابتدای مبادی ورودی احداث و از قسمت 

 پرورشی بطور فیزیکی جدا گردد.

   

1 
به  کارگران و کارکنان جهت دسترسی

قابل خیابان سازی به شکل ، تاسیسات 
 باشد. شدهایجاد شستشو و ضد عفونی 

   

1 
 هزار 31کمتر از مرغداری های با ظرفیت 

قطعه بایستی مجهز به مکان مناسب و 
 سیستم نشانه گذاری تخم مرغ باشند.

 ویژه مرغداری تخم گذار  
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 فصل سوم

ضوابط  حقوقی برخورد 

 با تخلفات
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 :)پولت (  روزه تخمگذار کیجوجه نحوه برخورد با تخلفات در پرورش الف (  

 
، اداره کل  هیاز اتحاد یزیالزم )مجوز جوجه ر یبدون اخذ مجوز ها یزری جوجه – 4

 پروانه پولت یدارا یمرغداردر ، گواهی حمل و... (  یدامپزشک

بمدت سه   قیاول : تعلیق پروانه بمدت سه ماه و تعویق در جوجه ریزی پس از رفع تعل مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یاداره کل دامپزشک  -می  ماه )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دا

بمدت سه   قیدوم : تعلیق پروانه بمدت شش ماه و تعویق در جوجه ریزی پس از رفع تعل مرحله
و منابع  یکشاورز یسازمان نظام مهندس -ماه )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  

 (یاداره کل دامپزشک - یعیطب

بمدت  قیسال  و تعویق در جوجه ریزی پس از رفع تعل کیپروانه به مدت سوم : تعلیق  مرحله
)اقدام کننده : معاونت  یا نهیبعنوان تخلف قرنط ییشش  ماه و ارجاع پرونده به مراجع قضا

 – یاداره کل دامپزشک - یعیکشاورز و منابع طب یسازمان نظام مهندس -بهبود تولیدات دامی  
 مرغداران( هاتحادی

 
 :ردیدر واحد بدون پروانه صورت گ یزری هجوج –2

مجاز  ریو اداره کل دامپزشکی در خصوص واحد غ یمشترک توسط جهاد کشاورز تیشکا اعالم
 (یاداره کل دامپزشک - یواحد )اقدام کننده : جهاد کشاورز یکاربر فیتکل نییو تع

 ایتی بمنظور کشتار نامه نظارت بهداش نیآئ 2به استناد ماده  ییبه مراجع قضا تیشکا اعالم
 (یاداره کل دامپزشک - ی)اقدام کننده :جهاد کشاورز وریط یمعدوم ساز

 مجاز:  ریغ یکاربر رتغیی – 5

اول : تعلیق پروانه بمدت سه ماه و تعویق در جوجه ریزی پس از رفع تعلیق بمدت سه  مرحله
 یعیکشاورز و منابع طب یدسسازمان نظام مهن -ماه )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  

 مرغداران( هاتحادی – یاداره کل دامپزشک -

پس از رفع تعلیق بمدت سه  یزیدوم : تعلیق پروانه بمدت شش ماه و تعویق در جوجه ر مرحله
 یعیکشاورز و منابع طب یسازمان نظام مهندس -ماه )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  

 مرغداران( هاتحادی – یاداره کل دامپزشک -
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پس از رفع تعلیق به مدت  یزیسال و توقف جوجه ر کیسوم : تعلیق پروانه به مدت  مرحله
)اقدام کننده : معاونت  یا نهیبعنوان تخلف قرنط ییشش ماه و ارجاع پرونده به مراجع قضا

 – یپزشکاداره کل دام - یعیکشاورز و منابع طب یسازمان نظام مهندس -بهبود تولیدات دامی  
 (دارانمرغ هاتحادی

 
 :ردیصورت گ یزیپروانه جوجه ر تیاز مجوز و ظرف شبی – 1

 یاداره کل دامپزشک -)اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  یاول : اخذ تعهد کتب مرحله
 مرغداران( هاتحادی –

اداره  -دات دامی دوره بعد بمدت سه ماه )معاونت بهبود تولی یزیدوم : تعویق در جوجه ر مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یکل دامپزشک

دوره بعد به مدت شش ماه  یزیسوم : تعلیق پروانه بمدت سه ماه و تعویق در جوجه ر مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یاداره کل دامپزشک -)معاونت بهبود تولیدات دامی 

 
 نگرفته باشد : یبه تعداد واقع نهقرنطی حمل گواهی – 3

)اداره کل  یمنتقل شده و اخذ تعهد محضر یمقصد پولت ها فیتکل نییول: تعا مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یدامپزشک

جهت تعویق در  هیمنتقل شده و گزارش به اتحاد یمقصد پولت ها فیتکل نییدوم: تع مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یجوجه ریزی دوره بعد بمدت سه ماه)اداره کل دامپزشک

جهت تعویق در  هیمنتقل شده و گزارش به اتحاد یمقصد پولت ها فیتکل نییتعسوم :  مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یجوجه ریزی دوره بعد بمدت شش ماه)اداره کل دامپزشک

 
 :دینما یزیصادر شده اقدام به جوجه ر یمرغدار بعد از اتمام مهلت مجوزها -6

 مرغداران( هاتحادی – ی)اداره کل دامپزشک یاول: اخذ تعهد محضر مرحله

 هاتحادی – یدوم: تعویق در جوجه ریزی دوره بعد بمدت سه ماه)اداره کل دامپزشک مرحله
 مرغداران(

 هاتحادی – یسوم : تعویق در جوجه ریزی دوره بعد بمدت شش ماه)اداره کل دامپزشک مرحله
 مرغداران(
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 : تبصره

داخل استان با  یها ید مرغدارفقط به مقص تیمازاد ظرف یحمل پولت ها گواهی صدور – 1
 ضوابط مربوطه مجاز است. تیرعا

 یتوسط اعضا یدر محل مرغدار یکوب هیپولت در کارت ما یکوب همای اطالعات ثبت – 1
را  یکوب هیدوره برگه ما انیحمل پا یفنی هنگام صدور گواه نیگردد و مسئول یامضاء  م پیاک

 . ندینما یکنترل م

 هیمجاز انجام شده باشد تاییدیه ما ریپولت ها توسط افراد غ یکوب هیکه ما مواردی در – 3
 صادر نخواهد شد. مهیب یبرا یکوب

صادره پولت  یها یگواه هیکل هیتخل دییتا فیتکل نییمنوط به تع یزری جوجه مجوز صدور – 1
 دوره قبلی است .

 باشد. یبالمانع م تیمازاد بر ظرف یزری جوجه اضافه%  11 صرفا – 1 

 % مازاد صادره گردد. 11پروانه باضافه  تیظرف زانیحمل صرفا به م گواهی – 1

 است. یالزام یزیجهت جوجه ر یو بهداشت یاصالح ساختار فن - 2

 است. یالزام یزیجهت جوجه ر وریتکمیل شناسنامه ط - 2

کارهای معاونت بهبود تولیدات دامی ، اداره کل  جوجه ریزی صرفا بر اساس گردش - 9
 .شکی و اتحادیه مرغداران صورت گیرد دامپز

سامانه سمامت و اخذ مجوز  دییپرورش پولت پس از تا یتوسط واحدها یزری جوجه – 11
 باشد. یم ریامکان پذ یاز سازمان دامپزشک یبهداشت

مرغ تخمگذار ،  یپولت و انتقال آن به واحدها عیات پرورش و توزاطالع است الزم – 11
 نده پرورش پولت در سامانه سمامت ثبت گردد.کن دیتول یتوسط واحدها

پروانه پرورش پولت مستقل و  یدارا یروزه تخمگذار صرفا در واحدها کی جوجه پرورش – 11
 باشد. یپروانه مجاز م تیپرورش پولت وابسته به واحد تخمگذار و طبق ظرف یواحدها

 باشد. یقفس مجاز نم ریز کروزهی جوجه پرورش – 13 

 نیپرورش پولت مستقل از آخر یپرورش در واحدها یدو دوره متوال نبی ازمج فاصله – 11
 باشد. یماه م 1مجدد حداقل  یزیتا جوجه ر هیتخل
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پولت  یاجازه فروش و واگذار یعنوان چیمستقل )وابسته( تحت ه ریپرورش غ واحدهای – 11
 را ندارند. یپرورش

 باشد. یباشد مجاز نم یمانه نمکه عضو سا یتخمگذار تجار واحدهای به پولت فروش – 11

سامانه سمامت )  قیو از طر یستمیسوخت واحدها صرفا به صورت س هسهمی درخواست – 12
 باشد. یصورت معتبر نم نیاز ا ریگردد و غ یم دییقسمت درخواست سوخت( تا

 .  شود می گیری تصمیم طیور فنی کمیته در موارد سایر – 12

 
 

 : تخمگذار مرغر پرورش نحوه برخورد با تخلفات دب ( 

 
 یمرغدار بدون اخذ مجوز مبادرت به ورود مرغ به قفس ) کیجینگ( در مرغدار - 4

 پروانه تخمگذار نماید:  یدارا

 -اول : تعلیق پروانه در طول دوره پرورش  )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی   مرحله
 (یداره کل دامپزشکا - یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس

پس از رفع تعلیق  یزیدوم : تعلیق پروانه در طول دوره پرورش  و تعویق در جوجه ر مرحله
کشاورز و  یسازمان نظام مهندس -بمدت شش ماه )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  

 مرغداران( هاتحادی – یاداره کل دامپزشک - یعیمنابع طب

پس از رفع تعلیق به  یزیانه در طول دوره پرورش  و توقف جوجه رسوم : تعلیق پرو مرحله
)اقدام کننده : معاونت  یا نهیبعنوان تخلف قرنط ییو ارجاع پرونده به مراجع قضا کسالیمدت 

 – یاداره کل دامپزشک - یعیکشاورز و منابع طب یسازمان نظام مهندس -بهبود تولیدات دامی  
 مرغداران( هاتحادی

 
 زی در واحد بدون پروانه :جوجه ری-2

مجاز  ریو اداره کل دامپزشکی در خصوص واحد غ یمشترک توسط جهاد کشاورز تیشکا اعالم
 (یاداره کل دامپزشک - یواحد )اقدام کننده : جهاد کشاورز یکاربر فیتکل نییو تع

 ایار نامه نظارت بهداشتی بمنظور کشت نیآئ 2به استناد ماده  ییبه مراجع قضا تیشکا اعالم
 (یاداره کل دامپزشک - ی)اقدام کننده :جهاد کشاورز وریط یمعدوم ساز
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 بیش از مجوز و ظرفیت پروانه پولت ریزی صورت گیرد:-5

اول: اخذ تعهد کتبی و تعویق در جوجه ریزی دوره بعد به مدت سه ماه  )اقدام کننده :  مرحله
 مرغداران( هتحادیا – یاداره کل دامپزشک -معاونت بهبود تولیدات دامی  

دوم: تعویق در جوجه ریزی دوره بعد به مدت شش ماه )اقدام کننده : اداره کل  مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یدامپزشک

)اقدام کننده : اداره کل   کسالیمرحله سوم: تعویق در جوجه ریزی دوره بعد به مدت      
 مرغداران( هاتحادی – یدامپزشک

 
 حال تولید به داخل قفس:ورود مرغ پیر یا در -1

آیین نامه نظارت  2پرونده به مرجع قضایی به عنوان تخلف قرنطینه ای و به استناد ماده  ارسال
بهداشتی و درخواست کشتار یا معدوم سازی و تعلیق پروانه و تعلیق بعد از تخلیه به مدت 

 هاتحادی – یکاداره کل دامپزش -یکسال )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  
 نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی( سازمان -مرغداران

 
 تخلفات قرنطینه ای در مورد کود :-3

 (یاول: تعهد کتبی )اقدام کننده : اداره کل دامپزشک مرحله

جهت تعویق در جوجه ریزی دوره بعد به مدت  هیبه اتحاد یدوم: گزارش توسط دامپزشک مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یاداره کل دامپزشک سه ماه )اقدام کننده :

پروانه به مدت  قیتعل یریگیجهت پ یبه جهاد کشاورز یسوم: گزارش توسط دامپزشک مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یشش ماه )اقدام کننده : اداره کل دامپزشک

 
 شده است( دیمجاز تول ریمجاز )پولت به صورت غ ریغ یپرورش پولت ها-1

و تعلیق پروانه بمدت شش ماه   )اقدام کننده : معاونت بهبود  یذ تعهد محضراول : اخ مرحله
 (یاداره کل دامپزشک - یعیکشاورز و منابع طب یسازمان نظام مهندس -تولیدات دامی  

سازمان  -)اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی     کسالیدوم : تعلیق پروانه بمدت  مرحله
 (یاداره کل دامپزشک - یعیمنابع طب کشاورز و ینظام مهندس
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بعنوان تخلف  ییسوم : تعلیق پروانه در طول دوره پرورش و ارجاع پرونده به مراجع قضا مرحله
و  ی کشاورز یسازمان نظام مهندس -)اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی   یا نهیقرنط

 مرغداران( هاتحادی – یاداره کل دامپزشک - یعیمنابع طب

 
 : ماه 41 از بیش گله نگهداری – 2

 یزیجوجه ر ای یزیماه به زمان پولت ر کیدر حذف گله،  ریهر هفته تاخ یاول: به ازا مرحله
 – یاداره کل دامپزشک -مجدد، اضافه خواهد شد. )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  

 مرغداران( هیاتحاد

پروانه واحد مربوطه عالوه بر اجرای  دیتمد ،یاندوم : در صورت تکرار تحت هر عنو مرحله
گردد. )اقدام  یم قیتعل یکشاورز یتوسط سازمان نظام مهندس کسالیوبه فوق به مدت صم

سازمان نظام  -مرغداران هاتحادی – یاداره کل دامپزشک -کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  
 ومنابع طبیعی ( رزیمهندسی کشاو

 
 : دینما یزیصادر شده اقدام به جوجه ر یاتمام مهلت مجوز هامرغدار بعد از –1

 مرغداران( هاتحادی – یاول : اخذ تعهد محضری )اقدام کننده : اداره کل دامپزشک مرحله

دوره بعد بمدت سه ماه و تعلیق پروانه بمدت شش ماه)اقدام  یزیدوم : تعویق جوجه ر مرحله
سازمان نظام  -مرغداران هاتحادی – یداره کل دامپزشکا -کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  

 مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی (

 :تبصره

 در موارد جوجه ریزی بیش از ظرفیت ، جهت ظرفیت مازاد تاییدیه قرنطینه ای صادر نمی -1
 شود. 

در صورت عدم تایید مایه کوبی و یا مایه کوبی توسط افراد غیر مجاز برائت از لحاظ  - 1
 گردد.  وقی در برخورد با مرکز مایه کوبی اقدام میحق

 منوط به ارائه گواهی حمل و کشتار دوره قبلی می باشد . یزیصدور مجوز جوجه ر - 3

 باشد. یبالمانع م تیمازاد بر ظرف یزری جوجه اضافه%  11 صرفا – 1

 است. یالزام یزیجهت جوجه ر یو بهداشت یاصالح ساختار فن - 1

 است. یالزام یزیجهت جوجه ر وریسنامه طتکمیل شنا - 1
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کارهای معاونت بهبود تولیدات دامی ، اداره کل  جوجه ریزی صرفا بر اساس گردش - 2
 دامپزشکی و اتحادیه مرغداران صورت گیرد.

سامانه سمامت و اخذ مجوز  دییمرغ تخمگذار صرفا پس از تا یتوسط واحدها یزری پولت – 2
 باشد. یم ریاستان مربوطه امکان پذ یزشکاز اداره کل دامپ یبهداشت

و بر  یو بهداشت یپروانه معتبر بهره بردار یدارا واحدهای در صرفا تخمگذار مرغ پرورش – 9
 باشد. یم ریمندرج در پروانه امکان پذ تیاساس ظرف

 جوجه ممنوع می باشد . یروزگ کیهفته از زمان  21از  شیب نگهداری  – 11

 هیاتحاد دییسامانه سمامت و تا قیاز طر ستیبا یدوره صرفا م انپای مرغ حذف و فروش – 11
 باشد. یاز کشتارگاه مطلقا ممنوع م ریغ ریانجام و حذف در مس

مجدد  یزیپولت ر نیحذف مرغ ها تا اول نیاز آخر یدو دوره متوال نبی مجاز فاصله – 11
 باشد. ی)چهار( ماه م 1حداقل 

پرورش پولت که عضو  یاز واحدها یغ تخمگذار تجارمر یپولت توسط واحدها دخری – 13
 باشد. یممنوع م ستندیسامانه سمامت ن

منوط به ارائه  یمرغ تخمگذار تجار یپولت توسط واحدها دخری درخواست با موافقت – 11
 باشد. یدر خصوص حذف گله دوره قبل م یدامپزشک یگواه

سامانه سمامت  قیو از طر یستمیسوخت واحدها صرفا به صورت س هسهمی درخواست – 11
 باشد . یصورت معتبر نم نیاز ا ریگردد و غ یم دیی)قسمت درخواست سوخت( تا

 ت،یممنوع و در صورت عدم رعا گریمرغ تخمگذار به مکان د یگله ها جابجایی گونه هر – 11
 گردد. یپروانه م قیموجب تعل

 . شود می گیری تصمیم طیور فنی کمیته در موارد سایر – 12
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 چهارمفصل 

 توصیه های بهداشتی



 

36 

  

 ( اصول امنیت زیستی ) بیوسکوریتی
 
ورود وخروج  افراد غیر مجاز به محوطه های مرغداری قبل از دوش گرفتن  و تعویض البسه از  -1

  .جلوگیری شود 

بازدید کنندگان و کلیه استفاده داشتن سرویس بهداشتی و حمام در قسمت ورودی مرغداری جهت  -1
 .ضروری است  که داخل مرغداری می شوند یافراد

داخل محوطه مرغداری  می شوند از قبیل ماشین حمل  "وسائط نقلیه ای که ضرورتاضدعفونی   -3
 .ضروری است ...  مواد اولیه دان ،سوخت ، پولت و

اده از چکمه های تمیز و بهداشتی استف کفش ها تعویض شده و ، در ابتدای ورود افراد به مرغداری  -1
 .شود

یکبار مصرف استفاده گردد و در غیر این صورت البسه و لوازم شخصی  به طور لباس کار از  ترجیحا -1
 مستمر شستشو و ضدعفونی گردد.

  .جلوگیری شود از ورود خودروهای حمل تخم مرغ به داخل واحد -1

ه خودرو حمل تخم تعبیه اتاق در مبادی ورودی جهت انتقال تخم مرغ از طریق دریچه مخصوص ب -2
  .در جهت جلوگیری از ورود خودرو به محوطه مرغداری ضروری است  مرغ

ثبت  وسایط نقلیه در مرغداری کلیه ترددها وجابجایی ها ی انجام شده شامل افراد وسایل ، مواد و  -2
 .شود وکنترل

 .شود  تفادهاساز دفتر ورود وخروج در مبادی ورودی مرغداری جهت نظارت ، کنترل بیشتر   -9
دفتر ثبت تلفات روزانه بیماری در مرغداری به روز رسانی شده و در دسترس مسئول فنی  -11

 .بهداشتی و یا بازرسین دامپزشکی قرار گیرد 

و مایه کوب  دولتی  نیروهای دامپزشک و کلیه افراد من جمله رعایت اصول قرنطینه ای در تردد   -11
 .ضروری است به واحد های مرغداری ها  طیور 

پرسنل و کارگران مرغداری پس از رعایت شرایط قرنطینه ای ، اجازه ورود به فارم و سالنهای   -11  
 پرورشی دارند.

 و فقط در همان سالن تردد داشته باشدو شود کارگران و شاغلین برای هرسالن مجزا ومشخص   -13
 .جلو گیری شود "از تردد افراد بین سالن ها جدا
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آمده محوطه مرغداری جلوگیری بعمل به  المقدور از ورود کامیون های حمل دان و سوخت  حتی  -11
 ضد عفونی مناسب چرخها و دیواره های خارجی ضد عفونی و به نسبت ، وروددر صورت ضرورت  و

 اقدام گردد. زیر خودرو 

 .تحویل تخم مرغ تولیدی در خارج از محوطه مرغداری صورت پذیرد  -11

 خودداری گردد. "به مرغداری جدا ور خانگی و یا زینتی  و طی رود فرآورده های خام طیوراز و  -11

 .از ورود پرندگان جدید به گله های در حال پرورش، در طی دوره خودداری گردد  -12

در بیرون از هیچ گونه ارتباطی با سایر پرندگان  کلیه پرسنل شاغل در مرغداری نبایستی  -12
 باشند.داشته مرغداری 

 پارکینگ وسائل نقلیه در خارج از مرغداری در نظر گرفته شود.  -19

حصارکشی اطراف مرغداری به منظورکنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه و لوازم و همچنین   -11
 ورود جانوران وحشی به محوطه مرغداری الزم است.

نان و کنترل اجرای آو خانواده های  یکارگران مرغدارآموزش ضوابط بهداشتی قرنطینه ای به  -11
 .مقررات بهداشتی در پیشگیری از بیماری ها ضروری است 

تعبیه ورودی سوخت جداگانه و اتصال به منبع سوخت  مرغداری در جهت جلوگیری از ورود  -11
   خودروهای حمل سوخت از مهمترین را ههای کاهش الودگی به مرغداری می باشد .

 یاز ورود خودروها یریدر جهت جلوگ یمرغدار  آبجداگانه و اتصال به منبع  آب یورود هیتعب -13
 باشد . یم یبه مرغدار یکاهش الودگ یرا هها نیاز مهمتر آبحمل 

نوع واکسن و زمان و شیوه مصرف واکسن در مرغداری طبق توصیه های کلینیسن فارم یا  -11
 .انجام شود   مسئول فنی بهداشتی مرغداری 

دوم سازی و امحاء صحیح الشه تلفات طیور در مرغداری در کوره الشه سوز و یا چاه تلفات مع -11
  .نقش مهمی در کاهش آلودگی سایر مرغداری ها دارد

تهدید سالمت عمومی جامعه موجب استفاده خود سرانه دارو ضمن آسیب به طیور مرغداری و  -11
 .افزایش خسارات اقتصادی مرغداری می شود 

تفاده از کارتن و شانه مستعمل و یا انتقالی از سایر مرغداری ها باعث انتقال آلودگی به اس -12
 .مرغداری ها می شود 
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استفاده از دان آماده کارخانجات دارای پروانه بهداشتی دامپزشکی موجب کاهش خسارات بیماری  -12
) بصورت بسته بندی و یا انتقال خوراک  طیور می شود  ورود پرندگان و جوندگان به انبار  های ناشی از

 دان فله کارخانجات  به سیلوی دان و انتقال اتوماتیک و مکانیکی  به سالن ها (
مصرف پودر گوشت طیور در تهیه خوراک دان مرغداری از راه های انتقال الودگی از کشتارگاه ها  -19

 .و مرغداری ها به مرغداری می باشد 
در ورودی و یا در انبار مرغداری از راه های کاهش الودگی و کاهش  ضد عفونی مواد اولیه دان – 31

 .انتقال عوامل بیماریزا در مرغداری می باشد 
استفاده از هر گونه افزودنی و مکمل فاقد غیر مجاز و فاقد پروانه بهداشتی دامپزشکی موجب بروز  -31

  .بیماری های گوارشی در مرغداری می باشد
داشتی پرورش از قبیل نور ، دما ، رطوبت و تهویه  متناسب با نوع جوجه و مرغ  رعایت اصول  به – 31

  .پرورشی در سالمت طیور و افزایش مقاومت طیور به بیماریها نقش بسزایی دارد
ضدعفونی منظم محوطه مرغداری در طول دوره پرورش   موجب کاهش خطر انتقال الودگی در  -33

 .شود  یمرغداری م
فاضالب شستشو سالن ها و ... در محوطه موجب انتقال و گشترش بیماری در مرغداری رهاسازی  -31

 .می شود
نصب داکت ضدعفونی در ورودی مرغداری  همراه با حوضچه ضدعفونی موجب بهبود کیفیت  -31

 .ضدعفونی خودروهای ورودی به مرغداری می شود 
طه  و نیز  انبارهای نگهداری دان و سیمان کاری سقف ، کف و بدنه  سالن های تولید و محو -31

 .تخم مرغ موجب بهبود تاثیر ضدعفونی ، کاهش فعالیت انگل های خارجی و موش ها می شود 
موش ، سوسک و سایر انگل های خارجی طیور موجب بروز بیماری و انتقال بیماری دور ه های - 32

تن برنامه مبرازه با جوندگان در طول قبلی به گله و ماندگاری عوامل عفونی در مرغداری می شوند داش
 .دروه پرورش ضروری می باشد 

نصب توری های فلزی و مناسب در تمامی ورود یهای پنجره ای سالن تولید و انبار ها نقش  – 32
 .مهمی در کاهش مخاطرات انتقال الودگی از  طیور وحشی دارد 

کود ، پر ، وسایل مصرفی و گونی و کارتن ماندن بقایای تولید از دوره قبل در مرغداری مانند  - 39
 .های مستعمل دوره قبل زمینه ساز انتقال الودگی و بروز بیماری در مرغداری می باشد 
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خشک کردن کود و یا پخش کردن کود در مرغداری قبل از فرایند سترون سازی کود موجب  – 11
 .گستزش بیماری در مرغداری و منطقه می شود 

ید و انقضا روی تخم مرغ و نیز روی کارتن های تخم  مرغ و نیز درج نام و ادرس درج تاریخ تول -11
 ..مرغداری روی کارت نهای تخم مرغ الزامی بوده و موجب کاهش تقلبات و تخلفات  می شود 

نصب داکت فلزی مناسب به همراه حوضچه ضدعفونی ان موجب کاهش احتمال انتقال بیماری  -11
   .شود در مرغداری و منطقه می

با سیستم های هوشمند خودکار ( نقش مهمی  تنظیم مناسب دما و رطوبت در سالن ها )ترجیحا -13
  .در افزایش مقاومت و ایمنی طیور و کاهش خطر بروز بیماری در طیور می شود 

در زیر مواد اولیه ،  پالت گذاری با استفاده از پالت های پالستیکی قابل شستشو  و ضدعفونی  -11
ت  و کاهش ار های تخم مرغ   موجب کاهش رطوبدر انبار خوراک و نیز در انبشده ته بندی بس

 .خرابی و الودگی محصوالت فوق می شود مخاطرات 
کیفیت فیزیکی شیمیایی اب و نیز کیفیت بهداشتی اب نقش مهمی در تامین سالمتی طیور دارد  -11

مسئول فنی بهداشتی در زمینه اصالح آب اقدام  لذا ضمن انجام ازمایشات دوره ای اب به توصیه های
 .نمایید

نزدیک بودن چاه تلفات یا چاه فاضالب یا سیلوی کود به منبع تامین اب مرغداری مخاطرات  -11
الوگی بهداشتی و فیزیکوشیمیایی اب را افزایش می دهد لذا حتی المقدور فاصله این تاسیسات از منبع 

  .اب مرغداری افزایش یابد
گزارش سریع تلفات به دامپزشکی موجب کاهش هزینه تلفات ، تشخیص سریع بیماری و کاهش  -12

  .خطر انتقال الودگی به سایر مرغداری ها می شود
وجود موتور برق اضطراری در کاهش مخاطرات ناشی از قطعی برق و تلفات ناشی از آن نقش -12

 . مهمی دارد 
ن  اصولی و دقیق در ابتدای دوره  و قبل از مرغ ریزی و یا شستشو و ضدعفونی وگاز فرمالین داد -19

   .جوجه ریزی موجب کاهش خطر انتقال الودگی بین دوره ای می شود
عرضه تخم مرغ های کثیف و کودی و نیز تخم مرغ های شکسته و نوک زده در مراکز عرضه   – 11

ز بسته بندی تخم مرغ منتقل تا به  و مصرف عمومی ممنوع می باشد . این تخم مرغ ها بایستی به مراک
 . اسیون تخم مرغ منتقل شوند زمراکز پاستوری
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 یبرنامه  یستیمناسب تر با ییغذا لیتبد بیبه ضر یابیها و دست  یماریاز ب یریشگیجهت پ -11
مسئول  دیدر هر دوره مورد تائ یهر مرغدار ونیناسیروش و برنامه واکس ،یمراحل ضد عفون نه،یقرنط

 د.برس یفن

 و سالمونال انتخاب شود. کوپالسمایاز ما یمادر عار یاز گله ها حایجوجه، ترج -11
 یشود؛ لذا جهت بهره ور یدر سالن ها م یماریدر داخل سالن ها باعث انتشار ب مارستانیوجود ب -13

 شود. یدر سالن ها خوددار انیماکگونه  نیا یبهتر از نگهدار
ارائه شده توسط  یکامل برنامه ها یملزم به اجرا یاقتصاد یره وربه شیافزا یمرغدار در راستا  -11

 باشد. یمسئول فن
بهداشتی یا  یمسئول فن یها هیبا توص ریمغا یکار ایخود راسا اقدام به درمان و  دیمرغدار نبا  -11

 . اطالع دهد بهداشتی  یفرصت مشکالت پدید آمده را به مسئول فن نیو در اول دیخود بنما دکتر فارم
و کارتن  یو گون یمصرف لیمانند کود ، پر ، وسا یاز دوره قبل در مرغدار دیتول یایماندن بقا -11
 .باشد یم یدر مرغدار یماریو بروز ب یساز انتقال الودگ نهیمستعمل دوره قبل زم یها
 یشده و در دسترس مسئول فن یبه روز رسان یدر مرغدار یماریدفتر ثبت تلفات روزانه ب -12
 . ردیقرار گ یدامپزشک نیبازرس ایو  یاشتبهد
که فواصل  یهمزمان در مناطقپولت   ویا مرغ ریزی مرغ تخم گذار  بصورت  یزیجوجه ر -12

در بروز بیماری  و  یریشگیاصل پ نیدر موارد پروانه مشترک مهمتر ایباشد  و  یم کیها نزد یمرغدار
 .باشد یم   یا نهیقرنط یاصول بهداشت تیرعا اصل 

 یکاربر رییو تغ رمجازیپرورش غ ، مرغ یپرورش چند سن  و یمرغدار تیاز ظرف شتریتراکم ب   -19
 گردد. یم وریط یتنفس یها یماریب وعیموجب بروز و ش یمرغدار یمجاز واحدها ریغ

 حضورمجاورت مرغداری با تاالبها و استخرهای ذخیره آب و پرورش آبزیان )که منجر به  – 11
 .به مرغداری می باشد   گردد(  از عوامل مستعد کننده انتقال بیماری  آنفلونزا  پرندگان مهاجر

 

 ،مشاهده هرگونه تلفات غیر عادی و موارد مشکوك به بیماری های طیور  در صورت

ساعات اداری (    56425122و )  56425136 ،  4342موارد را با شماره تلفن های 

اداره دامپزشکی  56612222و  56612212اداره کل دامپزشکی استان قم  و 

 اطالع حاصل فرمائید.                       )واحد طیور( 422داخلی شهرستان قم 
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  :/ پرورش پولت   مرغدار واحد تخمگذ ارتعهدات 
 

 
محل  یو کدپست......................  یاینجانب  .................................... فرزند ................ با کد مل

 یسکونت .....................مرغدار واحد .......................   واقع در بخش ........... با کد پست
......................ضمن توجیه کامل مقررات بهداشتی  کیولوژیدمی............. وکد واحد اپ  یمرغدار

م کلیه مقررات بهداشتی سازمان ، متعهد می شو یمرغ گوشت یچگونگی پرورش و نگهدار
دامپزشکی کشور را در این رابطه طبق کاربری مجوز صادره رعایت نمایم و خود و شرکاء و 

در صورت وقوع تلفات در  میمتعهد می گرد ونموده  هیرابطه توج نیدر ا زیخود را ن نیمستاجر
در حفظ  نیوده و همچنشهرستان اعالم نم یدر اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشک یمرغدار

و طبق  میینما تیذکر شده در آن را رعا یو نگهداری این دفترچه  کوشا باشم و دستورالعمل ها
نظر اداره کل دامپزشکی استان قم در هر زمان که الزم بداند نسبت به تمدید و تعویض این  

 دفترچه  اقدام نمایم . 
 
 
 

 محل امضاء و اثر انگشت                                                          
 مرغدار                                                                      

 تاریخ :     /     /                                                             
 مرغدار .......................... همراه  ماره تلفنش

 ..........................مرغدار ثابت  فنشماره تل
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