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 «كاالهاي تحت نظارت دامپزشكیدام و صدور، تمدید و ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقليه ویژه حمل » اجرایی دستورالعمل

 :مقدمه
 ؛هاي دامیتر بهداشت و مدیریت بيماريادف با همكاري دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذاییاین دستورالعمل توسط 
هاي بهداشت و مدیریت بيماري و هاي طيور، زنبور عسل و كرم ابریشمبهداشت و مدیریت بيماري ؛قرنطينه و امنيت زیستی

با تدوین و پس از اخذ نظرات ادارات كل دامپزشكی استانها، در شوراي هماهنگی مدیران فنی و شوراي معاونين سازمان  آبزیان
 الزم االجرا است.توسط ریاست محترم سازمان، از تاریخ ابالغ تصویب و « دامپزشكی IVO/80/99 دستورالعمل» دك

 هدف: -1
و همچنين فراهم  كاالهاي تحت نظارت سازمان دامپزشكیدام و وسایل نقليه ویژه حمل  بهداشتی و مقرراتضوابط اعمال 

 ورهاي دامپزشكی در سطح كشكاالدام زنده و ایط الزم جهت كنترل بهداشتی حمل شر نمودن

 تعاریف واژه ها و اصطالحات: -2
واژه ها و اصطالحات به كار  8918مصوب سال  ی دامپزشكینظارت بهداشتاجرایی عالوه بر تعاریف به كار رفته در آئين نامه 

 می باشند :ز نيرفته در این دستورالعمل داراي مفاهيم زیر 

 سازمان: سازمان دامپزشكی كشور -

 شكی استاناداره كل: اداره كل دامپز -

 دامپزشكی شهرستان ادارهدامپزشكی: اداره   -

 و زنبور عسل ، دام سنگين، طيور و سایر ماكيان، آبزیاندام سبكشامل   :دام -

 دفتر قرنطينه: دفتر قرنطينه و امنيت زیستی -

 : دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذاییدفتر نظارت -

 و درمان دفتر دارو و درمان: دفتر امور دارو -

 سازمان دامپزشكی سامانه صدور پروانه سامانه: -

فرآورده هاي دارو، واكسن و مواد بيولوژیك؛  ،سموم كاالهاي دامپزشكی: كليه كاالها و اقالم تحت نظارت دامپزشكی شامل -

 ضایعات دامی،ء خوراک؛ )خوراكی و غير خوراكی(؛ آالیش دامی )خوراكی و غيرخوراكی(؛ خوراک دام، نهاده ها و اجزا خام دامی

 ؛ ...روزه؛ تخم مرغ نطفه دار؛ كندوي عسلكود و فضوالت دام؛ جوجه یك

كانتينر/كانتين/كانكس: اتاق مخصوص واجد شرایط مندرج در این دستورالعمل براي حمل دام زنده و كاالهاي دامپزشكی كه  -

 است. مستقري مجاز بر روي شاسی خودرو
 

 دامنه كاربرد: -3
دامپزشكی )برابر كاالهاي دام زنده و صدور، تمدید و ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقليه ویژه حمل  خصوص رتورالعمل داین دس
 .اربرد داردكتعاریف(  -4بند 
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از صادرات / واردات حسب مورد با استعالم  /به منظور ترانزیتهاي دامپزشكی كاالهاي حمل : ضوابط بهداشتی خودرو8 تبصره

 .شود اعالم می /دفتر سازمانهاي تخصصی و امور بين الملل/دفتر دارو و درمان/دفتر قرنطينه  دفتر نظارت

كاالهاي دامپزشكی و دام و كنترل بهداشتی و مقررات قرنطينه اي نقل و انتقال هاي ابالغی دستورالعمل كليه رعایت  :4تبصره 

 باشد.سایر بخشنامه هاي ابالغی الزامی می

 :مسئوليت اجراء -4
می نمایند، ملزم به رعایت  هاي تحت نظارت سازمان دامپزشكیكاالدام و حمل تمام اشخاص حقيقی و حقوقی كه مبادرت به 

 اجراي آن است. نمفاد این دستورالعمل می باشند و اداره كل مسئول نظارت برحس

ریخ صدور این بخشنامه نسبت به اخذ هاي دامپزشكی موظف هستند از تاكاال دام و كليه مالكين خودروهاي ویژه حمل و نقل

 پروانه از سامانه صدور پروانه سازمان اقدام نمایند.

 :قوانين و مقررات مرتبط -5

 8900قانون سازمان دامپزشكی كشور مصوب  -

 هيات وزیران 8918آیين نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشكی مصوب  -

  8989انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام دامی مصوب  آیين نامه چگونگی كنترل بهداشتی تردد، نقل و -

 قانون سازمان دامپزشكی كشور  0ه و بند )ب( ماد 9بند ) د ( ماده 

 الزامات بهداشتی: -6
 محموله هابارگيري، حمل و تخليه جهت  باید هاي تحت نظارت دامپزشكیكاالدام و مالكان خودروهاي ویژه حمل  -2-8

قرنطينه اي  –گواهی حمل بهداشتی  در نهایت اخذو در سامانه صدور پروانه سازمان  معتبر خودرو اخذ پروانه بهداشتیت به نسب

 بایدمصداق بارز تهدید عليه بهداشت عمومی تلقی شده و افراد متخلف  وحمل غير مجاز  عنوانبهدر غير اینصورت نمایند، اقدام 

 .ی گردندوفق ضوابط به مراجع قضایی معرف

  باشد.دام زنده بدون رعایت ضوابط بهداشتی قرنطينه اي ابالغی سازمان ممنوع میبارگيري و حمل  -2-4
نظير زنجيره سرد،  سازمان بدون رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی ابالغیبارگيري و حمل هرگونه كاالي دامپزشكی  -2-9

،  IVCآدرس، رتبه، ، لوگوي سازمان، شماره پروانه بهداشتی توليدواحد،  و نشانه گذاري )درج مشخصات بسته بندي ضوابط
، سامانه پيامكی ردیابی 8084به شماره تاریخ توليد/ انقضاء، دماي نگهداري محموله، سامانه اطالع رسانی و پاسخگویی سازمان 

 .باشد ممنوع می و ... (90001909محموله 
هاي تحت پوشش واحد و مسئولين فنی و بهداشتی اداره دامپزشكی، سامانه در صورت انقضاء پروانه بهداشتی خودرو در -2-9

 د.نباشقرنطينه اي نمی –صدور گواهی حمل بهداشتیمجاز به سازمان 

اخذ گواهی سالمت دام از  ،قرنطينه اي جهت حمل دام زنده )سبك و سنگين( –قبل از صدو گواهی حمل بهداشتی  -2-2

 باشد.كسيناسيون/ تست، گواهی شستشو و ضد عفونی قبل از بارگيري الزامی میدامپزشك مزرعه/واحد، گواهی وا
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 ژه حمل دام و كاالهاي دامپزشكی:ی و بهداشتی خودروهاي ویویژگی هاي فن ،ضوابط-7

 :حمل دام زنده )سبك و سنگين(خودروي ویژۀ  -8-8
 مخصوص حمل دام تشكيل شده باشد.هر خودرو حمل دام باید از دو قسمت مجزا شامل كابين راننده و اتاق  -

 اي جهت كنترل وضعيت اتاق تعبيه شده باشد.مابين كابين راننده و اتاق مخصوص حمل دام باید قاب شيشهفی -

 .اتاق حمل دام باید بر روي شاسی خودرو مستقر باشد -

 .تواند یك یا دو طبقه باشدمی سبكاتاق حمل و نقل دام  -

 این دستورالعمل باشد.( 8یك ) ده )سبك و سنگين( برابر جدولابعاد اتاق حمل دام زن -

 :مشخصات فيزیكی اتاق حمل -

 قابل شستشو و ضد عفونی(.بی اتاق پوشيده از فلز زنگ نزن )جان يسطوح بدنه دیواره ها *

  .نی(از جنس بلوط )قابل شستشو و ضد عفو و بدنه چوبی صرفاً كفاتاق حمل با حمل دام با خودروهاي داراي * 

 .كف اتاق نباید صاف و لغزنده باشد* 

 .(باید استحكام كافی را دارا باشد كفضخامت كف اتاق باید كافی باشد )* 

 باشد.و خلل و فرج مدگی و فرو رفتگی اتاق نباید داراي برآكف * 

 چرخ ها نباید در كف اتاق برآمدگی داشته و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد.* 

 :نبوده و نرده بندي شده باشد هپارچكه بدنه اتاق یك )در صورتی نرده هاي اطراف اتاقمشخصات  -
 پارچه و پوشيده ساخته شود.سانتی متر از كف باید یك 00تا ارتفاع * 
ارج از و یا به خكرده  ها گيرها بين آنشود نباید به حدي باشد كه سر دامدر باالي این قسمت تعبيه می فواصل نرده هایی كه* 

 .كند اتاقك حمل نفوذ
 :درب ورود و خروج دام -
 قرار گرفته باشد. انتهاي وسيله نقليه و در ( باشدمحكم و مجهز به قفلاستاندارد )باید * 
 .اگر دو لنگه اي باشد باید به طرف خارج باز شود * 
 گيرد.ن در پشت نيمه دیگر قرار اشد كه در موقع باز شدن نيمی از آب كشویی براگر د* 
 :ميله هاي محافظ -

شود كه ارتفاع آن از كف اتاق یك در  مورد حمل و نقل دام سنگين ميله اي براي محافظت بين هر دو راس دام قرار داده می
 متر و فواصل آن متناسب با عرض دام باشد.

 . دام مورد استفاده قرار گيردتواند در حمل و نقل  : چنانچه تریلر، تجهيزات و مشخصات فوق را داشته باشد، می8 تبصره*
گرد و مدور ساخت  بلكه باید لبه ها را،: به طور كلی سطوح داخلی كاميون یا تریلر نباید داراي لبه هاي تيز و برنده باشند4تبصره 

 زار دام نشود.تا سبب آسيب و آ
 .الزم است زیرصات به كاميون نردبانی با مشخ نياز هابراي سوار و پياده كردن دام: پلكان )نردبان( -
 محكم و قابل شتشو باشد. *
 .ن لغزنده نباشدكف آ *
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 .متر باشدسانتی 40به فواصل  ،شودوي سطح پلكان نصب و كوبيده میربست یا قطعات نرده اي كه  *
متر نباشد نرده  سانتی 80باید طرفين آن با نرده اي محافظتی كه ارتفاع آنها كمتر از  ،اگر عرض نردبان كمتر از یك متر باشد *

 كشی شود.
 :تواند ساخته شودبه طور كلی پلكان )نردبان( به اشكال و انواع مختلف زیر می

به جاي آن كه دولنگه اي به ب بدین ترتيب كه در .رودكار میبه كاميون نيز  بكه به عنوان در پلكان متصل به بدنه كاميون* 

صورت نردبانی شود و بهو لبه پایين آن به لبه انتهایی و كف كاميون لوال می طرف خارج باز شود یا كشویی باشد یك قطعه بوده

باشد و روي آن استوار بدیهی است در این مورد باید در محكم و  گيرد.به طرف خارج باز شده و انتهاي آن روي زمين قرار می

 صورت پله كار گذشته شود.نرده هایی به

 شود.متصل به بدنه كاميون كه به وسيله اهرمی باز و بسته میمينيومی و سبك مكانيكی وپلكان آل* 

 :پلكان )نردبان( مجزا و متحرک* 
آن را در موقع پياده و سوار كردن دام ها به وسيله توان در زیر پلكان قرقره هایی به منظور سهولت تحرک كارگذشته شده و می

 قالب هایی محكم به بدنه كاميون متصل ساخت.
 :اشد كهگونه اي بهي پلكان )نردبان( باید بنحوه بكارگير

 متر تجاوز كندسانتی 84نباید از  ،شودبرده می كارفاصله اولين نرده تا زمين هنگامی كه نردبان به . 

  رجه تجاوز نكندد 90شيب نردبان باید متناسب باشد و از. 
 سبد.نردبان باید داراي قالب مخصوص باشد كه به بدنه كاميون خوب و محكم بچ 

  سانتی متر تجاوز كند. 4شكاف بين نردبان و كف كاميون هنگام به كار بردن نباید از 

 :)اسب كش( مل اسبحویژۀ مشخصات خودروي  -8-4
 .دار مناسب و غير لغزنده براي پياده و سوار شدن اسب باشدباید داراي سكوي شيبكش اسب -
هاي بدن پوشانيده شود تا در صورت برخورد با هركدام از قسمتضدعفونی  قابل شستشو وكامالً با فوم  كشهاي اسب دیواره -

 هيچ گونه جراحت یا پارگی به وجود نياورد.
اسب باشد تا حيوان به راحتی در آن قرار گرفته ولی امكان قدم برداشتن در  ۀكش متناسب با جثرض و ارتفاع اسبطول، ع -
 ها به همدیگر نباشد.ها و پاآوردن بيش از حد سر یا جمع كردن دست همچنين مجبور به پایين .را نداشته باشدآن
كش فضاي كافی براي قرار دادن وسایلی مانند: بُرس، سطل آبخوري و سطل غذاخوري )بدون آنكه در در داخل اسب -

 .مجاورت دست و پا و بدن حيوان قرار گيرد( تعبيه شود
كش است كه درجه داشتن سيستم هواي كنترل شده داخل اسبترجيحاً اشد. داراي پنجره و هواكش مناسب ب بایدكش اسب -

 .مناسب برقرار باشدۀ مناسب را ثابت نگه داشته و تهویهحرارت 
 بر روي خودروي حمل اسب. GPSنصب  -
 را داشته باشد. حمل اسب تریلر  و كشش توانایی كنترل باید كشاسب يخودرو -
 .مدادي اوليه در آن قرار داده شوديه تعبيه شده و وسایل اي كمك هاي اولكش جعبهدر اسب -
سالمت دام از دامپزشك، گواهی  اخذ گواهی ،اي جهت حمل اسبقرنطينه –از صدو گواهی حمل بهداشتی  قبلتوجه:  *

 است.هاي صورت پذیرفته، گواهی شستشو و ضد عفونی قبل از بارگيري الزامی واكسيناسيون و تست
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 ژۀ حمل ماهيان زنده پرورشی:خودروي وی -8-9
اي قرنطينهدر زمان صدور گواهی حمل بهداشتی دامپزشك مزرعه  توسط پرهيز غذایی و دارویی و ماهی گواهی سالمتارائه  -

 الزامی است.
  :آماده سازي ماهی براي حمل -
  :پرهيز غذایی* 

  شود. غذادهی متوقف  ،ساعت قبل از حمل و نقل 42در ماهيان سرد آبی حداقل 
 غذادهی متوقف شود. ،ساعت قبل از حمل و نقل 21كيلومتر باید  400تبصره : در فواصل بيش از 

 با فشار دادن ناحيه شكمی نزدیك مخرج از چند نمونه ماهی بصورت تصادفی و  :تشخيص پر یا خالی بودن شكم ماهی
از  باید ،شكم ماهيانپر بودن مشاهده  در صورتكه شود مشاهده خروج و یا عدم خروج غذا از شكم ماهی انجام می

 حمل و نقل آن خودداري شود. 
  ساعت قبل از بارگيري هر گونه غذادهی  21درماهيان گرم آبی باید یك هفته قبل از بارگيري هر گونه كوددهی و

  .متوقف شود
  .رعایت زمان پرهيز از مصرف دارو قبل از حمل و نقل الزامی است 

 :ی زندهتانكر حمل و نقل ماه -
 اكسيژن رسانی، سيستم آبگيري و تخليه )با نيروي موتور( باشد. ،مجهز به سيستم حفظ دما، هوادهی* 
 مجهز به نردبان جهت سهولت بارگيري باشد.* 
 مجهز به لوله خروج گازهاي زاید باشد. * 
  .و بدون صدمه زدن به ماهيان انجام شودبه اندازه اي باشد كه بارگيري و تخليه به آسانی  بایدمدخل ورود و تخليه تانكر * 
شستشوي تانكر حمل و نقل با مواد ضد عفونی كننده مجاز و ترجيحا آب نمك الزامی بوده و موضوع بایستی به تائيد مسئول * 

 فنی و بهداشتی مزرعه برسد.
 تانكر باید با آب تميز و عاري از كلر و مواد شيميایی قبل از انتقال و بارگيري شود.* 
 ب حوضچه یا استخر نگهداري ماهی ضررورت دارد.آب تانكر با آهم دمایی و هم فشاري * 
 توجه به گونه و سایز  ماهی تنظيم شود. ادرجه حرارت در طول مدت حمل باید ب* 

 ب تانكر باید قبل و در طول مدت حمل به ميزان كافی تامين و تنظيم شود.* ميزان اكسيژن آ
 تبصره:
 متر  4اتمسفر حداكثر تامين كننده اكسيژن  800متر مكعب اكسيژن خالص و فشار  0ن با حجم هر كپسول اكسيژ

ساعت براي ماهيان سرد آبی  92ساعت براي ماهيان گرم آبی و یك متر مكعب آب به مدت  92مكعب آب به مدت 
 خواهد بود.

  ميلی گرم در ليتر و براي ماهيان  8ر  از كمت نبایدحداكثر ميزان اكسيژن محلول در تانكر حمل براي ماهيان سرد آبی
 ميلی گرم در ليتر باشد. 0گرم آبی كمتر از 

 برابر ظرفيت تانكر صورت پذیرد. بایدحمل ماهی زنده * 
 *تبصره:
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  800تا  00در هر متر مكعب آب تانكر با توجه به مسافت مدت زمان حمل و نقل و شرایط آب و هوایی ميتوان 
 گرم را حل كرد. 900وزن متوسط كيلوگرم ماهی زنده به 

  )شود.درصد در نظر گرفته می 0تلفات حمل و نقل ماهی زنده )گرم آبی و سرد آبی 
  .حمل توامان ماهی گرم آبی و سرد آبی در یك تانكر ممنوع است 

  ي زنده:حمل ميگو خودروي ویژۀ-8-2
هاي مناسب مورد تأیيد سازمان از باید به روش: ()پس از شناسایی مرحله رسيدگی جنسی حمل و نقل ميگوهاي مولد -8-2-8

متر انجام گيرد، به طوري سانتی 8تا  2قطر  متر وسانتی 90تا  40به طول  P.V.C جمله توسط لوله هاي سوراخ دار از جنس
 .شودریزي جلوگيري كه از خم شدن بدن ميگو به منظور تخم

باید از تكه هاي یونوليت در نوک  ،در اثر ضربه زدن به طرفين جهت جلوگيري از آسيب دیدگی روستروم ميگوي مولد -
 .استفاده كرد« روستروم »
 ليتر به ميزان یك سوم آب دریا و 40تا  40لوله هاي حاوي موليدن را باید درون كيسه هاي پالستيكی دو جداره با گنجایش  -

سپس این كيسه ها درون  لوله حاوي مولد در هر كيسه( و 0 تا 2گراد قرار داد )درجه سانتی 40تا  44دو سوم اكسيژن با دماي 
 .شودجعبه هاي یونوليتی حاوي تكه هاي یخ قرار داده می

  .گيردیخ گذاري صورت می در صورت لزوم تجدید بسته بندي واكسيژن دهی و ،مدت زمان حمل با توجه به بعد مسافت و -
در مخازن  ، در كيسه هاي پالستيكی و 2و  9سته بندي مربوط به مراحل تواند بدون بمی 4و  8نقل ميگوي مراحل  حمل و -

 .ليتري انجام پذیرد 00تا  90تاریك با گنجایش 
 .می باشد 2و 9مانند مولدین مراحل  4و  8سایر نكات براي حمل ونقل مولدین مراحل  -
 .هيچگونه تفاوتی وجود ندارد و بوده انتقال ميگوهاي مولد پرورشی نيز مانند ميگوهاي مولد دریایی مراحل نقل و -
 :وپٌست الرو ميگ انتقال الرو و نقل و -8-2-4
  .از یك گونه باشند داراي اندازه یكسان و پًست الروها ترجيحاً باید از یك مركز تكثير )هچري( و -
ها نسبت عكس سن آن ل ونقل باید با فاصله مركز تكثير تا مزرعه، مدت زمان حم تراكم پًست الروها در هنگام حمل و -

  .داشته باشد
 تبصره: 
 2000هاي كوتاه مدت )كمتر از شش ساعت( تراكم پًست الرو پانزده تا بيست روزه حدود نقل در مسافت براي حمل و 

 قطعه و 9200تا  4000ساعت  84تا  2براي حمل در مدت بين  باشد وليتر آب دریا بسيار مناسب می 1تا  2قطعه در 
 د.شوقطعه توصيه می 4000ساعت كمتر از  84بيش از  براي حمل

 درجه  44تا  40ليتر ودر دماي بن  40نقل پًست الروها باید درون كيسه هاي پالستيكی دوجداره به گنجایش  حمل و
 د.سانتی گراد، از طریق استفاده از كيسه هاي یخ در كنار كيسه هاي پالستيكی دو جداره انجام گير

 .ساعت قبل از انتقال باید قطع گردد 2وها حداقل تغذیه پًست الر -
 تبصره: 
 نقل، جهت تغذیه احتمالی پًست الروها ، باید از یك تا  یا در مدت زمان طوالنی حمل و در مسافت هاي طوالنی و

 .دوقاشق مرباخوري آرتيميا به هركيسه اضافه گردد
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یك  و Tris Hcl آلی به ترتيب به ميزان یك گرم ماده همچنين جذب مواد ( و4/1حدود آب ) pH جهت ثابت نگه داشتن -
 .تا دو گرم كربن فعال به كيسه هاي حمل افزوده گردد

مابقی  و ppt 999تا  90كيسه هاي حاوي پًست الرو باید به نسبت یك سوم تا یك چهارم حاوي آب دریا )به شوري حدود  -
 د.با نواركش الستيكی محكم بسته شو با اكسيژن پر شده و

 خودروي ویژۀ حمل كندوي عسل: -8-0
 سطوح داخلی كابين حمل باید پوشيده از فلز زنگ نزن و قابل شستشو و ضد عفونی باشد. -
 سانتی متر كمتر باشد. 0كف نباید صاف و لغزنده  باشد و ضخامت نباید از  -
 .كف نباید داراي برآمدگی و فرو رفتگی و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد-
كف و دیواره هاي خودرو از جنس مواد قابل شستشو و ضد عفونی شونده باشد و فاقد ترک یا شكستگی و یا مواردي باشد كه  -
 تواند محل تجمع آلودگی باشند.می
گواهی شستشو و ضد عفونی به اداره دامپزشكی جهت اخذ گواهی حمل ارائه قبل از بارگيري و  خودرو ضدعفونی وشستشو  -

 ی قرنطينه اي. بهداشت

 

 
 و "نوزوما"هاي واگير نظير كندوهاي زنبور عسل قبل از حمل توسط دكتر دامپزشك از نظر بيماريتائيدیه سالمت ارائه  -

 . ايقرنطينه –جهت اخذ گواهی حمل بهداشتی به اداره دامپزشكی  "آگارآپيس وودي"و  "واروا"هاي آلودگی به انگل و"لوک"
درمانی،  انتقال و كوچ براي زنبورستان بعد از اقدامات دارو اجازه نقل و ،هاي فوق در زنبورستانماريدر صورت وجود بي - 

  .پس از تایيد دامپزشك مجاز، صادر خواهد شد و یبهداشتضوابط رعایت  ضدعفونی و
 حمل طيور زنده: ویژۀ يخودرو -8-2

 

 اننده و اتاق مخصوص حمل طيور تشكيل شده باشد.حمل طيور باید از دو قسمت مجزا شامل كابين ر يهر خودرو -

 فی مابين كابين راننده و اتاق مخصوص حمل دام باید قاب شيشه اي جهت كنترل وضعيت اتاق تعبيه شده باشد . -

 اتاق حمل طيور  باید بر روي شاسی خودرو مستقر باشد. -

  :مشخصات فيزیكی اتاق حمل -

 شستشو و ضدعفونی باشد. قابل پوشيده از فلز زنگ نزن ،جانبی اتاق يسطوح بدنه دیواره ها* 

 است.با خودروهاي داراي اتاق حمل با كف یا بدنه چوبی ممنوع  طيور حمل * 

 كف اتاق نباید صاف و لغزنده باشد.* 

  .باشدداشته كافی و استحكام اتاق باید ضخامت * كف 

 باشد.لل و فرج و هر گونه خكف اتاق نباید داراي برآمدگی و فرو رفتگی *

 چرخ ها نباید در كف اتاق برآمدگی داشته و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد.* 
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 اي باشد كه از تكان شدید جلوگيري شود.ع كف از سطح زمين باید به اندازهارتفا* 

 :دیواره اطراف اتاق -
 .تر از كف باید یك پارچه و پوشيده ساخته شودسانتی م 00تا ارتفاع طراف اتاق باید مشبك باشد و بدنه دیواره هاي ا* 
ورود هواي سرد، تابش و از  ،در قسمت جلو و اطراف اتاق حمل باید با كشيدن چادر ضد آب و مقاومدر طی حمل طيور زنده  *

 شود.باران و ... محافظت  گرماي شدید آفتاب،
 :هاي حمل طيور به كاميوندرب ورود و خروج قفس - 
 اید استاندارد )محكم و مجهز به قفل( باشد و در انتهاي وسيله نقليه  قرار گرفته باشد.به طور كلی ب* 

 اي باشد باید به طرف خارج باز شود.* اگر دو لنگه
 ن در پشت نيمه دیگر قرار گيرد.موقع باز شدن نيمی از آ در* اگر درب كشویی باشد، 

 .تواند در حمل و نقل طيور مورد استفاده قرار گيرده باشد، میتبصره: چنانچه تریلر، تجهيزات و مشخصات فوق را داشت
 :هاي ویژۀ حمل طيور كشتاريقفس -
 باشد. مستحكم از پالستيك بایدها جنس قفس* 
 طيور باشد. جهت تخليه و بارگيري  ،در قسمت باال بداراي در *

 

 باشد:اي ها باید به گونهقفسطراحی * 
 عفونی باشند.خوبی قابل شستشو و ضدبه بوده و نيز دیواره ها با یكدیگر موربها و  زوایاي كف با دیواره 
 روي هم نریزند.و  گون نشدهواژشوند در یكدیگر محكم گردند تا در طی حمل وقتی بر روي هم چيده می 
  :س هاي قابل حمل مرغقفتقریبی  ابعاد* 

  :سانتی متر 90ارتفاع 
  :سانتی متر 10طول 
  :رسانتی مت 20عرض 
 قطعه 1تا  0 :تعداد مرغ در هر قفس بر حسب فصل )سرد /گرم(* 
ها بين قفسو گردش هوا  كه امكان تهویهبه نحوياز یكدیگر بارگيري كرد مناسب با فاصله باید ها را در داخل خودرو قفس* 

 وجود داشته باشد.
وفق ضوابط مزرعه دامپزشك  موارد زیر توسط مستلزم انجام اي جهت حمل طيور زندهقرنطينه –صدو گواهی حمل بهداشتی * 

 است:ابالغی سازمان 
  گواهی سالمت طيورارائه  
  تایيدیه زمان پرهيز از مصرف دارو و پرهيز غذایی 

 واكسيناسيون كارت 

  حمل طيور زنده  هايو قفسو ضد عفونی قبل از بارگيري خودرو گواهی شستشو 

 :حمل جوجه یك روزه ویژۀ خودروي -8-8
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خودرو حمل جوجه یك روزه باید از دو قسمت مجزا شامل كابين راننده و كانتين مخصوص حمل جوجه یك روزه تشكيل هر  -

 شده باشد.

رطوبت و نحوه چرخش هوا و وضعيت تهویه ، ميزان )ترموگراف( هيزاتی باشد كه بتواند وضعيت دماراي تجاكابين راننده باید د -

ظه نشان داده و نيز در طول مسير با ثبت تاریخ و ساعت آغاز حمل جوجه و زمان در طول داخل كانتين حمل جوجه را در هر لح

آماده و قابل  ،مسير، بتواند این اطالعات را در گراف ثبت نماید به طوري كه منحنی گراف در پایان حمل و زمان تحویل جوجه

  .بررسی باشد

اي با دید كافی و الزم جهت كنترل وضعيت داخل باید قاب شيشه مخصوص حمل جوجه یك روزه ربين كابين راننده و كانتين -

 اتاق تعبيه شده باشد.

 .در صورت امكان سيستم دوربين مدار بسته به همراه مانيتور در كابين راننده نصب گرددشود توصيه می -

 :مخصوص حمل جوجه یك روزه ركانتين -

 . باشد اتاق حمل جوجه یك روزه باید روي شاسی خودرو مستقر-

 حمل: رمشخصات فيزیكی كانتين -

 .زن و قابل شستشو و ضد عفونی باشدپوشيده از فلز زنگ ن باید :سطوح اتاق* 

 كانتين:كف * 

 سانتی متر كمتر باشد 0نباید از  آن نباید صاف و لغزنده باشد و ضخامت . 

 برآمدگی و فرو رفتگی و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد فاقد. 

 ره داخلی از جنس چوب نباشد( و فاقد ترک یا شكستگی و یا اس مواد قابل شستشو و ضد عفونی شونده باشد )جداز جن

 .تواند محل تجمع آلودگی باشندموردي كه میفاقد هر 

  :رجی كانتينجداره هاي داخلی و خا*

 آلودگی هستندكه محل تجمع شكستگی یا هر موردی /) فاقد ترکقابل شستشو و ضد عفونی  از جنس مواد 

 شده باشد هجداره داخلی و خارجی كانتين از مواد عایق حرارتی استفاد در بين دو. 

 رنگ جداره هاي داخلی و خارجی كانتين حمل جوجه باید سفيد رنگ باشد. 

 :رهاي حاوي جوجه یك روزه به كانتينخروج كارتن و دوور بدر  *

 شد و در عقب كاميون قرار گرفته باشدبه طور كلی باید محكم و مجهز به قفل و بند با . 

 اي باشد باید به طرف خارج باز شوداگر در دو لنگه . 

 نيمی از آن در پشت نيمه دیگر قرار گيرد ،اي باشد كه در موقع باز شدناگر در كشویی باشد باید به گونه. 

شود مجهز كرد تا در مواقعی كه ن نصب میپذیر كه در پشت آرا به پرده پالستيكی انعطافتوان خودرو در فصل سرما می -

 هنوز جوجه ها بارگيري نشده اند گرماي داخل حفظ شود.
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 .مورد استفاده قرار گيردجوجه یك روزه تواند در حمل و نقل چنانچه تریلر تجهيزات و مشخصات فوق را داشته باشد می -

 تجهيز نور كافی در كانتين حمل -

 .عایق و قابل شستشو باشند و تمام درب ها دوجداره كامالً( كف و سقف، دیوار ها) عایق بندي بدنه -

 .استدرصد در كابين حمل جوجه الزامی  80-80گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 40-44تامين درجه حرارت  -

 :سيستم هاي گرم كننده و خنك كننده -

كه به وسيله حرارت موتور كاميون گرم شده به عنوان  از آبی توانمی .وسيله حمل جوجه ها باید گرم شود ،در مناطق سرد* 

 .اگر چه استفاده از مولدهاي الكتریكی توليد حرارت با رعایت اصول ایمنی، بالمانع است .منبع حرارتی استفاده كرد

يستم سرد ورد لذا استفاده از یك سآ را فراهم نمی در كابين كاميون خنك كنندگی كافی جریان هوا ،هاي گرم سالدر ماه* 

 باید مورد توجه قرار گيرد.استاندارد جهت توزیع یكنواخت هواي خنك كننده 

 تهویه هوا: -

 .سيستم هاي ورود هواي تازه و چرخش هوا باید از هم مجزا باشند* 

 .متر بر ثانيه در نظر گرفته شود 1/0حداقل گردش هوا در كابين حمل جوجه * 

 .الزامی استموتور كاميون خاموش بودن  ن بارگيري و یا تخليه جوجه،در زما* 

باید دقت كرد كه در زمان باز بودن درهاي   ،وردن هواآدر صورت استفاده از یك سيستم تهویه تحت فشار براي گردش در * 

 .یابدعقب، چرخش هوا به شدت كاهش می

 هاي سيستم تهویه باید وجود داشته باشد.امكان تنظيم كاركرد كليه بخش* 

 :هاي اضطراريسيستم -

كاميون باید مجهز به یك سيستم هشدار دهنده باشد كه در صورت بروز هر گونه اشكال در  :نصب سيستم هوشمند مركزي* 

 ، راننده را مطلع سازد.رفتن دما /پایينتهویه و باال

 مان از شبانه روز باشد.زهر  كانتين باید داراي امكانات تامين نور به ميزان كافی جهت بررسی وضعيت داخل كانتين درنور:  -

 كارتن )جعبه( حمل جوجه: -

هاي مقوایی انواع پالستيكی نسبت به كارتن .شرایط محيطی متفاوتی را نياز دارند ،هاي مقواییجعبه هاي پالستيكی یا كارتن* 

 .يز ظرفيت كمتري دارندبراي جذب رطوبت حاصل از تنفس جوجه ها ن، ضمناً شوندتر میو در زمستان سرددر تابستان گرمتر 

 90تا  10قطعه و در فصول گرم  800قطعه تجاوز كند )در فصول سرد حداكثر  800تعداد جوجه هاي داخل هر كارتن نباید از * 
 قطعه(
 . ه شوندردیف روي هم چيد 2هاي حمل جوجه نباید بيش از كارتن ،در زمان بارگيري و یا تخليه* 
ها ضروري نآدر نظر گرفتن فضاي عمودي و افقی الزم بين  ،وراخ موجود بر روي كارتنباید اطمينان حاصل نمود كه س* 
 است.
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 . ( باید روي كارتن ثبت شده باشدو ... تاریخ توليدواحد  آدرس ، كد بهداشتیل كارخانه جوجه كشی )نام واحد ، مشخصات كام* 
د و از نگهداري و استفاده از آن در سالن به هر نيده شوپس از تحویل جوجه به مرغداري سوزان بایدهاي حمل جوجه كارتن* 
 .جلوگيري گرددو یا استفاده مجدد از كارتن هاي مذكور در كارخانه جوجه كشی  نحو
 :خوراكیورده هاي خام دامی حمل و نقل فرآ ۀژوی يخودرو -8-1
  :رمشخصات فيزیكی كانتين -

 درو مستقر باشد.حمل فرآورده خام دامی باید روي شاسی خو كانتينر* 

 سطوح اتاق باید حتی المقدور پوشيده از فلز زنگ نزن و قابل شستشو و ضد عفونی باشد .* 

 ، سقف و دیواره ها:كف* 

  سانتی متر كمتر باشد 0نباید صاف و لغزنده  باشد و ضخامت نباید از كف. 

 باشد. كف و سقف و دیواره ها نباید داراي برآمدگی و فرو رفتگی 

  تواند محل تجمع آلودگی باشدمی و یا هر موردي كهفاقد خلل و فرج  بوده و سطحباید همباید ف اتاق حمل سراسر ك 

  باشد.

 باشدحمل  فرآورده هاي خام دامی از جنس مواد قابل شستشو و ضد عفونی  رجداره هاي داخلی و خارجی كانتين. 

  از مواد عایق حرارتی استفاده شده باشد ردر بين دوجداره داخلی و خارجی كانتينباید. 

 سفيد رنگ باشد. حمل  باید از رنگ روشن ترجيحاً ررنگ جداره هاي داخلی و خارجی كانتين 

 جایگاه نصب پلمپ باشد و در عقب  باید محكم و مجهز به قفل و  رخروج فرآورده خام دامی به كانتين ورود و بدر

 .باز شود خارج و به سمتقرار گرفته باشد خودرو 

 نصب راه خروج آب در كانتينر 

  در خودروهاي حامل فرآورده هاي خام دامی منجمد ترجيحاً نصب پرده هوا )پرده پالستيكی انعطاف پذیر و قابل

 شستشو و ضد عفونی(.

  خودروهاي ویژه حمل فرآورده هاي خام دامی منجمد باید مجهز به پالت كف كانكس از جنس مناسب )قابل شستشو و

 عفونی و داراي استحكام كافی( باشد. ضد

نصب ترموگراف، خوانشگر )ریدر( ترموگراف و زنگ هشدار براي اعالم دماي بيشينه و كمينه الزامی جهت كليه خودروهاي  -

 حمل فرآورده هاي خام دامی )تازه و منجمد( الزامی است.

تحت هر عنوان ممنوع و  مذكور ژه حمل فرآوردهي ویهادامی توسط خودرو خام عرضه و خرده فروشی فرآورده هايهر گونه  -

 پيگرد قانونی دارد.

غير بسته فرآورده هاي  ازباید همچنين فرآورده هاي خام دامی بسته بندي شده دامی تازه و منجمد و خام  ورده هايكليه فرآ -

 . هاي واجد شرایط حمل شوندخودرو توسطو  جداگانه بصورتبندي 

 .باشد بالمانع می ي حمل مجاز،( توسط یك خودروده هاي دامی بسته بندي شده )بجز آبزیانورفرآمان انواع اتوحمل  -
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 باشد. ممنوع می و بدون درج مشخصات بصورت فله و فاقد بسته بنديورده هاي خام دامی حمل فرآ -

 باشد.  قرنطينه اي ممنوع می –حمل فراورده هاي خام دامی بدون اخذ گواهی حمل بهداشتی  -

قرنطينه اي درج  بررسی و در گواهی حمل بهداشتی  بایدقبل از بارگيري و دماي كانتينر  ورده خام دامیفرآ دماي عمق -

 . گردد

و فعال بودن ترموكينگ وفق ضوابط سازمان  داخلی كانتينر )ترموگراف( حصول اطمينان از دماي استاندارد پس از صرفاًبارگيري 

 گيرد.انجام می

 .باشد كانتينربر حسب ظرفيت و مطابق استاندارد هاي  بایدگيري فرآورده هاي خام دامی مقدار بار -

از سطح زیرین اواپراتور تجاوز  نبایدارتفاع محموله  ،در صورتی كه سيستم خنك كننده اواپراتور نزدیك سقف تعبيه شده باشد -

 . نماید

، رانندگان و پرسنل حمل و تخليه محموله هاي فرآورده هاي خام در زمان بارگيري و تخليه محموله فرآورده هاي خام دامی -

 دامی باید ملبس به لباس كار تميز و مناسب باشند و بهداشت فردي رعایت و كارت بهداشت معتبر نيز بهمراه داشته باشد. 

 مجاز و فاقد بو الزامی است.بعد از تخليه هر گونه فرآورده خام دامی در مقصد مورد نظر شتسشو و ضد عفونی خودرو با مواد  -

 تجهيز جعبه كمك هاي اوليه خودروهاي فرآورده هاي خام دامی الزامی است. -

نمایند باید مجهز به سيستم خنك كننده مناسب به خودروهایی كه مبادرت به حمل فرآورده خام دامی منجمد بسته بندي می -

 ر صفر( باشند.درجه سانتی گراد زی 81منظور تامين برودت مورد نياز )

باشد ولی دماي فرآورده باید درجه سانتيگراد قابل اغماض می 80افزایش دماي فرآورده خام دامی خوراكی منجمد تا منهاي  -

درجه سانتی گراد كاهش داده شود. درصورت افزایش  81در اسرع وقت )در طی انتقال یا بالفاصله پس از تحویل( به منهاي 

درجه سانتی گراد زیر صفر( باید اقدام اصالحی )ضبط موقت، بررسی  80تر از حد بحرانی )دماي فرآورده منجمد بيش

ارگانولپتيك، نمونه برداري و آزمایشات الزم( وفق ضوابط انجام گيرد. در صورت انطباق معيارهاي بهداشتی )ارگانولپتيكی و 

 گيرد. یع فرآورده تحت نظارت اداره كل صورت میآزمایشگاهی( و احراز قابليت مصرف فرآورده خام دامی، دستور مصرف سر

و با درج  پس از طی شدن جمود نعشی ،واجد لفافه و یا سلفون الشه استحصالی گوشت قرمز: دام كشتاري الشهحمل  -

 و كد لوگوي سازمان دامپزشكی كشور ، تاریخ انقضاء،، تاریخ توليد، جنس دامبرچسب مشخصات شامل )نام كشتارگاه، نوع دام

IVC) سقف از  از واجد قالب آویزدر خودروهاي حمل ویژه  صرفاً وبارگيري  بهداشتی در سردخانه كشتارگاه با رعایت ضوابط

جهت انتقال الشه استحصالی گوشت قرمز در خودروي حمل  هاقالب و ریل .شودمی و حمل بارگيريجنس فلز زنگ نزن 

نكس به سقف كا سانتی متري از ریل مجاور، 90داقل ري از دیواره كانكس و حمتسانتی 40با فاصله مناسب حداقل باید  ،گوشت

 باشد. ها به دیواره كانكس ممنوع مییلاتصال قالب یا ر .متصل شوند

با دیواره ها و كف نباشد و در تماس وري انجام گيرد كه الشه و آالیش الیش خوراكی مربوط باید طالشه ها و آچيدمان  -

 .ها جریان داشته باشدكنواخت بين آنهواي سرد بصورت ی
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در بسته بندي  پایه دار با گنجایش حداكثر دو ردیف مرغبهداشتی  درون سبد هاي مشبك :بسته بندي كامل حمل مرغ تازه -

هرگونه  جریان داشته باشد.فی مابين سبدها  نحوي باشد كه هواي سرد بصورت یكنواختههر سبد صورت پذیرد و چيدمان آن ب

 باشد.ندن یخ بر روي بسته بندي و سبدهاي مرغ ممنوع میپوشا

 رطوبت با تامين گراد والی چهار درجه سانتی صفربا تامين دماي استاندارد هاي بهداشتی و در سبد "صرفا :حمل ماهی تازه -

دت سردخانه كانتينر حمل گردد تامين بروتاكيد می. مجاز است ماهی بر روي (پوشانيدن پودر یخ خوراكی و بهداشتی)مورد نياز 

 باشد. (ترموكينگ)استفاده از سيستم خنك كننده با ماهی 

هاي واجد شرایط بهداشتی داراي كانتينر سردخانه دار با در خودروحمل تخم مرغ و  قبل از بارگيري :حمل تخم مرغ خوراكی -

وفق  و رعایت ضوابط نشانه گذارياستاندارد  بسته بنديحصول اطمينان از نسبت به  باید گراد،سانتی درجه 84الی  2دماي 

 آید.اقدام الزم را بعمل  تخم مرغ  بر روي پوسته و بسته بنديضوابط سازمان 

 : حمل شير -

 CIPاز جنس استيل نصب شده روي شاسی خودور و مجهز به سيستم دوجداره باید داراي تانكر خودروهاي ویژه حمل شير  *
 . ك باشندد عفونی اتوماتيضجهت شستشو و 

 بدون هر گونه خلل و فرج و نشتی باشد.  واجد عایق بندي داخلی بایدير خودروهاي حمل ش *
 جهت بازدید و نمونه برداري تعبيه گردد. اي دریچه بایدحمل شير  يدر تانكرها *
 : آبزیان، ، طيوردام، خوراکو هاي اوليه  نهادهحمل خودروي ویژۀ  -8-9

 .زن و قابل شستشو و ضد عفونی باشدباید پوشيده از فلز زنگ ن سطوح داخلی كابين حمل -
 .سانتی متر كمتر باشد 0كف نباید صاف و لغزنده  باشد و ضخامت نباید از  -
 .كف نباید داراي برآمدگی و فرو رفتگی و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد -
ره داخلی از جنس چوب نباشد( و فاقد افونی شونده باشد )جداز جنس مواد قابل شستشو و ضد ع و دیواره هاي خودرو كف -

 .تواند محل تجمع آلودگی باشندترک یا شكستگی و یا مواردي باشد كه می
 فاقد ترک/ و جداره داخلی از جنس چوب نباشدقابل شستشو و ضد عفونی )  از جنس موادخودرو  جداره هاي داخلی و خارجی -

 .ستندكه محل تجمع آلودگی هشكستگی 
در پلی اتيلن یا كيسه هاي سه الیه )توليدات كارخانجات خوراک دام، طيور وآبزیان باید توسط گونی كليه حمل بارگيري و  -

  .صورت گيردواجد ضوابط نشانه گذاري وفق ضوابط ابالغی سازمان  مورد كنسانتره هاي طيور وآبزیان( یك بار مصرف
 .ا از خود عبور دهند وكامالً غير قابل نفوذ باشندها نباید رطوبت رپاكت ها یا گونی -

 .كيلوگرم باشد 00ها حداكثر وزن گونی - 
  د.یا پالت هاي پالستيكی پوشيده شو در صورت امكان توسط پالستيك كف كانتينرها باید كامالً خشك باشد و -
 .هاي سرپوشيده كه قبالً ضدعفونی شده باشندنقل توسط كاميون حمل و -
 .مش( از بونكرهاي استریل گالوانيزه استفاده شودحمل خوراک پودر ) جهت -
 –گواهی حمل بهداشتی آبزیان باید با  خوراک از كارخانجات به واحدهاي پرورش دام وطيور و ونهاده اوليه  حمل هرگونه -
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 .گيردصورت قرنطينه اي اداره دامپزشكی و یا مسئول فنی و بهداشتی كارخانه و یا انبار نگهداري 
دیواره هاي فلزي  كف و واجدهاي در خودرو شود بایدرگيري میحمل نهاده اوليه منجمله ذرت، سویا و ... كه بصورت فله با -

 .شود انجامب آبليت شستشو و ضد عفونی و ضد او واجد چادرهایی با ق قابل شستشو و ضد عفونی

 دامی:ۀ حمل فضوالت دامی و آالیش غير خوراكی ي ویژخودرو -8-80
یكنواخت، صاف و صيقلی قابل شستشو و ضد عفونی كردن و بدون هرگونه زاویه و خلل و  دیوار، سقف و كف اتاق باید كامالً -

 فرج باشد، به نحوي كه موجب نشت و یا انتشار آلودگی در مسير حمل نشود.

 نصب تجهيزات الزم به منظور سهولت تخليه كود از جمله جك/ باال بر. -

 عمل آید.هخليه مواد باید به نحوي باشد كه از ریزش مواد و هدر رفت آن در زمان حمل و نقل ممانعت بدرب ت -

باید سطح اتاق با پوشش هاي مناسب )قابل شستشو و ضد عفونی و نيز غير قابل  ،در صورت استفاده از خودروهاي حمل روباز -

 نفوذ آب( پوشانيده شود.

 نمود.  استفادهاز تانكرهاي مخصوص و یا گنجایه هاي مناسب براي این امر براي حمل فضوالت مایع باید  -

 از كيسه هاي نایلونی از جنس مجاز و مستحكم و بهداشتی استفاده گردد. بایدجهت حمل آالیش غير خوراكی دامی  -

یخ توليد، نوع محموله ، تار IVC كد نام واحد، آدرس،شامل نشانه گذاري بر روي بسته بندي آالیش غير خوراكی دامی  -

 است.الزامی  ،/ منجمد( و شرایط نگهداري و لوگوي سازمان)تازه

-كيلوگرم بوده و پس از قرار گرفتن آالیش در آن با زیپ دوخت بسته 4یا  0ا ی 80گنجایش هر كيسه نایلونی جهت حمل  -

 وجود نداشته باشد.باز شدن نایلون  امكان ،پاره كردن نایلون به غير ازصورتی باشد كه هو درب بندي ب شدهبندي 

هاي كاال دام و ویژه حملهاي جهت خودرو یصدور پروانه بهداشتو فرآیند مقررات  ابط،ضو -8

 :دامپزشكی
 تكميل و ثبت فرم درخواست:  -1-8

شهرسهتان  مپزشهكی  را بهه اداره دا  كليه متقاضيان دریافت پروانه بهداشتی باید تقاضاي خود مبنی بر دریافت پروانه بهداشتی -

 ارائه و به ثبت برسانند.  محل سكونت

 . ثبت كد ملی در سامانه -

  . نمایداگر متقاضی و مالك خودرو فرد حقوقی باشد گزینه شركت حقوقی را انتخاب می* 

 . درج كليه مشخصات مالك خودرو / مدیر عامل شركت -

 .ی جهت ثبت نام اوليهدرج تصویر رنگی و خوانا كارت ملی و مدرک تحصيلی متقاض -

 . نمایدمیست الكترونيك معتبر خود را وارد پ،  مذكورپس از تكميل مدارک  -

 گردد. * لينك فعال سازي صفحه شخصی جهت درج اطالعات و مدارک به پست الكترونيك ارسال می

  .عبور اقدام خواهد شد پس از ورد به پست الكترونيك فرد متقاضی نسبت به فعال سازي و اخذ نام كاربري و رمز -
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  كد ملی  : نام كاربري* 

 ر خواهد بود.يپس از ساخت نام كاربري جهت امنيت اطالعات مالك قابل تغي :رمز عبور*

 :اوليه مدارکمرحله بارگذاري  -1-4

 .ك خودرولآپلود عكس ما -

 .مشخص نمودن فرد حقيقی یا حقوقی -

 قيقی / شخص حقوقی(درج اطالعات اوليه  بصورت كامل )فرد ح -1-9

، سال فارغ التحصيلی، تحصيالت، گهرایش تحصهيلی، اسهتان محهل سهكونت، شههر محهل        ، كدملی، نام پدر)نام و نام خانوادگی -

 سكونت، كد پستی، آدرس محل سكونت، ایميل( 

 درخواست و نوع صدور مجوز مربوطه: -1-2

 استان و شهر درخواست مجوز نوع مجوز: پروانه بهداشتی خودرو /ثبتگروه مجوز: اماكن/  -

 

  

 

 

 درج اطالعات خودرو: -1-0

 ... ، شماره كارت هوشمند : ... ، شماره مجوز: ، 000:شماره شاسی : ... ، VINكد ، ...   شماره پالک خودرو:، ... نوع خودرو:  -

 ...( شماره شاسی كشنده )جهت تریلرها: ... ، نوع كاربري خودرو:

براساس بهر  سهبز و    دقت كامل و ، نوع خودرو شماره پالک با، كارت هوشمند خودروخودرو  VIN زمان بررسی شماره در *

 .كارت هوشمند خودرو صورت پذیرد

  :تكميل فرم شغلی  اطالعات شغلی متقاضی -1-2

 اسناد رسمی  در دفترمحضري  شماره ثبت شده تعهدتاریخ تولد، شماره شناسنامه، صادره از ... ، شماره همراه، سابقه كار، 

در قسمت فرم اطالعات شغلی و نشانی: بررسی دقيق و صحت و سقم اطالعات درخواستی در خصوص نام دانشگاه حتماً در  *
دارو و  ،خودروهاي حمل سموم خصوصدر  ر غير اینصورت كلمه هيچ درج گردد.د ،دد با تحصيالت تكميلی درج گردمورد افرا

 درج گردد. دامپزشكی معرفی كننده نام مسئول فنی، شماره پروانه و شماره نظام ركتبا توجه به ش بایدمواد بيولوژیك 
 مدارک مورد نياز جهت  بارگذاري در سامانه صدور پروانه: -1-8

 .اسكن رنگی كليه صفحات تعهد ثبت شده در دفتر اسناد رسمی -

، تحت نظهارت بهداشهتی اداره    IVC كد ودرو ،تصویر رنگی اطالعات درج شده در بغل نویسی خودرو شامل )نوع فعاليت خ -

 ....، لوگوي سازمان( كل

 .تصویر رنگی كارت هوشمند خودرو -
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 9×2عكس رنگی  -

 .تصویر رنگی كارت پایان خدمت -

 .(نيستتصویر پروانه قبلی خودرو ) دور اوليه الزامی  -

 .م دامی(ورده هاي خاآهاي حمل فرخودروبراي  ت بهداشت مالك خودرو )صرفاًكار -

 .تصویر رنگی كارت ملی -

 .تصویر فيش واریزي وفق تعرفه ابالغی سازمان -

 .خودرو تصویر رنگی سند مالكيت -

 .تصویر گزارش بازدید كارشناسی ) پيوست( -

 .دنخوانا باش باید صدور پروانه تصاویر رنگی اسكن شده در سامانه * كليه

اساسنامه شهركت و روزنامهه   و  كارت ملی ،خودرو مدارک منجمله سند مالكيتتصاویر برابر اصل بهمراه اصل تعهد محضري * 

 د.  نگرد شهرستان تحویل اداره دامپزشكی ،رسمی

 

متعلق به دولت و یا دستگاه هاي وابسته به دولت با ارائه گواهی از باالترین مقام آن دستگاه مبنی بر تأیيد  خودرو صدور پروانه *

 مالكيت بالمانع است. 

پروانه مذكور فوراً لغو و  برسد،مالكيت یا تصرف طبق مدارک رسمی به اثبات  مدارک عدم صحت نانچه بعد از صدور پروانه،چ *

 جبران خسارت هاي وارده ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بود.

تان نسهبت بهه بررسهی    ثبت درخواست در سامانه مذكور كارشناس مرتبط  اداره دامپزشكی شهرسه  پس از بارگذاري مدارک و *

مدارک اقدام و در صورت وجود هر گونه نقص در مدارک و یا عدم ارائه فيزیك مدارک فوق الذكر نسبت به اعالم نقص اقدام و 

عمل هپس از حصول اطمينان از تكميل مدارک نسبت به ارجاع جهت امضاء توسط رئيس اداره دامپزشكی شهرستان اقدام الزم ب

 آید. 

تواند به سامانه مذكور مراجعه و پس از رفع نواقص نسبت به ارسال ود نقص در مدارک و اطالعات متقاضی میدر صورت وج *

  .مجدد به كارشناس مرتبط جهت بررسی مجدد اقدام نمایند

 .روز خواهد بود 80  به مدت حداكثر زمان جهت بررسی كارشناسی و تائيد / اعالم نقص كارشناسی* 

 روانه:پاعتبار مدت زمان * 

و اعتبار سایر پروانه ههاي  سال  (8) یكبه مدت  )خوراكی و غيرخوراكی(  ورده هاي خام دامیآخودروهاي حمل فر پروانهاعتبار 

 باشد.  ( سال از تاریخ صدور می4موضوع این دستورالعمل به مدت دو )
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پروانه  /تمدیدموجود براي صدورهاي وخودر در خصوص و مقررات بهداشتی مندرج در این دستورالعمل رعایت كليه ضوابط* 

و در صورت عدم رعایت و نداشتن شرایط مندرج در این دستورالعمل، اعتبار پروانه بهداشتی  بهداشتی نيز الزم االجرا است

 شود.خودرو از درجه اعتبار ساقط می

 بررسی مدارک: -1-1

 تصویر سند مالكيت خودرو: -1-1-8

 شرایط سند خودرو:  

 خودرو به عنوان اصلی درج شده است ( انجام گيرد. نام مالك خودرو )شخصی كه نام او در بر  سبز ثبت نام به 

  ثبت نام به نام شخصی كه نام او در بر  سبز خودرو به عنوان  ،یا چند مالك جهت یك خودرو 4در صورت وجود

 انجام گيرد. ،اصلی درج شده است

 م شخص خریدار بود به شرط داشتن قرارداد ليزینگ ثبت نام صورت در بر  سبز نا اگر مالك شركت ليزینگ بود و

 گيرد.

 .در صورت مالك بودن شركت حقوقی، ثبت نام به نام مدیر عامل به عنوان شخص حقوقی صورت پذیرد 

 

  در تعهد نامه ولی مالك به  ثبت نام به نام مالك انجام و ،سال 81در صورت مالك بودن شخص با صغر سنی نوزاد تا

 وان قيم تعهد نامه را امضاء نماید.عن

پروانه یا مجوز قبلی متقاضی: در مورد متقاضيانی است كه درخواست تمدید مجوزدارند. پروانه قبلی پروانه اي است كه  -1-1-4

 به نام متقاضی صادر گردیده است. certدر سامانه 

گواهی اشتغال به تحصيل دانش آموزان و دانشجویان یا معافيت خدمت،  كارت پایان خدمت: الصاق كارت پایان خدمت -1-1-9

 و ...

رانندگان جهت خودروهاي حمل خوراک، كارت سالمت كه مالك و راننده خودرو یكی باشد، كارت بهداشت: در صورتی  -1-1-2

تازه و منجمد  ، حمل دام زنده، طيور زنده و ... درج و كارت بهداشت جهت خودروهاي حمل فرآورده خام دامیحمل دارو و سموم

 و حمل شير درج گردد.

 سالگی ( نيازي به الصاق عكس نيست. 80عكس پرسنل: در صورت صغر سنی مالك ) نوزاد تا  -1-1-0

 درج گردد. IVCتصویر بغل نویسی: درزمان تمدید پروانه تصویر كامل بغل نویسی با كد  -1-1-2

بر  سبز خودرو باشد. در صورت  و اطالعات مندرج در آن منطبق باكارت هوشمند خودرو: كارت هوشمند خودرو، خوانا  -1-1-8

 است.درج برگه موقت كارت هوشمند خودرو، اخذ كارت دائمی پس از تاریخ انقضاء برگه موقت الزامی 
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 440000تصویر فيش تعرفه صدور: مطابق تعرفه هاي ابالغی بخش دولتی صرفاً براي صدور پروانه خودروي سنگين  -1-1-1

 ریال اخذ و تصویر درج گردد. 900000ل و خودروي سبك ریا

كارشناس بازدید كننده با اطالعات دقيق و كامل توسط باید ،خودروها از بازدید پيوستهاي گزارش بازدید: مطابق فرم -1-1-9

 تكميل گردد.

 :دامپزشكیكاالهاي دام و ویژه حمل  خودروهايبهداشتی تمدید پروانه  -1-9

نه ضمن بررسی مجدد مدارک مالكيت و بازدید و تكميل فرم بازدید از خودرو، وفق پروانه صادره متقاضی )مالك جهت تمدید پروا

 عمل آورد. هخودرو( نسبت به ثبت درخواست و تكميل اطالعات و مدارک تمدید در سامانه  صدور پروانه اقدام الزم را ب

امكان پذیر نخواهد بود و وفق  ايقرنطينه -صدور گواهی حمل بهداشتی ،در صورت عدم تمدید پروانه توسط متقاضی :یادآوري *

 نسبت به لغو پروانه مذكور اقدام نماید. بایددامپزشكی  /ادارهاداره كل ،پروانهاعتبار تعهد ثبت شده پس از انقضاء 

 :دامپزشكیكاال هاي  دام و بهداشتی وسایل نقليه ویژه حمل پروانه ابطال -1-80

/ اداره اداره كل ،نسبت به درخواست لغو پروانه اقدام نماید حتی در زمان اعتبار پروانه كتباًو دليل هر مالك خودرو به  كهیدر صورت

 پروانه در سامانه مذكور اقدام نماید.  ابطالتواند نسبت به دامپزشكی می

 :ها(ضمائم )جداول و فرم -9

 ابعاد اتاق حمل دام زنده )سبك و سنگين( -8جدول 

 متر 8140تا  8180 تفاع از كف اتاق از سطح زمينار

 ارتفاع دیواره اطراف اتاق

 دام سبك
 متر 8140
 سانتی متر ( 10)براي طبقه دوم 

 متر 8180 دام سنگين

 گوساله
 متر 8140
 سانتی متر( 90)براي طبقه دوم 

 متر 9تا  4180 عرض اتاق براي دام هاي سنگين

 م سنگينطول اتاق به ازاء هر راس دا
 )حيوانات سنگين را عمود بر طول كاميون در اتاق می بندند(

 سانتی متر 20تا  00

هاي الزم براي فضا -*گنجایش اتاق
 هاحمل دام

 متر مربع 010 گوسفند

 متر مربع 018 گوساله

 متر مربع 819 كيلوگرم 900گاو تا 

 متر مربع 810 كيلوگرم 000تا  900گاو 

 متر مربع 4 م و به باالكيلوگر 800گاو 

 درصد فضا اضافه در نظر گرفته شود. 80* در هواي گرم و مناطق گرمسير 
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 ( نحوه بررسی مدارک در سامانه صدور پروانه مربوط به خودروهای ویژۀ حمل دام و کاالهای دامپزشکی2جدول

 شرح مدارک مدارکنوع 
 اصل پروانه قبلی

 ) در صورت تمدید(
 ترین پروانه قبلی در سامانه بارگذاری گردد آخرین و به روز

 اسکن پشت و رو کارت در سامانه بارگذاری گردد کارت شناسایی ملی

 تعهد رسمی مالک خودرو

  بر اساس لیست موجود در سامانه (انتخاب گردد. (در متن تعهد نامه مشخصات خودرو و کاربری 

 ربری تک تک خودروها را درج نماید.در صورتیکه فرد ، مالک چند خودرو است مشخصات و کا 

 .با توجه به نوع فعالیت مربوطه باید تعهد کتبی اخذ شده مطابقت  داشته باشد 

  در صورتیکه مالک خودرو و راننده آن یک نفر باشد، می توان از یک متن تعهد نامه که واجد ویژگی های تعهد نامه

 مالک و راننده باشد استفاده نمود.

 ند مالک حتما تعهد کتبی به نام دو نفر ثبت گردددر صورت داشتن چ 

 شماره تعهد نامه محضری بصورت صحیح در سامانه درج گردد 

 در صورت که مالک صغیر باشد حتما تعهد نامه نام موکل و یا قیم آن درج گردد 

 کارت هوشمند خودرو
  شماره کارت هوشمند با پالک و کدVIN  خودرو مطابقت داشته باشد. 

 نداشتن کارت ، برگه تاییدیه با سر برگ ومهر از سازمان راهداری بارگذاری گردد. در صورت 

 .  خودرو نیاز می باشد/ تمدبد  برای صدور اولیه 41فیش تعرفه واریزی ماده 

 تصویر مدارک مالکیت خودرو
  شماره پالک و کدVIN با فرم اطالعات خودرو در سامانه همخوانی داشته باشد 

 لک خودرو باید یکی باشدمتقاضی با ما 

 در صورت داشتن چند مالک حتما در تعهد نامه محضری نام همه مالکین درج گردیده باشد 

تصویر کارت سالمت معتبر 

 رانندگان
 در صورت حمل فرآورده خام خوراکی تازه و منجمد ، کارت بهداشت با تاریخ معتبر الزم می باشد.         

 شتغال به تحصیل متقاضی گواهی اشتغال به تحصیل الصاق گردد.در صورت ا کارت پایان خدمت

 اگر مالک خودرو صغیر باشد بدون عکس یا تصویر ولی متقاضی الصاق گردد. عکس مالک خودور

 گزارش بازدید

  خودرو های حمل واکسن یا فرآورده های منجمد و تازه مجهز به ترموگراف  باشد و از کارکرد صحیح آن اطمینان

 گردد.حاصل 

  در صورت حمل دارو و سموم و مواد بیولوژیکی متقاضی برگه معرفی از شرکت مربوطه را با مهر و امضاء شرکت و ذکر

 نام مسئول فنی در سامانه بارگذاری کند

 

 اشد.مندرج  در پروانه قبلی مطابقت داشته ب  IVCدر صورت تمدید پروانه ، بغل نویسیخودرو  با کد  تصویر بغل نویسی خودرو

کد پستی و ادرس سکونت 

 متقاضی
 با هم مطابقت داشته باشد

 در صورت نبود مشکل در سامانه و نداشتن نواقص بصورت یکساله صادر گردد. صدور و تمدید پروانه
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 تعهد نامه مالك خودرو
 

 : اینجانب با مشخصات زیر

/ شماره ثبت شرکت  ................. صادره از ...................... به آدرس محل ملی  شناسایی شماره به نام و نام خانوادگی/ شرکت .............................

تی اشتغال به حمل ....... تقاضای صدور پروانه بهداشسکونت...........................................به شماره تلفن ........................طی درخواست مورخه ......................

لذا در سالمت کامل دارم ........  .........VIN.... و شماره ).............. نوع کاال ........... (  با خودروی ........................... به شماره پالک انتظامی .........................

 بدینوسیله متعهد می گردم : جسمانی و روحی 

ضوابط و مقررات و رعایت موازین بهداشتی منطبق با دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور ، اداره کل استان  کلیه  گاهی کامل ازضمن اطالع و آ-1

بری و واداره دامپزشکی شهرستان، از وسیله فوق استفاده نموده و بدون اطالع و کسب مجوز الزم از مراجع صادر کننده پروانه نسبت به تغییر کار

 نقل و انتقال خودرو و پروانه صادره به غیر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم اقدام ننمایم. همچنین

بارگیری شده را با رعایت مقررات و ضوابط  ... ................( /فرآورده های خام دامی و . ده های دامی /دام زنده/طیور زندهنهانوع کاال ).......................-2

جاریه و ضوابطی که از سوی سازمان دامپزشکی کشور، اداره کل استان و یا اداره دامپزشکی شهرستان صادر میگردد حمل نموده  ه ای قرنطین -بهداشتی

طبق مقررات دریافت نمایم و ضوابط بهداشتی  و یا صادرات را  قرنطینه ای مربوطه را برای داخل استان و یا خارج از استان -و گواهی حمل بهداشتی

 در گواهی حمل را رعایت نمایم . مندرج

و ارائه کارت بهداشتی برای خود و سایر کسانی که در امر حمل نهاده های دامی/ دام زنده/طیور زنده /فرآورده های   نسبت به معرفی راننده خودرو-3

لیه ضوابط بهداشتی ایمنی فردی و بهداشت ، نظافت و و متعهد میگردم  ک خام دامی و . . . با مسئولیت اینجانب اشتغال دارند به دامپزشکی اقدام نمایم

 .ضد عفونی خودرو توسط راننده خودرو صورت پذیرد  

مورد نیاز همکاری و مساعدت های الزم با مامورین و بازرسین سازمان دامپزشکی ، اداره کل استان و اداره دامپزشکی شهرستان و ارائه هرگونه مدارک -4

 ردد را رعایت نمایم.که از سوی آنان اعالم میگ

، سازمان ،  در صورتیکه تعهدات ذکر شده فوق و یا موارد مندرج در پروانه را انجام نداده و یا خالف آنها عمل نمایم و نیز در صورت عدم صحت مالکیت-5

الیت خودرو اقدام نموده و چنانچه خسارتی و یا اداره کل استان و یا اداره دامپزشکی شهرستان میتواند نسبت به لغو پروانه صادره و جلوگیری از ادامه فع

که  به نحوی از ضرر و زیانی به اینجانب و یا دولت ) بیت المال( و یا اشخاص ثالث وارد شود پذیرفته و نسبت به جبران آن اقدام خواهم نمود و در صورتی

دامپزشکی کشور صورت پذیرد ، سازمان دامپزشکی و ادارات تابعه ، اداره انحاء تخلفی از ناحیه اینجانب از قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان 

 کل و یا اداره شهرستان میتواند اینجانب را برابر قوانین و مقررات کشور از طریق مراجع ذیصالح تحت تعقیب قرار دهد.

بارگذاری عدم صحت مدارک مالکیت یا تصرف وسایر مدارک   چنانچه بعد از صدور پروانه در سامانه صدور پروانه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور ، -6

و خسارت های وارده ناشی از آن به عهده اینجانب خواهد بود   کلیه رسید پروانه مذکور توسط اداره کل دامپزشکی استان لغو و جبرانبه اثبات ...  شده

 خود سلب مینمایم .  برخورد قانونی الزم با اینجانب بعمل اید . و حق هر گونه اعتراضی را از

مدارک و  چنانچه پس از گذشت سه ماه از تاریخ اعتبار پروانه)منقضی شدن پروانه ( و یا عدم رفع نواقص مدارک  در سامانه  اینجانب نسبت به تکمیل-7

ابطال و لغو پروانه اقدام و مسئولیت ثبت اطالعات در سامانه صدرو پروانه سازمان دامپزشکی کشور اقدام ننمایم اداره کل دامپزشکی استان نسبت به 

 خسارات ناشی از بیتوجهی بر عهخده اینجانب خواهد بود . 

 

 

 دار(( تنظيم گردیده و به امضاء برسد. مطالب مندرج در این فرم می بایست در دفاتر اسناد رسمی ))در سربر  آرم



اجرایی مقررات ملی دامپزشکی 99  /81/IVO 

 

 42 از 48 صفحه

 

 

 

 

 
 

 



اجرایی مقررات ملی دامپزشکی 99  /81/IVO 

 

 42 از 44 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اجرایی مقررات ملی دامپزشکی 99  /81/IVO 

 

 42 از 49 صفحه

 

 

 

 


