
 

 

 
 
  

  كشـاورزي وزارت جهـاد

  معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

  معاونت امور توليدات دامي

  

 
 

  

  

        دستورالعمل اجرايي ساماندهيدستورالعمل اجرايي ساماندهيدستورالعمل اجرايي ساماندهيدستورالعمل اجرايي ساماندهي
        عشايري و غيرصنعتيعشايري و غيرصنعتيعشايري و غيرصنعتيعشايري و غيرصنعتي    ،،،،هاي روستاييهاي روستاييهاي روستاييهاي روستاييدامداريدامداريدامداريدامداري

  )قانون نظام جامع دامپروري كشور  5ماده  4تبصره  در اجراي(

  
 
 
 
 

  

  

  

  
 
 
 
 
 

  :تهيه و تدوين
  مركز نوسازي و تحول اداري

  دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام

  

   1397سال 



 

  

  
  عشايري و غيرصنعتي ،هاي روستاييدستورالعمل اجرايي ساماندهي دامداري  : عنوان

نظام . شيالت ايران، امور عشاير ايران ،هاي دامپزشكي سازمان ،معاونت امور توليدات داميمركز نوسازي و تحول اداري،    :تهيه و تدوين
  جمهوري اسالمي ايراننظام دامپزشكي و  مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

  :ناظران عالي
  رئيس مركز نوسازي و تحول اداري  ابوالقاسم ورداسبي 

  مديركل دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام   تورج صارمي 
  كشاورزي و منابع طبيعيرئيس سازمان نظام مهندسي   احمد كبيري 

  ئيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايرانر  محمدرضا صفري 
  :كنندگانبررسي

  :مركز نوسازي و تحول اداري
  رئيس كارگروه /مركز نوسازي و تحول اداري معاون    مهابادي زادهعلي امامي

  دبير و عضو كارگروه /فرآيندها و بهبود ها روشرئيس گروه مهندسي   سيد مهدي شفيعي قصر 
  :معاونت امور توليدات دامي

  عضو كارگروه/ ها دبير ستاد هماهنگي صدور مجوز  كوروش اغنيانژاد 
  كارگروهعضو / دام و طيور  رئيس گروه بهبود جايگاه و تجهيزات  خوش الهامخليل موذن 

  عضو كارگروه/ رئيس گروه بهبود توليدات دامي مركز اصالح نژاد دام كشور   حسيني آرش حاج
 عضو كارگروه/ دام و طيور بهبود جايگاه و تجهيزاتگروه كارشناس مسئول   دادي مهدي اله

  عضو كارگروه/ صدور مجوزها  ستاد هماهنگيكارشناس مسئول   حسينيعبداهللا بني
  :دامپزشكي كشورسازمان 

  عضو كارگروه/ بهداشت عمومي  بر معاون دفتر نظارت  امير رئوفي
  عضو كارگروه/ سازمان  رئيس گروه بهداشت اماكن و زيستگاه دامي  تبرائي هادي 

 كارگروه مشاور حقوقي/  حقوقي سازمانمعاون    علي آتشي
  :سازمان امور عشاير ايران

  عضو كارگروه/ بهسازي امور توليدمديركل دفتر   داريوش نعمت اللهي 
  :سازمان شيالت ايران

  عضو كارگروه/ آبزيان آب شيرين مديركل دفتر   مهدي شكوري 
  عضو كارگروه/  تغذيه آبزيان آب شيرينرئيس گروه   بيگي علي

  :دفتر امور حقوقي
 كارگروه مشاور حقوقي/  دفترمعاون    مهرزاد معارفي

 كارگروه مشاور حقوقي/  هاي حقوقي و بررسيرييس گروه مشاوره    محمد اسالمجو
  :سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

 عضو كارگروه/ ريزي و كارآفريني معاون برنامه محمدرضا خلف باغي
 عضو كارگروه/ ريزي و كارآفريني برنامهاسبق معاون   سيدجواد قريشي ابهري 

  عضو كارگروه/ مشاور   سيد حميد ارشادي 
  عضو كارگروه/  و شيالت طيور ،داممسئول صدور مجوزهاي كارشناس   رسول كريمي 
  :جمهوري اسالمي ايراندامپزشكي سازمان نظام 

  عضو كارگروه/ معاون سازمان   اميرعباس جعفري 
  عضو كارگروه/ معاون سازمان    بهمن جاويد المعي

  :كنندگانتصويب
  انساني اون توسعه مديريت و منابعمع  محمدعلي جوادي

  معاون امور توليدات دامي  حسن ركني
  رئيس سازمان دامپزشكي كشور  پور رفيعي عليرضا

  رئيس سازمان شيالت ايران  حسن صالحي 
  رئيس سازمان امور عشاير ايران   كرمعلي قندالي

  
  

- 64582811: تلفن15934160111: ، كدپستي2شماره ساختمان ، وزارت جهاد كشاورزي، عصر و طالقاني تقاطع وليتهران، : مركز نوسازي و تحول اداري
 Email: nosazi@agri-jahad.org   64582112: فكس 64582711

: تهران، خيابان طالقاني، نرسيده به پل حافظ، كوچه غفارزاده، ساختمان وزارت جهاد كشاورزي، معاونت امور توليدات دامي تلفن :دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام
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  Email: info@ivo.ir   88957252و  88962392: دورنگار 88953400- 3
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        دستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجرايي
        كشور كشور كشور كشور     هاي روستايي، عشايري و غيرصنعتيهاي روستايي، عشايري و غيرصنعتيهاي روستايي، عشايري و غيرصنعتيهاي روستايي، عشايري و غيرصنعتيساماندهي دامداريساماندهي دامداريساماندهي دامداريساماندهي دامداري
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 عشايري و غيرصنعتي ،هاي روستاييدستورالعمل اجرايي ساماندهي دامداري

 15/1/1392مـورخ    62/020كشور و پيرو ابالغيه شـماره  روري قانون نظام جامع دامپ 5ماده  4در اجراي تبصره 
غيرصنعتي و نظـر   كشاورزي با موضوع دستورالعمل ساماندهي واحدهاي دامداري روستايي، عشايري و وزير جهاد

انجـام همـاهنگي بيشـتر، بدينوسـيله     به لزوم بازنگري و اصالح دستورالعمل مـذكور در جهـت رفـع مشـكالت و     
بـديهي   .گـردد  ري و غيرصنعتي جهت اجرا ابـالغ مـي  دستورالعمل جديد ساماندهي دامداري هاي روستايي، عشاي

  .باشد است از تاريخ ابالغ، دستورالعمل قبلي و ساير ضوابط و مقررات مغاير با اين دستورالعمل فاقد اعتبار مي
  :تعاريف و اصطالحات -1ماده 

  :باشد يم ريزبه شرح دستورالعمل،  نياصطالحات به كار رفته در اعاريف و ت
    :دام

گردد كه براي امور تغذيه انسان و يا تغذيه اطالق مي) چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات(به حيواناتي شامل 
 .شوندميتوليد، نگهداري و پرورش داده هاي اقتصادي، توليدي، آزمايشگاهي، ورزشي و تفريحي، دام و فعاليت

    :دامدار

  .نمايد مبادرت به پرورش و يا نگهداري دام ميگردد كه  ياطالق م يحقوق اي يقيدامدار به شخص حق
  :محدوده روستا

اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با عبارت است از محدوده
در مورد روستاهاي فاقد . رسدهاي باالدست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوطه ميطرحرعايت مصوبات 

كالبد موجود و يا حسب ضرورت وفق اعالم بنياد مسكن انقالب  ،طرح هادي تا زمان تهيه طرح هادي
  .اسالمي مالك عمل خواهد بود

  :ييروستا يدامدار
ضوابط  حداقل حائز وروستا  محدوده كه در گردد؛ يماطالق  و جديدي موجود فعال يدامدار هايبه واحد

هاي صنعتي و نيمه هاي دامداريو مشمول مفاد دستورالعمل صدور مجوزها و پروانه بودهفني و بهداشتي 
  .باشد وزير جهاد كشاورزي نمي 10/1/1391مورخ  318/020صنعتي موضوع ابالغيه شماره 

    :يريعشا يدامدار
در دام  يبه پرورش و نگهدار يكوچندگعشاير به روش كه دامدار  گردد؛ ياطالق م يدامدار اي ازشيوهبه 

  .نمايدفعاليت مي هاي اسكان عشاير و يا كانون هاي طبيعي در زيست بوم تعيين شدهعرصه
  :غيرصنعتي يدامدار

مفاد  و مشمولخارج از محدوده روستا بوده كه  گردد؛ ياطالق م ي موجود فعاليدامدار هايواحدبه 
 318/020صنعتي موضوع ابالغيه شماره  هاي صنعتي و نيمههاي دامداريدستورالعمل صدور مجوزها و پروانه

  .باشد نميو عشايري روستايي و دامداري  وزير جهاد كشاورزي 10/1/1391ورخ م
  :دامداري صنعتي

تأسيسات،  ها،ساختمان ساخت و سازگردد كه اصول فني، بهداشتي و زيست محيطي در به واحدي اطالق مي
 .آالت و تجهيزات آن متناسب با ضوابط و مقررات مربوطه رعايت شده باشدماشين

  : دامداري نيمه صنعتي
گردد كه اصول فني، بهداشتي و زيست محيطي در آن رعايت شده است ليكن از نظر به واحدي اطالق مي

  .باشدواحدهاي دامداري صنعتي نمي حدها، در تاسيسات، تجهيزات و ساختمان
  :زيست بوم
  .باشد اين دو مي راهي االصول شامل ييالق، قشالق و مسير بينهاي ايلي كه علياي از سرزمين و قلمرو ردهمحدوده

   :روستايي پروريواحد آبزي
 يا در آتي گردد كه در محدوده روستا موجود و فعال بوده وروستايي اطالق ميپروري آبزيواحدهاي به 

و مشمول مفاد دستورالعمل صدور مجوزها و  بودهفني و بهداشتي ضوابط  داراي حداقلو  گردند مياحداث 
وزير  10/1/1391مورخ  318/020هاي صنعتي و نيمه صنعتي موضوع ابالغيه شماره هاي دامداريپروانه

  .باشد جهاد كشاورزي نمي
   :غيرصنعتي پروريواحد آبزي

يا و فعال بوده  وموجود روستا خارج از محدوده گردد كه در اطالق ميغيرصنعتي پروري آبزيواحدهاي به 
و مشمول مفاد دستورالعمل صدور  فني و بهداشتي بودهضوابط  داراي حداقلو  گردند مياحداث آتي در 

مورخ  318/020هاي صنعتي و نيمه صنعتي موضوع ابالغيه شماره هاي دامداريمجوزها و پروانه
  .باشد ميوزير جهاد كشاورزي ن 10/1/1391

   :سامانه
 7/10/1394، مورخ 8147/94سامانه متمركز صدور مجوزهاي وزارت جهاد كشاورزي موضوع ابالغيه شماره 

  ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزيمعاون برنامه
  :شناسايي

و  متقاضيان در سامانه توسطغيرصنعتي  و روستايي، عشايريي هاثبت اطالعات دامداريعبارتست از 
  .ساماندهيبه منظور  آن آزمايي راستيو بصورت خوداظهاري 
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  :استعالم بهداشتي

هاي  شركت اتحاديهاستان و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي  از سويدرخواستي است كه 
سازمان  ابالغيانطباق و رعايت حداقل شرايط و ضوابط بهداشتي  جهتدر تعاوني زنبورداران استان 

 از سازمان نظام دامپزشكيو عشايري اسكان يافته  غيرصنعتي، ي روستاييها در دامداري دامپزشكي كشور
  .گيرد انجام مياستان 

  :گواهي بهداشتي

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي بهداشتي در پاسخ به استعالم ي است كه معتبر مدرك
در چهارچوب استان توسط سازمان نظام دامپزشكي هاي تعاوني زنبورداران استان  شركت اتحاديهاستان و 

  .گردد صادر ميها و ضوابط اعالمي سازمان دامپزشكي كشور  سياست
    :ساماندهي

هاي دولتي و  واحدهاي مختلف اعم از بخش توسطاين دستورالعمل  در چهارچوبي است كه اقدامات مجموعه
  .پذيردصورت مي ي روستايي، عشايري و غيرصنعتيها دامداريكه در رابطه با  غيردولتي

  :پروري واحدهاي آبزي/واحدهاي پرورش كرم ابريشم/كارت شناسايي دامداري روستايي

هاي  و هويت بخشي دامداريمنظور شناسايي ه بنابر درخواست متقاضي بكه مدارك شناسايي معتبري است 
داراي شرايط توسط سازمان نظام مهندسي ، پروري واحدهاي آبزيو  واحدهاي پرورش كرم ابريشم ،روستايي

  .گردد مينمجوز تلقي و كشاورزي و منابع طبيعي صادر 
  :يعشايركارت شناسايي دامداري 

ه بو تاييد معاونت بهبود توليدات دامي استان بنابر درخواست متقاضي كه مدرك شناسايي معتبري است 
هاي تعاوني عشايري  هاي عشايري داراي شرايط توسط شركت منظور شناسايي و هويت بخشي دامداري

  .گردد مينمجوز تلقي و صادر  شهرستان
  :زنبورداري مهانشناس

ه توليدات دامي استان ببنابر درخواست متقاضي و تاييد معاونت بهبود كه مدرك شناسايي معتبري است 
هاي تعاوني پرورش دهندگان  منظور شناسايي و هويت بخشي واحدهاي پرورش زنبورعسل توسط شركت

  .گردد مينمجوز تلقي و زنبور استان صادر 
  :ستاد هماهنگي

صنعتي موضوع ماده  هاي صنعتي و نيمه هاي دامپروري نظام صدور مجوزها و پروانهمنظور ستاد هماهنگي 
  .باشد وزير جهاد كشاورزي مي 10/1/1391مورخ  318/020شماره  ابالغيه 18

  :كميته ساماندهي

اين دستورالعمل  8موضوع ماده غيرصنعتي  و روستايي، عشايريهاي  كميته ساماندهي دامداري منظور
  .باشد ميدر سازمان جهاد كشاورزي استان مستقر 
  :باشددستورالعمل به شرح ذيل ميقوانين و مقررات مرتبط با اين  - 2ماده 

 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي •

 وري بخش كشاورزي و منابع طبيعيقانون افزايش بهره •

 .قانون نظام جامع دامپروري كشور •

 .قانون سازمان دامپزشكي كشور •

 .برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران قانون حفاظت و بهره •

 .برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران حفاظت و بهرهنامه اجرايي قانون آيين •

 .قانون تاسيس سازمان شيالت ايران •

 .اساسنامه سازمان شيالت ايران •

 اساسنامه سازمان دامداران متحرك و اصالحات بعدي آن •

 قانون تشكيل شوراي عالي عشاير ايران و اصالحات بعدي آن •

 نامه ساماندهي عشاير آئين •

 نحوه نگهداري حيوانات اهلينامه آيين •

 قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي  •

 قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران •
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  : هدف  - 3ماده 
افزايش  ،ريزي، نظارتبرنامهروستايي، عشايري و غيرصنعتي، به منظور هاي ساماندهي دامداريشناسايي و 

  .داميكمي و كيفي محصوالت  يارتقاوري و بهره
  : دامنه كاربرد  -4ماده 

در سطح  موجود و فعالغيرصنعتي،  و هاي روستايي، عشايريمشتمل بر كليه دامدارياين دستورالعمل 
  . باشدميكشور 
  :شود ساماندهي مي لمشروحه ذيل مشمو واحدهايدر اين دستورالعمل  - 5ماده 

  ،)گوسفند و بز(سبك دام و نگهداري پرورش واحدهاي 
   ،)گاو و گاوميش، شتر و اسب(دام سنگين و نگهداري پرورش واحدهاي 
   ،عسلزنبورو نگهداري پرورش واحدهاي 
   ،كرم ابريشمو نگهداري پرورش واحدهاي 
  ))كشاورزياستخرهاي دومنظوره (صرفاً استخرهاي ذخيره آب كشاورزي( خوراكيزينتي و  آبزيانو نگهداري پرورش واحدهاي 

    بوميساير ماكيان و طيور و نگهداري واحدهاي پرورش 
در سامانه اطالعات شناسايي و ثبت  محدود به ،بومي  طيور و ساير ماكيانواحدهاي پرورش  اماندهيس: 1تبصره 

  .گيرد انجام مي هطمربوتوسط واحدهاي حسب مورد  ،با ضوابط و مقرراتمطابق بهداشتي فني و خدمات و  بوده
تصويب ستاد  و باساير واحدها حسب نياز ساماندهي  ،در اين ماده مشروحهعالوه بر واحدهاي : 2تبصره 

  .باشد هماهنگي مجاز مي
  :گرددبه شرح ذيل تعيين مي، مرتبط با ساماندهي يوظايف واحدها - 6ماده 
  معاونت امور توليدات دامي: الف 

 ساماندهي ها و ساير ضوابط و مقررات فني، اجرايي و نظارتي مربوط به دستورالعمل، ها، برنامهها سياست اعالم •

 عملكرد سازمان نظام مهندسي و ساير واحدهاي بخش غيردولتي در خصوص ساماندهي بر نظارت عاليه  •

مورد نياز  ، ترويجي فني و اجراييآموزشيهاي  ها و كارگاهدورههاي شناسايي و تعيين عناوين و سرفصل •
 .  ريزي و اجراءبه سازمان نظام مهندسي جهت برنامهآن و اعالم  ساماندهي 

، ترويجي فني و آموزشيهاي  ها و كارگاهدورههمكاري با سازمان نظام مهندسي در زمينه برگزاري  •
 ساماندهي  مورد نياز اجرايي

با سازمان نظام مهندسي در  هاي ذيربط همكاري بين سازمانهاي  فراهم آوردن زمينهو هماهنگي  •
 ساماندهي موضوع اجراي 

ها و اجرايي مرتبط با ساماندهي و پيگيري جهت رفع آنشناسايي مشكالت و خالءهاي قانوني  وبررسي  •
 ربطاز طريق مراجع ذي

هاي قانوني در  حمايتساير ها و  ها، مشوق تمامي ظرفيتمندي حداكثري از  پيگيري در جهت بهره •
 ساماندهي  اجراي

چهارچوب نظام الكترونيكي كردن فرآيندهاي در همكاري در طراحي و استقرار سامانه با ساماندهي  •
 وزارت جهاد كشاورزي

 همكاري در تعيين تعرفه هاي موردنياز در چارچوب نظام تعرفه اي وزارت جهادكشاورزي •

 ذيربطبه مراجع  مربوط به ساماندهي اي موردي و دورههاي  ارائه گزارش •

هماهنگي و معاونت امور توليدات دامي ا بحسب مورد در انجام وظايف ايران امور عشاير  سازمان: تبصره
  .ردوآ همكاري الزم را به عمل مي

 سازمان جهاد كشاورزي استان: ب 

فني و نظارتي مربوط  ،ها و ساير ضوابط اجراييها، دستورالعملهمكاري در تهيه و تدوين برنامهعندالزوم  •
 به ساماندهي

ها و ضوابط فني ـ اجرايي مرتبط با ساماندهي توسط ها، دستورالعملها، برنامهسياستكامل اجراي  •
 بخش غيردولتي و مفاد اين دستورالعمل در سطح استان 

 و ساير واحدهاي بخشنظارت بر عملكرد واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمانهاي نظام مهندسي  •
 ساماندهي و صدور كارت شناسايي در زمينهغيردولتي 
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 ساماندهي مورد نياز ، ترويجي فني و اجراييآموزشيهاي ها و كارگاههمكاري در شناسايي و اجراي دوره •

هاي ذيربط با سازمان نظام مهندسي در اجراي  همكاري بين سازمانهاي  فراهم آوردن زمينهو هماهنگي  •
 استاندر سطح موضوع ساماندهي 

 همكاري در تعيين تعرفه هاي موردنياز در چارچوب نظام تعرفه اي وزارت جهادكشاورزي •

هاي قانوني در  حمايتساير ها و  ها، مشوق تمامي ظرفيتمندي حداكثري از  پيگيري در جهت بهره •
 ساماندهي موضوع  اجراي

نظام الكترونيكي كردن همكاري در طراحي و استقرار سامانه مرتبط با ساماندهي در چهارچوب  •
 .فرآيندهاي وزارت جهاد كشاورزي

 به مراجع ذيربط مربوط به ساماندهي اي موردي و دورههاي  ارائه گزارش •

اداره امور عشاير استان /مديريت/اداره كل ،)سازمان جهاد كشاورزي استان(فوق در انجام وظايف : تبصره
  .آوردبه عمل سازمان جهاد كشاورزي استان با حسب مورد هماهنگي و همكاري الزم را 

  سازمان دامپزشكي كشور: ج 
مربوط به بهداشت دام، ها و ساير ضوابط و مقررات بهداشتي ها، دستورالعملبرنامهها،  سياستاعالم  •

 برداري و رعايت آن در ساماندهي هاي مبارزه با آن به منظور بهره هاي دامي، چگونگي انتشار و شيوه بيماري

 .عملكرد سازمان نظام دامپزشكي در خصوص ساماندهي برنظارت عاليه  •
مورد نياز بهداشتي  ، ترويجيآموزشيهاي  ها و كارگاهدورههاي شناسايي و تعيين عناوين و سرفصل •

 .  ريزي و اجراءساماندهي و اعالم به سازمان نظام دامپزشكي جهت برنامه
بهداشتي  ، ترويجيآموزشيي ها و كارگاه هازمينه برگزاري دورههمكاري با سازمان نظام دامپزشكي در  •

 ساماندهي  مورد نياز

مرتبط با ساماندهي و پيگيري جهت بهداشتي شناسايي مشكالت و خالءهاي قانوني و اجرايي  وبررسي  •
 ربطها از طريق مراجع ذيرفع آن

 وزارت جهادكشاورزيهمكاري در تعيين تعرفه هاي موردنياز در چارچوب نظام تعرفه اي  •

هاي قانوني در  حمايتساير ها و  ها، مشوق تمامي ظرفيتمندي حداكثري از  پيگيري در جهت بهره •
 ساماندهي  اجراي

همكاري در طراحي و استقرار سامانه مرتبط با ساماندهي در چهارچوب نظام الكترونيكي كردن  •
 .فرآيندهاي وزارت جهاد كشاورزي

 به مراجع ذيربط مربوط به ساماندهي اي دوره موردي وهاي  ارائه گزارش •

 اداره كل دامپزشكي استان:  د

 مربوط به ساماندهي بهداشتيها و ساير ضوابط ها، دستورالعملعندالزوم همكاري در تهيه و تدوين برنامه •

مرتبط با ساماندهي و مفاد اين  بهداشتيها و ضوابط ها، دستورالعملها، برنامهاجراي كامل سياست •
 دستورالعمل در سطح استان 

گواهي صدور  در زمينه دامپزشكينظام  اي استاني و يا شهرستاني سازماننظارت بر عملكرد واحده •
 مرتبط با ساماندهي بهداشتي

 .ساماندهيمورد نياز  با بهداشتي  ، ترويجيآموزشيهاي ها و كارگاههمكاري در شناسايي و اجراي دوره •
در چهارچوب نظام الكترونيكي كردن همكاري در طراحي و استقرار سامانه مرتبط با ساماندهي  •

 .فرآيندهاي وزارت جهاد كشاورزي
 همكاري در تعيين تعرفه هاي موردنياز در چارچوب نظام تعرفه اي وزارت جهادكشاورزي •

هاي قانوني در  حمايتساير ها و  ها، مشوق تمامي ظرفيتمندي حداكثري از  پيگيري در جهت بهره •
 ساماندهي  اجراي

 به مراجع ذيربط مربوط به ساماندهي اي موردي و دورههاي  ارائه گزارش •

  سازمان شيالت ايران: هـ 
 ها و ساير ضوابط و مقررات فني، اجرايي و نظارتي مربوط به ساماندهيها، دستورالعملها، برنامه اعالم سياست •

 پروري واحدهاي آبزي

عملكرد سازمان نظام مهندسي و ساير واحدهاي بخش غيردولتي در خصوص ساماندهي  برنظارت عاليه  •
 پروري آبزي واحدهاي
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مورد نياز فني و اجرايي  ، ترويجيآموزشيهاي  ها و كارگاههاي دورهشناسايي و تعيين عناوين و سرفصل •
 .  ريزي و اجراءو اعالم به سازمان نظام مهندسي جهت برنامه پروري آبزي واحدهايساماندهي 

به منظور شناسايي مشكالت و پروري  آبزي واحدهايبررسي قوانين و مقررات حاكم بر ساماندهي  •
با  ها از طريق مراجع ذيربطخالءهاي قانوني و اجرايي مرتبط با ساماندهي و پيگيري جهت رفع آن

 ت داميهماهنگي معاونت امور توليدا

هاي قانوني در  حمايتساير ها و  ها، مشوق تمامي ظرفيتمندي حداكثري از  پيگيري در جهت بهره •
 ساماندهي  اجراي

 هاي موردنياز در چارچوب نظام تعرفه اي وزارت جهادكشاورزي همكاري در تعيين تعرفه •

در چهارچوب نظام  واحدهاي آبزي پروريهمكاري در طراحي و استقرار سامانه مرتبط با ساماندهي  •
 .الكترونيكي كردن فرآيندهاي وزارت جهاد كشاورزي

 به مراجع ذيربط مربوط به ساماندهي اي موردي و دورههاي  ارائه گزارش •

   كل شيالت استان هادار:  و 
فني و نظارتي مربوط  ،ها و ساير ضوابط اجراييها، دستورالعملعندالزوم همكاري در تهيه و تدوين برنامه •

 پروري آبزي واحدهايساماندهي موضوع به 

 واحدهايها و ضوابط فني ـ اجرايي مرتبط با ساماندهي ها، دستورالعملها، برنامهاجراي كامل سياست •
 پروري و مفاد اين دستورالعمل در سطح استان  آبزي

بخش نظارت بر عملكرد واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازمانهاي نظام مهندسي و ساير واحدهاي  •
  واحدهاي آبزي پروريغيردولتي در زمينه ساماندهي و صدور كارت شناسايي 

مورد نياز  با فني و اجرايي  ، ترويجيآموزشيهاي ها و كارگاههمكاري در شناسايي و اجراي دوره •
 واحدهاي آبزي پروريساماندهي 

هاي قانوني در  حمايتساير ها و  ها، مشوق تمامي ظرفيتمندي حداكثري از  پيگيري در جهت بهره •
 ساماندهي  اجراي

 همكاري در تعيين تعرفه هاي موردنياز در چارچوب نظام تعرفه اي وزارت جهادكشاورزي •

در چهارچوب نظام  واحدهاي آبزي پروريهمكاري در طراحي و استقرار سامانه مرتبط با ساماندهي  •
 .الكترونيكي كردن فرآيندهاي وزارت جهاد كشاورزي

 به مراجع ذيربط مربوط به ساماندهي اي موردي و دورههاي  ارائه گزارش •

امور شيالت و مديريت مذكور توسط باشد وظايف  اقد اداره كل شيالت استان ميفكه ي يها استاندر : تبصره
  .گيرد انجام مي آبزيان سازمان جهاد كشاورزي استان

  سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي :  ط
فني و نظارتي مربوط  ،ها و ساير ضوابط اجراييها، دستورالعملهمكاري در تهيه و تدوين برنامهعندالزوم  •

 ساماندهي موضوع به 

 مرتبط با ساماندهي ررات و ساير ضوابط و مقها  ها، دستورالعمل برنامهسياستها، كامل رعايت  •

 در جهت ساماندهي و صدور كارت شناسايي آزمايي  راستي ،شناسايي •

 ساماندهي مورد نياز جهت ساير امكانات تأمين و بكارگيري نيروي انساني متخصص و  •

 كشاورزياي وزارت جهاد  هارچوب نظام تعرفهساماندهي در چمربوط به  فني و اجراييهاي خدمات  پيشنهاد تعرفه •

اعالم به و قانوني و فني و اجرايي مربوطه به ساماندهي هاي شناسايي و احصاء مشكالت و نارسايي •
 معاونت امور توليدات دامي جهت پيگيري

 ساماندهي مرتبط با تعيين صالحيت و رتبه بندي كارشناسان  •

 مرتبط با ساماندهي فني و اجرايي  ، ترويجيآموزشيهاي  ها و كارگاهبرگزاري دوره •

 ساماندهي هاي پرونده حفظ و نگهداري مطلوب از سوابق و •

فرآيندهاي وزارت سامانه ساماندهي در چهارچوب نظام الكترونيكي كردن و استقرار همكاري در طراحي  •
 .كشاورزيجهاد 

 به مراجع ذيربط مربوط به ساماندهي اي موردي و دورههاي  ارائه گزارش •
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  سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران:  ي
فني و نظارتي مربوط  ،ضوابط اجراييها و ساير ها، دستورالعملعندالزوم همكاري در تهيه و تدوين برنامه •

 ساماندهي موضوع به 

 ها و ساير ضوابط و مقررات بهداشتي مرتبط با ساماندهي  ها، دستورالعمل رعايت كامل سياستها، برنامه •

 صدور گواهي بهداشتي براساس استعالم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در جهت ساماندهي  •

 يروي انساني متخصص و ساير امكانات مورد نياز جهت ساماندهي تأمين و بكارگيري ن •

 اي وزارت جهاد كشاورزي مربوط به ساماندهي در چهارچوب نظام تعرفه بهداشتيهاي خدمات  پيشنهاد تعرفه •

اعالم به و بهداشتي مربوطه به ساماندهي اجرايي و هاي قانوني و خالءشناسايي مشكالت و بررسي و  •
 كشور جهت پيگيريسازمان دامپزشكي 

 مرتبط با ساماندهي بهداشتي تعيين صالحيت و رتبه بندي كارشناسان  •

 بهداشتي مرتبط با ساماندهي ، ترويجيآموزشيهاي  ها و كارگاهبرگزاري دوره •

 هاي مرتبط با ساماندهي حفظ و نگهداري مطلوب از سوابق وپرونده •

هي در چهارچوب نظام الكترونيكي كردن همكاري در طراحي و استقرار سامانه مرتبط با ساماند •
 .فرآيندهاي وزارت جهاد كشاورزي

 به مراجع ذيربط مربوط به ساماندهي اي موردي و دورههاي  ارائه گزارش •

  دامدار:  ك
  در سامانه ساماندهيو تكميل فرم درخواست ثبت نام  •
 از محل فراهم آوردن تمهيدات الزم براي بازديد كارشناس •

 مرتبط با ساماندهي بهداشتي  و اجرايي ،ها و ضوابط فنيرعايت دستورالعملو كامل همكاري  •

  مرتبط با ساماندهي يآموزشهاي ها و كارگاهشركت در دوره •
 ابالغي هاي ساماندهي مطابق با تعرفهمربوط به  خدمات هايپرداخت هزينه •

شهرستان هاي تعاوني عشايري  شركتتوسط نمايندگان ثبت اطالعات دام عشاير با توجه به اين كه  :تبصره
هاي  شركت گانها به نمايند دامكليه دامداران عشايري موظف به ارائه اطالعات دقيق  ،پذيرد صورت مي

  .باشند جهت ثبت در سامانه مي ،تعاوني عشايري شهرستان
اجـراي  منظـور همـاهنگي در   ه بـ  نـد موظف و سـازمان شـيالت ايـران    معاونت امور توليدات دامـي  -7ماده 

هـاي روسـتايي، عشـايري و      سـاماندهي دامـداري  مربوط بـه  ها و ساير امور  ها، دستورالعمل ها، برنامه سياست
مـورخ    318/020ابالغيـه شـماره     18هـا موضـوع مـاده     ظرفيت ستاد هماهنگي صدور پروانه از غيرصنعتي

  .دنكشاورزي استفاده و مطابق با مفاد آن عمل نماي وزير جهاد 10/1/1391
هماهنگي ستاد  خانهند حسب پيشنهاد دبيرنتوا مي و سازمان شيالت ايرانامور توليدات دامي  تمعاون :تبصره

  .دناقدام نماي مذكوردر ستاد نظران  و صاحب نسبت به عضويت ساير مديرانها  صدور پروانه
سايرضوابط و مقررات ها و دستورالعمل ها،برنامه ،هاسياستاجراي حسن در به منظور هماهنگي  -8ماده 

 ، عشايري وهاي روستاييدامداري كميته ساماندهي" ،ساماندهيمربوط به  فني، اجرايي بهداشتي و نظارتي
  :شود تشكيل ميدر سازمان جهاد كشاورزي استان با تركيب و شرح وظايف ذيل ، "غيرصنعتي

  تركيب) الف
 رئيس   رئيس سازمان جهاد كشاورزي -

    و عضودبير   داميمعاون بهبود توليدات  -

 عضو  مدير كل دامپزشكي -

 عضو  امور عشاير رئيس اداره/  مدير /مديركل  -

 عضو  شيالتمدير امور آبزيان و  /شيالتمديركل  -

 عضو   رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي -

 عضو   رئيس سازمان نظام دامپزشكي  -

 عضو   منابع طبيعيو كشاورزي كارهاي صنفي  نظام) شوراي مركزي(رئيس  -

 عضو  استان هاي تعاوني عشايري عامل اتحاديه شركت مدير -

 عضو  استان  هاي تعاوني زنبورداري ركتعامل اتحاديه ش مدير -
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 .گردد مي تشكيلسازمان جهاد كشاورزي استان  معاونت بهبود توليدات دامي دبيرخانه كميته در محل: 1تبصره 
  .كندپيدا مينفر از اعضاء رسميت  5با حضور حداقل ماه يك بار تشكيل و  دوحداقل هر جلسات كميته  :2 تبصره
در جهت حضور از ساير مديران و صاحب نظران  حسب مورد تواند در صورت نيازمي كميتهدبير : 3تبصره 

  .جلسات دعوت به عمل آورد
  .گردد تصميمات كميته توسط رئيس جهت اجرا ابالغ مي: 4تبصره 

   :وظايف) ب
  آوردن زمينه هاي اجراي سياستها و برنامه هاي مربوط به ساماندهي در سطح استان فراهم .1
  استانح هماهنگي و كمك در اجراي دستورالعمل ها و ساير ضوابط و مقررات مربوط به ساماندهي در سط .2
به ستاد  مراتبيا  اعالم  و ارائه راهكار و مربوط به ساماندهياجرايي ررسي مشكالت شناسايي وب .3

  ها جهت اقدامهماهنگي صدور پروانه
 ر چارچوب نظام تعرفه هاي وزارت جهاد كشاورزيهمكاري در تعيين تعرفه هاي مربوط به ساماندهي د .4
 اي مربوط به ساماندهي به مراجع ذيربط هاي موردي و دوره ارائه گزارش .5

حسب موظفند ، ايرانشيالت سازمان  و كشور سازمان دامپزشكي و معاونت امور توليدات دامي - 9ماده 
 ،اجراييفني، و مقررات  ضوابطساير  اعالمماه پس از ابالغ اين دستورالعمل نسبت به  3حداكثر  ،مورد

  .اقدام نمايندساماندهي موضوع مرتبط با و بهداشتي نظارتي 
  :گردداقدامات مربوط به ساماندهي به شرح ذيل تعيين مي -10ماده 

 در سامانه ساماندهي  دامداران جهت ثبت نامفراخوان اعالم  -
  متقاضيانتوسط  رهگيري و اخذ كدخوداظهاري در سامانه به صورت مشخصات و اطالعات  ثبت -
 فعال بودن دامداري تاييدبه منظور راستي آزمايي  -
 شناسنامهتعويض  /كارت شناسايي صدور -
 دامداريواحدهاي بهسازي و نوسازي  -
 دامپزشكيبهداشتي و درماني دمات خ يارتقاتوسعه و  -
 برداران بهرهآموزش و توانمندسازي  -

 هادامداري اتو تجهيز ، اصالح نژادو جايگاه دام بهبود تغذيه -
 .اي بيمه و حمايتي ي،مديريتخدمات توسعه  و ايجاد -
 .هاي دامي توليدي كمي و كيفي محصوالت و فرآورده ساير اقدامات در جهت ارتقاي -

، توسعه و ارتقاي خدمات دامپزشكي، هادامداري مربوط به بهسازي و نوسازي اقدامات امور اجرايي :هتبصر
، آموزش و توانمندسازي دامداران، بهبود تغذيه و توليدي هاي دامي ارتقاء كمي و كيفي محصوالت و فرآورده

ها  چهارچوب سياستدر اي،  و خدمات مديريتي، حمايتي و بيمهها دامداريتجهيز  و جايگاه دام، اصالح نژاد
  .گيرد انجام ميتوسط واحدهاي ذيربط حسب مورد باشد و  مي، ي وزارت جهاد كشاورزيها و برنامه
  :گردد شناسنامه به شرح ذيل تعيين مي/ مدارك مورد نياز براي صدور كارت شناسايي  -11ماده 

 )ها آنكپي در صورت لزوم اخذ ( شناسنامه/ارائه اصل كارت ملي: شخص حقيقي مدارك احراز هويت -

 تصوير اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت: مدارك احراز هويت شخص حقوقي -
برداري  مبني بر امكان بهره) سال اعتبار 3حداقل (نامه رسمي  اجاره/سند رسمي: اسناد احراز مالكيت -

  بر تصرف قانونيدال  يمداركارائه يا  موضوع فعاليت
 درخواستفرم تكميل شده  -

مستند تصرف و احراز الزم است در صورتي كه مكان مورد درخواست فاقد سند مالكيت باشد، : 1تبصره 
كه پس از متعهد گردد نفر  2متقاضي با تاييد برسد و مالكيت به تاييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان 

  .نمايد به موضوع فعاليت مبادرت ميصدور كارت شناسايي 
سال باشد كارت شناسايي مطابق با زمان اعتبار اجاره  3تي كه اعتبار اجاره نامه كمتر از در صور :2ه تبصر

  .گردد نامه صادر مي
د و گردمي از درجه اعتبار ساقطكارت شناسايي صادره  ،در صورت اثبات صحت عدم مالكيت: 3تبصره 

  .هاي وارده را نيز جبران نمايد متقاضي حق اعتراض ندارد و بايد خسارت
پروري عالوه بر مدارك فوق، الزم است مجوز معتبر  واحدهاي آبزي متقاضي كارت شناسايي :4ه تبصر
  .استان را نيز ارائه نمايد/اي شهرستان برداري آب از شركت آب منطقه بهره
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بايست دفترچه عشايري  دامداري عشايري به جاي مدارك مالكيت ميكارت شناسايي  متقاضي :5ه تبصر
  .ارائه نمايد داراي اعتبار

شناسنامه زنبورداري بايست  به جاي مدارك مالكيت ميشناسنامه زنبورداري تعويض  متقاضي :6ه تبصر
صدور شناسنامه زنبورداري الزم است به جاي مدارك مالكيت، تائيديه  ضمناً جهتنمايد و  داراي اعتبار ارائه

  .گرددتعداد كندوهاي زنبورستان از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارائه 
قررات مربوط ها و ضوابط و م ها، برنامه شناسنامه با رعايت سياست/ صدور كارت شناسايي مراحل  - 12ماده 

  :ددگر مي تعيينبه شرح ذيل 
  پروري واحدهاي آبزي/ كرم ابريشمپرورش واحدهاي  /غيرصنعتي و  دامداري هاي روستاييكارت شناسايي :  الف

 توسط سازمان جهادكشاورزي استانهاي روستايي، عشايري و غيرصنعتي  اعالم فراخوان ساماندهي دامداري - 1

 توسط متقاضي ثبت اطالعات در سامانه به صورت خوداظهاري و اخذ كد رهگيري - 2

تكميل و ارايه فرم درخواست صدور كارت شناسايي به همراه مدارك شناسايي به سازمان نظام مهندسي  - 3
 توسط متقاضيكشاورزي 

 توسط متقاضي و فني راستي آزمايي تعرفهپرداخت  - 4

 كنترل و بررسي مدارك و رفع نقص احتمالي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي - 5

 توسط سازمان نظام مهندسي م گزارش راستي آزمايي و فنياز محل و تكميل فر يبازديد كارشناس - 6

 توسط متقاضيو صدور كارت شناسايي  صدور گواهي بهداشتي هاي مربوط به تعرفهپرداخت  - 7

توسط سازمان نظام مهندسي  خصوص وضعيت بهداشتي دامداري اخذ استعالم از سازمان نظام دامپزشكي در - 8
 كشاورزي و منابع طبيعي استان

و صدور گواهي بهداشتي در صورت داشتن توسط سازمان نظام دامپزشكي استان بازديد كارشناسي از محل  - 9
 و اعالم به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان شرايط

هفته پس از استعالم سازمان  دوكه در اين مرحله سازمان نظام دامپزشكي حداكثر طي  در صورتي - ه تبصر
صدور گواهي بهداشتي اقدام نكند سازمان نظام مهندسي موظف به اعالم نظر يا سي نسبت به نظام مهند

  .باشد ناشي از آن متوجه سازمان نظام دامپزشكي ميبهداشتي صدور كارت شناسايي بوده و عواقب 
، سازمان جهاد )نسخه دوم(، درج در پرونده )نسخه اول(و تحويل آن به متقاضي صدور كارت شناسايي  - 10

 )نسخه چهارم(مديريت مربوطه /و اداره كل )نسخه سوم(كشاورزي استان 

نسبت به ثبت  سازمان نظام مهندسي صرفاً، در صورت عدم احراز شرايط فني و بهداشتي دامداري - 1 تبصره 
با ذكر دليل به به صورت كتبي و مراتب و موضوع خاتمه يافته تلقي اطالعات متقاضي در سامانه اقدام 

 .اعالم مي گرددمتقاضي 

در صورتي كه مطابق دستورالعمل صدور مجوزها و  موجودهاي غيرصنعتي  در خصوص دامداري - 2تبصره 
هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي حائز شرايط تشخيص داده شوند، بنا بر درخواست متقاضي نسبت به  پروانه

دستورالعمل اجرايي (مطابق با ضوابط دامپروري صنعتي و يا نيمه صنعتي و بهداشتي برداري  بهره هاي صدور پروانه
هاي صنعتي و  و در صورتيكه فاقد شرايط دامپروري نمايدبراي آنان اقدام ) قانون نظام جامع دامپروري كشور 5ماده 

در صورت داشتن اقدام و نسبت به ثبت اطالعات آنان در سامانه در مرحله اول د نيا نيمه صنعتي تشخيص داده شو
با حداقل ظرفيت مجاز مطابق با جداول غيرصنعتي صدور كارت شناسايي دامداري شرايط فني و بهداشتي نسبت به 

همچنين افزايش ظرفيت واحدهاي مذكور تحت هر شرايط . گردد براي آنان اقدام ميپيوست اين دستورالعمل 
 .باشد ممنوع مي

هاي وزارت جهاد كشاورزي صدور هرگونه مجوز يا كارت شناسايي و  ها و برنامه در راستاي سياست -3تبصره 
 .باشد ها مبني بر ايجاد و يا توسعه دامداري غيرصنعتي توسط كليه مراجع ممنوع مي ساير تاييديه

   هاي عشايري كارت شناسايي دامداري )ب
 سازمان جهاد كشاورزي استان توسط هاي روستايي، عشايري و غيرصنعتي  دامدارياعالم فراخوان ساماندهي  - 1

به به محل شهرستان عشايري هاي تعاوني  نماينده شركتمراجعه و  اتحاديه تعاوني عشايري استانهماهنگي  - 2
 منظور اخذ اطالعات، بررسي مدارك و تكميل فرم درخواست

تعاوني هاي  نماينده شركتآزمايي توسط  پيگيري جهت رفع نقص احتمالي و تكميل فرم گزارش راستي - 3
 عشايري شهرستان

 راستي آزمايي و صدور كارت شناسايي توسط متقاضيهاي  تعرفهپرداخت  - 4
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 هاي تعاوني عشايري شهرستان  نماينده شركتتوسط  اخذ كد رهگيريو  در سامانهاطالعات درخواست و ثبت  - 5

 هاي تعاوني عشايري شهرستان  شركتصدور كارت شناسايي و امضا توسط مدير عامل  - 6

 و ارائه رسيد ) نسخه اول(هاي تعاوني عشايري شهرستان جهت اخذ كارت  شركتها به  سرگروه/متقاضيمراجعه  - 7

و ارسال ) هاي تعاوني استان هاي تعاوني عشايري شهرستان و اتحاديه شركت شركت(نسخه دوم درج در پرونده  - 8
جهاد كشاورزي شهرستان و ، مديريت )نسخه سوم(امور عشاير استان اداره /مديريت/اداره كل: رونوشت به

 )نسخه چهارم) (معاونت امور بهبود توليدات دامي استان(سازمان جهاد كشاورزي استان 

  زنبورداريپرورش واحدهاي شناسنامه : ج 
كشاورزي  توسط سازمان جهادهاي روستايي، عشايري و غيرصنعتي  دامدارياعالم فراخوان ساماندهي  - 1

 اي تعاوني زنبورداران استانه شركت اتحاديه با هماهنگي استان

 توسط متقاضي ثبت اطالعات در سامانه به صورت خوداظهاري و اخذ كد رهگيري - 2

هاي تعاوني  شركت اتحاديهبه شناسايي شناسنامه به همراه مدارك  تعويضدرخواست و ارايه فرم تكميل  - 3
 توسط متقاضي زنبورداران استان

 توسط متقاضي و فني راستي آزمايي تعرفهپرداخت  - 4

 هاي تعاوني زنبورداران استان شركت اتحاديهكنترل و بررسي مدارك و رفع نقص احتمالي توسط  - 5

هاي تعاوني  شركت اتحاديهتوسط  از محل و تكميل فرم گزارش راستي آزمايي و فني يبازديد كارشناس - 6
 زنبورداران استان

 توسط متقاضي شناسنامه تعويضو  صدور گواهي بهداشتي هاي مربوط به تعرفهپرداخت  - 7

 اتحاديهتوسط  زنبورستانخصوص وضعيت بهداشتي  دراستان اخذ استعالم از سازمان نظام دامپزشكي  - 8
 هاي تعاوني زنبورداران استان شركت

صدور گواهي بهداشتي در صورت و توسط سازمان نظام دامپزشكي استان از محل  يبازديد كارشناس - 9
 هاي تعاوني زنبورداران استان شركت اتحاديهداشتن شرايط و اعالم به 

هفته پس از استعالم  دوحداكثر طي استان كه در اين مرحله سازمان نظام دامپزشكي  در صورتي -تبصره 
صدور گواهي بهداشتي اقدام نكند اعالم نظر يا نسبت به هاي تعاوني زنبورداران استان  يه شركتداتحا
فرم (جديد  شناسنامه) صفحه اول و دوم(موظف به صدور هاي تعاوني زنبورداران استان  يه شركتداتحا

  .باشد استان ميناشي از آن متوجه سازمان نظام دامپزشكي بهداشتي  بوده و عواقب )4-3شماره 
هاي  شركت اتحاديهتعويض شناسنامه با دو امضاي معاونت بهبود توليدات دامي استان و اصالح و   -10

هاي  شركت اتحاديه، درج در پرونده )اصلينسخه (و تحويل آن به متقاضي تعاوني زنبورداران استان 
معاونت بهبود ( ، سازمان جهاد كشاورزي استان)4-3فرم شماره اول نسخه (تعاوني زنبورداران استان 

 )4-3فرم شماره دوم نسخه ( )توليدات دامي استان

يا واحدهاي استان ، اداره كل شيالت استان اداره كل دامپزشكي ،كشاورزي استانسازمان جهاد  -13ماده 
 ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل نسبت به تحويل 4حداكثر و موظفند حسب مورد  استاني همتراز يا متناظر

و منابع  سازمان نظام مهندسي كشاورزيبه  دامداري هاي روستايي و غيرصنعتيسوابق و اطالعات مربوط به 
  اقدام نماينداستان  نظام دامپزشكيسازمان و طبيعي استان 

و منابع نظام مهندسي كشاورزي   حسب مورد توسط سازمانبصورت ساالنه و هاي مربوط  تعرفه -14ماده 
اي وزارت جهاد در چارچوب نظام تعرفههاي ملي مرتبط،  و اتحاديهنظام دامپزشكي طبيعي و سازمان 

  .گردد ماهه ابتدايي هر سال توسط وزير جهادكشاورزي ابالغ مي 3حداكثر در گردد و  ميپيشنهاد كشاورزي 
، از متقاضي خدمات تعرفهدر زمان تعيين شده مالك عمل دريافت  هادر صورت عدم ابالغ تعرفه :1تبصره 

  . باشدهاي ابالغي ميآخرين تعرفه
   .گردد تعيين و ابالغ مي 3دستورالعمل مطابق با پيوست شماره تعرفه پايه ارائه خدمات اين  :2تبصره 
در واحدهاي موضوع اين دستورالعمل وفق موارد ذيل و پس از طرح و شناسنامه /كارت شناسايي - 15ماده 

به صورت گردد و مراتب  ، از درجه اعتبار ساقط مياين دستورالعمل) 8(موضوع ماده تاييد در كارگروه صورت نياز 
  .گردد شناسنامه به دارنده كارت اعالم مي/و با ذكر داليل توسط مرجع صادركننده كارت شناساييكتبي 

 درخواست كتبي متقاضي -

  شناسنامه/مبني بر از درجه اعتبار ساقط شدن كارت شناسايي احكام قطعي مراجع ذيصالح قضاييصدور  - 
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 كارشناسياساس گزارشات  بر فني و بهداشتيو مقررات عدم رعايت ضوابط  -

رعايت ضوابط و شناسنامه به دليل عدم /به منظور از درجه اعتبار ساقط كردن كارت شناسايي :تبصره
  :گردد به شرح ذيل اقدام مي مقررات فني و بهداشتي

 اخطار شفاهي -

 مرتبه در فاصله زماني يك ماهه 2اخطار كتبي مبني بر رفع نقص حداكثر  -

  شناسنامه/رت شناسايياز درجه اعتبار ساقط كردن اعتبار كا -
پروري،  واحدهاي آبزي از جملهغيرصنعتي  و هاي روستايي، عشايري دامداري كليهصاحبان   -16ماده 

با رعايت اين  ،حداكثر طي يك سال پس از ابالغموظفند پرورش كرم ابريشم و پرورش زنبورعسل 
صورت مشمول دريافت خدمات و در غير اين . اقدام نمايندثبت نام در سامانه نسبت به دستورالعمل 

  .گيرند هاي موضوع اين دستورالعمل قرار نمي حمايت
اند،  شناسنامه دريافت نكرده/كارت شناساييساماندهي كه در راستاي مذكور هاي  دامداريصاحبان : 1تبصره 

  .نددرگ ميبرخوردار ناز خدمات حمايتي و ساير مشوق هاي وزارت جهادكشاورزي 
ها و  ساماندهي شده، مطابق با سياست كهمذكور هاي  ارائه خدمات دامپزشكي به دامداري: 2 تبصره
  .گردد هاي سازمان دامپزشكي كشور اعمال مي برنامه
هاي ذيربط موظفند، حداكثر طي دو سال پس از ابالغ اين  سازمان نظام مهندسي كشاورزي و اتحاديه - 17ماده 

ضوابط اعالمي وزارت جهاد كشاورزي نسبت به شناسايي واحدهاي مشمول، ها و بر اساس سياستدستورالعمل، 
  .شناسنامه براي متقاضيان واحدهاي موضوع اين دستورالعمل، اقدام نمايند/آزمايي و صدور كارت شناسايي راستي
پوشش و حمايت كه تحت ساماندهي شده ، و غيرصنعتي عشايري روستايي وهاي دامداري -18ماده 
واحدهاي  براساس اعالمباشند  ميواگير و مشترك انسان و دام هاي  بيماري اصالح نژاد و ريشه كنيهاي  طرح

  .گيرندساماندهي قرار مي مربوط به ساير اقدامات برخورداري از اولويت ذيربط در 
در چارچوب نظام الكترونيكي كردن  است موظفوزارت متبوع فناوري اطالعات و ارتباطات  مركز -19ماده 

طراحي و  نسبت به ،ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل 6حداكثر  فرآيندهاي انجام كار وزارت جهاد كشاورزي
  .هاي روستايي، عشايري و غيرصنعتي اقدام نمايد نظام الكترونيكي ساماندهي دامداريسامانه استقرار 

  ساير موارد -20ماده 
براي آن  تواند ميدر چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط  استانكشاورزي و منابع طبيعي كارهاي نظام صنفي  •

بنابر باشند،  ميمعتبر شناسنامه /دسته از واحدهاي موضوع اين دستورالعمل كه داراي كارت شناسايي
 .صادر نمايد كسب كشاورزيپروانه درخواست متقاضي، 

صادره توسط نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي، قبلي هاي  مندي حداكثري از پروانه به منظور بهره •
هاي روستايي، عشايري  ساماندهي دامداريسازمان جهاد كشاورزي استان موظف است از طريق كميته استاني 

هاي صادره اقدام و در  پروانه نسبت به بررسي اين دسته از) اين دستورالعمل 8موضوع ماده ( و غيرصنعتي
شناسنامه /صورت احراز حداقل شرايط فني و بهداشتي توسط كميته مذكور نسبت به صدور كارت شناسايي

متقاضي موظف است مطابق با مفاد مطابق با مفاد اين دستورالعمل اقدام گردد و در صورت عدم احراز شرايط، 
 .شناسنامه اقدام نمايد/شناسايياين دستورالعمل نسبت به درخواست صدور كارت 

موظف است در امور اجرايي مربوط به موضوع سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان  •
مورخ  32709/020موضوع ابالغيه شماره غيردولتي خدمات كشاورزي طريق ظرفيت مراكز از  ساماندهي

 .اقدام نمايد ،جهاد كشاورزيوزير  19/11/1395
هاي فاقد اتحاديه  صدور شناسنامه زنبورداري در استان به منظورتوليدات دامي استان  بهبودمعاونت  •

هاي  پس از طرح و تاييد در كميته ساماندهي دامداريموظف است هاي تعاوني زنبورداران استان،  شركت
بورداران هاي تعاوني زن يكي از شركتروستايي، عشايري و غيرصنعتي استان نسبت به انتخاب و معرفي 

 .نمايداقدام  براي اين منظورشهرستان 
هيچگونه حقي براي آنان ايجاد و ثبت اطالعات متقاضيان در سامانه در چارچوب دستورالعمل ساماندهي بوده  •

 كند نمي
ماه پس از ثبت درخواست متقاضي در سامانه  2حسب مورد و حداكثر ظرف مدت ند موظفمراجع صادركننده  •

 اين دستورالعمل اقدام نمايدمفاد شناسنامه مطابق با /به صدور كارت شناساييارائه كامل مدارك نسبت و 
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دود در چارچوب صورت نامحه ساله ب 3هاي  سال و قابل تمديد در دوره 3 ،شناسنامه/اعتبار كارت شناسايي •
 .باشد ضوابط و مقررات مي

گردد و  صادر مي) حقوقي/حقيقي(شناسنامه بنام متقاضي /ك كارت شناسايييصرفاً براي هر واحد حسب مورد  •
ه رسمي ساير شركاء كارت اساس وكالت نام بر. كه مالكيت دامداري متعلق به بيش از يك نفر باشد در صورتي
ا شركاء ه شريك يگردد و درج كلم ه صادر ميوكيل معرفي شد/شركتبه نام حسب مورد شناسنامه /شناسايي

 باشد شناسنامه ممنوع مي/در كارت شناسايي

مبني بر واگذاري متقاضي جديد پس از احراز مالكيت و تقاضاي رسمي  شناسنامه/تغيير نام كارت شناسايي •
 باشد مجاز مي

شناسنامه جديد با ارئه درخواست متقاضي و تاييد توسط مرجع /تغيير شاخص فعاليت و صدور كارت شناسايي •
 .باشد ها و ضوابط و مقررات مربوط، مجاز مي ها، برنامه رعايت سياست شناسنامه و/صادركننده كارت شناسايي

شناسنامه براي هر واحد دامداري، متقاضي موظف /به منظور جلوگيري از صدور بيش از يك كارت شناسايي •
 .اقدام نمايد) UTM(است در زمان درخواست نسبت به ارايه نقشه مختصات جغرافيايي واحد دامداري 

صرفاً ) اعالم شده در پيوست شماره يك(ن شناسنامه پرورش زنبور عسل كمتر از ظرفيت مجاز براي متقاضيا •
 .پذيرد ثبت در سامانه صورت مي

در غير اين . باشد شناسنامه نمي/هاي خارج از كارت شناسايي ساير دامپرورش دامدار مجاز به نگهداري و  •
  .شود ميشناسنامه از درجه اعتبار ساقط /صورت كارت شناسايي

در غير اين . باشد شناسنامه نمي/مندرج در كارت شناساييظرفيت مازاد بر پرورش دامدار مجاز به نگهداري و  •
 .شود شناسنامه از درجه اعتبار ساقط مي/صورت كارت شناسايي

و  هاي خود را در سامانه ثبت نمايند شناسنامه موظفند اطالعات مربوط به ساير دام/متقاضيان كارت شناسايي •
  .آزمايي نسبت به كنترل و اصالح اطالعات مذكور اقدام نمايد مرجع صادركننده نيز موظف است در زمان راستي

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در سطح ملي برعهده معاونت امور  -21ماده 
 استاني با سازمان جهاددر سطح  وايران شيالت سازمان  كشور و سازمان دامپزشكي ،توليدات دامي

  باشد اي استاني شيالت ميواحده استان، اداره كل دامپزشكي استان و كشاورزي
از جمله ابالغيه با آن  مغايرو مكاتبات مقررات  ،از تاريخ ابالغ، اين دستورالعمل، ساير ضوابط -22ماده 

 23/12/1396مورخ  40954/و ابالغيه شماره ش كشاورزي جهاد وزير 5/1/1392مورخ   62/020شماره  
  .باشد لغو و از درجه اعتبار ساقط مي رئيس سازمان شيالت ايران،

 .باشد تبصره تنظيم و از تاريخ ابالغ الزم االجرا مي 28ماده و  23اين دستورالعمل در  - 23ماده 
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        فرآيند انجام كارفرآيند انجام كارفرآيند انجام كارفرآيند انجام كار
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  هاي روستايي، عشايري و غيرصنعتي ساماندهي دامداري شناسنامه در/صدور كارت شناسايي فرآيند انجام كار): 1(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 در صورتي كه متقاضي داراي پروانه نظام صنفي باشد

 شروع

 اعالم فراخوان ساماندهي

 سازمان جهاد كشاورزي استان

 ثبت اطالعات در سامانه و اخذ كد رهگيري

 متقاضي

 تكميل و ارائه فرم درخواست به همراه مدارك مربوطه

 متقاضي

 بررسي وضعيت فني و بهداشتي

 هاي روستايي، عشايري و غيرصنعتي ته ساماندهي دامداريكمي

 

 پرداخت تعرفه بازديد كارشناسي 

  متقاضي

 پرداخت تعرفه صدور گواهي بهداشتي

 متقاضي

 از سازمان نظام دامپزشكي استانبهداشتي استعالم 

 هاي ذيربط اتحاديه/كشاورزي و منابع طبيعي استانسازمان نظام مهندسي 

 بازديد و صدور گواهي بهداشتي

 سازمان نظام دامپزشكي استان

 شناسنامه/صدور كارت شناسايي 

 هاي ذيربط اتحاديه/سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

 شناسنامه به متقاضي/تحويل كارت شناسايي 

 هاي ذيربط اتحاديه/سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

 پايان

 در صورتي كه متقاضي فاقد پروانه نظام صنفي باشد

 

 شرايط فني و بهداشتيدارا نبودن در صورت 

ت 
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ص
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ي
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ي 
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ط 
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ش

 

 شناسنامه/پرداخت تعرفه صدور كارت شناسايي

 متقاضي

 آزمايي بازديد كارشناسي و راستي

 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان
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        هاي مورد عملهاي مورد عملهاي مورد عملهاي مورد عمل    فرمفرمفرمفرم
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  ........................: شماره  

  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  تمديد/درخواست صدور): 1-1(فرم شماره 
  كارت شناسايي دامداري روستايي

سال /متولد:                    كد اقتصادي/كد ملي:               شماره ثبت/شماره شناسنامه:            شركت/خانم/آقاي اينجانب

 بدين وسيله تقاضاي                 حصيلي               فرزند           صادره از                     مدرك و رشته ت:             ثبت

  ،      راي واحد دامداري واقع در استانب ،كارت شناسايي دامداري روستايي �، تمديد�، صدور�ثبت در سامانه

  شهرستان           بخش             دهستان            روستاي             پالك                فرعي              ،

  :مبا مشخصات ذيل دار :               تلفن ثابت:              اره تماس تلفن همراهشم   از اصلي            كدپستي               

  نوع فعاليت
كل زمين   )راس(ظرفيت 

  )مترمربع(

  )مترمربع(مساحت تاسيسات 

  غيرمسقف  مسقف  )مادر(دام مولد   كل گله

            

، دستور الزم مراتب تا در صورت تائيد ،تاسيسات، اعزامكارشناسان مربوطه جهت بازديد از محل / خواهشمند است كارشناس 

  .كارت شناسايي دامداري روستايي صادر فرماييد �، تمديد�، صدور�ثبت در سامانه براي
    

  :نام و نام خانوادگي  
  محل امضا  

    

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان

 باسمه تعالي

 :دامداري روستاييكروكي محل 
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  : ........................شماره
  .......................: تاريخ  
  : ......................پيوست  

  تمديد/درخواست صدور): 2-1(فرم شماره 
   واحد پرورش كرم ابريشمكارت شناسايي 

سال /متولد:                    كد اقتصادي/كد ملي:               شماره ثبت/شماره شناسنامه:            شركت/خانم/اينجانب آقاي

  فرزند           صادره از                     مدرك و رشته تحصيلي                                بدين وسيله تقاضاي:             ثبت

  ،       كارت شناسايي واحد پرورش كرم ابريشم براي واحد نوغانداري واقع در استان   �، تمديد�، صدور�ت در سامانهثب

  بخش               دهستان                 روستاي             پالك                فرعي              ،شهرستان      

  :دارمرا با مشخصات ذيل :                تلفن ثابت:              شماره تماس تلفن همراه       از اصلي            كدپستي           

  نوع فعاليت
 ظرفيت پرورش

  )جعبه(

مساحت جايگاه واحد پرورش   )مترمربع* (مساحت توتستان

  اصالح شده  بومي  )مترمربع(كرم ابريشم يا تلنبار 

          

 .جعبه الزامي به دارا بودن توتستان ندارند 5ظرفيت  واحدهاي نوغانداري تا: توجه* 

كارشناسان مربوطه جهت بازديد از محل تاسيسات، اعزام تا در صورت تائيد مراتب دستور الزم / خواهشمند است كارشناس 

  .كارت شناسايي واحد پرورش كرم ابريشم صادر فرماييد �، تمديد�، صدور�ثبت در سامانه براي
    

  :نوادگينام و نام خا  
  محل امضا  

    

 باسمه تعالي

 :كروكي محل واحد پرورش كرم ابريشم

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان
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  : ........................شماره   

  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  تمديد/درخواست صدور): 3-1(فرم شماره 
  )غيرصنعتي/روستايي( پروريواحد آبزيكارت شناسايي 

سال /متولد:                    كد اقتصادي/كد ملي:               شماره ثبت/شماره شناسنامه:            شركت/خانم/اينجانب آقاي

، �، صدور�ثبت در سامانه بدين وسيله تقاضاي     مدرك و رشته تحصيلي          صادره از  فرزند           :             ثبت

  شهرستان      ،     واقع در استان   پروري آبزيبراي واحد پروري  آبزي واحدكارت شناسايي  �تمديد

     ،فرعي              از اصلي             بخش             دهستان               روستاي            پالك         

    :با مشخصات ذيل دارم:                تلفن ثابت:              شماره تماس تلفن همراه                كدپستي  

  نوع فعاليت

  پرورش آبزيانظرفيت 

كل زمين   )تعداد/ تن(
  )مترمربع(

مساحت تاسيسات 
  )مترمربع(

  غيرمسقف  مسقف  )عدد(زينتي      )*تن( آبزيان خوراكي

            

مالك عمل  ، )كشاورزي استخرهاي دومنظوره(و نگهداري آبزيان خوراكي در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي  منظور پرورش -*

  .باشدتابع مقررات مربوطه مي... هاي تكثير و  ساير فعاليتاست و 

الزم  كارشناسان مربوطه جهت بازديد از محل تاسيسات، اعزام تا در صورت تائيد مراتب دستور/ خواهشمند است كارشناس 

  .صادر فرماييد پروري آبزيكارت شناسايي واحد  �، تمديد�، صدور�ثبت در سامانه براي
    

  :نام و نام خانوادگي  
  محل امضا  

    

 باسمه تعالي

 :پروري آبزيكروكي محل واحد 

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان



19 

 

  : ........................شماره    
  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  تعويضدرخواست ): 4-1(فرم شماره 
  شناسنامه زنبورداري

سال /متولد:                    كد اقتصادي/كد ملي:               شماره ثبت/شماره شناسنامه:            شركت/خانم/اينجانب آقاي

سال سابقه زنبورداري، بدين وسيله    و                     مدرك و رشته تحصيلي            صادره از  فرزند           :        ثبت

  ،:                  شماره شناسنامه زنبورداري :                  عويض شناسنامه زنبورداري به شماره سريالتقاضاي ت

و با                  :         تعاوني زنبورداران شهرستانشركت شماره عضويت در               :           كد شناسه زنبورداري

  براي زنبورستان مورد نظر واقع در  ،13:  /   /   صدورو تاريخ                  شماره 
  :سامان عرفي     :بخش     : شهرستان     : استان   :     ييالق     

    :سامان عرفي     :بخش     : شهرستان     : استان   :     قشالق  

دهستان           روستاي            پالك             ،       استان       شهرستان         بخش      :و آدرس محل سكونت

  :با مشخصات ذيل را دارم:                تلفن ثابت:              كدپستي                  شماره تماس تلفن همراه

  ستانآمارگيري زنبورآخرين 

  سال
  )كيلوگرم(توليدات زنبورستان   تعداد كلني

محل استقرار زنبورستان 

  هنگام بازديد و آمارگيري

  قشالق   ييالق   موم  بره موم  ژل رويال  گرده گل  عسل  بومي   مدرن

                    

  :هاي زنبورستانآخرين وضعيت خريد و فروش كلني

  تاريخ 
  مشخصات فروشنده   تعداد كلني خريداري شده 

  نام و نام خانوادگي  بومي  مدرن
شماره سريال پروانه 

  زنبورداري
كد شناسه 
  زنبورداري

            

  تاريخ 
  مشخصات خـريدار  شده  فروختهتعداد كلني 

  نام و  نام خانوادگي  بومي  مدرن
شماره سريال پروانه 

  زنبورداري
كد شناسه 
  زنبورداري

            

  :زنبوردارهاي آخرين وضعيت بيمه كلني

  تاريخ 
تعداد 
كلني 

  بيمه شده 

بانك يا 
موسسه بيمه 

  كننده 

  شماره 
قرارداد 
  بيمه 

نوع و ميزان   نوع بيمه 
خسارت 
  وارده 

ميزان 
غرامت 
  دريافتي 

نام بيمه 
شخص 
  زنبوردار

گزينه 
1   

گزينه 
2   

گزينه 
3  

                    
    

كارشناسان مربوطه جهت بازديد، اعزام تا در صورت تائيد مراتب دستور الزم براي تعويض /خواهشمند است كارشناس
    .زنبورداري صادر فرماييدشناسنامه 

    ):نام و نام خانوادگي(محل امضا   

    

  ...تعاوني زنبورداران استان هاي اتحاديه شركت

 باسمه تعالي

 :كروكي محل اصلي استقرار زنبورستان
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  : ........................شماره  
  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  تمديد/صدوردرخواست ): 5-1(فرم شماره 
  عشايري كارت شناسايي دامداري

صادره از            ................ به شماره شناسنامه : ........................ كدملي: ................................................ خانم/اينجانب آقاي
، �، صدور�ثبت در سامانه بدين وسيله تقاضاي                            مدرك و رشته تحصيلي                :.........  فرزند

  براي كارت شناسايي دامداري عشايري  �تمديد
  :سامان عرفي     :بخش     : شهرستان     : استان   :     ييالق

    :سامان عرفي     :بخش     : شهرستان     : استان   :     قشالق
شهرستان         بخش       دهستان           روستاي            پالك             ، و آدرس محل سكونت در استان       

  :با مشخصات ذيل را دارم:                تلفن ثابت:              كدپستي                  شماره تماس تلفن همراه
كل مراتع   )هكتار(مساحت مراتع 

  )هكتار(
  )هكتار(اراضي كشاورزي 

  ديم  آبي  بندميان  قشالقي  ييالقي
            

  

  نوع فعاليت
  )مترمربع(مساحت تاسيسات   )راس ( ظرفيت 

  غير مسقف  مسقف  )ماده ( دام مولد  كل گله
          )مولد(گاو 

          )مولد(گاو ميش 
          )مولد(گوسفند 

          )مولد(بز 
          گوساله پرواري

          گوساله پرواري گاوميش
          بره پرواري

          )ماديان(اسب 
          شتر 
          االغ

          ساير دام
ثبت در  مربوطه جهت بازديد، اعزام تا در صورت تائيد مراتب دستور الزم براي نمايندگان/  نمايندهخواهشمند است 

    .صادر فرماييدكارت شناسايي دامداري عشايري  �، تمديد�، صدور�سامانه
  :نام و نام خانوادگي  

  محل امضا  

    

 ....شركت تعاوني عشايري شهرستان

 باسمه تعالي

  )بند ميان/قشالق/ييالق: (كروكي محل اصلي استقرار دامداري عشايري
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  : ........................شماره  

  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  تمديد/درخواست صدور ):6-1(فرم شماره 
   غيرصنعتيكارت شناسايي دامداري 

سال /متولد:                    كد اقتصادي/كد ملي:               شماره ثبت/شماره شناسنامه:            شركت/خانم/اينجانب آقاي

بدين وسيله تقاضاي                               فرزند           صادره از                     مدرك و رشته تحصيلي  :             ثبت

  كارت شناسايي دامداري غيرصنعتي، براي واحد دامداري واقع در استان      ، �، تمديد�، صدور�ثبت در سامانه

  ، شهرستان           بخش             دهستان            روستاي             پالك                فرعي             

  :با مشخصات ذيل دارم:                تلفن ثابت:              از اصلي            كدپستي                  شماره تماس تلفن همراه

  نوع فعاليت
كل زمين   )راس(ظرفيت 

  )مترمربع(

  )مترمربع(مساحت تاسيسات 

  غيرمسقف  مسقف  )مادر(دام مولد   كل گله

            

كارشناسان مربوطه جهت بازديد از محل تاسيسات، اعزام، تا در صورت تائيد مراتب، دستور الزم / كارشناس خواهشمند است 

  .كارت شناسايي دامداري غيرصنعتي صادر فرماييد �، تمديد�، صدور�براي ثبت در سامانه
    

  :نام و نام خانوادگي  
  محل امضا  

    

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان

 باسمه تعالي

 :دامداري غيرصنعتيكروكي محل 
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  ........................: شماره  

  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  گزارش بازديد كارشناسي): 1-2(فرم شماره 
  كارت شناسايي دامداري روستايي براي صدور و تمديد 

  كارشناس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي بر اساس درخواست.................................................. : اينجانب

، �، صدور�مبني بر ثبت در سامانه:               با كد رهگيري          : شركت/خانم/آقايمورخ             :              مارهش

  ،كارت شناسايي دامداري روستايي واحد دامداري واقع در استان            شهرستان            بخش           �تمديد

عمل دهستان          روستاي             پالك             فرعي              از اصلي               كدپستي                 بازديد به 

  : دهديآورده و به شرح زير گزارش م

 �، حاشيه روستا�داخل روستا: موقعيت محل دامداري روستايي نسبت به روستا

  ):  مترمربع(تاسيسات / نوع فعاليت و ظرفيت دامداري، ابعاد و مساحت جايگاه 

  نوع فعاليت
كل زمين   )راس(ظرفيت 

  )مترمربع(

  )مترمربع(مساحت جايگاه و تاسيسات 

  غيرمسقف  مسقف  )مادر(دام مولد   كل گله

            

  :باشدمراتب فوق نيازمند انجام اصالحات زير و بازديد مجدد مي

1-  

2-  

3-  

4-   

5- ...  

  

  

  

  

  

  

كارت شناسايي دامداري  �، تمديد�صدور، �ثبت در سامانه :خواهشمند است نسبت به. باشدمراتب فوق مورد تاييد مي

  .اقدام گرددروستايي فوق، 
    

    

    

 باسمه تعالي

 ):UTM(كروكي محل دامداري روستايي 

نام و نام خانوادگي كارشناس نظام مهندسي 
  :كشاورزي و منابع طبيعي

    
 محل درج مهر و امضا

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان
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  : ........................شماره

  : .......................تاريخ  
  ......................: پيوست  

  گزارش بازديد كارشناسي): 2-2(فرم شماره 
   براي صدور و تمديد واحد پرورش كرم ابريشم

  كارشناس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي بر اساس درخواست: .................................................. اينجانب

، �، صدور�مبني بر ثبت در سامانه:               با كد رهگيري:           شركت/خانم/آقاي         مورخ   :               شماره

  در استان         شهرستان           ، واقعابريشم  واحد پرورش كرمكارت شناسايي  �تمديد

  از اصلي               ،           بخش                دهستان          روستاي             پالك             فرعي   

  : دهدكدپستي                 بازديد به عمل آورده و به شرح زير گزارش مي

  �، خارج روستا�، حاشيه روستا�داخل روستا: نسبت به روستاواحد نوغانداري موقعيت محل 
  ):  مترمربع(تاسيسات / نوع فعاليت، ظرفيت، ابعاد و مساحت جايگاه 

  فعاليتنوع 
ظرفيت پرورش 

  )جعبه(

مساحت جايگاه واحد پرورش   )مترمربع* (مساحت توتستان

  اصالح شده  بومي  )مترمربع(كرم ابريشم يا تلنبار 

          

 .جعبه الزامي به دارا بودن توتستان ندارند 5واحدهاي نوغانداري تا ظرفيت : توجه* 

  :باشدمراتب فوق نيازمند انجام اصالحات زير و بازديد مجدد مي

1-  

2-  

3-  

4-   

5- ...  

  

  

  

  

  

  

كارت شناسايي واحد  �، تمديد�صدور، �ثبت در سامانه: بهخواهشمند است نسبت . باشدمراتب فوق مورد تاييد مي

  .، اقدام گرددفوقپرورش كرم ابريشم 
    

    

 باسمه تعالي

 ):UTM(كروكي محل واحد پرورش كرم ابريشم 

مهندسي نام و نام خانوادگي كارشناس نظام 
  :كشاورزي و منابع طبيعي

  
    

 محل درج مهر و امضا

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان
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  : ........................مارهش

  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  كارشناسي گزارش بازديد): 3-2(فرم شماره 
  )غيرصنعتي/روستايي( پروريواحد آبزيكارت شناسايي براي صدور و تمديد 

  كارشناس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي بر اساس درخواست: .................................................. اينجانب

، �، صدور�مبني بر ثبت در سامانه:               با كد رهگيري        :   شركت/خانم/مورخ            آقاي:               شماره

، دهستان                    شهرستان            بخش        واقع در استان        پروري آبزي واحدكارت شناسايي  �تمديد

كدپستي                 بازديد به عمل آورده و به شرح زير روستاي             پالك       فرعي              از اصلي               

  : دهدگزارش مي

  ، �، خارج روستا�، حاشيه روستا�داخل روستا: نسبت به روستا پروري واحد آبزيموقعيت محل 
  ):  مترمربع(تاسيسات / ابعاد و مساحت جايگاه مزرعه پرورش، نوع فعاليت و ظرفيت 

  نوع فعاليت
كل زمين   )تعداد/ تن( آبزيانپرورش ظرفيت 

  )مترمربع(

مساحت جايگاه و تاسيسات 
  )مترمربع(

  غيرمسقف  مسقف  )عدد(زينتي     )*تن(آبزيان خوراكي 

            

مالك عمل  ، )استخرهاي دومنظوره كشاورزي(و نگهداري آبزيان خوراكي در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي  منظور پرورش -*

  .باشدتابع مقررات مربوطه مي... هاي تكثير و  ساير فعاليتاست و 

  :باشدمراتب فوق نيازمند انجام اصالحات زير و بازديد مجدد مي

1-  

2-  

3-  

4-   

5- ...  

  

  

  

  

  

  

كارت شناسايي واحد  �تمديد، �صدور، �ثبت در سامانه: بهخواهشمند است نسبت . باشدمراتب فوق مورد تاييد مي

  .اقدام گرددفوق ، )غيرصنعتي/روستايي( پروري آبزي

  
    

    

 باسمه تعالي

 ):UTM( پروري واحد آبزيكروكي محل 

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان

نام و نام خانوادگي كارشناس نظام مهندسي 
  :كشاورزي و منابع طبيعي

  
    

 محل درج مهر و امضا
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  : ........................شماره   
  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  گزارش بازديد كارشناسي): 4-2(فرم شماره 
  براي تعويض شناسنامه زنبورداري

بر اساس درخواست ............  هاي تعاوني زنبورداران استاناتحاديه شركت كارشناس........ : ...............................................اينجانب
مبني بر تعويض شناسنامه :                     با كد رهگيري، : ..............................خانم/آقاي مورخ             ،:                 شماره

، :             كد شناسه زنبورداري،     :              زنبورداري شماره شناسنامه،  :                 به شماره سريالزنبورداري 
  ،:              و شماره:                       شماره عضويت در تعاوني زنبورداران شهرستان

  :واقع در 13/   /           :  تاريخ صدور

  :سامان عرفي     :بخش     : شهرستان     : استان   :     ييالق     
    :سامان عرفي     :بخش     : شهرستان     : استان   :     قشالق  

    : دهدبازديد به عمل آورده و به شرح زير گزارش مي
  �، خارج روستا�داخل روستا: نسبت به روستا زنبورستانموقعيت محل 

  ستانآمارگيري زنبورآخرين 

  سال
  )كيلوگرم(توليدات زنبورستان   تعداد كلني

محل استقرار زنبورستان 

  هنگام بازديد و آمارگيري

  قشالق   ييالق   موم  بره موم  ژل رويال  گرده گل  عسل  بومي   مدرن

                    

  :هاي زنبورستانآخرين وضعيت خريد و فروش كلني

  تاريخ 
  مشخصات فروشنده   تعداد كلني خريداري شده 

  نام و نام خانوادگي  بومي  مدرن
شماره سريال پروانه 

  زنبورداري
كد شناسه 
  زنبورداري

            

  تاريخ 
  مشخصات خـريدار  شده  فروختهتعداد كلني 

  نام و  نام خانوادگي  بومي  مدرن
شماره سريال پروانه 

  زنبورداري
كد شناسه 
  زنبورداري

            

  :هاي زنبوردارآخرين وضعيت بيمه كلني

  تاريخ 
تعداد 
كلني 

  بيمه شده 

بانك يا 
موسسه بيمه 

  كننده 

  شماره 
قرارداد 
  بيمه 

نوع و ميزان   نوع بيمه 
خسارت 
  وارده 

ميزان 
غرامت 
  دريافتي 

نام بيمه 
شخص 
  زنبوردار

گزينه 
1   

گزينه 
2   

گزينه 
3  

                    

  :باشدمراتب فوق نيازمند انجام اصالحات زير و بازديد مجدد مي

1-  

2-  

3-  

4-   

5- ...  

  خواهشمند است نسبت به تعويض. باشدمي مراتب فوق مورد تاييد

  .اقدام گرددفوق شناسنامه زنبورداري، 
    

  
  
  
  

 تعاليباسمه 

 ):UTM(كروكي محل اصلي استقرار زنبورستان 

اتحاديه نام و نام خانوادگي كارشناس      

  :هاي تعاوني زنبورداران استانشركت
 محل درج مهر و امضا

  ...هاي تعاوني زنبورداران استان اتحاديه شركت
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  : ........................شماره  
  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  گزارش بازديد كارشناسي): 5-2(فرم شماره 
  عشايريتمديد كارت شناسايي دامداري /صدوربراي 

  درخواستبر اساس هاي عشايري شهرستان، شركت تعاوني نماينده: ...................................................................... اينجانب

، �ثبت در سامانهمبني بر :              با كد رهگيري: .............................. خانم/مورخ             آقاي :                  شماره

  :عشايري واقع دردامداري كارت شناسايي  �، تمديد�صدور

  :سامان عرفي     :بخش     : شهرستان     : استان   :     ييالق     
    :سامان عرفي     :بخش     : شهرستان     : استان   :     قشالق  

  : دهدبازديد به عمل آورده و به شرح زير گزارش مي

  �، خارج روستا�، حاشيه روستا�داخل روستا: موقعيت دامداري عشايري نسبت به روستا

  ):  مترمربع(تاسيسات / ابعاد و مساحت جايگاه ، نوع فعاليت و ظرفيت

  )هكتار(مساحت مراتع 
كل مراتع 

  )هكتار(

مساحت جايگاه و تاسيسات 
  )مترمربع(

اراضي كشاورزي 
  )هكتار(

  ديم  آبي  غيرمسقف  مسقف  بندميان  قشالقي  ييالقي

                
  

  نوع فعاليت
  )مترمربع(مساحت تاسيسات   قطعه) راس ( ظرفيت 

  غير مسقف  مسقف  )ماده ( دام مولد  كل گله
          )مولد(گاو 

          )مولد(گاو ميش 
          )مولد(گوسفند 

          )مولد(بز 
          گوساله پرواري

          گوساله پرواري گاوميش
          بره پرواري

          )ماديان(اسب 
          شتر 
          االغ

          ساير دام

  :باشدنيازمند انجام اصالحات زير و بازديد مجدد ميمراتب فوق 

1-  

2-  

3-  

4-   

5- ...  

 

 

 

دامداري كارت شناسايي  �، تمديد�، صدور�ثبت در سامانه: بهخواهشمند است نسبت . باشدمراتب فوق مورد تاييد مي

  .اقدام گرددفوق عشايري، 
    

    
  

   

 ....شركت تعاوني عشايري شهرستان 

 باسمه تعالي

 :كروكي محل دامداري عشايري

شركت تعاوني  نمايندهنام و نام خانوادگي      
  :عشايري شهرستان 

 محل درج مهر و امضا 
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  : ........................شماره  

  : .......................تاريخ  
  : ......................پيوست  

  گزارش بازديد كارشناسي): 6-2(فرم شماره 
   غيرصنعتيكارت شناسايي دامداري براي صدور و تمديد 

  كارشناس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي بر اساس درخواست: .................................................. اينجانب

، �، صدور�مبني بر ثبت در سامانه         :      با كد رهگيري:           شركت/خانم/مورخ            آقاي:               شماره

  كارت شناسايي دامداري غيرصنعتي واحد دامداري واقع در استان            شهرستان            بخش          ، �تمديد

بازديد به عمل         دهستان          روستاي             پالك             فرعي              از اصلي               كدپستي         

  : دهدآورده و به شرح زير گزارش مي

  ):  مترمربع(تاسيسات / نوع فعاليت و ظرفيت دامداري، ابعاد و مساحت جايگاه 

  نوع فعاليت
كل زمين   )راس(ظرفيت 

  )مترمربع(

  )مترمربع(مساحت جايگاه و تاسيسات 

  غيرمسقف  مسقف  )مادر(دام مولد   كل گله

            

  :باشدمراتب فوق نيازمند انجام اصالحات زير و بازديد مجدد مي

1-  

2-  

3-  

4-   

5- ...  

  

  

  

  

  

  

كارت شناسايي دامداري  �، تمديد�، صدور�ثبت در سامانه: خواهشمند است نسبت به. باشدمراتب فوق مورد تاييد مي

  .غيرصنعتي فوق، اقدام گردد
    

    
   

 باسمه تعالي

 ):UTM(كروكي محل دامداري غيرصنعتي 

نام خانوادگي كارشناس نظام مهندسي  نام و
  :كشاورزي و منابع طبيعي

    
 محل درج مهر و امضا

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان
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   : ........................شماره
  : .........................تاريخ

  

  
  

  دامداري روستايي  كارت شناسايي): 1-3(فرم شماره 

� و <=�>;:9-    د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و و و و     ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨)'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل     ������د� ��د� ��د� ��د�     ����� ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� ?�@A ،-1�CDرو �E-9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E-9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E-9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E           �4ر�F �       �4ر�F �       �4ر�F �       �4ر�F �
 �        د�78را3456د�78را3456د�78را3456د�78را3456[ن [ن [ن [ن )* )* )* )* ١٢١٢١٢١٢((((��د� ��د� ��د� ��د� ) ) ) ) اY6اY6اY6اY6----٩٩٩٩((((����� TU ����� /TU ����� /TU ����� /TU/     ////............��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      و و و و     �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز

با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از                :            :            :            :            متولدمتولدمتولدمتولد                                    :           :           :           :           كد مليكد مليكد مليكد ملي:         :         :         :         شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه                                                                                        :    :    :    :    خانمخانمخانمخانم////به آقايبه آقايبه آقايبه آقاي) ) ) ) حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي((((

پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي                                              استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                                                                                                        ::::تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي 

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراه                                                    كدپستي    كدپستي    كدپستي    كدپستي    ، ، ، ، از اصلي            از اصلي            از اصلي            از اصلي            

، ، ، ،                                             : : : : تاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبت                                                                        : : : : محل ثبتمحل ثبتمحل ثبتمحل ثبت                                                                        :      :      :      :      شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتبا با با با                                                                                                                                                 : : : : ))))����، عام، عام، عام، عام����، خاص، خاص، خاص، خاص����تعاونيتعاونيتعاونيتعاوني((((    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت) ) ) ) حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي((((

مدرك و مدرك و مدرك و مدرك و :        :        :        :        فرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره از:             :             :             :             متولدمتولدمتولدمتولد:         :         :         :         كد مليكد مليكد مليكد ملي:        :        :        :        شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:               :               :               :               خانمخانمخانمخانم////به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي                                                     :       :       :       :       كد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصادي

، ، ، ،                         پالك   پالك   پالك   پالك                                           روستاي    روستاي    روستاي    روستاي                                                            استان       شهرستان           بخش             دهستان استان       شهرستان           بخش             دهستان استان       شهرستان           بخش             دهستان استان       شهرستان           بخش             دهستان : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                            :         :         :         :         رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                     فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           

            ):):):):UTM((((    واقع درواقع درواقع درواقع در    روستاييروستاييروستاييروستاييدامداري دامداري دامداري دامداري برداري واحد برداري واحد برداري واحد برداري واحد     بهرهبهرهبهرهبهره

        ،،،،        كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك                         فرعي       فرعي       فرعي       فرعي       خ خ خ خ                                             خ اصلي خ اصلي خ اصلي خ اصلي                                         روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                      بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان       

        ::::نمايدنمايدنمايدنمايد    ميميميمي    فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتدر اين كارت شناسايي در اين كارت شناسايي در اين كارت شناسايي در اين كارت شناسايي با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج 

  نوع فعاليت
كل زمين   )راس(ظرفيت 

  )مترمربع(

  )مترمربع(مساحت جايگاه و تاسيسات 

  غيرمسقف  مسقف  )مادر(دام مولد   كل گله

            

  :شرايط

تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت . . . . دارددارددارددارد    اعتباراعتباراعتباراعتبار                                                                                                                تاريختاريختاريختاريختا تا تا تا     كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناسايي    ايناينايناين - 1بند 

  ....باشدباشدباشدباشد    شدن كارت ميشدن كارت ميشدن كارت ميشدن كارت ميساقط ساقط ساقط ساقط     درجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتبار    ازازازازكارت به منزله كارت به منزله كارت به منزله كارت به منزله تمديد تمديد تمديد تمديد عدم عدم عدم عدم . . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميمي

  . . . . گرددگرددگرددگردد    ميميميميمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نباشد و باشد و باشد و باشد و     جهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري مي    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    ايناينايناين -2بند 

        ....گرددگرددگرددگردد    نمينمينمينميهرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي ه ه ه ه مجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بنبوده و نبوده و نبوده و نبوده و تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر     دراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين و    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارتاين اين اين اين  - 3بند 

و منابع طبيعي استان مجاز و منابع طبيعي استان مجاز و منابع طبيعي استان مجاز و منابع طبيعي استان مجاز كشاورزي كشاورزي كشاورزي كشاورزي     سازمان نظام مهندسيسازمان نظام مهندسيسازمان نظام مهندسيسازمان نظام مهندسيموافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب بدون بدون بدون بدون ، ، ، ، فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتنوع نوع نوع نوع غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير ه ه ه ه بببب    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    نتقال ايننتقال ايننتقال ايننتقال ايناااا -4بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي    وووو    نبودهنبودهنبودهنبوده

    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    وووو    مجاز نبودهمجاز نبودهمجاز نبودهمجاز نبودهاستان استان استان استان جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي سازمان سازمان سازمان سازمان موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون     يا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختماندرزيربنا درزيربنا درزيربنا درزيربنا توسعه توسعه توسعه توسعه     ووووتغيير تغيير تغيير تغيير  - 5بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي

        داردداردداردداردقانوني قانوني قانوني قانوني     پيگردپيگردپيگردپيگرد    كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناسايياين اين اين اين هر گونه دخل وتصرف در هر گونه دخل وتصرف در هر گونه دخل وتصرف در هر گونه دخل وتصرف در  - 6بند 

  الزاميستالزاميستالزاميستالزاميست    كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناسايياين اين اين اين     مندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشت    تعهداتتعهداتتعهداتتعهداتساير ساير ساير ساير رعايت رعايت رعايت رعايت  - 7بند 

  

 *----     /TU ����� /TU ����� /TU ����� /TU �����))))٩٩٩٩----Y6اY6اY6اY6د�78را3456 د�78را3456 د�78را3456 د�78را3456     ))))١٢١٢١٢١٢((((��د� ��د� ��د� ��د�     ))))ا�� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز�     ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E        
اهي در صورتي كه در اين مرحله سازمان نظام دامپزشكي حداكثر طي دو هفته پس از استعالم سازمان نظام مهندسي نسبت به اعالم نظر يا صدور گو - تبصره 

  .باشد بهداشتي اقدام نكند سازمان نظام مهندسي موظف به صدور كارت شناسايي بوده و عواقب بهداشتي ناشي از آن متوجه سازمان نظام دامپزشكي مي

  

   

 باسمه تعالي

محل الصاق 

  عكس

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  رئيس سازمان

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان
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  كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده 

    سازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيزارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و وووو    بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيفني وفني وفني وفني وو مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف امدار امدار امدار امدار دددد - - - - 1111
 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميميروستايي روستايي روستايي روستايي دامداري دامداري دامداري دامداري فعاليت فعاليت فعاليت فعاليت در محل در محل در محل در محل     كشوركشوركشوركشور

واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده،     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    خسارتخسارتخسارتخسارتموظف به جبران موظف به جبران موظف به جبران موظف به جبران از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف امدار امدار امدار امدار دددد - - - - 2222
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود

    محلمحلمحلمحلاداره دامپزشكي اداره دامپزشكي اداره دامپزشكي اداره دامپزشكي نزديكترين نزديكترين نزديكترين نزديكترين به به به به     زمانزمانزمانزمانمراتب را در اسرع مراتب را در اسرع مراتب را در اسرع مراتب را در اسرع     ،،،،نوع بيماري در دامدارينوع بيماري در دامدارينوع بيماري در دامدارينوع بيماري در دامداري    دامدار موظف است در صورت بروز هردامدار موظف است در صورت بروز هردامدار موظف است در صورت بروز هردامدار موظف است در صورت بروز هر - - - - 3333
        ....ش دهدش دهدش دهدش دهدگزارگزارگزارگزارمربوطه مربوطه مربوطه مربوطه 

در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه . . . . باشدباشدباشدباشد    شناسايي نميشناسايي نميشناسايي نميشناسايي نميهاي خارج از كارت هاي خارج از كارت هاي خارج از كارت هاي خارج از كارت     ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و  - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    اعتبار ساقط مياعتبار ساقط مياعتبار ساقط مياعتبار ساقط مي

در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از . . . . باشدباشدباشدباشد    مندرج در كارت شناسايي نميمندرج در كارت شناسايي نميمندرج در كارت شناسايي نميمندرج در كارت شناسايي نميظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و  - - - - 5555
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي
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! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل     ������د� ��د� ��د� ��د�     ����� ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� ?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E
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با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از                :            :            :            :            متولدمتولدمتولدمتولد                                    :           :           :           :           كد مليكد مليكد مليكد ملي:         :         :         :         شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه                                                                                        :    :    :    :    خانمخانمخانمخانم////به آقايبه آقايبه آقايبه آقاي) ) ) ) حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي((((

پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي                                              استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                                                                                                        ::::تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي 

                                                :   :   :   :   تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 ، ، ، ، از اصلي            از اصلي            از اصلي            از اصلي            

، ، ، ،                                             : : : : تاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبت                                                                        : : : : محل ثبتمحل ثبتمحل ثبتمحل ثبت                                                :            :            :            :            شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتبا با با با                                                                                                                                     :    :    :    :    ))))����، عام، عام، عام، عام����، خاص، خاص، خاص، خاص����تعاونيتعاونيتعاونيتعاوني((((    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت) ) ) ) حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي((((

مدرك و مدرك و مدرك و مدرك و :        :        :        :        فرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره از:             :             :             :             متولدمتولدمتولدمتولد:         :         :         :         كد مليكد مليكد مليكد ملي:        :        :        :        شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:               :               :               :               خانمخانمخانمخانم////به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي                                     :           :           :           :           كد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصادي

، ، ، ،                         پالك   پالك   پالك   پالك                                           روستاي    روستاي    روستاي    روستاي                        استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                            :         :         :         :         رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                     فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           

        ): ): ): ): UTM((((    واقع درواقع درواقع درواقع در    نوغاندارينوغاندارينوغاندارينوغانداريبرداري واحد برداري واحد برداري واحد برداري واحد     بهرهبهرهبهرهبهره

        ،،،،        كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك                         خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                      بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان       

        ::::نمايدنمايدنمايدنمايد    ميميميمي    در اين كارت شناسايي فعاليتدر اين كارت شناسايي فعاليتدر اين كارت شناسايي فعاليتدر اين كارت شناسايي فعاليتبا مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج 
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 باسمه تعالي

محل الصاق 

  عكس

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  رئيس سازمان
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  كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده 

    دامپزشكيدامپزشكيدامپزشكيدامپزشكيسازمان سازمان سازمان سازمان زارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و وووو    بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيفني وفني وفني وفني وو مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف     نوغاندارنوغاندارنوغاندارنوغاندار - - - - 1111
 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميمينوغانداري نوغانداري نوغانداري نوغانداري فعاليت فعاليت فعاليت فعاليت در محل در محل در محل در محل     كشوركشوركشوركشور

واگذار واگذار واگذار واگذار     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    موظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتاز ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف     نوغاندارنوغاندارنوغاندارنوغاندار - - - - 2222
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بودشده، شده، شده، شده، 

به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي     زمانزمانزمانزمان، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع نوغاندارينوغاندارينوغاندارينوغانداريموظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در     نوغاندارنوغاندارنوغاندارنوغاندار - - - - 3333
        ....مربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهد    محلمحلمحلمحل

در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از . . . . باشدباشدباشدباشد    هاي خارج از كارت شناسايي نميهاي خارج از كارت شناسايي نميهاي خارج از كارت شناسايي نميهاي خارج از كارت شناسايي نمي    ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و     نوغاندارنوغاندارنوغاندارنوغاندار - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينميمندرج در كارت شناسايي مندرج در كارت شناسايي مندرج در كارت شناسايي مندرج در كارت شناسايي ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و     نوغاندارنوغاندارنوغاندارنوغاندار - - - - 5555
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

 كارت شناسايي كارت شناسايي كارت شناسايي كارت شناسايي امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده     اثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت و

        ::::توضيحات توضيحات توضيحات توضيحات 

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        
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  : ........................ شماره
  : .........................تاريخ

  

  
  

  )غيرصنعتي/روستايي( پروريواحد آبزي كارت شناسايي): 3-3(فرم شماره 

� و <=�>;:�4F � -9ر�           و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨)'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل     ������د� ��د� ��د� ��د�     ����� ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� ?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E
 �        د�78را3456د�78را3456د�78را3456د�78را3456[ن [ن [ن [ن )* )* )* )* ١٢١٢١٢١٢((((��د� ��د� ��د� ��د� ) ) ) ) اY6اY6اY6اY6----٩٩٩٩((((���� �N............////     � � � � /TU ���� /TU ���� /TU ���� /TUا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن و و و و     �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز

با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از                :            :            :            :            متولدمتولدمتولدمتولد                                    :           :           :           :           كد مليكد مليكد مليكد ملي:         :         :         :         شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه                                                                                        :    :    :    :    خانمخانمخانمخانم////به آقايبه آقايبه آقايبه آقاي) ) ) ) حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي((((

پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي                                              استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                                                                                                        ::::تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي 

                                                :   :   :   :   تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 ، ، ، ، از اصلي            از اصلي            از اصلي            از اصلي            

، ، ، ،                                             : : : : تاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبت                                                                        : : : : محل ثبتمحل ثبتمحل ثبتمحل ثبت                                                :            :            :            :            شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتبا با با با                                                                                                                                     :    :    :    :    ))))����، عام، عام، عام، عام����، خاص، خاص، خاص، خاص����تعاونيتعاونيتعاونيتعاوني((((    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت) ) ) ) حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي((((

مدرك و مدرك و مدرك و مدرك و :        :        :        :        فرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره از:             :             :             :             متولدمتولدمتولدمتولد:         :         :         :         كد مليكد مليكد مليكد ملي:        :        :        :        شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:               :               :               :               خانمخانمخانمخانم////به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي                                     :           :           :           :           كد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصادي

، ، ، ،                         پالك   پالك   پالك   پالك                                           روستاي    روستاي    روستاي    روستاي                        استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                            :         :         :         :         رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                     فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           

        ): ): ): ): UTM((((    واقع درواقع درواقع درواقع درپروري پروري پروري پروري     آبزيآبزيآبزيآبزيبرداري واحد برداري واحد برداري واحد برداري واحد     بهرهبهرهبهرهبهره

        ،،،،        كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك                         خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                      بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان       

        ::::نمايدنمايدنمايدنمايد    ميميميمي    در اين كارت شناسايي فعاليتدر اين كارت شناسايي فعاليتدر اين كارت شناسايي فعاليتدر اين كارت شناسايي فعاليتبا مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج 

  نوع فعاليت
كل زمين   )تعداد/ تن( پرورش آبزيانظرفيت 

  )مترمربع(

  )مترمربع(مساحت جايگاه و تاسيسات 

  غيرمسقف  مسقف  )عدد(زينتي    )*تن(آبزيان خوراكي 

            

مالك عمل  ، )استخرهاي دومنظوره كشاورزي(و نگهداري آبزيان خوراكي در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي  منظور پرورش -*

  .باشدمربوطه ميتابع مقررات ... هاي تكثير و  ساير فعاليتاست و 

  :شرايط

تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت . . . . دارددارددارددارد    اعتباراعتباراعتباراعتبار                                                                                                                تاريختاريختاريختاريختا تا تا تا     كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناسايي    ايناينايناين - 1بند 

  ....باشدباشدباشدباشد    شدن كارت ميشدن كارت ميشدن كارت ميشدن كارت ميساقط ساقط ساقط ساقط     درجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتبار    ازازازازكارت به منزله كارت به منزله كارت به منزله كارت به منزله تمديد تمديد تمديد تمديد عدم عدم عدم عدم . . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميمي

  . . . . گرددگرددگرددگردد    ميميميميمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نباشد و باشد و باشد و باشد و     پروري ميپروري ميپروري ميپروري مي    جهت ساماندهي واحد آبزيجهت ساماندهي واحد آبزيجهت ساماندهي واحد آبزيجهت ساماندهي واحد آبزي    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    ايناينايناين -2بند 

        ....گرددگرددگرددگردد    نمينمينمينميهرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي ه ه ه ه مجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بنبوده و نبوده و نبوده و نبوده و تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر     دراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين و    كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناسايياين اين اين اين  - 3بند 

و منابع طبيعي استان مجاز و منابع طبيعي استان مجاز و منابع طبيعي استان مجاز و منابع طبيعي استان مجاز كشاورزي كشاورزي كشاورزي كشاورزي     سازمان نظام مهندسيسازمان نظام مهندسيسازمان نظام مهندسيسازمان نظام مهندسيموافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب بدون بدون بدون بدون ، ، ، ، فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتنوع نوع نوع نوع غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير ه ه ه ه بببب    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    نتقال ايننتقال ايننتقال ايننتقال ايناااا -4بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي    وووو    نبودهنبودهنبودهنبوده

    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    وووو    استان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهجهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي سازمان سازمان سازمان سازمان موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون     يا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختماندرزيربنا درزيربنا درزيربنا درزيربنا توسعه توسعه توسعه توسعه     ووووتغيير تغيير تغيير تغيير  - 5بند 

        ....شودشودشودشود    ميميميمياز درجه اعتبار ساقط از درجه اعتبار ساقط از درجه اعتبار ساقط از درجه اعتبار ساقط 

        داردداردداردداردقانوني قانوني قانوني قانوني     پيگردپيگردپيگردپيگرد    كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييهر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين  - 6بند 

  الزاميستالزاميستالزاميستالزاميست    اين كارت شناسايياين كارت شناسايياين كارت شناسايياين كارت شناسايي    مندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشت    تعهداتتعهداتتعهداتتعهداتساير ساير ساير ساير رعايت رعايت رعايت رعايت  - 7بند 

 *----     /TU ����� /TU ����� /TU ����� /TU �����))))٩٩٩٩----Y6اY6اY6اY6د�78را3456 د�78را3456 د�78را3456 د�78را3456 ) ) ) ) ١٢١٢١٢١٢((((��د� ��د� ��د� ��د� ) ) ) ) ا�� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز�     ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E        
اهي در صورتي كه در اين مرحله سازمان نظام دامپزشكي حداكثر طي دو هفته پس از استعالم سازمان نظام مهندسي نسبت به اعالم نظر يا صدور گو - تبصره 

  .باشد ازمان نظام مهندسي موظف به صدور كارت شناسايي بوده و عواقب بهداشتي ناشي از آن متوجه سازمان نظام دامپزشكي ميبهداشتي اقدام نكند س

  

 باسمه تعالي

محل الصاق 

  عكس

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  رئيس سازمان
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  كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده 

    سازمانسازمانسازمانسازمانفني وبهداشتي وزارت جهاد كشاورزي و فني وبهداشتي وزارت جهاد كشاورزي و فني وبهداشتي وزارت جهاد كشاورزي و فني وبهداشتي وزارت جهاد كشاورزي و و مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف پرور پرور پرور پرور     آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 1111
 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميميروستايي روستايي روستايي روستايي دامداري دامداري دامداري دامداري فعاليت فعاليت فعاليت فعاليت در محل در محل در محل در محل     كشوركشوركشوركشور    دامپزشكيدامپزشكيدامپزشكيدامپزشكي

واگذار واگذار واگذار واگذار     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    موظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتاز ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف پرور پرور پرور پرور     آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 2222
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بودشده، شده، شده، شده، 

به نزديكترين اداره به نزديكترين اداره به نزديكترين اداره به نزديكترين اداره     زمانزمانزمانزمان، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع پروري پروري پروري پروري     آبزيآبزيآبزيآبزيواحدواحدواحدواحدموظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در پرور پرور پرور پرور     آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 3333
        ....مربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهد    محلمحلمحلمحلدامپزشكي دامپزشكي دامپزشكي دامپزشكي 

در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از . . . . باشدباشدباشدباشد    هاي خارج از كارت شناسايي نميهاي خارج از كارت شناسايي نميهاي خارج از كارت شناسايي نميهاي خارج از كارت شناسايي نمي    ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و پرور پرور پرور پرور     آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

در غير اين صورت كارت شناسايي در غير اين صورت كارت شناسايي در غير اين صورت كارت شناسايي در غير اين صورت كارت شناسايي . . . . باشدباشدباشدباشد    مندرج در كارت شناسايي نميمندرج در كارت شناسايي نميمندرج در كارت شناسايي نميمندرج در كارت شناسايي نميظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و پرور پرور پرور پرور     آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 5555
        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي

        ....باشدباشدباشدباشد    شهرستان ميشهرستان ميشهرستان ميشهرستان مي////اي استاناي استاناي استاناي استان    برداري و استفاده از منابع آب بر اساس مجوز صادره توسط آب منطقهبرداري و استفاده از منابع آب بر اساس مجوز صادره توسط آب منطقهبرداري و استفاده از منابع آب بر اساس مجوز صادره توسط آب منطقهبرداري و استفاده از منابع آب بر اساس مجوز صادره توسط آب منطقه    مجاز به بهرهمجاز به بهرهمجاز به بهرهمجاز به بهره    پرورپرورپرورپرور    آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 6666

  

        كارت شناسايي كارت شناسايي كارت شناسايي كارت شناسايي امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده     اثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت و

        ::::توضيحات توضيحات توضيحات توضيحات 

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        
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  : ........................ شماره
  : .........................تاريخ

  

  
  

  شناسنامه زنبورداري): 4-3(فرم شماره 
  )گرددهاي قبلي ميشناسنامه) دارعكس(اطالعات اين صفحه جايگزين اطالعات صفحه اول (

� و <=�>;:�4F � -9ر�           و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨)'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل     ������د� ��د� ��د� ��د�     ����� ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� ?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E
 �        د�78را3456د�78را3456د�78را3456د�78را3456[ن [ن [ن [ن )* )* )* )* ١٢١٢١٢١٢((((��د� ��د� ��د� ��د� ) ) ) ) جججج----٩٩٩٩((((����� TU ����� /TU ����� /TU ����� /TU/     ////............��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن ��ز��ن %$�م دا��OPQ- ا�CDن �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      �Nا.- HM/ا�4F -9Lر�       �Kرخ      و و و و     �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز

با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از                :            :            :            :            متولدمتولدمتولدمتولد                                    :           :           :           :           كد مليكد مليكد مليكد ملي:         :         :         :         شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه                                                                                        :    :    :    :    خانمخانمخانمخانم////به آقايبه آقايبه آقايبه آقاي) ) ) ) حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي((((
پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي                                              استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                                                                                                        ::::تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي 

                                                :   :   :   :   تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 ، ، ، ، از اصلي            از اصلي            از اصلي            از اصلي            
، ، ، ،                                             : : : : تاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبت                                                                        : : : : محل ثبتمحل ثبتمحل ثبتمحل ثبت                                                :            :            :            :            شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتبا با با با                                                                                                                                     :    :    :    :    ))))����، عام، عام، عام، عام����، خاص، خاص، خاص، خاص����تعاونيتعاونيتعاونيتعاوني((((    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت) ) ) ) حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي((((

مدرك و مدرك و مدرك و مدرك و :        :        :        :        فرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره از:             :             :             :             متولدمتولدمتولدمتولد:         :         :         :         كد مليكد مليكد مليكد ملي:        :        :        :        شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:               :               :               :               خانمخانمخانمخانم////به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي                                     :           :           :           :           كد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصادي
، ، ، ،                         پالك   پالك   پالك   پالك                                           روستاي    روستاي    روستاي    روستاي                        استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                            :         :         :         :         رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                     فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           

        ): ): ): ): UTM((((    واقع درواقع درواقع درواقع در    زنبورداريزنبورداريزنبورداريزنبورداريبرداري واحد برداري واحد برداري واحد برداري واحد     بهرهبهرهبهرهبهره

، ، ، ، كوچه       كوچه       كوچه       كوچه                               خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                          سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي                                     بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان           ))))ييالقييالقييالقييالق((((
                                                                كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             پالك پالك پالك پالك 

كوچه       كوچه       كوچه       كوچه                               خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                          سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي                                     بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان           ))))قشالققشالققشالققشالق((((
                                                                كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             ، پالك ، پالك ، پالك ، پالك 

        ::::نمايدنمايدنمايدنمايد    ميميميمي    فعاليتفعاليتفعاليتفعاليت    شناسنامهشناسنامهشناسنامهشناسنامهدر اين در اين در اين در اين با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج 
شماره عضويت در شماره عضويت در شماره عضويت در شماره عضويت در :                                 :                                 :                                 :                                 كدشناسه زنبورداريكدشناسه زنبورداريكدشناسه زنبورداريكدشناسه زنبورداري                                                                                                    ::::شماره پروانه زنبورداريشماره پروانه زنبورداريشماره پروانه زنبورداريشماره پروانه زنبورداري                        :           :           :           :           شماره سريال زنبورداريشماره سريال زنبورداريشماره سريال زنبورداريشماره سريال زنبورداري

، ، ، ،     13131313/   /   /   /   /   /   /   /   ،        ،        ،        ،        :                                                            :                                                            :                                                            :                                                            شماره و تاريخ صدور شناسنامه زنبورداري شماره و تاريخ صدور شناسنامه زنبورداري شماره و تاريخ صدور شناسنامه زنبورداري شماره و تاريخ صدور شناسنامه زنبورداري :                       :                       :                       :                       تعاوني زنبورداران شهرستانتعاوني زنبورداران شهرستانتعاوني زنبورداران شهرستانتعاوني زنبورداران شهرستان
تعداد كلني زنبورعسل تعداد كلني زنبورعسل تعداد كلني زنبورعسل تعداد كلني زنبورعسل         سال،سال،سال،سال،                            :    :    :    :    سابقه زنبورداري سابقه زنبورداري سابقه زنبورداري سابقه زنبورداري :                                       :                                       :                                       :                                       هاي زنبوردارهاي زنبوردارهاي زنبوردارهاي زنبوردار    زنبوردار يا ساير بيمهزنبوردار يا ساير بيمهزنبوردار يا ساير بيمهزنبوردار يا ساير بيمه    شماره بيمه تامين اجتماعيشماره بيمه تامين اجتماعيشماره بيمه تامين اجتماعيشماره بيمه تامين اجتماعي

        ::::بومي بومي بومي بومي                                                                 : : : : مدرن مدرن مدرن مدرن هنگام صدور شناسنامه زنبورداري ؛ هنگام صدور شناسنامه زنبورداري ؛ هنگام صدور شناسنامه زنبورداري ؛ هنگام صدور شناسنامه زنبورداري ؛ 
                

. . . . باشدباشدباشدباشد    تمديد شناسنامه منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده شناسنامه ميتمديد شناسنامه منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده شناسنامه ميتمديد شناسنامه منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده شناسنامه ميتمديد شناسنامه منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده شناسنامه مي. . . . دارددارددارددارد    اعتباراعتباراعتباراعتبار                                                                                                                تاريختاريختاريختاريختا تا تا تا شناسنامه شناسنامه شناسنامه شناسنامه     ايناينايناين - 1بند 
  ....باشدباشدباشدباشد    شدن شناسنامه ميشدن شناسنامه ميشدن شناسنامه ميشدن شناسنامه ميساقط ساقط ساقط ساقط     درجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتبار    ازازازازشناسنامه به منزله شناسنامه به منزله شناسنامه به منزله شناسنامه به منزله تمديد تمديد تمديد تمديد عدم عدم عدم عدم 

        مهر و امضامهر و امضامهر و امضامهر و امضا. . . . تا تاريخ                                       تمديد شدتا تاريخ                                       تمديد شدتا تاريخ                                       تمديد شدتا تاريخ                                       تمديد شد                بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                

        مهر و امضامهر و امضامهر و امضامهر و امضا. . . . بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                    تا تاريخ                                       تمديد شدبر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                    تا تاريخ                                       تمديد شدبر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                    تا تاريخ                                       تمديد شدبر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                    تا تاريخ                                       تمديد شد

        مهر و امضامهر و امضامهر و امضامهر و امضا. . . . تا تاريخ                                       تمديد شدتا تاريخ                                       تمديد شدتا تاريخ                                       تمديد شدتا تاريخ                                       تمديد شد                                                                                                        بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ          بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ          بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ          بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ          

        مهر و امضامهر و امضامهر و امضامهر و امضا. . . . بر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                    تا تاريخ                                       تمديد شدبر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                    تا تاريخ                                       تمديد شدبر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                    تا تاريخ                                       تمديد شدبر اساس بازديد به عمل آمده در مورخ                                    تا تاريخ                                       تمديد شد

  . . . . گرددگرددگرددگردد    ميميميميمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نباشد و باشد و باشد و باشد و     ميميميميزنبورداري زنبورداري زنبورداري زنبورداري جهت ساماندهي جهت ساماندهي جهت ساماندهي جهت ساماندهي شناسنامه شناسنامه شناسنامه شناسنامه     ايناينايناين -2بند 
        ....گرددگرددگرددگردد    نمينمينمينميهرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي ه ه ه ه مجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بنبوده و نبوده و نبوده و نبوده و تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر     دراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين وشناسنامه شناسنامه شناسنامه شناسنامه اين اين اين اين  - 3بند 

از از از از     وووو    مجاز نبودهمجاز نبودهمجاز نبودهمجاز نبودههاي تعاوني زنبورداران استان هاي تعاوني زنبورداران استان هاي تعاوني زنبورداران استان هاي تعاوني زنبورداران استان شركتشركتشركتشركتاتحاديه اتحاديه اتحاديه اتحاديه موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب بدون بدون بدون بدون ، ، ، ، نوع فعاليتنوع فعاليتنوع فعاليتنوع فعاليتغير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير ه ه ه ه ببببشناسنامه شناسنامه شناسنامه شناسنامه     نتقال ايننتقال ايننتقال ايننتقال ايناااا - 4بند 
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

از از از از شناسنامه شناسنامه شناسنامه شناسنامه     وووو    استان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهجهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي سازمان سازمان سازمان سازمان موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون     يا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختماندرزيربنا درزيربنا درزيربنا درزيربنا توسعه توسعه توسعه توسعه     ووووتغيير تغيير تغيير تغيير  -5بند 

        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

        داردداردداردداردقانوني قانوني قانوني قانوني     پيگردپيگردپيگردپيگردشناسنامه شناسنامه شناسنامه شناسنامه هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين  - 6بند 

  الزاميستالزاميستالزاميستالزاميستشناسنامه شناسنامه شناسنامه شناسنامه اين اين اين اين     مندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشت    تعهداتتعهداتتعهداتتعهداتساير ساير ساير ساير رعايت رعايت رعايت رعايت  - 7بند 
 .....هاي تعاوني زنبورداران استان اتحاديه شركت   

 *----     /TU ����� /TU ����� /TU ����� /TU �����))))د�78را3456 د�78را3456 د�78را3456 د�78را3456 ) ) ) ) ١٢١٢١٢١٢((((��د� ��د� ��د� ��د� ) ) ) ) جججج----٩٩٩٩�� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز�     ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E        
هاي تعاوني زنبورداران استان نسبت به  شركت اتحاديهدر صورتي كه در اين مرحله سازمان نظام دامپزشكي استان حداكثر طي دو هفته پس از استعالم  - تبصره 

) 4- 3فرم شماره (شناسنامه جديد ) صفحه اول و دوم(هاي تعاوني زنبورداران استان موظف به صدور  شركت اتحاديهاعالم نظر يا صدور گواهي بهداشتي اقدام نكند 
  .شدبا بوده و عواقب بهداشتي ناشي از آن متوجه سازمان نظام دامپزشكي استان مي

 باسمه تعالي

محل الصاق 

  عكس

 ...هاي تعاوني زنبورداران استان اتحاديه شركت
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        شناسنامه زنبورداريشناسنامه زنبورداريشناسنامه زنبورداريشناسنامه زنبورداريتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده 

  )گردداطالعات اين صفحه به عنوان صفحه دوم شناسنامه منظور مي(

    سازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيزارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و وووو    بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيفني وفني وفني وفني وو مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف     زنبوردار زنبوردار زنبوردار زنبوردار  - - - - 1111
 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    زنبورستانزنبورستانزنبورستانزنبورستانفعاليت فعاليت فعاليت فعاليت در محل در محل در محل در محل     كشوركشوركشوركشور

واگذار واگذار واگذار واگذار     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    موظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتاز ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف     زنبوردار زنبوردار زنبوردار زنبوردار  - - - - 2222
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بودشده، شده، شده، شده، 

موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع زمان به نزديكترين اداره دامپزشكي محل موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع زمان به نزديكترين اداره دامپزشكي محل موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع زمان به نزديكترين اداره دامپزشكي محل موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع زمان به نزديكترين اداره دامپزشكي محل     زنبوردار زنبوردار زنبوردار زنبوردار  - - - - 3333
        ....مربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهد

در غير اين صورت شناسنامه از درجه اعتبار در غير اين صورت شناسنامه از درجه اعتبار در غير اين صورت شناسنامه از درجه اعتبار در غير اين صورت شناسنامه از درجه اعتبار . . . . باشدباشدباشدباشد    هاي خارج از شناسنامه نميهاي خارج از شناسنامه نميهاي خارج از شناسنامه نميهاي خارج از شناسنامه نمي    ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و     زنبوردار زنبوردار زنبوردار زنبوردار  - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    ساقط ميساقط ميساقط ميساقط مي

در غير اين صورت شناسنامه از درجه اعتبار در غير اين صورت شناسنامه از درجه اعتبار در غير اين صورت شناسنامه از درجه اعتبار در غير اين صورت شناسنامه از درجه اعتبار . . . . باشدباشدباشدباشد    مندرج در شناسنامه نميمندرج در شناسنامه نميمندرج در شناسنامه نميمندرج در شناسنامه نميظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و     زنبوردار زنبوردار زنبوردار زنبوردار  - - - - 5555
        ....شودشودشودشود    ساقط ميساقط ميساقط ميساقط مي

    فروش به خريدارانفروش به خريدارانفروش به خريدارانفروش به خريدارانرا با رعايت مقررات و شرايط بهداشتي براي را با رعايت مقررات و شرايط بهداشتي براي را با رعايت مقررات و شرايط بهداشتي براي را با رعايت مقررات و شرايط بهداشتي براي     زنبورداريزنبورداريزنبورداريزنبورداريهاي توليدي هاي توليدي هاي توليدي هاي توليدي     ليه فرآوردهليه فرآوردهليه فرآوردهليه فرآوردهككككموظف است موظف است موظف است موظف است     زنبوردار زنبوردار زنبوردار زنبوردار  - - - - 6666
        ....عرضه نمايدعرضه نمايدعرضه نمايدعرضه نمايد

هاي زنبورداري و تسهيالت بر مبناي ضوابط هاي زنبورداري و تسهيالت بر مبناي ضوابط هاي زنبورداري و تسهيالت بر مبناي ضوابط هاي زنبورداري و تسهيالت بر مبناي ضوابط تواند نسبت به تهيه كاالهاي اساسي، نهادهتواند نسبت به تهيه كاالهاي اساسي، نهادهتواند نسبت به تهيه كاالهاي اساسي، نهادهتواند نسبت به تهيه كاالهاي اساسي، نهادهميميميميشناسنامه زنبورداري شناسنامه زنبورداري شناسنامه زنبورداري شناسنامه زنبورداري با ارايه با ارايه با ارايه با ارايه     زنبوردار زنبوردار زنبوردار زنبوردار  - - - - 7777
 ....شركت تعاوني زنبورداران شهرستان اقدام نمايدشركت تعاوني زنبورداران شهرستان اقدام نمايدشركت تعاوني زنبورداران شهرستان اقدام نمايدشركت تعاوني زنبورداران شهرستان اقدام نمايد/ / / / هاي تعاوني زنبورداران استان هاي تعاوني زنبورداران استان هاي تعاوني زنبورداران استان هاي تعاوني زنبورداران استان اتحاديه شركتاتحاديه شركتاتحاديه شركتاتحاديه شركتمربوطه مربوطه مربوطه مربوطه 

بندي، فروش داخلي و صادرات محصوالت بندي، فروش داخلي و صادرات محصوالت بندي، فروش داخلي و صادرات محصوالت بندي، فروش داخلي و صادرات محصوالت     در صورت ارتكاب هرگونه سوء استفاده اعم از تخلف در توليد، بستهدر صورت ارتكاب هرگونه سوء استفاده اعم از تخلف در توليد، بستهدر صورت ارتكاب هرگونه سوء استفاده اعم از تخلف در توليد، بستهدر صورت ارتكاب هرگونه سوء استفاده اعم از تخلف در توليد، بسته    زنبوردار زنبوردار زنبوردار زنبوردار  - - - - 8888
هاي تعاوني هاي تعاوني هاي تعاوني هاي تعاوني     اسنامه شركتاسنامه شركتاسنامه شركتاسنامه شركتاساساساس) ) ) ) 8888((((ماده ماده ماده ماده ) ) ) ) 3333((((زنبورداران و بند زنبورداران و بند زنبورداران و بند زنبورداران و بند سري سري سري سري اساسنامه اتحاديه سرااساسنامه اتحاديه سرااساسنامه اتحاديه سرااساسنامه اتحاديه سرا    ))))10101010((((ماده ماده ماده ماده     ))))3333((((زنبورعسل وفق بند زنبورعسل وفق بند زنبورعسل وفق بند زنبورعسل وفق بند 

        ....گرددگرددگرددگردد    جهت رسيدگي به تخلفات مربوطه به مراجع ذيصالح قانوني معرفي ميجهت رسيدگي به تخلفات مربوطه به مراجع ذيصالح قانوني معرفي ميجهت رسيدگي به تخلفات مربوطه به مراجع ذيصالح قانوني معرفي ميجهت رسيدگي به تخلفات مربوطه به مراجع ذيصالح قانوني معرفي مي    ،،،،    كشاورزيكشاورزيكشاورزيكشاورزي

        شناسنامه زنبورداريشناسنامه زنبورداريشناسنامه زنبورداريشناسنامه زنبورداريامضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده     اثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت و

        ::::توضيحات توضيحات توضيحات توضيحات 

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        
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  عشايري دامداري كارت شناسايي): 5-3(فرم شماره 

� و <=�>;:�4F � -9ر�           و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨)'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل     ������د� ��د� ��د� ��د�     ����� ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� ?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E
 �            �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز

        ::::شماره عضويتشماره عضويتشماره عضويتشماره عضويت                : : : : كد دفترچه كد دفترچه كد دفترچه كد دفترچه                 : : : : شماره ثبت شماره ثبت شماره ثبت شماره ثبت                                                                                             : : : :     كد ثبتيكد ثبتيكد ثبتيكد ثبتي        :         :         :         :         تاريخ صدور تاريخ صدور تاريخ صدور تاريخ صدور 
                                                                : : : : تاريخ تولد تاريخ تولد تاريخ تولد تاريخ تولد                                     :     :     :     :     متولدمتولدمتولدمتولد                                                                        ::::شماره شناسنامه شماره شناسنامه شماره شناسنامه شماره شناسنامه                 ::::نام پدرنام پدرنام پدرنام پدر                : : : : ))))نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي : (: (: (: (خانمخانمخانمخانم/ / / / به آقاي به آقاي به آقاي به آقاي 
        نفرنفرنفرنفر                                            ::::د اعضاء خانوار د اعضاء خانوار د اعضاء خانوار د اعضاء خانوار تعداتعداتعداتعدا                                                                                                                                                                                ::::با مدرك و رشته تحصيلي با مدرك و رشته تحصيلي با مدرك و رشته تحصيلي با مدرك و رشته تحصيلي                 : : : : كد ملي كد ملي كد ملي كد ملي                             : : : : ازازازازصادره صادره صادره صادره 

        : : : : كد گروه كد گروه كد گروه كد گروه                                                                                                                                                                                             ::::طايفه طايفه طايفه طايفه                 : : : : ايل ايل ايل ايل 
كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 ، ، ، ، پالك        فرعي          از اصلي            پالك        فرعي          از اصلي            پالك        فرعي          از اصلي            پالك        فرعي          از اصلي                                                استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراه

        : : : : دردردردرواقع واقع واقع واقع     عشايريعشايريعشايريعشايري    روستاييروستاييروستاييروستاييدامداري دامداري دامداري دامداري برداري واحد برداري واحد برداري واحد برداري واحد     بهرهبهرهبهرهبهره

كوچه       ، كوچه       ، كوچه       ، كوچه       ،                         خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                          سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي                                     بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان       ) ) ) ) ييالقييالقييالقييالق((((
                كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             پالك پالك پالك پالك 

، ، ، ،                     كوچه  كوچه  كوچه  كوچه                          خ اصلي           خ فرعي       خ اصلي           خ فرعي       خ اصلي           خ فرعي       خ اصلي           خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                          سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي                                     بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان       ) ) ) ) قشالققشالققشالققشالق((((
                كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             پالك پالك پالك پالك 

        ::::نمايدنمايدنمايدنمايد    فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتدر اين كارت شناسايي در اين كارت شناسايي در اين كارت شناسايي در اين كارت شناسايي با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج 
        ):):):):هكتارهكتارهكتارهكتار((((ميان بندميان بندميان بندميان بند):            ):            ):            ):            هكتارهكتارهكتارهكتار((((قشالقيقشالقيقشالقيقشالقي):              ):              ):              ):              هكتارهكتارهكتارهكتار((((ييالقي ييالقي ييالقي ييالقي :                 :                 :                 :                 مساحت مراتع مساحت مراتع مساحت مراتع مساحت مراتع 

        ::::آبيآبيآبيآبي                                            :               :               :               :               ديمديمديمديم:                :                :                :                اراضي كشاورزياراضي كشاورزياراضي كشاورزياراضي كشاورزي

  نوع فعاليت
  )مترمربع(مساحت تاسيسات   قطعه) راس ( ظرفيت 

  غير مسقف  مسقف  )ماده ( دام مولد  كل گله
          گاو 

          گاو ميش 
          گوسفند 

          بز 
          گوساله پرواري

          گوساله پرواري گاوميش
          بره پرواري

          اسب
          شتر 
          االغ

          ساير دام
        

        ....باشدباشدباشدباشد        ميميميمي    ساقط ساقط ساقط ساقط     درجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتبار    ازازازازو چنانچه تمديد نگردد و چنانچه تمديد نگردد و چنانچه تمديد نگردد و چنانچه تمديد نگردد     دارددارددارددارد    اعتباراعتباراعتباراعتبار                                                                                                                تاريختاريختاريختاريختا تا تا تا     كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناسايي    ايناينايناين -1بند 

  . . . . گرددگرددگرددگردد    ميميميميمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نباشد و باشد و باشد و باشد و     ميميميميعشايري عشايري عشايري عشايري جهت ساماندهي دامداري جهت ساماندهي دامداري جهت ساماندهي دامداري جهت ساماندهي دامداري     شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    ايناينايناين -2بند 

        ....گرددگرددگرددگردد    نمينمينمينميهرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي ه ه ه ه مجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بنبوده و نبوده و نبوده و نبوده و تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر     دراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين و    كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناسايياين اين اين اين  - 3بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي    وووو    مجاز نبودهمجاز نبودهمجاز نبودهمجاز نبوده    غيرغيرغيرغيره ه ه ه بببب    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    نتقال ايننتقال ايننتقال ايننتقال ايناااا -4بند 

    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    وووو    استان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهجهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي سازمان سازمان سازمان سازمان موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون     يا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختماندرزيربنا درزيربنا درزيربنا درزيربنا توسعه توسعه توسعه توسعه     ووووتغيير تغيير تغيير تغيير  - 5بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي

        داردداردداردداردقانوني قانوني قانوني قانوني     پيگردپيگردپيگردپيگرد    كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييهر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين  - 6بند 

  الزاميستالزاميستالزاميستالزاميست    اين كارت شناسايياين كارت شناسايياين كارت شناسايياين كارت شناسايي    مندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشت    تعهداتتعهداتتعهداتتعهداتساير ساير ساير ساير رعايت رعايت رعايت رعايت  - 7بند 

 باسمه تعالي

محل الصاق 

  عكس

 ....شركت تعاوني عشايري شهرستان 

 ..........شهرستان شركت تعاوني عشايري
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  عشايريعشايريعشايريعشايريدامداري دامداري دامداري دامداري     كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده 

    سازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيفني وبهداشتي وزارت جهاد كشاورزي و فني وبهداشتي وزارت جهاد كشاورزي و فني وبهداشتي وزارت جهاد كشاورزي و فني وبهداشتي وزارت جهاد كشاورزي و و مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف امدار امدار امدار امدار دددد - - - - 1111
 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    عشايريعشايريعشايريعشايريدامداري دامداري دامداري دامداري فعاليت فعاليت فعاليت فعاليت در محل در محل در محل در محل كشور كشور كشور كشور 

واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده،     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    به جبران خسارتبه جبران خسارتبه جبران خسارتبه جبران خسارت    موظفموظفموظفموظفاز ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف دددد - - - - 2222
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود

    محلمحلمحلمحلبه نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي     زمانزمانزمانزماندامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع  - - - - 3333
        ....مربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهد

در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه . . . . باشدباشدباشدباشد    كارت شناسايي نميكارت شناسايي نميكارت شناسايي نميكارت شناسايي نميهاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از     ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و  - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    اعتبار ساقط مياعتبار ساقط مياعتبار ساقط مياعتبار ساقط مي

هاي دامي و تسهيالت بر مبناي ضوابط مربوطه هاي دامي و تسهيالت بر مبناي ضوابط مربوطه هاي دامي و تسهيالت بر مبناي ضوابط مربوطه هاي دامي و تسهيالت بر مبناي ضوابط مربوطه تواند نسبت به تهيه نهادهتواند نسبت به تهيه نهادهتواند نسبت به تهيه نهادهتواند نسبت به تهيه نهادهميميميميدامداري عشايري دامداري عشايري دامداري عشايري دامداري عشايري         كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييارايه ارايه ارايه ارايه با با با با دامدار دامدار دامدار دامدار  - - - - 5555
        ....شهرستان اقدام نمايدشهرستان اقدام نمايدشهرستان اقدام نمايدشهرستان اقدام نمايدشركت تعاوني عشايري شركت تعاوني عشايري شركت تعاوني عشايري شركت تعاوني عشايري / / / / هاي تعاوني عشايري استان هاي تعاوني عشايري استان هاي تعاوني عشايري استان هاي تعاوني عشايري استان     اتحاديه شركتاتحاديه شركتاتحاديه شركتاتحاديه شركت

        عشايريعشايريعشايريعشايريدامداري دامداري دامداري دامداري         كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييامضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده     اثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت و

        ::::توضيحات توضيحات توضيحات توضيحات 

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        
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  دامداري غيرصنعتي  كارت شناسايي): 6-3(فرم شماره 

� و <=�>;:�4F � -9ر�           و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨)'�ن %$�م "�
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مدرك و رشته مدرك و رشته مدرك و رشته مدرك و رشته با با با با فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از                :            :            :            :            متولدمتولدمتولدمتولد                                    :           :           :           :           كد مليكد مليكد مليكد ملي:         :         :         :         شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه                                                                                        :    :    :    :    خانمخانمخانمخانم////به آقايبه آقايبه آقايبه آقاي) ) ) ) حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي((((

پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي                                              استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                                                                                                        ::::تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي 

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت                            :     :     :     :     شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 ، ، ، ، از اصلي            از اصلي            از اصلي            از اصلي            

، ، ، ،                                             : : : : تاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبت                                                                        : : : : محل ثبتمحل ثبتمحل ثبتمحل ثبت                                                :            :            :            :            شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتبا با با با                                                                                                                                     :    :    :    :    ))))����، عام، عام، عام، عام����، خاص، خاص، خاص، خاص����تعاونيتعاونيتعاونيتعاوني((((    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت) ) ) ) حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي((((

مدرك و مدرك و مدرك و مدرك و :        :        :        :        فرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره از:             :             :             :             متولدمتولدمتولدمتولد:         :         :         :         كد مليكد مليكد مليكد ملي:        :        :        :        شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:               :               :               :               خانمخانمخانمخانم////به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي                                     :           :           :           :           كد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصادي

، ، ، ،                         پالك   پالك   پالك   پالك                                           روستاي    روستاي    روستاي    روستاي                        استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                            :         :         :         :         رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                     فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           

        ): ): ): ): UTM((((    واقع درواقع درواقع درواقع در    غيرصنعتيغيرصنعتيغيرصنعتيغيرصنعتيدامداري دامداري دامداري دامداري برداري واحد برداري واحد برداري واحد برداري واحد     بهرهبهرهبهرهبهره

        ،،،،        كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك                         خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                      بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان       

        ::::نمايدنمايدنمايدنمايد    ميميميمي    در اين كارت شناسايي فعاليتدر اين كارت شناسايي فعاليتدر اين كارت شناسايي فعاليتدر اين كارت شناسايي فعاليتبا مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج با مشخصات، شرايط و تعهدات مندرج 

  نوع فعاليت
كل زمين   )راس(ظرفيت 

  )مترمربع(

  )مترمربع(اسيسات مساحت جايگاه و ت

  غيرمسقف  مسقف  )مادر(دام مولد   كل گله

            

  :شرايط

تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت تمديد كارت شناسايي منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده كارت . . . . دارددارددارددارد    اعتباراعتباراعتباراعتبار                                                                                                                تاريختاريختاريختاريختا تا تا تا     كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناسايي    ايناينايناين - 1بند 

  ....باشدباشدباشدباشد    شدن كارت ميشدن كارت ميشدن كارت ميشدن كارت ميساقط ساقط ساقط ساقط     اعتباراعتباراعتباراعتباردرجه درجه درجه درجه     ازازازازكارت به منزله كارت به منزله كارت به منزله كارت به منزله تمديد تمديد تمديد تمديد عدم عدم عدم عدم . . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميمي

  . . . . گرددگرددگرددگردد    ميميميميمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نباشد و باشد و باشد و باشد و     جهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري مي    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    ايناينايناين -2بند 

        ....گرددگرددگرددگردد    نمينمينمينميهرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي ه ه ه ه مجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بنبوده و نبوده و نبوده و نبوده و تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر     دراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين و    كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناسايياين اين اين اين  - 3بند 

و منابع طبيعي استان مجاز و منابع طبيعي استان مجاز و منابع طبيعي استان مجاز و منابع طبيعي استان مجاز كشاورزي كشاورزي كشاورزي كشاورزي     سازمان نظام مهندسيسازمان نظام مهندسيسازمان نظام مهندسيسازمان نظام مهندسيموافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب بدون بدون بدون بدون ، ، ، ، فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتنوع نوع نوع نوع غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير ه ه ه ه بببب    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    نتقال ايننتقال ايننتقال ايننتقال ايناااا -4بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي    وووو    نبودهنبودهنبودهنبوده

    شناساييشناساييشناساييشناسايي    كارتكارتكارتكارت    وووو    نبودهنبودهنبودهنبودهاستان مجاز استان مجاز استان مجاز استان مجاز جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي سازمان سازمان سازمان سازمان موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون هاي اضافي بدون     يا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختمانيا احداث ساختماندرزيربنا درزيربنا درزيربنا درزيربنا توسعه توسعه توسعه توسعه     ووووتغيير تغيير تغيير تغيير  - 5بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي

        داردداردداردداردقانوني قانوني قانوني قانوني     پيگردپيگردپيگردپيگرد    كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييهر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين  - 6بند 

  الزاميستالزاميستالزاميستالزاميست    اين كارت شناسايياين كارت شناسايياين كارت شناسايياين كارت شناسايي    مندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشت    تعهداتتعهداتتعهداتتعهداتساير ساير ساير ساير رعايت رعايت رعايت رعايت  - 7بند 

  

 *----     /TU ����� /TU ����� /TU ����� /TU �����))))٩٩٩٩----Y6اY6اY6اY6د�78را3456 د�78را3456 د�78را3456 د�78را3456 ) ) ) ) ١٢١٢١٢١٢((((��د� ��د� ��د� ��د� ) ) ) ) ا�� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز�     ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار�ا2ا1- ����0/.- دا,ار?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E �� و <=�>;:�4F � -9ر�       �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز?�@A ،-1�CDرو �E        
اهي در صورتي كه در اين مرحله سازمان نظام دامپزشكي حداكثر طي دو هفته پس از استعالم سازمان نظام مهندسي نسبت به اعالم نظر يا صدور گو - تبصره 

  .باشد بهداشتي اقدام نكند سازمان نظام مهندسي موظف به صدور كارت شناسايي بوده و عواقب بهداشتي ناشي از آن متوجه سازمان نظام دامپزشكي مي

  

   

 تعاليباسمه 

محل الصاق 

  عكس

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  رئيس سازمان

 ....و منابع طبيعي  استان  كشـاورزينظام مهندسي  سازمان
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  كارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييكارت شناساييتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده 

    سازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيزارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و زارت جهاد كشاورزي و وووو    بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيفني وفني وفني وفني وو مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف امدار امدار امدار امدار دددد - - - - 1111
 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    غيرصنعتيغيرصنعتيغيرصنعتيغيرصنعتيدامداري دامداري دامداري دامداري فعاليت فعاليت فعاليت فعاليت در محل در محل در محل در محل     كشوركشوركشوركشور

واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده،     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    خسارتخسارتخسارتخسارتموظف به جبران موظف به جبران موظف به جبران موظف به جبران از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف دددد - - - - 2222
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود

    محلمحلمحلمحلبه نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي     زمانزمانزمانزماندامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع  - - - - 3333
        ....مربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهد

در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه در غير اين صورت كارت شناسايي از درجه . . . . باشدباشدباشدباشد    شناسايي نميشناسايي نميشناسايي نميشناسايي نميهاي خارج از كارت هاي خارج از كارت هاي خارج از كارت هاي خارج از كارت     ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و  - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    اعتبار ساقط مياعتبار ساقط مياعتبار ساقط مياعتبار ساقط مي

در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از در غير اين صورت كارت شناسايي از . . . . باشدباشدباشدباشد    مندرج در كارت شناسايي نميمندرج در كارت شناسايي نميمندرج در كارت شناسايي نميمندرج در كارت شناسايي نميظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و  - - - - 5555
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

  

        كارت شناسايي كارت شناسايي كارت شناسايي كارت شناسايي امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده     اثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت و

        ::::توضيحات توضيحات توضيحات توضيحات 

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        

 - - - -        
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  گواهي بهداشتي دامداري روستايي ): 1-4(فرم شماره 

� و <=�>;:�4F � -9ر�           و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨)'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل     ������د� ��د� ��د� ��د�     ����� ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� ?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E
 �        ............�@�ورز� و o��jklm !n- ا�CDن �@�ورز� و o��jklm !n- ا�CDن �@�ورز� و o��jklm !n- ا�CDن �@�ورز� و o��jklm !n- ا�CDن ��ز��ن %$�م g/Thi- ��ز��ن %$�م g/Thi- ��ز��ن %$�م g/Thi- ��ز��ن %$�م �K.   .... :.   .... :.   .... :.   .... : . . . . -g/Thiرخ�Kرخ�Kرخ�Kرخ: ...... : ...... : ...... : ...... �4Fر��4Fر��4Fر��4Fر�ab8� � cde`م ab8� � cde`م ab8� � cde`م ab8� � cde`م _ _ _ _ و و و و     �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز

با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از                :            :            :            :            متولدمتولدمتولدمتولد                                    :           :           :           :           كد مليكد مليكد مليكد ملي:         :         :         :         شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه                                                                                        :    :    :    :    خانمخانمخانمخانم////به آقايبه آقايبه آقايبه آقاي) ) ) ) حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي((((

پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي                                              استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : محل سكونتمحل سكونتمحل سكونتمحل سكونتآدرس آدرس آدرس آدرس                                                                                                                                                                         ::::تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي 

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 ، ، ، ، از اصلي            از اصلي            از اصلي            از اصلي            

، ، ، ،                                             : : : : تاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبت                                                                        : : : : محل ثبتمحل ثبتمحل ثبتمحل ثبت                                                :            :            :            :            شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتبا با با با                                                                                                                                     :    :    :    :    ))))����، عام، عام، عام، عام����، خاص، خاص، خاص، خاص����تعاونيتعاونيتعاونيتعاوني((((    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت) ) ) ) حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي((((

مدرك و مدرك و مدرك و مدرك و :        :        :        :        فرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره از:             :             :             :             متولدمتولدمتولدمتولد:         :         :         :         كد مليكد مليكد مليكد ملي:        :        :        :        شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:               :               :               :               خانمخانمخانمخانم////به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي                                     :           :           :           :           كد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصادي

، ، ، ،                         پالك   پالك   پالك   پالك                                           روستاي    روستاي    روستاي    روستاي                        استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                            :         :         :         :         رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                     فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           

ابر ضوابط و مقررات ابر ضوابط و مقررات ابر ضوابط و مقررات ابر ضوابط و مقررات شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي برشرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي برشرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي برشرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي بردر ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي درج شده درج شده درج شده درج شده  ))))UTM(((( با مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاط

  ....سازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده است

                                            كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك                         خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                      بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان       

        

  نوع فعاليت
كل زمين   )راس(ظرفيت 

  )مترمربع(

  )مترمربع(مساحت جايگاه و تاسيسات 

  غيرمسقف  مسقف  )مادر(دام مولد   كل گله

            

  :شرايط

تمديد گواهي بهداشتي  منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده تمديد گواهي بهداشتي  منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده تمديد گواهي بهداشتي  منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده تمديد گواهي بهداشتي  منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده . . . . اين گواهي بهداشتي  تا تاريخ                            اعتبار دارداين گواهي بهداشتي  تا تاريخ                            اعتبار دارداين گواهي بهداشتي  تا تاريخ                            اعتبار دارداين گواهي بهداشتي  تا تاريخ                            اعتبار دارد - 1بند 

 ....باشدباشدباشدباشد    عدم تمديد گواهي بهداشتي  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن گواهي بهداشتي ميعدم تمديد گواهي بهداشتي  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن گواهي بهداشتي ميعدم تمديد گواهي بهداشتي  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن گواهي بهداشتي ميعدم تمديد گواهي بهداشتي  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن گواهي بهداشتي مي. . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميميگواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي 

  ....گرددگرددگرددگردد    ميميميميمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نباشد و باشد و باشد و باشد و     جهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري مي    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي     ايناينايناين -2بند 

        ....گرددگرددگرددگردد    نمينمينمينميهرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي ه ه ه ه تفكيك اراضي بتفكيك اراضي بتفكيك اراضي بتفكيك اراضي بمجوزي براي مجوزي براي مجوزي براي مجوزي براي نبوده و نبوده و نبوده و نبوده و تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر     دراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين و    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي اين اين اين اين  - 3بند 

    استان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهدامپزشكي جمهوري اسالمي   دامپزشكي جمهوري اسالمي   دامپزشكي جمهوري اسالمي   دامپزشكي جمهوري اسالمي   سازمان نظام سازمان نظام سازمان نظام سازمان نظام موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب بدون بدون بدون بدون ، ، ، ، فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتنوع نوع نوع نوع غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير ه ه ه ه بببب    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي     نتقال ايننتقال ايننتقال ايننتقال ايناااا - 4بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي    وووو

        ....داردداردداردداردقانوني قانوني قانوني قانوني     پيگردپيگردپيگردپيگرد    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين  -5بند 

  ....الزاميستالزاميستالزاميستالزاميست    اين گواهي بهداشتي اين گواهي بهداشتي اين گواهي بهداشتي اين گواهي بهداشتي     مندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشت    تعهداتتعهداتتعهداتتعهداتساير ساير ساير ساير رعايت رعايت رعايت رعايت  - 6بند 

  

  

   

 باسمه تعالي

محل الصاق 

  عكس

 ....رئيس نظام دامپزشكي  استان 

 ....نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران  استان  سازمان
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  گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده 

دامداري دامداري دامداري دامداري فعاليت فعاليت فعاليت فعاليت در محل در محل در محل در محل     كشوركشوركشوركشور    سازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكي    بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيفني وفني وفني وفني وو مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف امدار امدار امدار امدار دددد - - - - 1111
 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميميروستايي روستايي روستايي روستايي 

واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده،     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    موظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتاز ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف دددد - - - - 2222
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود

    محلمحلمحلمحلبه نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي     زمانزمانزمانزماندامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع  - - - - 3333
        ....مربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهد

از از از از     گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيدر غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيهاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از     ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و  - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

از از از از     گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيدر غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    يييينمنمنمنم    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيمندرج در مندرج در مندرج در مندرج در ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و  - - - - 5555
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي
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از از از از     گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيدر غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيهاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از     ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و     نوغاندارنوغاندارنوغاندارنوغاندار - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيدر غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيمندرج در مندرج در مندرج در مندرج در ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و     نوغاندارنوغاندارنوغاندارنوغاندار - - - - 5555
        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي

        ....باشدباشدباشدباشد    معتبر ميمعتبر ميمعتبر ميمعتبر مي) ) ) ) گواهي سالمتگواهي سالمتگواهي سالمتگواهي سالمت((((موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي     نوغاندارنوغاندارنوغاندارنوغاندار    - - - - 6666

 ....نوغاندار موظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد نوغانداري را فراهم كندنوغاندار موظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد نوغانداري را فراهم كندنوغاندار موظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد نوغانداري را فراهم كندنوغاندار موظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد نوغانداري را فراهم كند    - - - - 7777

نوغاندار موظف به عدم رهاسازي فاضالب و ضايعات  به معابر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي نوغاندار موظف به عدم رهاسازي فاضالب و ضايعات  به معابر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي نوغاندار موظف به عدم رهاسازي فاضالب و ضايعات  به معابر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي نوغاندار موظف به عدم رهاسازي فاضالب و ضايعات  به معابر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي     - - - - 8888

 . . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميمي

  

  

        گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيامضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده     اثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت و
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    Bنقطه 

    Cنقطه 
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  )غيرصنعتي/روستايي( پروريآبزيواحد گواهي بهداشتي ): 3-4(فرم شماره 
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	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� ?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E
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با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از                :            :            :            :            متولدمتولدمتولدمتولد                                    :           :           :           :           كد مليكد مليكد مليكد ملي:         :         :         :         شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه                                                                                        :    :    :    :    خانمخانمخانمخانم////به آقايبه آقايبه آقايبه آقاي) ) ) ) حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي((((    

پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي                                              استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                                                                                                        ::::تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي 

                                                :   :   :   :   تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 ، ، ، ، از اصلي            از اصلي            از اصلي            از اصلي            

، ، ، ،                                             : : : : تاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبت                                                                        : : : : محل ثبتمحل ثبتمحل ثبتمحل ثبت                                                :            :            :            :            شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتبا با با با                                                                                                                                     :    :    :    :    ))))����، عام، عام، عام، عام����، خاص، خاص، خاص، خاص����تعاونيتعاونيتعاونيتعاوني((((    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت) ) ) ) حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي((((

مدرك و مدرك و مدرك و مدرك و :        :        :        :        فرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره از:             :             :             :             متولدمتولدمتولدمتولد:         :         :         :         كد مليكد مليكد مليكد ملي:        :        :        :        شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:               :               :               :               خانمخانمخانمخانم////به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي                                     :           :           :           :           كد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصادي

، ، ، ،                         پالك   پالك   پالك   پالك                                           روستاي    روستاي    روستاي    روستاي                        استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                            :         :         :         :         رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                     فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           

برابر ضوابط و مقررات برابر ضوابط و مقررات برابر ضوابط و مقررات برابر ضوابط و مقررات شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي درج شده درج شده درج شده درج شده  ))))UTM(((( با مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاط

  ....سازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده است

                                            كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك كوچه       پالك                         خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                      بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان       
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  گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده 

فعاليت فعاليت فعاليت فعاليت در محل در محل در محل در محل     كشوركشوركشوركشور    سازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكي    بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيفني وفني وفني وفني وو مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف     پرورپرورپرورپرور    آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 1111
 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميميروستايي روستايي روستايي روستايي     پروريپروريپروريپروري    آبزيآبزيآبزيآبزي

واگذار واگذار واگذار واگذار     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    موظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتاز ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف     پرورپرورپرورپرور    آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 2222
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بودشده، شده، شده، شده، 

به نزديكترين اداره به نزديكترين اداره به نزديكترين اداره به نزديكترين اداره     زمانزمانزمانزمان، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع پروريپروريپروريپروري    آبزيآبزيآبزيآبزي    واحدواحدواحدواحد    موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري درموظف است در صورت بروز هر نوع بيماري درموظف است در صورت بروز هر نوع بيماري درموظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در    پرورپرورپرورپرور    آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 3333
        ....مربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهد    محلمحلمحلمحلدامپزشكي دامپزشكي دامپزشكي دامپزشكي 

از از از از     گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيدر غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيهاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از     ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و     پرورپرورپرورپرور    آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

گواهي گواهي گواهي گواهي در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيمندرج در مندرج در مندرج در مندرج در ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و پرور پرور پرور پرور     آبزيآبزيآبزيآبزي - - - - 5555
        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي    بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتي

        ....باشدباشدباشدباشد    معتبر ميمعتبر ميمعتبر ميمعتبر مي) ) ) ) گواهي سالمتگواهي سالمتگواهي سالمتگواهي سالمت((((موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي     پرورپرورپرورپرور    آبزيآبزيآبزيآبزي    - - - - 6666

 ....را فراهم كندرا فراهم كندرا فراهم كندرا فراهم كند    پروريپروريپروريپروري    آبزيآبزيآبزيآبزي    واحدواحدواحدواحدموظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد موظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد موظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد موظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد     پرورپرورپرورپرور    آبزيآبزيآبزيآبزي    - - - - 7777

بر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي بر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي بر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي بر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي موظف به عدم رهاسازي فاضالب و يا كود به معاموظف به عدم رهاسازي فاضالب و يا كود به معاموظف به عدم رهاسازي فاضالب و يا كود به معاموظف به عدم رهاسازي فاضالب و يا كود به معا    پرورپرورپرورپرور    آبزيآبزيآبزيآبزي    - - - - 8888

  .باشدباشدباشدباشد    ميميميمي
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  گواهي بهداشتي زنبورداري): 4-4(فرم شماره 
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با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از                :            :            :            :            متولدمتولدمتولدمتولد                                    :           :           :           :           كد مليكد مليكد مليكد ملي:         :         :         :         شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه                                                                                        :    :    :    :    خانمخانمخانمخانم////به آقايبه آقايبه آقايبه آقاي) ) ) ) حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي((((    
پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي                                              استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                                                                                                        ::::تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي 

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 ، ، ، ، از اصلي            از اصلي            از اصلي            از اصلي            
، ، ، ،                                             : : : : تاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبت                                                                        : : : : محل ثبتمحل ثبتمحل ثبتمحل ثبت                                                :            :            :            :            شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتبا با با با                                                                                                                                     :    :    :    :    ))))����، عام، عام، عام، عام����، خاص، خاص، خاص، خاص����تعاونيتعاونيتعاونيتعاوني((((    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت) ) ) ) حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي((((

مدرك و مدرك و مدرك و مدرك و :        :        :        :        فرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره از:             :             :             :             متولدمتولدمتولدمتولد:         :         :         :         كد مليكد مليكد مليكد ملي:        :        :        :        شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:               :               :               :               خانمخانمخانمخانم////به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي                                     :           :           :           :           كد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصادي
، ، ، ،                         پالك   پالك   پالك   پالك                                           روستاي    روستاي    روستاي    روستاي                        استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                            :         :         :         :         رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                     فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           

ابر ضوابط و مقررات ابر ضوابط و مقررات ابر ضوابط و مقررات ابر ضوابط و مقررات شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي برشرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي برشرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي برشرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي بردر ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي درج شده درج شده درج شده درج شده  ))))UTM(((( با مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاط

  ....سازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده است
كوچه       ، كوچه       ، كوچه       ، كوچه       ،                         خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                          سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي                                     بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان           ))))ييالقييالقييالقييالق((((    

                                                                كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             پالك پالك پالك پالك 
كوچه       كوچه       كوچه       كوچه                               خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                          سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي سامان عرفي                                     بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان           ))))قشالققشالققشالققشالق((((

                                                                كدپستي         كدپستي         كدپستي         كدپستي                                             ، پالك ، پالك ، پالك ، پالك 
شماره عضويت در شماره عضويت در شماره عضويت در شماره عضويت در :                                 :                                 :                                 :                                 كدشناسه زنبورداريكدشناسه زنبورداريكدشناسه زنبورداريكدشناسه زنبورداري                                                                                                    ::::شماره پروانه زنبورداريشماره پروانه زنبورداريشماره پروانه زنبورداريشماره پروانه زنبورداري                        :           :           :           :           شماره سريال زنبورداريشماره سريال زنبورداريشماره سريال زنبورداريشماره سريال زنبورداري

، ، ، ،     13131313/   /   /   /   /   /   /   /   ،        ،        ،        ،                                                                                                                                                                                            :               :               :               :               شماره و تاريخ صدور شناسنامه زنبورداري شماره و تاريخ صدور شناسنامه زنبورداري شماره و تاريخ صدور شناسنامه زنبورداري شماره و تاريخ صدور شناسنامه زنبورداري :                       :                       :                       :                       تعاوني زنبورداران شهرستانتعاوني زنبورداران شهرستانتعاوني زنبورداران شهرستانتعاوني زنبورداران شهرستان
تعداد كلني زنبورعسل تعداد كلني زنبورعسل تعداد كلني زنبورعسل تعداد كلني زنبورعسل سال،  سال،  سال،  سال،  :           :           :           :           سابقه زنبورداري سابقه زنبورداري سابقه زنبورداري سابقه زنبورداري :                                       :                                       :                                       :                                       هاي زنبوردارهاي زنبوردارهاي زنبوردارهاي زنبوردار    زنبوردار يا ساير بيمهزنبوردار يا ساير بيمهزنبوردار يا ساير بيمهزنبوردار يا ساير بيمه    شماره بيمه تامين اجتماعيشماره بيمه تامين اجتماعيشماره بيمه تامين اجتماعيشماره بيمه تامين اجتماعي

        ::::بومي بومي بومي بومي                                                                 : : : :     مدرنمدرنمدرنمدرنهنگام صدور شناسنامه زنبورداري ؛ هنگام صدور شناسنامه زنبورداري ؛ هنگام صدور شناسنامه زنبورداري ؛ هنگام صدور شناسنامه زنبورداري ؛ 
                

منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده     تمديد گواهي بهداشتي تمديد گواهي بهداشتي تمديد گواهي بهداشتي تمديد گواهي بهداشتي . . . . دارددارددارددارد    اعتباراعتباراعتباراعتبار                                                                                                                تاريختاريختاريختاريختا تا تا تا     گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي     ايناينايناين - 1بند 
  ....باشدباشدباشدباشد    بهداشتي ميبهداشتي ميبهداشتي ميبهداشتي ميشدن گواهي شدن گواهي شدن گواهي شدن گواهي ساقط ساقط ساقط ساقط     درجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتباردرجه اعتبار    ازازازازبه منزله به منزله به منزله به منزله     گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي تمديد تمديد تمديد تمديد عدم عدم عدم عدم . . . . باشدباشدباشدباشد    گواهي بهداشتي ميگواهي بهداشتي ميگواهي بهداشتي ميگواهي بهداشتي مي

  . . . . گرددگرددگرددگردد    ميميميميمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نباشد و باشد و باشد و باشد و     جهت ساماندهي زنبورداي ميجهت ساماندهي زنبورداي ميجهت ساماندهي زنبورداي ميجهت ساماندهي زنبورداي مي    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي     ايناينايناين -2بند 

        ....گرددگرددگرددگردد    نمينمينمينميهرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي ه ه ه ه مجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بنبوده و نبوده و نبوده و نبوده و تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر     دراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين و    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي اين اين اين اين  - 3بند 

    استان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهدامپزشكي جمهوري اسالمي   دامپزشكي جمهوري اسالمي   دامپزشكي جمهوري اسالمي   دامپزشكي جمهوري اسالمي   سازمان نظام سازمان نظام سازمان نظام سازمان نظام موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب بدون بدون بدون بدون ، ، ، ، فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتنوع نوع نوع نوع غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير ه ه ه ه بببب    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي     نتقال ايننتقال ايننتقال ايننتقال ايناااا - 4بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي    وووو

        ....داردداردداردداردقانوني قانوني قانوني قانوني     پيگردپيگردپيگردپيگرد    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين  -5بند 

  .الزاميستالزاميستالزاميستالزاميست    اين گواهي بهداشتي اين گواهي بهداشتي اين گواهي بهداشتي اين گواهي بهداشتي     مندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشت    تعهداتتعهداتتعهداتتعهداتساير ساير ساير ساير رعايت رعايت رعايت رعايت  - 6بند 

    

            

 باسمه تعالي

محل الصاق 

  عكس

 ....نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران  استان  سازمان

 ....رئيس نظام دامپزشكي  استان 
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گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده   

    فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتدر محل در محل در محل در محل كشور كشور كشور كشور     سازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيفني وبهداشتي فني وبهداشتي فني وبهداشتي فني وبهداشتي و مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف     زنبوردارزنبوردارزنبوردارزنبوردار - - - - 1111

 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    زنبورستانزنبورستانزنبورستانزنبورستان

واگذار واگذار واگذار واگذار     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    موظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتاز ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف درصورت تخلف     زنبوردارزنبوردارزنبوردارزنبوردار - - - - 2222

        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بودشده، شده، شده، شده، 

به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي     زمانزمانزمانزمان، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع ، مراتب را در اسرع     زنبورستانزنبورستانزنبورستانزنبورستانموظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در     زنبوردارزنبوردارزنبوردارزنبوردار - - - - 3333

        ....مربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهد    محلمحلمحلمحل

از از از از     گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيدر غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيهاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از     ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و     زنبوردارزنبوردارزنبوردارزنبوردار - - - - 4444

        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيدر غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيمندرج در مندرج در مندرج در مندرج در ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و مجاز به نگهداري و     زنبوردارزنبوردارزنبوردارزنبوردار - - - - 5555

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي

    فروش به خريدارانفروش به خريدارانفروش به خريدارانفروش به خريدارانرا با رعايت مقررات و شرايط بهداشتي براي را با رعايت مقررات و شرايط بهداشتي براي را با رعايت مقررات و شرايط بهداشتي براي را با رعايت مقررات و شرايط بهداشتي براي زنبورداري زنبورداري زنبورداري زنبورداري هاي توليدي هاي توليدي هاي توليدي هاي توليدي     ليه فرآوردهليه فرآوردهليه فرآوردهليه فرآوردهككككموظف است موظف است موظف است موظف است زنبوردار  زنبوردار  زنبوردار  زنبوردار      - - - - 6666

        ....عرضه نمايدعرضه نمايدعرضه نمايدعرضه نمايد

 ....باشدباشدباشدباشد    معتبر ميمعتبر ميمعتبر ميمعتبر مي) ) ) ) گواهي سالمتگواهي سالمتگواهي سالمتگواهي سالمت((((زنبوردار موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي زنبوردار موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي زنبوردار موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي زنبوردار موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي     - - - - 7777

  

      
        گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيامضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده     اثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت و

 
   

  ):utm(جغرافياييمختصات 

    Aنقطه 

    Bنقطه 

    Cنقطه 

    Dنقطه 
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  : ........................ شماره
  : .........................تاريخ

  

  
  گواهي بهداشتي دامداري غيرصنعتي ): 5-4(فرم شماره 

� و <=�>;:�4F � -9ر�           و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�و د�78را3456 ا2ا1- ����0/.- دا,ار�    ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨)'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل )'�ن %$�م "�
! دا���ور� ���ر ���ب ��ل     ������د� ��د� ��د� ��د�     ����� ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� � ����د 
	�د ����� ?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E       �4ر�F � -9:;<�=> و �?�@A ،-1�CDرو �E
 �            ............��ز��ن %$�م g/Thi- �@�ورز� و o��jklm !n- ا�CDن ��ز��ن %$�م g/Thi- �@�ورز� و o��jklm !n- ا�CDن ��ز��ن %$�م g/Thi- �@�ورز� و o��jklm !n- ا�CDن ��ز��ن %$�م g/Thi- �@�ورز� و o��jklm !n- ا�CDن . . . . : ....   .: ....   .: ....   .: ....   .�Kرخ�Kرخ�Kرخ�Kرخ: ...... : ...... : ...... : ...... �4Fر��4Fر��4Fر��4Fر�ab8� � cde`م ab8� � cde`م ab8� � cde`م ab8� � cde`م _ _ _ _ و و و و     �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز� �Kرخ     وز? �HIد �@�ورز

با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته با مدرك و رشته فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از            فرزند            صادره از                :            :            :            :            متولدمتولدمتولدمتولد                                    :           :           :           :           كد مليكد مليكد مليكد ملي:         :         :         :         شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه                                                                                        :    :    :    :    خانمخانمخانمخانم////به آقايبه آقايبه آقايبه آقاي) ) ) ) حقيقيحقيقيحقيقيحقيقي((((

پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي          پالك        فرعي                                              استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    استان       شهرستان           بخش             دهستان          روستاي    : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                                                                                                        ::::تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي 

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 ، ، ، ، از اصلي            از اصلي            از اصلي            از اصلي            

، ، ، ،                                             : : : : تاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبتتاريخ ثبت                                                                        : : : : محل ثبتمحل ثبتمحل ثبتمحل ثبت                                                :            :            :            :            شماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتشماره ثبتبا با با با                                                                                                                                     :    :    :    :    ))))����، عام، عام، عام، عام����، خاص، خاص، خاص، خاص����تعاونيتعاونيتعاونيتعاوني((((    به شركتبه شركتبه شركتبه شركت) ) ) ) حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي((((

مدرك و مدرك و مدرك و مدرك و :        :        :        :        فرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره ازفرزند           صادره از:             :             :             :             متولدمتولدمتولدمتولد:         :         :         :         كد مليكد مليكد مليكد ملي:        :        :        :        شماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامهشماره شناسنامه:               :               :               :               خانمخانمخانمخانم////به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي به مديريت آقاي                                     :           :           :           :           كد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصاديكد اقتصادي

، ، ، ،                         پالك   پالك   پالك   پالك                                           روستاي    روستاي    روستاي    روستاي                        استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          استان       شهرستان           بخش             دهستان          : : : : آدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونتآدرس محل سكونت                                                                                            :         :         :         :         رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

                                            :    :    :    :    تلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابتتلفن ثابت:            :            :            :            شماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهشماره تماس تلفن همراهكدپستي                 كدپستي                 كدپستي                 كدپستي                     فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           فرعي          از اصلي           

برابر ضوابط و مقررات برابر ضوابط و مقررات برابر ضوابط و مقررات برابر ضوابط و مقررات شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي شرايط  الزم براي ساماندهي و دريافت كارت شناسايي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي در ظهر اين گواهي درج شده درج شده درج شده درج شده  ))))UTM(((( با مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاطبا مشخصات ذيل و نقاط

  ....سازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده استسازمان دامپزشكي كشور را  احراز نموده است

 كوچه       پالككوچه       پالككوچه       پالككوچه       پالك                        خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي       خ اصلي            خ فرعي                                               روستاي     روستاي     روستاي     روستاي                                             دهستان  دهستان  دهستان  دهستان                                      بخش     بخش     بخش     بخش                                                     شهرستان  شهرستان  شهرستان  شهرستان                  استان       استان       استان       استان       

  نوع فعاليت
كل زمين   )راس(ظرفيت 

  )مترمربع(

  )مترمربع(مساحت جايگاه و تاسيسات 

  غيرمسقف  مسقف  )مادر(دام مولد   كل گله

            

  :شرايط

تمديد گواهي بهداشتي  منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده تمديد گواهي بهداشتي  منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده تمديد گواهي بهداشتي  منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده تمديد گواهي بهداشتي  منوط به رعايت ضوابط فني و بهداشتي توسط دارنده . . . . اين گواهي بهداشتي  تا تاريخ                            اعتبار دارداين گواهي بهداشتي  تا تاريخ                            اعتبار دارداين گواهي بهداشتي  تا تاريخ                            اعتبار دارداين گواهي بهداشتي  تا تاريخ                            اعتبار دارد - 1بند 

 ....باشدباشدباشدباشد    تمديد گواهي بهداشتي  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن گواهي بهداشتي ميتمديد گواهي بهداشتي  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن گواهي بهداشتي ميتمديد گواهي بهداشتي  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن گواهي بهداشتي ميتمديد گواهي بهداشتي  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن گواهي بهداشتي ميعدم عدم عدم عدم . . . . باشدباشدباشدباشد    گواهي بهداشتي ميگواهي بهداشتي ميگواهي بهداشتي ميگواهي بهداشتي مي

  . . . . گرددگرددگرددگردد    ميميميميمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نمجوز تلقي نباشد و باشد و باشد و باشد و     جهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري ميجهت ساماندهي دامداري مي    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي     ايناينايناين -2بند 

        ....گرددگرددگرددگردد    نمينمينمينميهرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي هرعنوان تلقي ه ه ه ه مجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بمجوزي براي تفكيك اراضي بنبوده و نبوده و نبوده و نبوده و تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر تاسيسات احداثي موثر     دراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين ودراثبات مالكيت زمين و    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي اين اين اين اين  - 3بند 

    استان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهاستان مجاز نبودهدامپزشكي جمهوري اسالمي   دامپزشكي جمهوري اسالمي   دامپزشكي جمهوري اسالمي   دامپزشكي جمهوري اسالمي   سازمان نظام سازمان نظام سازمان نظام سازمان نظام موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي موافقت قبلي جلب جلب جلب جلب بدون بدون بدون بدون ، ، ، ، فعاليتفعاليتفعاليتفعاليتنوع نوع نوع نوع غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير غير، تغيير ه ه ه ه بببب    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي     نتقال ايننتقال ايننتقال ايننتقال ايناااا - 4بند 

        ....شودشودشودشود    از درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مياز درجه اعتبار ساقط مي    وووو

        ....داردداردداردداردقانوني قانوني قانوني قانوني     پيگردپيگردپيگردپيگرد    گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي گواهي بهداشتي هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين هر گونه دخل وتصرف در اين  -5بند 

  ....الزاميستالزاميستالزاميستالزاميست    اين گواهي بهداشتي اين گواهي بهداشتي اين گواهي بهداشتي اين گواهي بهداشتي     مندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشتمندرج در پشت    تعهداتتعهداتتعهداتتعهداتساير ساير ساير ساير رعايت رعايت رعايت رعايت  - 6بند 

  

 

            

 باسمه تعالي

محل الصاق 

  عكس

 ....نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران  استان  سازمان

 ....رئيس نظام دامپزشكي  استان 
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  گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيتعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده تعهدات دارنده 

دامداري دامداري دامداري دامداري فعاليت فعاليت فعاليت فعاليت در محل در محل در محل در محل     كشوركشوركشوركشور    سازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكيسازمان دامپزشكي    بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيفني وفني وفني وفني وو مقررات و مقررات و مقررات و مقررات ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ها، ضوابط ، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعمل، دستورالعملهاهاهاهانامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيينبه رعايت به رعايت به رعايت به رعايت موظف موظف موظف موظف امدار امدار امدار امدار دددد - - - - 1111
 ....باشدباشدباشدباشد    ميميميميروستايي روستايي روستايي روستايي 

واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده، واگذار شده،     دولتي دولتي دولتي دولتي ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات ميل  امكانات     حيف وحيف وحيف وحيف و    هاي وارده وهاي وارده وهاي وارده وهاي وارده و    موظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتموظف به جبران خسارتاز ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، از ضوابط فني و بهداشتي، امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف امدار درصورت تخلف دددد - - - - 2222
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود

    محلمحلمحلمحلبه نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي به نزديكترين اداره دامپزشكي     زمانزمانزمانزماندامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع دامدار موظف است در صورت بروز هر نوع بيماري در دامداري، مراتب را در اسرع  - - - - 3333
        ....مربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهدمربوطه گزارش دهد

از از از از     گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيدر غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيهاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از هاي خارج از     ساير دامساير دامساير دامساير دامپرورش پرورش پرورش پرورش دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و  - - - - 4444
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

از از از از     داشتيداشتيداشتيداشتيگواهي بهگواهي بهگواهي بهگواهي بهدر غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت در غير اين صورت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي    گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيمندرج در مندرج در مندرج در مندرج در ظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت مازاد بر مازاد بر مازاد بر مازاد بر پرورش پرورش پرورش پرورش دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و دامدار مجاز به نگهداري و  - - - - 5555
        ....شودشودشودشود    درجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط ميدرجه اعتبار ساقط مي

        ....باشدباشدباشدباشد    معتبر ميمعتبر ميمعتبر ميمعتبر مي) ) ) ) گواهي سالمتگواهي سالمتگواهي سالمتگواهي سالمت((((موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي موظف به بكارگيري كارگران داراي كارت بهداشتي     دامداردامداردامداردامدار    - - - - 6666

 ....موظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد دامداري را فراهم كندموظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد دامداري را فراهم كندموظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد دامداري را فراهم كندموظف است آب كافي، سالم و بهداشتي براي واحد دامداري را فراهم كند    دامداردامداردامداردامدار    - - - - 7777

  .باشدباشدباشدباشد    موظف به عدم رهاسازي فاضالب و يا كود به معابر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي ميموظف به عدم رهاسازي فاضالب و يا كود به معابر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي ميموظف به عدم رهاسازي فاضالب و يا كود به معابر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي ميموظف به عدم رهاسازي فاضالب و يا كود به معابر عمومي و يا به چشمه، نهر، قنات، رودخانه و ديگر منابع آبي مي    دامداردامداردامداردامدار    - - - - 8888

  

  

        گواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيگواهي بهداشتيامضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده امضاء دارنده     اثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت واثر انگشت و

  
  ):utm(مختصات جغرافيايي   

    Aنقطه 

    Bنقطه 

    Cنقطه 

    Dنقطه 
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        هاهاهاها    پيوستپيوستپيوستپيوست
  حداكثر ظرفيت مجاز متناسب با نوع دامحداقل و : پيوست شماره يك •

مورد نياز ) بهاربند(تامين فضاي مسقف و غيرمسقف : پيوست شماره دو •

  جايگاه دام روستايي

عشايري و دامداري روستايي،  ساماندهيهاي تعرفه: پيوست شماره سه •
 غيرصنعتي
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 هاپيوست
  دامحداقل و حداكثر ظرفيت مجاز متناسب با نوع : يكپيوست شماره 

و  روستايي  نوع دام
  غيرصنعتي

  ** )كندو(زنبور عسل  )جعبه(كرم ابريشم   آبزيان  *عشايري

  حداكثر  حداقل  )ساالنه(حداكثر  حداقل  حداكثر
  -  -  -  -  1  )كل گله( 38) مولد( 19  گاو و گاوميش داشتي

  -  -  -  -  1  )كل گله( 198) مولد( 99  گوسفند و بز داشتي
  -  -  -  -  10  49  گوساله و گاوميش پرواري

  -  -  -  -  10  199  بره پرواري
  -  -  -  -  5  )كل گله( 18) مولد( 9  اسب 

  -  -  -  -  3  )كل گله( 38) مولد( 19  شتر داشتي
  -  -  -  -  10  19  شتر پرواري

  -  -  -  تن 10زير   -  -  ***آبزيان خوراكي
  -  -  -  قطعه 000/50زير   -  -  ماهيان زينتي

  -  5  1  -  -  -  )روش سنتي(كرم ابريشم 
  40- 3500 مدرن  -  -  -  -  -  )شخص حقيقي(پرورش زنبور عسل 

  60- 1000 بومي
هاي شركت(پرورش زنبور عسل 

  )تعاوني
  280- 4000 مدرن  -  -  -  -  -

  باشدنميهاي عشايري ستون حداكثر دام در اين مبحث براي عشاير نياز با توجه به تفاوت زياد بين تعداد حداقلي و حداكثري تعداد دام در بين گله* 
  پذيرد متقاضيان كمتر از ظرفيت مجاز صرفاً ثبت در سامانه صورت ميبراي ** 

  .باشد مي) استخرهاي دومنظوره كشاورزي(ي در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي ماهيان خوراكنگهداري منظور از آبزيان خوراكي؛ پرورش و *** 

  مورد نياز جايگاه دام روستايي) بهاربند(تامين فضاي مسقف و غيرمسقف : دوپيوست شماره 
  غيرمسقف  مسقف  نوع دام

  9-11  11-14  گاو و گاوميش
  3- 5/3  5/3-4  گوساله پرواري

  5/2  2/2  گوسفند و بز
  4/1- 6/1  1  بره پرواري

  10  8  شتر
  6  4  پرواربندي شتر

  8  5  اسب
هاي اسكان عشاير كه ها و كانونمسقف براي دام بوده لكن در قشالق در بسياري از مناطق زيست بوم، عشاير فاقد مكان: هاي عشايريدر خصوص دامداري

يا داراي فضاي مسقف بوده و تامين فضاي مسقف و غيرمسقف  مورد نياز جايگاه با توجه به شرايط اقليمي و محيطي و شرايط زندگي و كوچندگي و 
  .باشداسكان عشاير در نظر گرفته شده و يا مشابه روستاها مي

 25(طبقه استفاده كردن از اين فضا  3مترمربع مورد نياز است و قابليت تا  25سطح پرورش به ازاي هر جعبه : كرم ابريشمواحدهاي پرورش در خصوص 
  .را دارد) مترمربع

استخرهاي ( ورزياستخرهاي ذخيره آب كشا(خوراكي آبزيان و زينتي نگهداري پرورش و با توجه به نوع طرح متقاضي : پروريدر خصوص واحدهاي آبزي

وضعيت (توان به اقليم منطقه از داليل عمده در ايجاد فضاي مسقف و غيرمسقف مي. باشدهاي مسقف و غيرمسقف قابل اجرا ميدر سازه، )دومنظوره كشاورزي
به طور مستقيم به مسقف و غيرمسقف بودن ميزان عملكرد توليد در واحد حجم . و ايجاد فضاي ايمن براي اين فعاليت اشاره كرد...) دماي هوا، نور آفتاب و 

  .باشدپروري وابسته نميواحد آبزي
  .باشدبا توجه به پرورش زنبور عسل در محيط باز، نيازي به تامين فضاي مسقف و غيرمسقف نمي: در خصوص زنبورستان پرورش عسل

كارت شناسايي دامداري  ؛و بازديد كارشناسي ، تعويضهاي مرتبط با صدور، تمديدتعرفه: سهپيوست شماره 

پروري، شناسنامه زنبورداري كارت شناسايي واحدهاي آبزي ،كرم ابريشمواحد پرورش روستايي، كارت شناسايي 
  )1397(هاي عشايري توسط بخش غيردولتي در سال مبنا يو كارت شناسايي دامدار

؛ ، استعالم و گواهي بهداشتيبورداريشناسنامه زن، تعويض كارت شناسايي تمديدو  تعرفه پايه صدور): 1(جدول 
  عشايريهاي دامداريپروري، زنبورداري و دامداري روستايي، واحد پرورش كرم ابريشم، واحدهاي آبزي

  دامداري روستايي، ) ريال(تعرفه پايه   عنوان فعاليت  رديف
  پروريواحد پرورش كرم ابريشم، واحد آبزي

  )ريال(تعرفه پايه   زنبورداري
  عشايريامداري د

  200000  -   200000  كارت شناساييصدور   1

  100000  -   100000  كارت شناساييتمديد   2

  -   300000  -   شناسنامه تعويضصدور يا   3

  -   200000  200000  گواهي بهداشتي  4

  
  



52 

 

پروري، واحدهاي آبزي، واحد پرورش كرم ابريشمهاي روستايي، تعرفه بازديد كارشناسي از دامداري): 2(جدول 
  هاي عشايريزنبورداري و دامداري

  )ريال(تعرفه پايه   شرح خدمات  عنوان فعاليت  رديف
  300000  بازديد و تهيه فرم گزارش كارشناسي   هاي روستاييبازديد كارشناسي از دامداري  1
  300000  بازديد و تهيه فرم گزارش كارشناسي  بازديد كارشناسي از واحد پرورش كرم ابريشم  2
  300000  بازديد و تهيه فرم گزارش كارشناسي  پروريكارشناسي از واحدهاي آبزيبازديد   3
  300000  بازديد و تهيه فرم گزارش كارشناسي  بازديد كارشناسي از زنبورداري  4
  200000  بازديد و تهيه فرم گزارش كارشناسي  هاي عشايريبازديد كارشناسي از دامداري  5
  300000  بهداشتيبازديد و تهيه فرم گزارش   بازديد بهداشتي  6

  .باشدمتقاضيان مي/هزينه رفت و برگشت بازديد كارشناسي به عهده متقاضي: 1 تبصره


