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 5/  مقدمه

  : قدمهم

يريت جهان به عنوان امروزه با توجه به نقش و جايگاه اقتصاد در مد

هم آوردن ا، فرترين ابزارهاي رشد و توسعه جوامعيكي از اساسي

گذاري از اهم ل و تسريع در امور سرمايهشرايط الزم به منظور تسهي

  .گرددها محسوب ميوظايف دولت

ش كشاورزي و صنايع هاي توليدي از جمله بخبخش ،در اين ميان

ف مختلف توليدي و رَل در حجانبي آن عالوه بر ايجاد اشتغا

كننده محصوالت و كاالهاي مورد نياز مصرف جامعه تأمين ،خدماتي

  .باشد و در مراحل بعدي صادرات آن مي

هاي زيادي كه صورت گرفته است رغم تالشليعاگرچه تاكنون 

ه جانبه بخش كشاورزي هاي الزم و كافي جهت توسعه همظرفيت

صورت نپذيرفته است ولي به داليل گوناگون از جمله آميخته شدن 

از  زيادي راقشا ،كسب و كار كشاورزي در فرهنگ و سنت ايراني

هاي توليد و ترين نظامه عنوان يكي از اصليافراد جامعه آن را ب

 ؟؟ 13سال  اساس آمار اي كه بربه گونه ؛آورندحساب ميه درآمد ب

  درصد از توليد ناخالص ملي كشور 25برگيرنده دراين درآمد 

  .باشدمي

بخش كشاورزي و وجود دولت بر نظر از نحوه حاكميت  صرف

ضمن ساماندهي به ضروري است  ،ل مبتال به آنمعضالت و مساي

گذاري در بخش ايهفرآيندهاي مربوط به سرموضعيت موجود 

لت بتواند با پرداختن تسهيل و مشكالت مربوط به آن مرتفع تا دو

 جهاني به امور حاكميتي روند توليد در بخش كشاورزي و رتبه

اين راستا صدور  در .دهد ءارتقا بخشدر  ايران را گذاريسرمايه

 يبرداران بعنوان نقطهبهره ها و نحوه اعطاي آن بهمجوزها و پروانه

از اهميت  است كه گريتصدي ايف حاكميتي وعطف و مرز بين وظ
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باشد و بر همين اساس دولت با همكاري اي برخوردار مييژهو

مجلس شوراي اسالمي با وضع قوانين و مقررات عمومي و 

به منظور  نظام جامع دامپروري كشور و اختصاصي از جمله قانون

رد سازي و استاندافشفا گذاري با رويكردتسريع در امور سرمايه

نفعان نسبت به يت ذيسطح رضا كردن مراحل انجام كار و ارتقاي

هاي هاي دامپروريصدور مجوزها و پروانه ياجراير واگذاري امو

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع صنعتي به صنعتي و نيمه

در قالب دستورالعمل و فرآيندهاي انجام كار اقدام نموده  طبيعي

-با مشاركت گسترده و اخذ نظرات صاحب هااين دستورالعمل .است

صورت جامع و كامل تدوين و ه سعي شده بن و كارشناسان نظرا

  .ابالغ گردد 

خصوص امور دام و  موجب تقويت توليد دراين كتاب اميد است 

در انجام كار دامپروران عزيز  سهولت گذاري وتسهيل در سرمايه

  .گردد 

گروه مولفين

  



  

 

 7/  گذاريگزارش تدوين كتاب سرمايه

 ابالغ قانون نظام جامع دامپروري كشور •

 5و  3، 2، 1هاي تبصرهاجرايي نويس دستورالعمل ارايه پيش •

ور توسط معاونت امور نظام جامع دامپروري كش قانون 5ماده 

 توليدات دامي

ه عمل آمده در هاي بگيري از تالشنويس با بهرهتهيه پيش •

يريتي و كارشناسي ها و نظرات مدديدگاه«مراحل قبلي 

 »واحدهاي ذيربط

 لوايح وزارت جهاد ها وكميسيون تدوين طرحطرح موضوع در  •

 اورزيكش

 ارجاع موضوع به مركز نوسازي و تحول اداري •

گزارش روند تدوين كتاب:  

پيرو ابالغ قانون نظام جامع دامپروري كشور مبني بر صدور مجوزها 

و پروانههاي دامپروريهاي صنعتي و نيمهصنعتي از طريق  

سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان 

نظام دامپزشكي كشور و همچنين در راستاي اجراي تبصرههاي 1، 

2، 3، 4 و 5 ماده 5 قانون مذكور و همچنين در راستاي اجراي 

تبصره 5 ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون 

اساسي مبني بر تدوين مراحل انجام كار و مستندسازي صدور 

مجوزها و پروانههاي دامپروريهاي صنعتي و نيمه صنعتي و 

ساماندهي دامداريهاي روستايي، عشايري و غيرصنعتي مربوط به 

حوزههاي مأموريت وزارت جهاد كشاورزي و انتشار كتاب راهنماي 

سرمايهگذاري، وزارت جهاد كشاورزي با تشكيل كارگروه كارشناسي 

متشكل از مديران و كارشناسان سطوح مختلف درگير در انجام كار 

اقدامات ذيل را انجام داده است :  

الف ) مراحل انجام كار :  
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جلسه  50حدود (تشكيل كارگروه و برگزاري جلسات  •

 )كارشناسي و مديريتي

 نويس نهاييي، اصالح و تدوين پيشطرح، بررس •

 باالترين مقام  تأييد واحدهاي ذيربط با امضاي •

 كشاورزي جهت ابالغ نويس نهايي به وزير جهادپيش تقديم •

 جهاد كشاورزي ورالعمل توسط وزيرابالغ دست •

، بازخوردگيري و اصالح توسط ستاد هماهنگي بصورت اجرا •

  مستمر

 .ابالغ اصالحيه توسط وزير جهاد كشاورزي •

 قانون 5ماده  4نويس دستورالعمل اجرايي تبصره پيشتدوين  •

هاي ساماندهي دامداري(ور نظام جامع دامپروري كش

سط معاونت امور توليدات تو) روستايي، عشايري و غيرصنعتي

 .دامي

  .هاطرح در ستاد هماهنگي صدور پروانه  •

بازنگري و اصالح در كارگروهي متشكل از معاونت امور  •

توليدات دامي، سازمان دامپزشكي كشور، سازمان شيالت 

 .ايران و سازمان امور عشايري كشور

اخذ نظرات معاونت توسعه مديريت و منابع انساني و معاونت  •

 .ريزي و اعمال اصالح الزماقتصادي و برنامه امور

نويس نهايي و تقديم به وزير جهاد كشاورزي تدوين پيش •

 .جهت ابالغ و اجرا

  :ها وضعيت مجوزها و پروانه)ب

  هاي صنعتي وي مربوط به دامپروريهاصدور مجوزها و پروانه

كشاورزي به تفكيك واحدهاي سازماني  صنعتي در وزارت جهاديمهن

  :بط عبارتند از مرت



  

 

 9/  گذاريگزارش تدوين كتاب سرمايه

  موافقت اصولي .1

  پروانه تأسيس .2

  برداريپروانه بهره .3

تأسيس و  هاي بهداشتي مربوط به موافقت اصولي،پروانه .4

  برداريبهره

  ) :هاچالش(محدوديت ها ) ج

 گستردگي كار در واحدهاي مختلف •

 ها و نظرات واحدهاي مختلفتفاوت در ديدگاه •

و لزوم هماهنگي محدود بودن اختيارات كارگروه كارشناسي  •

 بيشتر با مديران عالي وزارتخانه

 توسط اعضا مقاومت در برابر تغيير •

 هاسازمانها و كمبود تجارب مشابه در ساير دستگاه •

  كمبود نيروي انساني متخصص به داليل مختلف •

ساير مشكالت اجرايي نظير طوالني شدن زمان برگزاري  •

 نظر و پيشنهاد و اخذ ارايهجلسات و يا 



  



 

  

  

  

  فصل اول

 

  مباني قانوني
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  انون نظام جامع دامپروري كشورق)  5(ماده 
 مصوب مجلس شوراي اسالمي

26/5/1388مورخ  24824/138ابالغيه شماره   
)5/6/1388 – 178:  تاريخ و شماره روزنامه رسمي(  

 

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و  - 5ماده«

ت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي خصوصي كه مبادرت به فعالي

بهره نمايند موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانه  مي

بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد برداري و پروانه 

  .باشند كشاورزي و با نظارت وزارت مذكور مي

به لحاظ اهميت بهداشت دام در سالمت جامعه، سازمان  - 1تبصره

وظف است مناطق آلوده به بيماريهاي واگيردار، دامپزشكي كشور م

بيماري زا را در پايان هر ماه مشخص و به  اي و يا كانونهاي قرنطينه

  .وزارت جهاد كشاورزي اعالم نمايد

سيس، بهره أهاي ت فرآيند صدور موافقت اصولي، پروانه - 2تبصره

  :باشد برداري و بهداشتي به ترتيب زير مي

ها  نامه صدور مجوزها و پروانه عملها و شيوهسياستها، دستورال - الف

توسط وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون در ابتداي هر 

  .شود سال اعالم مي

سياستهاي بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهاي ضروري در  -ب

بيماريهاي مشترك دام و انسان و بيماريهاي دام و خصوص 

نتشار آن بر اساس مفاد قانون هاي مبارزه و جلوگيري از ا شيوه

سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون در ابتداي هر سال توسط 

  .شود سازمان دامپزشكي كشور اعالم مي

 نظامتقاضاي موافقت اصولي توسط متقاضي در سازمان  -ج

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا 



  

 

 13/  مباني قانوني 

هاي  پرونده و انجام كارشناسيشهرستاني ثبت و نسبت به تشكيل 

شود، حداكثر ظرف يك هفته پس  اوليه توسط اين سازمان اقدام مي

ثبت تقاضاي متقاضي و تكميل پرونده، متقاضي براي دريافت  از

دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران  نظامپروانه بهداشتي به سازمان 

  .گردد و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن معرفي مي

حداكثر يك ماه پس از معرفي و مراجعه متقاضي، پروانه  - د

دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران و  نظامبهداشتي توسط سازمان 

در صورت . شود يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي

مخالفت مرجع مذكور با صدور پروانه بهداشتي، بايد مراتب به 

  .صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعالم شود

حداكثر يك ماه پس از دريافت پروانه بهداشتي توسط متقاضي  -ه 

سيس و يا بهره برداري أهاي ت آن، موافقت اصولي و يا پروانه ارايهو 

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا  نظامتوسط سازمان 

در صورتي كه پس  .شود واحدهاي استاني و شهرستاني آن صادر مي

صدور پروانه بهداشتي اقدام به اعالم نظر  مرجع ،از گذشت يك ماه

موافقت اصولي و  و يا صدور پروانه بهداشتي ننمايد، صدور

هاي تأسيس و بهره برداري بالمانع بوده و مسووليت عواقب  پروانه

دامپزشكي جمهوري  نظامبهداشتي ناشي از آن به عهده سازمان 

  .باشد اسالمي ايران مي

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي  نظامدر صورت مخالفت سازمان 

كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن با صدور هر يك از 

هاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و  مجوزها و يا پروانه

  .مستدل به متقاضي اعالم شود

تخلف از مفاد اين قانون و يا عدم رعايت سياستهاي حاكميتي  - و

 نظامد كشاورزي توسط سازمان اعالم شده از سوي وزارت جها
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مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا 

دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران و  نظامشهرستاني آن و سازمان 

شود در اين  واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن، جرم محسوب مي

صورت وزارت جهاد كشاورزي موظف است مراتب را از طريق 

  .صالحه قضائي پيگيري نمايدمحاكم 

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و  -3تبصره

خصوصي كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد واحدهاي 

دامداري صنعتي و نيمه صنعتي نموده و فاقد مجوزهاي الزم 

باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون،  مي

. هاي مندرج در اين ماده اقدام نمايند اخذ مجوزها و پروانهنسبت به 

هاي  در غير اين صورت وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دستگاه

قضائي و انتظامي، موظف است از ادامه فعاليت آنان جلوگيري به 

  .عمل آورد

ساماندهي واحدهاي دامداري روستايي، عشايري و غير  - 4تبصره

لعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش صنعتي بر اساس دستورا

ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي ابالغ 

  .شود مي

هاي موضوع  شيوه نامه تمديد و يا ابطال مجوزها و پروانه - 5تبصره

از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد  پس اين ماده ظرف شش ماه

  ».گردد كشاورزي ابالغ مي

  



  

 

 15/  مباني قانوني 

  44راي سياستهاي كلي اصل قانون اج 7ماده 

گـذاري و صـدور    به منظور تسهيل و تسريع در امر سـرمايه  :7ماده

هاي غيردولتـي در قلمروهـاي    مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش

، شـوراهاي   ايـن قـانون  ) 86(مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده

هـاي صـنفي موظفنـد     شهر، شهرداريها و مجـامع و اتحاديـه   اسالمي

هـا و   ي اتخاذ نمايند تا كليـه مقـررات نـاظر بـر صـدور پروانـه      ترتيب

وكار با رويكـرد حـذف مجوزهـاي     گذاري و كسب  مجوزهاي سرمايه

ــفاف   ــا و ش ــت مجوزه ــرايط درياف ــهيل ش ــروري، تس ــازي  غيرض س

فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شـش مـاه پـس از تصـويب ايـن      

اسـخ متقاضـي   ، تهيه و تـدوين شـود كـه پ    اي اصالح قانون به گونه

ربـط   حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي

ربـط   ، مرجـع ذي  در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ    .  كتباً داده شـود 

موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عنـداللزوم صـورت هزينـه    

هاي قانوني را كتباً به متقاضي اعالم و پس از دريافت مدارك كامـل  

، حـداكثر   مورد نياز بـه حسـابهاي اعـالم شـده    و اسناد واريز وجوه 

، مجـوز يـا عقـد     ماه نسبت به انجـام كـار، صـدور پروانـه     ظرف يك

چنانچه هريك از مراجـع مسـؤول   .  ، اقدام نمايد قرارداد با متقاضي

الذكر قادر به انجام تعهد خود  ماه فوق  صدور پروانه يا مجوز طي يك

بار و حـداكثر   استان براي يك گذاري ، با موافقت ستاد سرمايه نباشد

   . ماه ديگر فرصت خواهد يافت  يك

ربط موظف اسـت   ، مرجع ذي درصورت منفي بودن پاسخ -1تبصره

  . علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعالم نمايد

ربـط در   ، چنانچه مرجع ذي در صورت مثبت بودن پاسخ ـ2تبصره

ننمايـد و يـا در صـورت     پايان مدت اعالم شده به تعهد خـود عمـل  
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، چنانچه متقاضي از پاسـخ دريـافتي قـانع نشـود      منفي بودن پاسخ

  .  گذاري استان قابل طرح است اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه

ريزي  گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه ستاد سرمايه 

،  ، جهاد كشاورزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن

، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل  ، بازرگاني مور اجتماعيكاروا

اين ستاد .  شود  زيست هر استان تشكيل مي تعاون و حفاظت محيط

، به  مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض

ربط رسيدگي و در  موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي

ستاد دستور تجديد رسيدگي  يسي، ر صورت وارد دانستن اعتراض

متخلف را به كند و فرد يا افراد  به تقاضاي متقاضي را صادر مي

،  چنانچه هيأت.  نمايد  ربط معرفي مييهيأت تخلفات اداري ذ

« يمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاگونه افراد را تأييد ن تخلف اين

ب مصو(قانون رسيدگي به تخلفات اداري ) 9( به بعد ماده» د

جلسات ستاد با حضور دو سوم .  محكوم خواهند شد) 7/9/1372

اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين 

  . معتبر است

در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرا استاني نياز 

ــاونين      ــكل از مع ــأتي متش ــراض وي در هي ــه اعت ــد ب ــته باش داش

و   لـذكر بـه رياسـت وزيـر امـور اقتصـادي      ا ربط فوق دستگاههاي ذي

دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسـيدگي خواهـد   

  .  شد

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظـرف شـش    ـ3تبصره

ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليـه مراجـع صـدور مجـوز يـا      

گذاري  نماي سرمايهبرداري يا نظاير آن كتاب راه پروانه كاري يا بهره

بـار بـا    در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هـر شـش مـاه يـك    
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، آن را مورد  رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري

اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكـاليف  .  تجديد نظر قرار دهد

هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد بـراي  .  گذاري است متقاضيان سرمايه

، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصـرح در   ء مجوز يا پروانهاعطا

  . آن را مطالبه كند

يس جمهور موظف است هيـأتي را مـأمور نظـارت بـر     ير ـ4تبصره

فعاليتهـاي    زدايي و تسهيل شرايط صـدور مجوزهـا و پروانـه    مقررات

اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقـق ايـن   . اقتصادي نمايد

، لـوايح مـورد نظـر را تهيـه و      به تغيير قوانين اسـت  اهداف محتاج

  . تقديم هيأت وزيران نمايد

كليه مراجعي كه به هر نحـو مجـوز يـا پروانـه فعاليـت       ـ 5تبصره

بـار اطالعـات    ، موظفند هر شـش مـاه يـك    كنند  اقتصادي صادر مي

مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسـب و كـار را   

ها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار كه ورود به آن

  . داده و براي اطالع عموم منتشر نمايند

دارايـي   و  ي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصاديينامه اجرا ينيآ

  . ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد  ظرف مدت سه
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  )7(آيين نامه اجرايي ماده 
   17/5/1388مورخ -ك 41336ت/99595تصويب نامه شماره 

  قانون اساسي 138كميسيون موضوع اصل 

  
 بسمه تعالي

  "با صلوات بر محمد و آل محمد"

  وزارت امور اقتصادي و دارايي

  

وزيران عضوكارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قـانون اصـالح   

موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي   

ايران و اجراي سياسـت هـاي كلـي اصـل چهـل و       اسالمي جمهوري

چهارم قانون اساسي، به استناد اصل يكصـد و سـي و هشـتم قـانون     

ايـران و بـا رعايـت تصـويب نامـه شـماره        اساسي جمهوري اسـالمي 

هيئــت وزيــران ، آيــين  14/10/1387مــورخ ه 41633ت/186084

صـويب  نامه اجرايي ماده هفـت قـانون يـاد شـده را بـه شـرح زيـر ت       

  :نمودند
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  ) 7(آيين نامه اجرايي ماده 
  

  تعاريف -فصل اول 

اصطالحات و عبارات به كار برده شده در ايـن آيـين نامـه     - 1ماده 

  : داراي معاني زير است

قانون اصالح مـوادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه       :قانون -الف

اي ايـران و اجـر   اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي    

  . سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

سسـه هـاي دولتـي و    ؤوزارتخانه ها، م :هاي مشمولدستگاه -ب

 -كشور قانون محاسبات عمومي )4(شركت هاي دولتي موضوع ماده 

كليه دستگاههاي اجرايي، شركت هـاي   و همچنين - 1366مصوب 

انين دولتي و موسسات انتفـاعي وابسـته بـه دولـت كـه شـمول قـو       

بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، از جملـه شـركت    ومقررات عمومي

ملي نفت ايران و شركت هاي دولتي تابعـه و وابسـته بـه آن، سـاير     

شركت هاي دولتي وابسته به وزارت نفت وشركت هاي دولتي تـابع  

آن ها، سازمان گسـترش و نوسـازي صـنايع ايـران و شـركت هـاي       

ه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران دولتي تابع آن،سازمان توسع

ايران و  وشركت هاي دولتي تابع آن، بانك مركزي جمهوري اسالمي

ــاي      ــورا ه ــي، ش ــاري دولت ــات اعتب ــي و موسس ــاي دولت ــك ه بان

  . شهر، شهرداري ها، مجامع و اتحاديه هاي صنفي اسالمي

اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا غيـر ايرانـي كـه     :متقاضي) پ

صدور پروانه مجوز فعاليت هاي اقتصادي و يا امور مرتبط درخواست 

   .با آن را از دستگاه هاي مشمول دارند

قـانون  ) 7(ماده ) 2(ستاد موضوع تبصره :گذاري ستاد سرمايه) ت

  .و مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح استان



  

 

  هاي اقتصادي در بخش كشاورزيي فعاليتگذارراهنماي سرمايه /  20

مرجع رسيدگي به اعتراضـات متقاضـيان در    :هيئت رسيدگي) ث

سـتاني و متشـكل از معاونـان وزارتخانـه هـاي صـنايع و       سطح فرا ا

معادن، جهادكشاورزي،كشور،كار و امور اجتماعي، بازرگاني،تعـاون و  

سازمان حفاظت محيط زيست به رياست وزير امور اقتصادي دارايي 

  .و يا معاون وي

اقتصادي و فنـي    هاي سازمان سرمايه گذاري و كمك :سازمان) ج

  .ايران

دبيرخانــه مســتقر در ســازمان، مســئول  :جرايــيدبيرخانــه ا) چ

قـانون،   )7(دو مـاده   برگزاري جلسات و رسـيدگي موضـوع تبصـره   

تنظيم صورتجلسات و مصوبات، تهيه گزارشات الزم و تدوين كتـاب  

  . راهنما

گـذاري، حـاوي شـرايط،     كتاب راهنماي سـرمايه  :كتاب راهنما) ح

قتصادي با رويكـرد  مدارك و فرآيند صدور مجوز براي فعاليت هاي ا

تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري كه هر شش ماه يك 

منتشـر شـده و   ) سـازمان (بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايـي  

تنها مستند تعيين تكليف متقاضيان سرمايه گذاري در كليه فعاليت 

  .هاي اقتصادي است

   .قانون) 7(ماده ) 4(هيئت موضوع تبصره  :هيئت نظارت) خ

آراي مثبـت نصـف بـه عـالوه يـك نماينـدگان       : اكثريت مطلق) د

  . حاضر داراي حق راي

  .قانون) 2(فعاليت هاي موضوع ماده  :فعاليت هاي اقتصادي) ذ

اجازه نامه فعاليـت هـاي اقتصـادي و موضـوعات مـرتبط       :مجوز) ر

موافقت نامه، صدور پروانه، امتيازبهره برداري و بهره منـدي از  : نظير

دولتي و عمومي، عقد قرارداد بـا متقاضـي توسـط دسـتگاه     خدمات 

  .هاي مشمول
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  تسهيل و تسريع صدور مجوز-فصل دوم 

قـانون،  ) 7(ه منظور ايفاي وظـايف مقـرر در صـدر مـاده     ب -2ماده 

  :دستگاههاي مشمول موظفند

اي تنظيم نمايند كه ظـرف   فرآيندهاي صدور مجوز را به گونه -الف

 تقاضا يا ثبت آن در پايگاه اطالع رساني،مدت ده روز پس ازدريافت 

  . پاسخ متقاضي داده شود

مقررات ناظر بر صدور مجوز را بـه گونـه اي بـازبيني، اصـالح،      -ب

ده (حذف و يا تدوين نمايند كه متقاضي ظرف مدت مقرر در قـانون  

، براي شروع )روز براي پاسخ به متقاضي و يك ماه براي صدور مجوز

  .تصادي مجوزهاي الزم را اخذ نمايدكار و يا فعاليت اق

فهرست مدارك مورد نياز و اقدامات بعدي براي كسب مجوز را  -پ

  .در پايگاه اطالع رساني خود درج نمايند

فرآيندهاي صدور مجـوز و هزينـه هـاي مـرتبط را بـه وضـوح        -ت

و پايگـاه هـاي اطـالع     تعريف نموده و آن را از طريـق اعـالم رسـمي   

  . قاضيان قرار دهندرساني در اختيار مت

در صورتي كه پاسخ به متقاضي مثبت باشـد، پـس از دريافـت     -ث

مدارك كامل ظرف يك ماه نسبت به صدور مجوز به گونه اي اقـدام  

نمايند كه متقاضي نياز به هيچ مجـوز ديگـري بـراي فعاليـت هـاي      

  .اقتصادي و كسب و كار نداشته باشد

گـذاري بـراي صـدور     ايهاطالعات مورد نياز در كل فرآيند سـرم  -ج

مجوز به تفكيك نوع، محل، هزينه، زمان فعاليت و مشخصـات فـرد   

ترين مقام دستگاه مشـمول جهـت    پاسخگو را تهيه و با امضاي عالي

  .تدوين كتاب راهنما در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند

به منظور تسهيل در فرآيند صدور مجوز نسبت به ايجاد، ارتقـاء   -چ

روز رساني پايگاه اطالع رسـاني و اسـتفاده از نـرم افزارهـاي      و يا به
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مناسب به گونه اي اقـدام نماينـد كـه متقاضـي بتوانـد فرآينـدهاي       

منتهي به صدور مجوز و پيگيري هاي الزم را به صورت الكترونيكـي  

  .انجام دهد

در شرايطي كه يك فعاليت اقتصادي نيـاز بـه اخـذ مجوزهـاي      -ح

مكلـف اسـت    هر يك از دستگاه هاي مربـوط  چندگانه داشته باشد،

ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ كليه مجوزهاي الزم از ظرف زماني مقـرر  

  .تجاوز ننمايد

ظرف سه ماه پس از ابالغ اين آيين نامه نسـبت بـه راه انـدازي     -خ

   .پايگاه اطالع رساني الكترونيكي اقدام نمايند

نـدرج در كتـاب   براي اعطاي مجوز، فقط مـدارك يـا شـرايط م    -د

راهنما را از متقاضي در خواست نموده و نبايد بيشتر از موارد تعيين 

  .شده در آن را مطالبه نمايند

باالترين مقام اجرايـي دسـتگاههاي مشـمول، مسـئوليت      -تبصره 

  .حسن انجام كار را بر عهده دارد

دستگاه هاي مشـمول موظفنـد هـر شـش مـاه يـك بـار         -3ماده  

، فرآينـد صـدور   )رداد ماه و آخر آذر ماه هر سـال حداكثر تا آخر خ(

مجوزها و يا ساير اقدامات الزم براي شفاف سازي انجـام فعاليتهـاي   

اقتصادي را بـا رويكـرد تسـهيل مقـررات و حـذف مجوزهـاي غيـر        

ضروري مـورد بـازبيني قـرار داده و نتـايج و اطالعـات نهـائي را بـه        

  . دبيرخانه اجرايي ارسال نمايند

راجـع صـادركننده مجوزهـاي فعاليـت هـاي اقتصـادي       م -4ماده 

موظفند هـر شـش مـاه يـك بـار اطالعـات مربـوط بـه مجوزهـاي          

صادرشده و واحدهاي فعال در هر كسب و كـار را در پايگـاه اطـالع    

  .رساني خود قرار داده و مراتب را به دبيرخانه اجرايي اعالم نمايند
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دريـافتي از  دبيرخانـه اجرايـي موظـف اسـت اطالعـات       - 1تبصره 

  .دستگاه هاي مشمول را در پايگاه اطالع رساني خود قرار دهد

ستادهاي سرمايه گذاري موظفند اطالعـات مربـوط بـه     - 2تبصره 

مجوزهاي صادرشده در اسـتان را بـه منظـور ثبـت در پايگـاه ملـي       

اطالع رساني مستقر در سازمان در اختيـار دبيرخانـه اجرايـي قـرار     

  .دهند

  سرمايه گذاري و هيئت رسيدگي ستاد -فصل سوم 

چنانچه هر يك از دستگاه هاي مشـمول ظـرف يـك مـاه      -5ماده 

پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز، قـادر بـه   

ــا ارايــه داليــل و مســتندات از ســتاد   انجــام تعهــد خــود نباشــد، ب

  . نمايد گذاري يا هيئت رسيدگي تقاضاي مهلت جديد مي سرمايه

گذاري يا هيئت رسيدگي در صورت موافقـت   ستاد سرمايه -6ه ماد

تواند نسبت به تمديد زمان مورد نيـاز   با مرجع درخواست كننده مي

براي صدور مجوز حداكثر به مدت يك ماه و تنها براي يك بار اقدام 

  .نمايد

در صورتي كه داليل مرجع درخواست كننده براي سـتاد   -تبصره 

مدارك متقاضي  رسيدگي قانع كننده نباشد گذاري يا هيئت سرمايه

شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور  به مرجع ذيربط عودت داده مي

  . مجوزهاي الزم اقدام نمايد

به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي و ارايـه   -7ماده 

گذاري يا هيئت رسيدگي، دبيرخانه ستاد در  گزارش به ستاد سرمايه

  . شود يرخانه هيات در سازمان تشكيل مياستانداري و دب

دبير هيات رسيدگي، رييس سازمان و دبير ستاد، ريـيس   -تبصره 

  .سازمان امور اقتصادي و دارايي استان است
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ستاد سرمايه گذاري موظف اسـت هـر چهـل و پـنج روز،      -8ماده 

ــار      ــده را در اختي ــذه و آراي صادرش ــميمات متخ ــي از تص گزارش

  . ار دهددبيرخانه اجرايي قر

به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضـي اخـذ    - 9ماده  

هاي فرا اسـتاني؛ هيئـت رسـيدگي در وزارت امـور      مجوز از دستگاه

دبيرخانه اين هيئت در سـازمان  . شود اقتصادي و دارايي تشكيل مي

  .مستقر است

گذاري و هيئت رسيدگي با حضـور   جلسات ستاد سرمايه - 10ماده 

اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلـق آراي  دو سوم 

  .حاضرين معتبر است

رييس ستاد سرمايه گذاري يـا ريـيس هيئـت رسـيدگي      -11ماده 

توانند حسب مورد از متقاضي، نمايندگان بخش هاي خصوصـي،   مي

دستگاه هاي دولتي غير عضو ستاد و كارشناسان مستقل براي اخـذ  

  .ت نمايندنظر مشورتي در جلسات دعو

در صورت اعتراض متقاضي نسبت به پاسخ منفي يا عـدم   -12ماده 

ــرر، ســتاد    ــاي مق ــان ه ــدات دســتگاه مشــمول در زم اجــراي تعه

گذاري يا هيئت رسيدگي مكلفند ظرف مـدت پـانزده روز از    سرمايه

تاريخ دريافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاه هـاي مشـمول   

وع رسـيدگي و اتخـاذ تصـميم    بـه موضـ  ) مندرج در كتاب راهنمـا (

  . نمايند

دبيرخانه ستاد و دبيرخانه هيئت موظفنـد ترتيبـات الزم    -13ماده 

براي دريافت، ثبت و پاسخگويي به اعتراضات متقاضيان را به صورت 

  .الكترونيكي فراهم نمايند

دبيرخانه ستاد و دبيرخانه اجرايي وظيفه تهيه و تنظـيم   - 14ماده 

صوبات با امضـا رئـيس سـتاد و رئـيس هيئـت      صورتجلسه و ابالغ م
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رسيدگي به دستگاهها، مراجـع ذي ربـط و متقاضـيان را بـر عهـده      

  .دارند

دبيرخانه اجرايي موظف است به منظور تسريع و تسهيل  - 15ماده 

فرايندهاي صدور مجوز و كمك به دستگاه هاي مشـمول در ايفـاي   

عي را با استفاده وظايف مصرح در اين آيين نامه، بانك اطالعات جام

  .از اطالعات دريافتي از دستگاه هاي مشمول ايجاد نمايد

  كتاب راهنما -فصل چهارم

دبيرخانه اجرايي موظف است اطالعات نهايي ارسـالي از   - 16ماده 

دستگاه هاي مشمول را پس از يكپارچه سازي، كنترل و نظـارت در  

ي فارسـي و  كتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را بـه زبـان هـا   

انگليسي در پايگاه اطالع رساني درج و هر شش ماه يـك بـار مـورد    

  .تجديد نظر قرار دهد

هاي مشمول موظفند به منظور ايجاد رويه واحـد   دستگاه -17ماده 

و يكسان سازي اطالعات مورد نياز براي درج در كتاب راهنما نسبت 

ت اقتصـادي  به تهيه فرم هاي استاندارد، متناسب با هر گونـه فعاليـ  

  .اقدامات الزم را بعمل آورند

دسـتگاه هـاي مشـمول موظفنـد در صـورت درخواسـت        -تبصره

دبيرخانه اجرايي ظرف يك ماه مراجع صـدور مجوزهـاي اسـتاني و    

فرااستاني را براي درج در كتاب راهنما يا پايگـاه اطـالع رسـاني بـه     

  .دبيرخانه اجرايي اعالم نمايند

و همچنـين   )2(اطالعات مذكور در ماده به منظور تهيه  - 18ماده 

انجام هماهنگي هاي الزم با دبيرخانه اجرايي، وزير و يا عـالي تـرين   

مقام اجرايي دستگاه مشمول موظفند واحد اجرايي تخصصـي مـورد   

  . نياز را تعيين نمايند
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واحد تعيين شده موظف است به طـور مسـتمر اطالعـات     -تبصره 

عالي ترين مقام دستگاه به دبيرخانه  و يانهايي شده را با اطالع وزير 

  .اجرايي به منظور درج در كتاب راهنما ارسال نمايد

  هيئت نظارت -فصل پنجم 

هيئت نظارت موظف است اقدامات نظارتي مـوثر، كـارآ و    -19ماده 

به موقع به منظور مقررات زدايي، تسهيل شرايط صـدور مجوزهـا و   

مـل آورده و در صـورت لـزوم    پروانه فعاليت هاي اقتصـادي را بـه ع  

  .لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران نمايد

توانـد از طـرق    هيئت بـراي اعمـال نظارتهـاي خـود مـي      -1تبصره

مختلف نظير گزارش گيري، اعزام نماينده به دستگاه هاي مشـمول  

و اعطاي نمايندگي به اشخاص مورد وثوق، اطالعات مورد نياز خـود  

تجزيـه و تحليـل آنهـا، پيشـنهادهاي اصـالحي بـه        را تحصيل و بـا 

دسـتگاه هـاي مشـمول موظفنـد     . دستگاه هاي مشمول ارايه دهـد 

پيشنهادهاي اصالحي هيات نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتيجه آن 

  .را اعالم نمايند

كليه دستگاه هاي مشمول مكلفنـد بـا هيـات همكـاري      -2تبصره 

اسـت را در اسـرع وقـت بـه     نموده و اطالعات و مدارك مـورد درخو 

هيئت ارسال كنند و در صـورت كوتـاهي، متخلفـان مشـمول مـاده      

قانون بوده و گزارش امر بـه بـاالترين مقـام اجرايـي دسـتگاه      ) 85(

شود و در صورت عدم اقدام موثر، هيئت عالوه بر اعـالم   منعكس مي

موضوع به مراجـع انضـباطي و اداري مراتـب را بـه ريـيس جمهـور       

  . نمايد منعكس مي

به منظور بازنگري و اصالح در فرآيند صـدور مجـوز و يـا     -20ماده 

ساير الزامات ناشي از قـانون وآيـين نامـه اجرايـي آن، دسـتگاههاي      

مشمول موظفند در صورتي كه فرآيند صدور مجوز نياز بـه تصـويب   
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نامه هيئت وزيران و يا مراجع ديگر داشته باشد، پيشنهادهاي خـود  

  .و تصويب به هيئت نظارت ارسال نمايندرا براي اصالح 

در صورتي كه صدور مجوز براي يـك فعاليـت اقتصـادي     -1تبصره 

مســتلزم پرداخــت هزينــه باشــد، دســتگاههاي مشــمول موظفنــد  

پيشنهادات الزم را به منظور حداقل نمودن هزينه هاي موجـود بـه   

  .هيئت نظارت ارايه نمايند

ي، قوانين و مقرراتـي را  چنانچه اشخاص حقيقي و حقوق -2تبصره 

در دستگاه هاي مشمول در ارتباط با شرايط صدور مجوزها و پروانه 

تواننـد مراتـب را بـه هيئـت      ها زايد و نامناسب تشخيص دهند، مي

   .نظارت اعالم نمايند

ترتيـب برگـزاري و نحـوه اداره جلسـات هيئـت نظـارت        -21ماده 

ي خواهـد بـود   متضمن شرح كامل وظايف آن به موجب دستورالعمل

  .كه به تصويب هيئت نظارت خواهد رسيد

اعضاي هيئت نظارت به پيشنهاد وزير امـور اقتصـادي و    - 22ماده 

  .شوند دارايي و تاييد رييس جمهور تعيين مي

  بهبود فضاي كسب و كار -فصل ششم 

دستگاه مشمول موظفند اقدامات الزم براي بهبود رتبـه   - 23ماده 

كسب و كار را به نحو مقرر در ايـن آيـين نامـه    بين المللي ايران در 

سازمان موظـف اسـت اطالعـات و اسـتانداردهاي بـين      . انجام دهند

المللي مورد عمل را در خصوص ارتقاي رتبه مزبـور در اختيـار ايـن    

دستگاهها قرار دهد تا متناسـب بـا اطالعـات و اسـتانداردهاي بـين      

  . المللي با سازمان همكاري نمايند

سازمان موظف است نحوه عملكرد هـر يـك از دسـتگاه     - 24ماده 

هاي مشمول را در بهبود فضاي كسب و كار در ايران و ارتقاي رتبـه  
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بين المللي كشور هر شش ماه يكبار رسيدگي و نتايج را بـه هيئـت   

  .نظارت گزارش نمايد

  مقررات عمومي -فصل هفتم 

ه هـاي  به منظور اصالح فرايندهاي صدور مجوز، دسـتگا  -25ماده 

مشمول مكلفند آسيب شناسي موضوع اين آيين نامه را بـه صـورت   

و مطالعـات كارشناسـي انجـام     ساالنه مبتني بر پژوهش هاي علمـي 

  . داده و نتيجه را به دبيرخانه اجرايي گزارش كنند

به منظور ايجاد وحدت رويه، تمركز و يكسـان سـازي در    -26ماده 

گذاران خارجي در كشـور، مركـز   ارايه اطالعات مورد نياز به سرمايه 

خدمات سرمايه گذاري خارجي، موضـوع فصـل چهـارم آيـين نامـه      

اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گـذاران خـارجي مصـوب    

و سازمان هاي امـور اقتصـادي و دارايـي اسـتانها، تنهـا       1381سال 

دستگاه هاي متولي اطالع رساني در موضوع سرمايه گذاري خارجي 

  .ن كانون مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي هستندبه عنوا

در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجـوز طبـق    -27ماده 

اين آيين نامه، ستاد سرمايه گـذاري  ) 2(مهلت زماني مقرر در ماده 

توانـد تخلـف مسـئول يـا مسـئوالن دسـتگاه        يا هيئت رسيدگي مي

به هيئت تخلفـات اداري  مشمول را بررسي و فرد يا افراد متخلف را 

متخلفان به مجازات هـاي مقـرر در بنـدهاي    . ذي ربط معرفي نمايد

مصـوب  «قانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري    » 9«به بعد ماده » د«

  . شوند محكوم مي » 1372

در صورتي كـه وظـايف صـدور مجـوز از دسـتگاه هـاي        -28ماده 

ناشـي از   مشمول به هر مرجع ديگري انتقال يابد وظايف و تعهـدات 

  .قانون و آيين نامه اجرايي آن الزم االتباع خواهد بود
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شرايط و فرآيند مقررات زدايي صدور انواع مجوزها بايـد   - 29ماده 

ايـران در   به گونه اي باشد كه با پذيرفتـه شـدن جمهـوري اسـالمي    

سازمان تجارت جهاني منجر به افزايش سرعت در نظام توليد،كسب 

  . فعاليت هاي اقتصادي كشور شود و كار،سرمايه گذاري و

منــابع و اعتبــارات الزم بــه منظــور تشــكيل دبيرخانــه  -30مــاده 

اجرايي، انتشار و به روز رساني اطالعات كتاب راهنما توسط سازمان 

و همچنين بودجه مورد نياز بـراي فعاليـت هيـات نظـارت هرسـاله      

نه به پيش بيني و براي تخصيص اعتبارات الزم در قالب بودجه ساال

  . شود معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد مي

وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش اقدامات  -31ماده 

اجرايي اين آيين نامه را هر شش ماه يكبار به ريـيس جمهـور ارايـه    

  . نمايد

مقررات مذكوردرتصويب نامـه هـاي هيـات وزيـران در      - 32ماده 

ل و تسريع در امرسرمايه گذاري و صدور مجـوز فعاليـت   مورد تسهي

هاي اقتصادي براي بخش هاي غيردولتي در قلمروهـاي مجـاز، كـه    

مغاير با مفاد اين آيين نامه است، از تاريخ تصويب اين آيين نامه لغو 

  .شود مي
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  )7(اصالحيه آيين نامه اجرايي ماده 
  11/11/1388مورخ  - ه 43838ت/221645تصويبنامه شماره 

  

  بسمه تعالي 

  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  

ــورخ    ــه م ــران در جلس ــأت وزي ــنهاد   4/11/1388هي ــه پيش ــا ب بن

ــورخ  137333/1/63شــماره ــور اقتصــادي و  9/9/1388م وزارت ام

قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه      ) 7(دارايي و به استناد ماده 

راي سياسـتهاي  چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و اجـ 

 :تصويب نمود  -1387مصوب   -قانون اساسي) 44(كلي اصل 

قـانون  ) 7(به آيين نامه اجرايـي مـاده   ) 28(متن زير به عنوان ماده 

ك مورخ 41336ت /  99595ياد شده ، موضوع تصويب نامه شماره 

بـه ترتيـب اصـالح    ) 32(تـا  ) 28(الحاق و شماره مواد  17/5/1388

  :گردد مي

به منظور تسريع و تسهيل در روند صدور مجوز فعاليت  – 28ماده 

اقتصادي ، دستگاههاي مشمول ايـن آيـين نامـه مجازنـد تمـام يـا       

بخشي از وظايف قابل واگذاري خود در زمينـه صـدور مجـوز را بـه     

اشخاص حقوقي بخـش خصوصـي و تعـاوني واجـد شـرايط واگـذار       

قانون ) 7(ده اين اشخاص مكلف به رعايت ضوابط موضوع ما. نمايند 

  . باشند  و اين آيين نامه مي

ضوابط و شرايط مربوط به نحوه تشكيل و فعاليت اشـخاص حقـوقي   

ياد شده و نيز مصاديق تخلفات و ضمانت اجراهـاي آن بـه تصـويب    

قـانون يـاد شـده خواهـد     ) 7(ماده ) 4(هيأت نظارت موضوع تبصره 

  .رسيد

   محمد رضا رحيمي  

  معاون اول رييس جمهور  
  



  

  

  

  

  فصل دوم
 

  اجرايي هايدستورالعمل

  قانون نظام جامع دامپروري كشور 5ماده 



  

  

  



  

  

  :دستورالعمل اجرايي) الف

  5ماده   5و  3، 2، 1بصره ت
  

        هايهايهايهايصدور مجوزها و پروانهصدور مجوزها و پروانهصدور مجوزها و پروانهصدور مجوزها و پروانه

        دامپروري صنعتي و نيمه صنعتيدامپروري صنعتي و نيمه صنعتيدامپروري صنعتي و نيمه صنعتيدامپروري صنعتي و نيمه صنعتي
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  بسمه تعالي

  

  جناب آقاي موحديان عطار

  رئيس محترم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور

  جناب آقاي عباسي

  معاون محترم امور توليدات دامي

  جناب آقاي غالمرضا رازقي

  حترم وزير و رئيس سازمان شيالت ايرانمعاون م

  جناب آقاي دستور

  رئيس محترم سازمان دامپزشكي كشور

  رؤساي محترم سازمان جهادكشاورزي استانها

  سالم عليكم

به پيوست ) 5و  3، 2، 1موضوع تبصره هاي (قانون نظام جامع دامپروري كشور ) 5(در اجراي ماده  

نظام صدور مجوزهاي دامپروري هاي صنعتي و نيمه صنعتي دستورالعمل اجرايي تبصره هاي فوق و 

  .با رعايت ساير مقررات و قوانين ذيربط براي اجرا ابالغ مي گردد

  

    

318/020  

10/1/1391 
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  بسمه تعالي

  

  جناب آقاي موحديان عطار

  رئيس محترم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور

  جناب آقاي عباسي

  داميمعاون محترم امور توليدات 

  جناب آقاي غالمرضا رازقي

  معاون محترم وزير و رئيس سازمان شيالت ايران

  جناب آقاي دستور

  رئيس محترم سازمان دامپزشكي كشور

  رؤساي محترم سازمان جهادكشاورزي استانها

  با سالم

قانون نظام  5در خصوص دستورالعمل اجرايي ماده  10/1/91مورخ  318/020پيرو ابالغيه شماره  

دامپروري بدينوسيله متن صحيح برخي از بندهاي دستورالعمل مذكور به شرح زير جهت اجراء  جامع

  :ابالغ ميگردد 

 : 1ماده  .1

  .تعريف ضوابط بهداشتي به دليل تكراري بودن حذف ميگردد 23رديف 

 : 14ماده  .2

استان  موافقت اصولي ،پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري با امضاء رئيس سازمان نظام مهندسي

 .بهداشتي آن با امضاء رئيس سازمان نظام دامپزشكي استان صادر ميگردد هايو پروانه

 : 22ماده ) الف(بند  7رديف  .3

 بازديد توسط كارشناس سازمان نظام دامپزشكي استان و يا شهرستان و اعالم گزارش

 :مراحل صدور پروانه بهداشتي بهره برداري  22ماده ) د(بند  7رديف  .4

روانه بهداشتي بهره برداري با امضاء رئيس سازمان نظام دامپزشكي استان يا اعالم پاسخ صدور پ

 با ذكر داليل مستند به واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي و متقاضي

 : 37ماده  .5

مسئوليت اجراي اين دستورالعمل و فرآيندهاي انجام كار آن حسب مورد برعهده رؤساي سازمان هاي 

ظام مهندسي و نظام دامپزشكي مي باشد و معاونت امور توليدات دامي ، سازمان شيالت و سازمان ن

دامپزشكي و واحدهاي ذيربط متناسب با وظيفه محوله مسئوليت نظارت بر چگونگي اجراي آن را 

  . عهده دار مي باشند

    
  

7195/020  

7/3/1391 
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  :مقدمه

مندي محدوديت امكانات و منابع مورد نياز در توليدات دامي و نياز

روزافزون جمعيت كشور به اين توليدات، ضرورت توجه ويژه به آن 

لذا فراهم آوردن امكانات و تسهيالت الزم به منظور . طلبدرا مي

گذاري و صدور مجوزهاي تسريع در فرآيندهاي مربوط به سرمايه

حوزه دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي به عنوان يكي از راهبردهاي 

كه اين امر به دليل اهميت  ،شودقلمداد مي وزارت جهاد كشاورزي

بنحوي كه با واگذاري اين . باشدتسهيل در صدور مجوزها مي

گذاران را تشويق به فعاليتهاي وظيفه و حذف مراحل اضافي سرمايه

همچنين با قانونمند كردن آن امكان . نماييمميدامپروري 

و بهداشتي ساماندهي و ارتقاء كمي و كيفي توليد و كنترل كيفي 

  . مواد غذايي دامي فراهم خواهد شد

هاي ي فعاليتاين دستورالعمل به منظور واگذاري صدور پروانه

دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي به سازمان نظام مهندسي 

كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري 

مع قانون نظام جا 5ماده  يباشد، كه در اجرااسالمي ايران مي

  .دامپروري كشور كه به شرح ذيل آمده است، تدوين گرديده است

  تعاريف  – 1ماده 

چهارپايان ، پرندگان ، آبزيان و (دام به حيواناتي شامل  :دام  •

گردد كه براي امور تغذيه انسان و يا اطالق مي) حشرات

هاي اقتصادي ، توليدي ، آزمايشگاهي ، تغذيه دام و فعاليت

 . توليد ، نگهداري و پرورش داده مي شوند ورزشي و تفريحي،

به علم و فن مديريت در پرورش ، تغذيه و  :دامپروري  •

اصالح نژاد دام به منظور دستيابي به استاندارد هاي ملي و 

 . بين المللي اطالق مي گردد
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عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و  :آبزيان •

دريا يا موجوداتي كه گياهي آبهاي شيرين، شور و لب شور 

شامل كليه مراحل رشد و نمو از (مراحلي از چرخه زندگي 

و يا مدت زيادي از عمر ) قبيل تخم، الرو و نوزادي و غيره

 .كنندخود را در آب طي مي

شامل مجموعه فعاليتهايي است كه جهت  :پرورش آبزيان •

نگهداري موجود آبزي پس از خروج از تخم و آغاز فعاليت 

 .شودي تا مرحله عرضه به بازار انجام مياتغذيه

عمل انتقال دامداريها از محدوده  :هاتجميع دامداري •

استحفاظي و خدماتي شهري و انتقال آنها به خارج از محدوده 

شهري و ساماندهي آنها بصورت مجتمع دامپروري را تجميع 

 .دامداري ها گويند

جدولي است كه فاصله مجاز محدوده  :جدول فواصل •

أسيساتي واحدهاي موضوع اين دستورالعمل را با محدوده ت

تأسيساتي واحدهاي مشابه و غيرمشابه و همچنين عوارض 

طبيعي و مناطق مسكوني را به منظور صدور پروانه تعيين 

 .نمايدمي

هاي مربوط به منابع به محدوده سرمايه :حريم منابع دامي •

اس ضوابط و گردد كه بر اسدامي و مستحدثات آنها اطالق مي

مقررات قانون سازمان دامپزشكي و قانون نظام جامع 

دامپروري به منظور حفظ فعاليتهاي دامپروري و جلوگيري از 

-هاي دامي و مشترك انسان و دام تعيين مياشاعه بيماري

 .گردد

گردد كه به واحدي اطالق مي : واحد دامداري صنعتي •

وساز ، بهداشتي و زيست محيطي در ساخت اصول فني
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آالت و تجهيزات آن متناسب با سيسات، ماشينتأساختمانها ،

 .مقررات مربوطه رعايت شده باشد

گردد كه به واحدي اطالق مي :واحد دامداري نيمه صنعتي •

اصول بهداشتي و زيست محيطي در آن رعايت شده است 

ليكن از نظر تأسيسات، تجهيزات و ساختمانها ، در حد 

 . باشدنمي واحدهاي دامداري صنعتي

عوارضي كه انسان در ايجاد آنها دخالت  :عوارض تأسيساتي •

 .دارد

عوارضي كه انسان در ايجاد آنها دخالت  :عوارض طبيعي •

 .ندارد

مكاني است كه در آن تعدادي واحد  :مجتمع دامپروري •

دامداري با يك نوع دام و شيوه بهره برداري واحد با رعايت 

 .ايجاد مي گردد هضوابط مربوط

اي است كه بنا به درخواست بهره برگه :مجوز تغيير كاربري •

بردار براي توسعه فعاليت با رعايت مراتب اين دستورالعمل و 

 .ساير مقررات مربوطه صادر ميگردد

كارشناس رشته دامپروري حداقل با  :مسئول فني توليد •

اي از سازمان نظام مدرك ليسانس و داراي صالحيت حرفه

ست كه مسئوليت امور فني توليد مهندسي كشاورزي ا

واحدهاي دامپروري را به عهده دارد و در قبال صاحب پروانه 

 .باشدو مراجع ذي صالح در امر توليد مسئول مي

شخصي كه پس از تأييد صالحيت  :مسئول فني بهداشتي •

نظام  توسط سازمان نظام دامپزشكي و با اخذ پروانه از سازمان

اني وظيفه كنترل بهداشتي را و يا واحدهاي استدامپزشكي 
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در واحدهاي موضوع اين دستورالعمل مطابق شرح وظايف 

 .ابالغي از سوي سازمان دامپزشكي بر عهده دارد

پرورش آبزيان شامل مجموعه فعاليتهايي  :پرورش آبزيان  •

است كه جهت نگهداري موجود آبزي پس از خروج از تخم و 

 .ه بازار انجام مي شودآغاز فعاليت تغذيه اي تا مرحله عرضه ب

به محدوده اطراف هر روستا اطالق مي گردد  :حريم روستا  •

كه براساس عرف و فرهنگ روستائيان جهت نيازهاي زيستي ، 

چراي دام و عبور و مرور مورد استفاده قرار مي گيرد و به 

 . تصويب مراجع ذيصالح رسيده باشد

مجموعه سياستهاي حاكميتي  :سياستهاي دامپروري  •

و تشويق  وزارت جهاد كشاورزي است كه براي حفظ، توسعه

هاي دامپروري، قانونمند كردن و سرمايه گذاري در فعاليت

 ،ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي

افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي و اشتغالزايي، و كاربرد فن 

توليدات  باشند كه ساالنه توسط معاونت امورآوري روز مي

 . شوددامي و سازمان شيالت ايران ابالغ مي

عبارت است از مجموعه  :جامع دامپروري كشور نظام •

ها، استانداردها و الگوهايي كه بر مقررات، ضوابط، چهارچوب

ي، ياساس آن كليه فعاليتهاي مطالعاتي، طراحي، اجرا

مديريتي در خصوص پرورش، اصالح نژاد، تغذيه، توليد مثل و 

دام در جهت  منابع) بيو تكنولوژي(آوري جديد  ت فنزيس

و ساالنه  يابد يفي توليدات مربوط سامان ميارتقاء كمي و ك

ها موضوع توسط ستاد هماهنگي اجراي فرآيند صدور پروانه

 . شوداين دستورالعمل بررسي و تصويب و منتشر مي 18ماده 
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 هايي است كه با رعايت ضوابط فنيمنظور نقشه :نقشه  •

جهت احداث واحدهاي دامپروري با ظرفيتهاي گوناگون و 

مطابق با اقليمهاي مختلف و توسط مهندسين مشاور تهيه 

 . شودمي

اي از ضوابط ، مشخصات مجموعه :هاي فنيدستورالعمل •

فني و روشها مي باشد كه بر اساس اصول علمي و فني 

موجود در كشور با توجه به شرايط اقليمي، زيست محيطي، 

، ءو براي ارتقاء كيفيت طراحي، اجرا اقتصادي ، اجتماعي

برداري طرحهاي دامپروري تهيه و تدوين و نگهداري و بهره

 .  شودتوسط معاون وزير در امور توليدات دامي ابالغ مي

اي از ضوابط و مقررات مجموعه :هاي بهداشتيدستورالعمل •

وجود باشد كه بر اساس اصول علمي بهداشتي مبهداشتي مي

زيست محيطي ، در كشور با توجه به شرايط اقليمي، 

و بمنظور رعايت بهداشت توليدات دامي اقتصادي، اجتماعي

 . توسط سازمان دامپزشكي تهيه و جهت اجرا ابالغ مي شود

هاي اجرايي طرحي است كه شامل نقشه :اجرايي طرح •

ي و اقتصادهاي ساختمان، تأسيسات و محدوده اجرايي، جنبه

 .باشددامداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي مي ت محيطيزيس

سندي است كه در محدوده زماني و مكاني مشخصي  :پروانه  •

به منظور انجام يكي از فعاليتهاي موضوع اين دستورالعمل 

  . شودبراي اشخاص حقيقي و يا حقوقي صادر مي

مجوزي است كه بنا به درخواست متقاضي :  موافقت اصولي •

ليتهاي موضوع اين دستورالعمل در چهارچوب براي شروع فعا

سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان نظام 

 .مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي صادر مي شود



  

 

  41/  قانون نظام جامع دامپروري كشور 5ماده  اجرايي هايدستورالعمل

مدارك مورد  ارايهسندي است كه پس از : پروانه تأسيس •

نياز و در صورت داشتن شرايط الزم مطابق با سياستهاي 

واحد مورد تقاضا در  وزارت جهاد كشاورزي ، براي احداث

قطعه زمين مورد تائيد توسط سازمان نظام مهندسي 

 . كشاورزي صادر مي شود

سندي است كه پس از اتمام عمليات  :پروانه بهره برداري  •

 و احداث و تجهيز واحد دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

تطبيق با طرح اوليه، جهت آغاز فعاليت توليدي توسط 

 . شاورزي بنام متقاضي صادر مي شودسازمان نظام مهندسي ك

سندي است كه بمنظور دريافت موافقت : پروانه بهداشتي •

برداري در چارچوب هبهر اصولي، پروانه تأسيس و پروانه

ضوابط و مقررات و دارا بودن ساير شرايط الزم توسط سازمان 

 .شودنظام دامپزشكي صادر مي

متقاضي به مجوزي است كه بنا به درخواست : مجوز توسعه •

منظور توسعه و افزايش سطح و يا ظرفيت دامپروري صنعتي 

و نيمه صنعتي موجود بر اساس ضوابط اين دستورالعمل، پس 

از اخذ پروانه بهداشتي مربوطه از سازمان نظام دامپزشكي 

 .گرددتوسط سازمان نظام مهندسي صادر مي

مجوزي است كه بنا به : مجوز نوسازي و بهسازي   •

متقاضي با توجه به پيشرفت فن آوري و ساير درخواست 

جهت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مسائل مرتبط با 

بهسازي و نوسازي طبق ضوابط اين دستورالعمل پس از اخذ 

پروانه بهداشتي مربوطه از سازمان نظام دامپزشكي توسط 

 .سازمان نظام مهندسي صادر مي گردد
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براساس شرايط شخص حقيقي يا حقوقي است كه  :متقاضي •

مندرج در گردش كار صدور مجوزهاي موضوع اين 

 .نمايددرخواست خود اقدام مي ارايهدستورالعمل نسبت به 

منظور هيئت بدوي  :هاي بدوي و عالي انتظاميهيئت •

قانون  28و هيئت عالي انتظامي ماده  26انتظامي ماده 

سيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و أت

 25و هيئت عالي انتظامي ماده  24بدوي انتظامي ماده  هيئت

 .باشد قانون سازمان نظام دامپزشكي مي

 7ماده  2منظور هيأت موضوع تبصره  :هيأت رسيدگي  •

قانون اساسي مي باشد  44قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 

، كه به رياست وزير اموراقتصادي و دارايي يا معاون وي و با 

  . ستگاههاي ذيربط تشكيل ميگرددحضور معاونين د

منظور معاونت امور توليدات  :معاونت امور توليدات دامي •

 .باشددامي وزارت جهاد كشاورزي مي

 . منظور سازمان شيالت ايران ميباشد :سازمان شيالت  •

منظور سازمان دامپزشكي كشور  :سازمان دامپزشكي •

 . ميباشد

م دامپزشكي منظور سازمان نظا :سازمان نظام دامپزشكي •

 .باشدجمهوري اسالمي ايران مي

منظور سازمان نظام مهندسي  :سازمان نظام مهندسي  •

 باشدكشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسالمي ايران مي

منظور سازمانهاي نظام  :واحدهاي استاني و يا شهرستاني •

مهندسي و نظام دامپزشكي استان و يا شهرستان و يا دفاتر 

ت غيردولتي عضو سازمانهاي مذكور حسب خدما ارايهموضوع 

 .باشندمورد مي
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 18منظور ستاد هماهنگي موضوع ماده  :ستاد هماهنگي •

 .باشداين دستورالعمل مي

العمل اجرايي ، فرآيندها و تعرفه منظور دستور :دستورالعمل •

دامپروري كشور  قانون نظام جامع 5هاي مربوط به ماده 

 .باشدمي) 5و  3،  2،  1هاي موضوع تبصره(

  :اهداف  -  2ماده 

  :هدف اصلي - الف

-سيس ، بهرههاي تأواگذاري فرآيند صدور موافقت اصولي و پروانه

هاي بهداشتي دامپروري پروانهبرداري ، تمديد ،توسعه و ابطال و 

هاي نظام مهندسي به ترتيب به سازمانصنعتي و نيمه صنعتي 

الزم به منظور  يهاايجاد زمينه كشاورزي و نظام دامپزشكي و

وظايف حاكميتي  امورانجام اعمال مديريت بهينه دولت، از طريق 

ريزي و نظارت بر انجام مأموريت ها و گذاري ، برنامه سياستنظير

  .وظايف محوله

  :اهداف فرعي -ب 

 .اجرايي كردن موادي از قانون نظام جامع دامپروري •

بخش هاي بهره گيري حداكثري از ظرفيت و توانمندي •

  .غيردولتي

 . هر يك از واحدهاي مرتبط تعيين وظايف و نقش •

 .ارتقاء سطح نظارت وارزيابي برانجام وظايف  •

تسهيل وتسريع در امور سرمايه گذاري در بخش افزايش  •

 . توليد و ارتقاء سطح بهره وري

 .اشتغال فارغ التحصيالن بخش كشاورزي  •
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 :محدوده فرآيند:  3ماده 

-ط به صدور موافقت اصولي و ساير پروانهشامل كليه مراحل مربو

گردد كه هاي مربوط به دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي اطالق مي

درخواست متقاضي شروع و تا مرحله صدور وتحويل پروانه از مرحله 

 .يابد به متقاضي ادامه مي

وظايف واحدهاي مرتبط با صدور مجوزها و پروانه ها به  – 4 ماده

  :گردد شرح ذيل تعيين مي 

  معاونت امور توليدات دامي: الف 

ريزي، هماهنگي و نظارت عاليه بر گذاري، برنامهسياست •

برداري هاي تأسيس و بهرهصدور موافقت اصولي وپروانه

 دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي 

فني و ،ها، استانداردهاي اجرايي تهيه و ابالغ دستورالعمل •

و پروانه هاي تأسيس  نظارتي مربوط به صدور موافقت اصولي

 و بهره برداري دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

هاي مربوط به ايجاد و توسعه دامپروري تعيين و اعالم ظرفيت •

صنعتي و نيمه صنعتي به سازمان جهاد كشاورزي استان و 

 سازمان نظام مهندسي

تدوين ضوابط و مقررات مربوط به نظـارت و بازرسـي فنـي از     •

 .نيمه صنعتي كشوردامپروري صنعتي و 

هاي آموزشي هاي دورهشناسايي و تعيين عناوين و سرفصل •

مورد نياز موافقت اصولي و پروانه هاي تأسيس و بهره برداري 

دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي و اعالم به سازمان نظام 

  .ريزي و اجراءمهندسي جهت برنامه



  

 

  45/  قانون نظام جامع دامپروري كشور 5ماده  اجرايي هايدستورالعمل

هاي رهبرگزاري دوهمكاري با سازمان نظام مهندسي در زمينه  •

موافقت آموزشي كارشناسان ذيربط در جهت واگذاري صدور 

  هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتياصولي و پروانه

هاي مختلف گذاري در حوزهحمايت از سرمايههدايت و  •

دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مطابق با سياستهاي اعالم 

 . شده

اي فراهم آوردن زمينه هماهنگي و همكاري بين سازمانه •

صدور  فرآينددر اجراي  ذيربط با سازمان نظام مهندسي

هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي موافقت اصولي وپروانه

 .در چارچوب وظايف قانوني

بررسي قوانين و مقررات حاكم بر صدور موافقت اصولي و  •

برداري دامپروري صنعتي و نيمه هاي تأسيس و بهرهپروانه

مشكالت و خالءهاي قانوني و  صنعتي به منظور شناسايي

 . پيگيري جهت رفع آنها

اخذ سياستهاي مربوط به بهداشت دام، بيماريهاي دامي،  •

چگونگي انتشار و شيوه هاي مبارزه با آن از سازمان 

 هايريزيبرداري از اين سياستها در برنامهدامپزشكي و بهره

هاي تأسيس و بهره مربوط به صدور موافقت اصولي، پروانه

 .برداري دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

نظارت عاليه و ارزيابي عملكرد سازمان نظام مهندسي در  •

خصوص صدور موافقت اصولي و پروانه هاي تأسيس، بهره 

گزارش به وزير جهاد كشاورزي و ساير مراجع  ارايهبرداري و 

 .ذيربط
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  سازمان جهاد كشاورزي استان و مديريت شهرستان: ب 

ايت از سرمايه گذاري در حوزه هاي مربوط به هدايت و حم •

هاي اعالم شده از سوي معاونت امور اموردام مطابق با سياست

 توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي

همكاري در تعيين ظرفيتهاي مربوط به ايجاد و توسعه  •

 دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي و اعالم به معاونت ذيربط

همكاري بين سازمانهاي  فراهم آوردن زمينه هماهنگي و •

ذيربط با سازمان نظام مهندسي به منظور صدور موافقت 

برداري دامپروري صنعتي و هاي تأسيس و بهرهاصولي و پروانه

 نيمه صنعتي 

نظارت بر عملكرد واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمانهاي  •

هاي نظام مهندسي در زمينه صدور موافقت اصولي و پروانه

برداري دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي و رهتأسيس و به

 گزارش به مراجع ذيربط ارايه

هاي آموزشي مورد نياز و اعالم به شناسائي و تعيين دوره •

 ريزي و اجراءسازمان نظام مهندسي جهت برنامه

همكاري با سازمان نظام مهندسي در زمينه آموزش  •

-وانهكارشناسان به منظور واگذاري صدور موافقت اصولي و پر

 .برداري دامپروري صنعتي و نيمه صنعتيهاي تأسيس و بهره

 صنعتي و نيمه صنعتي هاي دامپرورينظارت بر فعاليت •

 سازمان دامپزشكي كشور: ج 

سياستگذاري ، برنامـه ريـزي ، همـاهنگي ونظـارت عاليـه بـر        •

 .هاي بهداشتي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتيصدور پروانه
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عمل هــا ، اســتانداردهاي اجرايــي و تهيــه و تــدوين دســتورال •

نظارتي در خصوص صدور پروانه بهداشتي دامپروري صـنعتي  

 و نيمه صنعتي

اعالم سياستهاي اصول بهداشت دام و مجموعـه دسـتورالعمل    •

هاي ضروري درخصوص بيماريهاي مشترك بين دام و انسـان  

هاي مبارزه و جلوگيري از انتشار آن و اعالم به معاونت و شيوه

ــو ــام   ام ــازمانهاي نظ ــازمان شــيالت، س ــي، س ــدات دام ر تولي

دامپزشكي و نظام مهندسـي و اعـالم عمـومي در ابتـداي هـر      

 .سال

هـاي آموزشـي   شناسايي و اعـالم عنـاوين و سرفصـلهاي دوره    •

هاي بهداشتي دامپروري صـنعتي  مورد نياز جهت صدور پروانه

ريـزي  و نيمه صنعتي به سازمان نظام دامپزشكي جهت برنامه

 .ءو اجرا

ــراي    • ــه اج ــكي در زمين ــام دامپزش ــازمان نظ ــا س ــاري ب همك

آموزشهاي مربوط به صدور پروانه بهداشتي دامپروري صنعتي 

 .و نيمه صنعتي

هـاي  شناسائي مناطق آلوده به بيماريهـاي واگيـردار و كـانون    •

بيماري زا و اعالم مناطق مذكور و قرنطينه بـه معاونـت امـور    

 ت ايران در پايان هر ماهتوليدات دامي و سازمان شيال

فراهم آوردن زمينـه همـاهنگي و همكـاري بـين سـازمانهاي       •

هـاي  ذيربط با سازمان نظام دامپزشكي در اجراي صدور پروانه

 بهداشتي

ي مربـوط بـه صـدور    هاو شناسايي مشكالت و نارسايي احصاء •

پروانه هاي بهداشتي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي و اعالم 
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جهـت  ) اين دستورالعمل 18موضوع ماده (گي به ستاد هماهن

 پيگيري براي اقدام

ــه نظــارت و بازرســي بهداشــتي از   • ــوط ب ــدوين ضــوابط مرب ت

 .دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

ــر فعاليــت  • هــا و چگــونگي اعمــال ضــوابط و  نظــارت عاليــه ب

 استانداردهاي بهداشتي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

دامپزشـكي در خصـوص صـدور    ارزيابي عملكرد سازمان نظام  •

گـزارش مسـتند بـه وزارت جهـاد      ارايههاي بهداشتي و پروانه

 .كشاورزي و ساير مراجع ذيربط

 اداره كل دامپزشكي استان: د 

هـاي  شناسائي مناطق آلوده بـه بيماريهـاي واگيـردار، كـانون     •

بيماري زا و اعالم آن در پايان هر ماه به سـازمان دامپزشـكي   

ود توليدات دامي استان و اداره كل شـيالت  كشور، معاونت بهب

 .استان و ساير مراجع ذيربط

همكـاري بــا واحــدهاي اســتاني و شهرســتاني ســازمان نظــام   •

ــه    ــدور پروان ــان ص ــوزش كارشناس ــه آم ــكي در زمين دامپزش

 .بهداشتي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

نظــارت بــر نحــوه عملكــرد واحــدهاي اســتاني و شهرســتاني   •

امپزشكي در خصوص صـدور پروانـه بهداشـتي    سازمان نظام د

 .دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

هاي مربـوط بـه صـدور    احصاء و شناسايي مشكالت و نارسايي •

پروانه هاي بهداشتي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي و اعالم 

 به سازمان دامپزشكي

 نظارت و بازرسي بهداشتي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي •
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  الت ايرانسازمان شي: هـ 

ريـزي ، همـاهنگي و نظـارت عاليـه بـر      سياستگذاري ، برنامـه  •

 هاي مراكز تكثير و پرورش آبزيان صدور پروانه

تعيــين و اعــالم ظرفيتهــاي ايجــاد و توســعه مراكــز تكثيــر و  •

 پرورش آبزيان با همكاري ادارات كل شيالت

ــدوين • ــي و دســتورالعمل تهيــه و ت هــا و اســتانداردهاي اجراي

ور پروانه هاي مربوطه به مراكـز تكثيـر و پـرورش    نظارتي صد

 آبزيان

هـاي آموزشـي   دورهشناسايي و تعيين عنـاوين و سرفصـلهاي    •

 ،هـاي تأسـيس   مورد نياز مربوط به موافقـت اصـولي و پروانـه   

برداري مراكز تكثير و پرورش آبزيان و اعالم بـه سـازمان   بهره

 .نظام مهندسي جهت برنامه ريزي و اجراء 

با سازمان هاي نظام مهندسـي در خصـوص آمـوزش    همكاري  •

كارشناسان ذيربط در جهت واگذاري صدور موافقت اصـولي و  

 پروانه هاي مراكز تكثير و پرورش آبزيان

گـذاري در حـوزه هـاي مختلـف     هدايت و حمايـت از سـرمايه   •

 مراكز تكثير و پرورش آبزيان

فراهم آوردن زمينـه همـاهنگي و همكـاري بـين سـازمانهاي       •

بط با سـازمان نظـام مهندسـي در اجـراي فرآينـد صـدور       ذير

موافقت اصولي و سـاير پروانـه هـاي مراكـز تكثيـر و پـرورش       

 آبزيان

بررسي قوانين و مقررات حـاكم بـر صـدور موافقـت اصـولي و       •

هـاي مربـوط بـه مراكـز تكثيـر و پـرورش آبزيـان        ساير پروانه

بمنظور شناسايي مشـكالت و خـالء هـاي قـانوني و پيگيـري      

 هت رفع آنج
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نظارت عاليه و ارزيـابي عملكـرد سـازمان نظـام مهندسـي در       •

خصوص صدور موافقت اصولي و پروانـه هـاي مراكـز تكثيـر و     

 گزارش به مراجع ذيربط ارايهپرورش آبزيان و 

اخذ سياستهاي مربوط بـه بهداشـت دام، بيماريهـاي آبزيـان،      •

پزشكي هاي مبارزه با آن از سازمان دامچگونگي انتشار و شيوه

ريـزي هـاي مربـوط بـه     و بهره برداري از سياسـتها در برنامـه  

صدور موافقت اصولي، پروانـه هـاي تأسـيس و بهـره بـرداري      

 مراكز تكثير و پرورش آبزيان

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري : و 

  اسالمي ايران

و ها، استانداردها و ساير ضـوابط   رعايت سياستها، دستورالعمل •

پيشـنهادات   ارايـه مقررات ابالغـي وزارت جهـاد كشـاورزي و    

 اصالحي 

صدور موافقت اصولي وپروانـه هـاي تأسـيس و بهـره بـرداري       •

،تمديد ، توسعه و ابطال دامپـروري صـنعتي و نيمـه صـنعتي     

هـاي اعـالم شـده از سـوي     مطابق با سياستها و دسـتورالعمل 

 .معاونت امور توليدات دامي و سازمان شيالت

مين و بكارگيري نيروي انساني متخصص و مورد نياز جهـت  تأ •

بـرداري  هـاي تأسـيس و بهـره   صدور موافقت اصـولي و پروانـه  

 دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي 

هـاي خـدمات كارشناسـي مربـوط بـه صـدور        پيشنهاد تعرفـه  •

موافقت اصولي و پروانه هاي تأسيس و بهره برداري دامپروري 

كاري معاونت امور توليدات دامي صنعتي و نيمه صنعتي با هم

و سازمان شيالت و پيگيـري جهـت تصـويب از طريـق سـتاد      
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و ابـالغ آن  ) ايـن دسـتورالعمل   18موضـوع مـاده   ( هماهنگي

 .توسط وزير جهاد كشاورزي

تعيين دفاتر خدمات دامپروري غيردولتي و همكـاري بـا آنـان     •

 در دريافت مدارك، تكميل پرونده، صدور اسـتعالم و پيگيـري  

صدور مجوز به منظور صدور موافقـت اصـولي و سـاير پروانـه     

 .هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

ــايي  • ــكالت و نارس ــاء مش ــايي و احص ــا شناس ــرتبط ب ــاي م  ه

صــدورموافقت اصــولي و ســاير پروانــه هــاي تأســيس و بهــره 

برداري دامپروري صنعتي و نيمـه صـنعتي و اعـالم بـه سـتاد      

و پيگيـري  ) دسـتورالعمل  ايـن  18موضـوع مـاده   ( هماهنگي

 جهت رفع آنها

تعيين صالحيت و رتبه بندي كارشناسان عضو سـازمان نظـام    •

 مهندسي جهت اجراي اين دستورالعمل

تهيه و تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز مطابق بـا ضـوابط    •

 فني تعيين شده جهت صدور مجوزها

بسترسازي در جهت ايجاد، توسعه و كنترل دامپروري صنعتي  •

ــ  ــنعتي از طري ــه ص ــمينارها  و نيم ــزاري همايشــها ، س ق برگ

بازديدهاي تخصصي براساس سياستها و برنامه هـاي معاونـت   ،

 امور توليدات دامي و سازمان شيالت

هـاي مربـوط بـه ايجـاد و توسـعه      همكاري در تعيين ظرفيت •

 واحدهاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي 

هـاي مـرتبط بـا    حفظ و نگهداري مطلوب از سـوابق وپرونـده   •

بـرداري  هـاي تأسـيس و بهـره   صدور موافقت اصـولي وپروانـه  

 دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي
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تهيه و توزيع كتب ، نشريات آموزشي ، فـيلم و سـاير وسـائل     •

 .بردارانكمك آموزشي براي كارشناسان و بهره

هــا و كارگاههــاي آموزشــي مــرتبط بــراي     برگــزاري دوره •

مطــابق بــا اعــالم معاونــت امــور  كارشناســان و بهــره بــرداران

 .توليدات دامي و سازمان شيالت

تهيــه و اســتقرار سيســتم مكــانيزه صــدور موافقــت اصــولي و  •

بـرداري دامپـروري صـنعتي و نيمـه     هاي تأسيس و بهرهپروانه

صنعتي بـا نظـارت معاونـت امـور توليـدات دامـي و سـازمان        

 .شيالت

ي و ارسـال بـه   تهيه و اعالم گزارشـات نوبـه اي و غيـر نوبـه ا     •

 معاونت امور توليدات دامي و سازمان شيالت

  سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران: ز 

هاي بهداشتي بـراي موافقـت اصـولي، تأسـيس و     صدور پروانه •

 .بهره برداري دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

هـا و سـاير ضـوابط و مقـررات      رعايت سياستها، دسـتورالعمل  •

ــهســازمان دامپزشــكي و بهداشــتي ابالغــي  پيشــنهادات  اراي

 اصالحي در اين خصوص

تأمين و بكارگيري نيروي انساني متخصص مـورد نيـاز جهـت     •

 صدور پروانه هاي بهداشتي

هاي خدمات كارشناسي مربوط به صدور پروانه  پيشنهاد تعرفه •

بهداشــتي دامپــروري صــنعتي و نيمــه صــنعتي بــا همكــاري 

ــت    ــري جه ــكي و پيگي ــازمان دامپزش ــتاد  س ــويب در س تص

و ابـالغ آن توسـط وزيـر جهـاد      18هماهنگي موضـوع مـاده   

 كشاورزي
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تعيين دفاترخدمات دامپزشكي غيردولتي و همكاري بـا آنـان    •

در دريافت مدارك، تكميل پرونده، صدور اسـتعالم و پيگيـري   

هـاي بهداشـتي دامپـروري    صدور مجوز به منظور صدور پروانه

 صنعتي و نيمه صنعتي

احصاء مشكالت و نارسـاييهاي مربـوط بـه صـدور     شناسايي و  •

هاي بهداشتي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي به ستاد پروانه

اين دستورالعمل جهت پيگيـري و   18هماهنگي موضوع ماده 

 .رفع آن

بندي دامپزشكان عضـو سـازمان نظـام    تعيين صالحيت و رتبه •

 دامپزشكي جهت اجراي دستورالعمل

تجهيزات مورد نياز مطابق بـا ضـوابط    تهيه و تأمين امكانات و •

 هاي بهداشتيبهداشتي تعيين شده جهت صدور پروانه

ــزاري دوره • ــاه برگ ــا و كارگ ــراي    ه ــرتبط ب ــي م ــاي آموزش ه

  برداران مطابق با اعالم سازمان دامپزشكيكارشناسان و بهره

حفظ و نگهـداري مطلـوب از سـوابق و پرونـده هـاي مـرتبط        •

ي دامپــروري صــنعتي و نيمــه بهداشــت باصــدور پروانــه هــاي

 .صنعتي

هـاي بهداشـتي   تهيه و استقرار سيستم مكانيزه صـدور پروانـه   •

 دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي با نظارت سازمان دامپزشكي 

تهيه و توزيع كتب ، نشريات آموزشي ، فـيلم و سـاير وسـائل     •

 .كمك آموزشي براي كارشناسان وبهره برداران

ي و حقوقي اعم ازدولتي، تعاوني و كليه اشخاص حقيق : 5ماده 

خصوصي كه اقدام به فعاليت در امور دامپروري صنعتي و نيمه 

نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه هاي صنعتي مي

ها و ، برنامهبهداشتي مطابق با سياستها  برداري وتأسيس، بهره
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سايرضوابط و استانداردهاي وزارت جهادكشاورزي و سازمانهاي 

  .باشندوابسته و تابعه ذيربط مي

هاي تأسيس و بهره برداري ، موافقت اصولي و پروانه :1تبصره 

تمديد ، توسعه و ابطال دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي توسط 

  .گرددسازمان نظام مهندسي استان يا شهرستان صادر مي

هاي بهداشتي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي پروانه :2تبصره 

حدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي توسط وا

  .گرددصادر مي

سازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي با قبول  :3تبصره 

مسئوليت، مجاز به استفاده از توانمنديهاي اعضاء، تشكلها، صنوف و 

انجمنهاي مرتبط در امور اجرايي مربوط به صدور موافقت اصولي و 

  .باشند ساير پروانه ها مي 

سياستها، دستورالعملها و فرآيندها و ضوابط فني مربوط  : 6ماده 

برداري ، تمديد ، هاي تأسيس، بهرهپروانهبه صدور موافقت اصولي و 

توسعه، ابطال و پروانه هاي بهداشتي مربوط به دامپروري صنعتي و 

نيمه صنعتي حسب مورد توسط معاونت امور توليدات دامي، 

سازمان دامپزشكي تهيه و به سازمانهاي نظام  سازمان شيالت و

مهندسي و نظام دامپزشكي و ساير واحدهاي ستادي و استاني تابعه 

  .گرددمي بصورت ساالنه جهت اجرا ابالغ

 سازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي ملزم به رعايت :تبصره

هاي ابالغي بوده و ضروريات گزارش دقيق سياستها و دستورالعمل

قدامات انجام شده را هر سه ماه يكبار به معاونت امور توليدات ا

  .نمايندميدامي ، سازمان دامپزشكي و سازمان شيالت اعالم 

نظام مهندسي و نظام دامپزشكي موظفند  سازمانهاي : 7ماده 

رساني عمومي در خصوص چگونگي و مراحل صدور اطالع نسبت به
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م و مدارك و فرمهاي مورد نياز ها اقداموافقت اصولي و ساير پروانه

  .را رايگان در اختيار متقاضيان قرار دهند

سازمان هاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي موظفند  : 8ماده 

اين دستور العمل نسبت به ايجاد  حداكثر شش ماه پس از ابالغ

واحدهاي صدور پروانه در كليه مراكز استانها و يا شهرستانها اقدام 

آدرس و شماره تماس اين مراكز را به اطالع سازمان  نموده و ليست،

  .جهاد كشاورزي استانها و مردم برسانند 

سازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي موظفند  :1تبصره 

ساالنه ليست واحدهاي استاني و شهرستاني كه مجاز به صدور 

موافقت اصولي، پروانه هاي تأسيس ، بهره برداري ، تمديد ، توسعه 

باشند را به سازمانهاي جهاد هاي بهداشتي ميابطال ساير پروانه و

كشاورزي استان، سازمان دامپزشكي، معاونت امور توليدات دامي و 

  .سازمان شيالت ارسال و نسبت به اعالم عمومي آن اقدام نمايند 

ها در برخي از در صورت عدم امكان صدور پروانه: 2تبصره 

ام مهندسي و نظام دامپزشكي موظفند شهرستانها ، سازمانهاي نظ

بمنظور تسهيل و تسريع در امور متقاضيان نسبت به تعيين 

موضوع را به اطالع  و نزديكترين شهرستان داراي صالحيت اقدام

  . سازمان جهاد كشاورزي استان و عموم مردم برساند

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  : 9ماده 

از دريافت درخواست متقاضيان نسبت به پذيرش ، موظفند پس 

ثبت درخواست و تشكيل پرونده حداكثر ظرف يك هفته كاري 

  .اقدام نمايند

ــاده  ــا    :10م ــتاني و ي ــدهاي اس ــكي و واح ــام دامپزش ــازمان نظ س

شهرستاني آن موظفند حداكثر ظرف يكماه پس از مراجعه متقاضي 

سـتاني سـازمان نظـام    و ثبت معرفي نامه واحدهاي استاني و يا شهر
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هاي بهداشتي مربوط بـه  رسيد صدور پروانه ارايهمهندسي نسبت به 

برداري اقدام و در صورت مخالفت بـا  موافقت اصولي، تأسيس و بهره

هاي بهداشتي مراتـب را بـه صـورت كتبـي و مسـتدل      صدور پروانه

روز به متقاضي و واحدهاي اسـتاني و يـا شهرسـتاني    10ظرف مدت 

  .م مهندسي اعالم نمايندسازمان نظا

در صورت عدم اعالم پاسخ توسط سازمان نظام دامپزشـكي   :تبصره

استان يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن در زمان تعيين شـده،  

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظـام مهندسـي مجـاز بـه     

موافقت اصولي يا پروانـه هـاي تأسـيس و بهـره بـرداري مـي       صدور 

و عواقب ناشي از آن متوجـه سـازمان نظـام دامپزشـكي مـي      باشند 

  .گردد 

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظـام مهندسـي    : 11ماده 

بمنظور صدور پروانه تأسيس موظف به اخذ استعالم از دسـتگاههاي  

  :دنباشذيل مي

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي -

  ست استان و يا شهرستاناداره كل محيط زي -

  شركت آب و فاضالب استان و يا شهرستان -

  شركت توزيع نيروي برق استان و يا شهرستان -

  اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان و يا شهرستان -

  مديريت اموراراضي استان و يا شهرستان -

  سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان و يا شهرستان -

ليت نظارت بر رعايت ضـوابط مربـوط بـه هريـك از     مسئو :1تبصره 

دستگاههاي مذكور توسط متقاضي برعهده همان دستگاه مي باشـد  

سازمان نظام مهندسي مجـاز بـه اخـذ اسـتعالم از سـاير       :2تبصره 

  .باشددستگاههاي خارج از عناوين مذكور نمي
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ها و شـرايط اسـتانها اسـتعالم از سـاير     با توجه به ويژگي :3تبصره 

ستگاههايي كه از آنها ذكر نام نشده است با تأييد ستاد همـاهنگي  د

  . امكان پذير مي باشد 

سازمان نظام مهندسي موظف است همـاهنگي و اقـدامات    :12ماده 

الزم بمنظــور تســريع در پاســخ بــه اســتعالمات مــورد نيــاز توســط 

اين دستورالعمل جهت صـدور پروانـه    11دستگاههاي موضوع ماده 

  .ل داردها را معمو

واحدهاي ستادي و استاني ذيربط در وزارت جهادكشاورزي  :بصرهت

موظفند همكاريهاي الزم را با سازمان نظام مهندسي جهت تسـريع  

در اخذ پاسخ استعالمات و ايجاد هماهنگي در سطوح ملي و استاني 

  .بعمل آورند

معاونـت امـور توليـدات دامي،سـازمان جهـاد كشـاورزي       :  13ماده 

سازمان شيالت ، سازمان دامپزشكي و واحدهاي اسـتاني و  استان و 

ماه پس از ابـالغ ايـن    6مدت  شهرستاني آن موظفند حداكثر ظرف

دستورالعمل كليه سـوابق و مسـتندات مربـوط بـه صـدور موافقـت       

اصولي و ساير پروانه ها را حسب مورد به سازمانهاي نظام مهندسـي  

  .و نظام دامپزشكي تحويل دهند

كليه واحدهاي موضوع اين ماده موظفند قبـل از تحويـل    :1تبصره 

ــان     ــي كارشناس ــان دسترس ــت امك ــاري الزم را جه ــدارك همك م

سازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشـكي بـه سـوابق را معمـول     

  .دارند

سازمان هاي نظام مهندسي و نظام دامپزشـكي موظفنـد    :2تبصره 

رايط الزم جهـت  ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل شـ  6ظرف مدت 

نگهداري مطلوب از سوابق و مستندات را فراهم و سپس نسـبت بـه   

  .د نتحويل مدارك اقدام نماي
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موافقت اصولي ، پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري با : 14ماده 

رئيس سازمان نظام مهندسي استان و پروانه هاي بهداشتي امضاء 

  .ان صادر ميگردد آن با امضاء رئيس سازمان نظام دامپزشكي است

انتقال، تغيير نام و نوع فعاليت مندرج در موافقت اصولي : 15ماده 

ممنوع و استفاده از مدارك موجود در پرونده در صورتي امكانپذير 

است كه بنا بر درخواست رسمي متقاضي موافقت اصولي صادر 

  .شده، باطل و متقاضي درخواست صدور موافقت اصولي مجدد نمايد

انتقال پروانه تأسيس به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در  :تبصره 

درصد عمليات اجرايي به اتمام رسيده باشد  50صورتيكه بيش از 

  . باشدبالمانع مي

در صورتيكه به داليلي نظير استعفاء، فوت و ترك خـدمت  : 16ماده 

رؤساي واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمانهاي نظام مهندسـي  

هـا  ي امكان صدور موافقت اصـولي يـا سـاير پروانـه    و نظام دامپزشك

فراهم نباشد تا زمان انتخاب و انتصاب رؤساي جديد حسب مورد به 

  .يكي از روشهاي ذيل اقدام مي گردد 

ارسال پرونده به نزديكترين واحد شهرستاني سازمانهاي نظـام   •

 مهندسي و نظام دامپزشكي محل مورد درخواست متقاضي

االختيار بوسيله سازمانهاي نظام مهندسـي و   اعزام نماينده تام •

 نظام دامپزشكي به استان مربوطه جهت صدور مجوز يا پروانه

 ارسال پرونده به سازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي  •

به منظور فـراهم آوردن كامـل زمينـه هـاي الزم جهـت      :  17ماده 

 صدور پروانـه هـاي بهداشـتي توسـط سـازمان نظـام دامپزشـكي ،       

هاي بالغ اين دستورالعمل كليه پروانهحداكثر بمدت يكسال پس از ا

بهداشتي بصورت مشترك توسط سازمان هـاي دامپزشـكي و نظـام    

  .دامپزشكي به شرح ذيل انجام مي گردد 
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ارسال معرفي نامه جهت صدور پروانـه بهداشـتي بـه واحـدهاي      .1

استاني يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي توسط واحـدهاي  

 :ستاني يا شهرستاني نظام مهندسي ا

معرفي متقاضي به همراه ساير مدارك جهت صـدور پروانـه    -
 بهداشتي موافقت اصولي

معرفي نامه به همراه موافقت اصـولي جهـت صـدور پروانـه      -
 بهداشتي تأسيس 

معرفي نامه به همراه پروانـه تأسـيس جهـت صـدور پروانـه       -
 بهداشتي بهره برداري

پرونده بوسيله واحـدهاي اسـتاني يـا     مراجعه متقاضي و تشكيل .2

 شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي

هماهنگي و تعيين كارشناس از بين كارشناسـان معرفـي شـده     .3

توسط اداره كل دامپزشكي استان و سازمان نظام دامپزشـكي و  

اعالم زمان بازديد به متقاضي حداكثر يـك هفتـه پـس از ثبـت     

 ا شهرستانپرونده توسط سازمان دامپزشكي استان ي

بازديد كارشناس از محل اجراي طرح و اعالم گـزارش حـداكثر    .4

يك هفته پس از بازديد به سازمان نظام دامپزشـكي اسـتان يـا    

 شهرستان

تنظيم پروانه بهداشتي مربوط بـه موافقـت اصـولي ، تأسـيس و      .5

بهره برداري توسط واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام 

 دامپزشكي

 توسط رئيس سازمان نظام دامپزشكي استانامضاء پروانه  .6

ارسال پروانه به همراه پرونـده بـه اداره كـل دامپزشـكي اسـتان       .7

 بوسيله سازمان نظام دامپزشكي استان

 امضاء پروانه بوسيله مدير كل دامپزشكي استان .8
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تحويل پروانه به متقاضي و يا ارسال آن به سازمان نظام مهندسي  .9

 ه توسط دامپزشكي استاناستان و درج رونوشت در پروند

عودت پرونده و رونوشت پروانـه بـه سـازمان نظـام دامپزشـكي       .10

 استان جهت نگهداري 

 ساير اقدامات حسب مورد .11

به منظور تسريع در فرآيند انجام كار ، دامپزشكي اسـتان   :1تبصره 

موظف است ليست اسامي كارشناسان خود را به تفكيك شهرسـتان  

  .تان اعالم نمايد به سازمان نظام دامپزشكي اس

در تبصـره يـك   ) يكسـال (پس از پايان زمان تعيين شده  :2تبصره 

ــن     ــواد اي ــاير م ــاد س ــاس مف ــتي براس ــاي بهداش ــه ه صــدور پروان

  .دستورالعمل بوسيله سازمان نظام دامپزشكي صادر مي گردد 

هــا، دســتورالعملها و بمنظــور اجــراي سياســتها، برنامــه : 18مــاده 

ر امور حاكميتي مربـوط بـه صـدور موافقـت     هماهنگي در انجام ساي

هاي تأسيس ، بهره برداري ، تمديد ، توسعه ، ابطـال  اصولي و پروانه

و ساير پروانه هاي بهداشتي مربوط بـه دامپـروري صـنعتي و نيمـه     

صنعتي، ستاد هماهنگي صدور پروانه ها با تركيـب و شـرح وظـايف    

  :دگردذيل در معاونت امور توليدات دامي تشكيل مي

  :تركيب: الف

  )رئيس(  معاون امور توليدات دامي

  )عضو(  رئيس سازمان دامپزشكي

  )عضو(  رئيس سازمان شيالت

  )عضو(  رئيس سازمان امور عشاير ايران

  )عضو(  رئيس سازمان نظام مهندسي

  )عضو(  رئيس سازمان نظام دامپزشكي 

  )عضو(  مديركل دفتر سرمايه گذاري وتوسعه تجارت 
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  .گردداد توسط رئيس ستاد انتخاب و منصوب ميدبير ست :1 تبصره

  تشكيل جلسات ستاد حداقل هر شش ماه يكبار :2 تبصره

  .گرددمي

دبير ستاد ميتواند، حسب مورد نسبت به دعوت از ساير  :3تبصره 

  .مديران و صاحبنظران جهت حضور در جلسات اقدام نمايد

اي است هنحوه تشكيل جلسات و اداره آن تابع شيوه نام :4تبصره

  .كه به تصويب ستاد مي رسد

  :وظايف: ب

هاي مصوب ها و برنامههاي اجراي سياستفراهم آوردن زمينه •

قانون نظام جامع دامپروري كشور جهت صدور موافقت اصولي 

هاي مربوط به دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي و ساير پروانه

 يو آبزيان توسط سازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشك

هماهنگي و پيگيري جهت تدوين برنامه ها و سياستهاي  •

حاكميتي و ضوابط صدور مجوزهاي مربوط به دامپروري 

 .صنعتي و نيمه صنعتي و آبزيان

ها و نامههماهنگي و كمك در اجراي دستورالعملها، شيوه •

ساير ضوابط اجرائي و نظارتي قانون نظام جامع دامپروري 

و ساير پروانه هاي مرتبط با كشور در حوزه موافقت اصولي 

 .دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي

هاي خارج بررسي و تأييد جهت اخذ استعالم از ساير دستگاه •

 اين دستورالعمل 11از موارد ذكر شده در ماده 

هاي نظام هاي پيشنهادي سازمانتأييد تعرفهوبررسي •

مهندسي و نظام دامپزشكي و پيگيري جهت ابالغ توسط وزير 

 اد كشاورزي حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سالجه
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نظرات و راهكارهاي اجرائي جهت رفع  ارايهاتخاذ تصميم و  •

موانع ومشكالت موجود دراجراي قانون نظام جامع دامپروري 

 .ها كشور در حوزه صدور موافقت اصولي و پروانه

متقاضي موظف است به منظور احراز مالكيت زمين يكي  : 19ماده 

ارك مشروحه ذيل را در خصوص زمين محل احداث دامپروري از مد

  .نمايد ارايهصنعتي و نيمه صنعتي 

  اصل اسناد مالكيت و تصوير آن: اراضي داراي سند مالكيت -

اصل قرارداد يا اجاره نامه رسمي غيرقابـل  : اراضي استيجاري ملي -

  سال و تصوير آن 10فسخ به مدت 

اره براسـاس نظريـه اداره اوقـاف    مدت و موضوع اج: اراضي اوقافي -

  .گردد محل تعيين مي

گواهي وكالت رسمي از ساير مـالكين بـه نـام     ارايه: اراضي مشاع - 

  .متقاضي الزامي ميباشد

مستندات تصرف قانوني و احراز آن  ارايه: اراضي فاقد سند مالكيت -

  .به همراه تائيديه مراجع ذيصالح

جهاد كشـاورزي يـا اداره كـل    اراضي واگذاري از سوي سازمانهاي  -

اصــل و تصــوير قــرارداد واگــذاري و : منــابع طبيعــي و آبخيــزداري

  .همچنين، نقشه محل مورد نظر جهت احداث تأسيسات

سازمان نظام مهندسي موظف است اصول و ضوابط فنـي   : 20ماده 

مربوط به احداث واحدهاي دامپروري صنعتي و نيمه صـنعتي را بـر   

رالعملهاي اعالمـي از سـوي معاونـت امـور     اساس سياستها و دسـتو 

توليدات دامي و سازمان شيالت تهيه و در اختيـار متقاضـيان قـرار    

  .دهد

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي موافقت اصولي و  : 21ماده 

هـاي بهداشـتي عـالوه بـر     بـرداري و پروانـه  هاي تأسيس، بهرهپروانه
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ست مـدارك ذيـل را   بايرعايت شرايط و ضوابط فني و تخصصي، مي

  .نمايند ارايه

  موافقت اصولي) الف

 تصوير شناسنامه براي اشخاص حقيقي •

 تصوير اساسنامه شركت براي اشخاص حقوقي  •

يا آگهـي آخـرين تغييـرات شـركت بـراي      تصوير آگهي تأسيس •

 اشخاص حقوقي

تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يـا معافيـت از خـدمت     •

 نظام وظيفه براي آقايان 

 تصوير كارت ملي اشخاص حقيقي و يا مديرعامل •

براي اشخاص حقيقي و يـا مـدير    3× 4دو قطعه عكس پرسنلي  •

 عامل 

 فرم تقاضاي صدور موافقت اصولي توسط متقاضي ارايهتكميل و  •

ــام     • ــازمان نظ ــادره از س ــولي ص ــت اص ــتي موافق ــه بهداش پروان

 دامپزشكي

مهنـدس   نقشه محل مورد نظر براي اجراي طرح ممهور به مهر •

 ناظر

براي صدور موافقت اصولي نياز به اخـذ اسـتعالم از سـاير     :1تبصره 

  .باشددستگاههاي اجرائي نمي

صدور موافقت اصولي هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد  :2تبصره 

نخواهد كرد و الزم است در مجوز موافقت اصولي اين موضوع توسط 

  .گرددسازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي درج 

  پروانه تأسيس) ب

 اصل موافقت اصولي •

 پروانه بهداشتي تأسيس صادره از سازمان نظام دامپزشكي •
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 فرم تقاضاي صدور پروانه تأسيس توسط متقاضي ارايهتكميل و  •

اين  11پاسخ استعالم از دستگاههاي اجرايي طبق ماده  •

 دستورالعمل

 نقشه موقعيت زمين و محل اجراي پروژه  •

 مالكيت زمينمدارك مربوط به  •

 طرح توجيهي و فني ارايه •

  پروانه بهره برداري) ج

 .اصل موافقت اصولي و پروانه تأسيس  •

فرم تقاضاي صدور پروانه بهره بـرداري تكميـل شـده توسـط      •

 .متقاضي

فرم تكميل شده توسط مهندس نـاظر فنـي مبنـي بـر اتمـام       •

 عمليات ساختماني و نصب تأسيسات و تجهيزات

 كار ساختمان فرم تكميل شده پايان •

 برداري اصل پروانه هاي بهداشتي موافقتهاي اصولي و بهره •

  معرفي مسئول فني توليد •

مراحل صدور موافقت اصولي و ساير پروانه ها به شرح  : 22ماده 

  .باشد ذيل مي

  مراحل صدور موافقت اصولي : الف 

فرم درخواست بوسيله متقاضي به واحدهاي  ارايهتكميل و  .1

 سازمان نظام مهندسي يستاناستاني يا شهر

يا ارسال درخواست به همراه ساير مدارك مورد نياز به  ارايه .2

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي 

 توسط متقاضي

ثبت درخواست و تشكيل پرونده توسط واحدهاي استاني و يا  .3

 شهرستاني سازمان نظام مهندسي
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حداكثر (د به متقاضي تعيين مهندس ناظر و اعالم زمان بازدي .4

توسط واحدهاي استاني و يا ) روز پس از ثبت پرونده 3

 شهرستاني سازمان نظام مهندسي

بازديد از محل اجراي طرح و اعالم گزارش بوسيله مهندس  .5

ناظر واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي 

 حداكثر يك هفته پس از ارجاع پرونده

به همراه نقشه محل احداث پروژه  ارسال در خواست متقاضي .6

به واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي 

 روز پس از اعالم گزارش 3حداكثر 

كارشناس سازمان نظام دامپزشكي استان و يا بازديد توسط  .7

 شهرستان و اعالم گزارش

صدور پروانه بهداشتي موافقت اصولي يا اعالم پاسخ مستدل  .8

ام دامپزشكي استان با امضاء رئيس سازمان توسط سازمان نظ

و ارسال آن به واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام 

 مهندسي 

صدور موافقت اصولي با امضاء رئيس سازمان نظام مهندسي  .9

 استان و تحويل به متقاضي 

ارسال تصوير موافقت اصولي به مديريت جهاد كشاورزي  .10

 شهرستان استان و يا مديريت جهاد كشاورزي

رعايت موارد ذيل در فرآيند صدور موافقت اصولي الزامي  :تبصره

  .است

در صورتيكه متقاضي در خواست تأمين زمين از منابع ملي يا  •

موضوع مطابق با سياستهاي ،ساير اراضي دولتي را داشته باشد

اعالم شده به مديريت امور اراضي استان اعالم و در صورت 
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نسبت به بازديد كارشناسي از محل  موافقت و واگذاري زمين،

  .و ساير اقدامات بعدي اقدام مي گردد

در صورتيكه يكماه پس از تاريخ وصول و ثبت درخواست  •

توسط واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام 

اين سازمان نسبت به صدور پروانه بهداشتي يا  ، دامپزشكي

جاز به صدور اعالم پاسخ اقدام نكند سازمان نظام مهندسي م

موافقت اصولي بوده و مسئوليت عواقب بهداشتي و خسارات 

  . باشد ناشي از آن به عهده سازمان نظام دامپزشكي مي

واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي  •

موظفند در صورت مخالفت صدور پروانه بهداشتي، مراتب 

مخالفت خود را بصورت كتبي و مستند به متقاضي و سازمان 

  .دننظام مهندسي اعالم نماي

واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  •

صولي را حداكثر موظفند نواقص مربوط به صدور موافقت ا

  .دنظرف يك هفته بصورت كتبي به متقاضي اعالم نماي

بت به انجام متقاضي موظف است حداكثر ظرف يك هفته نس •

هاي الزم جهت رفع نواقص مربوط به صدور پروانه پيگيري

  . بهداشتي اقدام نمايد

 6ماه و قابل تمديد در يك دوره  6اعتبار موافقت اصولي   •

 . باشدماهه مي

  راحل صدور پروانه تأسيسم -ب

فرم درخواست بوسيله متقاضي به واحدهاي  ارايهتكميل و  .1

 استاني يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي

ثبت در خواست و تشكيل پرونده توسط واحدهاي استاني و يا  .2

 شهرستاني سازمان نظام مهندسي
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تهيه و اعالم مكاتبات مربوط به اخذ استعالم از ساير  .3

 بط بصورت همزماندستگاههاي ذير

حداكثر (تعيين مهندس ناظرو اعالم زمان بازديد به متقاضي  .4

توسط واحدهاي استاني و يا ) ظرف مدت يك هفته

 شهرستاني سازمان نظام مهندسي

بازديد مهندس ناظر از محل و اعالم گزارش بوسيله كارشناس  .5

حداكثر ظرف مدت يك واحدهاي استاني و يا شهرستاني 

 هفته

مر جهت اخذ پاسخ استعالمات از ساير پيگيري مست .6

 دستگاهها توسط متقاضي بصورت همزمان

ييديه كارشناسي أت ارايهتطبيق طرح توجيهي با ضوابط فني و  .7

 آن

تطبيق طرح توجيهي با ضوابط ساير دستگاههاي اجرايي  .8

 ...)رعايت حريم راه و مسيرهاي گاز، نفت و (

سازمان نظام اعالم كتبي موضوع به همراه ساير مدارك به  .9

روز پس از  3دامپزشكي جهت صدور پروانه بهداشتي حداكثر 

 مهندسيطرح توسط سازمان نظام  ارايه

صدور پروانه بهداشتي تأسيس بوسيله سازمان نظام  .10

دامپزشكي استان با امضاء رئيس سازمان و يا اعالم پاسخ 

واحدهاي استاني و يا أييد بهمستدل در صورت عدم ت

ن نظام مهندسي حداكثر ظرف مدت يك شهرستاني سازما

 هفته

بررسي و صدور پروانه تأسيس و تحويل به متقاضي توسط  .11

 واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي 
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ارسال تصوير پروانه تأسيس به مديريت جهاد كشاورزي  .12

 استان و يا شهرستان مربوطه

سيس الزامي رعايت موارد ذيل در فرآيند صدور پروانه تأ :تبصره

  .است

سازمان نظام مهندسي موظف است پس از تكميل پرونده  .13

ظرف يك هفته كاري در صورت تطبيق با مقررات و ضوابط 

  .اعالم شده نسبت به صدور پروانه تأسيس اقدام نمايد 

هاي كليه متقاضيان موظفند نسبت به اخذ مجوزها و پروانه .14

و مقررات  مربوط به ساخت و ساز و پايان كار طبق ضوابط

ها و يا ساير مراجع ذيربط اقدام داريها و يا بخششهرداري

 .نمايند

هاي مربوط به عواقب ناشي از عدم اخذ مجوزها و پروانه .15

ده متقاضي ساخت و ساز و پايان كار از مراجع ذيربط برعه

گونه مسئوليتي برعهده وزارت هيچ خصوصاست و در اين

 .باشدجهاد كشاورزي نمي

ن پروانه تأسيس موظفند به محض اتمام كار دارندگا .16

ساختمان و تأسيسات و قبل از بهره برداري مراتب را بصورت 

كتبي به واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام 

 .مهندسي اعالم نمايند

در صورت مخالفت واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان  .17

ان موظف اين سازم ،نظام مهندسي با صدور پروانه تأسيس

به صورت  اتو مستند يلاست مراتب مخالفت را با ذكر دال

  . كتبي به متقاضي اعالم نمايد

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  .18

موظف است نواقص مربوط به صدور پروانه تأسيس را حداكثر 



  

 

  69/  قانون نظام جامع دامپروري كشور 5ماده  اجرايي هايدستورالعمل

م ظرف مدت يك هفته به صورت كتبي به متقاضي اعال

  .دننماي

و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي واحدهاي استاني  .19

موظفند در صورتيكه دستگاههاي طرف استعالم در پاسخ به 

استعالمات موانع قانوني يا نواقصي را اعالم نمايند مراتب را 

  .نمايندجهت پيگيري و رفع مشكل به متقاضي اعالم 

در صورتيكه واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام  .20

ك ماه پس از تاريخ وصول و ثبت دامپزشكي ظرف مدت ي

درخواست متقاضي ،نسبت به رعايت مقررات بهداشتي توسط 

متقاضي اعالم نظر نكنند واحدهاي استاني يا شهرستاني 

سازمان نظام مهندسي مجاز به صدور پروانه تأسيس بوده و 

مسئوليت عواقب بهداشتي و خسارات ناشي از اين اقدام 

  .باشد برعهده آن سازمان مي

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  .21

پرونده آن دسته از متقاضيان كه در زمان مقرر  ند،موظف

نسبت به رفع نقض و تكميل پرونده خود اقدام ننمايد را به 

مدت يك سال نگهداري و پس از انقضاء مهلت تعيين شده 

 . نسبت به امحاي پرونده اقدام نمايد

يس به غير در صورتي امكان پذير است كه انتقال پروانه تأس .22

درصد  50سيسات أاجراي طرح حداقل اعم از ساختمان و ت

پيشرفت داشته و به تأييد واحدهاي استاني يا شهرستاني 

سازمان نظام مهندسي رسيده و مجوز الزم از سازمان جهاد 

  .كشاورزي استان اخذ گردد 

ال پروانه سازمان نظام مهندسي الزم است همزمان با انتق .23

به انتقال كليه اراضي، امكانات، ، نسبت تأسيس به غير
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تسهيالت، تعهدات و اختيارات به طور يكجا با رعايت مقررات 

  .نمايداقدام مربوطه و كسب اجازه از جهاد كشاورزي استان 

) شركت(انتقال پروانه تأسيس از شخص حقيقي به حقوقي  .24

رعايت ضوابط  قبل از احداث هرگونه ابنيه و تأسيسات با

وكالتنامه قانوني از سوي ساير شركاء  ارايهمربوطه مشروط بر 

مبني بر تغيير نام صاحب پروانه به نام هر يك از شركاء 

  .بالمانع مي باشد 

احداث هر نوع ابنيه و تأسيسات و مازاد بر زيربناي قيد شده  .25

در پروانه تأسيس بدون موافقت واحدهاي استاني يا 

ن نظام مهندسي توسط متقاضي ممنوع مي شهرستاني سازما

 .باشد 

هاي بعد قابل تمديد سال و براي دوره 1اعتبار پروانه تأسيس  .26

  .باشدمي

  :برداريمراحل صدور پروانه بهره) ج

-واحـدهاي وسيله متقاضي و تحويل بهتكميل فرم درخواست ب -1

 استاني يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي

ه توسط واحدهاي استاني و يـا  ثبت درخواست و تشكيل پروند -2

 شهرستاني سازمان نظام مهندسي

اعالم كتبي موضـوع بـه واحـدهاي اسـتاني و يـا شهرسـتاني        -3

سازمان نظام دامپزشكي صدور كنترل پروانه بهداشتي توسـط  

 سازمان نظام مهندسي 

تعيين مهندس ناظر و اعالم زمان بازديد به متقاضـي بوسـيله    -4

ني سـازمان نظـام دامپزشـكي    واحدهاي استاني و يا شهرسـتا 

 روز پس از ثبت درخواست 3حداكثر 
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بازديد مهندس ناظر واحدهاي اسـتاني و شهرسـتاني سـازمان     -5

 گزارش بصورت همزمان  ارايهنظام مهندسي و 

گزارش بـه واحـدهاي    ارايهبازديد از محل بوسيله كارشناس و  - 6

 استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي

داشتي بهره برداري بوسيله واحـدهاي اسـتاني   صدور پروانه به -7

يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي استان با امضـاء رئـيس   

سازمان نظام دامپزشكي استان حـداكثر ظـرف يـك هفتـه و     

ارسال آن به واحدهاي اسـتاني يـا شهرسـتاني سـازمان نظـام      

 مهندسي 

صــدور پروانــه بهــره بــرداري توســط واحــدهاي اســتاني و يــا  -8

ي نظـام مهندسـي بـا امضـاء رئـيس سـازمان نظـام        شهرستان

 مهندسي استان و تحويل به متقاضي

ارسال تصوير پروانه بهره برداري به سازمان جهـاد كشـاورزي    -9

 استان و يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان

توجه و رعايت موارد ذيـل در فرآينـد صـدور پروانـه بهـره       :تبصره

  :برداري الزامي است

يـا شهرسـتاني سـازمان نظـام مهندسـي       واحدهاي اسـتاني و  -10

ساخت و سـاز  به موظفند پس از اتمام عمليات اجرايي مربوط 

، نصــب تجهيــزات و تحويــل ســاير مــدارك توســط متقاضــي 

حداكثر ظرف يك هفته كاري نسبت بـه صـدور پروانـه بهـره     

 .دنبرداري بنام متقاضي اقدام نماي

سـازمان  در صورت مخالفت واحدهاي استاني و يا شهرسـتاني   -11

 ،نظام مهندسي بـا صـدور پروانـه بهـره بـرداري ايـن سـازمان       

موظف است مراتب مخالفت را با ذكر داليـل و مسـتندات بـه    
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صورت كتبي حـداكثر ظـرف مـدت يـك مـاه بـه متقاضـي و        

 .سازمان جهاد كشاورزي استان اعالم نمايد

واحــدهاي اســتاني يــا شهرســتاني ســازمان نظــام مهندســي   -12

متقاضي حداكثر تا يك سال نسـبت بـه   موظفند در صورتيكه 

رفع نواقص اعالم شده بمنظور صدور پروانه بهره برداري اقدام 

نكند پرونده را نگهداري و پس از انقضاي مهلت تعيـين شـده   

 .نسبت به امحاي آن اقدام نمايد

واحدهاي اسـتاني يـا شهرسـتاني سـازمان نظـام      در صورتيكه -13

خ وصـول و ثبـت   دامپزشكي ظرف مدت يك ماه پـس از تـاري  

درخواست متقاضي نسبت به رعايت و يا عدم رعايت مقـررات  

بهداشتي توسط متقاضي اعالم نظر نكنند واحدهاي اسـتاني و  

يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي مجـاز بـه صـدور پروانـه     

برداري بـوده و مسـئوليت عواقـب بهداشـتي و خسـارات      بهره

  . باشددامپزشكي ميناشي از اين اقدام بر عهده سازمان نظام 

دارندگان پروانه بهره برداري مجاز به پرورش و نگهـداري دام،   -14

  .باشندبيش از ظرفيت قيد شده در پروانه نمي

دارندگان پروانه بهره برداري نبايـد بـا دريافـت يـك پروانـه ،       -15

  .نسبت به پرورش انواع دام، اقدام كنند

فنـي و  ييـد ضـوابط   أتمديد پروانه بهـره بـرداري در صـورت ت    - 16

بهداشتي توسط سازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشـكي  

بــا رعايــت سياســتها و ضــوابط اعالمــي معاونــت امــور بهبــود 

توليدات دامي و سازمان دامپزشكي كشور نيازمند به اسـتعالم  

  .باشداين دستورالعمل نمي 11از مراجع ذكر شده در ماده 

ند در صورت اخـذ  دارندگان پروانه بهره برداري معتبر مي توان -17

مجــوز از واحــدهاي اســتاني و شهرســتاني ســازمانهاي نظــام  
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مهندسي و نظام دامپزشكي با رعايت سياستها و ضوابط اعـالم  

مجاز به افـزايش ظرفيـت    ،شده توسط وزارت جهاد كشاورزي

  . باشندخود ميدامپروري صنعتي و نيمه صنعتي 

و قابل تمديد سال  2اعتبار پروانه بهره برداري صادره به مدت  -18

  .باشدهاي بعدي ميدر دوره

  :مراحل صدور پروانه بهداشتي) د

  :مراحل صدور پروانه بهداشتي موافقت اصولي

ارسال معرفي نامه به همراه ساير مدارك به واحدهاي استاني  -1

يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي توسط واحدهاي 

 استاني يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي

نامه و تشكيل تقاضي جهت پيگيري ، ثبت معرفيمراجعه م -2

پرونده توسط واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام 

 دامپزشكي

 نقشه مربوط به كروكي و مشخصات زمين توسط متقاضي -3

حداكثر (تعيين كارشناس و اعالم زمان بازديد به متقاضي  -4

توسط واحدهاي استاني و يا ) يك هفته پس از ثبت پرونده

 اني سازمان نظام دامپزشكيشهرست

 بازديد كارشناس از محل و بررسي تطبيق با ضوابط بهداشتي  -5

تأييد و اعالم گزارش آن حداكثر يك هفته پس از بازديد  - 6

 توسط كارشناس 

صدور پروانه بهداشتي موافقت اصولي با امضا رئيس سازمان  -7

نظام دامپزشكي استان يا اعالم پاسخ مستند به واحدهاي 

 ا شهرستاني سازمان نظام مهندسي و متقاضياستاني ي

ارسال تصوير پروانه بهداشتي موافقت اصولي به واحدهاي  -8

 استاني يا شهرستاني سازمان دامپزشكي
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ماهه و قابل تمديد  6اعتبار پروانه بهداشتي موافقت اصولي : تبصره

  .ماهه ديگر مي باشد 6در يك دوره 

  :مراحل صدور پروانه بهداشتي تأسيس

ل معرفي نامه به همراه موافقت اصولي معتبر و ساير ارسا -1

-سازمان نظاموشهرستانيدهاي استانيمدارك به واح

دامپزشكي توسط واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان 

 نظام مهندسي

نامه و تشكيل مراجعه متقاضي جهت پيگيري ، ثبت معرفي -2

پرونده توسط واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام 

 امپزشكيد

تأسيسات بمنظور انطباق هاي اجرايي ساختمان و نقشه ارايه -3

 آن با ضوابط بهداشتي توسط متقاضي

حداكثر (تعيين كارشناس و اعالم زمان بازديد به متقاضي  -4

توسط واحدهاي استاني و يا ) يك هفته پس از ثبت پرونده

 شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي

و تطبيق نقشه ها با ضوابط  بررسيمحل و بازديد كارشناس از  -5

 بهداشتي 

تأييد و اعالم گزارش آن حداكثر يك هفته پس از بازديد  - 6

 توسط كارشناس

رئيس سازمان نظام  ءصدور پروانه بهداشتي تأسيس با امضا -7

دامپزشكي استان و يا اعالم پاسخ مستند به واحدهاي استاني 

 يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي و متقاضي

ر پروانه بهداشتي تأسيس به واحدهاي استاني يا ارسال تصوي -8

 شهرستاني سازمان دامپزشكي 
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سـيس يكسـاله و قابـل تمديـد در     أاعتبار پروانه بهداشتي ت :تبصره

  .يك دوره يكساله ديگر مي باشد 

  :برداريمراحل صدور پروانه بهداشتي بهره

ارسال معرفي نامه به همراه پروانه تأسيس معتبر و ساير  -1

ه واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام مدارك ب

دامپزشكي توسط واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان 

 نظام مهندسي

نامه و تشكيل مراجعه متقاضي جهت پيگيري ، ثبت معرفي -2

پرونده توسط واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام 

 دامپزشكي

حداكثر (تعيين كارشناس و اعالم زمان بازديد به متقاضي  -3

توسط واحدهاي استاني و يا ) يك هفته پس از ثبت پرونده

 شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي

 بازديد از محل و بررسي و تطبيق طرح با ضوابط بهداشتي  -4

تأييد و اعالم گزارش آن حداكثر يك هفته پس از بازديد  -5

 بوسيله كارشناس

 معرفي كارشناس بهداشتي  - 6

رئيس سازمان داري با امضاء برصدور پروانه بهداشتي بهره -7

نظام دامپزشكي استان يا اعالم پاسخ با ذكر داليل مستند به 

واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي و 

 متقاضي

برداري به سازمان ارسال تصوير پروانه بهداشتي بهره -8

 دامپزشكي يا ادارات كل دامپزشكي

سال و قابل تمديد در  2ي اعتبار پروانه بهداشتي بهره بردار :تبصره

  .هاي بعدي ميباشددوره
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كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعـم از دولتـي، تعـاوني و     :23ماده 

حوزه دامپـروري صـنعتي و    خصوصي كه اقدام به سرمايه گذاري در

نماينـد، موظفنـد نسـبت بـه برقـراري بيمـه دام،        مـي   نيمه صنعتي

) م و موقـت يـ اعم از دا( نها، ابنيه، تجهيزات، توليدات و شاغلي نهاده

  .اقدام كنند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

نوسازي، مرمت و بهسازي واحد دامپروري صنعتي و نيمـه   :24ماده

صنعتي پـس از كسـب مجـوز از واحـدهاي اسـتاني يـا شهرسـتاني        

سازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي در چارچوب سياستها و 

  .باشدكشاورزي بالمانع مي ضوابط اعالمي وزارت جهاد

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعـم از دولتـي، تعـاوني و     :25ماده 

خصوصي كه قبل از تصويب اين قـانون اقـدام بـه ايجـاد واحـدهاي      

صـنعتي و نيمـه صـنعتي نمـوده و فاقـد مجوزهـاي الزم        پروريدام

باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون،  مي

اقدام  دستورالعملهاي مندرج در اين  ه اخذ مجوزها و پروانهنسبت ب

بـا   مـي توانـد   در غير ايـن صـورت وزارت جهـاد كشـاورزي    . نمايند

واحـدهاي  هاي قضائي و انتظامي، از ادامه فعاليت  هماهنگي دستگاه

 . جلوگيري به عمل آورد بدون پروانه

پروانـه  واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي دامپروري داراي : 26ماده 

بهره برداري موظفند براساس ضوابط ابالغـي از سـوي وزارت جهـاد    

كشــاورزي نســبت بــه تعيــين و معرفــي كارشــناس فنــي توليــد و  

كارشناس بهداشتي به ترتيب به واحـدهاي اسـتاني يـا شهرسـتاني     

  .سازمان نظام مهندسي و نظام دامپزشكي اقدام نمايند

ر براســـاس اســـتفاده از خـــدمات كارشناســـان مـــذكو :تبصـــره

مـاه پـس از ابـالغ ايـن      3دستورالعملي اسـت كـه حـداكثر ظـرف     
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ي و نظـام دامپزشـكي   دستورالعمل توسط سازمانهاي نظـام مهندسـ  

  .ابالغ مي گردد

واحدهاي استاني و شهرستاني سازمان نظـام مهندسـي و    :27ماده 

نظام دامپزشكي در صورت رعايت سياستها و ساير مقررات و ضوابط 

ي وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاهها نسبت بـه  فني و بهداشت

بهداشـتي   تمديد موافقت اصولي و پروانه ها تأسيس، بهره برداري و

ندسـي و نظـام دامپزشـكي بالمـانع     توسط سـازمان هـاي نظـام مه   

  .باشدمي

سازمانهاي نظام مهندسي و نظـام دامپزشـكي موظفنـد     –28ماده 

 اي تأسيس، بهره برداري ونسبت به ابطال موافقت اصولي و پروانه ه

  .شرايط ذيل اقدام نمايند بهداشتي بر اساس

 درخواست كتبي متقاضي  -الف 

عدم رعايت دستورالعملها ، استانداردها و ساير ضوابط فنـي يـا    -ب 

بهداشـتي بــر اســاس گــزارش رســمي و مســتند كارشناســان  

معاونت امور توليـدات دامـي، سـازمان دامپزشـكي ، سـازمان      

معاونت بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي استان، شيالت ، 

 .ادارات كل دامپزشكي و شيالت استان

گزارش كارشناس فني يـا بهداشـتي اعزامـي سـازمانهاي نظـام       -ج 

ــا   مهندســي و نظــام دامپزشــكي و يــا واحــدهاي اســتاني و ي

شهرستاني آن سازمانها مبني بر عدم رعايت ضوابط و مقررات 

 فني يا بهداشتي

 احكام قطعي مراجع ذيصالح قضائي  -د 

سازمان هاي نظام مهندسي و نظام دامپزشـكي موظفنـد    –29ماده 

حداكثر طي مدت يك سال با همكاري معاونت امور توليدات دامـي،  

ســازمان شــيالت ايــران و ســازمان دامپزشــكي كشــور و واحــدهاي 
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استاني آنها نسبت بـه طراحـي و اسـتقرار سيسـتم مكـانيزه صـدور       

اصولي و ساير پروانه هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي  موافقت

  .در سطح كشور اقدام نمايند

هـاي منـدرج در   صاحبان موافقت اصولي و سـاير پروانـه   – 30ماده 

اين دستورالعمل موظف به رعايت سياستها ، دستورالعمل ها و ساير 

ضوابط و مقررات فنـي و بهداشـتي اعالمـي از سـوي معاونـت امـور       

  .باشندازمان دامپزشكي و سازمان شيالت ميات دامي، ستوليد

معاونت امور توليدات دامي و سـازمان شـيالت موظفنـد     – 31ماده 

-حداكثر طي يك سال پس از ابالغ اين دستورالعمل نسبت به جمع

آوري و انتشار مشخصـات مربـوط بـه پـراكنش جغرافيـايي، ميـزان       

ط به دامپروري صـنعتي  ظرفيت و ميزان توليد و ساير اطالعات مربو

  .و نيمه صنعتي اقدام نمايند

قانون اصالح مـوادي از قـانون برنامـه     7در اجراي ماده  – 32ماده 

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 2و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و ماده 

ي مـرتبط اعـم از دولتـي و    آيين نامـه اجرايـي آن ، كليـه واحـدها    

غيردولتي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تـا كليـه مقـررات نـاظر بـر      

گذاري و كسب و كار بـا رويكـرد   ها و مجوزهاي سرمايهصدور پروانه

حذف مجوزهاي غيرضـروري، تسـهيل شـرايط دريافـت مجوزهـا و      

اي اصالح ، تهيه و تـدوين  شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي، به گونه

ــاريخ ثبــت   شــود كــه پاســخ متقاضــي حــداكثر ظــرف ده روز از ت

درخواست توسط مرجع ذيربط كتباً داده شـود و در صـورت مثبـت    

بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است فهرست مدارك مورد نيـاز و  

هاي قانوني را كتباً به متقاضي اعالم و پس از عندالزوم صورت هزينه

مـورد نيـاز بـه حسـابهاي      دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه
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اعالم شده، حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام كار، صدور پروانـه  

  .يا مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي اقدام نمايد 

در صورتيكه در هر يك از مراحل صدور موافقت اصولي  – 33ماده 

هاي بهداشتي متقاضـي  ، پروانه تأسيس، پروانه بهره برداري و پروانه

 7مطـابق بـا ضـوابط مـاده     . موضوع اعتراض داشته باشـد  نسبت به

در كميته ذيـربط مطـرح و پيگيـري خواهـد      44قانون اجراي اصل 

  .شد

گزارش خالف واقع توسـط كارشناسـان    ارايهدر صورت  – 34ماده 

فني و بهداشتي واحدهاي اسـتاني و يـا شهرسـتاني سـازمان نظـام      

ط به صدور موافقت مهندسي و دامپزشكي در هر يك از مراحل مربو

هاي دامپروري صـنعتي و نيمـه صـنعتي مطـابق بـا      اصولي و پروانه

  .آيد نها بررسي و اتخاذ تصميم بعمل ميقوانين و مقررات حاكم بر آ

سازمانهاي نظام مهندسي و نظام دامپزشكي موظفند بـه  :  35ماده 

منظور حسن اجراي اين دستورالعمل بر اساس سياستهاي معاونـت  

ليدات دامي ، سازمان دامپزشكي و سازمان شـيالت حـداكثر   امور تو

مـاه برنامـه و تقسـيم كـار بـين واحـدهاي مركـزي ،         6ظرف مدت 

استاني و يا شهرستاني خود را تدوين و پس از تأييد ستاد هماهنگي 

  . ابالغ نمايد ءاين دستورالعمل جهت اجرا 18موضوع ماده 

ري از درياهـا و آبهـاي   بـردا هرگونه صدور مجوز و بهـره  – 36ماده 

مشـمول ايـن    ساحلي تابع قوانين و مقـررات مربوطـه مـي باشـد و    

  دستورالعمل نمي گردد 

مسئوليت اجراي اين دستورالعمل و فرآينـدهاي انجـام    – 37ماده 

كار آن حسب مورد برعهـده رؤسـاي سـازمانهاي نظـام مهندسـي و      

سـازمان  نظام دامپزشكي مي باشد و معاونت امـور توليـدات دامـي،    
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شيالت و سازمان دامپزشكي و واحدهاي ذيربط متناسب بـا وظيفـه   

  چگونگي اجراي آن را عهده دار ميباشند محوله مسئوليت نظارت بر

اعتبارات مـورد نيـاز ايـن دسـتورالعمل از محـل نظـام        – 38ماده 

ها كه حسـب مـورد بـه پيشـنهاد سـازمان نظـام مهندسـي و        تعرفه

 18موضـوع مـاده   (ييد ستاد هماهنگي سازمان نظام دامپزشكي و تأ

و تصـويب وزيـر جهـاد كشـاورزي و يـا از محـل       ) اين دستورالعمل

اعتبارات ساالنه واحدهاي ذيـربط مطـابق بـا موضـوع دسـتورالعمل      

  .تأمين و پرداخت خواهد شد

تغيير كاربري اعم از اينكه در نوع دام، نژاد يا شيوه بهره  - 39ماده 

، بـا رعايـت سياسـتهاي وزارت جهـاد     برداري تغييري صورت گيـرد 

كشاورزي ، اولويتهاي منطقه اي و ساير ضوابط و مقررات ذيربط بـه  

  .شرح زير بالمانع مي باشد

تبديل انواع مرغداري به ساير انواع دامپروري ، در صورت عـدم   – 1

تعهد متقاضي به ساير دستگاههاي دولتي و رعايت كليـه ضـوابط و   

  . المانع است مقررات فني و بهداشتي ب

تبديل انواع مرغداري متناسب با ظرفيت سنجي و رعايت كليه  – 2

  . ضوابط و مقررات فني و بهداشتي بالمانع است

تبديل انواع دامپروري به يكديگر، به جز مرغـداري در صـورت    – 3

عدم تعهد متقاضي به ساير دستگاههاي دولتـي و رعايـت ضـوابط و    

  . ع مي باشدمقررات فني و بهداشتي بالمان

تبديل انواع دامپروري به مرغداري ممنوع مي باشد، در صورت  – 4

درخواست ، متقاضي مي تواند نسبت به ابطال پروانه توسـط مرجـع   

صادر كننده اقدام و برابر مقررات نظام جامع دامپـروري درخواسـت   

نمايد تا حتي المقدور از استعالم هـاي غيرضـروري نيـز     ارايهجديد 

  . داجتناب شو
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تواند قبـل از  ، متقاضي نمي) فعاليـت(در صورت تغيير كاربري  – 5

  .پايان دو سال نسبت به درخواست تغيير كاربري مجدد اقدام نمايد 

مراحل صدور موافقـت اصـولي ، پروانـه تأسـيس پروانـه       - 40ماده 

برداري و پروانه هاي بهداشتي به ترتيب در نمودارهـاي شـماره   بهره

  .درج گرديده است  4و  3،  2،  1

هزينه هاي مربوط به حسـن اجـراي ايـن دسـتورالعمل      – 41ماده 

براساس نظام تعرفه گذاري توسط سازمان نظـام مهندسـي و نظـام    

دامپزشكي استان از متقاضي دريافت و به حساب سازمانهاي مركزي 

  .ذيربط واريز مي گردد 

ظيم و پس تبصره تن 29و ماده  42اين دستورالعمل در  – 42ماده 

از ابالغ در كليه واحدهاي سـتادي، وابسـته و اسـتاني وزارت جهـاد     

  .باشدكشاورزي الزم االجرا مي

  



  

  



  



  

 

  

  

  فصل سوم

 

  يفرآيندها

        صنعتيصنعتيصنعتيصنعتيهاي دامپروري صنعتي و نيمههاي دامپروري صنعتي و نيمههاي دامپروري صنعتي و نيمههاي دامپروري صنعتي و نيمهصدور مجوزها و پروانهصدور مجوزها و پروانهصدور مجوزها و پروانهصدور مجوزها و پروانه



  

 

  95/  هافرآيند

 

 فرآيند جريان كار صدور موافقت اصولي

        

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رفع نقص و تحويل مجدد 

  متقاضي

  بله

اعالم پاسخ عدم موافقت به همراه ذكر داليل 

ن سازماواحدهاي استاني و يا شهرستاني به 

  نظام مهندسي و متقاضي

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام 

  دامپزشكي

مورد تاييد  )داراي نقص(خير  )عدم نقص(خير 

 است؟

 شروع

  اخذ فرم درخواست و تكميل آن

  متقاضي

  تحويل يا ارسال درخواست به همراه مدارك

  متقاضي  

  درخواست، تشكيل و بررسي پرونده ثبت

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  تعيين كارشناس و اعالم زمان بازديد كارشناس به متقاضي  

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  بازديد از محل و تهيه گزارش  

  )كارشناس( واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  معرفي و ارسال درخواست به همراه ساير مدارك مورد نياز به واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي  

  ي سازمان نظام مهندسيواحدهاي استاني و يا شهرستان  

  رسيد و تشكيل پرونده ارايهثبت معرفي نامه متقاضي و   

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي  

  بازديد از محل و تهيه گزارش   

  )كارشناس(واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي   

  

صدور پروانه بهداشتي موافقت اصولي و ارسال به واحدهاي 

  استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي

  سازمان نظام دامپزشكيواحدهاي استاني و يا شهرستاني   

  

يا شهرستاني  و واحدهاي استاني واعالم به متقاضي 

  سازمان نظام مهندسي جهت رفع نقص

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان 

  نظام دامپزشكي

  بايگاني پرونده
واحدهاي استاني و يا شهرستاني 

  سازمان نظام دامپزشكي

  صدور موافقت اصولي پايان

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  تحويل به متقاضي  

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  )استان و يا شهرستان(ارسال رونوشت موافقت اصولي به سازمان جهاد كشاورزي   

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  
 پايان
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 پروانه تاسيس فرآيند جريان كار صدور

        

 
 

  

  
  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  رفع نقص و تحويل مجدد 

  متقاضي

  بله

اعالم پاسخ عدم موافقت به همراه ذكر داليل 

سازمان واحدهاي استاني و يا شهرستاني به 

  نظام مهندسي و متقاضي

ستاني سازمان نظام واحدهاي استاني و يا شهر

  دامپزشكي

مورد تاييد  )داراي نقص(خير  )عدم نقص(خير 

 است؟

 شروع

  به همراه مدارك تحويل يا ارسال درخواستو  اخذ فرم درخواست و تكميل آن

  متقاضي

  هاي ذيربطاستعالم از دستگاهو  ثبت درخواست، تشكيل و بررسي پروندهثيت پرونده، 

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  تعيين كارشناس و اعالم زمان بازديد كارشناس به متقاضي  

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  از محل و تهيه گزارش بازديد  

  )كارشناس( واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  

  و بررسي آن...) نقشه و (و دريافت مدارك  رسيد و تشكيل پرونده ارايهثبت معرفي نامه متقاضي و 

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي  

  

  بازديد از محل و تهيه گزارش 

  )كارشناس(واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي   

  

و ارسال به واحدهاي  تاسيسصدور پروانه بهداشتي 

  استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي  

  

و واحدهاي استاني و يا شهرستاني اعالم به متقاضي 

  سازمان نظام مهندسي جهت رفع نقص

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان 

  نظام دامپزشكي

  بايگاني پرونده
ا شهرستاني واحدهاي استاني و ي

  سازمان نظام دامپزشكي

 پايان

  پروانه تاسيس و تحويل به متقاضيصدور 

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  
  )استان و يا شهرستان(به سازمان جهاد كشاورزي  پروانه تاسيسارسال رونوشت 

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  
 پايان

مطابقت 

 دارد؟

  جهت رفع نقصي متقاض اعالم به

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام 

  مهندسي

  

  هاتطبيق طرح با ضوابط فني و ضوابط ساير دستگاه

  ستاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسيواحدهاي ا  
  ع نقص و تحويل مجددرف

  متقاضي  

  
  )صنق داراي(

 خير

  بله

  )انطباق با ضوابط فني بهداشتي(هاي ساختماني و تاسيساتي تاييد نقشه

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي  

  

  به همراه ساير مدارك مورد نياز به واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي معرفي و ارسال درخواست

  شهرستاني سازمان نظام مهندسي واحدهاي استاني و يا  

  



  

 

  97/  هافرآيند

 

 برداريوانه بهرهپر فرآيند جريان كار صدور

        

 
 

  

  
  

  

  

  

  

      

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  پروانه بهره برداريفرآيند جريان كار صدور 

  

  رفع نقص و تحويل مجدد 

  متقاضي

  بله

اعالم پاسخ عدم موافقت به همراه ذكر داليل 

سازمان واحدهاي استاني و يا شهرستاني ه ب

  نظام مهندسي و متقاضي

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام 

  دامپزشكي

مورد تاييد  )داراي نقص(خير  )عدم نقص(خير 

 است؟

 شروع

  تحويل يا ارسال درخواست به همراه مداركو  اخذ فرم درخواست و تكميل آن

  متقاضي

  هاي ذيربطاستعالم از دستگاهو  ثبت درخواست، تشكيل و بررسي پروندهثيت پرونده، 

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  تعيين كارشناس و اعالم زمان بازديد كارشناس به متقاضي  

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  بازديد از محل و تهيه گزارش  

  )رشناسكا( واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  

  و دريافت مدارك و بررسي آن رسيد و تشكيل پرونده ارايهضي و ثبت معرفي نامه متقا

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي  

  بازديد از محل و تهيه گزارش   

  )كارشناس(واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي   

  

و ارسال به واحدهاي  برداريبهرهصدور پروانه بهداشتي 

  استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي  

  

و واحدهاي استاني و يا شهرستاني اعالم به متقاضي 

  سازمان نظام مهندسي جهت رفع نقص

واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان 

  نظام دامپزشكي

  بايگاني پرونده
واحدهاي استاني و يا شهرستاني 

  سازمان نظام دامپزشكي

 پايان

  ويل به متقاضيو تحبرداري بهرهپروانه صدور 

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  
  )استان و يا شهرستان(به سازمان جهاد كشاورزي برداري بهرهپروانه ارسال رونوشت 

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  

  
 پايان

مطابقت 

 دارد؟

  جهت رفع نقصمتقاضي  اعالم به

نظام  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان

  مهندسي

  

  هاتطبيق طرح با ضوابط فني و ضوابط ساير دستگاه

  ستاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسيواحدهاي ا  
  رفع نقص و تحويل مجدد

  متقاضي  

  
  )صنق داراي(

 خير

  بله

  معرفي و ارسال درخواست به همراه ساير مدارك مورد نياز به واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام دامپزشكي

  واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي  
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 بهداشتيپروانه  فرآيند جريان كار صدور

        

 
 

  

  
  

  

  

  

  

      

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  پروانه بهره بردارير فرآيند جريان كار صدو

  

 

 شروع

  صدور پروانه بهداشتي از سازمان نظام دامپزشكي استانواست درخ

  استان سازمان نظام مهندسي

  سازمان نظام دامپزشكي استانمراجعه به 

  متقاضي  

  بررسي و تشكيل پرونده  

  سازمان نظام دامپزشكي استان  

  تعيين كارشناس از بين كارشناسان نظام دامپزشكي استان و اعالم زمان بازديد از محل

  يا شهرستان سازمان نظام دامپزشكي استان  

  

استان يا شهرستان  سازمان نظام مهندسي بهپروانه ارسال 

  به همراه پرونده

  
  سازمان نظام دامپزشكي استان

  پروانه بهداشتيصدور 

  سازمان نظام دامپزشكي استان  

  دامپزشكي استاناداره كل ارسال رونوشت به 

  اداره كل دامپزشكي استان  

 پايان

مورد تاييد 

  اعالم نقص يا پاسخ منفي به متقاضي است؟

  سازمان نظام دامپزشكي استان يا شهرستان

  بازديد و تهيه گزارش

  نظام دامپزشكي استان يا شهرستان كارشناس  

  
 منفي

  بله

رفع نقص و اعالم به سازمان نظام 

  تاندامپزشكي استان يا شهرس

  متقاضي  

  

  پروانه بهداشتي بررسي و امضاي

  سازمان نظام دامپزشكي استانرييس   


