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  بهداشتی  تمدید پروانه/ فنی بهداشتی و مقررات صدور ضوابط 

    سرد آبیانرع پرورش ماهیامز
  
  

  :مقدمه
 و آئـين نامـه اجرائـي نظـارت بهداشـتي دامپزشـكي             ۱۳۵۰ مصوب   - قانون سازمان دامپزشكي كشور    ستنادبا

 بـر  و نظارت بهداشتي  كنترل و اعمال  و ضرورت صدور پروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري           ۱۳۸۷مصوب  

 تمديـد پروانـه  / ضوابط فني بهداشـتي و مقـررات صـدور   دستورالعمل اجرائي  مزارع پرورش ماهيان سردآبي ،      

  .به شرح زير تدوين و الزم االجرا مي باشد بهداشتي تاسيس و بهره برداري مزارع پرورش ماهيان سرد آبي

  

  : محل و موقعیت - 1

  : كليه ضوابط نظام دامداري از جمله موارد ذيل را دارا باشدر يابند كه بايد در محلي استقرامزارعاين 

 .راه های دسترسی به مزرعه آسان بوده و مشکلی برای حمل و نقل ماهی و بچه ماهی نداشته باشد -۱-۱

 .وارد استخرها نشودط يق آب يا محري از طآالينده های باشد که يد در مکان هايمزرعه پرورش با -۱-۲

 .عی قرار نداشته باشد يحوادث طبالب و يدر معرض س -۱-۳

د در محلی باشدکه امکان برقراری شبکه برق سراسری سـه فـاز را داشـته          يحاً با ين موردنظر ترج  يزم -۱-۴

 . استژنراتور برق ضروریاستفاده از صورت ، هر باشد، در 

  
  :  ظرفیت - 2

 .وددر نظر گرفته مي ش  تن۱۰، بي آ پرورش ماهيان سرددر مورد مزارعت يحداقل ظرف

  : زمین -3

  فـضاي کـافي جهـت       تاسيـسات اصـلي ،      که عالوه بر استقرار    مي شود مساحت زمين به نحوي تعيين      . ۱-۳

 . باشدفراهم ، خيابان كشي براي تردد و همچنين ايجاد فضاي سبز سازي  محوطه،   تاسيسات جانبياحداث

  . باشددو برابر مساحت زير بناي آن بايد واحدها گونهمساحت زمين مورد نياز براي احداث اينحداقل . ۲-۳
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   منابع آبی-4

 تـا  7/0 ماهی قزل آال نیاز به  تولید کیلوگرم100با توجه به ارتفاع از سطح دریا و دماي آب به ازاي هر     . 1-4

  .می باشددر جریان یک لیتر در ثانیه آب 

بی با توجه بـه طـرح تـوجیهی     میزان نیاز آ ،در مزارعی که طرح افزایش تراکم در واحد سطح دارند          -تبصره

  .ارائه شده محاسبه خواهد شد

 در صورتی که منبع آبی رودخانه، چـشمه یـا قنـات باشـد ترجیحـاً آب بایـستی بـه صـورت ثقلـی وارد            . 2-4

    منبع آبی در سـطحی پـائین تـر از سـطح زمـین باشـد بایـد از              که گردد و در صورتی    حوضچه هاي پرورشی  

  .شودستفاده پمپ هاي قوي جهت مکش آب ا

از قبیل مـسدود شـدن       (اضطراريدر شرایط    )از قبیل چاه، چشمه و یا قنات       (تازهآب  منبع ثانویه تامین    . 3-4

رودخانه یا کانال آب، تخریب کانال آب، گل آلودگی شدید،  پیش بینی ورود سموم یا مواد نفتی بـه مزرعـه و       

5 به میزان )... 
 . باشد در دسترس باید  تناژ تولید 1

  .در صورت استفاده از آب چاه، چشمه و یا قنات، فاصله الزم با چاه فاضالب باید رعایت شود  :1 یادآوري

4باید پمپ هاي سیرکوله به ظرفیـت  ،  آب تازهمنبع ثانویه تامین    ر صورت عدم دسترسی به       د  :2 یادآوري
1         

از محـل  جهـت برگـشت       ،)که در شرایط عادي مورد استفاده قـرار مـی گیـرد            ( مزرعه  نیاز موردظرفیت آبی   

  . موجود باشد خروجی مزرعه

 تنـی کـه یـک مترمکعـب آب ورودي دارد در مواقـع اضـطراري کـه آب                   100یک مزرعه   در  به عنوان مثال    

 لیتـر در  250ر در ثانیه آب تازه یا  لیت200ورودي بسته شده یا اجباراً باید جلوي ورود آن گرفته شود به میزان         

بدیهی است در این مدت ماهیان باید کامالً قطع غذا باشند و تمهیـدات             . ثانیه آب در گردش باید تأمین نماید      

  .پذیردالزم جهت کم کردن تراکم مزرعه انجام 

  

 : فواصل -5

  ،فواصل جداول  بازنگري آخرینابر بر...رعایت حریم  بهداشتی با سایر اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و 

 .الزامی است
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 :  طرح و نقشه -6

 و مشخصات دستگاه ها باید توسـط متقاضـی متناسـب بـا ظرفیـت و        ساختمان، تاسیسات طرح و نقشه       •

اصـول  و نیـز    ) عملیـات صـحیح پـرورش      ( GHPو  ) عملیات صحیح تولیـد      ( GMP اصول   براساس
 شـامل تاسیـسات    ،د که عالوه بر تـامین میـزان فـضاهاي الزم   ارایه گردتهیه و به نحوي بیوسکیوریتی  

  :باشداصلی و جنبی با مشخصات زیر 

  

   :تاسیسات اصلی  -الف

 :پرورش استخرهاي  -1

هاي پـرورش مـاهی   مـساحت اسـتخر  تعداد و   .جهت پرورش و نگهداري ماهیان مورد استفاده قرار می گیرند         

  کیلـو گـرم در نظـر گرفتـه     20مول هر متر مربع براي پرورش باید متناسب با ظرفیت تولید باشد که بطور مع        

 متر مربع مساحت مفید استخر جهـت پـرورش   500 تن به   10به عنوان مثال یک مزرعه با ظرفیت        (می شود   

  )نیاز دارد

 ترتیـب   بهمزرعهآب به    به گونه اي باشد که از ابتداي ورودي          ید استخرهاي پرورشی با   چیدمان : 1یادآوري  

  . دنباشقرار داشته ی، ماهی پیش بازاري و ماهی بازاري بچه ماه

ـ       / چنانچه تخم چشم زده    -1-1  داراي سـالن مجهـز بـه    دالرو جهت پرورش و تولید ماهی استفاده نمایند بای

  .  باشند) حوضچه هاي مخصوص/ مخازن / تراف(تجهیزات مناسب 

  )finger ling ( پرورش بچه ماهی انگشت قدحوضچه هاي -1-2
  . باشد  می  )سایبان ( مسقف ترجیحا هت پرورش ماهیان انگشت قد بوده که جحوضچه ها این 

  )بازاري(استخرهاي پرواري / استخرهاي پیش پرواري -1-3

  .  گرم تا وزن ارائه به بازار می باشد50حداقل ماهیان با وزن  ونگهداريجهت پرورش

  : استخر قرنطینه  -2
د به طـوري کـه بچـه    نبایستی داراي یک یا دو استخر قرنطینه باشماري جهت پیشگیري از بیمزارع پرورشی   

اسـتخرها نگهـداري شـده و پـس از انجـام عملیـات        / ابتدا در این اسـتخر       ،پس از خرید از مزرعه مبدأ      ماهی

 .قرنطینه اي در استخرهاي پرورشی رهاسازي گردد
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   : فروشاستخر  -3

 اسـتخر  ایـن   . شوددر نظر گرفته ماهیان بازاري نگهداري  استخر جداگانه اي جهتبایدجهت فروش ماهی ،  

بایستی نزدیک قسمت خروجی مزرعه بوده و از استخرهاي پرورش ماهی مجزا باشد و همچنین داراي محـل   

   حمل ماهی باشد خودرومناسب جهت بارگیري 

 .فروش ممنوع می باشدغذادهی در استخر  -تبصره

 

 استخر رسوب گیر -4

 . نظور ترسیب مواد معلق موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرند به م این استخر §

و کیفیت منبع آب مـورد   مزرعه تولید با ظرفیتتناسب  باید م استخر رسوب گیر    ظرفیت آب گیري و ابعاد       §

 .باشداستفاده 

 . احداث شود تا انتقال آب به صورت ثقلی انجام گرددمزرعه بهتر است در نقاط مرتفع تر  §

ر جلوگیري از تابش نور خورشید و ممانعت از رشد گیاهان و جانوران آبزي نصب سایبان بر روي            به منظو  §

 . آنها توصیه می شود 

   

   : زیر باشدهاي  ویژگیاستخرهاي پرورشی، قرنطینه و فروش باید داراي   -یادآوري

باشـند خـصوصاً در    ساخته شده و از بتنشستشو وضدعفونی ، قابل کامالً صاف  ،  کف و دیواره ها محکم     -1

 .محل هاي ورودي آب که بیشترین فشار به آن وارد می گردد

لولـه هـاي   ترجیحـاً  زهکشی اختصاصی و مجراي تخلیـه آب و         آبرسان مستقل ،  کانال یا لوله    مجهز به    -2
 .هوادهی باشند

ي  داراي ورود  جهت پیشگیري از بیماري ها و در صورت نیاز عملیات درمـانی            هر استخر پرورش بایستی    -3
 .و خروجی جداگانه اي باشد

 در زمین هاي شیب دار که به منظور افزایش ظرفیت اکسیژن دهـی اسـتخرها بـه صـورت پلکـانی                       -تبصره

  . الزامی نیستورودي و خروجی بودن جداگانهساخته می شوند 
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 .ورودي و خروجی هر استخر باید روبروي هم باشد -4

در بهتر استخرها ، سرعت جریـان آب بایـد      نظافت  خروج مواد دفعی و زائد و همچنین        در  سهولت  جهت   -5

  . درصد باشد3 تا 1شیب کف استخرها و  در ثانیه  سانتی متر3تا   2حد 

  .الزامی است رهاسازي ماهیانقبل از ...) شستشو و ضدعفونی و ( آماده سازي استخرها  :1یادآوري           

  . ها  باید اختصاصی  باشند یک از استخر مورد استفاده در هروسایل و تجهیزات :2یادآوري    

  
  :  آبرسانی ورودي شبکه هاي/ نال هاکا -2

این کانال ها جهت دریافت و هدایت آب از رودخانه یا منابع آبی است که باید واجد یـک دریچـه بـزرگ         §

  .باشد) جهت بستن آب یا خروج آب گل آلود(کانال یا در طول یک دریچه در وسط حداقل در ابتدا و 

خطر ریزش کوه نیز کانال ورودي آب در مناطقی که محل گذر مردم یا مسافرین و یا عبور و مرور دام و             §

 .بایستی سرپوشیده باشد، یا رانش زمین است 

 لولـه  . تامین نمایدمناسب با کیفیت رایک از بخش هاي تولید     نیاز هر آب مورد    آبرسانی باید     هاي شبکه §

 تا در اثر تماس مستمر بـا آب دچـار خـوردگی و    باشد مناسب از جنس    هاي انتقال آب و همچنین شیرها     

 .زنگ زدگی نشوند

 و همچنـین  لولـه هـاي انتقـال آب   به منظور جلوگیري از مسمومیت ماهی ، استفاده از کانـال و       -تبصره

 . ممنوع می باشد، شده باشند یا رنگ زده بودهجنس گالوانیزهشیرهائی که از 

کانال هاي سیمانی براي جمع آوري آب خروجی از کلیه بخـش هـا طراحـی    شبکه تخلیه آب به صورت      §

 .دنشو

 

 : دریچه هاي ورود و خروج آب  -3

  شبکه اول به سمت کانال باید به شکل مورب بوده و داراي         در قسمت دریچه هاي ورودي استخر، شیار       §

 باشـد و شـیار دوم   توري جهت جلوگیري از ورود موجودات یـا اجـسام معلـق در آب بـه درون اسـتخرها      

 سمت لبه داخلی استخر باشد که با قرار دادن شـاندورهاي تختـه اي میـزان       بهبایستی به صورت قائم و      

 .نمودبتوان تنظیم را استخر  آب ورودي به هر
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در قسمت دریچه هاي خروجی استخر، برعکس دریچـه ورودي شـبکه تـوري در سـمت داخـل اسـتخر             §

  دو قـسمت جـاي  گیري شود و در سمت خارج استخر باید مجهز  بهنصب می شود تا از خروج ماهی جلو  

 باشد که شاندر اولی جهت هدایت جریـان آب از کـف بـه سـطح اسـتخر جهـت تخلیـه مناسـب             شاندور

 .باشد  جهت تنظیم ارتفاع مناسب آب در استخرهافضوالت و سایر مواد معلق و شاندور دوم

 
 که آب بـه   کردبه نحوي طراحی    را  ریچه هاي خروجی    دمی توان   در استخرهاي پرورش ماهی قزل آال        §

متناسـب   براي این منظور باید از دو ردیف ناودانی نمره پـایین  .استخر تخلیه شود کف  صورت سیفونی از    

 .استفاده شودبا ظرفیت استخر 

  

   :تاسیسات جنبی  -ب

  سرویس هاي بهداشتی ورختکن .1

 .سرویس هاي بهداشتی در مبادي ورودي مزرعه ضروري است احداث رختکن و §

یک کمد (شود که براي هر کارگر حداقل دو جایگاه کمد پیش بینی شود  به نحوي باید طراحیرختکن  §

  درغیر این صورت هردو کارگر باید دو کمد مشترك)براي لباس کار و یک کمد براي لباس شخصی

 . داشته باشند) شخصیهاياي لباسکمد براي لباسهاي کار و یک کمد بر یک(

 دور از  وسرویس بهداشتی باید مجهز به امکانات الزم براي شستشو و ضدعفونی دست ها باشند §

 .استخرهاي پرورشی بوده و فاضالب آن به رودخانه و همچنین استخرها نفوذ نداشته باشد

 
  : انبار خوراك  .2

 .تا از تردد اضافی خودرو در مزرعه جلوگیري شود  ورودي مزرعه باشدب درنزدیکیدر باید  انبار خوراك §

موذي و حشرات گان رطوبت ، دما، مبارزه با جوندکنترل  از نظر  کهشودباید طوري ساخته انبار خوراك  §

. جهت نگهداري خوراك باشد) محکم، مناسب و قابل شستشو(و مجهز به پالت  داراي امکانات مناسب

 . دنسب ، قابل شستشو و ضدعفونی کردن  باشهمچنین کف، دیوار و سقف از جنس منا

 : دفتر اداري  .3

  .مزرعه باید واجد اتاق اداري جهت انجام امورات جاري و استقرار کادر فنی و مسئول فنی بهداشتی باشد
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  : اتاق کارگري  .4

  . تا از تردد اضافی در مزرعه جلوگیري شود ورودي مزرعه باشدب درنزدیکیدر باید اتاق کارگري 

 : مواد شیمیایی انبار  .5

 مجازي ضدعفونی کننده ها، سموم و  و محل نگهداري مواد شیمیایی باید قابل قفل شدن باشداین انبار 

  .است

 : انبار لوازم کار   .6

  . می شود محلی از مجموعه تاسیسات اصلی در نظر گرفتهمرکز،به منظور نگهداري لوازم جنبی 
 انبار دارو  .7

  . مناسب جهت نگهداري دارو باشدات تجهیزات و امکانباید مجهز به 

  .اشد ب مناسب  تهویهداراي باید به صورتی ساخته شوند که قابل شستشو و ضدعفونی وانبارها کلیه : یاد آوري

   
  : چاه تلفات  /کوره الشه سوز .8

رابر دستورالعمل سازمان بجهت معدوم کردن تلفات یا چاه تلفات مزرعه بایستی داراي کوره الشه سوز 

  .  قرار گرفته باشد به سمت خروجیاین تاسیسات باید در دورترین نقطه مزرعه.  باشد کشورپزشکیدام

 
  : حوضچه ضد عفونی  .9

 . ضروري است  اتومبیل جهت ضدعفونی چرخ هايدر محل ورودي مزرعه احداث حوضچه ضد عفونی  §

 .تعبیه شوند پرسنل باید چکمهونی ف ضدع حوضچه هاي،به محوطه استخرهاي پرورشیورودي  در §

  
 :ساز محل استقرار دستگاه یخ .10

این مزرعـه بایـد بـا توجـه بـه      بر بنا، شوندحملهمراه پودر یخ بدر سبدهاي مخصوص   باید  ماهیان صید شده    

  .ساز باشد ظرفیت تولید داراي محل مناسبی براي استقرار دستگاه یخ

عه بایستی با توجه به ظرفیت تولید زرساز باشد، م  فاقد دستگاه یخ چنانچه مزرعه به هر دلیل، –تبصره 

  .باشد کنبه همراه دستگاه یخ خرد) انبار یخ(نگهداري یخ مورد نیاز  جهت یداراي محل مناسب
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 : سیستم برق اصلی و برق اضطراري  .11

حداکثر نیاز دستگاه هاي مصرف کننده برق در مزرعه و ظرفیت مولـد             باید  ظرفیت دستگاه مولد اصلی معادل      

و غیـره  معادل حداکثر نیاز دستگاه هاي هواده ، وسایل ضروري و پمپ هـاي انتقـال آب         باید  برق اضطراري   

  .محاسبه گردد

 
 : دستگاه هاي هوادهی  .12

ن  دسـتگاه اکـسیژ  از  مـی تـوان  در موارد اضطراري ) متناسب با تناژ مزرعه(به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز  

  .  ده نموداستفاساز و یا  دستگاه هاي هوادهی در مزرعه 

  
  :حصارکشی  .13

حیوانات و افراد متفرقه با نـصب   به منظور کنترل ورود و خروج افراد و جلوگیري از ورود   مزرعه محصور بودن 

  .ست اتعیین منطقه ممنوعه الزامی عالئم اخطار دهنده و

 
 : موتورخانه .14

ات الزم به منظور جلوگیري تمهید و ترجیحاً خارج از تأسیسات احداث و موتورخانه بایستی در فاصله مناسب

از امکان هرگونه نشت و خروج روغن و سایر آالینده هاي نفتی از موتورخانه به آب پیرامون در نظر گرفته 

  .شده باشد

  
 

  :ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی آب

 :ویژگی هاي فیزیکی آب -الف 

 . درجۀ سانتی گراد17 تا 7درجۀ حرارت مناسب براي پرورش قزل آال :  دما •

 . میلی گرم در لیتر باشد200کدورت آب باید کمتر از :  دورتک •
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 : ویژگی هاي شیمیایی آب -ب

 pH = 7-7.5 قلیائیت کل 

  میلی گرم در لیتر400 تا 10 سختی کل براساس کربنات کلسیم

  میلی گرم در لیتر20بیش از  منیزیم

  میلی گرم در لیتر15/0صفر تا  کل آهن

 منفی آهن دوظرفیتی

 . میلی گرم در لیتر5/0 آهن سه ظرفیتی

  میلی گرم در لیتر500کمتر از  سولفات

  میلی گرم در لیتر06/0در آب هاي سبک کمتر از  مس

  میلی گرم در لیتر03/0در آب هاي سخت کمتر از  مس

  میلی گرم در لیتر004/0در آب هاي سبک کمتر از  کادمیوم

   میلی گرم در لیتر003/0در آب هاي سخت کمتر از   کادمیوم

  میلی گرم در لیتر02/0کمتر از  نیکل

  میلی گرم در لیتر05/0کمتر از  روي

  میلی گرم در لیتر03/0کمتر از  کروم

  میلی گرم در لیتر03/0کمتر از  سرب

  میلی گرم در لیتر0002/0کمتر از  جیوه

  میلی گرم در لیتر15/0تا  منگنز

  گرم در لیتر میلی3 تا 01/0 فسفر کل

  میلی گرم در لیتر1کمتر از  فسفر محلول

  میلی گرم در لیتر003/0کمتر از  کلر

  میلی گرم در لیتر002/0کمتر از  هیدروژن سولفوره

  میلی گرم در لیتر2کمتر از  آمونیاك کل

  میلی گرم در لیتر013/0کمتر از   (NH3)آمونیاك غیریونیزه 

  ی گرم در لیتر میل05/0کمتر از   نیتریت

   میلی گرم در لیتر05/0کمتر از   دي اکسید کربن 
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  بهره برداري /  تاسیس بهداشتیمدارك مورد نیاز  جهت صدور پروانه

   سرد آبیانرع پرورش ماهیامز

  : تاسیس  بهداشتی  مدارك مورد نیاز  جهت صدور پروانه-الف

   : تکمیل و ارائه فرم درخواست-1

بهداشتی تاسیس به  مبنی بر دریافت پروانه را ت پروانه تاسیس باید تقاضاي خودکلیه متقاضیان دریاف

  .  به اداره کل دامپزشکی استان مربوط ارائه و به ثبت برسانند طرح توجیهیهمراه 
   . باشد مدارك مربوط به مالکیت زمین تاسیسات مطابق ضوابط مندرج در کتاب نظام دامداري-2

ل احداث تاسیسات ، متعلق به چند نفر باشد به شرطی پروانه به نام یکی از  زمین محکهر صورتید -1-2

 کتاب 4فرم شماره (  سال 5مالکین صادر می گردد که وکالتنامه رسمی غیر قابل عزل ، حداقل بمدت 

از سایر مالکین مبنی بر اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه مربوط به نام خود ارائه ) نظام دامداري 

  . مایدن

صدور پروانه براي مراکز متعلق به دولت و یا دستگاه هاي وابسته به دولت با ارائه گواهی از  : 2 -2

  . باالترین مقام آن دستگاه مبنی بر تأیید مالکیت بالمانع است 

درهر صورت در هر یک از موارد فوق چنانچه بعد از صدور پروانه مورد عدم صحت مالکیت یا تصرف طبق 

  .رسمی به اثبات رسید پروانه مذکور لغو و خسارتهاي وارده ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بودمدارك 

 روزنامه رسمی  ،که متقاضی شرکت یا شخصیت حقوقی باشد ارائه اساسنامه شرکت  در صورتی-3

  .ضرورت دارد

  :  سایر مدارك مورد نیاز - 4

    نظام دامداري کتابدرعهد نامه رسمی مالک بر اساس فرم مندرج   ت-1-4

 تأیید گواهی کیفیت آب از اداره کل  وموافقت مراجع ذیربط در خصوص تامین آب و برق -2-4

  )حسب مورد ( دامپزشکی استان و یا سازمان آب منطقه اي 

   تاسیساتروکی و آدرس دقیق محلک-3-4

     اشتیبهد برابر اصول مزرعهنقشه هاي کلی و تفکیکی تاسیسات و تجهیزات   -4-4
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 تکمیل شده توسط کارشناس ) تاسیسبراي صدور یا تمدید پروانه  زمین بازدید از ( 7فرم شماره  -5-4

  مربوط   وممهور به مهر اداره کل دامپزشکی استان شهرستانکل و یا شبکه دامپزشکیاداره 
  : بهره برداري  بهداشتی  مدارك مورد نیاز  جهت صدور پروانه-ب

 بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام مزرعهر ضوابط نسبت به تاسیس متقاضیانی که براب

  : بهره برداري دریافت خواهند نمود  بهداشتیکرده باشند با تکمیل و ارائه مدارك زیر پروانه 

کلیه متقاضیان باید تقاضاي خود را به اداره کل دامپزشکی استان مربوط ارائه و به : فرم درخواست  .1
 .سانندثبت بر

 .تاسیس بهداشتی اصل پروانه  .2
 .کتاب نظام دامداري اصل مدارك مالکیت مطابق ضوابط مندرج در  .3

 . آب مصرفی که باید مطابق ضوابط اعالم شده در این دستورالعمل باشدآزمایشگاهی نتایج  .4

 .کارت بهداشتی معتبر کلیه کارگران شاغل .5

 .نسخه ایی از قرارداد استخدام مسئول فنی بهداشتی .6

شود که با اخذ پروانه مربوط از  مسئول فنی بهداشتی به شخص واجد شرایطی اطالق می -1یادآوري

و یا ادارات تابعه وظیفه کنترل بهداشتی را در واحد هاي موضوع این کشور سازمان دامپزشکی 

  .ددستورالعمل مطابق شرح وظایف ابالغی از سوي سازمان دامپزشکی یا ادارات تابعه بر عهده دار

و تنوع تعداد و صالحیت هاي الزم براي مسئول فنی بهداشتی مزارع بر اساس ظرفیت   - 2یادآوري 

  که با همکاري سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران طبق دستورالعمل هاي سازمانفعالیت 

  . خواهد شد تدوین می گردد

   .اره کل دامپزشکی استان مربوط نقشه هاي کلی و تفکیکی تاسیسات موجود تائید شده توسط اد .7

بهره برداري توسط اداره کل بهداشتی تکمیل فرم بازدید از مرکز براي صدور و یا تمدید پروانه  .8

  .دامپزشکی استان مربوط 

   : موجودمزارعبهره برداري بهداشتی ضوابط صدور پروانه  -ج

 در ات موضـوع ایـن دسـتورالعمل    فنی بهداشتی و شرایط و ضوابط بهداشـتی تاسیـس  رعایت کلیه ضوابط 

  .موجود الزم االجرا است زارع  مخصوص


