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 گوشتیمرغ  پرورش مشخصات واحد

 

 

 GIS: کد          :           بخش:            شهرستان استان :          

 آدرس :

                                      :          مالک یونام خانوادگ نام د/شرکت:                          واح نام

 :مستأجر یونام خانوادگ نام

 :سالن تعداد:                                      پروانه طبق ظرفیت

     :مقیم غیر/ مقیم کارگرانن:                         تعدادکارگرا

 : روستایی  واحد نزدیکترین

 :(قفس /بسترش)پرور سیستم نوع

 وخت مصرفی :نوع س

 کد پستی واحد :                     

 شماره پروانه بهداشتی بهره برداری: 

 شماره پروانه بهره برداری :

 :همراه  شماره تلفن

 شماره ثابت :
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 گوشتی  : جوجه ریزی و پرورش مرغ ضوابط 

 

دامپزشکی شهرستان مجوز  مرغدار موظف است قبل از شروع دوره پرورش از اداره -

  .جوجه ریزی مرغ گوشتی دریافت نمایدبهداشتی 

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

 است .   یالزام یزیجوجه ر یبهداشتشهرستان هنگام اخذ مجوز 

ضوابط سازمان  تیمرغداران استان و با رعا هیعادی بعد از اخذ مجوز اتحاد طیدر شرا -

 زیی، مجوز جوجه رواحد یکامل کود و شستشو و ضدعفون هیتخل از پس یدامپزشک

 گردد. یشهرستان صادر م یتوسط اداره دامپزشک

وضعیت ساختار بهداشتی مرغداری  ، جوجه ریزیبهداشتی مجوز  جهت صدوردر بازدید  -
 ستیو چک ل یتکنترل ساختار بهداشتوسط مسئول فنی بهداشتی تکمیل شده و سپس 

شهرستان انجام شده  ی(توسط دامپزشکیمرغدار یبهداشت یتوسط مسئول فن یمی) تنظ
 . ردیپذ یو بر اساس مندرجات ان  اقدام صور ت م

روزه ،  اظهار نامه  کیجوجه  یتمام کارتها یعالوه بر  اخذ کپ یزیجوجه ر یبرا -
 .شود یبر تعداد و مبدا جوجه ها  اخذ م یمرغدار مبن

جوجه ریزی، دامپزشکی شهرستان بر بهداشتی هفته بعد از صدور مجوز  1مدت ظرف  -

 نماید. و اصالح  مستندات موجود ، آمار ورود به فارم را کنترل اساس آمار و

از  هفته بعد یک را حداکثر  مرغداریمار ورود به آموظف است  بهداشتی مسئول فنی -

 دامپزشکی اعالم نماید.تاریخ شروع جوجه ریزی از مرغدار استعالم و به 

جوجه ورود  دییبا مرغدار ، تا یو کنترل و هماهنگ یضمن بررس یبهداشت یمسئول فن - -
 .  دینما  یرا ثبت م مرغداری بهروزه   کی
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در  ینمونه بردار، و با اعالم مرغدار  وریط یها یماریبتشخیص آزمایشگاهی  یبرا -

 شود. می انجام   یبهداشت یل فنتوسط مسئو شگاهینمونه به آزما لیو تحومرغداری 

مرکز فروش واکسن در  یاطالعات فروش واکسن توسط مسئول فن ورودبه روز بودن  -

 .الزامی می باشد   GISسامانه 

گزارش تزریق مایه کوبی از مرکز مایه کوبی ماهیانه به اداره دامپزشکی شهرستان  -

 . کنترل می گردد مزرعه با آمار مایه کوبی به ی ارسال شده و در آمار ورود

و آمار فروش واکسن ثبت شده در سیستم و ی مایه کوبی آمار خط سیر اکیپ ها -

 گردد .می دامپزشکی شهرستان کنترل و نظارت اداره گزارش تزریق مایه کوبی توسط 

و .....  یکوب هیجوجه داخل سالن براساس مستندات موجود ) ما یواقع زانیم ییکنترل نها -

 شهرستان خواهد بود.  یامپزشک( بر عهده اداره د

مرکز فروش  یکوب هیما یمستندات گواه یبا توجه به بررس ونیناسیواکس اتیعمل هیدییتا -

 شود.   می شهرستان انجام یواکسن توسط اداره دامپزشک

 یتوسط اعضا ی، در محل مرغدار یمرغدار یکوب هیدر کارت ما یکوب هیما اطالعات -

 ردد .گ یثبت ، امضاء و مهر م  پیاک

را کنترل  یکوب هیدوره برگه ما انیحمل پا یهنگام صدور گواه یبهداشت یفن نیمسئول  -

و در صورت عدم  ندینما یم یگانیبا  ینموده و مستندات مربوطه را در پرونده مرغدار

 یمجاز ، مراتب به اداره دامپزشک ریتوسط افراد غ یکوب هیما ایو   یکوب هیما  دییتا

 گردد . یشهرستان  اعالم م

 یکوب هیما هیدییمجاز انجام شده باشد ، تا ریتوسط افراد غ یکوب هیکه ما یدر موارد  -

 صادر نخواهد شد.  مهیب یبرا
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 یمسئول فن ایو  مهیاز طرف ب یتلفات طول دوره  براساس اعالم روزانه تلفات ارسال  -

ر سامانه  شهرستان د یشهرستان ، توسط اداره دامپزشک یدامپزشکاداره به  یبهداشت

GISگردد . یثبت م 

 یتوسط مسئول فن GISدر سامانه  یگوشت  یمرغدار یبهداشت طیثبت اطالعات شرا -

و ثبت  هیتخل دییکنترل تا ، و قبل از ثبت اطالعات . شود  یانجام م مرغداری یبهداشت

 یشود  .  نظارت بر صحت ثبت اطالعات توسط اداره دامپزشک یدر سامانه انجام م

  .شود یانجام مشهرستان 

 یواحد را به مسئول فن یا مهیب ریتلفات غ  ایو  مهیمرغدار موظف است تلفات مشمول ب  -

 یتلفات را به دامپزشک نیا زین یبهداشت یو مسئول فن دیواحد اعالم نما یبهداشت

 شهرستان در سامانه ثبت شود. یتا توسط دامپزشک دیشهرستان روزانه اعالم  نما

استعالم  ایو  نهیقرنط هیدییتا یصدور گواه ایو مزرعه  هیتخل دییه تابا توجه به آن ک  -

مرغدار موظف لذا باشد ،  یم یمستلزم داشتن تعداد تلفات واقع یدستگاه ها از دامپزشک

 هیکل نصورتیا ریباشد . در غ یواحد م یبهداشت یبه اعالم تلفات به مسئول فن

 شد. با یآن بر عهده مرغدار م یحقوق یها تیمسئول

آّب   ی، نمونه بردارماه یک بار  6گوشتی در مقاطع واحد دوره  انیپا دیهنگام بازد  -

منوط به  یبعد یزیشود و صدور مجوز جوجه ر یانجام  م یبهداشت یتوسط مسئول فن

و  یکروبیم شاتیماهه جهت آزما 6باشد )اعتبار  یآب معتبر م شیآزما جهیداشتن نت

 ( . ییایمیو ش یکیزیف شاتیساله جهت آزما کی

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

 انجام دهد . یبهداشت

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

 باشد . یم یآب مرغدار
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باشد و در  یقطعه م 1000حداقل پایان دوره  حمل یدرج شده در هر گواه وریتعداد ط -

 گردد.  یموارد خاص  با اداره شهرستان  هماهنگ

و  دیحمل صادر نما یدوره گواه انیموظف است به تعداد مرغ پا بهداشتی یمسئول فن -
دوره بعد اعالم  یساختار بهداشت ستیچک ل انیرا در پا جهیو نت یکشتار را بررس هیدییتا
 . دینما

تا   دینما یه بصورت مکتوب مقصد و تعداد را اعالم مآخر دور یریبارگ یبرا مرغدار -

 واحد صادر گردد . یبهداشت یحمل توسط مسئول فن یگواه

گله را کنترل  یحمل و تعداد واقع یاخذ گواه زانیدوره م انیدر پا یبهداشت یفن مسئول -

 را جهیرا در سامانه در اسرع وقت انجام داده و نت یمرغدار هیتخل دییو  تا دینما یم

شهرستان   یدامپزشکاداره ( به  یدوره بعد یزیجوجه ر ستیچک ل یمکتوب )در انتها

 . دینمامی اعالم 

به اداره  یگوشت یبهداشت یرا مسئول فن هیدوره پرورش و تخل انیپا یینهاتایج ن -

 یزیجوجه ر دیجهت صدور مجوز جد یگواه نی. ادینما یشهرستان اعالم م یدامپزشک

 خواهد بود. ازینبه عنوان مدرک مورد 

 یها یگواه هیکل هیتخل دییتا فیتکل نییمنوط به تع یبعد یزیصدور مجوز جوجه ر -

آن به  جهیکنترل و نت یستیبا یبهداشت یاست که توسط مسئول فن یصادره دوره قبل

 شود.  یشهرستان و مرغدار اعالم م یدامپزشکاداره 

و فروش  لیباشد و تحو یرغدار مدر مقصد بر عهده م هیتخل دییدرج تا یریگیپ تیمسئول -

 باشد.  یمرغدار نم تیراننده رافع مسئول ایبه دالل و 

 یکش کیو پالستو مرطوب کردن آن کپه کردن کود  با و مرغ ها یریبعد از اتمام بارگ -

 شود.  یانجام م فراوری کود  یسترون ساز ندیفرا آن  یرو

 برسد.  گرادیدرجه سانت 41حداقل  یبه دما یستیبا یکود جهت سترون ساز عمق -
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 یکود بر عهده  مسئول فن یسترون ساز ندیفراتایید درجه حرارت عمق کود و  کنترل -

 باشد  یم یمرغدار یبهداشت

 یحمل کود، تحت نظارت مسئول فن یکود و صدور گواه یساز میکنترل عق یاجرا -

 شود.  یانجام م یبهداشت

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

 . دینما افتیدر یمرغدار یبهداشت یجهت خروج کود  را از مسئول فن یبهداشت

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

 شود.  یاعالم  م یبه دامپزشک یبهداشت یگزارشات مسئول فن

 : یتوسط دامپزشک مهیو مشمول ب  یماریب ریواحد درگ یماریب دییتا مراحل

شهرستان  یبه دامپزشکبیماری  ساعت اول بعد از بروز 14در  یماریوقوع ب گزارش -

یا مسئول فنی بهداشتی  و یا مرغدار و یا دکتر مسئول مرکز  مهیتوسط کارشناس ب

 درمانی 

 اری یا مسئول فنی بهداشتی مرغد مهیتوسط کارگزار ب GISواحد  در سامانه  یماریب ثبت -

 یمرغدار یبهداشت یل فنتوسط مسئو یاز مرغدار  ینمونه بردار انجام -

  شگاهیبه ازما شیازما نهیو پرداخت هز یهمکار دامپزشک شگاهیزماآنمونه با کد به  ارسال -

 توسط مرغدار

 شگاهیزماآتوسط  GISمانه در سا جیثبت نتا  -

 با توجه به مستندات ؛ یدامپزشک وریتوسط کارشناس ط GISدر سامانه  یماریب دییتا -

 و گزارش مشاهدات بالینی مسئول فنی بهداشتی مرغداری  GISثبت شده در سامانه 
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 ضوابط بارگیری مرغ پایان دوره  جهت کشتار

 

 داخل استانی :

 
 مرغداری مراجعه به مسئول فنی بهداشتی -

 صدور گواهی سالمت -

تارگاه توسط مسئول فنی صدور برگه گواهی بهداشتی قرنطینه ای جهت اعزام به کش -
 مرغداریبهداشتی 

 

 خارج استانی :
 

 مرغداریمراجعه به مسئول فنی بهداشتی  -

 سالمت یصدور گواه -

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

 
گواهی یک کد رهگیری  پس از صدور گواهی حمل در سیستم یکپارچه قرنطینه  روی برگه

)با از طریق سیستم پیامک در سامانه قرنطینه را دارد آنی درج می شود . این کد قابلیت رصد 
بالفاصله اطالعات اصلی گواهی حمل برای   30001903 امکیشماره پارسال کد رهگیری به 

و ظارتی در تعیین صحت گواهی صادره  توسط دستگاه ن ارسال کننده پیام ارسال می شود ( و
 مورد استفاده قرار می گیرد . یا نیروی انتظامی

خودرو های حامل طیور پس از رسیدن به کشتارگاه توسط مسئول فنی بهداشتی کنترل شده و 
تاییدیه کشتار در کشتارگاه توسط مسئول فنی بهداشتی ،  پس از کشتار طیور در کشتارگاه 

د . این تاییدیه به منزله کشتار طیور در یکپارچه قرنطینه ثبت می شوکشتارگاه در سیستم 
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سامانه های دامپزشکی تلقی می شود و در صورت عدم تایید کشتار  در سامانه قرنطینه ، 
سرنوشت محموله مورد تایید کشتار نبوده و در گزارشات سیستم و مزرعه مغایرت ایجاد می 

 شود  .
طمینان از انتقال طیور به مرغدار موظف است پیش بینی و تمهیدات الزم را در جهت ا

کشتارگاه اعالمی  وتایید کشتار  محموله طیور را انجام دهد در غیر اینصورت بی توجهی و 
سهل انگاری دالل و یا راننده  ، رافع مسئولیت مرغدار نمی شود و عواقب آن بر عهده مرغدار 

 می باشد .
 



 

11 

 



 

12 

 

 ضوابط حمل و نقل کود:

 
بدون انجام عمل سترون سازی و اخذ مجوز از اداره کل حمل و نقل کود از مرغداری  -1

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

 باشد. یو قابل شستشو و ضدعفون
ادر برزنت( به منظور چ ای لونیمقاوم )نا یکیپوشاندن سطح کود با استفاده از پوشش پالست -3

 است.  یالزام هیمراحل حمل تا زمان تخل یاز پراکنده شدن کود توسط وزش باد در ط رییجلوگ
کامال شستشو و توسط  دیبا هیهای مخصوص حمل و نقل کود پس از تخل ونیکام-4

شهرستان  یرا از شبکه دامپزشک همربوط یشوند و گواه ییکننده مناسب گندزدا یضدعفون
 .ندینما افتیمقصد در

اجازه حمل و   4موضوع بند  یهای مخصوص حمل و نقل کود، بدون ارائه گواه ونیکام -4
بسته بندی(  ای یبه هرشکل )چه بصورت فله و چه بصورت گون ینهاده های دام چگونهینقل ه

 را ندارند. 
فردی و محافظت  یمنیمجهز به پوشش های مناسب ا دیکود با هیو تخل رییکارگران بارگ -5

 باشند.
  

 ( :نشده )فله  یحمل کودهای بسته بند طیشرا
 یپوشش مناسب روی کود تماما پوشش ده لهیبوس ایباشد و  دهیخودرو حمل کامال سرپوش-1

 شود.
 .قابل نشت بوده و از قسمت راننده جدا باشد ریو غ ریاتاق بار خودرو حمل نفوذناپذ-1
متر آهک  یسانت 10به ضخامت  ونیدر کف کام دیکود با رابهیش زشیاز ر رییجهت جلوگ -3
 شود. ختهیر
 افتهیمفروش و کود به داخل آن انتقال  میضخ کیبا پالست یستیبا ونیها و کف کام وارهید-4

 گردد. دهیبه صورت کامل پوش کیپالست ماندهیو سپس کود با باق
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 :یفرآوری و بسته بندی کود مرغ دستورالعمل

 
درست شود. در صورت مسقف نبودن ،  دهیسرپوش یاسب در محلبا عمق من یخاک لوهاییس-1
 سطح کود وجود داشته باشد. ایامکان پوشاندن محل جمع آوری و  یستیبا
 است. یبه طوری که از کوران هوا محفوظ باشد الزام لوهایمحصور نمودن اطراف س  -1
 .ندیتردد نما لوهایس نیب یبتوانند به آسان دیحمل کود با هینقل لیوسا -3
دستگاه پرکن  کیدارای دستگاه کود خشک کن و  دیسالن بسته بندی کود فرآوری شده با -4

 باشد. یشستشو و ضدعفون تیبا قابل لیاز جنس است یمناسب و مخزن تیبا ظرف
که دستگاه کود خشک کن مجهز به دستگاه پرکن باشد استقرار دستگاه پرکن  یدر صورت  -5

 .ستین یجداگانه الزام
قابل نفوذ بسته  ریهای غ سهیدر ک دیپس از فرآوری توسط دستگاه کود خشک کن با کود

 بندی وحمل و نقل گردد.
   

 :ی( کود مرغ يساز میهاي سترون سازي) عق روش
 

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

 دفن کود در محوطه مرغداری:  -6
در روش قفس از النه خارج نموده، در  ایش، کود ها را در روش بستر و مرحله پرور انیاز پا بعد

که کود در محل  یکنند. بسته به مدت یروی هم انباشته و دفن م یمحوطه مرغداری، در گودال
هوازی  ریهای هوازی و غ سمیکروارگانیم تیبر اثر فعال ییایمیشود ، واکنش های ش یم رهیذخ
و از دست دادن  یکود مرغ ییایمیش بیدر ترک یراتییآن تغ جهیکه نت دیآ یبه وجود م ندر آ

 باشد : یم ذیلروش به شرح  نیباشد. مراحل انجام ا یم یمقداری ازت آل



 

14 

 

در محوطه مرغداری حفر و سپس کف آن  یمتر در محل مناسب 1با عمق حداقل  یگودال  -1
 متر مفروش گردد.  یسانت 10 -15ابتدا با آهک به ضخامت

جمع بر روی بستر  ر،یتخم دهیکمک به پد زیگرد و غبار و ن جادیاز ا ریینظور جلوگبه م  -1
 شود. دهیسالن ، آب پاشنشده در 

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

و با خاک به  دهیکش کیکود، روی گودال پر از کود را پالستکامل سالن از  هیپس از تخل-4
 متر پوشانده شود . یسانت40ضخامت 

 جادیگراد برسد، با ا یدرجه سانت 41-55متری کود به  یسانت 60که دمای عمق  یزمان -5
از عوامل  ادییشده و مسلما تعداد ز رفعالیغ یروسیعوامل و ته،یدیو کاهش اس ریتخم دهیپد
های واجد  ونیکود در کام رییتوان نسبت به بارگ یحالت م نیروند. در ا یم نیاز ب زا مارییب

 نمود. اماقد طیشرا
 

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

آوری کود و انباشتن آن به صورت نسبت به جمع  یستیموجود و انتقال آنها به خارج از سالن، با
قابل نفوذ) در  ریغ ینیزم لوهاییس جادیبا ا ایا محوطه مرغداری و یکپه ای در داخل سالن 

سطح کود وجود داشته  ایصورت مسقف نبودن حداقل امکان پوشاندن محل جمع آوری و 
به  یستیکار با نیباشد( در ابعاد مناسب اقدام و کود را در آن جمع آوری کرد. برای انجام ا

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

شود که  دهیو به دنبال آن با خاک به گونه ای پوشان کیقابل نفوذ ابتدا با پالست ریبا پوشش غ
 باد در امان باشد. ریاز دسترس پرندگان و تاث

 یحالت م نیبرسد، در ا کود به درجه حرارت مناسب سترون سازی که دمای عمق  یزمان-1
 کرد. رییبارگ طیهای واجد شرا ونیتوان کود را در کام
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 نکهیا لیو سرد، کپه کردن کود در داخل سالن ارجح است به دل یدر فصول باران -1 تبصره
شدن  رفعالیغ جهیو در نت تهیدیو کاهش اس ریتخم دهیپد عتریسر جادیدمای سالن به ا شیافزا

 .دینما یوکاهش مدت زمان عمل آوری کود کمک م یروسیعوامل و
 زیدر اطراف آن خاکر حایمتر در نظر گرفته و ترج کیارتفاع کود کپه شده حداقل  - 1 تبصره
 60که دمای عمق  یو ثبت گردد تا زمان رییشود. دمای کود در دفعات مختلف اندازه گ دهیکش
 یستیفارم و آب و هوا با طیگراد برسد با توجه به شرا یدرجه سانت 41-55کود به  متری یسانت

به کود – 3تبصره  نمود. رییدما نگهداری و سپس اقدام به بارگ نیروز در ا 5کود را حداکثر 
 .پدیده تخمیر و فراوری کود کمک نماید می توان آهک زنده را اضافه  نمود تا به 

 

 خشک کردن:-2
سبب  کار نیک کردن کود پس از جمع آوری در اغلب کشور ها متداول است. اخش امروزه

به فضای  ازیآن ن رهیرو ذخ نیگردد از ا یم هیحجم اول نسبت به درصد 10-30کاهش حجم 
الرو و حشرات در  ریاز تکث نیبوده و همچن یکمتری دارد و حمل ونقل آن ارزانتر از کود معمول

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

.  در روش ردیصورت پذ یکیمکان ایو  یعیکردن کود ممکن است به دو روش طب خشک
دهد. در  یرا کاهش م از رطوبت کود ادییگردد که مقدار ز یاستفاده م دیاز پرتو خورش یعیطب
از کود  گریشوند. در روش د یموجود در کود کامال معدوم نم یکروبیروش عوامل مضرم نیا

مرسوم است؛ در  شرفتهیشود که امروزه در کشورهای پ یم فادهاست یکیخشک کن های مکان
روش  نیکه استفاده از ا می رسد هیدرصد حجم اول10- 30  زانیروش حجم فضوالت به م نیا
 یهای جاری م نهیدستگاه های الزم و سوخت و هز دیبرای خر هیگذاری اول هیستلزم سرمام

 باشد. 
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 فصل دوم

ساختار بهداشتی 

 مرغداریها
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 مقدمه 

 

واحد  تیو امکان فعال یمرغدار یالزم در واحدها یمهم جهت صدور مجوزهایکی از موارد  
غداری می باشد که ضمن کمک به داشتن ساختار بهداشتی مناسب در مر،   یپرورش یها

بهبود شرایط پرورشی مناسبتر باعث کاهش زمینه ابتال به بیماری ها و کاهش  خسارات 
 بیماری ها در مرغداری می گردد .

در یک مرغداری مستلزم داشتن ساختار بهداشتی    HACCP , GMPرعایت اصول 
ندارد ها بایستی مرغداری ها مناسب در یک مرغداری می باشد و در راستای تحقق این استا

 .شرایط خود را با این استاندارد ها تطبیق دهند 
یک  تیادامه فعال ایو  یزیمرغ رمجوز بهداشتی  ایو  یزیجوجه ربهداشتی  مجوزبه منظور اخذ 

مرغداری و یا ممیزی بهداشتی و یا صدور پروانه بهداشتی یک مرغداری یک واحد مرغداری ، 
 .  مورد بررسی قرار می گیرد  یمرغدار کیدر  بهداشتی  ساختارموارد و مالک های  

بازدید های دوره ای جهت جوجه  هنگام این موارد توسط مسئولین فنی بهداشتی مرغداری
ریزی بررسی و کنترل می شود  و مالک عمل دامپزشکی جهت صدور مجوز جوجه ریزی می 

 .باشد 
 شوند:  یم مینواقص در دو گروه تقس نیا 
بوده و  دییضوابط مورد تا هیکل یستیباشد که با یم یگروه الف شامل  نواقص بحران اقصنو
 باشد.  ینم رفتهیپذ ینواقص در مرغدار نگونهیا

 است که در مرحله دوم رفع نواقص الزم  االجرا خواهد شد . یگروه ب که شامل نواقص نواقص
نمی شود و مهلت رفع نواقص  مجوز صادر گروه الفدر صورت وجود نواقص گردد  یم دیتاک

و نحوه  حیتوضالزم به ذکر است  .نیز بر اساس مصوبات کمیته فنی طیور خواهد بود گروه ب
 شود.   یم نییاعالم و تب یبهداشت یفن نیبه مرغداران  توسط مسئول  یساختار بهداشت یاجرا
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 گوشتیشرایط و ضوابط ساختار بهداشتی مرغداری 

 نوع در خواست :       مرغ گوشتی نوع فعالیت واحد بازدید شده :                          نام واحد :   

  کد واحد اپیدمیولوژیک                   ظرفیت واحد :             /   /     تاریخ بازدید : 

 آدرس :  

ف
دی

ر
 

 ضوابط و شرایط بهداشتی فضا و سالن مرغداری

 مورد تایید

 توضیحات می باشد 

 خیر  بلی
    اطراف مرغداری دارای حصارکشی می باشد . 1

1 
حوضچه های ضد عفونی مناسب وفعال )حاوی آب و مواد 
 ضدعفونی( در مبادی ورودی مجموعه مرغداری وجود دارد.

   

3 
حوضچه های ضد عفونی مناسب و فعاال )حااوی آب و ماواد    

 د.دارضد عفونی(  در مبادی ورودی سالن ها وجود 

   

4 
سطوح داخلی و خارجی کلیه سالن ها و تاسیسات صاف، بدون 
 خلل و فرج  و قابل شستشو ، ضدعفونی و شعله دادن باشند .

   

    سقف سالنها سیمانکاری و قابل شستشو و ضد عفونی باشد. 5

6 
کف سالن ها بتونی و بدون خلل و فرج، دارای شایب مناساب   

 به سمت کف شوی فاضالب باشد .

   

1 
سیستم فاضالب مناسب جهت شستشوی سالن وجاود داشاته   

 باشد.

   

1 
بر روی کلیه پنجره ها و منافذ ورود و خروج هوای سالن های 
مرغداری وتأسیسات توری مناسب  )جهات جلاوگیری از ورود   

 پرندگان ، جوندگان وحشرات ( نصب شده باشد.

   

    باشند . سالنهای پرورش مجهز به حرارت سنج ورطوبت سنج 9

10 
دارای سیستم گرمایشای مرکازی) هیتار ( باوده و از وساایل      
گرمایشی که اکسیژن سالن را مصرف می کند  ) چهار شاا  (  

 استفاده ننماید.

   

11 
سیستم تهویه مناسب، دارای کارایی الزم با توجه به وضاعیت  

 سالن باشد.
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ف
دی

ر
 

ضوابط و شرایط بهداشتی فضا و سالن 

 یمرغدار

مورد تایید 

 توضیحات می باشد

 خیر  بلی

11 
سیمانکاری پیاده رو اطراف سالن به عرض حاداقل یاک   

 متر وجود داشته باشد.

   

13 
در کنار حوضچه های ضد عفاونی ساالن هاای پارورش     
امکانااات ضاادعفونی دساات )آب وصااابون یااا مااوادآنتی 

 سپتیک( موجود باشد .

   

14 
مناسب )فاصله  الزم از منابع چاه فاضالب دارای موقعیت 
 آب و شبکه آبرسانی ( باشد .

   

15 
دهانه کانال های  جماع آوری کنناده فاضاالب  توساط      

 شبکه های  فلزی  پوشانده  شده باشند.

   

16 
چاه فاضالب/ساپتیک و مسایر آن مناساب و سرپوشایده     

 باشد . 

   

11 

 کانال فلزی یا غیر فلزی قابل شستشاو و ضاد عفاونی )   
داکت ( بر روی هواکش های خروجای نصاب شاده و در    
زیر محل خروجی داکت ها حوضچه های مناسب حااوی  

 آب و ماده ضدعفونی موجود باشد 

   

11 
تهویه ها در زمان عدم فعالیت دارای  حفاظ قابل کنتارل  
جهت جلاوگیری از ورود جونادگان ،پرنادگان و حشارات     

 .باشند 

   

19 
ت اضاافی و ضاایعات )وساایل    از تجمع هرگونه تجهیازا 

 مستعمل و فرسوده (در مجموعه مرغداری خودداری شود.

   

10 
رخااتکن وسرویسااهای بهداشااتی در مبااادی ورودی بااه  

 محوطه مرغداری احداث شده باشد.

   

11 

کوره الشه سوز/ چاه دفن تلفات در موقعیت مناساب )در  
دورترین نقطه از سالن های پرورش و تأسیسات از جملاه  
انبار دان و..  به نحوی که مسیر باد به سمت سالن هاای  
 پرورش نباشد ( واقع گردیده باشد و سرپوشیده می باشد
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 ردیف

ضوابط و شرایط بهداشتی انبار دان و 

 نهاده ها / نگهداری تخم مرغ

 

مورد تایید 

 توضیحات می باشد

 خیر  بلی
    باشد.  سطح داخلی  انبارها  سیمان کاری  شده  11

13 
پنجره های  موجود در انباار هاا دارای تاوری    

 باشند.    

   

14 
سطح خارجی انبار ها صاف ، قابل شستشاو  و  

 ضدعفونی باشند .

   

15 
یخچااال  جهاات نگهااداری  دارو  و واکساان    

 داشته باشد.

   

16 
فالسک  مخصاوص حمال  واکسان  داشاته     

 باشد.

   

11 
تهویااه  ) هااواکش ( انبااار دان دارای سیسااتم 

 باشد .             

   

11 
پیاده رو اطراف انبار به عرض حداقل یک متار  

         وجود داشته باشد.

   

19 
محاال و محاایط نگهااداری دارو ) از نظرعاادم 
ساارما و گرمااای باایش از حااد ، تهویااه و.. (    

 مناسب باشد .      

   

30 
سب ) داروها ، مکمل ها و ...  بر روی پالت منا

 قابل شستشوو ضدعفونی (  نگهداری شوند.       
   

31 
دان و نهاده های بساته بنادی شاده بار روی     
پالات مناسااب ) قابال شستشااوو ضاادعفونی (    

 نگهداری شوند.       

   

31 
دستگاه سامپاش جهات انجاام عملیاات ضاد      

 عفونی سالن ها و تأسیسات داشته باشد.

   

    باشد.دستگاه شعله افکن داشته  33
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 ضوابط و شرایط بهداشتی ردیف
مورد تایید 

 توضیحات می باشد
 خیر  بلی

34 
کارگران دارای کارت بهداشتی ) گواهی سالمت ( 

 معتبر باشند .

   

35 
دستگاه سمپاش جهت انجام عملیات ضاد عفاونی   

 سالن ها و تأسیسات داشته باشد.

   

36 
ستکش، کااله  به تعداد کافی لباس یکبار مصرف، د

 و چکمه جهت بازدید کننده وجود داشته باشد.

   

    موتور برق اضطراری داشته باشد. 31
    کوره الشه سوز یا چاه دفن تلفات داشته باشد. 31

39 
از نگهداری  هار گوناه طیاور ) پرنادگان زینتای ،       
بومی   و سایر  ماکیاان  ( و حیواناات پرورشای در    

 ت بعمل آید.مجموعه مرغداری  ممانع

   

40 
دارای تاییدیااه آزمایشااات فیزیکاای، شاایمیایی و    

 داشته باشد.میکروبی آب مناسب جهت مصرف را 

   

41 
مرکااز دارای برنامااه اجرایاای کنتاارل و مبااارزه بااا  
حیوانات ماوذی، برناماه ضادعفونی مادون جهات      

 داشته باشد.مبارزه با عوامل بیماری زا 

   

41 
ورود جهاات انتقااال سیسااتم لولااه کشاای از درب  

سوخت به تاانکر ساوخت، بادون ورود ماشاین باه      
 داشته باشد.مرغداری وجود 

   

43 
سیستم لوله کشی از درب ورود جهت انتقال آب به 
تانکر آب، بدون ورود ماشاین باه مرغاداری وجاود     

 داشته باشد.
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 نواقص گروه ب

 

 ردیف
 ضوابط و شرایط بهداشتی      

 

مورد تایید 

 توضیحات اشدمی ب

 خیر  بلی

1 
در سالن ها ی پرورش سیستم رطوبت 

 ساز وجود داشته باشد.

   

1 
سالن ها مجهز به سنسورهای حسااس  

 به گرما و رطوبت باشد.

   

3 
اتاق دود و ضدعفونی در ابتادای فاارم   

 داشته باشد.وجود 

   

5 

ساختمان اداری و خانه هاای کاارگری   
حااداث و از در ابتاادای مبااادی ورودی ا

قسامت پرورشای بطاور فیزیکای جادا      
 گردد.

   

6 
باه   کارگران و کارکنان جهت دسترسی

قابل خیابان سازی به شکل ، تاسیسات 
 شده باشد.ایجاد شستشو و ضد عفونی 
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 فصل سوم

ضوابط  حقوقی 

 برخورد با تخلفات
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 ضوابط حقوقی برخورد با تخلفات در مرغداریهای  گوشتی :

 

و بدون اخذ گواهی  یزیو مجوز جوجه ر یزری جوجه کارت داشتن با رغدارم – 1

 کرده است:  یزیحمل اقدام به جوجه ر

درج و اصالح گردد .تعهد  Gisاول: از استان مبدا درخواست گواهی حمل گردد تا در سامانه  مرحله
 (یل دامپزشکعدم تکرار از مرغدار در محل اداره اخذ گردد. )اقدام کننده : اداره ک یکتب

) اقدام کننده : اداره  یو جهاد کشاورز هیدوم: تعهد محضری از مرغدار و گزارش به اتحاد مرحله
 ( یکل دامپزشک

به مدت سه ماه تعلیق پروانه بمدت سه  یزیجوجه ر قیجهت تعو هیسوم: گزارش به اتحاد مرحله
 مرغداران( هیو اتحاد یماه  )اقدام کننده : اداره کل دامپزشک

 

 کشتار نداشته باشد. دتایی مرغدار – 2
 ( ی) اقدام کننده : اداره کل دامپزشک هیو گزارش به اتحاد یاول : اخذ تعهد کتب مرحله
بمدت سه ماه  )اقدام  یزیتعویق جوجه ر یبرا هیدوم: تعهد محضری و گزارش به اتحاد مرحله

 مرغداران( هاتحادی – یکننده : اداره کل دامپزشک
سازمان  -به مدت شش ماه ماه )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی   قیتعل سوم : مرحله

 مرغداران( هاتحادی – یاداره کل دامپزشک - یعیو منابع طب یکشاورز ینظام مهندس
 

 :ردیصورت گ یزیپروانه جوجه ر تیاز مجوز و ظرف شبی – 2
 – یاداره کل دامپزشک -تولیدات دامی  )اقدام کننده : معاونت بهبود یاول : اخذ تعهد کتب مرحله
 مرغداران( هاتحادی
اداره  -دوره بعد به مدت سه ماه  )معاونت بهبود تولیدات دامی  یزیدر جوجه ر قیدوم : تعو مرحله

 مرغداران( هاتحادی – یکل دامپزشک
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سازمان  -  پروانه به مدت شش ماه )اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی قیسوم :  تعل مرحله
 مرغداران( هاتحادی – یاداره کل دامپزشک - یعیکشاورز و منابع طب ینظام مهندس

 

 :ردیدر واحد بدون پروانه صورت گ یزری جوجه –4
مجاز و  ریو اداره کل دامپزشکی در خصوص واحد غ یمشترک توسط جهاد کشاورز تیشکا اعالم

 (یاداره کل دامپزشک - یورزواحد )اقدام کننده : جهاد کشا یکاربر فیتکل نییتع
معدوم  اینامه نظارت بهداشتی بمنظور کشتار  نیآئ 1به استناد ماده  ییبه مراجع قضا تیشکا اعالم
 (یاداره کل دامپزشک - ی)اقدام کننده :جهاد کشاورز وریط یساز
 

 مجاز: ریغ یکاربر رتغیی – 5
یزی پس از رفع تعلیق بمدت سه ماه اول : تعلیق پروانه بمدت سه ماه و تعویق در جوجه ر مرحله

اداره  - یعیکشاورز و منابع طب یسازمان نظام مهندس -)اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  
 مرغداران( هاتحادی – یکل دامپزشک

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

پس از رفع تعلیق به مدت شش  یزیسال و توقف جوجه ر کیسوم : تعلیق پروانه به مدت  مرحله
کننده : معاونت بهبود  )اقدام  یا نهیبعنوان تخلف قرنط ییماه و ارجاع پرونده به مراجع قضا

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

از  یزیالزم ) نداشتن مجوز جوجه ر یبدون اخذ مجوز ها یزیوجه رج – 1

 یدارا یگوشت ی، گواهی حمل و... ( در مرغدار ی، اداره کل دامپزشک هیاتحاد

 انهپرو
 – یاول : اخذ تعهد و تعویق در جوجه ریزی بمدت سه ماه )اقدام کننده : اداره کل دامپزشک مرحله
 مرغداران( هاتحادی
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پس از رفع تعلیق بمدت سه ماه  یزیدوم : تعلیق پروانه بمدت سه ماه و تعویق در جوجه ر مرحله
اداره  - یعیکشاورز و منابع طب یدسسازمان نظام مهن -)اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات دامی  

 مرغداران( هاتحادی – یکل دامپزشک
پس از رفع تعلیق به مدت شش  یزیسال و توقف جوجه ر کیسوم : تعلیق پروانه به مدت  مرحله

)اقدام کننده : معاونت بهبود تولیدات  یا نهیبعنوان تخلف قرنط ییماه و ارجاع پرونده به مراجع قضا
 هاتحادی – یاداره کل دامپزشک - یعیکشاورز و منابع طب یظام مهندسسازمان ن -دامی  
 (دارانمرغ

 

صادر شده اقدام به جوجه  یمرغدار بعد از اتمام مهلت مجوزها کهیدر صورت -2

 :دینما یزیر
)اقدام کننده : اداره کل   هیدر محل اداره و گزارش به اتحاد یاول : اخذ تعهد کتب مرحله

 (یدامپزشک

 – یدوره بعد بمدت سه ماه )اقدام کننده : اداره کل دامپزشک یزیم : تعویق در جوجه ردو مرحله
 مرغداران( هاتحادی
 – یدوره بعد بمدت شش ماه )اقدام کننده : اداره کل دامپزشک یزیسوم : تعویق در جوجه ر مرحله
 مرغداران( هاتحادی

 
 :   تبصره

 است. یزامال یگوشت یزیثبت اطالعات در سامانه جوجه ر -1
 است. یالزام یزیجهت جوجه ر یو بهداشت یاصالح ساختار فن - 1
 است. یالزام یزیجهت جوجه ر وریتکمیل شناسنامه ط - 3
کشتار را  هیدییو تا دیدوره گواهی حمل صادر نما انیموظف است به تعداد مرغ پا یمسئول فن - 4

 .دیم نمااعال یساختار بهداشت ستیچک ل انیرا در پا جهیو نت یبررس
 باشد.  یپروانه بالمانع م تیمازاد بر ظرف یزی% جوجه ر10 - 5
کارهای معاونت بهبود تولیدات دامی ، اداره کل  جوجه ریزی صرفا بر اساس گردش - 6

 دامپزشکی و اتحادیه مرغداران صورت گیرد .
 . شود می گیری تصمیم طیور فنی کمیته در موارد سایر – 1 
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 چهارمفصل 

های  توصیه

 بهداشتی
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 ( وریتییاصول امنیت زیستی ) بیوسک
 
از ورود وخروج  افراد غیر مجاز به محوطه های مرغداری قبل از دوش گرفتن  و تعویض  -1

 .شود  جلوگیریالبسه 

سرویس بهداشتی و حمام در قسمت ورودی مرغداری جهت بازدید کنندگان و کلیه احداث   -1
 .توصیه می شود  ندافرادی که داخل مرغداری می شو

داخل محوطه مرغداری  می شوند از قبیل  "ضد عفونی وسائط نقلیه ای که ضرورتا  -3
 .الزامی است  ...و ماشین حمل مواد اولیه دان ،سوخت 

از چکمه های تمیز و بهداشتی  کفش ها تعویض شده و ، در ابتدای ورود افراد به مرغداری  -4
 .استفاده شود

 انجام شود   و سالنها با ضدعفونی کننده های مناسب و موثر  شستشوی وسائل  -5

ترجیحا از وسائل شخصی یکبار مصرف استفاده گردد و در غیر این صورت البسه و لوازم  -6
 شخصی  به طور مستمر شستشو و ضدعفونی گردد.

وسایط  وسایل ، مواد و، ثبت وکنترل کلیه ترددها وجابجایی های انجام شده شامل افراد   -1
 انجام شود . نقلیه در مرغداری

رعایت اصول قرنطینه ای در تردد همکاران دامپزشک ونیروهای همکار و مایه کوب طیور   -1
 انجام شود .به واحد های مرغداری 

و  مرغداری پرسنل و کارگران مرغداری پس از رعایت شرایط قرنطینه ای ، اجازه ورود به  -10
 سالنهای پرورشی دارند.

از  و و فقط در همان سالن تردد داشته باشدشود کارگران برای هرسالن مجزا ومشخص   -11
 .جلو گیری شود "تردد افراد بین سالن ها جدا

محوطه مرغداری جلوگیری به  حتی المقدور از ورود کامیون های حمل دان و سوخت   -11
ها و دیواره های ضد عفونی مناسب چرخ نسبت به، ورود در صورت ضرورت  آمده وبعمل 

 اقدام گردد. زیر خودرو  خارجی ضد عفونی و

خودداری  "جدا مرغداری به و یا طیور خانگی و زینتی  از ورود فرآورده های خام طیور  -13
 گردد.
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 .از ورود پرندگان جدید به گله های در حال پرورش، در طی دوره خودداری گردد  -14

 یستی هیچ گونه ارتباطی با سایر پرندگان داشته باشند.کلیه پرسنل شاغل در مرغداری نبا  -15

 پارکینگ وسائل نقلیه در خارج از مرغداری در نظر گرفته شود.  -16

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

روش و  ،یمراحل ضد عفون نه،یقرنط یبرنامه  یستیها با یماریاز ب یریشگیپجهت  -11
 برسد. بهداشتی واحد  یمسئول فن دیتائ به در هر دوره  یهر مرغدار ونیناسیبرنامه واکس

 و سالمونال انتخاب شود. کوپالسمایاز ما یمادر عار یجوجه، از گله ها -19
شود؛ لذا جهت  یدر سالن ها م یماریث انتشار بدر داخل سالن ها باع مارستانیوجود ب -10

 شود. یخوددار "مرغهای مریض و بی حال و بیمار جدا یبهتر از نگهدار یبهره ور
 یملزم به اجرا اجرای قوانین و دستورلعمل های بهداشتی دامپزشکی  یمرغدار در راستا -11

 باشد. بهداشتی  یتوسط مسئول فنارائه شده  یکامل برنامه ها
 یمسئول فن یها هیبا توص ریمغا یکار ایخود راسا اقدام به درمان و  دیمرغدار نبا - 11

 یفرصت مشکالت پدید آمده را به مسئول فن نیو در اول دیخود بنما بهداشتی واحد
  اطالع دهد.

و  یمصرف لیمانند کود ، پر ، وسا یاز دوره قبل در مرغدار دیتول یایماندن بقا -13
و بروز  یانتقال الودگماندگاری و ساز  نهیمستعمل دوره قبل زم یو کارتن ها یگون
 .باشد یم یدر مرغدار یماریب

شده و در دسترس  یبه روز رسان یدر مرغدار یماریدفتر ثبت تلفات روزانه ب -14
 . ردیقرار گ یدامپزشک نیبازرس ایو  یبهداشت یمسئول فن

آنان و کنترل  یو خانواده ها یمرغداربه کارگران  یا نهیقرنط یآموزش ضوابط بهداشت -15
 .است  یها ضرور یماریاز ب یریشگیدر پ یمقررات بهداشت یاجرا
از  یریدر جهت جلوگ یسوخت جداگانه و اتصال به منبع سوخت  مرغدار یورود هیتعب -16

 باشد .   یم یبه مرغدار یکاهش الودگ یرا هها نیحمل سوخت از مهمتر یورود خودروها
از ورود  یریدر جهت جلوگ یآب جداگانه و اتصال به منبع آب  مرغدار یورود هیتعب -11

 باشد . یم یبه مرغدار یکاهش الودگ یرا هها نیحمل آب از مهمتر یخودروها
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فارم  سنینیکل یها هیطبق توص یمصرف واکسن در مرغدار وهینوع واکسن و زمان و ش -11
 .انجام شود    یمرغدار یبهداشت یمسئول فن ای

چاه  ایدر کوره الشه سوز و  یدر مرغدار وریالشه تلفات ط حیو امحاء صح یمعدوم ساز -19
 .دارد  یمرغداردر  یدر کاهش آلودگ یتلفات نقش مهم

جامعه  یسالمت عموم دیو تهد یمرغدار وریبه ط بیاستفاده خود سرانه دارو ضمن آس -30
 .شود  یم یمرغدار یخسارات اقتصاد شیموجب افزا

موجب کاهش  یدامپزشک یپروانه بهداشت یاستفاده از دان آماده کارخانجات دارا -  -31
شود )  یم وریاز ورود پرندگان و جوندگان به انبار  خوراک  ط یناش یها یماریخسارات ب

و  کیدان و انتقال اتومات یلویانتقال دان فله کارخانجات  به س ایو  یبصورت بسته بند
  به سالن ها (  یکیمکان
از  یانتقال الودگ یاز راه ها یخوراک دان مرغدار هیدر ته وریمصرف پودر گوشت ط - 31

  وکاهش کیفیت دان می شود .  یبه مرغدارکشتارگاه ها 
 یدر انبار مرغدار ایو  یدر ورودبا مواد ضدعفونی کننده مجاز دان  هیمواد اول عفونی ضد – 33

 .باشد  یم یدر مرغدار زایماریمل بو کاهش انتقال عوا یکاهش الودگ یاز راه ها
موجب  یدامپزشک یمجاز و فاقد پروانه بهداشت ریو مکمل غ یاستفاده از هر گونه افزودن -34

 ، مسمومیت و کاهش کیفیت دان می شود. یگوارش یها یماریبروز ب
ر جوجه دژاد متناسب با ن  هینور ، دما ، رطوبت و تهو لیپرورش از قب فنیاصول  ترعای – 35

 .دارد  یینقش بسزا هایماریبه ب وریمقاومت ط شیو افزا وریسالمت ط
در طول دوره پرورش   موجب کاهش خطر انتقال  یمنظم محوطه مرغدار یضدعفون -36

 .شود  یم یدر مرغدار یالودگ
ترش سموجب انتقال و گمرغداری و ... در محوطه  فاضالب شستشو سالن ها یرهاساز -31
 .شود یم یدر مرغدار یماریب

موجب بهبود  یهمراه با حوضچه ضدعفون  یمرغدار یدر ورود ینصب داکت ضدعفون -31
 .شود  یم یبه مرغدار یورود یخودروها یضدعفون تیفیک
 ینگهدار یانبارها  زیو ن دیتول یسقف ، کف و بدنه  سالن ها ،  محوطه یکار مانیس -39

جلوگیری از ورود و النه و  یخارج یگل هاان تی، کاهش فعال یضدعفون ریدان موجب بهبود تاث
 .شود  یم و نیز الودگی گله  موش هاگزینی 
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دوره  یماریو انتقال ب یماریموجب بروز ب وریط یخارج یانگل ها ریموش ، سوسک و سا- 40
زه با بارداشتن برنامه ملذا  . شوند یم یدر مرغدار یعوامل عفون یبه گله و ماندگار یقبل یها

  .باشد یم یطول دروه پرورش ضرورجوندگان در 
در  یو انبار ها نقش مهم دیسالن تول یهاپنجره  بر روی  سالمو  یفلز یها توری نصب –41

 .دارد  یوحش وریاز ط یکاهش مخاطرات انتقال الودگ
پروانه  ی که واحد ها در مناطقی که فواصل مرغداری ها نزدیک می باشد  و یا در موارد  -41

در این  همزمان یزیجوجه ریکی از اصول از  پیشگیری از شیوع بیماری ها ،    دارند ، مشترک
 .می باشد واحد ها 

هوشمند خودکار ( نقش  یها ستمیبا س حایمناسب دما و رطوبت در سالن ها )ترج میتنظ  -43
 .شود   یم وریدر ط یماریو کاهش خطر بروز ب وریط یمنیمقاومت و ا شیدر افزا یمهم
مواد  ری،  در ز یقابل شستشو  و ضدعفون یکیپالست یبا استفاده از پالت ها یذارپالت گ -45
و  یشده در انبار خوراک موجب کاهش رطوبت  و کاهش مخاطرات خراب یبسته بند هیاول

 .شود  یمحصوالت فوق م یالودگ
 یسالمت نیدر تام یاب نقش مهم یبهداشت تیفیک زیاب و ن ییایمیش یکیزیف تیفیک -46
 نهیدر زم یبهداشت یمسئول فن یها هیاب به توص یدوره ا شاتیدارد لذا ضمن انجام ازما رویط

 .دییاصالح آب اقدام نما
 یاب مرغدار نیکود به منبع تام یلویس ایچاه فاضالب  ایبودن چاه تلفات  کینزد -41

از  تسایتاس نیالمقدور فاصله ا یدهد لذا حت یم شیاب را افزا یبهداشت یگدمخاطرات الو
 . ابدی شیافزا یمنبع اب مرغدار

و  یماریب عیسر صیموجب کاهش تلفات ، تشخ یتلفات به دامپزشک عیگزارش سر -41
 .شود  یها م یمرغدار ریبه سا یکاهش خطر انتقال الودگ

از آن  یبرق و تلفات ناش یاز قطع یدر کاهش مخاطرات ناش یوجود موتور برق اضطرار-49
 .دارد   ینقش مهم

دوره  و  یدر ابتدا نیفرمالسالن ها با گاز  قیو دق یاصولدادن وگاز  یشستشو و ضدعفون -50
  .شود  یم یدوره ا نیب یموجب کاهش خطر انتقال الودگ یزیقبل از  جوجه ر

 رییو تغ رمجازیمرغ ، پرورش غ یو  پرورش چند سن یمرغدار تیاز ظرف شتریتراکم ب  - 51
 گردد. یم وریط یتنفس یها یماریب وعیموجب بروز و ش یارمرغد یمجاز واحدها ریغ یکاربر
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)که منجر به  انیآب و پرورش آبز رهیذخ یبا تاالبها و استخرها مرغداری مجاورت – 60
      یآنفلونزا  به مرغدار  یماریپرندگان مهاجر گردد(  از عوامل مستعد کننده انتقال ب حضور

 باشد یم
 
 
 
 
 
 

فات غیر عادی و موارد مشکوك به بیماری هاای  در صورت مشاهده هرگونه تل

  21622423و )   21622451،   6562موارد را با شماره تلفان هاای   ، طیور 

و  21142263سااااعات اداری (  اداره کااال دامپزشاااکی اساااتان قااام  و  

اطاعع   دامپزشکی شهرستان قام  اداره)واحد طیور(  622داخلی  21142233

        فرمائید.                رسانی 
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  : گوشتیمرغدار واحد تعهدات 
 

 
و کدپسیتی   با کد ملیی ...................... .......... فرزند ..........................................  اینجانب 

واقع در بخش ........... بیا کید      .......................واحد مرغدار محل سکونت .....................
ضیمن توجییه کامیل    رغداری  ............. وکد واحد اپییدمیولوییک ...................... پستی م

، متعهید میی شیوم کلییه      گوشیتی ی میر   رپرورش و نگهدامقررات بهداشتی چگونگی 
مقررات بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور را در این رابطه طبیق کیاربری مجیوز ریادره     

رین خود را نییز در ایین رابطیه توجییه نمیوده و      خود و شرکاء و مستاجرعایت نمایم و 
اداره در رورت وقوع تلفات در مرغداری در اسرع وقت مراتیب را بیه    گردیممتعهد می 

کوشیا   دفترچیه  در حفی  و نگهیداری ایین    دامپزشکی شهرستان اعالم نموده و همچنین 
کییل  و طبیق نریر اداره  و دسیتورالعمل هیای رکیر شییده در آن را رعاییت نمیاییم      باشیم  

 دفترچیه   دامپزشکی استان قم در هر زمان که الزم بداند نسبت به تمدید و تعیوی  ایین   
 اقدام نمایم . 

 
                                                                         

 اثر انگشت محل امضاء و                                                          
 مرغدار                                                      

 تاریخ :    /    /                                                                     
 .......................... : مرغدار همراه لفنشماره ت

 شماره تلفن ثابت مرغدار : ..........................
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