
 

 

 

 

 

 توافقنامه سطح خدمت

 پروانه دامپزشکی تاسیس کارخانه تولید دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

 مقدمه -1

تولید دارو و مواد تاسیس کارخانه مجوز مخاطبان و ذينفعان سازمان دامپزشكي كشور مي توانند درخواست  ان،یمتقاض

و مواد  ابزار ،تجهیزات و  بیولوژیک ،مواد ضد عفونی کننده ،سموم )مواد اولیه و فراورده نهایی این اقالم (

بخش خدمات وسالمت شاخه دامپزشکی زیر شاخه ) و آزمایشگاهی (دامپزشکی ی )درمانگاه مصرفی

   است .شامل موارد ذير  د .انجام مي شو یرحضوریخدمات آن را به شكل غ تشخیص و درمان (

 .هدف   2

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

تمامي  یبرا "  مواد مصرفی دامپزشکیپروانه دامپزشکی تاسیس کارخانه تولید دارو ومجوز  "مخاطبان و ذينفعان  

 گردد. میبا توجه به موارد زير محقق حقوقي و  قيیحق انیمتقاض

دامپزشكي توسط ادارات كل ورود دارو و تجهیزات و مواد مصرفي جهت صدور مجوز  كيیاطالع رساني و خدمات الكترون - 1

 دامپزشكي استانها و سازمان دامپزشكي .

 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 سازمان دامپزشكي   اين  كیدولت الكترونط توسعه، نقشه راه توسشم زشكي كشور با استناد به برنامه شسازمان دامپ 

كه خدمت  ،مي باشد دامپزشكيغذايي در حوزه  تینظارت بهداشتي و امن یها استیس یسازمان موافقت ، كشور تنها متولي اجرا

 زير مي باشد:  .  حنمايد، مراحل ارائه خدمت به شرمي مخاطبان و ذينفعان سازمان دامپزشكي كشور ارائه  ان،یمورد نظر را به متقاض

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

 . ثبت درخواست در سامانه 2

    ورود دارو و تجهیزات و مواد مصرفي دامپزشكي شرايط احراز  -3

 د اطالعاتیتاي  -4.

  یریدريافت كد رهگ. 5

 تايید فیش واريزی توسط اداره مالي -6

  دارو و مواد مصرفي دامپزشكي  تاسیس كارخانه تولید مجوز صدور  -7

  مجوز .شرایط الزم جهت صدور 4

 مجوز  یفرم تقاضا لیتكم-1

 احراز هويت متقاضي )حقیقي يا حقوقي( -2

 برای متقاضیان حقیقي دارا بودن تابعیت ايراني -3

برای متقاضیان حقوقي دارا بودن تابعیت ايراني و يا ارائه گواهي معتبر اقامت بلند مدت )بیش از سه سال (معتبر برای اشخاص  -4

 حقوقي غیر تبعه ايران 

 دارا بودن مجوز فعالیت اقتصادی و سرمايه گذاری در ايران از وزارت امور اقتصادی و دارای )اشخاص حقوقي غیر تبعه ايران ( -5

 برای شخص حقیقي متقاضي يا اعضای هیات مديره و مدير عامل شركت متقاضي ارائه گواهي عدم سوپیشینه  -6

(زمین مورد نظر متقاضي برای تاسیس كارخانه (با ذكر مختصات جغرافیايي نقاط اصلي زمین )نقشه UNTارائه جانمايي نقشه -7

مالک محل بازديد كارشناسي توسط اداره كل دامپزشكي استان مي باشد و صحت تطابق زمین و نقشه بايد در بازديد كارشناسي 

 موجود در حريم بهداشتي اطراف آن احراز شود (،به همراه نقشه های هوايي زمین و عوارض و تاسیسات 

 



 

 

 

 

 

بهداشتي از واحدهای صنعتي و بهداشتي و رعايت حريم  فني مقررات و ضوابط نظر از متقاضي نظر مورد زمین بودن شرايط واجد احراز-8

و فعالیت مراكز خدماتي ،اماكن دامي ،صنايع وابسته به دام ،سكونت گاه ،جاده راه آهن و فرودگاه و ....مطابق ضوابط و معیارهای استقرار واحدها 

و بسته بندی مواد خوراكي ،آشامیدني  های صنعتي و تولیدی ،ضوابط و معیارهای استقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به دام و كارخانجات تولید

 ،آرايشي و بهداشتي ،مكمل های غذايي و رژيمي و صنايع بسته بندی در بازديد كارشناسي توسط اداره كل دامپزشكي استان /دفتر دارو ودرمان

 سازمان 

باشد()برای زمین /محل معرفي شده در قرار داشتن زمین در زون دارويي و يازون مواد غذايي )در صورتي كه شهرک زون دارويي نداشته -9

 محدوده شهرک های صنعتي ()كارخانه های تولیدكننده سموم دامپزشكي صرفا در شهركهای اختصاصي (

داشتن اسنادمالكیت يا اجاره بهره برداری از زمین معرفي شده به نام متقاضي )در صورتي زمین محل احداث تاسیسات متعاق به چند نفر -10

سال از ساير مالكین مبني بر 5غیر قابل عزل ،حداقل به مدت به نام يكي از مالكین صادر مي گرددكه وكالت نامه رسمي پروانه  باشدبه شرطي

 اجاره ايجاد تاسیسات و دريافت پروانه مربوط به نام خود ارائه نمايد.

تطابق نقشه های كلي و تفكیكي پیشنهادی متقاضي برای ايجاد تاسیسات اصلي و جانبي و استقرار تجهیزات )حسب نوع كارخانه مورد -11

 تقاضا(با ضوابط و مقررات فني بهداشتي مربوط 

 ات زيست محیطي و منبع مورد نیاز(دارا بودن طرح جامع فني ايجاد كارخانه مورد تقاضا )شامل هدف ،روش اجراوء ملزومات تولید ،تمهید -12

 تعیین مجری ، مدير فني و تیم علمي طرح  -13

ارائه تايیديه امكان تامین آب مورد نیاز در صورت قرار داشتن زمین /محل معرفي شده )برای زمین /محل معرفي شده در خارج از محدوده  -14

 شهركت های صنعتي (

میكروبي نمونه های اخذ شده از آب مصرفي برای بررسي انطباق با ويژگي های آب آشامیدني انطباق نتايج آزمايش های شیمیايي و  -15

 (1053و ويژگي های فیزيكي و شیمیايي به شماره  1011به شماره)استاندارد ملي ايران ويژگي های میكروبیولوژی 

 ارج از محدوده شهرک های صنعتي (ارايه تايیديه امكان تامین برق مورد نیاز )برای زمین /محل معرفي شده در خ -16

 درگاه تخصصي اين مجوز قید شود .**شرايط ،مدارک ، هزينه و زمان دريافت اين تايیديه / استعالم بايد در 

 دارا بودن موافقت اصولي ايجاد كارخانه مورد تقاضا از وزارت صمت     -17

 در خارج از شهرک های صنعتي (دارا بودن تايیديه زيست محیطي )برای زمین /محل معرفي شده -18

 **شرايط و مدارک ،هزينه و زمان دريافت اين تايیديه /استعالم بايد در درگاه تخصصي اين مجوز قید شود.**

دارا بودن موافقتنامه واگذاری اراضي ملي از سازمان امور اراضي كشور ).برای زمین های واگذار ی شده در خارج از محدوده شهرک های  -19

 ( صنعتي

 



 

 

 

 

 

 ** شرايط و مدارک هزينه و زمان دريافت اين تايیديه / استعالم بايد در درگاه تخصصي اين مجوز قید شود.**

 دارا بودن موافقتنامه تغییر كاربری از سازمان امور اراضي كشور )برای زمین های كشاورزی در خارج ازمحدوده شهرک های صنعتي (  -20

 **يافت اين تايیديه ؟استعالم بايد در گاه تخصصي اين مجوز قید شود. **شرايط ، مدارک ،هزينه و زمان در

سپردن تعهد نامه محضری مبني بر رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور در تاسیس كارخانه مورد تقاضا ، طبق فرم  -21

 مربوط به پروانه مورد درخواست متقاضي 

 متقابل خدمات گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات  -5

به سازمان دامپزشكي كشور ارائه  یرحضوریغ تمكلف است مدارک خود را تنها از طريق سامانه و بصورمجوز اين  دريافتمتقاضي 

فرمها و تحويل آنها به اين سازمان، متقاضي نتواند در موعد  لیاين خدمات و تكم یها پس از پرداخت هزينه كهیورتصنمايد. در 

اطالعات "نمايد. موارد مربوط به فرم  یریگیمقرر مجوز خود را دريافت نمايد، مي تواند از طريق مدير واحد سازماني مربوطه پ

 از،یان انجام خدمت، مدارک مورد ندر رابطه با زم قیدق ورتصبه  "سازمان  رساني پايگاه اطالع یخدمت / زيرخدمت جهت ارائه رو

خدمت از طريق  اتیجزئ هیدسترسي به خدمت و كل یمتقاضي، نحوه دسترسي و زمانها یمراحل اجرايي، تعداد مرتبه مراجعه حضور

    است .سازمان دامپزشكي كشور در دسترس عموم  كيیالكترون زخدمتیم

 مدارک الزم برای صدور مجوز:-6

  پروانه دامپزشكي تاسیس تقاضای صدورتكمیل شده فرم -1

  برابر اصل كارت ملي اعضای هیئت مديره و مدير عامل شركت متقاضي )برای متقاضیان حقوقي (تصوير -2

  مدير عامل شركت متقاضي ) برای متقاضیان حقوقي ( 3*4دو قطعه عكس پرسنلي  -3

)نوع كارخانه مورد درخواست بايد با حوزه فعالیت مندرج در  شركتمدارک موسسین –اساسنامه و تايییديه ثبت شركت تصوير  -4

 اساسنامه مطابقت داشته باشد ( آخرين آگهي تغییرات شركت در روزنامه رسمي )برای متقاضیان حقوقي( 

 گواهي معتبر اقامت بلند مدت )بیش از سه سال ( معتبر ) اشخاص حقوقي غیر تبعه ايران ( -5

 ای شخص حقیقي متقاضي يا اعضای هیات مديره و مدير عامل شركت متقاضي گواهي عدم سوپیشینه بر -6

 تصوير اسناد مالكیت قانوني محل /مكان مورد نظر به نام متقاضي  -7

) زمین های اوقافي : مدت و موضوع اجاره بر اساس نظريه اداره اوقاف محل تعیین ساله (  5رسمي  )حداقل  تصوير  اجاره نامه -8

 میگردد( )در صورتي كه اسناد مالكیت زمین به نام متقاضي نباشد ( 



 

 

 

 

 

( زمین مورد نظر متقاضي به عنوان )محل ( احداث كارخانه با مختصات جغرافیايي نقاط UTMنقشه موقعیت جغرافیايي )نقشه  -9

 ن به همراه نقشه های  هوايي زمین و عوارض و تاسیسات موجود در حريم بهداشتي اطراف آن اصلي زمی

 نقشه های كلي و تفكیكي پیشنهادی برای ايجاد تاسیسات اصلي و جانبي و استقرار تجهیزات كارخانه مورد تقاضا  -10

ات تولید ،تعمهیدات زيست محیطي و منابع مورد طرح جامع فني ايجاد كارخانه مورد تقاضا )شامل ،هدف ،روش اجرا ،ملزوم -11

 نیاز (

 معرفي نامه مجری ،مدير فني و تیم علمي طرح  -12

مدارک منابع تامین آب مورد نیاز ) از جمله مجوز بهره برداری چاه آب ، موافقت شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران  -13

شركت سهمي آب منطقه ای مبني بر تامین آب مورد نیاز كارخانه و ...( ) برای زمین های / محل معرفي شده در خارج از شهرک  –

 های صنعتي ( 

 مدارک تامین برق مورد نیاز ، )برای زمین / محل معرفي شده در خارج از شهرک های صنعتي (  -14

امور اراضي كشور ) برای زمین های كشاورزی در خارج از محدوده شهرک های  موافقتنامه واگذاری اراضي ملي از سازمان -15

 صنعتي ( 

 موافقتنامه تغییر كاربری از سازمان امور اراضي كشور ) برای زمین های كشاورزی در خارج از محدوده شهرک های صنعتي ( -16

 ای / محل معرفي شده در خارج از شهركهای صنعتي ( ارائه تايیديه زيست محیطي از اداره كل حفاظت محیط زيست استان )بر -17

تعهد نامه محضری مبني بر رعايت ضوابط و مقرات بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور در تاسیس كارگاه / كارخانه مورد تقاضا  -18

 طبق فرم مربوط به پروانه مورد درخواست متقاضي 

 استعالمات و مجوزهای پیش نیاز :-7

كشاورزی در خارج از محدوده شهرک های صنعتي ( استعالم تغییر كاربری اراضي از سازمان امور اراضي كشور )برای زمین های -1

 مديريت امور اراضي –

 مديريت امور اراضي -در خصوص زمین های واگذاری (استعالم امكان واگذاری اراضي ملي از سازمان امور اراضي كشور )صرفا -2

تولید ،انتقال و توزيع ین برق مورد نیاز شركت توزيع نیروی برق استان و يا شهرستان شركت مادر تخصصي مديريت استعالم تام-3

  شركت برق منطقه ای –توانیر  -نیروی برق ايران )برای زمین / محل معرفي شده در خارج از شهرک های صنعتي (

 



 

 

 

 

 

برای زمین / محل معرفي شده در خارج از 0استعالم امكان تامین آب مورد نیاز شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران -4

 شركت سهامي اب منطقه ای  -شهرک های صنعتي (

محیط  اداره كل حفاظت –استعالم رعايت ضوابط و مقرارات استقرار واحدهای صنعتي و خدماتي و نیز تايیديه زيست محیطي  -5

 زيست استان 

 موافقت اصولي وزارت صمت با تاسیبس كارخانه مورد تقاضا  -6

موافقت كتبي استانداری / فرمانداری / بخشداری با صدور مجوز ساختمان )برای زمین / محل معرفي شده كارخانه در خارج از  -7

 محدوده شهرک های صنعتي 

 شركت ها )شخص حقوقي (استعالم شناسنامه ملي شركت از اداره كل ثبت -8

 امور اتباع و مهاجرين خارجي  –گواهي تابعیت برای اتباع غیر ايراني از استانداری  -9

 فرماندهي نیروی انتظامي –گواهي عدم سوپیشینه از نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران  -10

و ...( و ،  يعیمنابع طب ست،يز طیبرق، گاز، مح)آب، يدستگاه نیاستعالمات ب يارسال تمامتوجه بر اساس احكام قانوني ،  *

 ي، مرجع اصلس اسا نيصادركننده مجوز است. برا يهر مجوز كسب و كار، به عهده مرجع اصل یپاسخ آنها برا افتيو در یریگیپ

و  قیور دقخود بط ياستعالم را در درگاه تخصص نيپاسخ ا افتيدر یالزم برا يمجوز، موظف است مدارک احتمال نيصادركننده ا

اخذ  زیاستعالم را ن نيمجوز، پاسخ ا نيصدور ا یشده برا نییزمان تع يو ط افتيدر ياز متقاض يكیشفاف اعالم و بصورت الكترون

 .**دينما

 هزینه ها و پرداخت ها -8

مصوب سازمان دامپزشكي كشور محاسبه مي  یو تعرفه ها نیمطابق قوان رندگانیهزينه ارائه خدمت به خدمت گ

 گردد. 

 هزینه صدور مجوز :

4001038301006103به شماره حساب   

590100004001038301006103 " حساب شبا   

 



 

 

 

 

 

درآمد-سازمان دامپزشکی کشور نزد بانک مرکزی   

 ريال 247500ريال   ، صدور پروانه 49500ريال  ، بازديد كارشناسي 297000هزينه صدور مجوز  -1

 . دوره عملکرد 9

 نامه سطح خدمت تحت امضاء رئیس سازمان دامپزشكي كشور اعتبار دارد.اين توافق

 "صادر كننده مجوز اداره كل دامپزشكي استان مربوطه "

 "ماه12مدت زمان اعتبارمجوز "

 . خاتمه توافقنامه 10

 و زير خدمات آن خاتمه مي يابد.دريافت اين خدمت با صدور پروانه های تاسیس و پروانه  اشتغال دامپزشكي 

 

                                                                        

 

 دكتر  سید محمد آقامیری

 رئیس سازمان دامپزشكي كشور

 

                              

   


