
 

 

 

 

 

 توافقنامه سطح خدمت

 وابسته به دام عیصنا سیتاس یپروانه بهداشت

 مقدمه -1

سازمان دامپزشكي كشور مي توانند مرتبط با وظايف محوله مخاطبان و ذينفعان  ان،یمتقاض

و زيرخدمات وابسته آن را به شكل "تاسیس صنايع وابسته به دام بهداشتي پروانه "درخواست ارائه 

صادر كننده مجوز اداره كل دامپزشكي استان " ذير مي باشد. شامل موارد  د.ارايه دهن یرحضوریغ

 "مربوطه است .

كشتارگاه ها، كارگاه ها، كارخانه ها و مراكز تولید، تهیه، آماده كارخانه های تولید خوراك دام؛ "

با  يسردخانه های مواد پروتئین ؛يو عرضه فرآورده های خام دام عيكردن،  فراوری و بسته بندی توز

های جوجه  انهخوراك آماده دام؛ كارخ ايانبارهای نگهداری مواد اولیه خوراك دام و  ؛يمنشأ دام

 "يكش

 مديد پروانه بهداشتي تاسیس صنايع وابسته به دام صدور يا ت-1

 ابطال كلیه پروانه های صادر شده  -2

 .هدف   2

خدمت ارائه شده توسط  تیفیهدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است كه به منظور افزايش ك ،

بهداشتي تاسیس صنايع وابسته به ارائه پروانه  "سازمان دامپزشكي كشور مخاطبان و ذينفعان در ، 

 و حقوقي با توجه به موارد زير محقق گردد.  قيیحقهر دو دسته  انیتمامي متقاض یبرا "دامپزشكي 

 جهت صدور مجوز پروانه بهداشتي تاسیس صنايع وابسته  كيیاطالع رساني و خدمات الكترون - 1

 دامپزشكي .دامپزشكي توسط ادارات كل دامپزشكي استانها و سازمان به 

 شهروندان یارتقاء رضايت مند -2

 مديران  یپذيرسئولیت و تسريع در امور مردم و م لیتسه یدر سازمان برا لايجاد تحو -3

 



 

 

 

 

 

  یارتقاء سالمت نظام ادار -4

 )غیر حضوری (به صورت انالين  انجام كار یهاشو رو هامستیس حالصا -5

 كاهش تردد شهروندان در شهرها - 6

 بهبود و اثر بخشي نظام صدور پروانه بهداشتي تاسیس صنايع وابسته به دامپزشكي -7

  تی.مسئول3

و قانون  كیتوسعه، نقشه راه توسعه دولت الكترون مسازمان دامپزشكي كشور با استناد به برنامه شش 

نظارت بهداشتي و  یها استیس یسازمان دامپزشكي   اين سازمان موافقت ، كشور تنها متولي اجرا

مخاطبان و  ان،یمي باشد مي كند كه خدمت مورد نظر را به متقاض دامپزشكيغذايي در حوزه  تیامن

 زير مي باشد:  .  حذينفعان سازمان دامپزشكي كشور ارائه نمايد، مراحل ارائه خدمت به شر

 /حقوقي (در سامانه   قيیثبت نام اشخاص متقاضي )حق-1

 سامانه. ثبت درخواست در  2

   شرايط بهداشتي تاسیس صنايع وابسته به دام احراز  -3

 د اطالعاتیتاي  -4.

  یری. دريافت كد رهگ5

 تايید فیش واريزی توسط اداره مالي -6

 صدور پروانه بهداشتي تاسیس صنايع وابسته دام  -7

 .شرايط الزم جهت صدور پروانه  بهداشتي 4

 پروانه یفرم تقاضا لیتكم-1

 يحقوق اي ي)حقیق يمتقاض تيدارا بودن مدارك احراز هو -2

 



 

 

 

 

 

 

كارگاه/ كارخانه مورد درخواست به نام  جاديمعتبر برای ا سیتاس يدارا بودن پروانه بهداشت -3

 يمتقاض

   يبهداشت يفن تاز نظر ضوابط و مقررا  يبودن زمین مورد نظر متقاض طياحراز واجد شرا -4

،صنايع وابسته به دام ،واحدهای صنعتي و مراكز خدماتي ياز اماكن دام يبهداشت ميحر تيرعا،

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت  طابق، جاده، راه آهن و فرودگاه و...... م،سكونت گاه 

،ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتي و تولیدی ،ضوابط و تولیدی   يهای صنعت

   ستقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به دام و كارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراكي و معیاهای ا

بندی ضوابط و بسته  عيو صنا يميو رژ ييمل های غذاكمآرايشي و بهداشتي ،،  ي، آشامیدن

ار ضوابط و معیارهای استقر   وابسته به دام با سكونت گاه ها، عيو صنا يمعیارهای استقرار اماكن دام

و فرودگاه و دكل های راه آهن  اماكن دامي و صنايع وابسته به دام از نظر رعايت فواصل يا جاده ،

 بازديد كارشناسي توسط اداره كل دامپزشكي استان ،فشار قوی 

 يصنعت يمربوط در شهرك ها و نواح يقرار داشتن زمین  محل پیشنهادی در منطقه اختصاص - 5

شهرك  ايصمت( و   توزار يكوچك و شهركهای صنعت عيسازمان صنا یديزون بندی شده )مورد   تا

تقاضا برای تاسیس كارگاه  كارخانه )به جز كشتارگاه    ت)در صور  ،ياختصاص يصنعت يها و نواح

 (ياختصاص يصنعت يشهرك ها و  نواح ايو  يهای دام و طیور( در محدوده شهرك های صنعت

زمین  ي)در صورت يشده به نام متقاض يبرداری از زمین معرف اجازه بهره ايداشتن اسناد مالكیت -6

الكین  صادر مي از ميكي پروانه به نام  يمتعلق به چند نفر باشد به شرط    تاسیسات  داث محل اح

كتاب نظام دامداری 4سال )فرم شماره 5گردد. كه وكالت نامه رسمي غیر قابل عزل ،حداقل به مدت 

 كین مبني بر اجازه ايجاد تاسیسات و  دريافت پروانه مربوط به نام خود ارائه نمايد.( از ساير مال

و استقرار  يو جانب ياصل سات تاسی جاديپیشنهادی برای اكیكي و تف يدارا بودن نقشه های كل-7

از نظر استان  كي توسط اداره كل دامپزش يمورد تقاضا جهت بررس نهاه   كارخاكارگ تتجهیزا 

صدور/تمديد پروانه بهداشتي تاسیس و بهره برداری مركز    يبهداشت يفنت با ضوابط و مقرراانطباق 

 . مورد تقاضا

 



 

 

 

 

 

 

اضا )شامل هدف، روش اجرا، كارگاه/ كارخانه مورد تق جاديا يبهداشت يدارابودن طرح جامع فن -8

 مقرارات ل و اصو ل و منابع مورد نیاز برای اعما يمحیط زيست  لید ،تمهیدات تو ت ملزوما

  يند تولید و محصوالت نهايي (، فرایه اول  مواد در تهیه  يبهداشت

شده برای  يمحل معرف /تامین آب مورد نیاز، )در صور  قرار داشتن زمین  كان ام هيیديدارابودن تا-9

 (يكارخانه در خارج از محدوده شهرك های صنعت /تاسیس كارگاه  

برای  ينمونه های اخذ شده از آب مصرف كروبي و می ييهای شیمیا شيآزما جيانطباق نتا-10

روبیولوژی به كهای می يژگيو رانيا ي)استاندارد ملآشامیدني 10های آب  يژگيانطباق با و يبررس

 (1053و ويژگي های فیزيكي و شیمیايي به شماره ( 1011 شماره 

شده  يمحل معرف /ان تامین برق مورد نیاز )در صور  قرار داشتن زمین كام هيیديدارا بودن تا -11

 (يكارخانه در خارج از محدوده شهرك های صنعت/برای تاسیس كارگاه 

استان برای تاسیس زيست از اداره كل حفاظت محیط  يمحیط زيست  هيیديدارا بودن تا -12

 كارخانه مورد تقاضا

مجوز  نيا يدر درگاه تخصص دياستعالم با /  هيیديتا نيا افتيو زمان در نهيمدارك، هز ط،ي* شرا*

 ***قید شود

كشور، صرفا در خصوص زمین  ياز سازمان امور اراض يمل يبودن موافقنامه واگذاری اراضدارا  -13

 های واگذاری

مجوز  نيا يدر درگاه تخصص دياستعالم با/    هيیديتا نيا افتيو زمان در نهيمدارك، هز ط،ي* شرا

 *قید شود.

كشور، صرفا در خصوص زمین های  يدارا بودن موافقنامه تغییر كاربری از سازمان امور اراض-14

 كشاورزی

 

 

 



 

 

 

 

 

 

مجوز  نيا يدر درگاه تخصص دياستعالم با / هيیديتا نيا افتيو زمان در نهيمدارك، هز ط،ي* شرا

 **قید شود.

جهاد كشاورزی برای تاسیس  توزار يليتبد عيصنا ايصمت و ت وزار  يدارا بودن موافقت اصول-15

 .كارخانه مورد تقاضا /كارگاه 

كشور در  يسازمان دامپزشك بهداشتي و مقررات  بر رعايت ضوابط  يمبنسپردن تعهد محضری -16

  يمتقاض  تپروانه مورد درخواسمربوط به كارگاه/ كارخانه مورد تقاضا  طبق فرم  سیتاس

 .تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرايي 5

 یرحضوریغ تمتقاضي دريافت اين پروانه مكلف است مدارك خود را تنها از طريق سامانه و بصور

 لیاين خدمات و تكم یپس از پرداخت هزينهها كهیورتصبه سازمان دامپزشكي كشور ارائه نمايد. در 

فرمها و تحويل آنها به اين سازمان، متقاضي نتواند در موعد مقرر مجوز خود را دريافت نمايد، مي 

اطالعات خدمت / "نمايد. موارد مربوط به فرم  یریگیتواند از طريق مدير واحد سازماني مربوطه پ

انجام  در رابطه با زمان قیدق ورتصبه  "پايگاه اطالعرساني دستگاه یزيرخدمت جهت ارائه رو

متقاضي، نحوه دسترسي و  یمراحل اجرايي، تعداد مرتبه مراجعه حضور از،یخدمت، مدارك مورد ن

سازمان  كيیالكترون زخدمتیخدمت از طريق م اتیجزئ هیدسترسي به خدمت و كل یزمانها

 دامپزشكي كشور در دسترس عموم مي باشد.  

 . مدارك الزم جهت صدور مجوز: 6

 صدور پروانه بهداشتي بهره برداری  فرم تكمیل شده تقاضای

تصوير برابر اصل كارت ملي اعضای هیئت  مديره و مدير عامل شركت متقاضي )برای متقاضیان 

 حقوقي(

 برای متقاضیان حقوقي (0مدير عامل شركت متقاضي 3*4پرسنليدو قطعه عكس 

 

 



 

 

 

 

 

 

تغییرا  نيآخر يآگه نيآخر -شركت   موسسینمدارك -ثبت شركت    هيیدياساسنامه و تا ريتصو -4

 (ي)برای متقاضیان حقوق يشركت در روزنامه  رسمت 

 ( انيشركت )برای آقا رعامليمد اي يحقیق يمعافیت متقاض ايخدمت  انيبرابر اصل كار  پا ريتصو-5

 :ريبه شرح ز يمورد نظر به نام متقاض مكان /محل  يقانون مالكیت مدارك -6

اراضي استیجاری :اجارنامه رسمي )حداقل  برایمالكیت : اصل اسناد مالكیت دارای سند  يرای اراضب

محل تعیین  تاداره اوقا  هيو موضوع اجاره بر اساس نظر  ت : مديزمین های اوقاف سه ساله ( برای 

 گردد. يم

برای اراضي فاقد سند مالكیت :مستند تصرف و احراز مالكیت كه به تائید سازمان جهاد كشاورزی 

كتاب نظام دامداری (مبني بر اينكه پس 3استان رسیده باشد و ارائه تعهد رسمي و ثبتي )فرم شماره 

تراض صحت مالكیت پروانه صادره لغو شده و متقاضي حق اعاز صدور پروانه در صورت اثباتت عدم 

 نداشته باشد و خسارت های وارده را جبران نمايد.

زمین، همچنین نقشه زمین مساحت بر تعیین  يمبن يبنام متقاضالزم  يگواه برای اراضي مشاع :

 يزمین و در صور  عدم دسترس مالكین كه به تائید و امضاء كلیه م  جهت ايجاد تاسیساتمورد نظر

آن و شورای محل و ممهور به مهر بخشداری و  مالكین مالكین به تائید عده ای از به كلیه 

 يفراد فوق الذكر طا مي شود بايد صادر  يپروانه به نام متقاضاينكه فرمانداری باشد.) نظر به 

كتاب نظام دامداری (متعهد گردند كه پس از تقسیم و افراز  5 مشاع ) فرم شماره  ياستشهاد اراض

 هبماند. فرم و نقش يكه پروانه به نام او صادر خواهد شد باق يشده در تصرف شخص اديملك، زمین 

  بايد به تائید شورای محل وقوع ملك و يا نزديك ترين شورای محل برسد.مذكور 

برای زمین های اصالحات اراضي مفروزالرعیه )گواهي الزم مبني بر مالكیت يا تصرف زمین و 

و مساحت زمین از ارگان ذيربط و نیز تفكیكي بالمعارض بودن آن و همچنین تائید حدود مشخصات 

 اراضي محل كه زمین مورد نظر جهت احداث تاسیسات در آن مشخص شده باشد(.

 

 



 

 

 

 

 

 

برای اراضي واگذار شده از سوی هیئت های واگذاری زمین :صورتمجلس واگذاری زمین و همچنین 

 نقشه و كروكي مورد نظر جهت احداث تاسیسات الزامي است .

متعلق به دولت و يا دستگاه های وابسته به دولت :گواهي از باالترين مقام آن  برای واحدهای

 دستگاه مبني بر تائید مالكیت 

( زمین محل احداث مركز /واحد به همراه نقشه های     UTMنقشه موقعیت جغرافیايي )نقشه -7

 هوايي زمین و عوارض و تاسیسات موجود در حريم بهداشتي اطراف آن 

    ت مركز مورد تقاضا شامل  هدف، روش اجرا، ملزوما /واحد   جاديا يو بهداشت يفن طرح جامع-8

در تهیه  يبهداشت  ت و مقررا  لاصو ل و منابع مورد نیاز برای اعما يمحیطزيست  تتولید، تمهیدا 

 (ييتولید و محصوت  نها نديمواد اولیه، فرا

 تو استقرار تجهیزا  يو جانب ياصل سیسات تا جاديپیشنهادی برای ا تفكیكي و  ينقشه های كل9-

 ياشتبهدپروانه صدور/ تمديد   يبهداشت يفن  تبرابر ضوابط و مقررا كارگاه  كارخانه مورد تقاضا

 كيشكشور )اداره كل دامپز یسازمان دامپزشو هيیديمركز مورد تقاضا و اخذ تا بهربرداری و سیتاس

 –استان مربوط( برای آن 

تامین آب مورد نیاز )از جمله مجوز بهره برداری چاه آّب، موافقت شركت مادر مدارك منابع -10

بر تامین آب مورد نیاز مركز  يآب منطقه ای مبن يشركت سهام - رانيمنابع آب ا تيريمد يتخصص

كارخانه در  /شده برای تاسیس كارگاه  يمعرفو ....( در صورت قرار داشتن زمین / محل واحد   /

 ياز محدوده شهرك های صنعت رجخا

 نتايج آزمايش های شیمیايي و میكروبي نمونه های اخذ شده از آب مصرفي -11

مدارك تامین برق مورد نیاز ،در صورت قرار داشتنن زمین / محل معرفي شده برای تاسیس -12

 كارگاه / كارخانه در خارج از محدوده شهرك های صنعتي .

و يا صنايع تبديلي وزارت جهاد كشاورزی برای تاسیس كارگاه / موافقت اصولي وزارت صمت  -13

 كارخانه مورد تقاضا 

 



 

 

 

 

 

موافقتنامه واگذاری اراضي ملي از سازمان امور اراضي كشور )صرفا در خصوص زمین های  -14

 واگذاری (

 موافقتنامه تغییر كاربری از سازمان امور اراضي كشور )صرفا در خصوص زمین های كشاورزی ( -15

تعهد نامه محضری مبني بر رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور در  -16

 تاسیس كارگاه / كارخانه مورد تقاضا ، طبق فرم مربوط به پروانه مورد درخواست متقاضي 

 تائیديه زيست محیطي  -17

 .استعالمات و مجوزهای پیش نیاز :7

 يمحیطزيست  هيیديو نیز تا يو خدمات يضوابط و مقررا  استقرار واحدهای صنعت تياستعالم رعا -1

 استان زيست  حفاظت محیط كل اداره  -تاسیس واحد

شركت ،رانيمنابع آب ا تيريمد يتامین آب مورد نیاز شركت مادر تخصص امكان استعالم ا - -2

 قه ای آب منط يسهام

شهرستان شركت  اينیروی برق استان و  عيتامین برق مورد نیاز از شركت توز مكان استعالم ا-3

 ای شركت برق منطقه -توانیر  - رانينیروی برق ا عيو توز ل تولید، انتقا  تيريمد يمادر تخصص

كشور )صرفا در خصوص زمین های  يسازمان امور اراض يمل يواگذاری اراضكان استعالم ام-4

 اراضي امور تيريمد -واگذاری(

كشور )صرفا در خصوص زمین های  يتغییر كاربری سازمان امور اراض كان استعالم ام -5

 يامور اراض تيريمد -كشاورزی(

جهاد كشاورزی برای تاسیس كارگاه   توزار يليتبد عيصنا ايصمت و  ت وزار يموافقت اصول -6

 اكارخانه مورد تقاض

 (يشرك  ها )شخص حقوق  تشرك  از اداره كل ثب ياستعالم شناسه مل-7

 (انيآقا یابر) فهینظام وظ  تیاستعالم وضع-8

 



 

 

 

 

 

 

محیط )آب  شرق  گاز  يدستگاهبین استعالمات  يارسال تمام  ياساس احكام قانونبر توجه: ** 

به عهده هر مجوز كسب و  برای ها پاسخ آن  تافيو در یریگیو پ (و ...، يعیطب   زيست ،منابع 

،مرجع اصلي صادركننده اين مجوز ،موظف است مرجع اصلي صادر كننده مجوز است . بر اين اساس 

مدارك احتمالي الزم برای دريافت پاسخ اين استعالم را در درگاه تخصصي خود بطور دقیق و شفاف 

جوز . اعالم و بصورت الكترونیكي از متقاضي دريافت و طي زمان تعیین شده برای صدور اين م

 پاسخ اين استعالم را نیز اخذ نمايد.**

 ها  و پرداخت ها نهي. هز8

مصوب سازمان دامپزشكي كشور  یو تعرفه ها نیمطابق قوان رندگانیزينه ارائه خدمت به خدمت گه

 محاسبه مي گردد.  . 

 هزينه صدور مجوز :

 4001038301006103 "به شماره حساب

 590100004001038301006103"حساب شبا 

 درآمد–سازمان دامپزشكي كشور نزد بانك مركزی 

 ريال49500بازديد كارشناسي :

 ريال 49500صدور پروانه بهداشتي تاسیس 

  دوره عملكرد.9 

صادركننده .   . اردسازمان دامپزشكي كشور اعتبار د سیاين توافقنامه سطح خدمت تحت امضاء ري 

 دامپزشكي استان مربوطه است.مجوز اداره كل 

 " ماه24مدت زمان اعتبار  "

 

 



 

 

 

 

 

 

  خاتمه توافقنامه.10

و زيرخدمات آن خاتمه بهداشتي تاسیس صنايع وابسته دامپزشكي پروانه  دورصدريافت اين خدمت با 

 . مي يابد

                                                                          

 

 سید محمد آقامیری دكتر 

 رئیس سازمان دامپزشكي كشور

 

                              

   


