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 نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتي مواد اوليه و خوراك آماده دام، طيور و آبزيان

 

  

  خش اولب

  

  عمومي قرراتم -1

  

كه مبادرت به حمل مواد اوليه و تعاوني  وابسته به دولت ، خصوصي و يا اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي ،كليه  .١

مواد اوليه و خوراك آماده دام ،  اشتغال به حمل بهداشتي دريافت پروانهنمايند ملزم به  خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان مي

  .اداره كل دامپزشكي استان مربوطه مي باشند طيور و آبزيان

 بايد با رعايت كليه ضوابط و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي مواد اوليه و خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان حمل و نقل .٢

  .انجام پذيرد مربوط

مواد اوليه و خوراك آماده دام ، طيور نه يكپارچه قرنطينه ، براي هر يك از محموله هاي اذ مجوز بهداشتي حمل در ساماخ. ٤

  .، الزامي است و آبزيان

رت بهداشت     سرو كار دارند ، بايد داراي كا مواد اوليه و خوراك آماده دام ، طيور و آبزيانراننده و كارگران خودرو كه با . ٥

  .از مراجع ذيصالح باشند) كارت تندرستي(

مواد اوليه و خوراك  (پس از پاكسازي كامل از مواد باقيمانده ناشي از حمل بعد از هر بار تخليه محموله، اتاق خودرو بايد  -٦

  .و ، ضدعفوني گرددشستشو و با مواد ضدعفوني مجاز و فاقد ببا آب مناسب و بهداشتي )  آماده دام ، طيور و آبزيان

منوط به پاكيزه بودن اتاق خودرو و رعايت شرايط فوق       مواد اوليه و خوراك آماده دام ، طيور و آبزيانبارگيري  : تبصره 

  . مي باشد
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  : پروانه اشتغال به حملدارك مورد نياز جهت اخذ م -2

  

، خصوصي و يا تعاوني متقاضي پروانه اشتغال به حمل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي ،وابسته به دولت 

بهداشتي مواد اوليه و خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان بايد درخواست خود را به همراه مدارك زير به اداره كل دامپزشكي 

  )١فرم شماره . ( استان مربوطه ارائه و به ثبت برسانند

  )براي اشخاص حقيقي ( به حمل مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه اشتغال  -الف
  

 مالك و راننده ٣×٤سه قطعه عكس  كارت ملي و شناسنامه وو كپي  اصل .١

 حداقل يك ساله خودرو )محضري(رسمي  سند مالكيت و يا اجاره نامه اصل و كپي .٢

 كارت شناسايي خودرو اصل و كپي .٣

 ) ٣و  ٢شماره  هاي فرم( مالك و راننده ) محضري(رسمي تعهد نامه اصل  .٤

 

  )براي اشخاص حقوقي (  اشتغال به حمل مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه -ب
  

  اساسنامه شركتاصل و كپي . ١

 آگهي ثبت شركت در روزنامه هاي رسمي . ٢

 مديرعامل شركت ٣×٤شناسانامه و سه قطعه عكس  اصل و كپي. ٣

 ) ٢فرم شماره ( مدير عامل  )محضري(رسمي تعهد نامه . ٤

 ) ٣فرم شماره (رانندگان  )محضري( رسميتعهد نامه  .٥

 سند مالكيت و يا اجاره نامه حداقل يك ساله كليه خودروهاي تحت مالكيت، به نام شركت اصل و كپي .٦

 كارت شناسايي خودروهاي تحت مالكيت شركت اصل و كپي .٧

 )عداد خودروها باشدتعداد رانندگان بايد متناسب با ت( كارت بهداشتي معتبر رانندگان و كمك هاي آنان اصل و كپي  .٨
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 نحوه تكميل پروانه اشتغال به حمل -3

  

مواد اوليه و خوراك آماده براي فعاليت در زمينه حمل  اشخاص حقيقي و يا حقوقي براي هر يك از خودروهايي كه توسط. ١

  .معرفي مي شوند ، پروانه مستقل صادر مي شود دام ، طيور و آبزيان

  :اشتغال به حمل الزامي است پروانه هاي ر رعايت نكات زير در زمان صدو. ٢

  مشخصات خودرو. الف 

  .دشو درجنام مالك و شماره شهرباني خودرو بايد دركليه پروانه ها 

  

  نوع .ب

  .درج شودبايد در كليه پروانه ها كه ) خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان / مواد اوليه( محموله هاي مورد حمل نوع 

  ظرفيت حمل . ج 

  .درج شودبايد در كليه پروانه ها خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان / مواد اوليه حمل  ظرفيت
  

  مدت اعتبار .د

شش ماه و در سال هاي بعد يك سال از  بيشتر زمان اعتبار پروانه هاي صادره در سال اول به لحاظ اعمال نظارت هاي 

  .درج مي شود و زمان صدور پروانه تعيين

  

  شناساييكد . ه

بر روي يك صفحه فلزي الگوي زير به همراه در پروانه هاي صادره ثبت و بايد  كهشناسايي شامل موارد ذيل بوده  كد

  : شود نصب مي) طرفين و قسمت عقب ( خودرو ح خارجي اتاق حمل وروي سطبر  درج و) در ابعاد مناسب(

  

  حمل مواد اوليه و خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان

  ............... شتي دامپزشكي كد بهدا 

  .......   با مجوز اداره كل دامپزشكي استان 

  

 :كد حوزه فعاليت  -١

  :به ترتيب ، شامل دو بخش زير است 

� IR براي تردد در سطح كشور  

  ) و آخرين بازنگري هاي صورت گرفته دامداريكتاب نظام مطابق كد گذاري استان ها در ( كد استان مربوط  �
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 :كد نوع  -٢

  براي حمل و نقل مواد اوليه خوراك دام ، طيور و آبزيان) ١(عدد  �

  براي حمل و نقل خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان) ٢(عدد  �

  براي حمل و نقل مواد اوليه و خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان) ٣(عدد  �

  

 )شماره سريال( كد ويژه  -٣

  .تعيين و درج مي شود ٩٩٩تا  ٠٠١ي از رقم سهدبه صورت عد صادره يك از پروانه هايبراي هر 

  

  :مهم تذكر

در اولين فرصت ممكن مراتب را به اداره كل دامپزشكي استان  موظف است دارنده پروانهدر صورت مفقود شدن پروانه ، 

 )٤(شماره  طبق فرم) محضري( رسمي تعهدپس ازاخذ در صورت درخواست صدور پروانه المثني ، صادر كننده پروانه اعالم و 

  .خواهد شد، نسبت به صدور پروانه المثني اقدام ) دارنده پروانه( از متقاضي
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  بخش دوم

  

 ضوابط فني بهداشتي خودرو حمل مواد اوليه و خوراك آماده دام، طيور و آبزيان

  

 .شودسي خودرو مستقر اتاق حمل مواد اوليه و خوراک آماده دام، طيور و آبزيان مي بايست بر روي شا -۱

 

از جمله داراي تجهيزات الزم  بايد) بصورت غير بسته بندي (  حمل مواد اوليه خوراک دام، طيور و آبزيانخودرو هاي  -۲

 .د نباش،  هاي غير بسته بندي به منظور سهولت تخليه محموله تخليه )باالبر (جك 

 

 .و قابل شستشو و ضد عفوني کردن باشد ن درز ، يكنواخت و بدصيقلي و اتاق بايد صاف ديوار ، سقف و كف  -۳

  

  با پوشش هاي مناسباق تسطح ابايد بسته به فصول سال و شرايط اقليمي در صورت استفاده از خودرو حمل روباز ،  -۴

 .شود پوشيده ) ني و نيز غير قابل نفوذ به آب قابل شستشو و ضدعفو(

 

  .ممانعت بعمل آيدريزش مواد و هدر رفت آن در زمان حمل و نقل،  به نحوي طراحي شود كه ازبايد تخليه مواد  درب -۵
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  : )1(فرم شماره 

  

  

  »فرم درخواست صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتي مواد اوليه خوراك آماده دام ، طيور و آبزيان« 

  

  اداره كل دامپزشكي استان

  :اينجانب با مشخصات زير

  .................................................شماره ثبت شركت/ شماره شناسنامه .......................................... كت شر/ نام و نام خانوادگي

  ..................................................................................................................سكونتبه آدرس محل .............................. صادره از 

  ............................................تلفن همراه   .................................ثابت تلفن 

............. ............................صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتي  دامپزشكي كشور نسبت بهسازمان تقاضا دارم طبق قانون 

  .................................فرزند...........................................و به رانندگي آقاي   ..........................................به شماره  خودروجهت 

  .................................به آدرس محل سكونت................... ..........كد ملي  ..................صادره از.................شناسنامه  به شماره

  .........................................تلفن همراه ............................. تلفن ثابت ....................................................................................... 

  .مايندناقدام 
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.مطالب مندرج در اين فرم بايد در سربرگ آرم دار دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد  

  )2(فرم شماره 

  » )مالك خودرو( تعهد نامه « 

  

  اداره كل دامپزشكي استان
  

  :اينجانب با مشحضات زير

از  هصادر.................................... شماره ثبت شركت/  شماره شناسنامه ............................................شركت/ نام ونام خانوادگي 

  ...................................................................................................................................به آدرس محل سكونت.............................. 

تقاضاي صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتي ...................................طي درخواست مورخ ........................................... تلفن

  دارم ....... ........................................به شماره ...................................................خودرو با ..............................................................

  :وسيله متعهد مي شوم دينو ب

با مواد اوليه و خوراک آماده دام، طيور و آبزيان ، نسبت به حمل و نقل ضمن اطالع و آگاهي كامل از ضوابط و مقررات .١

 .اقدام نمايم، اداره كل و يا شبكه دامپزشكي ،  دامپزشكي كشور رعايت موازين بهداشتي منطبق با دستورالعمل هاي سازمان

، نسبت به تغيير كاربري خودرو و يا نقل و انتقال خودرو و نيز ع و كسب مجوز الزم از مرجع صادر كننده پروانه بدون اطال .٢

  .به غير به طور مستقيم و يا غير مستقيم اقدام ننمايم هصادرپروانه 

بوطه را براي داخل استان و بهداشتي حمل قرنطينه اي مر ، مجوزمواد اوليه و خوراک آماده دام، طيور و آبزيان براي حمل  .٣

   .ياخارج از استان دريافت و ضوابط بهداشتي مندرج در گواهي حمل را رعايت نمايم

مواد اوليه و امر حمل و نقل مبادرت به ساني كه كارت بهداشتي براي خود و ساير ك اخذنسبت به معرفي راننده خودرو و .٤

  .قدام نمايما مي كنند، دامخوراک آماده دام، طيور و آبزيان 

سازمان ، اداره كل و يا شبكه دامپزشكي  بهداشتي اعزامي از سوي هاي الزم با مامورين و يا بازرسين همكاري و مساعدت.٥

  .داشته باشم

در صورتي كه تعهدات ذكر شده فوق و يا موارد مندرج در پروانه را انجام نداده و يا برخالف آنها عمل نمايم  ونيز در صورت 

مالكيت، سازمان ، اداره كل و يا شبكه دامپزشكي مي تواند نسبت به لغو پروانه صادره و جلوگيري از ادامه عدم صحت 

و يا اشخاص ثالث وارد شود ) بيت المال(و زياني به اينجانب و يا دولت  فعاليت اقدام نمايد و چنانچه خسارتي و يا ضرر

كه به هر نحوي از آنها تخلفي از ناحيه اينجانب از قوانين ،  صورتي پذيرفته و نسبت به جبران آن اقدام خواهم نمود و در

مقررات و دستورالعمل هاي دامپزشكي صورت پذيرد ، سازمان دامپزشكي و ادارات تابعه ، اداره كل و يا شبكه دامپزشكي 

  .دهد مي تواند اينجانب را برابر قوانين و مقررات كشور از طريق مراجع ذيصالح تحت تعقيب قرار

  

  امضاءو  نام و نام خانوادگي
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  )3(فرم شماره 

  » )راننده خودرو( تعهد نامه « 

  

  اداره كل  دامپزشكي استان
  

  :اينجانب با مشخصات زير

  ...............................كد ملي ...........................از  هصادر...................شناسنامه شماره......................................نام و نام خانوادگي 

...... .....................................تلفن .................................................................................................. به آدرس محل سكونت

بعنوان مالك و رضايت مبني بر رانندگي با ...........................................................................شركت / براساس معرفي آقاي

................ .............................................و پروانه اشتغال به حمل بهداشتي ................................................... وسيله نقليه شماره

  :عنوان راننده متعهد مي گردم كه  به ..................................تاريخ .................................مارهبه ش
  

با مواد اوليه و خوراک آماده دام، طيور و آبزيان ، نسبت به حمل و نقل ضمن اطالع و آگاهي كامل از ضوابط و مقررات . ١

  .اقدام نمايم، اداره كل و يا شبكه دامپزشكي ،  دامپزشكي كشور ستورالعمل هاي سازمانرعايت موازين بهداشتي منطبق با د
   
بهداشتي حمل قرنطينه اي مربوطه را  مجوز، عالوه بر بارنامه ، مواد اوليه و خوراک آماده دام، طيور و آبزيان براي حمل  .٢

مواد اوليه و از حمل  درج در گواهي حمل را رعايت نمايم وبراي داخل استان و ياخارج از استان دريافت و ضوابط بهداشتي من

حمل تحت هر شرايطي خودداري نموده و مسئوليت جزايي ناشي از بهداشتي بدون گواهي  خوراک آماده دام، طيور و آبزيان

  .آن را در هر موقعيتي پذيرا و پاسخگو باشم
  

از مراجع ذيربط اقدام نموده و تحت هر شرايطي بدون كارت در اسرع وقت نسبت به دريافت و تمديد كارت بهداشتي خود .٣

خودداري نموده و همچنين از در اختيار  مواد اوليه و خوراک آماده دام، طيور و آبزيانبهداشتي معتبر از حمل هر گونه 

  .قراردادن وسيله نقليه به ساير افراد غير مسئول حتي به صورت موقت نيز جدا اجتناب نمايم
  

 مرجعيك نسخه از آن را به خودرو ، وسيله نقليه فاقد شرايط الزم باشد ضمن اعالم به صورت كتبي به مالك چنانچه .٤

دهم  در غير اين صورت مسئوليت عدم فراهم نمودن شرايط الزم را به عهده گرفته و در معرفي به  پروانه ارائهصادر كننده 

  .ساقط مي نمايممراجع قضايي هر گونه حق اعتراضي را از خويش سلب و 

  

  نام و نام خانوادگي

  امضاء

  

  

.ايد در سربرگ آرم دار دفاتر اسناد رسمي تنظيم گرددمطالب مندرج در اين فرم ب    



  سازمان دامپزشكي كشور                                                                                                  نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتي             

  و مواد غذايي دفتر نظارت بر بهداشت عمومي                                       مواد اوليه و خوراك آماده دام، طيور و آبزيان                                      

 

 

از  9 صفحه   9  

 

  )4(فرم شماره 

  

  » جهت صدور پروانه المثني اشتغال به حملتعهد نامه فرم « 

  

........                      ............................كد ملي ................... به شماره شناسنامه .................. فرزند  ............................... اينجانب 

........................               مورخ ...................... كه طي درخواست شماره  .......................به شماره  .......................................خودرو  مالك

اشتغال به حمل خودرو            اضاي صدور المثني پروانه شركت ، تق/ با توجه به مفقود شدن اصل پروانه توسط اينجانب

  :بدين وسيله متعهد مي شوم   را داشته ام،................. ورخ م......................شماره 

 

  هرگونه سوء استفاده از اصل پروانه صورت پذيرد و يا  -١

  ند، اشخاص ثالث ادعا و اعتراض نسبت به اصل پروانه داشته باش -٢

  .هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت ..................... شخصا پاسخگو بوده و اداره كل دامپزشكي استان 

 

.مطالب مندرج در اين فرم بايد در سربرگ آرم دار دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد  



  

  

  

          وزارت �
�د ���ورز� وزارت �
�د ���ورز� وزارت �
�د ���ورز� وزارت �
�د ���ورز�     
  

   
   

  ياشتغال به حمل بهداشت پروانه                                   
  

  خوراك دام                                                          

  

  

                                                                                                                 :شماره 

   :تاريخ صدوراوليه

  

 - دامپزشكي بهداشتي  اجرايي نظارتآئين نامه و  1350مصوب  - كشور قانون سازمان دامپزشكي به استناد 

 ................ .......................................................شركت /آقايبدين وسيله به  ، هيئت محترم وزيران 1387مصوب 

ضوابط و با رعايت تا اجازه داده مي شود ..................................   شماره  به........................................... مالك خودرو 

  .......................................................نسبت به حمل ابالغي از سوي سازمان دامپزشكي كشور مقررات بهداشتي 

  .اقدام نمايد

  

  . اعتبار دارد و چنانچه تمديد نشود ازدرجه اعتبار ساقط است                   اين پروانه تا تاريخ      -1تبصره 

        .دارنده اين پروانه موظف به رعايت نكات مندرج در پشت اين پروانه مي باشد   -2تبصره 

  

  

  

  

  
  
  
 
 
 

 
 

 
  مدير كل دامپزشكي استان                                                          

 
 

    

  

              

  مدو تاريخ تمديد نوبت     اول     تاريخ تمديد نوبت 

 .........لغايت .............  اين پروانه ازتاريخ 

  .  تمديد گرديد

 ..........غايتل......... ازتاريخ اين پروانه 

  .    تمديد گرديد

  و امضاء مهر               و امضاء    مهر              



  

  

  

  پروانهتعهدات دارنده 

  

  :بدين وسيله متعهد مي شود دارنده پروانه  

  

ضمن اطالع و آگاهي كامل از ضوابط و مقررات ، نسبت به حمل و نقل مواد اوليه و خوراك آماده دام، طيور و .1

نطبق با دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور ، اداره كل و يا شبكه آبزيان با رعايت موازين بهداشتي م

  .ددامپزشكي ، اقدام نماي

  

بدون اطالع و كسب مجوز الزم از مرجع صادر كننده پروانه ، نسبت به تغيير كاربري خودرو و يا نقل و انتقال . 2 

  .داقدام ننمايخودرو و نيز پروانه صادره به غير به طور مستقيم و يا غير مستقيم 

  

براي حمل مواد اوليه و خوراك آماده دام، طيور و آبزيان ، مجوز بهداشتي حمل قرنطينه اي مربوطه را براي . 3

  . دداخل استان و ياخارج از استان دريافت نماي

  

ل نسبت به معرفي راننده خودرو و اخذ كارت بهداشتي براي خود و ساير كساني كه مبادرت به امر حمل و نق.4

  .قدام نمايدمواد اوليه و خوراك آماده دام، طيور و آبزيان دام مي كنند، ا

  

همكاري و مساعدت هاي الزم با مامورين و يا بازرسين بهداشتي اعزامي از سوي سازمان ، اداره كل و يا .5

  .دشبكه دامپزشكي داشته باش

  

اتاق خودرو شستشو و ضدعفوني ،پاكسازي به نسبت  ،) قبل از بارگيري مجدد(  بعد از هر بار تخليه محموله. 6

  .اقدام نمايد

 

   

  

  

  

  نام و نام خانوادگي دارنده پروانه                                                              

  مهر شركت/ امضاء                                                                   
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