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١  

  
  دستورالعمل اجرائی

 صدور مجوز بهداشتی و مقررات ضوابط فنی بهداشتی

  مشاغل خانگی به عنوان بومیطیورواحدهاي نگهداري و پرورش 
  

  مقدمه
 

به مجلس شوراي اسالمي  ٢٢/٢/١٣٨٩مصوب مورخ » قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي « در راستاي 
از اركان اقتصادي توليد كه با حداقل سرمايه گذاري ثابت و بكارگيري  يكي به عنوانحمايت از روستائيان  منظور

كشور را به خود  طيورتوليد محصوالت  ي ازعالوه بر تامين نيازهاي غذايي خود ، سهم، يند توليد آاعضاي خانوار در فر
نه هاي كمتر و قيمت هزي پايداري روستا ، مهاجرت معكوس و توليد محصوالت دامي با به منظورو  اند اختصاص داده

واحدهاي نگهداري ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور مجوز بهداشتی « دستورالعمل بدينوسيله  ،تمام شده پائين تر 
به استناد قانون سازمان  در مناطق روستايي ») کسب و کار خانگی ( مشاغل خانگي  به عنوان طيور بوميو پرورش 

به شرح زير  ١٣٨٧مصوب  - ئين نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکیو آ ١٣٥٠مصوب سال  - دامپزشکی کشور
  :تعيين مي شوند 

  
   کلیات: فصل اول 

  

  : هدف -1ماده 
توسط  محصوالت طيورسرمايه گذاري و اشتغال مولد و توليد بهداشتي ساماندهی و حمايت از  اعمال ضوابط بهداشتي و
  . در فضای مسکونی روستاييعضو يا اعضای خانواده 

   
  : تعاریف -2ماده 

  : داراي مفاهیم زیر است در این دستورالعمل رفته کار ه بو اصطالحات واژه ها 
  

 سازمان دامپزشكي كشور: سازمان  .١
 اداره كل دامپزشكي استان : اداره كل  .٢
كه داراي حداقل شرايط  طيور بوميواحدهاي نگهداري و پرورش مجوزي است كه براي  :مجوز بهداشتی  .٣

 .شودصادر مي بهداشتي ناظر ستان به عنوانشهردامپزشکی  شبكهتوسط ،هستند موضوع اين دستورالعملي بهداشت
فرآيندي كه از طريق صدور پروانه و ساير مجوزهاي بهداشتي و بازرسي بهداشتي توسط سازمان  :نظارت بهداشتي  .٤

  .اعمال مي گردد
خريد خدمت، زير نظر اداره قرارداد كه از طريق عقد دامپزشك روستا به فردي اطالق می شود  :دامپزشك روستا  .٥

و ساير واحدهای مورد  طيور بوميکل دامپزشکی استان مسئوليت نظارت بهداشتی واحدهای نگهداری و پرورش 
را براساس سوابق کاری و توان علمی و موقعيت محل هاي پرورشی در سطح روستا نظر به عنوان مشاغل خانگي 

  .بر عهده دارد ، غی از سوي سازمان مطابق شرح وظايف ابال
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٢  

  :در قالب مشاغل خانگي به شرح زير مي باشد  طيور بومينگهداري و پرورش واحدهای  -3ماده 
  

 واحدهاي نگهداري و پرورش مرغ بومی. ١
  واحدهاي نگهداري و پرورش اردک بومی. ٢
  واحدهاي نگهداري و پرورش بوقلمون بومی. ٣
  رش غاز بومیواحدهاي نگهداري و پرو. ٤

  

عضو يا اعضای خانواده روستائی مي تواند صرفا متقاضي يك نوع فعاليت به عنوان مشاغل خانگي در فضای  :تبصره 
  .باشدخود مسکونی 

  

   ضوابط فنی بهداشتی: فصل دوم 
  

 .باشد )  روستايي منزل خانوادهمحوطه ( در فضای مسکونی بايد  طيور بوميمحل نگهداري و پرورش  -4ماده 
   

 طيور بوميواحد نگهداري و پرورش برای بايد ن برق يامکان دسترسی به آب کافی ، سالم و بهداشتی و تام -5ماده 
  .باشد فراهم 

  

   به چشمه ، نهر ، قنات ، رودخانه و ديگر منابع آبي و نيز ، نبايد ن گونه واحدها يراه هاي خروجي فاضالب ا - 6ماده 
  .شود وستا منتهي ي دسترسي و ارتباطي رراه ها

  

گاه ين مساحت الزم جهت جايبه نحوی در نظر گرفته شود که عالوه بر تام بايدحداقل مساحت زمين  -7ماده 
 .فراهم باشد... ، فضای الزم جهت انبار خوراک ، پناهگاه، و ) ١طبق جدول ( نگهداري و پرورش 

  
 

  .مي باشد  ١در قالب مشاغل خانگي به شرح جدول يبوم ظرفيت واحدهاي نگهداري و پرورش طيور/ تعداد -8ماده 
  

  

  در قالب مشاغل خانگی طیور بومیظرفیت واحدهاي نگهداري و پرورش / تعداد:  1جدول 
  تعداد پرنده در هر متر مربع جایگاه              حداکثر ظرفیت          طیور بومی
  10  قطعه   100  مرغ بومی
  4  قطعه     70  اردك بومی
  2  قطعه     50  میغاز بو

  5/2  قطعه     70  بوقلمون بومی
  

با يكديگر و نيز با ساير در قالب مشاغل خانگي  طيور بوميواحدهاي نگهداري و پرورش حريم بهداشتي  -9ماده 
شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح ( اماكن دامي و صنايع وابسته به دام در داخل محدوده روستا 

  .نمي شود  لحاظ) ي روستايي هاد
  

ن قسمت يماب) گاه مسقف يک برابر طول جايزان يحداقل به م( براي واحدهاي جديداالحداث رعايت فاصله  : 1تبصره
  .، الزامي است  بومي نگهداري و پرورش طيورگاه يمسکونی و جا

درصورت عدم امكان رعايت فاصله ، سازي مي باشندازكه وضعيت موجود آن ها قابل ب براي واحدهاي فعال : 2تبصره 
  .    نمي باشد)  ١موضوع تبصره ( رعايت فاصله با قسمت مسكوني،ضرورتي به 
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٣  

ـ رعا ،طیيست محيبه منظور کاهش مخاطرات بهداشتی و ز : 10ماده  ـ ت مـوارد ز ي گـاه نگهـداری و   ير در طراحـی جا ي
  :الزامی است  طيور بوميپرورش 

به طـوری کـه مـانع از ورود پرنـدگان آزاد پـرواز و      ( د کامال محصور شده  يبومی باطيور نگهداري و پرورش گاه يجا. ١
  .ز مسقف شده باشد يو ن) مانع از خروج پرندگان به فضای آزاد شود

از هـر نـوع پرنـده    يزات مورد نيد متناسب با نوع پرنده دارای امکانات و تجهيطيور بومی بانگهداري و پرورش گاه يجا. ٢
  .باشد 
  .را فراهم نمايد  طيورمورد نياز کافی و آفتاب  نور. ٣
  .الزامی است ... ی به عنوان پناهگاه جهت پناه بردن در زمان سرما ويدر نظر گرفتن محل ها. ٤
سـتگاه آن  يط زيمتناسـب بـا شـرا   )   Animal Welfare(ش و آرامش  هر نوع پرنـده   يط مناسب برای آسايمح. ٥

  .، بايد فراهم شود پرنده 
 ستی از مصالح مناسبي ساخته شود که قابل شستشو و ضدعفوني و شعله دادن بوده و لغزنـده نباشـد و  يگاه بايف جاك .٦

در  طيـور فاضالب  براي جلوگيري از راکد ماندن پساب و فضوالت و دفع داراي شيب الزم به سمت سيستم جمع آوري 
  .محوطه باشد

و مقـاوم  ) ر قابل نفوذ نسبت به آب و رطوبـت يتشو و ضدعفوني و غقابل شس( ستی از مصالح مناسبيگاه بايجا سقف. ٧
  .در مقابل گرما و سرما و ديگر عوارض طبيعي باشد 

    
  

  . زه شوند يز باشند و به طور مرتب پاکيد قابل شستشو و ضدعفونی شدن و فاقد لبه تيآبخوری ها و دان خوری ها با. ٨
  

  .گاه منتقل شوديطی به خارج از جايست محيت مسائل زيو با رعا مناسبد به صورت يواحد بافاضالب  :11ماده 
  

قبل از خروج از واحـد  کود جمع آوری شده  .ممنوع است در معابر و اماکن عمومی طيوره کود و فضوالت يتخل :12ماده 
  .اقدام نمود) به نحو مناسب ( نسبت به عمل آوري آن ستی يبا

  

  

ت يـ متناسـب بـا ظرف   خـوراك فضای مناسب برای نگهداری  رايدابايد  بومي طيورواحد نگهداري و پرورش  : 13ماده 
  .باشدو داراي امكانات الزم براي تامين دما و تهويه مناسب واحد 

  

ی دارای آب سرد و گرم ، مواد پـاک کننـده   يمجهز به  روشو)  رختکن ( ض لباس يگاه تعويجادر نظر گرفتن  : 14ماده 
  .است ضروري  طيور،و ضدعفونی دست ها قبل و پس از کار با و ضدعفونی کننده برای شستشو 

   

به منظور ضـدعفونی   طيور بومينگهداري و پرورش گاه يجاضدعفونی در محل ورودی به تشتك /  حوضچه : 15ماده 
  .نمود هيتعب بايد چکمه ها

  
 .....و ، ماسـك ، دسـتكش    سـمپاش ، لبـاس کـار مناسـب    : ل يـ زات الزم از قبيـ ر امکانات و تجهيساتامين  : 16ماده 

  .ضروري است 
  
   



 سازمان دامپزشکی کشورو مقررات صدور مجوز بهداشتی                                                                                    ضوابط فنی بهداشتی   
                                                دفتر نظارت بر بهداشت عمومی                                                         مشاغل خانگی وانواحدهاي نگهداري و پرورش طیور بومی به عن

                                                                                                              

٤  

   صدور مجوز بهداشتی: فصل سوم 

  

  :مي شود انجام اقدامات زير ،سيصدور مجوز بهداشتی تاس براي :17ماده 
  

  )مديريت شهرستان( ارائه معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی استان  .١
به به عنوان مشاغل خانگي  طيور بوميرورش واحد نگهداری و پ بازسازي/ تاسيس ارائه درخواست مجوز بهداشتی .٢

کروکی و )تصوير شناسنامه و کارت ملی(به همراه مدارک شناسايی شبکه دامپزشکی شهرستان از سوی متقاضی 
  به همراه مدارک مالکيت  واحدمحل احداث و نقشه جانمائی 

  جهت اجرا   ه همراه نقشه تاييدیبه متقاضی بنظر بازديد از محل ، تکميل فرم مربوط و اعالم موارد مورد .  ٣
  از سوی شبکه دامپزشکی شهرستان واحد برابر نقشه تاييدیبازسازي / احداث  رسمی متقاضی مبنی برتعهد . ٤
  توسط شبکه دامپزشکی شهرستان با اعتبار شش ماههبازسازي / سيصدور مجوز بهداشتی تاس. ٥
   

  :قدامات زير انجام مي شود ا بهره برداري،براي صدور مجوز بهداشتی  :18ماده 
  

به عنوان مشاغل خانگي  طيور بوميواحد نگهداری و پرورش بهره برداری مجوز بهداشتی صدور ارائه درخواست  .١
 به شبکه دامپزشکی شهرستان از سوی متقاضی

  صادرهبازسازي / س يمجوز بهداشتی تاس ارائه اصل .٢
  تاييدی  حد با دستورالعمل ابالغی و نقشهو بررسی انطباق وابازديد از محل ، تکميل فرم مربوط  .٣
رعايت ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابالغی از سوی اداره کل دامپزشکی تعهد رسمی متقاضی مبنی بر  .٤

 شبکه دامپزشکی شهرستان/ استان 
  توسط شبکه دامپزشکی شهرستانبهره برداری با اعتبار يک ساله صدور مجوز بهداشتی .٥
  

جوز بهداشتی بهره برداری به عنوان مشاغل خانگي در روستاها منوط به تعيين دامپزشك روستا براي صدور م :تبصره 
و ساير واحدهای مورد نظر به  طيور بوميبهداشتی واحدهای نگهداری و پرورش نظارت  به منظور دهستان مربوط

  . خواهد بودروستا / عنوان مشاغل خانگی موجود در دهستان 
  
  

   بهداشتی ارتنظ: فصل چهارم 
  

 بر عهده خانگیعنوان مشاغل ه ب طيور بوميبهداشتی واحدهای نگهداری و پرورش  مسئوليت نظارت : 19ماده 
  .مي باشد دامپزشك روستا

  
  

       در نظر گرفته روستا دامپزشكنفر يك يا حداكثر ده هزار واحد دامي ، دهستان   ٦ هرحداكثر به ازاء  : 20ماده 
  .مي شود

  

حداقل  دامپزشك روستا موظف است بر اساس برنامه زمان بندي ارائه شده به اداره كل دامپزشكي استان ، :ه تبصر 
  .مستقر شود، ) از سوي دهياري تامين مي شوددر محلي كه (يك روز در هر هفته در مركز يك دهستان 
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٥  

  
  

  :به شرح زير است  دامپزشك روستاف يشرح وظا  : 21ماده 
قرنطینه اي و برنامه هاي پیشگیري و کنترل و مراقبت بیماري هـا بـر اسـاس     -هاي بهداشتی اجراي دستورالعمل .1

طیور بومی بـه   پرورشدستورالعمل هاي ابالغی از سوي سازمان دامپزشکی کشور در کلیه جایگاه هاي نگهداري و 
  عنوان مشاغل خانگی

بـه اداره  و موارد بـروز بیمـاري    ع تلفات غیر عادي گزارش سریع و به موقادواري و معاینه بالینی پرندگان و  بازدید .2
وفق ضوابط اعالمی از سـوي دفتـر بهداشـت و مبـارزه بـا بیمـاري هـاي طیـور،              شبکه دامپزشکی شهرستان / کل

  زنبور عسل و کرم ابریشم 
  طیور بومی پرورشپاشی و ضدعفونی جایگاه هاي نگهداري و  عملیات مایه کوبی ، سم انجام .3
پیگیري تامین مواد ضدعفونی کننده مناسب جهت ضدعفونی جایگـاه هـاي نگهـداري و پـرورش طیـور       پیشنهاد و .4

جهت کلیه افرادي .... بومی و سایر قسمت هاي مورد نظر و همچنین تهیه لباس کار مناسب  ، ماسک  دستکش و 
 . که به نحوي با پرندگان سرو کار دارند 

حمل و نقـل  و ورود  خصوص در ز سوي دفتر قرنطینه و امور بین الملل ااعمال ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغی  .5
  طیور بومیو خروج 

هریـک از جایگـاه هـاي نگهـداري و      درو نحوه بهره بـرداري  طیور بومی رعایت ظرفیت ، نوع بازرسی بهداشتی و  .6
  طیور بومی پرورش

ضدعفونی جایگاه ها، برخـورداري از   و طیور بومی و انبار خوراك پرورشبهداشتی جایگاه هاي نگهداري و  بازرسی .7
  تهویه و نور مناسب 

 ها بهداشتی بر نحوة جمع آوري کود و ضایعات و دفن بهداشتی آن بازرسی و نظارت .8
  آموزش افراد و کارکنان و کارگران جهت رعایت بهداشت فردي و حرفه اي و اصول فنی .   9

  آنو همچنین کنترل بهداشتی بر نحوة نگهداري ) راکز مجاز تامین از م(  مصرفی طیوربهداشتی خوراك  بازرسی. 10


