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و تحول ارتباطات  دفتر فنآوري اطالعات، توسطدامي  دام زنده و فرآورده هاي خام رديابيدستورالعمل شناسايي و ويرايش اول 

  .تصويب شد )IVO/۵۸/۹۲(با كد  و در كميسيون تحول اداري سازمان بررسي و گرديد پيشنهاداداري 

   :هدف  -)1(ماده 

  و فرآورده هاي خام دامي در كشوردام  رديابيو تعيين ضوابط، مقررات و شيوه شناسايي 

   :واژه ها و اصطالحات با تعاريف زير به كار مي روند  در اين دستورالعمل :واژه ها و اصطالحات تعاريف  -)2(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 ا مجوز و يحمل بهداشتي گواهي : گواهي حمل -٨

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

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

بروي گوش دام ها پالك نصب كه با اخذ مجوز از سازمان براي  غيردولتييا حقيقي  وخص حقوقي ش:  يپالك كوبمركز - ١٠

   .مي كند فعاليت

  آبزيان زنده سفند، بز، شتر، اسب، ماكيان زنده وشامل گاو، گاوميش، گو: دام - ١١

   طيورتخم  و ، شيرآبزيان، طيورگوشت  گوشت قرمز، شامل : خوراکی 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

  مرکز اصالح نژاد: مرکز  - ۱۵

  نظام دامپزشکی - ۱۶

  داري ص حقيقي يا حقوقي دارنده پروانه چرا يا مجري طرح مرتعشخ: دار مرتع  - ۱۷
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نـام  ه سابقه بهره برداري ب و ، فصل چرا، مدتچرامجوزي است كه با در نظر گرفتن ظرفيت : پروانه چرا -19

براي تعليف دام در يك دوره و با توجه به عرف محل در يك مرتع با محدوده ) دار مرتع(شخص واجد شرايط 

  .دشوصادر مي ) ها طبيعي استان اداره كل منابع(ها ، مراتع و آبخيزداري ط سازمان جنگلتوس ،مشخص

  
  

سندي مشتمل بر مجموعه فعاليت هاي مربوط به حفظ، احيا، اصالح، توسعه و بهره : داري طرح مرتع - 20

ليات و برآورد برداري بهينه از مراتع كه در قالب برنامه زماني و مكاني معين و نيز پيـش بيني حجم عمـ

  .هزينه و درآمد، تهيه و به تأييد وزارت جهاد كشاورزي مي رسد
  
  
  
  

هـايش كـوچ    نظام خاص اجتماعي عشايري بوده  و براي تعليف دامء داري است كه جز مرتع: دار عشايري مرتع -21

  .مي كند

از مراتع محدوده روستا و يا از  داري است كه در روستا ساكن بوده و براي چراي دام خود مرتع :دار ساكن مرتع -22

  .مراتع يك منطقه در فصل چرا استفاده مي نمايد

  

  دستگاههای همکار - ۲۳

  گروه عملياتي - ۲۴

  

  

   :دامنه كاربرد  -)3(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

  .يگري وارد شوند، كاربرد دارد د

  :مسئوليت اجراء  -)4(ماده 

تمام . ي باشندم حسن اجراي آننظارت بر مسئول سازمان ي مفاد اين دستورالعمل بوده و مسئول اجرا سازمان و دستگاههای همکار

ال، حمل و نقل و عرضه دام و ، استحص، فرآوري، نگهداري، توليد، ترانزيتدرات، صاقيقي و حقوقي كه اقدام به وارداتاشخاص ح

  .نند موظف به رعايت مفاد اين دستورالعمل مي باشندك مي خوراكي داميخام فرآورده هاي 

  : قوانين و مقررات مرتبط -)5(ماده 
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  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه پنجم توسعه  )١٤٩(ماده  )ج(بند ) ۱( تبصره-١

   ٧/٥/١٣٨٨ نون نظام جامع دامپروري كشور مصوبقا )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 آنهاهاي دامي  ارزه با بيماريمباجرايي 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

  ١٣٩٢ماده      قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب  -٧

 كليات -فصل اول 

  :سازمان موظف است سامانه را به نحوي طراحي، مستقر و پشتيباني كند كه  -)6(ماده 

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

در يا فرآوري  ،بسته بنديكد اپيدميولوژيك مركز توليد خ توليد،مانند تاريخوراکی دامي خام دام و مشخصات فرآورده  پالك كوبي 

  .آن ثبت، جمع بندي و نگهداري شود

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

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

خارج از (ار و يا ايجاد شماره هاي تقلبي ص دهد كه هر شماره منحصر به فرد باشد و در صورت تكريدامي 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  خوراکی خام داميه وردها و فرآ مرديابي جابجايي داامكان -٤

  .شود باطلاز سامانه اختصاص داده شده شماره  خوراکی داميخام  و يا مصرف هر نوع فرآورده دام پس از حذف-٥

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

  .تكرارپذير نيستو تحت پوشش مرکز اصالح نژاد  )صاحب دار(و سگ  شماره هاي اختصاص داده شده به اسب هاي اصيل: تبصره 

  .هاي مورد تاييد شوراي عالي فناوري اطالعات رعايت شود، استاندارداز نظر امنيت داده ها-٧

  .قابل شناسايي باشد خارج از چرخه مجاز خوراکیدامي خام حمل و نقل و عرضه دام و فرآورده هاي -٨

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

   .بازخواني اطالعات مربوط به منشاء آنها وجود داشته باشد

  .ورده هاي خام دامي از طريق پيامك باشدامكان ثبت اطالعات مربوط به محموله هاي دريافتي توسط مراكز عرضه فرآ - ۱۰

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
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   .شوديكپارچه قرنطينه درج ر محموله ورودي در سامانه تاييد تخليه ه- ۱۲

 .امكان تفكيك دام داراي پروانه چرا از ساير دام ها را داشته باشد - ۱۳

  

  :كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاه و در غياب وي مسئول فني و بهداشتي كشتارگاه موظف است  -)7(ماده 

  .تارگاه گواهي بهداشتي حمل صادر نمايدكش استحصال شده دركليه الشه هاي  خروج ايبر-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 

خذ را از سازمان ا و مجوز الزم ثبت شوند هدر سامانبايد دامي خام ورده هاي آتمام خودروهاي مجاز براي حمل دام و فر -)8(ماده 

  .نمايند

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

  .الصاق نمايند

صد تعيين شده در گواهي حمل است محموله را در مقدامي موظف خام ي ورده هاآمجاز حمل دام و فر خودروراننده  -)9(ماده 

  .تعليق مي گردد ثبت آن در سامانهصورت  غير ايننمايد و در تحويل 

  .مجوز واردات به عنوان منشاء كدگذاري قلمداد مي گردد ، كد رديابيمحموله هاي وارداتي ايبر -)10(ماده 

شماره پالك هاي موجود را بنام يكي از  بايدب منحل و يا تعطيل شود مدير سيستم پالك كو مرکزكه  در صورتي -) 11(ماده 

  .هاي فعال در همان استان جابجا نمايد مرکز

براي آنها  گواهيكه  دام هايي تمامبايد كد شناسايي و اسب  گوسفند و بز گاوميشحمل گاو،  گواهيصدور  ايبر -)12(ماده 

  .درج شودي و يا مراكز پالك كوبي در سامانه صادر شده است توسط مسئول فني، بهداشتي دامدار

  ورده هاي آنآو فرگوسفند و بز  ،گاوميشگاو و  – مصل دوف

و شماره منحصر  دكبا بار) هر دو گوش ( مخصوص از يك جفت پالك  گوسفند و بز ،و گاوميش براي شناسايي گاو -)13(ماده 

  .شودبه فرد استفاده مي 

و يا موسسات مجاز وزارت جهاد كشاورزي توليدات دامي امور معاونت  اعالمكه با  گاو و گاوميش براي 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

  .د پالك مي باشدپ هماننو مشخصات ثبت شده در هر ميكروچي كد روش تخصيص ،كرد

شماره گذاري  و هر گونه داده مي شودكد هر پالك منحصراً به صورت خودكار توسط سامانه تخصيص رشماره و با:  )۲( تبصره

  .خارج از سامانه فاقد اعتبار مي باشد
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جود ندارد در در گوسفند و بزهايي كه داراي گوش كوچك و يا فاقد گوش هستند و امكان نصب پالك روي گوش و) : ۳(تبصره 

  .سن سه تا چهار ماهگي از گردنبند مناسب استفاده مي شود

عمليات مايه كوبي و ، گروه هاي مايه كوبي بخش غيردولتي و يا گروه هاي يپالك كوبمركز وسيله ه كوبي ب پالك - )14(ماده 

و گروه های عملیاتی  جهاد كشاورزيتوليدات دامي وزارت امور نژاد معاونت  تست سل و بروسلوز سازمان و كارشناسان اصالح 

   .انجام مي شود اصالح نژاد

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

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

  .دستورالعمل مي باشد

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

  .هاي واحد دامداري خود اقدام كنند اداره كل مي توانند راساً نسبت به پالك كوبي دام و نظارت موافقت تشخيص،

  

  :د داراي مشخصات زير باشدپالك باي -)15(ماده 

كه در اثر تغييرات دما و به طوري  مورد تاييد دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي دامي كي با كيفيت مرغوبيجنس پالست -۱

  )مطابق استاندارد شماره      (  .مرور زمان كيفيت خود را از دست ندهد

  .انجام شود ثبت شماره و باركد در هر دو سمت آن-۲

  .مرغوب به نحوي كه اطالعات درج شده در اثر تابش مستقيم نور، حرارت و شستشو پاك و يا كم رنگ نشودچاپ -۳

  .استفاده مجدد باشدقفل آن محكم و غير قابل باز كردن و -۴

ربوط ضوابط و مقررات م منوط به ثبت نام در سامانه و رعايتساخت و يا واردات پالك توسط اشخاص حقيقي و حقوقي  ----))))16161616((((ماده ماده ماده ماده 

  :خواهد بود

  .مستندات و تطبيق با استاندارد هاي اعالم شدهارائه -1

        .براي تامين و توليد پالك برابر ضوابط و مقررات تعيين شده و نمونه هاي ارائه شده )1(ارائه تعهد نامه محضري برابر فرم شماره -2

        ::::انجام مي شود انجام مي شود انجام مي شود انجام مي شود     ثبت نام در سامانه به روش زيرثبت نام در سامانه به روش زيرثبت نام در سامانه به روش زيرثبت نام در سامانه به روش زير    - - - - ))))17171717((((ماده ماده ماده ماده 

  www.trace.ivo.ir: ايت به آدرس ورود به س-۱

   .مي باشد  www.e.ivo.irقرنطينه به آدرس  يكپارچه ثبت نام مطابق با دستورالعمل مندرج در سامانه روشرايه مدارك و ا-۲

  )ارت بازرگانيكپي كو  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
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  و ثبت نام در سامانه سازمانبررسي مدارك توسط -۶

صدور بيمه  گوسفند و بز ،و گاوميشردات و صادرات گاو ا، وملحمايه كوبي، آزمايش سل و بروسلوز و صدور گواهي  -)18(ماده 

  .منوط به پالك كوبي آن مي باشدو صدور و تمديد پروانه چراي دام  نامه، ثبت دام به عنوان دام رجيستر و اصالح نژاد دام

  : به ترتيب زير در سامانه ثبت نام كنند پالك كوبي بايد متقاضي اشخاص حقيقي و حقوقي -)19(ماده 

  .و يا شبكه دامپزشكي شهرستان از طريق دفاتر پيشخوان دولته درخواست كتبي ئارا) الف

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

  .و بهداشتيمسئول فني  معتبر پروانه) ج 

متقاضي نسبت به بررسي مدارك  ،از دريافت مدارك روز كاري پس ۷اداره كل موظف است حداكثر ظرف مدت  -)20(ماده 

  .پالك كوبي و تاييد آنها در سامانه اقدام كند

  . اضي اعالم شودقوجود هرگونه نقص در مدارك و عدم احراز شرايط مراتب با ذكر داليل به متدر صورت   - تبصره 

  :ايند موظفند اقدام به پالك كوبي مي نمكه اشخاص حقيقي و يا حقوقي مجاز  -)21(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 ،م مستندات مربوط به درخواست پالكتما-۲

  .دو سال نگهداري نمايندحداقل براي مدت 

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

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

   .سال نگهداري مي شود ۲ سخه از آن نزد هر يك از طرفين حداقل به مدتو بهداشتي پالك گذاري هر ن

در شرايط خاص اقدام به پالك كوبي مي نمايند مطابق شرايط ذيل  كه و دستگاه همكار گروه هاي عملياتي سازمان -)22(ماده 

  :اقدام مي نمايند

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

  .ندكهاي عملياتي اقدام مي ه يص پالك به گروصاستان نسبت به تخ -۲

  .اطالعات دام را در سامانه ثبت مي نمايند دو روز كاريكوبي ظرف مدت  كگروه هاي عملياتي پس از پال -۳

 .خواهد بود) ۲۱( ماده) ۲( و) ۴( بند مستندسازي پالك كوبي مطابق -۴

  : دامداران موظف هستند -)23(ماده 

هر گونه جابجايي دام بدون اخذ گواهي حمل و ثبت در سامانه  ،كنندبراي جابجايي و حمل و نقل دام گواهي حمل را اخذ  -۱

  .ممنوع است
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  .كند تعليفمرتع  دررا براي چراي داراي مجوز چرا و يا طرح مرتع داري منحصرا دام هاي پالك كوبي شده  -۲

  .تمام دام هاي تحت پوشش اصالح نژاد را پالك كوبي كند -۳

بريده و  ،گوش دام را به طور كامل و بدون جداكردن پالك ،خارج از كشتارگاه ي دامدر صورت تلف شدن و يا كشتار اضطرار-۴

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

دامدار موظف است حداكثر  ،در مورد دام هاي تلف شده و مظنون به بيماري عفوني واگير مشترك بين انسان و دام مانند شاربن-۵

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

  .رد نظر اقدام نمايدموارد مو

سال نگهداري  ۲طراري در محل دامداري به مدت ضيك نسخه از گواهي حمل دام و يا صورتجلسات معدوم سازي و يا كشتار ا-۶

   .نمايد

 .در صورت حذف دام از گله مراتب را به شبكه دامپزشكي اعالم تا نسبت به درج آن در سامانه اقدام شود:تبصره 

  

  : نظارت بهداشتي كشتارگاه موظف استكارشناس -)24( ماده

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

ينه مي باشد و همچنين هز ي مجازدرصد بيشتر از دام ها ۱۰۰هزينه كشتار دام هاي فاقد پالك و يا بدون مجوز حمل : تبصره 

  .انجماد و بسته بندي و نگهداري گوشت استحصال شده بر عهده صاحب دام مي باشد

  .ه درج كندندر همان روز در سامارا شماره پالك هاي دام هاي كشتاري -۲

  .هاي كشتار شده را جمع كرده و به شبكه دامپزشكي محل تحويل دهد پالك دام-۳

نه با حضور نماينده حراست طي صورتجلسه نسبت به معدوم نمودن پالك ها شبكه دامپزشكي موظف است به صورت ماها: تبصره 

  .اقدام نمايندمطابق دستورالعمل شركت سازنده 

يا دستي  خوانده شده و، )ريدر( دستگاه باركدخوانبوسيله  از گوش دام جدا كند وپس از كشتار دام  را شماره پالك دام ها-۴

  .كنداطالعات در سامانه ثبت 

 اتيا كشتارگاه اقدامو به مقصد ميدان دام، دامداري ديگر  گوسفند و بزبه منظور رديابي حمل و نقل گاو و گاوميش  - )25(ماده 

  : مي شود زير انجام

  درخواست حمل و نقل دام توسط متقاضي-۱

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

  روز اداري
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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 در زمان بارگيري شماره دام هاي بارگيري شده به همراه كد-۴

  .ركت موظف است بالفاصله اطالعات را در سامانه ثبت نمايدو ش

  .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

 .د، موضوع به متقاضي اعالم مي شودتي كه به داليل بهداشتي و قرنطينه اي امكان حمل و نقل دام وجود نداشته باشدر صور-۷

  : كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاه موظف است-)26( 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 

  .و بسته بندي و نگهداري گوشت استحصال شده بر عهده صاحب دام مي باشد

  .ه درج كندندر همان روز در سامارا شماره پالك هاي دام هاي كشتاري -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 نمايندكت سازنده مطابق دستورالعمل شر

  : 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

 اتيا كشتارگاه اقدامو به مقصد ميدان دام، دامداري ديگر  گوسفند و بز به منظور رديابي حمل و نقل گاو و گاوميش - )27(ماده 

  : مي شود     زير انجام 

  درخواست حمل و نقل دام توسط متقاضي-۱

توسط  )ط ثبت شده در سامانه هاي مرتب(  ها و مايه كوبي از نظر سوابق بيماري مبدا و مقصد بررسي وضعيت دام و دامداري-۲

  شبكه دامپزشكي شهرستان حداكثرظرف مدت يك 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
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مي گردد  پالك كوب اعالم مركزاشتي حمل به گواهي بهد رديابي در زمان بارگيري شماره دام هاي بارگيري شده به همراه كد-۴

  .موظف است بالفاصله اطالعات را در سامانه ثبت نمايدپالكوب  مركزو 

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

  .هداشتي باشد مراتب به متقاضي اعالم مي شوددر صورتي كه قبل از صدور گواهي حمل و نقل نياز به اقدامات ب-۶

موضوع به متقاضي اعالم  همان روزد،در صورتي كه به داليل بهداشتي و قرنطينه اي امكان حمل و نقل دام وجود نداشته باش-۷

 .مي شود

  : گوشت موظف استوري و بسته بندي آكشتارگاه و مركز فر بهداشتي و مسئول فني و ياكارشناس نظارت بهداشتي  -)28(ماده 

  ) تاييد تخليه( .را در سامانه درج نمايد واحدبه اطالعات محموله وارده -۱

  .كندگواهي حمل صادر  واحددر هنگام خروج از محموله براي هر -۲

  .كد رديابي محموله وارده بر روي بسته بندي محموله توليد شده درج مي شود: تبصره 

محموله واصله مندرج  رديابيورده دامي بايد حداكثر ظرف مدت همان روز كد آصاحب و يا متصدي مركز عرضه فر -)29(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  گوسفند و بز و گاوميشگاو صاحبان  -)30(ماده 

  .كننددر سامانه ثبت مجاز  مركز پالك كوباقدام و اطالعات دام را از طريق 

 

روز اداري به صورت  ۳موضوع را حداكثر ظرف مدت موظف است  دامداردر صورت افتادن هر دو پالك دام،  -)31(ماده 

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

  .نگهداري كند

مجدد دام مذكور اقدام  ينسبت به پالك كوبپس از اعالم دامدار بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته  مركز پالك كوب -)32(ماده 

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

 ه باشدادكه يك پالك افت در دام هاي داشتي در صورتيموظف است در هر مرحله از پالك كوبي  مركز پالك كوب -)33(ماده 

و  نمايدتحويل شبكه دامپزشكي شهرستان داده و جفت پالك جديد دريافت و بر روي گوش نصب  وپالك باقي مانده را جدا نموده 

  .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 

 .ي گرددكشتارگاه ارسال م
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نسبت به حصول اطمينان از دام هاي وارداتي در محل قرنطينه پالك كوبي   از پيش موظف است پالك كوب  مركز - )34(ماده 

انجام ابالغي سازمان الزم بر اساس دستورالعمل هاي  اقدامات بهداشتي، قرنطينه اي اطمينان حاصل كرده و دامباليني  سالمت

  .دهد

از طريق حداكثر ظرف مدت دو روز اداري دامدار موظف است  ،حمل گواهيپس از ورود دام به مقصد تعيين شده در  -)35(ماده 

دام هاي وارده را در سامانه ثبت نمايد، بديهي است ثبت  شماره پالك ط و يا ساير مراكز پالك كوبمسئول فني بهداشتي مربو

  .آنها در سامانه مي باشدپالك منوط به ثبت شماره رنطينه قتاييد تخليه دام هاي وارده در سامانه يكپارچه 

كددار به تعداد الزم متناسب با بت پالك دام كشتار شده در سامانه، شماره دام به صورت برچسب باربالفاصله پس از ث -)36(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 

برابر را پس از صورتجلسه  است كليه پالك هاي دام هاي كشتار شدهموظف كارشناس نظارت بهداشتي كشتارگاه  -)37(ماده 

 .ارسال نمايدبه شبكه شهرستان جهت معدوم سازي در پايان هر هفته ) ۴(فرم شماره 

       و اطالعات الشه شامل كرده صادررا شتارگاه موظف است گواهي حمل الشه ها ككارشناس نظارت بهداشتي  -)38(ماده 

 .در سامانه ثبت نمايد گواهي حمل را كد الشه و كد

  و فرآورده هاي آن گوسفند و بز–فصل سوم 

ش آنها شامل خانوار عشايري، روستايي و يا واحد دامداري انجام رواحد پروشناسايي و رديابي گوسفند و بز بر حسب  ) :39(ماده

  .مي شود

همانند گاو و گاوميش يا واحدهاي تحت پوشش اصالح نژاد،  گوسفند و بز به صورت صنعتي وواحدهاي پرورش در خصوص : تبصره

  .عمل خواهد شد

  .و كد ملي دامدار استفاده مي شود) به استثناء عشاير(ري آنها كد پستي محل نگهدااز و بز، براي شناسايي گوسفند  -)40(ماده 

بيماري هاي  پايش و مراقبتسيستم سوابق بهداشتي آنها در  دكمنوط به ثبت  براي گوسفند و بز صدور گواهي حمل -)41(ماده 

 .دام است

  اسب– فصل پنجم

       اسب هاي اصيل از ميكروچيپ استفاده تك سمي هاي تحت پوشش برنامه ريشه كني مشمشه و براي رديابي  -)42(ماده 

  .مي شود

با موافقت سازمان  بايدتوسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي مجاز به منظور شناسايي و رديابي اسب واردات ميكروچيپ  -)43(ماده 

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

در و مادر اسب، محل تولد، رنگ و جنس شماره ميكروچيپ اطالعات مربوط به نژاد، تاريخ تولد، نام پدر به ازاي هر  -)44(ماده 

  .سامانه ثبت مي شود

و يا كارشناسان بهداشتي باشگاه هاي سواركاري مجاز  ،فني توسط مسئولتك سمي ها در سامانه مشخصات ثبت  -)45( 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  ۲حداكثر ظرف مدت موظف هستند 

   .دهند

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

  .نمايند

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

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

منوط به ميكروچيپ گذاري و ثبت  تك سمي هاتست مشمشه براي ور مجوز واردات، صادرات و گواهي حمل، صد -)46(ماده 

  .مشخصات مربوط در سامانه است

چيپ دام تلف شده را ، شماره ميكروموظف است آنتلف يا معدوم شود، صاحب  تك سميكه به هر علت  يدر صورت -)47(ماده 

  .به شبكه دامپزشكي شهرستان مربوط اعالم نمايندحداكثر يك هفته بعد 

شبكه دامپزشكي شهرستان موظف است حداكثر ظرف مدت دو روز پس از اعالم مرگ و يا معدوم سازي اسب،  -)48(ماده 

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

  

  

  

  

  

  

  

  



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

   

 

13 

 

  

  

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

  

  

                                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

هاي مربوط به صادرات يا واردات به شركت خدماتي به همراه مدارك گذاري دام و گواهيارائه درخواست پالك

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

        متقاضيمتقاضيمتقاضيمتقاضي: : : : كننده كننده كننده كننده اقداماقداماقداماقدام

  

 شروعشروعشروعشروع

  هاي مرتبطبر اساس دستورالعمل گذاريبررسي درخوست متقاضي و اقدام جهت پالك

  
        شركت خصوصيشركت خصوصيشركت خصوصيشركت خصوصي: : : : كننده كننده كننده كننده اقداماقداماقداماقدام

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

  دام

        شركت خصوصيشركت خصوصيشركت خصوصيشركت خصوصي: : : : كننده كننده كننده كننده اقداماقداماقداماقدام

  يكپارچهثبت اطالعات مربوط به پالك الكترونيكي صادرشده دام در شبكه 

  
        شركت خصوصيشركت خصوصيشركت خصوصيشركت خصوصي: : : : كننده كننده كننده كننده اقداماقداماقداماقدام

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

  روند آن

        كارشناس قرنطينه سازمانكارشناس قرنطينه سازمانكارشناس قرنطينه سازمانكارشناس قرنطينه سازمان: : : : كننده كننده كننده كننده اقداماقداماقداماقدام

  

 پايانپايانپايانپايان
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        تعهد شركت توليد كننده و يا وارد كننده دامتعهد شركت توليد كننده و يا وارد كننده دامتعهد شركت توليد كننده و يا وارد كننده دامتعهد شركت توليد كننده و يا وارد كننده دام    –    1111ماره ماره ماره ماره فرم شفرم شفرم شفرم ش

  

  

  

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

       كد ملي       شركت مدير

 نشاني به

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

 مطابق ضوابط اعالم شده از سوي سازمان باشد -1

 مطابق با نمونه هاي پلمب شده تحويلي باشد -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

 وله ها با نظارت آن سازمان صورت پذيردمعدوم نمودن محم -6

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

  .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 دامشناسايي انفرادي دامشناسايي انفرادي دامشناسايي انفرادي دام    ----    2222فرم شماره فرم شماره فرم شماره فرم شماره 

  

 مشخصات مالك و محل نگهداري گله

  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!�               

�.�               2��3 ا01/
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 دامدامدامدام    تغيير پالكتغيير پالكتغيير پالكتغيير پالك    –    3333ارهارهارهارهفرم شمفرم شمفرم شمفرم شم

 مشخصات مالك و محل نگهداري گله

  كدملي      نام پدر       نام خانوادگي      نام 

  كدپستي واحد             آدرس    كد اپيدميولوژيك واحد

               رد��

��ك آ��� ����  ��ر��               

�ر  ��رآ�!� ����               

�ر  ��رآ� 2��4!�  
       

               م $�ع دا

               $%اد

&'�               

   �(��  ��ر��               

آ� ا�-��-�)�ژ�+ �*( 
�(��               

�.�               2��3 ا01/

��ك --5�  6
3               
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        دامدامدامداممعدوم سازي پالك معدوم سازي پالك معدوم سازي پالك معدوم سازي پالك     –    4444فرم شماره فرم شماره فرم شماره فرم شماره 

  

  دامي مورخه  صورتجلسه معدوم سازي پالك گوش

  

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

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

  

  پزشكي شهرستانرييس شبكه دام

  

  مسئول اداره نظارت اداره كل استان

  

  نماينده حراست اداره كل استان

  

  كارشناس نظارت بهداشتي يا مسئول فني بهداشتي كشتارگاه
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  حذف يا جابجايي

    

امانه صاحبان مراكز عرضه فرآورده هاي خام دامي موظف مي باشند كد رديابي و وزن محموله وارده را از طريق پيامك به س- ۱۰

  .ارسال نمايند

  

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

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

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

  .به نزديكترين مركز بسته بندي مجاز اقدام گردد

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

و گوشت استحصالي در صورتي كه قابل مصرف تشخيص داده شود صرفآ جهت مصرف دركارخانه هاي  سالم تشخيص داده شود

ارسال   ... فرآورده هاي گوشتي حرارت ديده و يا به صورت منجمد جهت مراكز عمده مصرف از جمله رستوران ها، بيمارستان ها و 

  .مي گردد

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

   .براي درج كد رديابي بر روي بسته هاي فرآورده هاي استحصال و يا فرآوري شده تامين و راه اندازي كنند

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

  .نشود

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

  .ارائه شيوه معدوم سازي پالك هاي مستهلك-۱

  .استاندارد شكل ، اندازه ، رنگ پالك و چاپ باركد از سوي سازمان اعالم ميگردد: تبصره 

  

  

 


