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 کشور در بخش دام صدور مجوزها های اجرایی سیاست

به منظور وحدت رویه در زمینه اجرایی واحد های مختلف پرورش  و قانون نظام جامع دامپروری کشور 5ماده  2بند الف تبصرهبه استناد  

 .ابالغ می گردد 8931سال  در بخش دام در صدور مجوزهادام در راستای واگذاری امور اجرایی به استان ها، سیاست های اجرایی 

 تکالیف قانونی** 

  کشورقانون نظام جامع دامپروری 

 قانون رفع موانع تولید 

  بخش کشاورزی و منابع طبیعی وری هقانون افزایش بهر 81ماده  بند  ب 

 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی  81و  7، 6، 5، 1، 9 مواد 

  مربوط به اهداف کمی راهبرد امنیت  7و جدول شماره  98بند ذ،ر، ز ماده و ( بخش کشاورزی)ششم توسعه  قانون برنامه 7بخش

  ،غذایی، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی

 تعریف واژه ها** 

تنظیم گردیده است  ،اجرایی قانون نظام جامع دامپروری کشور های رفته در دستورالعمل واژه های استفاده شده بر اساس تعاریف بکار تمام

 .تعریف می گردند بر آن واژه های زیر جهت تبیین مطالب ذکر شده، عالوه و

تولید تا بازار تامین نهاده، زنجیره تولید شیر و گوشت قرمز به مجموعه ای از فعالیت های مرتبط از مرحله : تامین/ زنجیره تولید -1

می  ،ر مکان های مختلف فعالیت دارندبصورت تجمعی یا انفرادی د که رسانی اطالق می گردد که شامل حلقه های مختلف بوده

 .باشند

که از شیر مادر و اطالق می گردد دام پایه پروار به گوساله های نر تولید شده در مراکز پرورش و تولید گوساله  :پایه پروار گوساله -2

ای آماده پروار پرورش عرضه به واحدهای پرواربندی بعنوان دام ه ه منظورشده و ب بهره مندماهگی  1تغذیه دستی تا پایان سن 

 .می یابند

( نر و ماده)ترمینال کراس به تالقی دام های شیری با گوشتی یا دومنظوره و پروارکردن نتاج حاصل از این تالقی :ترمینال کراس -3

 .بمنظور کشتار و تولید گوشت اطالق می گردد

روز و از دام هایی با هویت مشخص و توان ژنتیکی باال به تولیدی گفته می شود که در دامداری های مجهز به فن آوری :تولید صنعتی -4

 .   صورت می گیرد

به افراد دارای تحصیالت مرتبط با دامپروری و یا حداقل سه سال سابقه فعالیت کاری در فارم پرورشی دارای اهلیت فنی  :اهلیت فنی -5

 .اطالق می گردد

( محضری)به تسهیالت برای ایجاد واحد پرورشی ندارد و با تعهد رسمی به افرادی که دارای تمکن مالی بوده و نیاز :اهلیت اقتصادی -6

 .این موضوع را اذعان می دارد

 .، مالک عمل خواهد بودوزیر محترم جهاد کشاورزی 2/1/31مورخ  5119/121شماره دستورالعمل ابالغی : کشاورزی قراردادی -7
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 1331در سال  بخش دام های اجرایی صدور مجوزهای تسیاس( الف

 ایجاد و توسعه زنجیره های تولید شیرخام و گوشت قرمز - 1

  با توجه به اولویت دار بودن ایجاد و توسعه زنجیره های تولید شیر خام و گوشت قرمز در قالب مالکیت یا کشاورزی قراردادی برای

 :رح زیر می باشدبه ش 8931در سال  افزایش تولید شیر خام و گوشت قرمز در کشور، سیاستها و اهداف قابل اجرا

  ولیدات معاونت امور ت هماهنگیشیرخام و گوشت قرمز بصورت ملی پس از تولید صدور مجوز فعالیت، تمدید و توسعه زنجیره های

 . دامی وزارت متبوع، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور انجام خواهد شد

 مورخ  927/35/381،  16/11/31مورخ  1211/31/311های  شماره ر اساس نامه دستورالعمل صدور، تمدید و توسعه زنجیره ها ب

 .می باشد مالک عمل 13/19/36مورخ  8222/36/381و  91/18/35

 های صدور مجوز بخش گاو سیاست -2

 گاو شیری 

راس در  51و راس در مجتمع های دامپروری  21از حداقل صنعتی پرورش گاو شیری  واحدهای و یا توسعه مجوز احداثصدور  -

و با رعایت تمام ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی در ( با لحاظ اراضی کشت علوفه مورد نیاز)دام مولد راس 2511 ظرفیت تا واحدهای انفرادی

 .و بیش از آن توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع ابالغ خواهد شد استان

 مورد نیاز روشهای تامین علوفه 

، حداقل (داخلی یا فراسرزمینی)اراضی کشت علوفه (محضری ) یا قرارداد اجاره رسمی توسط متقاضی آبی زراعی اراضی الکیتمارائه اسناد 

  .یید سازمان جهاد کشاورزی استانراس دام مولد با تا 5ه میزان یک هکتار به ازاء هر ب ، سال( 81)به مدت 

  

 پرواری گوساله 

با لحاظ اراضی کشت علوفه )راس 8111راس تا ظرفیت  51های پرواربندی صنعتی گوساله از  حداقل واحد و یا توسعه مجوز احداثصدور  

و بیش از آن توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع ابالغ  و با رعایت تمام ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی در استان( مورد نیاز

 .خواهد شد

تسهیالت با واحدهای موجود  اولویت استفاده از امکانات دولتی و ،ه پرواربندی گوساله در کشوربا توجه به ظرفیتهای ایجاد شد :تبصره

 .دارای اولویت نمی باشدبرای احداث واحدهای جدید  و امکانات دولتی و اختصاص اراضی ملی باشد می

 مورد نیاز روشهای تامین علوفه 

، حداقل (سرزمینی داخلی یا فرا)اراضی کشت علوفه (محضری)قرارداد اجاره رسمییا  ارائه اسناد مالکیت اراضی زراعی آبی توسط متقاضی

 .راس دام با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان 81سال،  به میزان یک هکتار به ازاء هر ( 81)به مدت 
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 شیری گاومیش  

)  های هدف مولد در استاندام رأس  8111 ظرفیت برای واحدهای صنعتی پرورش گاومیش داشتی تا  و یا توسعه مجوز احداثصدور  -

 و دام مولد راس 511یر استانها تا سقف ظرفیت و در سا (خوزستان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیالن، گلستان، مازندران

یش از آن توسط معاونت امور بو توسط استان ( اراضی کشت علوفه مورد نیازنمودن با لحاظ ) رعایت تمام ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی

 .تولیدات دامی وزارت متبوع ابالغ خواهد شد

 روشهای تامین علوفه مورد نیاز 

، حداقل (داخلی یا فرا سرزمینی)اراضی کشت علوفه (محضری)ارائه اسناد مالکیت اراضی زراعی آبی توسط متقاضی یا قرارداد اجاره رسمی

 .راس دام مولد  با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان 7ازاء هر سال،  به میزان یک هکتار به ( 81)به مدت 

 پرواری گاومیش 

با رعایت تمام ضوابط و راس،  511راس تا ظرفیت  51واحدهای صنعتی گاومیش پرواری از  حداقل  و یا توسعه مجوز احداثصدور  -

یش از توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع ابالغ و ب( با لحاظ اراضی کشت علوفه مورد نیاز)توسط استان مقررات فنی و بهداشتی

   .خواهد شد

 با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده پرواربندی در کشور، اولویت استفاده از امکانات دولتی و تسهیالت با واحدهای موجود  :تبصره

 .ویت استباشد و اختصاص اراضی ملی و امکانات دولتی برای احداث واحدهای جدید فاقد اول می

 مورد نیاز روشهای تامین علوفه 

، حداقل (داخلی یا فرا سرزمینی)اراضی کشت علوفه (محضری)ارائه اسناد مالکیت اراضی زراعی آبی توسط متقاضی یا قرارداد اجاره رسمی

 .نراس دام مولد  با تایید سازمان جهاد کشاورزی استا 81سال،  به میزان یک هکتار به ازاء هر ( 81)به مدت 

 صنعتی شتر پرورش های صدور مجوز سیاست  -3

 شتر داشتی 

با رعایت تمام نفر مولد در استان،   511 تا ظرفیت 51از داشتی برای واحدهای صنعتی پرورش شتر  و یا توسعه مجوز احداثصدور  -

 .باشد قابل انجام می معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع هماهنگیبیش از آن با و  ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی

 

 مورد نیاز و مراتع روشهای تامین علوفه 

و یا  (داخلی یا فرا سرزمینی)اراضی کشت علوفه(محضری)توسط متقاضی یا قرارداد اجاره رسمی یا زراعی مرتعیارائه اسناد مالکیت اراضی 

 .دام مولد  با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان فرن 7سال،  به میزان یک هکتار به ازاء هر ( 81)حداقل به مدت بهره برداری مراتع 

 پرواری شتر 

نفر توسط استان، با رعایت تمام ضوابط و  511تا ظرفیت نفر  51از  واحدهای صنعتی شتر پرواری و یا توسعه مجوز احداثصدور  -

 .باشد بل انجام میمتبوع قامعاونت امور تولیدات دامی وزارت  هماهنگیبا بیش از آن مقررات فنی و بهداشتی و 
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 مورد نیاز روشهای تامین علوفه 

، (داخلی یا فرا سرزمینی)اراضی کشت علوفه (محضری)ارائه اسناد مالکیت اراضی زراعی توسط متقاضی یا قرارداد اجاره رسمی -

 .نبا تایید سازمان جهاد کشاورزی استا نفر 81سال،  به میزان یک هکتار به ازاء هر ( 81)حداقل به مدت 

 بخش گوسفند و بز   -4 

  و بومی گوسفند و بز پربازده 

رأس دام  2111 ظرفیترأس تا  811حداقل  ازبومی  یا صنعتی گوسفند و بز پربازدهواحدهای پرورش  و یا توسعه احداثمجوز صدور   -

و بیش از آن توسط معاونت امور  در استان رعایت تمام ضوابط و مقررات فنی و بهداشتیو ( با لحاظ اراضی کشت علوفه مورد نیاز)مولد

 .تولیدات دامی وزارت متبوع ابالغ خواهد شد

 

 به قوت خود باقی است  89/9/37مورخ     8181/37/311دستورالعمل ایجاد واحدهای صنعتی گوسفند و بز پربازده به شماره : تبصره. 

 

 مورد نیاز روشهای تامین علوفه 

، (داخلی یا فراسرزمینی)اراضی کشت علوفه (محضری) توسط متقاضی یا قرارداد اجاره رسمی و یا دیم عی آبیارائه اسناد مالکیت اراضی زرا

راس دام مولد، با تایید  25راس دام مولد و یک هکتار اراضی دیم برای  51هر  اراضی آبی برای سال، به میزان یک هکتار( 81)حداقل به مدت 

 .سازمان جهاد کشاورزی استان

 

 و بزغاله بندی برهپروار 

رعایت تمام ضوابط و  با راس 5111 ظرفیتتا راس  211 از  و بزغاله پرواربندی صنعتی بره واحدهای و یا توسعه مجوز احداث صدور -

 .دو بیش از آن توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع ابالغ خواهد شدر استان  مقررات فنی و بهداشتی

 ،دام سبکبرای واحدهای جدید پرواربندی  وامکانات دولتی های ایجاد شده در کشور، اختصاص اراضی ملی تبا توجه به ظرفی: تبصره

 .دارای اولویت نمی باشد

 مورد نیاز روشهای تامین علوفه 

 (فراسرزمینی داخلی یا)اراضی کشت علوفه (محضری) توسط متقاضی یا قرارداد اجاره رسمی و یا دیم ارائه اسناد مالکیت اراضی زراعی آبی

راس دام مولد، با تایید  91راس دام مولد و یک هکتار اراضی دیم برای  75 اراضی آبی برای سال، به میزان یک هکتار( 81)حداقل به مدت 

 .سازمان جهاد کشاورزی استان

 

 االغ پرورش های صدور مجوز سیاست -5
قانون  81ماده اجرائی یکی و حفظ و حمایت از منابع دامی و آئین نامه به استناد وظایف حاکمیتی وزارت متبوع در خصوص حفظ ذخایر ژنت

 .به شرح زیر است ی پرورش االغتوسعه واحدها ،نظام دامپروری کشور

در  رعایت تمام ضوابط و مقررات فنی و بهداشتیبا  ،مولدرأس  811تا  51پرورش صنعتی االغ از  هایواحد و توسعه مجوز احداثصدور  -

 .داز آن توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع ابالغ خواهد شو بیش استان 

 .به قوت خود باقی است 82/1/8937مورخ  2111/37/311ماره ضوابط و مقررات صدور پروانه مرکز نگهداری و پرورش االغ به ش :1تبصره
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اساس دستورالعمل ابالغی به شماره  ، برس مولدرا 13تا ظرفیت  (غیر صنعتی)نگهداری و پرورش االغ بصورت دام روستائی :2تبصره

 .بالمانع می باشد صدور مجوزهای پرورش و نگهداری دام روستایی، عشایری و غیرصنعتی، 2/88/8937مورخ  28198/121

 

 مورد نیاز روشهای تامین علوفه 

 (داخلی یا فراسرزمینی)اراضی کشت علوفه (حضریم) توسط متقاضی یا قرارداد اجاره رسمی و یا دیم ارائه اسناد مالکیت اراضی زراعی آبی

راس دام مولد، با تایید  7مولد و یک هکتار اراضی دیم برای  دامراس  85هر  اراضی آبی برای سال، به میزان یک هکتار( 81)حداقل به مدت 

 .سازمان جهاد کشاورزی استان

 

 اسب پرورش های صدور مجوز سیاست -6

در  رعایت تمام ضوابط و مقررات فنی و بهداشتیبا  راس 51تا  81پرورش اسب از  صنعتی هایواحد هو توسع احداث هایمجوزصدور   -

 .دو بیش از آن توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع ابالغ خواهد شاستان 

 

بع دامی و آئین نامه اجرائی ماده به استناد وظایف حاکمیتی وزارت متبوع در خصوص حفظ ذخایر ژنتیکی و حفظ و حمایت از منا  :1تبصره 

نژادهای  صنعتی پرورش اسب برای احداث واحدهای جدید "و امکانات دولتی صرفا اختصاص اراضی ملیقانون نظام دامپروری کشور،  81

 .می باشد  پذیر امکان ،داخلی

راس  3 ظرفیتتا  عمل های دام روستائی،مطابق ضوابط و دستورال (غیرصنعتی) بصورت دام روستائی ،نگهداری و پرورش اسب: 2تبصره 

 .بالمانع می باشد

 

 و سایر پستانداران  جبیرآهو،  پرورش های صدور مجوز سیاست  -7

پستانداران وحشی مطابق دستورالعمل اجرائی مراکز تکثیر و پرورش آهو، جبیر و سایر پستانداران به شماره  پرورش مجوز صدور -

 .نجام خواهد شدا 86/6/8939خ رمو 2315/39/311

 .دارای اولویت نمی باشد آهو، جبیر و سایر پستانداران،اختصاص اراضی ملی برای واحدهای پرورش  : تبصره 

 

  یواناتحصدور مجوز برای سایر   -1 1

 .توسط معاونت امورتولیدات دامی ابالغ خواهد شد بر اساس درخواست متقاضی و ارائه طرح مربوطه،

شماره ابالغی به اساس دستورالعمل  دام روستایی، عشایری و غیرصنعتی برش و نگهداری مجوزهای پرور صدور -3

 .اقدام گردد 2/11/1337مورخ  21431/020

 دامپروری های مجتمعصدور مجوز  -10
 .اولویت با تکمیل و بهره برداری از مجتمع های نیمه تمام، غیرفعال و راکد می باشد -

 .نمی گردد  توصیه  پرورش اسب  ، پرواربندی بره ، گوساله  پرواربندی، گاو شیریاز قبیل؛  دامپرورش  جدید ایجاد مجتمع های -

 

 دام، ایستگاه های تولید مواد ژنیصدور مجوز مراکز جمع آوری شیر، میادین عرضه  -11
ولی تاکنون ابالغ نشده است،  ،ردیدهلحاظ گ کشور دامپروری قانون نظام جامع 86ماده اجرائی در دستورالعمل با توجه به اینکه موارد فوق 

پس از ابالغ آن توسط مقام عالی وزارت، با کما فی السابق انجام خواهد شد و صدور مجوز موارد فوق ، دستورالعمل مذکور تا صدور ابالغ

 .ادر خواهد شدصنظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان وزارت متبوع و توسط سازمان  معاونت امورتولیدات دامی هماهنگی



«6» 
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  مجتمع های دامپروریدر 

مجتمع های  ،استان دارای تخصیص اراضی از کمیسیونهای مرتبط درمجتمع های دامپروری فعالیت های  براینوع بهره برداری هرگونه تغییر 

موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان، در کمیته فنی سوابق تقاضا و ، پس از ارسال در حال بهره برداریو مجتمع های  در حال تاسیس

 .  صدور مجوزهای معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع بررسی و تصمیم گیری خواهد شد

  واحدهای انفرادیدر 

 .بالمانع است موجودبهداشتی  با رعایت تمام ضوابط فنی، یکدیگر،به  دام واحدهای پرواربندی بهره بردارینوع تغییر  -

به یکدیگر با رعایت تمام  (و االغ اعم از گاو، گوسفند، بز، شتر، گاومیش) واحدهای پرورش دام های شیری بهره بردارینوع تغییر  -

 .بالمانع است ،موجودبهداشتی  و ضوابط فنی

با رعایت تمام ، انتا سقف ظرفیت در اختیار است به سایر فعالیتهای دامپروری شیریواحدهای پرورش دام  بهره برداری نوعتغییر  -

معاونت امور تولیدات دامی وزارت  هماهنگیبا معرفی استان و  می شود و بیش از آن انجام توسط استانضوابط فنی، بهداشتی موجود، 

  .ابالغ می گرددمتبوع 

با رعایت تمام ضوابط  تغییر نوع بهره برداری واحدهای پرورش طیور به سایر فعالیتهای دامپروری تا سقف ظرفیت در اختیار استان، -

 .توسط استان انجام می شود و بیش از آن با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع ابالغ می گردد فنی، بهداشتی موجود،

ابالغیه شماره )8931مطابق با سیاستهای ابالغی سال  واحدهای پرورش دام به فعالیتهای پرورش طیور بهره برداریتغییر نوع  -

با رعایت تمام ضوابط ، مجاز نمی باشد و در صورت تمایل، متقاضی می تواند نسبت به ابطال پروانه اقدام و (1/5/31مورخ  9981/31/311

ارائه نماید و حتی  ،8931در سال  طیورصدور مجوزهای بخش بر اساس سیاستهای ابالغی  بهداشتی موجود، درخواست جدیدی فنی و

 .روری نیز اجتناب شودالمقدور از استعالمهای غیر ض

 

 و پس از آن  سال درخواست مجدد تغییر فعالیت را بنماید هفتدر صورت تغییر نوع بهره برداری، متقاضی نمی تواند قبل از   :تبصره

 .نیز منوط به سیاست ها و شرایط ابالغی در آن سال خواهد بود

 

  پروانه های تاسیس و بهره برداریتمدید  -13
 قانون جامع نظام دامپروری  5ماده  81/8/8938مورخ  981/121 تاسیس و بهره برداری بر اساس دستورالعمل شماره تمدید پروانه های

 .کشور با اعمال اصالحات بعدی، انجام می پذیرد

 

 هویت گذاری دام -14

 .مطابق دستورالعمل ابالغی مربوطه انجام خواهد شد

 

 .فصلی، برای معاونت امور تولیدات دامی ارسال خواهد شد گزارش عملکرد صدور مجوزها توسط استان بطور -15


