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 "شرايط و ضوابط ثبت جهت واردات خوراک دام و اجزاء آن "دستورالعمل اجرايي

 مقدمه: 
سالمت خوراک دام و اجزای های سازمان دامپزشكي كشور در تامین در راستای انجام وظايف و مسئولیت اين دستورالعمل 

قانون  9و  8، 1و مواد  1ماده  "ز"( و آئین نامه اجرائي بند 0151و با استناد به قانون سازمان دامپزشكي كشور )مصوب  آن
بهره گیری از منابع علمي  با و قانون برنامه ششم توسعه 14آئین نامه اجرايي ماده  ،(0192سازمان دامپزشكي كشور )مصوب 
تهیه و  سازمان دامپزشكي كشور دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي طتوس ،و مقررات اتحاديه اروپا و كدكس

 .گرددابالغ ميازمان دامپزشكي كشور و رياست محترم س تدوين شده و پس از تائید معاون بهداشتي و پیشگیری

 :هدف -1ماده 
ن تدوي و اجزاء آن خوراک دامثبت جهت واردات  صدور گواهيثبت و اين دستورالعمل به منظور تعیین روند، ضوابط و شرايط 

 شده است.

 :تعاريف، واژه ها و اصطالحات - 2ماده 
قانون  9و  8و 1و مواد  1ماده  "ز"ها و اصطالحات تعريف شده در آئین نامه اجرائي بند در اين دستورالعمل عالوه بر واژه
ها از مراجع بین  تعاريف و واژهقانون برنامه ششم توسعه،  14و آئین نامه اجرايي ماده  0192سازمان دامپزشكي كشور مصوب 

 .المللي نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است
)خشكي زی يا آبزی( مهره دار )پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزيستان و ماهیان( يا بي مهره )از جمله دام: حیوانات  -2-0

بندپايان( كه برای تولید غذای انسان يا حیوان يا اهداف تجاری، آزمايشگاهي، ورزشي يا تفريحي )از جمله حیوانات باغ 
 شوند.وحش( پرورش و نگهداری مي

( جهت تامین مواد 0-2)برابر بند  مواد يا مواد اولیه خوراكي )خام يا فرآوری شده( كه توسط دام(: Feedخوراک ) -2-2 
ذكر  "خوراک"عنوان رسد كه منبعد در اين دستورالعمل بهمغذی جیره و نیازهای رشد، نگهداری، تولید و كار به مصرف مي

 شود. مي

خوراكي با منشاء گیاهي يا حیواني به صورت طبیعي يا : مخلوطي از مواد (Compound feed)خوراک مركب  -2-1
فرآوری شده، بصورت تازه يا همراه تركیبات محافظت كننده،يا فرآورده های حاصل از فرآوری صنعتي،يا مواد آلي و غیر آلي، 

 برای تغذيه دام مورد استفاده قرار مي گیرد . كه ممكن است شامل افزودني ها نیز باشد و
: مخلوطي از مواد خوراكي كه میتواند حاوی افزودني خوراک يا فاقد آن باشد و (Complete feed)خوراک كامل  -2-4

عبارت ديگر خوراک كامل، خوراكي با ارزش غذائي كافي است كه كار رود. بهبه، طیور، آبزيان و زنبور عسل جهت تغذيه دام
تواند رد. اين خوراک تركیبي است كه با فرمول  اختصاصي تهیه شده و ميگیبرای تغذيه حیوانات مورد استفاده قرار مي

 زندگي، رشد و تولید دام هدف را بدون افزودن مواد ديگر بجز آب مصرفي تامین نمايد.
 (: منظور خوراک مكملي است كه حاوی مواد معدني باشد.(Mineral feedخوراک معدني  -2-5
باشد كه دارای مقدار زيادی از ماده : منظور كامل كننده خوراک مي(Complementary feed)خوراک مكملي   -2-6

اصلي )پروتئین، چربي، كربوهیدرات، مواد معدني و ريزمغذی ها( است و در تركیب با ساير مواد خوراكي جهت تامین نیاز جیره 
 باشد.روزانه كافي مي

ک كه به فرم خشك و يا پس از رقیق سازی به صورت : تركیبي از خورا(Milk replacer)جايگزين شونده شیر  -2-1
 رود. كار ميعنوان مكمل و يا جايگزين شیر برای تغذيه گوساله، بره و يا امثال آن بهمايع، برای حیوانات جوان به
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 : خوراک با اهداف تغذيه ای خاص را مي گويند.(Dietic feed)خوراک رژيمي -2-8
 خوراک متراكم )كنسانتره( يا خوراک كم حجم دام كه میزان آب آن: (Concentrate) كنسانترهخوراک متراكم يا  -2-9

 .% ماده خشك و شامل مقدار زيادی عناصر غذائي با قابلیت  هضم زياد هستند05كمتر از  كم و میزان سلولز آن
نوع تولید دام )گوشت، شیر،  به(: خوراكي كه كلیه نیازهای روزانه بدن دام را با توجه (Daily Feed خوراک روزانه –2-01

 نمايد.تخم مرغ و امثال آن( تامین مي
به بخش و يا جزء تشكیل دهنده از هر تركیبي يا مخلوط سازنده خوراک،   :(Feed Ingredientsاجزاء خوراک ) -2-00

اني و يا آبي بوده و يا ساير شود. اجزاء خوراكي دارای منشا گیاهي، حیوكه دارای ارزش تغذيه ای باشد و يا نباشد، اطالق مي
گردند. كار رفته در خوراک تقسیم ميمواد آلي و غیر آلي هستند. اين اجزاء به دو بخش افزودني های خوراک و مواد اولیه به

 گردند.(  محسوب ميcarrierعنوان مواد اصلي هستند يا حامل )كار رفته، يا بهمواد اولیه به
هرگونه عالمت تجاری، نشانه، موضوعات تصويردار يا ساير موضوعات توصیفي نوشته شده : به (Label)برچسب -2-02

گردد كه اطالعات و موارد مندرج در آن بر كه با ايجاد طراحي يا نشان گذاردن به يك محموله / بسته خوراک اطالق مي
 سازمان دامپزشكي باشد. 01/4/90مورخ  28010اساس دستورالعمل  

های بهینه تولید به منظور ارتقاء كیفیت و اطمینان از كارآئي فرآورده ها و روش: (GMP) هینه تولیدعملیات ب -2-01

 جلوگیری از كاهش ضايعات جهت حفظ محیط زيست مي باشد. 
 دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي سازمان دامپزشكي كشور دفتر نظارت:  -2-04
 cert.ivo.ir سامانه: سامانه صدور پروانه -2-05
شعبه و يا نمايندگي شركت خارجي: شخصیت حقیقي يا حقوقي كه وفق قانون با اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي    -2-06

هیات  00/0/0118های خارجي، مصوب های خارجي )آئین نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب يا نمايندگي شركتشركت
 باشد.ميدولت و اصالحات بعدی آن( مجاز به فعالیت 

معتبر: شركت ثبت شده و دارنده گواهي مجوز فروش، صادره از مراجع ذيصالح كشور 0شركت دارنده مجوز فروش -2-01
متبوع و يا مجامع بین المللي )از قبیل اتحاديه اروپا( مطابق ضوابط اعالم شده در اين دستورالعمل كه مسئول كیفیت خوراک 

تواند خود تولیدكننده باشد. شركت دارنده مجوز فروش ميمي (Batch release)دام پس از خروج محصول از كارخانه 
 باشد يا براساس قرارداد معتبر، در ديگر واحدهای دارنده مجوز تولید مجاز، اقدام به تولید نمايد.

كه بر  وراکخوراک و اجزاء خهای ثبت شده و دارای اساسنامه فعالیت درامور واردات شركتشركت وارد كننده:  -2-08
اساس ضوابط اين دستورالعمل اقدام به واردات از شركت تولید كننده دارای مجوز فروش و يا از نماينده رسمي دارای مجوز 

 .نمايندفروش معتبر )معرفي شده توسط تولید كننده اصلي( مي

صالح كشور متبوع دام از مراجع ذیمعتبر تولید خوراک  پروانه : مؤسسه ای است كه دارای2شركت دارای پروانه تولید -2-09
و يا مجامع بین المللي )از قبیل اتحاديه اروپا( باشد و در واحد يا واحدهای تولیدی مجاز كه دارای شرايط بهینه تولید هستند، 

 اقدام به تولید محصوالت خوراک دام نمايد. 

                                                 
0
 . Marketing Authorization Holder (MAH) 

9
 . Production Licence Holder (PLH) 
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از شركت دارای مجوز فروش معتبر )شركت بازارياب نمايندگي انحصاری: شخصیت حقوقي با حوزه فعالیت مرتبط كه  -2-21
باشد و نام آن در ميدارای نمايندگي انحصاری با مسئولیت تامین كیفیت محصول )ثبت، ورود و توزيع در كشور( مجاز( 

 مدارک ثبت ارسالي ذكر گرديده است.
كه از طرف وراک و اجزاء آن خ: مجموعه اطالعات يك محصول خوراک و اجزاء خوراکپرونده جامع اطالعات  -2-20

 گردد.دستورالعمل تهیه و به دفتر ارائه مياين  مطابق شركت سازنده 

خوراک و اجزای آن )اعم از ثبت: فرآيند بررسي و مطالعات كتابخانه ای، آزمايشگاهي و يا میداني برای اجازه ورود  -2-22
خوراک كامل و مواد اولیه در كشور جهت مصرف مستقیم )خوراک ماده اولیه يا محصول نهايي( به فهرست مجاز و مورد تايید 

 .كامل ( و يا در تولید خوراک
برای يا اجزاء آن كه  ، طیور، آبزيان و زنبور عسلخوراک دام گواهي است دارای شناسه اختصاصي ثبت  گواهي ثبت: -2-21

 شود.كشور صادر ميكشور توسط سازمان دامپزشكي اجزاء خوراک خوراک و ورود به فهرست مجاز 
يا اجزاء  ، طیور، آبزيان و زنبور عسلخوراک دام كه پس از ثبتكد الكترونیكي كد ثبت: عبارت است از شناسه  -2-24

 باشد.گردد و نشان دهنده مشخصات مواد ثبت شده ميكه توسط سامانه صادر ميخوراک 

كه بطور رسمي توسط خوراک و اجزاء خوراک و مصرف  دگواهي فروش آزاد: گواهي معتبر مبتني بر مجوز فروش آزا -2-25
مرجع ذی صالح دولتي كشور تولید كننده و يا مجامع بین المللي مانند اتحاديه اروپا صادر شده و اصالت آن توسط سفارت 

 جمهوری اسالمي ايران در كشور مبداء مورد تائید قرار گرفته است.

صرف كننده محصول نباشد، الزامي است كه گواهي فروش آزاد اتحاديه اروپا يا م ،در صورتي كه كشور تولید كننده –تبصره 
 يك كشور مورد تايید كمیته فني ارائه شود.

 ثبت شده در سازمان دامپزشكي كشور و دارای گواهي ثبت معتبر آن خوراک دام و اجزاءفهرست مجاز: فهرست انواع  -2-26
درخواست ثبت خوراک يا اجزاء آن را نموده و مسئولیت صحت اسناد و كیفیت متقاضي ثبت: شخصیت حقوقي كه  -2-21

 فرآورده ثبت شده را از زمان درخواست ثبت تا زمان واردات، توزيع، نگهداری و مصرف بر عهده دارد.

  دامنه کاربرد: -3ماده 
 منظور مصرف مستقیم و يا تولید خوراکجهت واردات به  "و اجزاء آن خوراک دامگواهي ثبت "اين دستورالعمل برای صدور 

  ذكر شده در اين دستورالعمل، تدوين گرديده است.  و مكمل های دام

 مسئولیت اجرا: -4ماده
 باشد.مي بر بهداشت عمومي و مواد غذايي دفتر نظارتعهده برمسئولیت اجرای اين دستورالعمل 

 قوانین و مقررات مرتبط: -5ماده 
 (0151مصوب سال )قانون سازمان دامپزشكي كشور  -5-0
 (0192مصوب )قانون سازمان دامپزشكي كشور   9 و 8، 1و مواد  1ماده  "ز"آئین نامه اجرائي بند  -5-2

هیئت وزيران مورخ 051110قانون برنامه پنجساله ششم )تصويب نامه شماره  14آئین نامه اجرايي ماده  -5-1
21/00/0191) 

 برای ثبت:آن اجزاء و  دام خوراکگروه بندی  -6

، خوراک (مكمل های غذائي)از جمله  شامل خوراک مركب، خوراک كامل، خوراک مكمليدام:  انواع خوراک -6-1

 شوند.و جايگزين شونده شیر مي )كنسانتره( متراكم
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 انواع خوراک با ذكر دام هدف الزامي است ) بطور مثال غذای سگ، گربه، ماهي و .....(.  توجه :

 انواع اجزاء )مواد اولیه( خوراک:  -6-2
 :وری نشدهاجزاء يا مواد اولیه فرآ -6-2-0

 دانه كتان و جو دامي دامي، گندم دامي، ذرتنظیر انواع دانه:  -الف
 علوفه خشبي و سبوس گندمنظیر  :انواع علوفه -ب
  اجزاء يا مواد اولیه فرآوری شده: -6-2-2

كنجاله  پنبه دانه، كنجاله آفتاب گردان ،كنجاله سويا ، كنجاله بذر كتان، كنجاله كلزا و كانوال،كنجاله نظیر :1انواع كنجاله -الف
 ، كنجاله گوارمنداب، كنجاله پالم

باقیمانده تخمیری گندم  و4باقیمانده تخمیری ذرت خشك : نظیر پودر چربي گیاهي،فرآورده های جانبي با منشا گیاهي -ب
 5خشك

 آب پنیر، شیر خشك ، پودر میگو، پودر پوسته میگو، پودر جگر اسكوئیدنظیر پودر  با منشا دامي:فرآورده های جانبي  -ج

 :ساختار اداری -7ماده 

 شامل: ثبت خوراک دام و اجزاء آن کمیته فني -7-1
 مديركل دفتر نظارت )عضو و رئیس كمیته( -1-0-0
  )عضو( و امنیت زيستي يا نماينده تام االختیار مدير كل دفتر قرنطینه -1-0-2
 دفتر نظارت )عضو( ینمعاون -1-0-1
 رئیس گروه بهداشت كارخانجات خوراک و صنايع وابسته )عضو( -1-0-4
 رئیس گروه مطالعات و ارزيابي مخاطرات خوراک )عضو( -1-0-5
 ان بررسي كننده و مرتبط پرونده )عضو(كارشناس -1-0-6

دفاتر فني  ساير افراد از جملهدر صورت نیاز و بنا به تشخیص رئیس كمیته و برای اخذ نظرات كارشناسي، از : 0تبصره 
نمايندگان انجمن صنفي كارخانجات خوراک دام، اعضای هیات علمي  كارگروه تخصصي خوراک دام،مربوطه، 

 گردد. جهت شركت در كمیته فني دعوت ميدفاتر مرتبط ساير دانشگاهها، نمايندگان 
 رئیس كمیته انتخاب و تعیین مي شود.توسط  ،ثبت خوراکعنوان عضو كمیته به : دبیر كمیته فني2تبصره 
 .يابداعتبار مي آن و مصوبات يافتهنفر از اعضا رسمیت  5با حضور حداقل ثبت خوراک : كمیته فني  1تبصره 

 شامل: خوراک دام و اجزاء آنکمیسیون ثبت  -7-2
 بهداشتي و پیشگیری )عضو و رئیس(.معاون  -1-2-0
 معاون تشخیص و درمان )عضو(.  -1-2-2
 دبیر(.عضو و مدير كل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي )  -1-2-1
 .رئیس مركز ملي تشخیص، آزمايشگاه های مرجع و مطالعات كاربردی )عضو(  -1-2-4
 .)عضو( ماينده تام االختیاريا ن مدير كل دفتر قرنطینه و امنیت زيستي -1-2-5

                                                 
 گیرد.مربوطه صورت مي ) (IHRواردات براساس الزامات بهداشتي واردات   . 1
 گیرد.مربوطه صورت مي ) (IHRواردات براساس الزامات بهداشتي واردات   . 4
 گیرد.مربوطه صورت مي ) (IHRواردات براساس الزامات بهداشتي واردات .  5
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  .)عضو( بهداشت عمومي و مواد غذايي معاون -1-2-6
 .)عضو( دفتر نظارت رئیس گروه بهداشت كارخانجات خوراک و صنايع وابسته -2-1- 1

ساير افراد مدعو به پیشنهاد مدير كل دفتر نظارت و تائید رئیس كمیسیون بدون حق رأی در در صورت نیاز، : 0تبصره
 نمايند.شركت مي جلسه
 د.يابمي اعتبارو مصوبات آن  يافتهنفر از اعضاء رسمیت  6حداقل: كمیسیون با حضور 2تبصره

 شرح وظايف: - 8ماده 

 :ثبت خوراک دام و اجزاء آن کمیته فنيشرح وظايف  -7-1    

و تايید / عدم  بررسيبررسي تقاضای صدور گواهي ثبت و تصمیم گیری در خصوص ادامه / عدم ادامه مراحل  -8-0-0
 ارائه شده به دفتر نظارت. خوراک و اجزاء خوراک و ورود  ثبتجهت  تايید

، بررسي گزارش بازديد خوراکاجزاء  و خوراکهای كنترل كیفي، تجربي، فارمي ورود بررسي مستندات آزمايش -8-0-2
 فارمي محصول. مجدد كنترل كیفي، تجربي و هایو در صورت نیاز  اعالم انجام آزمايش میداني

 اعالم نظر در خصوص پروپوزال ارزيابي فارمي. -8-0-1
 تعیین مراكز مجری ارزيابي های فارمي. -8-0-4
  خوراکو اجزاء  خوراک وارداتيكارخانجات تولید كننده محصوالت  بازديد از تشخیص -8-0-5
دركارخانه تولید كننده و گواهي های مرتبط بر اساس نتايج مطالعات تائید روند تولید محصول مورد نظر  -8-0-6

  میداني در صورت نیاز گزارشات بازديد و يا فارمي كتابخانه ای و
 بررسي ساير موارد ارجاعي از طرف  مدير كل دفتر نظارت. -8-0-1
 نظرات كارگروه مذكورطرح موضوع در كارگروه تخصصي خوراک و اخذ ارجاع جهت در صورت نیاز،  -8-0-8

 :خوراک دام و اجزاء آن ثبت شرح وظايف کمیسیون -8-2
 .خوراکو اجزاء  خوراکانواع  ثبت بندی اولويت وتعیین خط مشي  سیاست گذاری، - 8-2-0     

 رسیدگي به موارد اختالف درخواست متقاضي با تصمیم كمیته فني دفتر نظارت.   -8-2-2
 موارد ارجاعي از كمیته فني. و نهائي جهت ثبت تايید -8-2-1
 اخذ تصمیم در خصوص ممنوعیت واردات محصول دارای مجوز ورود.-8-2-4
 و حوادث غیر مترقبه. ، شرايطتصمیم گیری در خصوص ثبت و يا تجديد ثبت اقالم بر اساس عوامل اثر گذار -8-2-5

 مدت اعتبار گواهي ثبت: –9ماده 
-)بر اساس سابقه، نتايج بررسي بین يك تا سه سالمدت اعتبار گواهي ثبت بنا به پیشنهاد كمیته فني و تصويب كمیسیون، 

 .خواهد بودهای آزمايشگاه و میداني( 

 خوراک و اجزای آن: فرآيند صدور گواهي ثبت -11ماده 

 خوراک دام:  ثبت درخواست گواهي - 11-1

تواند در ميعنوان متقاضي بهو اجزای آن  دام، طیور، آبزيان و زنبور عسل خوراک فعالیتحوزه با  حقوقي شخصیت هر
كه نام آن در مدارک ثبت  (PLH) تولید پروانهشركت تولید كننده خارجي دارای يا نمايندگي از  صورت دارا بودن شعبه و

به انضمام و در سر برگ شركت  طور رسمي نظر را به موردخوراک و اجزاء خوراک خواست ثبت ، درارسالي ذكر شده است
 د:ارائه نمايدفتر  نظارت به  زير مدارک
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درج در سامانه و ( 0شماره  فرم پیوست)براساس نوع مورد مطابق فرم درخواست گواهي ثبت تكمیل  -01-0-0
cert.ivo.ir 

تايیديه سفارت  يدبا، باشد معتبر (PLH)تولید  پروانهدارای  شركتاز اعطای نمايندگي بطور مستقیم گر ا -01-0-2
 .ارائه گردده ترجمه رسمي با تايید دادگستری جمهوری اسالمي ايران در مبدا و اتاق بازرگاني مبدا به همرا

شركت دارای مجوز فروش يك از طريق تولید كننده نبوده و  شركتاز اعطای نمايندگي بطور مستقیم گر ا -01-0-1
MAH)) ارائه تصوير قرارداد و يا نامه شركت تولید كننده به شركت دارای مجوز فروش )با ذكر  باشد، صورت گرفتهمعتبر

. هر دو باشدميضروری  است، حدود اختیارات واگذار شده( و تصوير نامه نمايندگي كه شركت فوق به شركت متقاضي داده
يه ه ترجمه رسمي با تايیدي در كشور مبداء به همرانامه بايد دارای تايیديه سفارت جمهوری اسالمي ايران و اتاق بازرگان

 .باشند دادگستری
با ذكرآخرين تغییرات شركت، آدرس  رسمي روزنامه در شركت آگهي تاسیس ،اساسنامهثبت شركت در سامانه ) -01-0-4

 دفتر كار( 
يین نامه اجرايي نظارت آ 02شرايط مندر ج در بند  برابراخذ پروانه مسئول فني واجد شرايط )با ذكر مشخصات(.  -01-0-5

 01/9/0181: تاريخ ک15184/ت0644111شماره:  قانون اساسي 018تصويب نامه كمیسیون اصل  بهداشتي دامپزشكي
)امضاء و مهر(، بايد  تائید شده توسط مدير عامل و مسئول فني های تكمیل وتصاوير كلیه مدارک فوق الذكر و فرم -01-0-6

ارسال و نسبت به اخذ تائیديه دريافت از سامانه مزبور اقدام گردد. بديهي  CERT.IVO.IRبه سامانه سازمان به آدرس 
 است اصل مدارک بايد در محل شركت نگهداری و در صورت نیاز به دفتر ارائه شود.

 بررسي درخواست متقاضي: -11-2
بهداشت خوراک و صنايع وابسته )دفتر گروه  روز كاری در 20ورود حداكثر ظرف مدت تقاضای ثبت و مجوز  -01-2-0

شود و در ارجاع مي ثبت گیرد و در صورت كامل بودن مدارک جهت تصمیم گیری به كمیته فنيمورد بررسي قرار مي نظارت(
 به متقاضي اعالم خواهد شد. بصورت كتبي ، نقص مدارکغیر اين صورت

قرار  مورد بررسي در كمیتهموضوع  ثبت، كمیته فني به روز كاری پس از ارجاع درخواست 28ظرف مدت  حداكثر -01-2-2
 شود.و نتیجه موافقت اولیه و يا عدم موافقت و يا نواقص مربوط با ذكر داليل به متقاضي اعالم مي گرفته
ماه از زمان  4توسط دفتر حداكثر ظرف مدت  : تايید صالحیت شركت تولید كننده و موافقت نهايي با بازديد میداني0تبصره

 انجام خواهد شد. ،تاريخ شروع بررسي
ها آن های تولید كننده كه قبالً سابقه ورود محصول به ايران را داشته ولي تاريخ  اعتبار: تايید صالحیت شركت2تبصره

 مجدد دارد.باشد، نیاز به بازديد منقضي شده است و يا خط تولید و نوع محصول جديد مي
ماه از  6های میداني از كشور و سايت تولیدی حداكثر ظرف مدت  : متقاضي بايد تمهیدات الزم را جهت انجام بازديد1تبصره 

 تاريخ شروع بررسي فراهم آورد.
 ،روز پس از بازديد و ارزيابي صالحیت 20مراتب حداكثر ظرف مدت  ،در صورت عدم تائید كارخانه تولید كننده -4تبصره 

 شود.به متقاضي اعالم مينظارت توسط دفتر 
وقوع حوادث غیر مترقبه در ايران و يا در كشور مقصد و يا عدم صدور مصوبه مأموريت،  از جمله دلیلهر : چنانچه به 5 تبصره

 به تعويق خواهد افتاد.  میداني تا انجام بازديد متقاضي ارائه پاسخ ،به تاخیر بیافتدسازمان  انكارشناسبازديد میداني 

 :برای بررسي و ثبت مدارک تکمیلي مورد نیاز -11-3
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به  مورد نیازپس از تاريخ شروع بررسي، مدارک تكمیلي  كاری روز 28متقاضي موظف است حداكثر ظرف مدت  -01-1-0
  .ارائه دهد نظارت را به دفتر شرح زير

خطری و بيمشتمل بر  يا معادل آن، گواهي فروش آزاد، گواهي بهداشتي GMP گواهي ارائه مدارک مربوط به -01-1-2
 (TSE) انسفالوپاتي اسفنجي شكل قابل انتقال، (GMO) 6عاری بودن از تراريخته

 8انسفالوپاتي اسفنجي شكل گاوی و1
(BSE) برای موارد مربوطه 

اطالعات مندرج در  حاویبايد بر اساس نوع در خواست  (FMF) 9و اجزاء خوراکخوراک جامع اطالعاتي پرونده  -01-1-1
در سر برگ شركت تولید كننده و به شرح موارد زير در  "تايپ شده و به زبان انگلیسي "بايست مي و بوده 2پیوست  شماره 

و اجزاء خوراک كلیه صفحات پرونده جامع یز به دفتر ارائه شود. محل شركت نگهداری شود و در صورت نیاز اصل آن ن
 شركت متقاضي به دقت مطالعه، تائید، امضاء و مهر گردد.  بايد توسط مسئول فني خوراک 

همراه برگ آنالیز كه در آن  هزمايشگاه مركز ملي تشخیص بآ SOP)به تعداد مندرج در  محصول نمونه ارائه -01-1-4
موارد آزمايش، محدوه مجاز، نتیجه و ذكر مرجع مورد استفاده، شماره بچ،  همراه با اختصاصات فیزيكي، شیمیايي، میكربي

 مسئول كنترل كیفیت( و امضاءمهر  باو آدرس كارخانه سازنده  نامتاريخ تولید و انقضاء، 
نیاز به اخذ گواهي ثبت بر اساس اين دستورالعمل نخواهند ( 0-2-6فرآوری نشده )برابر بند مواد اولیه خوراكي تبصره: واردات 

  .ها اقدام خواهد شدسازمان در خصوص آن (IHR)بهداشتي واردات داشت و بر اساس ضوابط 
 فردمبني بر معرفي  ((PLH/MAHيا مجوز فروش  تولید شركت دارای پروانه از نامه رسمي معرفي -01-1-5

ل ( با ذكر مشخصات كام(FMFو اجزاء خوراک خوراک در تهیه پرونده جامع اطالعاتي  (Qualified Person)مسئول
 و نمونه امضاء در پرونده موجود باشد.  E-mailفاكس، شامل نام، آدرس محل كار، تلفن،

به همراه كلیه  (In house) داخليروش  ،ؤثره يا محصول نهاييجهت آنالیز ماده ممعتبر  روش نبودن رصورتد -01-1-6
 ارائه گردد. (Test Method Validation) آزمون  معتبرسازی روش به مدارک مربوط

 ارائه شود.با ضوابط ذكر شده  راهنما و بسته بندی محصول مطابق ةفارسي برگ ةترجم -01-1-1
مهار و امضاای مسائول فناي     و باا   "مي باشد تائید مسئول فنيمورد "با درج جمله  برچسب ه راهنما وترجمه برگ -0تبصره 

 .اه با ساير مدارک ثبت ارائه گرددنمايندگي در ايران )شركت ثبت كننده( همر
شاركت  ، بسته بندی، كارتن و بر عهده مسئول فني و باق مطالب مندرج در برگه راهنما، برچسبمسئولیت عدم انط -2تبصره 

 باشد. ميكننده ثبت 
)پیوسات  اطالعات مورد نیاز پرونده جامع اطالعات خوراک  (0)پیوست ثبت خوراک و اجزاء خوراک  درخواستفرم  -01-1-8
 ارائه گردد. تكمیل و (2

خطاری خاوراک و اجازاء    صالح كشور مبداء و تعهد شركت وارد كننده مبني بر باي ارائه گواهي معتبر از مرجع ذی -01-1-9
 خوراک مورد نظر برای ثبت

باا ارائاه   توسط شركت متقاضي ثبات  استفاده از اجزاء خوراک تراريخته در خوراک، اظهار تراريختگي  در صورت  -01-1-01
 تراريختگيرخدادهای  بودن خطربيصالح درخصوص تايیديه معتبر از مرجع ذی

                                                 
6
 Genetically Modified Organisms 

7
 Transmissible Spongiform Encephalopathies 

8
 Bovine Spongiform Encephalopathy  

2
 Food Master File 
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خوراک هزينه بررسي مدارک برای ثبت  هزينه های قانوني مترتبه ازجمله مستندات پرداختمتقاضي بايستي  -01-1-00
 . سازمان ارائه دهد ، بودجه و مطالعات اقتصادیمطابق با تعرفه های اعالمي دفتر برنامه ، طیور، آبزيان و زنبور عسل رادام

های قانوني پرداخت شده ازجمله  هزينه ،نشودخوراک دام  : در صورتي كه به هر دلیل فرآيند بررسي منجر به ثبت 0 تبصره
 ترداد نخواهد بود.قابل اس ،بررسي مدارک هزينه

 : نتیجه بررسي درخواست متقاضي -11-4

توساط گاروه    اطالعاات خاوراک(   پروناده جاامع  بررسي در صورت لزوم )مستندات الزم مدارک و پس از بررسي  -01-4-0
 در سهشركت متقاضي،  مسئول فني، موارد نقص به اطالع شركت رسیده و به نظارت( دفتر) بهداشت خوراک و صنايع وابسته

، مهلت داده خواهد شد. بديهي اسات ايان   الزمه نوبت حداكثر ظرف مدت شش ماه جهت تكمیل پرونده جامع و يا مستندات
محسوب نخواهد شد.  (FMF) و اجزاء خوراکخوراک پرونده جامع اطالعاتي  بندی اعالم شده جهت بررسيمدت جزء زمان

به حالت تعلیق درآمده و در صورت رفع ناواقص، پاس از شاش مااه     چنانچه طي اين مدت نواقص پرونده رفع نگردد، پرونده 
 .بررسي مجدد پرونده امكان پذير خواهد بود

بار  نمونه محصاول   های انجام شده روی، براساس آزمونآزمايشگاه مرجع از مورد تائید آزمايشگاهي كسب نتايج -01-4-2
 های اعالم شده.الزامات و ويژگي مبنای

سخه از كلیه مدارک ارسالي جهت ثبات خاوراک و اجازاء خاوراک عیناًا مطاابق باا آنچاه در ايان          يك نبايستي  -01-4-1
 موجود باشد. متقاضي،دستورالعمل آمده است در محل شركت 

محل/ محل های تولید و بسته بندی  ،و يا معادل آن  GMPشركت بايد تصوير  برابر اصل شده  گواهي تائیديه -01-4-4
خوراک و اجزاء خوراک  مورد نظر  صادره توسط شركت های مورد تائید ارگان های رسمي كشور مربوطاه ممهاور باه مهار     

 سفارت جمهوری اسالمي ايران در كشور مبدا ارائه نمايد.
باياد   ،(PMS) 00محصول پس از عرضاه پايش  يا 01درصورت تصويب كمیته فني مبني بر انجام مطالعات بالیني -01-4-5

 مطابق دستورالعمل های ذيربط انجام شود.

  :يند بررسي مدارک جهت ثبتفرآ -11ماده 
و نماودار   كارخاناه تولیاد كنناده باه شارح زيار       تائیاد صاالحیت كشاور و    پس از دريافت مادارک و  ،فرآيند بررسي مدارک

 :مي باشد پیوست چك لیستو  گردش كار )فلوچارت(

گااروه بهداشاات خااوراک و صاانايع  ذيااربط  يااا كارشناسااان  توسااط كارشااناسدرخواساات و ماادارک   بررسااي -00-0
 روز كاری( 20)حداكثر در مدت نقص مدارک  يامبني بر تكمیل  (نظارت دفتروابسته )

 جهت رفع نواقص مدارک و مستندات اعالم نواقص پرونده به متقاضي -00-2
 به كمیته فنيپرونده ارسال  مدارک الزمه،كامل بودن اسناد و در صورت  -1 -00
 روز كاری( 28مدت  در حداكثر)بررسي و اعالم نظر كمیته فني ثبت خوراک دفتر نظارت  -00-4
گاروه بهداشات   باه  پروناده  مساتندات علماي بارای ثبات و عاودت       عادم كفايات مادارک و   ناواقص و ياا   اعالم  -00-5

 اعالم به متقاضي .جهت نظارت(  دفترخوراک و صنايع وابسته )

                                                 
01

 .  Clinical Trial 
00

 . Post Marketing Surveillance 
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باه   پروناده از كمیتاه فناي ثبات     ارجااع  و علماي بارای ثبات   مساتندات   كفايات مادارک و  كامال باودن و   اعالم  -00-6
  فرم خالصه گزارش موافقت/عدم موافقتكمیسیون ثبت خوراک و اجزاء خوراک بر اساس 

 روز كاری( 11در مدت حداكثر ثبت خوراک )بررسي پرونده در كمیسیون  -00-1
 روز كاری( 1مدت  درحداكثر نظارت )به متقاضي توسط دفتر  ثبت خوراک اعالم نظر كمیسیون -00-8
 شود.نظارت عودت داده مي با ذكر داليل به دفتر پرونده در كمیسیون ثبت، در صورت عدم تصويب -00-9
و  روز كاااری 11توانااد حااد اكثاار ظاارف ، ماايثباات خااوراک متقاضااي در صااورت اعتااراا بااه رای كمیساایون -00-01

 نظاارت  را بارای بررساي مجادد باه دفتار      تجدياد نظار   كتباي  درخواسات  ،معتبار  يك بار با ارائاه داليال و مادارک    فقط
 ارائه نمايد.

و نتیجاه باه متقاضاي اعاالم ماي       كارده  درخواست متقاضاي را در اولاین جلساه كمیسایون مطارح      نظارت دفتر -00-00
 .لسه بررسي مجدد بالمانع است(در ج ،متقاضيمسئول فني شركت شود )حضور 

  :آنو اجزاء  دام و مجوز ورود خوراک: صدور گواهي ثبت 12ماده 

 باشد:مراحل صدور گواهي پس از موافقت كمیسیون به شرح زير مي
  :تعیین كد ثبت خوراک و اجزاء خوراک -02-0

  به متقاضي اقدام خواهد شد. پس از تايید مدارک و موافقت كمیسیون نسبت به صدور كد ثبت و اعالمكد ثبت 

، بودجاه و مطالعاات اقتصاادی    اعالم پرداخت هزينه صادور گاواهي باه متقاضاي مطاابق باا تعرفاه دفتار برناماه          -02-2
خاوراک و اجازاء خاوراک  ممهاور باه مهار اماور         تصاوير فایش باانكي پرداخات هزيناه ثبات      اخاذ   ن دامپزشكي وسازما

 طريق سامانه الكترونیكيمالي سازمان و يا تايید امور مالي از 

 گردد.صادر مي متقاضي برای فقط: گواهي ثبت و صدور مجوز ورود  0تبصره
  شااركت ديگااری را  دارنااده مجااوز فااروششااركت : در صااورتي كااه شااركت تولیااد كننااده خااارجي  و يااا 2تبصااره 

انوني معرفاي نماياد، اداماه    يناد باا ارائاه مادارک و مساتندات قا      رسمي در ايران در هر مرحلاه از فرآ عنوان نماينده هب
 مراحل با نماينده جديد انجام گرفته و گواهي نیز برای نماينده جديد صادر میگردد.

 "/مواد اولیه آنو اجزاء  دام مجوز ورود خوراک ثبت و "تعهد نامه محضری در تعهدات مندرجاجرای  -02-1

 جهت اقدام الزم( دفتر قرنطینه و امنیت زيستي)رونوشت به  و اجزاء آن دام صدورگواهي ثبت و مجوز ورود خوراک -02-4

 ها و وظايف:مسئولیت -13ماده 
 :و اجزاء آندارنده گواهي ثبت و مجوز ورود خوراک  ها و وظايفمسئولیت -الف

و انطباق كیفیت خوراک دام با محصول ثبت شده در كلیه مراحل به عهده متقاضي دارای گواهي ثبت و مجوز ورود خوراک  -
 باشد.مي اجزاء آن

 پايش محصول پس از عرضهآزمايشگاهي و  بررسي پس از عرضه به بازار اعم از و اجزاء آنارزيابي كیفیت خوراک  -
PMS)) بايست انجام پذيرد و نتايج آن را به سازمان ارائه نمايد.مي ثبت، حداقل سالي يك بار توسط شركت دارنده گواهي 

محصول( از زمان تاريخ مصرف پايش و نظارت بر حفظ كیفیت خوراک دام در طول مدت عمر قفسه ای )پايان انقضاء  -
 باشد.مي ثبت ده دارنده گواهيحمل از كشور مبداء، ورود به كشور، پخش و توزيع به عه

موظف است  ثبت مربوطه توسط سازمان، دارنده گواهي يا اجزاء آنخوراک  (Recall) جمع آوری در صورت ابالغ فراخوان -
 طبق مقررات ذيربط اقدام نمايد. و اجزاء آننسبت به جمع آوری خوراک 



"و اجزاء آن دام شرایط و ضوابط ثبت جهت واردات خوراک" دستورالعمل اجرايي
  

 

دامپزشكيمقررات ملي   

89 /40/IVO 

 

 

 81 از 88 صفحه
 

 ،معدوم سازی )عودت، ضوابط و معیارهای بهداشتي سازماننامنطبق با خوراک و اجزاء خوراک به موقع تعیین تكلیف  -
 در مدت زمان اعالم شده سالم سازی و غیره( برابر مقررات، ضوابط و دستورالعمل های سازمان اقدامات اصالحي،

 وارداتي ازجمله آموزش و اطالع رساني مناسب.و اجزای خوراک ارائه خدمات مرتبط با خوراک  -
در كشور مبدا  ثبت شده،موظف است در صورتي كه تولید، ثبت يا بازاريابي محصول  ثبت دارنده گواهيتبصره : متقاضي 

 معلق يا به اتمام برسد، موضوع را بالفاصله به صورت مكتوب به دفتر نظارت اعالم نمايد.
ناشي از مصرف خوراک ثبت دارنده گواهي ثبت موظف و متعهد است كه در صورت بروز هرگونه رخداد نامطلوب بهداشتي  -

 شده شركت، مراتب را گزارش داده و اقدامات مديريت خطر الزمه را انجام دهد.
 (:MAH)شركت دارای مجوز فروش ها و وظايف مسئولیت -ب
با مشخصات اعالم شده در پرونده اطالعاتي را دارا بوده و در صورت هر  (Release) ترخیصپس از انطباق محصول   -

 موظف است نسبت به اعالم تغییرات و محدوده آنها اقدام نمايد.  MAHگونه تغییر 
تواند مجاز به انطباق بین تولیدكننده و شركت دارای مجوز فروش، شركت تولیدكننده نیز ميماتبصره: بسته به نوع قرارداد في

 با مشخصات اعالم شده در پرونده اطالعاتي باشد. (Releaseصول پس از خروج )مح
بديهي است اين تغییرات  مي بايست از انواع تعريف شده در قواعد تغییر مثل تغییر نام، تغییر سايت تولید، تغییر عمر قفسه ای 

 و .... باشد.
 رداتي و يا تغییرات اعالم شده ارائه اطالعات و مستندات در خصوص خوراک و اجزای خوراک وا -
 مجوز فروش و شماره رسمي در اين خصوص -
 هر گونه تبلیغات و بازار يابي ارائه شده جهت محصول  -
 اختیار صدور پیش فاكتور از تولید كننده اصلي  -
 اختیار از تولید كننده اصلي جهت ارائه تخفیف  -
 ور مقصد كیفیت محصول، حمل و نقل از مبدا تولید تا  كش -
 هاپاسخگوئي به شكايات و رسیدگي به آن -
 نمايد.تعیین و اعالم مي فني ثبت به پیشنهاد كمیته ثبت ساير مواردی كه حسب نیاز كمیسیون -

 :موارد عدم تمديد و يا اعالم عدم  اعتبار گواهي ثبت و صدور مجوز ورود  -14ماده 
 شود:شود و يا تمديد نميصادره از درجه اعتبار ساقط ميثبت گواهي  ،در موارد زير با توجه به مصوبه كمیسیون

 ايران حذف گردد. خوراک و اجزاء خوراک  مجاز از فهرست يا اجزاء خوراکبه هر دلیلي خوراک  -04-0
 شود.  محرز و ثبت،يند بررسي در هر مرحله از فرآ بودن اسناد و مدارک ارائه شده خالف واقع -04-2
مصرف آن ممنوع و يا  ،( يا بین الملليو غیره وزارت بهداشتيصالح ملي )سازمان دامپزشكي، از طرف مراجع ذ -04-1

 . يا مخاطره انگیز بودن مصرف آن در مطالعات كتابخانه ای و ارزيابي میداني مشخص گردد ،خطرناک اعالم گردد
 و يا معادل آن را رعايت ننموده است.  GMPاگر مشخص شود تولیدكننده، اصول  -04-4 

 غیر قابل قبول از سوی آزمايشگاه مرجع باشد.  نتايج آزمايشگاهياگر محصول مورد نظر دارای  -04-5
اگر گزارش هائي مبني  بر اثرات جانبي خطرناک از سوی مراجع ذی صالح كشور / كشورهائي كه محصول با نام  -04-6

 ارائه گردد.  ،تصاصي در آنجا  ثبت شده استغیر اختصاصي و يا با نام اخ
 در كشور مبدا معلق شود يا به اتمام برسد. يا اجزاء خوراک،در صورتي كه تولید، ثبت يا بازاريابي محصول خوراک  -04-1
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 :توضیحات -15ماده 

 .باشندنميمشمول اين دستورالعمل  شوند،مي داخل كشور تولیدكه در  هاآنخوراک و اجزاء  -15-1

آزمايشگاههای )در  پرداخت كلیه هزينه های اعالم شده در اين دستورالعمل اعم از  هزينه بررسي پرونده، آزمايشات -05-2
عرضه در بازار مصرف بر عهده شركت دارنده گواهي / پروانه ساخت بر  و... در هر مرحله از ثبت، ورود و (داخلي و يا خارجي

 باشد.هزينه های ميبه تقبل  موظفدامپزشكي بوده و آن شركت اساس ضوابط و مقررات سازمان 

:منابع -16  

 
- (CODEX code of practice on good animal feeding CAC/RAP 45-9115)  

FAO CORPORATED DOCUMENT REPOSITORY)                                         )-  

Regulation (EC) No 0810/9111 of the European Parliament-  

Regulation (EC) No 592/9118 of the European Parliament-  

Regulation (EC) No 078/9119 of the European Parliament-  

- Regulation (EC) No 767/9112 of the European Parliament 
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 :هاپیوست -17

 

 و اجزاء آن گواهي ثبت خوراک دامدر خواست فرم  (1 پیوست
   شماره:                                                                             
 تاريخ:                                                                            

                                                     مشخصات شركت نمايندگي متقاضي واردات: -0
 آدرس:                                                                 تلفن:                       نام شركت:

                                                                                                             : شركت مسئول فني نام و نام خانوادگي
 نام و نام خانوادگي مدير عامل شركت

   :خوراک دام مشخصات -2
 و مورد تائید سازمان دامپزشكي كشور باشد( )خوراک مورد در خواست مي بايست در لیست معتبر

 دسته غذائي: -2-0
 :(ها و مشخصاتشناسه )ويژگي -2-2
  :منشا يا منبع تهیه -2-1
 روش مصرف: -2-4
 دام هدف: -2-5
 شرايط برچسب گذاری: -2-6
 شرايط نگهداری:  -2-1
 عمر قفسه ای:  -2-8
 شركت تولیدكننده: مشخصات -1
 :های تولیدتعداد سايتتولیدكننده:                        كشور                                شركت: نام 

  آدرس:
 :شركت دارای مجوز فروش مشخصات -4

 :                       آدرس:كشور                                شركت: نام
 

 
 مهر و امضاء مدير عامل شركت                                       شركت مهر و امضای مسئول فني
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 مرتبطاولیه  وادو م ، اجزاءخوراکجامع اطالعات العات مورد نیاز پرونده اط (2 پیوست
 نام پیشنهادی برای ماده خوراكي خام  -0
 دسته غذائي -2
 خوراكياجزاء خصوصیات  -1
 خوراكي از آن حاصل شده است اجزاءمنشا يا منبعي كه  -1-0
 از مواد خوراكي كه از آن تولید شده است فهرستي -1-2

 چگونه اين ماده حاصل شده است -1-1
با نمودار روند تولید و تشريح كامل فرآيند تولید، توصیف مراحل شیمیائي يا فیزيكي و ارائه اطالعات  در  ارائه اطالعات -4

  .كار مي رودهارتباط با نام مواد شیمیائي و درجه حرارتي كه برای تولید آن ماده ب
، بلوس، ، لئوفیلیزه، المینت شدهشده، خمیرگرانوله، پلت، اكسترود  ، مايع،، پودر: میكرونیزه شدهخوراک جنبه های فیزيكي -5

 ، كامل و غیره، فشرده شدهكنجاله
  :تركیبات فعال )ماده موثره( خلوص اجزا خوراكي /میزان  -6

 :ه( وجود آالينده های احتمالي
 خام است  اولیه موادخوراک/ كه مورد هدف اين  حیوانيهدف: لیست گونه های  گونه های حیواني -1
 محدوديت استفاده برای يك گونه حیواني خاص  ها: ارائه يك فهرست در صورت وجود  هر گونمحدوديت ه -8
  سته بندیب – 9

 مغذی(، فیبر و يا ساير مواد عنوان منبع پروتئیناهداف استفاده: تائید اهداف استفاده در  تغذيه حیوانات )به -01
عملكردی  در محصول نهائي )خوراک كامل حیواني، مكمل و مالحظات: برای مواد خام كه دارای ادعای تغذيه ای  و يا 

غیره( كه حاوی آنها هستند، بايستي ادعاهای مورد نظر را مشخص نموده و شواهد علمي در رابطه با اثرات استفاده از اين 
 ءت  استفاده از اين اجزاخوراكي / مواد تغذيه ای و ارتباط آنها با اين ادعاهای مطرح شده و همچنین حداقل رابطه با اثرا ءاجزا

به  های  مطرح شده و همچنین حداقل میزان مصرف روزانه جهت دست يابيآنها با اين ادعاخوراكي/ مواد تغذيه ای و ارتباط 
 .اثرات  مطلوب  نشان داده شود

 ء خوراكيايمني استفاده از اجزا -00
 فسفر  –كلسیم  –خاكستر  –یبر خام ف –عصاره اتری  –میزان پروتئین  –رطوبت  دارای پارامترهای -02
    خوراكي با منشا حیواني ءبرای اجزا شاخص  اسیديتهارائه  -01
عدد  –عدد يدی )%(  –(  g/Kgعصاره اتری )حداقل  –(g/Kg حداكثربرای روغن ها و چربي ها:  میزان رطوبت ) -04

اسید لینولئیك  –اسید های چرب اشباع )%(  –اسید های چرب ) حداقل %(  -كل اسید های چرب )حداقل %( - صابوني )%(
 (gاسیديته ) میلي گرم پتاس/ –مواد غیر صابوني )حداكثر %(  –حداقل )%( 
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 ثبت در دبیرخانه سازمان

 

ارجاع به دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد 
 غذايي

 
ارجاع به گروه بهداشت خوراک دام و صنايع 

 وابسته

 

 ارائه درخواست ثبت خوراک دام توسط متقاضي

 

 بررسي درخواست و مدارک مورد نیاز

 

 كامل بودن مدارک

 

 نقص مدارک

 

 نواقص به شركت متقاضي  رسمي اعالم

 
 بررسي پرونده در كمیته فني ثبت 

 
 

 ارائه مدارک تكمیلي توسط شركت به دفتر نظارت 
 )با نامه رسمي و ثبت در دبیرخانه(

 

  اخذ نظر كار گروه تخصصي
 )در صورت نیاز(

 اعالم نظر كمیته فني

 

 يا عدم پذيرش بررسي
 نقص مدارک

 

با ارائه مدارک تكمیلي  اعتراا متقاضي
 جديد

 

 پذيرش بررسي در كمیسیون ثبت

 

 بررسي پرونده در كمیسیون ثبت

 

 موافقت با ثبت

 
 مخالفت با ثبت

 

 صدور گواهي ثبت توسط دفتر نظارت

 

 اعالم به شركت متقاضي ثبت

 

 عدم ثبتبه  اعتراا كتبي پرونده ختم
 

 

 ثبت در دبیرخانه

 

 بررسي مدارک تكمیلي

 

 مدارک ناقص مدارک كامل

 

 مدارک و ارائه رسمي تكمیل

 

 ارجاع به دفتر نظارت برای بررسي مجدد

 


