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كاري با همو تحول اداري ارتباطات  دامي توسط دفتر فنآوري اطالعات، دام زنده و فرآورده هاي خام رديابيدستورالعمل شناسايي و 

، دفتر دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي بهداشت و مديريت بيماريهاي دامي، دفتر زيستي،دفتر قرنطينه و امنيت 

و در  تدوين گرديدبهداشت و مديريت بيماري هاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان 

  .تصويب شد )IVO/۵۸/۹۲(با كد  بررسي وكميسيون تحول اداري سازمان  ٦/٥/١٣٩٢هفدهمين جلسه مورخ 

   :هدف  -)١(ماده 

  و فرآورده هاي خام دامي در كشور دام زنده رديابيتعيين ضوابط، مقررات و شيوه شناسايي و 

   :واژه ها و اصطالحات با تعاريف زير به كار مي روند  در اين دستورالعمل :واژه ها و اصطالحات تعاريف  -)٢(ماده 

  سازمان دامپزشكي كشور :سازمان -١

  استاناداره كل دامپزشكي : اداره كل -٢

  ارتباطات و تحول اداري سازمان ،دفتر فناوري اطالعات: دفتر فناوري -٣

  شبكه دامپزشكي شهرستان: شبكه دامپزشكي -٤

اطالعاتي از قبيل نوع دام،  نشان دهنده كه روي آنويژه ، به همراه شماره عددي دكباراي پالستيكي داراي  قطعه: پالك -٥

  .تاريخ پالك كوبي مي باشد دميولوژيك واحد دامي، تاريخ تولد وجنسيت دام، كد اپي

   دام و فرآورده هاي دامي رديابيسامانه شناسايي و : سامانه-٦

  .شخص حقيقي يا حقوقي كه در امر توليد، پرورش و نگهداري انواع دام فعاليت مي كند: دامدار -٧

  .در خصوص پرورش دهنده هاي آبزيان از واژه آبزي پرور استفاده مي شود :تبصره 

دام و فرآورده هاي دامي كه با رعايت ضوابط و و نقل حمل كه براي بهداشتي و يا مجوز حمل بهداشتي گواهي : گواهي حمل -٨

  .صادر مي شودقرنطينه  يكپارچه سامانه در ،مقررات بهداشتي و قرنطينه اي ابالغ شده از طرف سازمان

  .باشد جنس و همچنين پدر و مادر آن ثبت شده ،سن سنامه كه مشخصات آن از جمله نژاد،اسب داراي شنا: اسب اصيل -٩

    بر روي گوش دام ها فعاليت پالك نصب  شخص حقوقي غير دولتي كه با اخذ مجوز از سازمان براي :  يپالك كوبمركز - ١٠

   .مي كند

  آبزيان زنده سفند، بز، شتر، اسب، ماكيان زنده وگاوميش، گوشامل گاو، : دام - ١١

   طيورتخم  و ، شيرآبزيان، طيورگوشت گوشت قرمز،  شامل :فرآورده خام دامي - ١٢

  شامل ماهي، ميگو و خرچنگ دراز آب شيرين پرورشي وارداتي و صيد شده : آبزيان- ١٣

  ورود هر نوع آبزي در تمام مراحل رشد از تخم تا مولد به مزرعه : ذخيره سازي آبزيان - ١٤
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   :دامنه كاربرد  -)٣(ماده 

خام دامي خوراكي اعم از اينكه در داخل كشور توليد شده باشند و يا از كشور  هاي اين دستورالعمل در خصوص دام و فرآورده

  .ديگري وارد شوند، كاربرد دارد 

  :مسئوليت اجراء  -)٤( ماده

حسن اجراي آن      نظارت بر مسئول  و ساير دفاتر فني مرتبط ورياتر فني مفاد اين دستورالعمل بوده و دفاداره كل مسئول اجرا

، استحصال، حمل و نقل ، فرآوري، نگهداري، توليد، ترانزيتدرات، صاقيقي و حقوقي كه اقدام به وارداتتمام اشخاص ح. ي باشندم

  .نند موظف به رعايت مفاد اين دستورالعمل مي باشندك دامي ميخام و عرضه دام و فرآورده هاي 

  : قوانين و مقررات مرتبط -)٥(ماده 

  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه پنجم توسعه  )١٤٩(ماده  )ج(بند ) ۱( تبصره-١

   ٧/٥/١٣٨٨ قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب )١٨(ماده -٢

                                                                                               ٢٥/٨/١٣٧٣آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي مصوب -٣

  ٢٩/٦/١٣٩١مصوب  و جلوگيري از سرايت و انتشار آنهاارزه با بيماريهاي دامي مباجرايي آئين نامه -٤

  ١٩/٤/١٣٩٢قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران مصوب آيين نامه اجرايي ) ٢(ماده ) ج(بند -٥

  ١٣/٢/١٣٩١ابالغيه اجراي طرح تضمين كيفيت و سالمت فرآورده هاي دامي وزير محترم جهاد كشاورزي مصوب -٦

 كليات - فصل اول 

  :مستقر و پشتيباني كند كه سازمان موظف است سامانه را به نحوي طراحي،  -)۶(ماده 

تاريخ  و ، تاريخ تولداپيدميولوژيك دامداري، جنسيت، كد ، نوع دامشماره پالك از جملهام د رديابيات مورد نياز شناسايي و اطالع-۱

مع بندي و در آن ثبت، جكد اپيدميولوژيك مركز توليد يا فرآوري  مانند تاريخ توليد،دامي خام دام و مشخصات فرآورده  پالك كوبي 

  .نگهداري شود

  .امكان اشتراك و مبادله داده ها با ساير سامانه هاي الكترونيك مرتبط را داشته باشد-۲

ورده هاي آ، ميكروچيپ و ساير شناسه هاي دام و فرشماره سريال باركد هاي پالك دام ،به صورت خودكار و بدون مداخله كاربر-٣

خارج از (ار و يا ايجاد شماره هاي تقلبي شماره منحصر به فرد باشد و در صورت تكرص دهد كه هر يدامي را به نحوي تخصخام 

  .با ساده ترين روش ها از جمله ارسال پيام كوتاه قابل شناسايي باشد) سامانه

  .وجود داشته باشد شده اندكه در سامانه ثبت  خام داميه وردها و فرآ رديابي جابجايي دامامكان -٤

  .از سامانه حذف شوداختصاص داده شده شماره  داميخام  و يا مصرف هر نوع فرآورده دام پس از حذف-٥

  .ورده ديگري تخصيص داده نشودآسال آينده به دام و يا فر ١٠تا شماره حذف شده -٦



 
رات �
� دا������ ��  ٩٢/�٨/ IVO دستورالعمل شناسايي و رديابي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي                                          

   

 

4 

 

  .شماره هاي اختصاص داده شده به اسب هاي اصيل تكرارپذير نيست: تبصره 

  .رد تاييد شوراي عالي فناوري اطالعات رعايت شودهاي مو، استاندارداز نظر امنيت داده ها-٧

  .قابل شناسايي باشد دامي خارج از چرخه مجازخام حمل و نقل و عرضه دام و فرآورده هاي -٨

دامي بر روي مجوز حمل آنها ثبت شود به طوري كه امكان شناسايي و بازخواني خام ورده هاي آدام و فر رديابيكد شناسايي و -۹

   .به منشاء آنها وجود داشته باشد اطالعات مربوط

از طريق پيامك به سامانه رده را وارديابي و وزن محموله موظف مي باشند كد  ي خام داميفرآورده هاصاحبان مراكز عرضه - ۱۰

  .ارسال نمايند

اطالعات مورد نياز  پيامك اعالم شدهبه منظور تاييد باركد و شناسايي هر فرآورده توسط مصرف كنندگان از طريق شماره - ۱۱

   .محصول شامل تاريخ توليد، نام مركز بسته بندي و يا توليد كننده را در اختيار متقاضي قرار دهد

   .يكپارچه قرنطينه درج نمايدتاييد تخليه هر محموله ورودي در سامانه - ۱۲

ضمن كشتار، بسته بندي و انجماد دام هاي فاقد مجوز بهداشتي و يا دام هايي كه توسط نيروي انتظامي ضبط مي شوند - ۱۳

  .محموله نسبت به ارجاع پرونده به مراجع قضائي ذي صالح جهت تعيين تكليف محموله اقدام گردد

در صورتي كه كشتارگاه فاقد امكانات بسته بندي و انجماد و نگداري محموله باشد با نظارت شبكه دامپزشكي نسبت به ارسال - ۱۴

  .ي مجاز اقدام گرددبه نزديكترين مركز بسته بند

با تقاضاي كتبي صاحب دام و يا ارگان اعزام كننده دام به كشتارگاه در صورتي كه در معاينه قبل از كشتار دام از نظر باليني - ۱۵

ارخانه هاي تشخيص داده شود صرفآ جهت مصرف درككه قابل مصرف  گوشت استحصالي در صورتيسالم تشخيص داده شود و 

  ارسال ... ، بيمارستانها و كز عمده مصرف از جمله رستوران هاصورت منجمد جهت مراه حرارت ديده و يا ب فرآورده هاي گوشتي

  .مي گردد

 صاحبان و متصديان كشتارگاه ها و واحدهاي فرآوري و بسته بندي فرآورده هاي خام دامي موظفند امكانات و تجهيزات الزم- ۱۶

   .راه اندازي كنند وري شده تامين وآاستحصال و يا فر ورده هايبراي درج كد رديابي بر روي بسته هاي فرآ

 تجهيزات مورد استفاده براي درج باركد بايد به نحوي باشد كه شماره و باركد درج شده در اثر شستشو و نور پاك يا كم رنگ - ۱۷

  .نشود

  .قابل رويت باشدرنگ شماره و باركد بايد با رنگي روي بسته بندي محصول درج شود كه به آساني  - ۱۸

  :كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاه و در غياب وي مسئول فني و بهداشتي كشتارگاه موظف است  -)۷(ماده 

  .كشتارگاه گواهي بهداشتي حمل صادر نمايد استحصال شده دركليه الشه هاي  بر خروج-۱

مي باشد كه در ل اختصاص داده مي شود، همان كد رديابي گواهي حم خام دامي فرآورده هاي يك ازكد رديابي كه به هر -٢

  . قرنطينه صادر گرديده است و بر روي آن الصاق مي شوديكپارچه سامانه 
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خذ را از سازمان ا و مجوز الزم ثبت شوند هدر سامانبايد دامي خام ورده هاي آتمام خودروهاي مجاز براي حمل دام و فر -)۸(ماده 

  .نمايند

كليه خودروهاي مجاز موظف هستند كد رديابي صادره سامانه را بشكلي كه براحتي قابل رويت و خواندن باشد روي خودرو : ه تبصر

  .الصاق نمايند

صد تعيين شده در گواهي حمل است محموله را در مقدامي موظف خام ورده هاي آمجاز حمل دام و فر خودروراننده  - )۹(ماده 

  .تعليق مي گردد ثبت آن در سامانهصورت  اينغير نمايد و در تحويل 

  .مجوز واردات به عنوان منشاء كدگذاري قلمداد مي گردد ، كد رديابيمحموله هاي وارداتي ايبر - )۱۰(ماده 

شماره پالك هاي موجود را بنام  بايدكه شركت هاي پالك كوب منحل و يا تعطيل شود مدير سيستم  در صورتي -) ۱۱(ماده 

  .يكي از شركت هاي فعال در همان استان جابجا نمايد

براي آنها صادر شده است  گواهيكه  دام هايي تمامبايد كد شناسايي و اسب گاوميش حمل گاو،  گواهيصدور  ايبر - )۱۲(ماده 

  .شوددرج توسط مسئول فني، بهداشتي دامداري و يا مراكز پالك كوبي در سامانه 

  ورده هاي آنآگاوميش و فرو گاو  – مصل دوف

  .شودو شماره منحصر به فرد استفاده مي  دكبا بار) هر دو گوش ( از يك جفت پالك  و گاوميش براي شناسايي گاو - )۱۳(ماده 

و يا موسسات مجاز وزارت جهاد كشاورزي توليدات دامي امور معاونت  اعالمكه با  گاو و گاوميشبراي شناسايي و ثبت : ) ۱( تبصره

نيز استفاده  پمي توان عالوه بر پالك از ميكروچي ،از طرف آن براي نتاج گيري و اصالح نژاد نگهداري و پرورش داده مي شوند

  .پ همانند پالك مي باشدو مشخصات ثبت شده در هر ميكروچي كد روش تخصيص ،كرد

شماره گذاري  و هر گونه داده مي شودنحصراً به صورت خودكار توسط سامانه تخصيص كد هر پالك مرشماره و با:  )۲( تبصره

  .خارج از سامانه فاقد اعتبار مي باشد

، گروه هاي مايه كوبي بخش غيردولتي و يا گروه هاي عمليات مايه كوبي و يپالك كوبمركز وسيله ه كوبي ب پالك - )۱۴(ماده 

   .توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي انجام مي شودامور نژاد معاونت  تست سل و بروسلوز سازمان و كارشناسان اصالح 

در واحدهاي به پالك كوبي مجاز  ،بهداشتي و و شركت هاي كشت و صنعت در صورت داشتن مسئول فني تشكل ها ) :۱(تبصره 

مندرج در اين  يپالك كوب مراكزخواهند بود و شرايط پالك كوبي براي اينگونه مراكز مطابق شرايط دامداري تحت پوشش خود 

  .دستورالعمل مي باشد

و  موافقت بهداشتي اختصاصي مي باشند با تشخيص، و گاوميش كه داراي مسئول فني ومراكز نگهداري و پرورش گاو : ) ۲( تبصره

  .هاي واحد دامداري خود اقدام كنند اداره كل مي توانند راساً نسبت به پالك كوبي دام نظارت
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  :پالك بايد داراي مشخصات زير باشد - )۱۵(ماده 

  ارائه شيوه معدوم سازي پالك هاي مستهلك-۱

كه در اثر تغييرات دما و به طوري  مورد تاييد دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي كي با كيفيت مرغوبيجنس پالست -۲

  .مرور زمان كيفيت خود را از دست ندهد

  .انجام شود ثبت شماره و باركد در هر دو سمت آن-۳

  .نشود چاپ مرغوب به نحوي كه اطالعات درج شده در اثر تابش مستقيم نور، حرارت و شستشو پاك و يا كم رنگ-۴

  .قفل آن محكم و غير قابل باز كردن و استفاده مجدد باشد-۵

  .ز سوي سازمان اعالم ميگردداستاندارد شكل ، اندازه ، رنگ پالك و چاپ باركد ا: تبصره 

ضوابط و مقررات  منوط به ثبت نام در سامانه و رعايتساخت و يا واردات پالك توسط اشخاص حقيقي و حقوقي  - )۱۶(ماده 

  :مربوط خواهد بود

  به دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي پالك ها ارائه حداقل بيست نمونه از-۱

  .براي تامين و توليد پالك برابر ضوابط و مقررات تعيين شده و نمونه هاي ارائه شده )۱(ارائه تعهد نامه محضري برابر فرم شماره -۲

  :انجام مي شود  سامانه به روش زيرثبت نام در  - )۱۷(ماده 

  www.trace.ivo.ir: ورود به سايت به آدرس -۱

  مي باشد   www.e.ivo.irقرنطينه به آدرس  يكپارچه رايه مدارك و طريقه ثبت نام مطابق با دستورالعمل مندرج در سامانها-۲

  )كپي كارت بازرگانيو  اساسنامه( ه كپي مدارك شركت ارائ-۳

  توسط اشخاص حقيقي متقاضيكارت ملي و كارت بازرگاني ارائه كپي -۴

  ه مدارك كارگاه توليد كننده پالك و يا ارائه نمايندگي از كارگاه توليدكنندهارائ-۵

  و ثبت نام در سامانه سازمانبررسي مدارك توسط -۶

صدور بيمه نامه، ثبت دام  ،و گاوميشردات و صادرات گاو ا، وحملمايه كوبي، آزمايش سل و بروسلوز و صدور گواهي  - )۱۸( ماده

  .به عنوان دام رجيستر و اصالح نژاد دام منوط به پالك كوبي آن مي باشد

  : به ترتيب زير در سامانه ثبت نام كنند پالك كوبي بايد متقاضي اشخاص حقيقي و حقوقي - )۱۹(ماده 

  ه درخواست كتبي به اداره كل استانئارا) الف

  براي اشخاص حقوقي شامل اساسنامه و آگهي تاسيس و آخرين آگهي روزنامه رسميه مدارك شركت ارائ) ب

  و بهداشتيمسئول فني  معتبر پروانه) ج 

  .طريق سامانه توسط دفاتر پيشخوان دولت انجام شوده مدارك براي صدور مجوز مي تواند از ئارا: تبصره 
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متقاضي نسبت به بررسي مدارك  ،روز كاري پس از دريافت مدارك ۷اداره كل موظف است حداكثر ظرف مدت  -)۲۰(ماده 

  .پالك كوبي و تاييد آنها در سامانه اقدام كند

  . اضي اعالم شودقمراتب با ذكر داليل به متوجود هرگونه نقص در مدارك و عدم احراز شرايط در صورت  - )۲۱(ماده 

  :اقدام به پالك كوبي مي نمايند موظفند كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي مجاز  - )۲۲(ماده 

  . دنرا تامين نماي... ، پنس پالك كوب و  )ريدر( دستگاه باركدخوان، رايانهتجهيزات الزم براي انجام عمليات پالك كوبي از جمله -۱

ثبت و ) ۲(هاي پالك كوبي شده را در فرم شماره  پالك كوبي و مشخصات دام ،مستندات مربوط به درخواست پالكم تما-۲

  .حداقل براي مدت دو سال نگهداري نمايند

  .حداكثر ظرف مدت دو روز كاري پس از شماره گذاري مشخصات شماره هاي ثبت شده را در سامانه درج كند-۳

دامداري در هر نوبت پالك گذاري دو نسخه پرينت تهيه كرده كه پس از امضاء دامدار و مسئول فني از شماره هاي ثبت شده هر -۴

   .سال نگهداري مي شود ۱۰و بهداشتي پالك گذاري هر نسخه از آن نزد هر يك از طرفين حداقل به مدت 

  :در شرايط خاص اقدام به پالك كوبي مي نمايند مطابق شرايط ذيل اقدام مي نمايند كهگروه هاي عملياتي سازمان  - )۲۳(ماده 

  .گروه هاي عملياتي در سامانه مانند شركت هاي پالك كوب تعريف مي گردند -۱ 

  .هاي عملياتي سازمان اقدام مي نمايده يص پالك به گروصاستان نسبت به تخ -۲

  .اطالعات دام را در سامانه ثبت مي نماينداداري ساعت  ۲۴كوبي ظرف مدت  كگروه هاي عملياتي سازمان پس از پال -۳

 .خواهد بود) ۲۲(ماده) ۲(و) ۴(مستندسازي پالك كوبي مطابق بند -۴

  : دامداران موظف هستند - )۲۴(ماده 

گواهي حمل و ثبت در هر گونه جابجايي دام بدون اخذ بديهي است  ،براي جابجايي و حمل و نقل دام گواهي حمل را اخذ نمايند-۱

  .سامانه ممنوع است

گوش دام را به طور كامل و بدون جداكردن پالك بريده و  ،خارج از كشتارگاه ي دامدر صورت تلف شدن و يا كشتار اضطرار-۲

  .اي عملياتي سازمان تحويل دهده حداكثر ظرف مدت يك هفته به نزديكترين واحد اداري سازمان و يا گروه

دامدار موظف است حداكثر  ،اي تلف شده و مظنون به بيماري عفوني واگير مشترك بين انسان و دام مانند شاربندر مورد دام ه-۳

و انجام ساير  معدوم سازيساعت نسبت به اعالم رسمي موضوع به شبكه دامپزشكي شهرستان مربوطه به منظور  ۲۴ظرف مدت 

  .موارد مورد نظر اقدام نمايد

سال نگهداري  ۲طراري در محل دامداري به مدت ضدام و يا صورتجلسات معدوم سازي و يا كشتار ايك نسخه از گواهي حمل -۴

   .نمايد
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  : كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاه موظف است- )۲۵( ماده

   .كشتار نمايد در انتهاي خط كشتار، به عنوان دام مظنونرا يا فاقد پالك  مجوز بهداشتي حمل وگواهي و يا دام هاي فاقد  -۱

 .اعالم تا نسبت به درج آن در سامانه اقدام شود شبكه دامپزشكيدر صورت حذف دام از گله مراتب را به -۲

درصد بيشتر از ساير دام ها مي باشد و همچنين هزينه انجماد  ۵۰هزينه كشتار دام هاي فاقد پالك و يا بدون مجوز حمل : تبصره 

  .تحصال شده بر عهده صاحب دام مي باشدو بسته بندي و نگهداري گوشت اس

  .ه درج كندنشماره پالك هاي دام هاي كشتاري در همان روز در ساما-۳

  .هاي كشتار شده را جمع كرده و به شبكه دامپزشكي محل تحويل دهد پالك دام-۴

شبكه دامپزشكي موظف است به صورت ماهانه با حضور نماينده حراست طي صورتجلسه نسبت به معدوم نمودن پالك ها -۵

  .اقدام نمايندمطابق دستورالعمل شركت سازنده 

  .شماره پالك دام هاي كشتار شده را به روش زير در سامانه ثبت كند-۶

  .پس از كشتار دام پالك از گوش دام جدا مي شود) الف

  .اطالعات در سامانه ثبت مي گردديا دستي  خوانده شده و، )ريدر( دستگاه باركدخوانپالك ها بوسيله ) ب

     زير انجام  اتيا كشتارگاه اقدامو به منظور رديابي حمل و نقل گاو و گاوميش به مقصد ميدان دام، دامداري ديگر  -)۲۶(ماده 

  :مي شود

  متقاضيدرخواست حمل و نقل دام توسط -۱

ها و مايه كوبي توسط شبكه دامپزشكي شهرستان حداكثرظرف مدت يك  بررسي وضعيت دام و دامداري از نظر سوابق بيماري-۲

  روز اداري

سازمان  در صورتي كه دامداري و دام واجد شرايط حمل و نقل تشخيص داده شود، گواهي بهداشتي حمل برابر ضوابط ابالغي-۳

  .صادر خواهد شد

مي گردد  اشتي حمل به شركت پالك كوب اعالمگواهي بهد رديابي ن بارگيري شماره دام هاي بارگيري شده به همراه كددر زما-۴

  .و شركت موظف است بالفاصله اطالعات را در سامانه ثبت نمايد

  .درج گرددسامانه پس از رسيدن دام به مقصد الزم است تاييد تخليه محموله توسط شركت پالك كوب در -۵

  .در صورتي كه قبل از صدور گواهي حمل و نقل نياز به اقدامات بهداشتي باشد مراتب به متقاضي اعالم مي شود-۶

 .در صورتي كه به داليل بهداشتي و قرنطينه اي امكان حمل و نقل دام وجود نداشته باشد، موضوع به متقاضي اعالم مي شود-۷

  : وري و بسته بندي گوشت موظف استآكشتارگاه و مركز فر بهداشتي و مسئول فني و ياكارشناس نظارت بهداشتي  - )۲۷(ماده 

  ) تاييد تخليه (  .را در سامانه درج نمايدبه مركز اطالعات محموله وارده -۱

  .كندگواهي حمل صادر در هنگام خروج از مركز محموله براي هر -۲
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  .محموله توليد شده درج مي شودكد رديابي محموله وارده بر روي بسته بندي : تبصره 

محموله واصله مندرج  رديابيورده دامي بايد حداكثر ظرف مدت همان روز كد آصاحب و يا متصدي مركز عرضه فر - )۲۸(ماده 

  .ارسال نمايدبه سامانه صورت پيام كوتاه ه ب) كد رديابي/ وزن (صورت ه همراه وزن محموله دريافتي بدر گواهي حمل را به 

موظف هستند نسبت به اختصاص پالك حداكثر سه ماه پس از تولد هر دام اقدام و اطالعات  و گاوميشگاو صاحبان  -)۲۹(ماده 

 .كننددر سامانه ثبت اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز دام را از طريق 

ي به صورت روز ادار ۳موضوع را حداكثر ظرف مدت موظف است  دامداردر صورت افتادن هر دو پالك دام،  - )۳۰(ماده 

مذكور نزد خود مجدد دام حضوري، پيام كوتاه يا كتبي به يكي از مراكز مجاز پالك كوبي اعالم و سوابق مربوط را تا پالك گذاري 

  .نگهداري مي كند

نسبت به پالك كوبي مجدد دام مذكور اقدام پس از اعالم دامدار مركز پالك كوبي بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته  - )۳۱(ماده 

  .صورتجلسه كند) ۳(در قالب فرم شماره كرده و موضوع را 

كه يك پالك افتاد پالك  در دام هاي داشتي در صورتيمركز پالك كوبي موظف است در هر مرحله از پالك كوبي  -)۳۲(ماده 

و  نمايده و جفت پالك جديد دريافت و بر روي گوش نصب باقي مانده را جدا نموده و تحويل شبكه دامپزشكي شهرستان داد

  .كنداطالعات پالك جايگزين در سامانه درج 

تغيير پالك نبوده و با همان تك پالك به به كه فقط يكي از دو پالك دام افتاده باشد نياز  در دام هاي پرواري در صورتي: تبصره 

 .كشتارگاه ارسال مي گردد

  از پيش موظف است  يپالك كوب مركزدر مورد دام هاي وارداتي در محل قرنطينه دامي مسئول فني بهداشتي  - )۳۳(ماده 

كليه و انجام اقدامات بهداشتي، قرنطينه اي ابالغي از طرف سازمان دام، باليني  پالك كوبي نسبت به حصول اطمينان از سالمت

  .اقدام نمايد قرنطينهدام هاي وارد شده به 

از طريق حداكثر ظرف مدت دو روز اداري دامدار موظف است  ،حمل گواهيپس از ورود دام به مقصد تعيين شده در  - )۳۴(ماده 

مسئول فني بهداشتي مربوط و يا ساير مراكز مجاز پالك كوبي كد دام هاي وارده را در سامانه ثبت نمايد، بديهي است ثبت تاييد 

  .منوط به ثبت شماره كد آنها در سامانه مي باشدقرنطينه چه تخليه دام هاي وارده در سامانه يكپار

باشد مجاز است نسبت به تاييد تخليه دام ها در سامانه اختصاصي  بهداشتي كه دامداري داراي مسئول فني در صورتي: تبصره 

  .اقدام نمايد قرنطينه يكپارچه

كددار به تعداد الزم متناسب با شماره دام به صورت برچسب باربت پالك دام كشتار شده در سامانه، بالفاصله پس از ث - )۳۵(ماده 

 .مي شودتعداد قطعات الشه چاپ و قبل از مرحله شقه كردن دام روي هر قطعه نصب 

  .ثبت مي شود به عنوان حذف شدهدر سامانه  دامدر صورت حذف كامل الشه به هر علت شماره :  )۱(تبصره 
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برابر را پس از صورتجلسه  است كليه پالك هاي دام هاي كشتار شدهموظف كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاه  -)۳۶(ماده 

 .به شبكه شهرستان جهت معدوم سازي ارسال نمايددر پايان هر هفته ) ۴(فرم شماره 

كد  و اطالعات الشه شامل كرده صادررا شتارگاه موظف است گواهي حمل الشه ها ككارشناس نظارت بهداشتي  -)۳۷(ماده 

 .در سامانه ثبت نمايد گواهي حمل را الشه و كد

  و فرآورده هاي آن گوسفند و بز– سومفصل 

ش آنها شامل خانوار عشايري، روستايي و يا واحد دامداري انجام رشناسايي و رديابي گوسفند و بز بر حسب واحد پرو ) :۳۸(ماده

  .مي شود

همانند گاو و گاوميش يا واحدهاي تحت پوشش اصالح نژاد،  گوسفند و بز به صورت صنعتي وش واحدهاي پروردر خصوص : تبصره

  .عمل خواهد شد

  .و كد ملي دامدار استفاده مي شود) به استثناء عشاير(كد پستي محل نگهداري آنها از و بز، براي شناسايي گوسفند  - )۳۹(ماده 

     پايش و مراقبت سيستم سوابق بهداشتي آنها در  دكمنوط به ثبت  براي گوسفند و بزها صدور گواهي حمل - )۴۰(ماده 

 .بيماري هاي دام است

  ده هاي آن روآطيور و فر - چهارمفصل 

شناسايي و رديابي پرندگان شامل ماكيان و ساير پرندگان كه به صورت صنعتي پرورش داده مي شوند، بر اساس  - )۴۱(ماده 

  . ژيك انجام مي شود و به هر گله يك كد منحصر به فرد اختصاص داده مي شودلوشماره گله و واحد اپيدميو

   گواهي حمل  كد رديابيهاي آن اختصاص داده مي شود همان ورده آكه به هر محموله پرندگان و فررديابي كد  -)۴۲(ماده 

  .است شدهصادر قرنطينه يكپارچه  سامانهمي باشد كه در 

طيور بايد به نحوي باشد كه ارتباط اطالعات هر گله از مزارع اجداد تا گله هاي طيور گوشتي و شناسايي گله هاي  -)۴۳(ماده 

  .تخمگذار تجاري قابل رديابي باشد

توانايي ارايه اطالعاتي شامل نوع پرنده، سن، شماره  و بايدحمل درج مي شود  گواهيپرندگان بر روي  رديابيكد  -)۴۴(ماده 

  .باشدداشته را گله، و كد اپيدميولوژيك واحد مرغداري محل توليد آن 

كد اپيدميولوژيك واحد  ورده، تاريخ توليد، شماره گله وآهاي پرندگان بايد نشان دهنده نوع فره وردآفر رديابيكد  -)۴۵(ماده 

  .باشدآن توليدكننده 

  :است مرغدار با همكاري مسئول فني و بهداشتي واحد مرغداري موظف  - )۴۶(ماده 
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با كد شماره  صدور مجوز بهداشتي جوجه ريزي در واحدهاي مرغداريبر اساس دستورالعمل  ،ريزي قبل از اقدام به جوجه-۱

IVO)/۳۱/۹۱( پايش سامانه  در صادره يريزمجوز جوجه ابالغ شده است  ۱۵/۱۱/۱۳۹۱مورخ  ۷۹۷۱۹/۴۰/۹۱شماره  كه طي نامه

  .اخذ كند(GIS) و مراقبت بيماري هاي طيور

  .قبل از بارگيري و خروج پرندگان گواهي حمل دريافت نمايد-۲

به يكي از واحدهاي در گله را برابر دستورالعمل هاي صادره از سازمان داد بيماري و تلفات در هر روز و يا افت توليد رخموارد -۳

  .درج نمايند )GIS( هاي سازمان گزارش نمايد تا در سامانه پايش و مراقبت بيمارياداري سازمان 

در صورت بازديد و يا معاينه گله توسط دامپزشك شاغل در بخش غير دولتي و يا مراكز آموزشي و تحقيقاتي وظيفه گزارش : تبصره

  .خواهد بودبازديدكننده رخداد بيماري بر عهده دامپزشك 

  :است بهداشتي كشتارگاه موظف و فني  گاه و در غياب وي مسئولاس نظارت بهداشتي كشتاركارشن- )۴۷(ماده 

 . يكپارچه قرنطينه باشد در سامانهد كه داراي گواهي حمل صادره محموله هاي طيوري اجازه تخليه دهبه  آمنحصر-۱

  .در سامانه يكپارچه قرنطينه درج نمايدرا ورودي  تاييد تخليه هر محموله-۲

 .دگواهي حمل ورودي را درج نماي رديابيبر روي الشه مرغ هاي كشتاري كد -۳

  .كليه محموله هاي مرغ كشتاري از كشتارگاه گواهي حمل صادر نمايد براي-۴

 رديابيجهت درج كد الغ اين دستورالعمل امكانات الزم صاحبان و يا متصديان كشتارگاه هاي طيور موظفند پس از اب -)۴۸(ماده 

  .دنمحموله وارده بر روي كيسه هاي بسته بندي مرغ را فراهم  نماي

وري و بسته بندي ارسال مي شود، بر روي كيسه و يا سبد هر بسته آفر محموله هاي مرغ كه براي مراكز رديابيكد  - )۴۹(ماده 

  .درج مي شود

محصول  برنامه ريزي كند كه امكان تفكيك وري موظف است، به نحويآبهداشتي واحد بسته بندي و فر مسئول فني - )۵۰(ماده 

  .محموله وارده را روي فرآورده درج نمايد رديابيده وجود داشته باشد و كد روآفر اوليه  توليد شده بر اساس منشاء

  .باشدبيش از تعداد پرنده ورودي به هر مركز خروجي نبايد براي محصول گواهي حمل صادر شده : ) ۱(تبصره 

كه منشاء يك محموله خروجي بيش از يك گله طيور باشد براي هر گله يك گواهي حمل مجزاء صادر       صورتيدر ) : ۲(تبصره 

  .مي شود

  .محموله مرغ كه براي عرضه در مراكز عرضه ارسال مي شود بر روي هر بسته مرغ درج مي شود رديابيكد  - )۵۱(ماده 

هاي بسته بندي تخم مرغ موظف هستند پس از ابالغ اين دستورالعمل امكانات و واحدهاي مرغداري تخمگذار واحد -)۵۲(ماده 

  .بر روي كارتن و يا بسته بندي تخم مرغ را فراهم  نمايد رديابيالزم براي درج كد 

  :است بهداشتي واحد بسته بندي تخم مرغ موظف  ،فني مسئول - )۵۳(ماده 
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يكپارچه قرنطينه باشند و   سامانهدر كه داراي گواهي حمل صادره ، دبه محموله هاي تخم مرغي اجازه تخليه ده آمنحصر-۱

 . اطالعات آن قابل رديابي باشد

جهت  آكه تخم مرغ ورودي فاقد گواهي بهداشتي حمل باشد تخم مرغ با هماهنگي شبكه دامپزشكي منحصر در صورتي: تبصره 

  .دها جلوگيري بعمل آور مصرف به صورت پودر تخم مرغ و يا پاستوريزه  ارسال مي شود و از عرضه آن در فروشگاه

  .كپارچه قرنطينه درج نمايددر سامانه ي را تاييد تخليه هر محموله ورودي-۲

  .دي ثبت نمايدتخم مرغ ها به صورت عددي و بارك بسته بندي و يا يگواهي حمل وارده را رو رديابيد ك-۳

  اسب– فصل پنجم

       اسب هاي اصيل از ميكروچيپ استفاده تك سمي هاي تحت پوشش برنامه ريشه كني مشمشه و براي رديابي  - )۵۴(ماده 

  .مي شود

با موافقت سازمان  بايدتوسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي مجاز به منظور شناسايي و رديابي اسب واردات ميكروچيپ  -)۵۵(ماده 

   .انجام شود

  .مشخصات ميكروچيپ با هماهنگي فدراسيون سواركاري جمهوري اسالمي ايران توسط سازمان تعيين مي شود: تبصره 

در و مادر اسب، محل تولد، رنگ و جنس به ازاي هر شماره ميكروچيپ اطالعات مربوط به نژاد، تاريخ تولد، نام پدر  -)۵۶(ماده 

  .سامانه ثبت مي شود

و يا كارشناسان بهداشتي باشگاه هاي سواركاري مجاز  ،فني توسط مسئولتك سمي ها در سامانه مشخصات ثبت  -)۵۷( هدما

   .مي شود انجامشاغل در سازمان 

اشتغال دارند هاي مذكور ميكروچيپ ثبت اطالعات كه در حال حاضر در امر واردات و  اشخاص حقيقي و حقوقيليه ك) : ۱(تبصره 

اطالعات موجود در سامانه شركت را در اختيار سازمان قرار ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل  ۲ظرف مدت حداكثر موظف هستند 

   .دهند

  .به تعداد كافي دستگاه بازخوان ميكروچيپ تهيه نمايندموظف هستند مراكز ميكروچيپ گذاري  باشگاه هاي سواركاري:  )۲(تبصره 

مورد  به وسيله دستگاه بازخوان از ميكروچيپ گذاري دام گذاري مجدد بايد پيش به منظور اجتناب از ميكروچيپ:  )۳(تبصره 

  .در صورت عدم وجود ميكروچيپ روي دام، اقدام الزم جهت ميكروچيپ گذاري انجام پذيرد بازرسي قرار گرفته و

وچيپ گذاري و ثبت منوط به ميكر تك سمي هاتست مشمشه براي ور مجوز واردات، صادرات و گواهي حمل، صد -)۵۸(ماده 

  .مشخصات مربوط  در سامانه است

، شماره ميكروچيپ دام تلف شده را موظف است آنتلف يا معدوم شود، صاحب  تك سميكه به هر علت  يدر صورت - )۵۹(ماده 

  .به شبكه دامپزشكي شهرستان مربوط اعالم نمايندحداكثر يك هفته بعد 
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است حداكثر ظرف مدت دو روز پس از اعالم مرگ و يا معدوم سازي اسب، شبكه دامپزشكي شهرستان موظف  - )۶۰(ماده 

  .در سامانه اقدام نمايدو ثبت آن ه مربوط ماننسبت به ثبت آن و ابطال شناس

  آبزيان و فرآورده هاي آن –فصل ششم 

انجام مي شود و به هر محموله يك كد  مركزواحد اپيدميولوژيك  كدبر اساس  پرورشيشناسايي و رديابي آبزيان  -)٦١(ماده 

  .منحصر به فرد اختصاص داده مي شود

در سامانه رهگيري شده محموله شناسايي و رديابي آبزيان صيد شده بر اساس كد بهداشتي شناور و شماره ثبت  - )٦٢(ماده 

  .سازمان شيالت ايران انجام مي شود

     كد رديابي كه به هر محموله آبزيان و فرآورده هاي آن اختصاص داده مي شود، همان كد رديابي گواهي حمل  -)٦٣(ماده 

  . بر روي آن الصاق مي شود كهقرنطينه است  يكپارچه در سامانهصادره 

ه اطالعاتي ابليت ارائبايد قكد رديابي آبزيان كه بر روي مجوز حمل بهداشتي و بسته بندي محصول درج مي شود،  - )٦٤(ماده 

  .داشته باشد، كد واحد اپيدميولوژيك واحد پرورشي يا منطقه صيد را رهگيري شيالتشامل نوع آبزي، سن، شماره 

  .شبكه دامپزشكي دريافت نمايداز اقدام به ذخيره سازي آبزيان، مجوز ذخيره سازي را از  است پيشآبزي پرور موظف  - )٦٥(ماده 

مراجعه به اطالعات بهداشتي و يا شبكه دامپزشكي صادر كننده گواهي حمل موظف است از طريق  ،مسئول فني -)٦٦(ماده 

از سالمت محموله مطمئن شده و پس از دريافت كد مجوز ذخيره سازي  ي آبزيانمندرج در سامانه پايش و مراقبت بيماري ها

  .نسبت به صدور گواهي حمل اقدام نمايد

  : آبزيان موظف است فرآورده هايتي مراكز عرضه آبزيان و كارخانجات فرآوري و بسته بندي بهداش مسئول فني، - )٦٧(ماده 

  .قرنطينه باشنديكپارچه سامانه  درمنحصراً به محموله هايي اجازه تخليه دهد كه داراي گواهي حمل صادره -١

  .قرنطينه ثبت نمايديكپارچه تآييد تخليه هر محموله ورودي را در سامانه -٢

توليد شده بر  وردهآفر تشخيصكد رديابي گواهي حمل ورودي را درج نمايد به نحوي كه امكان فرآورده ها، روي بسته بندي بر -٣

  .اساس منشأ اوليه فرآورده وجود داشته باشد

به طريقي كه براي  جعبهموظف هستند كد رديابي محموله وارداتي را روي هر آبزيان تازه فرآورده هاي مراكز عرضه  -)٦٨(ماده 

  .مشتري قابل رويت باشد، نصب نمايند

زمانبندي اجراي فرآيندهاي اين دستورالعمل صرفآ براي تعيين حداكثر زمان الزم براي انجام فرآيند مي باشد و عدم  -)۶۹(ماده 

  . انجام فرآيند در زمان مقرر، مبني بر عدم لزوم اجراي آن تلقي نمي شود
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هاي مربوط به صادرات يا واردات به شركت خدماتي به همراه مدارك گذاري دام و گواهيپالكارائه درخواست 

  گذاري بر اساس نرخ تعرفه مصوبمورد نياز پس از واريز هزينه پالك

  متقاضي: كننده اقدام

  

 شروع

  مرتبط هايگذاري بر اساس دستورالعملبررسي درخوست متقاضي و اقدام جهت پالك

  

  شركت خصوصي: كننده اقدام

افزار مربوطه و صدور پالك الكترونيكي و الصاق آن به ثبت اطالعات دام وارداتي يا صادراتي در نرم

  دام

  شركت خصوصي: كننده اقدام

  ثبت اطالعات مربوط به پالك الكترونيكي صادرشده دام در شبكه يكپارچه

  

  شركت خصوصي: كننده اقدام

گذاري در مبادي ورودي و خروجي و تهيه گزارش عملكرد ساليانه و بررسي و تحليل وضعيت پالك

  روند آن

  كارشناس قرنطينه سازمان: كننده اقدام

 پايان
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  تعهد شركت توليد كننده و يا وارد كننده دام – 1فرم شماره 

  

  

  

 از صادره    :شناسنامه شماره به    فرزند      خانوادگي نام     نام ، اينجانب

       كد ملي       شركت مدير

 نشاني به

  :متعهد ميگردم كليه مسئوليت هاي ناشي از توليد و يا واردات پالك گوش دامي را در زمينه هاي ذيل عهده دار باشم 

 مطابق ضوابط اعالم شده از سوي سازمان باشد -1

 شده تحويلي باشدمطابق با نمونه هاي پلمب  -2

 شماره و باركد و نوع كاال مطابق اعالم سازمان باشد -3

 عرضه و توزيع تحت نظارت سازمان صورت پذيرد -4

 .مسئوليت پيگيري و پاسگويي به شكايات و جبران خسارت را به عهده دارم -5

 معدوم نمودن محموله ها با نظارت آن سازمان صورت پذيرد -6

و هرگونه حق اعتراض و تقاضاي ضرر و زيان ناشي از آن را از عمل گردد امضا كننده  بديهي است چنانچه خالف تعهدات فوق

  .خود سلب و اسقاط مي نمايد

  

  مهر و امضاء   نام و نام خانوادگي

  

  

 امضاء و مهر محل

  )محضري (  .گردد مي گواهي متعهدين/متعهد امضاي صحت بدينوسيله
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 شناسايي انفرادي دام - 2فرم شماره 

  

 مالك و محل نگهداري گله مشخصات

  كدملي      نام پدر       نام خانوادگي      نام 

  كدپستي واحد             آدرس    كد اپيدميولوژيك واحد

               رد��

�ك آ��� ���� � �                �ر�

               �"�ر! ��رآ�

               %�ع دام 

               %&اد

'(�               

   �)�   �                �ر�

آ� ا�.��.�(�ژ�, �+* 
�)�                

               �"�ر! ��رآ� ��ر

               �"�ر! ��رآ� ��در

4��3 ا012�/�               
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 دام تغيير پالك – 3فرم شماره

 مشخصات مالك و محل نگهداري گله

  كدملي      نام پدر       خانوادگينام       نام 

  كدپستي واحد             آدرس    كد اپيدميولوژيك واحد

               رد��

�ك آ��� ���� � �                �ر�

               ���� �"�ر! ��رآ�

  �"�ر! ��رآ� 3��5
       

               %�ع دام 

               %&اد

'(�               

   �)�   �                �ر�

آ� ا�.��.�(�ژ�, �+* 
�)�                

4��3 ا012�/�               

�ك� ..6   7
4               
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  داممعدوم سازي پالك  – 4فرم شماره 

  

  صورتجلسه معدوم سازي پالك گوش دامي مورخه 

  

بر اساس دستورالعمل  شماره   مورخه    تعداد     پالك گوش دامي برابر شماره هاي  با حضور امضا كنندگان ذيل در تاريخ          

  .پيوست مربوط به كشتارگاه        واقع در شهرستان      استان        در محل اداره كل استان        معدوم گرديد

  

  رييس شبكه دامپزشكي شهرستان

  

  مسئول اداره نظارت اداره كل استان

  

  حراست اداره كل استاننماينده 

  

  كارشناس نظارت بهداشتي يا مسئول فني بهداشتي كشتارگاه

  

  

 


