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 واحد میز خدمت
 اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان

 

 تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت

 

 

 

 اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551133)شناسه زیر خدمت ،طیور و آبزیاندام خوراک کارخانجات تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 مانواحد ز

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 دامپزشکی شهرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره  -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 متقاضی بر اساس اولویت پروندهبررسی پرونده -

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012551134 )شناسه زیر خدمت  ،طیور و آبزیاندام خوراک کارخانجات بهره برداری بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 حد مسئولوا

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

رک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر بررسی پرونده و مدا-

 اساس اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 تمدید پروانه مورد تقاضادامپزشکی استان در خصوص صدور یا 

 طریق از پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

 .پروانه صدور سامانه

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551135 )شناسه زیر خدمت  ،طیور و آبزیاندام خوراک کارخانجات توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 ط اداره دامپزشکی شهرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توس -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

بررسی پرونده و مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر -

 اساس اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی  در صورت رفع نواقص،-

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 طریق از پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

 .پروانه صدور سامانه

2 

 نوان زیرخدمت :ع

 (13012551136 )شناسه زیر خدمت  یور و آبزیان،طدام خوراک کارخانجات برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ن ذیربطارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستا-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده -

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551137 )شناسه زیر خدمت  ،طیور و آبزیاندام خوراک کارخانجات برداریبهره/تاسیس اشتیبهد پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 رائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطا-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 روندهپ مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

بررسی پرونده / مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر -

 اساس اولویت پرونده

ستان مربوطه ) در صورت اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهر-

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 تغییر نام پروانه مورد تقاضا دامپزشکی استان در خصوص 

 تغییر نام پروانه  صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551138 )شناسه زیر خدمت  ،طیور و آبزیاندام خوراک کارخانجات برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت ییرتغ

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 زشکی شهرستاندامپ

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

بررسی پرونده / مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر -

 اساس اولویت پرونده

ره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت اعالم نواقص مدارک به ادا-

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 پروانه مورد تقاضا تغییر فعالیتدامپزشکی استان در خصوص 

 طریق از  پروانه تغییر فعالیت بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

 .پروانه صدور سامانه

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551139 )شناسه زیر خدمت  ،طیور و آبزیاندام خوراک کارخانجات نوسازی و بهسازی بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 داره کل دامپزشکی استانارسال پرونده متقاضی به ا-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

بر اساس  بررسی پرونده / مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه،-

 اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی میتهک موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551140 )شناسه زیر خدمت  ،طیور و آبزیاندام خوراک کارخانجات توسعه/برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 اضیمتق توسط ثبت و ارسال مدارک/بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

شده در سامانه صدور پروانه، بر اساس اولویت  بررسی پرونده/مدارک بارگذاری-

 پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 قاضااستان در خصوص اصالح پروانه مورد ت

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551141 )شناسه زیر خدمت کشیجوجه کارخانه تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف هعنوان مرحل

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 دمع صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

جود اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت و-

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551142 )شناسه زیر خدمت کشیجوجه کارخانه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ه اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطارائه درخواست متقاضی ب-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 د غذاییموا

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی  در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر-

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012551143  )شناسه زیر خدمت کشی جوجه کارخانه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 وز،...(ر

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 ستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهر -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 لی، بر اساس اولویت پروندهبررسی پرونده و مدارک ارسا-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته افقتمو صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551144  )شناسه زیر خدمت کشیجوجه کارخانه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 دیفر عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551145  )شناسه زیر خدمت  کشیجوجه کارخانه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 لواحد مسئو

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده ، بر اساس اولویت پرونده-

مربوطه ) در صورت  اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان-

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 پروانه صدور تغییرنام  بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012551146  )شناسه زیر خدمت کشی جوجه کارخانه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت ییرتغ

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 رائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطا-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

بر بهداشت اداره نظارت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

ار نظر کمیته فنی بهداشتی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظه-

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروانه مورد تقاضا

 پروانه تغییر فعالیت صدوربهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012551147  )شناسه زیر خدمت کشی جوجه کارخانه نوسازی و بهسازی بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اداره دامپزشکی شهرستان اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 پرونده، بر اساس اولویت پروندهبررسی -

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته وافقتم صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012551148  )شناسه زیر خدمت  کشی جوجه کارخانه توسعه/برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف ن مرحلهعنوا

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

جود اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت و-

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551149  )شناسه زیر خدمت کنیکودخشک ارخانهک تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 هرستان ذیربطارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی ش-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 ونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پر-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی-

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551150  )شناسه زیر خدمت کنیکودخشک کارخانه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 ممدت زمان انجا
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 تقاضی به اداره کل دامپزشکی استانارسال پرونده م-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 وندهبررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پر-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور ی،بهداشت فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551151   )شناسه زیر خدمت کنیکودخشک کارخانه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
حد کارشناس وا

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 ت و بررسی مدارک رفع نقص شدهدریاف-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551152   )شناسه زیر خدمت کنیکودخشک کارخانه یبرداربهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 کی شهرستان ذیربطارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزش-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 ت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریاف-

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551153   )شناسه زیر خدمت کنیکودخشک کارخانه برداریبهره/تاسیس بهداشتی وانهپر نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 رخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطارائه د-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اشت اداره نظارت بر بهد

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده ، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

ر کمیته فنی بهداشتی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظ-

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 پروانه صدور تغییرنام  بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551154   )شناسه زیر خدمت کنیکودخشک کارخانه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت تغییر

 واحد زمان

ساعت، )

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 شکی شهرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپز -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 ساس اولویت پروندهبررسی پرونده، بر ا-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروانه مورد تقاضا

 پروانه تغییر فعالیت صدوربهداشتی، فنی هکمیت موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551155   )شناسه زیر خدمت کنیکودخشک کارخانه نوسازی و بهسازی بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف هعنوان مرحل

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 دمع صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 ص (نق

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551156   )شناسه زیر خدمت کنیکودخشک کارخانه توسعه/برداریهبهر/تاسیس بهداشتی پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط ارائه درخواست متقاضی به-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 غذایی مواد

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

تی دامپزشکی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداش-

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551157   )شناسه زیر خدمت پوست فرآوری کارخانه تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
زمانی پست سا

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 اداره کل دامپزشکی استان ارسال پرونده متقاضی به-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود  اعالم نواقص-

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .روانهپ تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551158   )شناسه زیر خدمت پوست فرآوری کارخانه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

احد نظارت اداره و

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 وزر 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 مدارک رفع نقص شدهدریافت و بررسی -

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551159    )شناسه زیر خدمت پوست ریفرآو کارخانه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 یربطارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذ-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 اضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده متق-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 ی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضادامپزشک

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551160    )شناسه زیر خدمت پوست فرآوری کارخانه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 جاممدت زمان ان
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان ارسال پرونده-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

اقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت اعالم نو-

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551161    )شناسه زیر خدمت پوست فرآوری کارخانه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه نام تغییر

 مانواحد ز

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 دامپزشکی شهرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره  -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 ، بر اساس اولویت پروندهبررسی پرونده -

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 پروانه صدور تغییرنام  بهداشتی، فنی میتهک موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551162    )شناسه زیر خدمت پوست فرآوری کارخانه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف هعنوان مرحل

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 دمع صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 ص (وجود نق

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروانه مورد تقاضا

 پروانه تغییر فعالیت صدوربهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551163 )شناسه زیر خدمت پوست فرآوری کارخانه نوسازی و بهسازی شتیبهدا پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطارائه درخواست متقاض-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

هداشتی دامپزشکی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی ب-

 استان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551164 )شناسه زیر خدمت پوست فرآوری کارخانه توسعه/برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 .(روز،..

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 روندهبررسی پرونده، بر اساس اولویت پ-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهح اصال  بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551165  )شناسه زیر خدمت دام کشی مو و کرک کارخانه تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 فع نقص شدهدریافت و بررسی مدارک ر-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551166   )شناسه زیر خدمت دام کشی مو و کرک کارخانه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ذیربط ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 تقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده م-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

شکی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپز-

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551167     )شناسه زیر خدمت دام کشی مو و کرک کارخانه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 ان انجاممدت زم
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 رونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استانارسال پ-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 لویت پروندهبررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس او-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551168     )شناسه زیر خدمت دام کشی مو و کرک کارخانه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 افت و بررسی مدارک رفع نقص شدهدری-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551169     )شناسه زیر خدمت دام کشی مو و کرک کارخانه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 احد مسئولو

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 استانارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی -

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده ، بر اساس اولویت پرونده-

شهرستان مربوطه ) در صورت  اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی-

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 پروانه صدور تغییرنام  بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 مت :عنوان زیرخد

 (13012551170     )شناسه زیر خدمت دام کشی مو و کرک کارخانه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 پزشکی شهرستاندام

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 ارتنظ

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

قص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی در صورت رفع نوا-

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروانه مورد تقاضا

 پروانه تغییر فعالیت صدوربهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551171    خدمت  )شناسه زیردام کشی مو و کرک کارخانه نوسازی و بهسازی بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 سی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستاناخذ و برر -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دامپزشکی استان دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 ه مورد تقاضااستان در خصوص صدور/تمدید پروان

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551172    )شناسه زیر خدمت دام کشی مو و کرک کارخانه توسعه/برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 ندهانجام ده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 زشکی استانارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپ-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

زشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود اعالم نواقص مدارک به اداره دامپ-

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551173 )شناسه زیر خدمت کشتارگاه تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط ارائه درخواست متقاضی-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 واد غذاییعمومی و م

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

فنی بهداشتی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 ( 13012551174 )شناسه زیر خدمت  کشتارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور عنوان زیرخدمت :

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 دت زمان انجامم
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 متقاضی توسط ت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانهثب-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 ره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده متقاضی توسط ادا-

بررسی پرونده و مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر -

 اساس اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

بهداشتی  در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی-

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 طریق از پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

 .پروانه صدور سامانه

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551175 )شناسه زیر خدمت کشتارگاه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

عت، )سا

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 ی شهرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشک -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 تقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده م-

بررسی پرونده و مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر -

 اساس اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

نظر کمیته فنی بهداشتی  در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار-

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 طریق از پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

 .پروانه صدور سامانه

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551176 )شناسه زیر خدمت کشتارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 سط اداره دامپزشکی شهرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز تو -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 ی پرونده بر اساس اولویت پروندهبررس-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551177 خدمت  )شناسه زیرکشتارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستاناخذ و بررسی  -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 مومی و مواد غذاییع

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

بررسی پرونده / مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر -

 اساس اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص  تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 تغییر نام پروانه  صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551178 )شناسه زیر خدمت کشتارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 د نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستاناخذ و بررسی مدارک مور -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 اد غذاییعمومی و مو

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

بررسی پرونده / مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر -

 اساس اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی در صورت -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروانه مورد تقاضا

 طریق از  پروانه تغییر فعالیت بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

 .پروانه صدور سامانه

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551179 )شناسه زیر خدمت ارگاهکشت نوسازی و بهسازی بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

ارت بر اداره نظ

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

بررسی پرونده / مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر اساس -

 اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 رک رفع نقص شدهدریافت و بررسی مدا-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 (13012551180 ه زیر خدمت )شناسکشتارگاه توسعه/برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه اصالحعنوان زیرخدمت :

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 ررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستاناخذ و ب -

 متقاضی توسط ثبت و ارسال مدارک/بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

نظارت بر اداره 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

بررسی پرونده/مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر اساس اولویت -

 پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 رک رفع نقص شدهدریافت و بررسی مدا-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551181   خدمت )شناسه زیر پروتئینی مواد سردخانه تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان اخذ و بررسی -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 امپزشکی استاندریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل د-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 د پروانه مورد تقاضااستان در خصوص صدور یا تمدی

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551182    )شناسه زیر خدمت پروتئینی مواد سردخانه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 ندهانجام ده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 زشکی استانارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپ-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

ک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود اعالم نواقص مدار-

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 هپروان تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551183     )شناسه زیر خدمت پروتئینی مواد سردخانه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

رت اداره واحد نظا

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره ناسکارش

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 فع نقص شدهدریافت و بررسی مدارک ر-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551184      )شناسه زیر خدمت وتئینیپر مواد سردخانه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ذیربطارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان -

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 قاضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده مت-

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551185      )شناسه زیر خدمت پروتئینی مواد سردخانه برداریبهره/تاسیس یبهداشت پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ت متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطارائه درخواس-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 مومی و مواد غذاییع

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده ، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

ته فنی بهداشتی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمی-

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 پروانه صدور تغییرنام  بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551186 )شناسه زیر خدمت پروتئینی مواد سردخانه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت تغییر

 واحد زمان

 )ساعت،

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 هرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی ش -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 ولویت پروندهبررسی پرونده، بر اساس ا-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروانه مورد تقاضا

 پروانه تغییر فعالیت صدوربهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551187  )شناسه زیر خدمتپروتئینی مواد سردخانه نوسازی و بهسازی بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 دیفر عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551188 )شناسه زیر خدمت پروتئینی مواد سردخانه توسعه/داریبربهره/تاسیس بهداشتی پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 اره دامپزشکی شهرستان ذیربطارائه درخواست متقاضی به اد-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 اییمواد غذ

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

دامپزشکی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551189 )شناسه زیر خدمتدامی خام هایفرآورده و خوراک ها،نهاده دام، ضایعات تبدیل کارگاه تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 نواحد زما

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 مپزشکی شهرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دا -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 قاضی بر اساس اولویت پروندهبررسی پرونده مت-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته وافقتم صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551190 )شناسه زیر خدمتدامی خام هایفرآورده و خوراک ها،نهاده دام، ضایعات تبدیل کارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 نجام دهندها

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 کل دامپزشکی استانارسال پرونده متقاضی به اداره -

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

قص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود اعالم نوا-

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه دتمدی یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551191 )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده و خوراک ها،نهاده دام، ضایعات تبدیل کارگاه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف رحلهعنوان م

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم تصور در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

) در صورت  اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه-

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551192   )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده و خوراک ها،نهاده دام، ضایعات تبدیل کارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی انهپرو ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 تنظار

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 شده دریافت و بررسی مدارک رفع نقص-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551193      )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده و خوراک ها،نهاده دام، ضایعات تبدیل کارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 کل دامپزشکی استان ارسال پرونده متقاضی به اداره-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده ، بر اساس اولویت پرونده-

داره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت اعالم نواقص مدارک به ا-

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 پروانه صدور تغییرنام  بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551194      )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده و خوراک ها،نهاده دام، ضایعات تبدیل کارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 معد صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 ( وجود نقص

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروانه مورد تقاضا

 پروانه تغییر فعالیت صدوربهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551195 )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده و خوراک ها،نهاده دام، ضایعات تبدیل کارگاه نوسازی و بهسازی تیبهداش پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

اداره واحد نظارت 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

ت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی در صور-

 استان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551196     )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده و خوراک ها،هنهاد دام، ضایعات تبدیل کارگاه توسعه/برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه صالحا

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط ارائه درخواست متقاضی-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 واد غذاییم

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

داشتی دامپزشکی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی به-

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551197 )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده بندیبسته و فرآوری کارگاه تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 رستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شه -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 ساس اولویت پروندهبررسی پرونده متقاضی بر ا-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی تهکمی موافقت صورت در-

2 

 )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده بندیبسته و فرآوری کارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور عنوان زیرخدمت :

13012551198 ) 

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 جام دهندهان
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 یمتقاض توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

شده در سامانه صدور پروانه، بر  بررسی پرونده و مدارک بارگذاری-

 اساس اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 ه مورد تقاضادامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروان

 طریق از پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

 .پروانه صدور سامانه

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551199 )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده بندیبسته و فرآوری کارگاه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 (روز،...

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 اداره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده متقاضی توسط -

بررسی پرونده و مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر -

 اساس اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

فنی بهداشتی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 طریق از پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

 .پروانه صدور سامانه

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551200 شناسه زیر خدمت )دامی خام هایفرآورده بندیبسته و فرآوری کارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان اخذ -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 اره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده متقاضی توسط اد-

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551201 )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده بندیبسته و فرآوری کارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطارائ-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 متقاضی توسط ثبت و بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانه-

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 دهپرون مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

بررسی پرونده / مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر -

 اساس اولویت پرونده

ن مربوطه ) در صورت اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستا-

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص  تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 تغییر نام پروانه  صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551202 )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده بندیبسته و فرآوری کارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت یرتغی

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

اداره  واحد نظارت

 دامپزشکی شهرستان

 درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط ارائه-

 خذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستانا -

 متقاضی توسط مدارک در سامانه صدور پروانه ثبت و بارگذاری-

 ه متقاضی به اداره کل دامپزشکی استانارسال پروند-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 رونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پ-

 ررسی پرونده / مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، برب-

 اساس اولویت پرونده

ن مربوطه ) در صورت دارک به اداره دامپزشکی شهرستااعالم نواقص م-

 وجود نقص (

 نقص شده دریافت و بررسی مدارک رفع-

ر صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی د-

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروانه مورد تقاضا

 طریق از  نهپروا تغییر فعالیت بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

 .پروانه صدور سامانه

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551203 )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده بندیبسته و فرآوری کارگاه نوسازی و بهسازی بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 ام دهندهانج

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 خواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطارائه در-

 و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان اخذ -

 متقاضی توسط صدور پروانهنه ثبت و بارگذاری مدارک در ساما-

 تقاضی به اداره کل دامپزشکی استانمارسال پرونده -

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 ده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پرون-

وانه، بر اساس رونده / مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پربررسی پ-

 اولویت پرونده

ود عالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجا-

 نقص (

 ص شدهدریافت و بررسی مدارک رفع نق-

ی ر صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکد-

 وص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضااستان در خص

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551204 )شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده بندیبسته و فرآوری کارگاه توسعه/برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 دت زمان انجامم
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 توسط ت و ارسال مدارک/بارگذاری مدارک در سامانه صدور پروانهثب-

 متقاضی

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 اضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده متق-

بررسی پرونده/مدارک بارگذاری شده در سامانه صدور پروانه، بر اساس -

 اولویت پرونده

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی  در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر-

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551205 )شناسه زیر خدمتپرشویی کارگاه تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 اضی به اداره کل دامپزشکی استانارسال پرونده متق-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود  اعالم-

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .پروانه مدیدت یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551206 )شناسه زیر خدمتپرشویی کارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

نظارت اداره واحد 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره ارشناسک

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 ک رفع نقص شدهدریافت و بررسی مدار-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551207  ناسه زیر خدمت )شپرشویی کارگاه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان اخذ -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 اره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده متقاضی توسط اد-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضادامپزشکی استان در 

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551208   )شناسه زیر خدمت پرشویی کارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 ام دهندهانج

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 دامپزشکی استان ارسال پرونده متقاضی به اداره کل-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت اعالم نواقص -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551209      )شناسه زیر خدمت پرشویی کارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه نام تغییر

 واحد زمان

، )ساعت

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 شهرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی  -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 اولویت پرونده بررسی پرونده ، بر اساس-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 پروانه صدور تغییرنام  بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551210      )شناسه زیر خدمت پرشویی کارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 و بررسی مدارک رفع نقص شدهدریافت -

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروانه مورد تقاضا

 پروانه تغییر فعالیت صدوربهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551211 )شناسه زیر خدمت پرشویی کارگاه نوسازی و بهسازی بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ی شهرستان ذیربطارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشک-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان دریافت-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 تان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضااس

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551212     )شناسه زیر خدمت پرشویی کارگاه توسعه/برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
ست سازمانی پ

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ضی به اداره کل دامپزشکی استانارسال پرونده متقا-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود اعالم نواقص -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 وان زیرخدمت :عن

 (13012551213  )شناسه زیر خدمتشوییپشم کارگاه تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 ستاندامپزشکی شهر

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

نظارت بر  اداره

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی  در صورت رفع نواقص،-

 استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (130125512214 )شناسه زیر خدمتشوییپشم کارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 سط اداره دامپزشکی شهرستاناخذ و بررسی مدارک مورد نیاز تو -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 ی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پروندهبررس-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 ورد تقاضااستان در خصوص صدور یا تمدید پروانه م

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551215  )شناسه زیر خدمت شوییپشم کارگاه توسعه بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 دهانجام دهن
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و یرسیدگ

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده و مدارک ارسالی، بر اساس اولویت پرونده-

تان مربوطه ) در صورت اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرس-

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 دامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانه تمدید یا صدور بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551216   )شناسه زیر خدمت شوییپشم کارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 رائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطا-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

بر بهداشت اداره نظارت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه ابطال،در صورت رفع نواقص-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551217      )شناسه زیر خدمت شوییپشم کارگاه برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

رت اداره واحد نظا

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره ناسکارش

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده ، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی  در-

 دامپزشکی استان در خصوص تغییر نام پروانه مورد تقاضا

 پروانه صدور تغییرنام  بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551218      مت )شناسه زیر خدشوییپشم کارگاه برداریبهره بهداشتی پروانه فعالیت تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 ی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستاناخذ و بررس -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دامپزشکی استاندریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل -

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 نه مورد تقاضادامپزشکی استان در خصوص تغییر فعالیت پروا

 پروانه تغییر فعالیت صدوربهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012551219  )شناسه زیر خدمت شوییپشم کارگاه نوسازی و بهسازی بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 د مسئولواح

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 تانارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی اس-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

رستان مربوطه ) در صورت وجود اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شه-

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی -

 استان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضا

 پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551220     )شناسه زیر خدمت شوییپشم کارگاه توسعه/برداریبهره/تاسیس بهداشتی پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 رستاندامپزشکی شه

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

ه نظارت بر ادار

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی دامپزشکی  در صورت رفع نواقص، صدور-

 استان در خصوص اصالح پروانه مورد تقاضا

 پروانهاصالح   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012554105       )شناسه زیر خدمت دامپزشکی نظارت تحت کاالهای حمل ویژه نقلیه وسایل بهداشتی پروانه تمدید و صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ه دامپزشکی شهرستان ذیربطارائه درخواست متقاضی به ادار-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 اعالم نواقص مدارک به متقاضی  -

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 ،صدور/تمدید پروانه در سامانه صدور پروانه هادر صورت رفع نواقص-

1 
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 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012554106       )شناسه زیر خدمت دامپزشکی  نظارت تحت کاالهای حمل ویژه نقلیه وسایل بهداشتی نهپروا ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 اعالم نواقص مدارک به متقاضی  -

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 ص،ابطال پروانه در سامانه صدور پروانه هادر صورت رفع نواق-

1 

 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012554107   )شناسه زیر خدمت دامپزشکی  نظارت تحت کاالهای حمل ویژه نقلیه وسایل بهداشتی پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 ندهانجام ده
 ردیف عنوان مرحله

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 م نواقص مدارک به متقاضیاعال  -

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 در صورت رفع نواقص،تغییر نام پروانه در سامانه صدور پروانه ها-

1 

 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012554108      )شناسه زیر خدمت دامپزشکی  نظارت تحت کاالهای حمل ویژه نقلیه وسایل بهداشتی پروانه کاربری تغییر

 حد زمانوا

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 شهرستان ذیربط ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 اعالم نواقص مدارک به متقاضی  -

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 در صورت رفع نواقص،تغییر کاربری پروانه در سامانه صدور پروانه ها-

1 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012555100   )شناسه زیر خدمت دام غذایی مکمل و متراکم غذایی وادم  ساخت پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط ارائه درخواست متقاضی به-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 غذایی مواد

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

تی دامپزشکی در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداش-

 استان در خصوص صدور/تمدید پروانه مورد تقاضا

 ساخت پروانهصدور/تمدید   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012555101     )شناسه زیر خدمت دام غذایی مکمل و متراکم غذایی مواد  ساخت پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 زمان انجاممدت 
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان ارسال-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر 

بهداشت عمومی و 

 مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده، بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت وجود -

 نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 ساخت پروانهابطال   بهداشتی، فنی کمیته موافقت صورت در-

2 



49 
 

 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012555106دامی)شناسه زیر خدمت  خام هایفرآورده تولید پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 توسط اداره دامپزشکی شهرستان اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 ررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پروندهب-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 در صورت رفع نواقص، صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا-

 

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012555107)شناسه زیر خدمت دامی خام هایفرآورده تولید پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 2 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 ط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پرونده متقاضی توس-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 در صورت رفع نواقص، صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا-

 

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012555108)شناسه زیر خدمت ویژه  دامی خام هایفرآورده تولید مجوز تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 خواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربطارائه در-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

شت اداره نظارت بر بهدا

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 پروانه مورد تقاضا در صورت رفع نواقص، صدور یا تمدید-

 

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012555109)شناسه زیر خدمت ویژه  دامی خام هایفرآورده تولید مجوز ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

اداره واحد نظارت 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 در صورت رفع نواقص، صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا-

 

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13022556106)شناسه زیر خدمت دامپزشکی  کاالی,..(IR,EC) صادراتی کد  تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف مرحلهعنوان 

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط ارائه-

 خذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستانا -

 ه متقاضی به اداره کل دامپزشکی استانارسال پروند-

1 

 روز

 عدم رتصو در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 رونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استاندریافت پ-

 قاضی بر اساس اولویت پروندهبررسی پرونده مت-

رت عالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صوا-

 وجود نقص (

 نقص شده دریافت و بررسی مدارک رفع-

ر صورت رفع نواقص، ارسال پرونده به سازمان دامپزشکی کشور جهت د-

 EC,IRصدور کد

توسط اداره کل دامپزشکی  IRد صادراتی در صورت عدم نقص تمدید ک-

 استان

2 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره اسکارشن

 نظارت

دفتر نظارت بر بهداشت 

عمومی و مواد غذایی 

 سازمان دامپزشکی کشور

 ان دامپزشکی کشورسازمدریافت پرونده متقاضی توسط -

 بررسی پرونده متقاضی-

مورد تقاضا  EC یا تمدید کد EC,IR در صورت عدم نقص  صدور  کد -

 توسط سازمان دامپزشکی کشور

3 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13022556107)شناسه زیر خدمت دامپزشکی  کاالی,..( IR,EC)  صادراتی کد ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط ارائه درخواست متقاضی-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 واد غذاییعمومی و م

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

 )در صورت نقص(اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه-

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

 کشوردر صورت رفع نواقص، ارسال پرونده به سازمان دامپزشکی -

2 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

دفتر نظارت بر بهداشت 

عمومی و مواد غذایی 

 سازمان دامپزشکی کشور

 توسط سازمان دامپزشکی کشوردریافت پرونده متقاضی -

 بررسی پرونده متقاضی-

 ابطال پروانهدر صورت عدم نقص   -

3 

 نوان زیرخدمت :ع

 (13012558106)شناسه زیر خدمت دامپزشکی بهداشتی دستیاران و بهداشتی فنی مسئول فنی، مسئول عنوان به اشتغال  پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
ناس واحد کارش

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

 )در صورت نقص(اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه-

 مدارک رفع نقص شدهدریافت و بررسی -

در صورت رفع نواقص، صدور یا تمدید پروانه مورد تقاضا در سامانه -

 صدور پروانه ها

2 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012558107)شناسه زیر خدمت دامپزشکی بهداشتی دستیاران و بهداشتی فنی مسئول فنی، مسئول عنوان به  اشتغال  پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 (روز،...

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستان -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 3 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 دریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزشکی استان-

 ویت پروندهبررسی پرونده متقاضی بر اساس اول-

 )در صورت نقص(اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه-

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، ابطال پروانه مورد تقاضا در سامانه صدور     -

 پروانه ها

2 
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 و مدیریت بیماری های دامی  اداره بهداشت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13021204101کوبی، سم پاشی و ضد عفونی دام و اماکن دامی) مایه دمت:عنوان زیر خ

 واکسیناسیون عنوان درخواست:

واحد زمان )ساعت/ 

 روز(

مدت  زمان 

 انجام

واحد مسئول انجام  پست سازمانی انجام دهنده

 دهنده

 ردیف عنوان مرحله

کارشناس واحد بهداشت و  1 ساعت

 مدیریت بیماری های دامی

 1 درخواست دامدار برای واکسیناسیون دام امپزشکی شهرستاناداره د

کارشناس واحد بهداشت و  1 ساعت

 مدیریت بیماری های دامی

بررسی سابقه انجام عملیات در واحد  اداره دامپزشکی شهرستان

 اپیدمیولوژیک

2 

کارشناس واحد بهداشت و  1 ساعت

 مدیریت بیماری های دامی

 3 ت نوبت و هماهنگی برای  انجام خدماتثب اداره دامپزشکی شهرستان

 4 مراجعه به واحد و انجام خدمات اداره دامپزشکی شهرستان واکسیناتور)کاردان دامپزشک( 5 ساعت

کارشناس واحد بهداشت و  1 ساعت

 -مدیریت بیماری های دامی

 کاردان دامپزشک

تکمیل فرم گزارش ماموریت و ثبت عملیات  اداره دامپزشکی شهرستان

 GISدر سامانه

5 

 

 

 (13021204101کوبی، سم پاشی و ضد عفونی دام و اماکن دامی) مایه عنوان زیر خدمت:
 سم پاشی و ضد عفونی کانون بیماری عنوان درخواست:

واحد زمان )ساعت/ 

 روز(

مدت  زمان 

 انجام

واحد مسئول انجام  پست سازمانی انجام دهنده

 دهنده

 ردیف عنوان مرحله

 ساعت

 

1 

 

کارشناس واحد بهداشت و 

 مدیریت بیماری های دامی

 

 اداره دامپزشکی شهرستان

 

ثبت گزارش بیماری در سامانه پایش و 

 مراقبت بیماری دامی

 

1 

 

 2 مراجعه به واحد و انجام خدمات اداره دامپزشکی شهرستان کاردان دامپزشک 6 ساعت

 ساعت

 

 GIS 3ثبت عملیات انجام شده در سامانه - - 1
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 (13021204116های آلوده و مناطق قرنطینه )شناسایی و اعالم کانون عنوان زیر خدمت:

 شناسایی کانون بیماریعنوان درخواست:

واحد مسئول انجام  عنوان مرحله ردیف

 دهنده

پست سازمانی انجام 

 دهنده

واحد زمان )ساعت/  مدت  زمان انجام

 روز(

 

 

1 

 بازدید از محل دامداری-

نجام اقدامات متعاقب کانون )ثبت گزارش ا-

بیماری در سامانه، مراقبت فعال، 

 واکسیناسیون،...

 GISثبت عملیات انجام شده در سامانه-

 

 

 اداره دامپزشکی شهرستان

 

 

 

 کارشناس

 

 

 

4 

 

 

 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

های های بیماریکانونمعدوم سازی دام زنده و فرآورده های خام دامی، خوراک و نهاده های دامی در  عنوان زیر خدمت:

 (13021204117دامی)

 معدوم سازی عنوان درخواست:

واحد مسئول انجام  عنوان مرحله ردیف

 دهنده

پست سازمانی انجام 

 دهنده

واحد زمان )ساعت/  مدت  زمان انجام

 روز(

 

 

 

 

 

1 

مراجعه به واحد و بررسی کارشناسی علت -

 تلف شدن دام

ام تلف نمونه برداری و ثبت جزییات از د-

 شده )عکس برداری و ...(

بررسی امکانات معدوم سازی) وسایل، -

محل دفن یا سوزاندن الشه ( و هماهنگی 

 الزم

 معدوم سازی دام تلف شده در اثر بیماری-

 نوشتن صورت جلسه معدوم سازی-

 ضد عفونی محل تلف شدن دام-

 

 

 

 

 

 اداره دامپزشکی شهرستان

 

 

 

 

 

 

 کارشناس

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 زرو

 (13021204105های دام)اعالم گزارش پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماری عنوان زیر خدمت:
 مراقبت بیماری های دامی عنوان درخواست:

واحد مسئول انجام  عنوان مرحله ردیف

 دهنده

پست سازمانی انجام 

 دهنده

واحد زمان )ساعت/  مدت  زمان انجام

 روز(

1 

 

به واحد مراقبت فعال )مراجعه -

 اپیدمیولوژیک و معاینه بالینی دام (

مراقبت غیر فعال) بررسی گزارشات بخش -

 خصوصی و دامدار و...(

 

 اداره دامپزشکی شهرستان

 

 

 کارشناس

 

 

1 

 

 روز
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 (1302124113تشخیص بالینی و درمان بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک ) عنوان زیر خدمت:

 رمانتشخیص و د :عنوان درخواست
واحد مسئول انجام  عنوان مرحله ردیف

 دهنده

پست سازمانی انجام 

 دهنده

واحد زمان )ساعت/  مدت  زمان انجام

 روز(

 

 

1 

 مراجعه به واحد دامداری و معاینه بالینی-

بررسی اپیدمیولوژی شیوع بیماری در  -

 منطقه

 ثبت گزارش بیماری در سامانه-

 انجام اقدامات پیشگیرانه-

 سیون، محدوده قرنطینه و...() واکسینا

 

 

 اداره دامپزشکی شهرستان

 

 

 

 کارشناس

 

 

 

2 

 

 

 روز
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 اداره دارو و درمان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012553101)شناسه زیر خدمت دامپزشکی کوبیمایه مرکز فعالیت پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مان انجاممدت ز
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 اره دامپزشکی شهرستانبررسی مدارک توسط اد-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 :عنوان زیرخدمت 

 (13012553102)شناسه زیر خدمت دامپزشکی کوبیمایه مرکز فعالیت/تاسیس پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 رستاندامپزشکی شه

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در مدارک اعالم نواقص -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012553103)شناسه زیر خدمت دامپزشکی کوبیمایه مرکز فعالیت/تاسیس پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 ام دهندهانج

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 وزر
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012553104)شناسه زیر خدمت دامپزشکی کوبیمایه مرکز فعالیت/تاسیس پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و ارائه درخواست متقاضی-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 صورت وجود نقص () در  cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012553106 )شناسه زیر خدمت دامپزشکی درمانگاه فعالیت پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 دهندهانجام 
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012553107 ر خدمت )شناسه زیدامپزشکی درمانگاه فعالیت/تاسیس پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری و ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 ط متقاضیاصالح نواقص توس-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012553108 )شناسه زیر خدمت دامپزشکی درمانگاه فعالیت/تاسیس پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012553109 )شناسه زیر خدمت دامپزشکی درمانگاه فعالیت/تاسیس پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 .(روز،..

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 توسط اداره دامپزشکی شهرستان بررسی مدارک-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 رخدمت :عنوان زی

 (13012553111 )شناسه زیر خدمت دامپزشکی تشخیص آزمایشگاه فعالیت پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 امپزشکی شهرستاند

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در الم نواقص مدارک اع-

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012553112 )شناسه زیر خدمت دامپزشکی تشخیص آزمایشگاه فعالیت/تاسیس پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

درمان  و دارو واحد

اداره دامپزشکی 

 شهرستان

 بارگذاری رخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط ودارائه -

 cert سامانه در مدارک

 ی شهرستانکبررسی مدارک توسط اداره دامپزش-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ت وجود نقص () در صور cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012553113 )شناسه زیر خدمت دامپزشکی تشخیص آزمایشگاه فعالیت/تاسیس روانهپ نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

درمان  و دارو واحد

اداره دامپزشکی 

 شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012553114 )شناسه زیر خدمت دامپزشکی تشخیص آزمایشگاه فعالیت/تاسیس پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 دهانجام دهن

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

درمان  و دارو واحد

اداره دامپزشکی 

 شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012553116 )شناسه زیر خدمت دامپزشکی اروخانهد فعالیت پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

- - 
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

درمان  و دارو واحد

اداره دامپزشکی 

 شهرستان

 بارگذاری دامپزشکی شهرستان ذیربط وارائه درخواست متقاضی به اداره -

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 نقص () در صورت وجود  cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012553117  )شناسه زیر خدمت دامپزشکی داروخانه فعالیت/تاسیس پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف مرحلهعنوان 

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 (13012553118  )شناسه زیر خدمت دامپزشکی داروخانه فعالیت/تاسیس پروانه نام تغییر

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 گذاریبار ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 ضیاصالح نواقص توسط متقا-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012553119  )شناسه زیر خدمت دامپزشکی داروخانه فعالیت/تاسیس پروانه اصالح

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 احد کارشناس و

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو دارها

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012558100  )شناسه زیر خدمت دامپزشکی  کار به اشتغال پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

ساعت، )

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

اداره درمان  و دارو واحد

 دامپزشکی شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012558101  )شناسه زیر خدمت دامپزشکی  کار به اشتغال پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

درمان  و دارو واحد

اداره دامپزشکی 

 شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 ضیبررسی پرونده متقا-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 

 عنوان زیرخدمت :

 ( 13012558102  )شناسه زیر خدمت دامپزشکی کوبیمایه کار به اشتغال پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

درمان  و دارو واحد

اداره دامپزشکی 

 شهرستان

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 کی شهرستانبررسی مدارک توسط اداره دامپزش-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در اعالم نواقص مدارک -

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 : عنوان زیرخدمت

 (13012558103  )شناسه زیر خدمت دامپزشکی کوبیمایه کار به اشتغال پروانه ابطال

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
 کارشناس واحد 

 درمان و دارو

درمان  و دارو واحد

اداره دامپزشکی 

 ستانشهر

 بارگذاری ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط و-

 cert سامانه در مدارک

 بررسی مدارک توسط اداره دامپزشکی شهرستان-

1 

 روز
 نقص عدم صورت در

 روز 5 مدارک

 رئیس و کارشناس

 و دارو اداره

 درمان

 درمان و دارو اداره

 بررسی پرونده متقاضی-

 ) در صورت وجود نقص ( cert سامانه در دارک اعالم نواقص م-

 اصالح نواقص توسط متقاضی-

 .پروانه تمدید یا صدور-

2 
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 اداره قرنطینه و امنیت زیستی

 عنوان زیر خدمت:
مواد بیولوژیک و تجهیزات دامپزشکی،  صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های خام دامی، دارو،

 (13021202100خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی خوراک دام )

 عنوان درخواست:
 نظارت بهداشتی برای ورود دام مرزی و پاسخ  به استعالمات

 پست سازمانی انجام دهنده واحد مسئول انجام دهنده عنوان مرحله ردیف
مدت  زمان 

 انجام

ن )ساعت/ واحد زما

 روز(

1 

ارائه درخواست مالک دامداری مبنی بر 

تعریف واحد به عنوان قرنطینه دامی به 

 اداره امپزشکی شهرستان

 - - رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

2 

اعالم نظر کارشناسی واحدهای 

 دامداری،نقطه یابی و ثبت در سامانه

GIS  و توسط اداره دامپزشکی شهرستان

 ارسال فرم به اداره کل دامپزشکی استان

 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

3 

بررسی و کنترل فرم بازدید و شعاع 

قرارگیری دامداری از مرز، توسط 

کارشناس قرنطینه اداره کل دامپزشکی 

 استان

 ساعت 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان

4 
فی قرنطینه به معاونت بهبود تولیدات معر

 دامی سازمان جهاد کشاورزی
 - فوری رئیس و کارشناس قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان

5 

پاسخ به استعالم سازمان جهاد 

کشاورزی استان، مبنی بر اجازه ورود به 

 قرنطینه

 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان

6 

ورود دام سازمان جهاد  ارسال مجوز

کشاورزی استان به ادره دامپزشکی 

 شهرستان

 - فوری رئیس و کارشناس قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان

7 
نظارت بر ورود دام و صدور مجوز 

 حمل از بازارچه مرزی به قرنطینه
 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

8 

رنطینه دامی، ارائه درخواست حمل از ق

پروانه حمل کاالی گمرک و موافقت 

نامه حمل از مقصد، توسط مالک دام، 

 به اداره دامپزشکی شهرستان

 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

9 
صدور مجوز حمل دام به 

 کشتارگاه/پرواربندی
 ساعت 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان
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10 

شتار در کشتارگاه و ثبت اطالعات در ک

سامانه ردیابی دام زنده 

(TRACE.IVO.IR) 

 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

11 
ارائه استعالم از سازمان جهاد کشاورزی 

 به اداره کل دامپزشکی اشتان
 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

12 

ها، توسط عیت کشتار دامبررسی وض

اداره دامپزشکی شهرستان مبداء ورود ) 

در دام پرواری با هماهنگی شهرستان 

 مقصد(

 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

13 

تکمیل فرم استعالم توسط اداره 

دامپزشکی شهرستان و ارسال به اداره 

 کل دامپزشکی استان.

 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اناداره دامپزشکی شهرست

14 
کنترل اطالعات ورود دام و وضعیت 

 کشتار در سامانه ردیابی دام زنده.
 ساعت 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان

15 

ارائه تائید تخلیه، سم پاشی از اداره 

دامپزشکی شهرستان به اداره کل 

 دامپزشکی استان

 ساعت 1 رئیس و کارشناس قرنطینه استاناداره کل دامپزشکی 

16 

پاسخ استعالم سازمان جهاد کشاورزی 

و اعالم بالمانع صدور مجوز جدید 

 توسط اداره کل دامپزشکی استان

 ساعت 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان

 

 عنوان زیر خدمت:
های دامی مکمل و های دامی، دارو، خوراک و نهادهل دام زنده و فرآوردهصدور مجوز بهداشتی تولید، فرآوری، نگهداری و حمل و نق

 (13021202101های خوراک دام )شناسه زیر خدمت: افزودنی

 عنوان درخواست:
 تمدید کد الکترونیکی خودرو

 پست سازمانی انجام دهنده واحد مسئول انجام دهنده عنوان مرحله ردیف
مدت  زمان 

 انجام

 /واحد زمان )ساعت

 روز(

1 
مراجعه مالک پس از تمدید پروانه 

 بهداشتی اشتغال به حمل خودرو

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 اداره کل دامپزشکی استان
 ساعت 1 رئیس و کارشناس قرنطینه

2 

تمدید کد رهگیری مطابق با مدت) 

تاریخ( اعتبار پروانه بهداشتی اشتغال 

 به حمل.

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 اداره کل دامپزشکی استان
 ساعت 3 رئیس و کارشناس قرنطینه

 

 

 



69 
 

 

 

 عنوان زیر خدمت:
های دامی مکمل و های دامی، دارو، خوراک و نهادهصدور مجوز بهداشتی تولید، فرآوری، نگهداری و حمل و نقل دام زنده و فرآورده

 (13021202101های خوراک دام )شناسه زیر خدمت: افزودنی

 است:عنوان درخو
 صدور کد الکترونیکی خودرو

 پست سازمانی انجام دهنده واحد مسئول انجام دهنده عنوان مرحله
مدت  زمان 

 انجام
 واحد زمان )ساعت/ روز(

بارگزاری مدارک در سامانه قرنطینه و 

امنیت زیستی توسط مالک پس از 

اخذ پروانه بهداشتی اشتغال به حمل 

 خودرو

 - - - متقاضی

 و صدور کد رهگیری بررسی مدارک
اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 اداره کل دامپزشکی استان
 دقیقه 30 رئیس و کارشناس قرنطینه

 

 

 عنوان زیر خدمت:
های دامی مکمل و های دامی، دارو، خوراک و نهادهصدور مجوز بهداشتی تولید، فرآوری، نگهداری و حمل و نقل دام زنده و فرآورده

 (13021202101دام )شناسه زیر خدمت:  های خوراکافزودنی

 عنوان درخواست:
 حمل دام بومی زنده در سطح استان

 پست سازمانی انجام دهنده واحد مسئول انجام دهنده عنوان مرحله ردیف
مدت  زمان 

 انجام

واحد زمان )ساعت/ 

 روز(

 - - نهرئیس و کارشناس قرنطی اداره دامپزشکی شهرستان ارائه درخواست توسط متقاضی 1

 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان اخذ موافقت شهرستان مقصد 2

3 
تکمیل اطالعات فرم اقدامات 

 بهداشتی برای حمل دام زنده بومی
 ساعت 2 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

4 

کنترل اقدامات بهداشتی انجام شده ) 

پالک  آزمایشات و سم پاشی و

 کوبی(

 ساعت 3 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

5 

اخذ تعرفه و صدور مجوز حمل 

بهداشتی از طریق سامانه یکپارچه 

 قرنطینه

 ساعت 3 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان
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 عنوان زیر خدمت:
های دامی مکمل و های دامی، دارو، خوراک و نهادهل دام زنده و فرآوردهصدور مجوز بهداشتی تولید، فرآوری، نگهداری و حمل و نق

 (13021202101های خوراک دام )شناسه زیر خدمت: افزودنی

 عنوان درخواست:
 حمل دام بومی زنده به خارج استان

 عنوان مرحله ردیف
واحد مسئول انجام 

 دهنده
 پست سازمانی انجام دهنده

مدت  زمان 

 انجام

)ساعت/  واحد زمان

 روز(

1 

ارسال معرفی نامه متقاضی جهت 

حمل دام بومی توسط سازمان جهاد 

کشاورزی استان و ی اداره کل امور 

 عشایری

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 اداره کل دامپزشکی استان
 ساعت 1 رئیس و کارشناس قرنطینه

 اخذ موافقت استان مقصد 2
اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 دامپزشکی استان اداره کل
 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه

3 
ارسال موافقت نامه استان مقصد به 

 شهرستان مبداء
 ساعت 1 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره کل دامپزشکی

4 
تکمیل اطالعات فرم اقدامات 

 بهداشتی برای حمل دام زنده بومی
 ساعت 3 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

5 

کنترل اقدامات بهداشتی انجام شده ) 

آزمایشات و سم پاشی و پالک 

 کوبی(

 ساعت 3 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

6 
صدور گواهی بهداشتی حمل در 

 سامانه قرنطینه
 دقیقه 30 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

 

 

 عنوان زیر خدمت:
های دامی مکمل و های دامی، دارو، خوراک و نهادهولید، فرآوری، نگهداری و حمل و نقل دام زنده و فرآوردهصدور مجوز بهداشتی ت

 (13021202101های خوراک دام )شناسه زیر خدمت: افزودنی

 عنوان درخواست:
 های خام دامیصدور مجوز بهداشتی حمل فرآورده

 عنوان مرحله ردیف
واحد مسئول انجام 

 دهنده
 زمانی انجام دهندهپست سا

مدت  زمان 

 انجام

واحد زمان )ساعت/ 

 روز(

1 
ارائه درخواست و تائیدیه بهداشتی 

 مسئول فنی واحد.
 - - - مسئول فنی واحد

 دقیقه 10 - مسئول فنی واحد کنترل محموله و مدارک 2

3 
صدور گواهی حمل بهداشتی و 

 ایقرنطینه
 دقیقه 10 - مسئول فنی واحد
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صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های خام دامی، دارو، مواد بیولوژیک  خدمت: عنوان زیر

 (13021202100و تجهیزات دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی خوراک دام )

 صدور مجوز ترانزیت عنوان درخواست:

 پست سازمانی انجام دهنده دهندهواحد مسئول انجام  عنوان مرحله ردیف
مدت  زمان 

 انجام

واحد زمان )ساعت/ 

 روز(

1 

ارسال مدارک محموله از جمله 

درخواست شرکت، اظهار نامه 

گمرکی، گواهی بهداشتی، 

certificate origin  از کشور

 مبداء در سامانه قرنطینه

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 اداره کل دامپزشکی استان
 روز 1 ارشناس قرنطینهرئیس و ک

 کنترل مدارک 2
اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 اداره کل دامپزشکی استان
 دقیقه 30 رئیس و کارشناس قرنطینه

3 
صدور مجوز ترانزیت و اخذ تعرفه ) 

 آنالین(

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 اداره کل دامپزشکی استان
 دقیقه 30 رئیس و کارشناس قرنطینه
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 مت:عنوان زیر خد
صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های خام دامی، دارو، مواد بیولوژیک و تجهیزات دامپزشکی، 

 (13021202100خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی خوراک دام )

 عنوان درخواست:
 VHIPصدور مجوز واردات دام زنده 

 پست سازمانی انجام دهنده ئول انجام دهندهواحد مس عنوان مرحله ردیف
مدت  زمان 

 انجام

واحد زمان )ساعت/ 

 روز(

1 
بررسی و کنترل مدارک دریافتی از 

 شرکت وارد کننده در سامانه قرنطینه

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 اداره کل دامپزشکی استان

رئیس و کارشناس قرنطینه دامپزشکی 

 استان
- - 

2 
دات دام زنده صدور مجوز وار

VHIP 

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

 اداره کل دامپزشکی استان

رئیس و کارشناس قرنطینه دامپزشکی 

 استان
 روز 1

 

 

صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های خام دامی، دارو، مواد بیولوژیک  یر خدمت:عنوان ز

 (13021202100و تجهیزات دامپزشکی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی خوراک دام )

 صدور مجوز صادرات عنوان درخواست:

 عنوان مرحله ردیف
 واحد مسئول انجام

 دهنده
 پست سازمانی انجام دهنده

مدت  زمان 

 انجام

واحد زمان )ساعت/ 

 روز(

1 

ارائه درخواست شرکت و ارسال 

مدارک محموله از جمله تائیدیه 

بهداشتی واحد تولید کننده، گواهی 

 شرعی از طریق سامانه

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

اداره کل دامپزشکی استان/  

 معاونت اداره کل واداره

 دامپزشکی شهرستان چابهار

رئیس و کارشناس قرنطینه دامپزشکی 

 استان / شهرستان چابهار
- - 

2 

اعالم بالمانع بهداشتی و شرعی 

صادرات محموله توسط اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 اداره دامپزشکی شهرستان
رئیس و کارشناس قرنطینه دامپزشکی 

 استان / شهرستان چابهار
 روز 1

3 
برداری جهت آزمایشات  انجام نمونه

 مربوطه
 اداره دامپزشکی شهرستان

کارشناس واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان
 ساعت 1

 کنترل مدارک محموله و اعالم نتایج 4

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

اداره کل دامپزشکی استان/  

معاونت اداره کل واداره 

 دامپزشکی شهرستان چابهار

ینه دامپزشکی رئیس و کارشناس قرنط

 استان / شهرستان چابهار
 دقیقه 30

 اخذ تعرفه و صدور مجوز صادرات 5

اداره قرنطینه و امنیت زیستی 

اداره کل دامپزشکی استان/  

معاونت اداره کل واداره 

 دامپزشکی شهرستان چابهار

رئیس و کارشناس قرنطینه دامپزشکی 

 استان / شهرستان چابهار
 دقیقه 30
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 عنوان زیر خدمت:
زشکی، صدور گواهی بهداشتی واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص دام، فرآورده های خام دامی، دارو، مواد بیولوژیک و تجهیزات دامپ

 (13021202100خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی خوراک دام )

 عنوان درخواست:
 ترخیص بهداشتی نهاده های دامی

 پست سازمانی انجام دهنده واحد مسئول انجام دهنده عنوان مرحله ردیف
مدت  زمان 

 انجام

واحد زمان )ساعت/ 

 روز(

1 

بازدید از انبار محل تخلیه  انبار محل 

تخلیه و تائید آن/ بازدید از محل 

داخلی کشتی از نظر ارگانولیپتیکی/ 

نمونه برداری ) آزمایشگاهی، 

 گی(تراریخته

معاونت کل و اداره دامپزشکی 

 شهرستان چابهار
 روز 1 رئیس و کارشناس قرنطینه

2 

های آزمایشگاهی، آماده نمودن نمونه

 ها به آزمایشگاهپلمپ و ارسال آن

در سطح استان و  های همکار

 آزمایشگاه سازمان تات

معاونت کل و اداره دامپزشکی 

 شهرستان چابهار
 روز 2 رئیس و کارشناس قرنطینه

3 
دریافت نتایج آزمایشگاهی از 

 آزمایشگاه همکار

معاونت کل و اداره دامپزشکی 

 شهرستان چابهار
 روز 5 رئیس و کارشناس قرنطینه

4 

ف اعالم نتایج آزمایشگاهی از طر

اداره دامپزشکی شهرستان به صاحب 

 کاال

معاونت کل و اداره دامپزشکی 

 شهرستان چابهار
 - فوری رئیس و کارشناس قرنطینه

5 

بارگزاری مدارک و مستندات 

ترخیص در سامانه قرنطینه دامپزشکی 

از سوی صاحب کاالو تحویل یک 

 نسخه به اداره دامپزشکی

 اعتس 1 شرکت وارد کننده شرکت وارد کننده

6 

بررسی مدارک بارگزاری شده در 

سامانه قرنطینه توسط اداره دامپزشکی 

 شهرستان چابهار

 دقیقه 30 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان

7 
تائید نهایی و صدور مجوز ترخیص در 

 سامانه دامپزشکی از سوی اداره کل
 دقیقه 10 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان

8 

ترخیص نهایی محموله در سامانه 

از سوی   (EPLپنجره واحد گمرک )

 اداره دامپزشکی شهرستان

 دقیقه 10 رئیس و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان
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 عنوان زیرخدمت :

 (13012551133مت )شناسه زیر خد،طیور و آبزیاندام خوراک کارخانجات تاسیس بهداشتی پروانه تمدید یا صدور

 واحد زمان

)ساعت، 

 روز،...(

 مدت زمان انجام
پست سازمانی 

 انجام دهنده

 واحد مسئول

 انجام دهنده
 ردیف عنوان مرحله

 یک روز
کارشناس واحد 

 نظارت

واحد نظارت اداره 

 دامپزشکی شهرستان

 ارائه درخواست متقاضی به اداره دامپزشکی شهرستان ذیربط-

 ک مورد نیاز توسط اداره دامپزشکی شهرستاناخذ و بررسی مدار -

 ارسال پرونده متقاضی به اداره کل دامپزشکی استان-

1 

 روز

 عدم صورت در و رسیدگی

 پرونده مدارک نقص

 روز 7 پروانه صدور

 اداره کارشناس

 نظارت

اداره نظارت بر بهداشت 

 عمومی و مواد غذایی

 کی استاندریافت پرونده متقاضی توسط اداره کل دامپزش-

 بررسی پرونده متقاضی بر اساس اولویت پرونده-

اعالم نواقص مدارک به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه ) در صورت -

 وجود نقص (

 دریافت و بررسی مدارک رفع نقص شده-

در صورت رفع نواقص، صدور فرم اظهار نظر کمیته فنی بهداشتی -

 انه مورد تقاضادامپزشکی استان در خصوص صدور یا تمدید پرو

 .پروانه تمدید یا بهداشتی،صدور فنی کمیته موافقت صورت در-

2 
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 شناسنامه خدمات سازمان دامپزشکی کشور
 

 

 شناسه زیر خدمت عنوان زیر خدمت عنوان خدمت

های  بهداشتی اماکن دامی و صنایع ارائه پروانه

 وابسته به دام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13012551100 صنعتیهای صنعتی و نیمهید پروانه بهداشتی موافقت اصولی دامپروریصدور یا تمد

 13012551101 صنعتیهای صنعتی و نیمهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس دامپروری

 13012551102 صنعتیهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551103 صنعتیهای صنعتی و نیمهید پروانه بهداشتی توسعه دامپروریصدور یا تمد

 13012551104 صنعتیهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551105 صنعتیهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551106 صنعتیهای صنعتی و نیمهبرداری دامپروریپروانه بهداشتی بهره تغییر فعالیت

 13012551107 صنعتیهای صنعتی و نیمهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی دامپروری

 13012551108 صنعتیهای صنعتی و نیمهبرداری/توسعه دامپروریاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551109 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس باغ وحش

 13012551110 برداری باغ وحشصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551111 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه باغ وحش

 13012551112 برداری باغ وحشابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551113 برداری باغ وحشبهداشتی تاسیس/بهرهتغییر نام پروانه 

 13012551114 برداری باغ وحشتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551115 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی باغ وحش

 13012551116 برداری/توسعه باغ وحشاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551117 د پروانه بهداشتی تاسیس میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیانصدور یا تمدی

 13012551118 برداری میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیانصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره
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 13012551119 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان

 13012551120 برداری میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیانبطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهرها

 13012551121 برداری میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیانتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551122 آبزیانبرداری میادین و مراکز عرضه دام طیور و تغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی میادین و مراکز عرضه دام طیور و 

 آبزیان

13012551123 

برداری/توسعه میادین و مراکز عرضه دام طیور و اصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 آبزیان

13012551124 

 13012551133 جات خوراک دامصدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخان

 13012551134 برداری کارخانجات خوراک دامصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551135 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانجات خوراک دام

 13012551136 برداری کارخانجات خوراک دامابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551137 برداری کارخانجات خوراک دامروانه بهداشتی تاسیس/بهرهتغییر نام پ

 13012551138 برداری کارخانجات خوراک دامتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551139 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانجات خوراک دام

 13012551140 ی/توسعه کارخانجات خوراک دامبرداراصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551141 کشیصدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه جوجه

 13012551142 کشیبرداری کارخانه جوجهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551143 کشیصدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه جوجه

 13012551144 کشیبرداری کارخانه جوجهنه بهداشتی تاسیس/بهرهابطال پروا

 13012551145 کشیبرداری کارخانه جوجهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551146 کشیبرداری کارخانه جوجهتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551147 کشیه جوجهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخان
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 13012551148 کشیبرداری/توسعه کارخانه جوجهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551149 کنیصدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه کودخشک

 13012551150 کنیبرداری کارخانه کودخشکصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551151 کنیپروانه بهداشتی توسعه کارخانه کودخشک صدور یا تمدید

 13012551152 کنیبرداری کارخانه کودخشکابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551153 کنیبرداری کارخانه کودخشکتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551154 کنیکبرداری کارخانه کودخشتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551155 کنیصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه کودخشک

 13012551156 کنیبرداری/توسعه کارخانه کودخشکاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551157 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه فرآوری پوست

 13012551158 برداری کارخانه فرآوری پوستید پروانه بهداشتی بهرهصدور یا تمد

 13012551159 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه فرآوری پوست

 13012551160 برداری کارخانه فرآوری پوستابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551161 فرآوری پوست برداری کارخانهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551162 برداری کارخانه فرآوری پوستتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551163 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه فرآوری پوست

 13012551164 برداری/توسعه کارخانه فرآوری پوستاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551165 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارخانه کرک و مو کشی دام

 13012551166 برداری کارخانه کرک و مو کشی دامصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551167 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه کرک و مو کشی دام

 13012551168 برداری کارخانه کرک و مو کشی دامس/بهرهابطال پروانه بهداشتی تاسی
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 13012551169 برداری کارخانه کرک و مو کشی دامتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551170 برداری کارخانه کرک و مو کشی دامتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551171 زی کارخانه کرک و مو کشی دامصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسا

 13012551172 برداری/توسعه کارخانه کرک و مو کشی داماصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551173 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کشتارگاه

 13012551174 برداری کشتارگاهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551175 تمدید پروانه بهداشتی توسعه کشتارگاهصدور یا 

 13012551176 برداری کشتارگاهابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551177 برداری کشتارگاهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551178 برداری کشتارگاهتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551179 روانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کشتارگاهصدور یا تمدید پ

 13012551180 برداری/توسعه کشتارگاهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551181 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس سردخانه مواد پروتئینی

 13012551182 برداری سردخانه مواد پروتئینیصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551183 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه سردخانه مواد پروتئینی

 13012551184 برداری سردخانه مواد پروتئینیابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551185 برداری سردخانه مواد پروتئینیتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551186 برداری سردخانه مواد پروتئینیه بهداشتی بهرهتغییر فعالیت پروان

 13012551187 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی سردخانه مواد پروتئینی

 13012551188 برداری/توسعه سردخانه مواد پروتئینیاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

ها، خوراک و ارگاه تبدیل ضایعات دام، نهادهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس ک

 های خام دامیفرآورده

13012551189 

ها، برداری کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهادهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 های خام دامیخوراک و فرآورده

13012551190 
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ها، خوراک و نهادهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه تبدیل ضایعات دام، 

 های خام دامیفرآورده

13012551191 

ها، خوراک برداری کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهادهابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 های خام دامیو فرآورده

13012551192 

ها، برداری کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهادهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 های خام دامیفرآوردهخوراک و 

13012551193 

ها، خوراک و برداری کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهادهتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 های خام دامیفرآورده

13012551194 

ها، صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهاده

 دامی های خامخوراک و فرآورده

13012551195 

ها، برداری/توسعه کارگاه تبدیل ضایعات دام، نهادهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 های خام دامیخوراک و فرآورده

13012551196 

های خام بندی فرآوردهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه فرآوری و بسته

 دامی

13012551197 

های بندی فرآوردهبرداری کارگاه فرآوری و بستهانه بهداشتی بهرهصدور یا تمدید پرو

 خام دامی

13012551198 

های خام بندی فرآوردهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه فرآوری و بسته

 دامی

13012551199 

ی خام هابندی فرآوردهبرداری کارگاه فرآوری و بستهابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 دامی

13012551200 

های بندی فرآوردهبرداری کارگاه فرآوری و بستهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 خام دامی

13012551201 

های خام بندی فرآوردهبرداری کارگاه فرآوری و بستهتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 دامی

13012551202 

بندی تی بهسازی و نوسازی کارگاه فرآوری و بستهصدور یا تمدید پروانه بهداش

 های خام دامیفرآورده

13012551203 

بندی برداری/توسعه کارگاه فرآوری و بستهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 های خام دامیفرآورده

13012551204 

 13012551205 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس کارگاه پرشویی

 13012551206 برداری کارگاه پرشوییتمدید پروانه بهداشتی بهره صدور یا

 13012551207 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه پرشویی

 13012551208 برداری کارگاه پرشوییابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551209 برداری کارگاه پرشوییتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551210 برداری کارگاه پرشوییتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551211 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه پرشویی
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 13012551212 برداری/توسعه کارگاه پرشوییاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551213 شوییکارگاه پشمصدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس 

 13012551214 شوییبرداری کارگاه پشمصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551215 شوییصدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارگاه پشم

 13012551216 شوییبرداری کارگاه پشمابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551217 شوییبرداری کارگاه پشمشتی تاسیس/بهرهتغییر نام پروانه بهدا

 13012551218 شوییبرداری کارگاه پشمتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551219 شوییصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارگاه پشم

 13012551220 یشویبرداری/توسعه کارگاه پشماصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551221 های خام دامیصدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس مرکز پخش فرآورده

 13012551222 های خام دامیبرداری مرکز پخش فرآوردهصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 13012551223 های خام دامیصدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز پخش فرآورده

 13012551224 های خام دامیبرداری مرکز پخش فرآوردهابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551225 های خام دامیبرداری مرکز پخش فرآوردهتغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551226 های خام دامیبرداری مرکز پخش فرآوردهتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

 13012551227 های خام دامیصدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی مرکز پخش فرآورده

 13012551228 های خام دامیبرداری/توسعه مرکز پخش فرآوردهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 13012551229 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی تاسیس مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک دام

برداری مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره

 دام

13012551230 

 13012551231 صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک دام

 13012551232 برداری مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک دامابطال پروانه بهداشتی تاسیس/بهره
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برداری مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک تغییر نام پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 دام

13012551233 

 13012551234 برداری مرکز نگهداری، پخش و عرضه خوراک دامتغییر فعالیت پروانه بهداشتی بهره

و عرضه  صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری، پخش

 خوراک دام

13012551235 

برداری/توسعه مرکز نگهداری، پخش و عرضه اصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 خوراک دام

13012551236 

 13012551245 های روستایی و غیرصنعتیصدور یا تمدید گواهی بهداشتی دامداری

برداری های تاسیس و بهرهارائه پروانه

 ای دامپزشکیهکارخانجات و کارگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های دارویی صدور یا تمدید پروانه تاسیس کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروه

 دامپزشکی

13012552100 

های برداری کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروهصدور یا تمدید پروانه بهره

 دارویی دامپزشکی

13012552101 

های برداری کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروهیس/بهرهابطال پروانه تاس

 دارویی دامپزشکی

13012552102 

های برداری کارخانجات تولید دارویی مواد اولیه و گروهتغییر نام پروانه تاسیس/بهره

 دارویی دامپزشکی

13012552103 

ارویی مواد اولیه و برداری کارخانجات تولید داصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 های دارویی دامپزشکیگروه

13012552104 

های تولید لوازم و تجهیزات صدور یا تمدید پروانه تاسیس کارخانجات و کارگاه

 آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

13012552105 

و تجهیزات های تولید لوازم برداری کارخانجات و کارگاهصدور یا تمدید پروانه بهره

 آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

13012552106 

های تولید لوازم و تجهیزات برداری کارخانجات و کارگاهابطال پروانه تاسیس/بهره

 آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

13012552107 

های تولید لوازم و تجهیزات برداری کارخانجات و کارگاهتغییر نام پروانه تاسیس/بهره

 آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

13012552108 

های تولید لوازم و برداری کارخانجات و کارگاهاصالح پروانه بهداشتی تاسیس/بهره

 تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

13012552109 

مراکز و  های تاسیس و فعالیتارائه پروانه

 های خدمات دامپزشکیشرکت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13012553100 کوبی دامپزشکیصدور یا تمدید پروانه تاسیس مرکز مایه

 13012553101 کوبی دامپزشکیکز مایهصدور یا تمدید پروانه فعالیت مر

 13012553102 کوبی دامپزشکیابطال پروانه تاسیس/فعالیت مرکز مایه

 13012553103 کوبی دامپزشکیتغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مرکز مایه

 13012553104 کوبی دامپزشکیاصالح پروانه تاسیس/فعالیت مرکز مایه

 13012553105 یس درمانگاه دامپزشکیصدور یا تمدید پروانه تاس
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 13012553106 صدور یا تمدید پروانه فعالیت درمانگاه دامپزشکی

 13012553107 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت درمانگاه دامپزشکی

 13012553108 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت درمانگاه دامپزشکی

 13012553109 کیاصالح پروانه تاسیس/فعالیت درمانگاه دامپزش

 13012553110 صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی

 13012553111 صدور یا تمدید پروانه فعالیت آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی

 13012553112 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی

 13012553113 شخیص دامپزشکیتغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت آزمایشگاه ت

 13012553114 اصالح پروانه تاسیس/فعالیت آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی

 13012553115 صدور یا تمدید پروانه تاسیس داروخانه دامپزشکی

 13012553116 صدور یا تمدید پروانه فعالیت داروخانه دامپزشکی

 13012553117 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت داروخانه دامپزشکی

 13012553118 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت داروخانه دامپزشکی

 13012553119 اصالح پروانه تاسیس/فعالیت داروخانه دامپزشکی

 13012553120 صدور یا تمدید پروانه تاسیس مجتمع درمانی دامپزشکی

 13012553121 صدور یا تمدید پروانه فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی

 13012553122 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی

 13012553123 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی

 13012553124 اصالح پروانه تاسیس/فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی

 13012553125 صدور یا تمدید پروانه تاسیس بیمارستان دامپزشکی

 13012553126 دور یا تمدید پروانه فعالیت بیمارستان دامپزشکیص
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 13012553127 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت بیمارستان دامپزشکی

 13012553128 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت بیمارستان دامپزشکی

 13012553129 اصالح پروانه تاسیس/فعالیت بیمارستان دامپزشکی

 13012553130 روانه تاسیس مرکز قرنطینه آبزیانصدور یا تمدید پ

 13012553131 صدور یا تمدید پروانه فعالیت مرکز قرنطینه آبزیان

 13012553132 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مرکز قرنطینه آبزیان

 13012553133 تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مرکز قرنطینه آبزیان

 13012553134 ت مرکز قرنطینه آبزیاناصالح پروانه تاسیس/فعالی

 13012553135 صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکی

 13012553136 صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکی

 13012553137 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکی

 13012553138 ام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره دامپزشکیتغییر ن

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات مشاوره )فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی( 

 دامپزشکی

13012553139 

صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره )فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی(  

 دامپزشکی

13012553140 

بطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاوره )فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی(  ا

 دامپزشکی

13012553141 

تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاوره )فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی(  

 دامپزشکی

13012553142 

 13012553143 بزیان(صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )دام، طیور،آ

 13012553144 صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )دام، طیور،آبزیان(

 13012553145 ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )دام، طیور،آبزیان(

 13012553146 دام، طیور،آبزیان(تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )صنایع تبدیلی 

 های خام دامی(فرآورده

13012553147 
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صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )صنایع تبدیلی 

 های خام دامی(فرآورده

13012553148 

تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )صنایع تبدیلی ابطال پروانه 

 های خام دامی(فرآورده

13012553149 

تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی )صنایع تبدیلی 

 های خام دامی(فرآورده

13012553150 

اشت دام و صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی آموزشی و ترویجی بهد

 های خام دامیفرآورده

13012553151 

های صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت آموزشی و ترویجی بهداشت دام و فرآورده

 خام دامی

13012553152 

ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی آموزشی و ترویجی بهداشت دام و 

 های خام دامیفرآورده

13012553153 

انه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی آموزشی و ترویجی بهداشت دام و تغییر نام پرو

 های خام دامیفرآورده

13012553154 

های صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت ضدعفونی تجهیزات محصوالت و فرآورده

 قابل استفاده در خوراک دام )داکت ضدعفونی دامپزشکی(

13012553155 

های کت ضدعفونی تجهیزات محصوالت و فرآوردهصدور یا تمدید پروانه فعالیت شر

 قابل استفاده در خوراک دام )داکت ضدعفونی دامپزشکی(

13012553156 

های قابل استفاده ابطال پروانه تاسیس/فعالیت ضدعفونی تجهیزات محصوالت و فرآورده

 در خوراک دام )داکت ضدعفونی دامپزشکی(

13012553157 

های فعالیت شرکت ضدعفونی تجهیزات محصوالت و فرآوردهتغییر نام پروانه تاسیس/

 قابل استفاده در خوراک دام )داکت ضدعفونی دامپزشکی(

13012553158 

صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد 

 مصرفی دامپزشکی

13012553159 

پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد  صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت توزیع و

 مصرفی دامپزشکی

13012553160 

ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد 

 مصرفی دامپزشکی

13012553161 

تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت توزیع و پخش دارو، لوازم و تجهیزات و مواد 

 مصرفی دامپزشکی

13012553162 

 13012553167 های بهداشتیصدور یا تمدید پروانه شرکت خدمات ممیزی غیررسمی سامانه

 13012553168 های بهداشتیابطال پروانه شرکت خدمات ممیزی غیررسمی سامانه

ارائه گواهی بهداشتی کاالهای تحت نظارت 

 دامپزشکی

 
 
 
 
 
 
 

 13012554100 الهای تحت نظارت دامپزشکیصدور مجوز بهداشتی واردات کا

 13012554101 صدور گواهی بهداشتی صادرات کاالهای تحت نظارت دامپزشکی

 13012554102 صدور گواهی بهداشتی  ترخیص کاالهای تحت نظارت دامپزشکی

 13012554103 صدور گواهی بهداشتی ترانزیت خارجی کاالهای تحت نظارت دامپزشکی
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 13012554104 ی بهداشتی ترانزیت داخلی کاالهای تحت نظارت دامپزشکیصدور گواه

صدور و تمدید پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کاالهای تحت نظارت 

 دامپزشکی

13012554105 

 13012554106 ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کاالهای تحت نظارت دامپزشکی

 13012554107 بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کاالهای تحت نظارت دامپزشکی تغییر نام پروانه

 13012554108 تغییر کاربری پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کاالهای تحت نظارت دامپزشکی

سازی الرو میگو، بچه ماهی و تخم چشم ریزی،ذخیرهصدور گواهی بهداشتی جوجه

 آالزده ماهی قزل

13012554109 

های خام دامی،  خوراک دام و صدور گواهی سالمت دامپزشکی دام،  فرآورده

 های دامینهاده

13012554110 

ارائه پروانه ساخت و تولید کاالهای تحت 

 نظارت دامپزشکی

 
 
 
 
 
 
 

 13012555100 صدور یا تمدید پروانه ساخت  مواد غذایی متراکم و مکمل غذایی دام

 13012555101 ساخت  مواد غذایی متراکم و مکمل غذایی دام ابطال پروانه

صدور یا تمدید پروانه ساخت  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد 

 مصرفی دامپزشکی

13012555104 

ابطال پروانه ساخت  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، درمانگاهی و مواد مصرفی 

 دامپزشکی

13012555105 

 13012555106 های خام دامیا تمدید پروانه تولید فرآوردهصدور ی

 13012555107 های خام دامیابطال پروانه تولید فرآورده

 13012555108 های خام دامی ویژهصدور یا تمدید مجوز تولید فرآورده

 13012555109 های خام دامی ویژهابطال مجوز تولید فرآورده

ماکن دامی و کاالی های بهداشتی اارائه گواهی

 دامپزشکی

 
 
 
 
 
 
 

 13022556100 در اماکن دامی HACCPصدور یا تمدید گواهی اجرای سامانه 

 13022556101 در اماکن دامی HACCPابطال گواهی اجرای سامانه 

 13022556101 بهداشتی  اماکن دامپزشکی صدور یا تمدید گواهی رتبه

 13022556102 اماکن دامپزشکی  بهداشتی ابطال گواهی رتبه

 13022556103 های بهداشتی دامپزشکیصدور یا تمدید گواهی سامانه

 13022556104 های بهداشتی دامپزشکیابطال گواهی سامانه
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 13022556106 کاالی  دامپزشکی(..,IR,ECصدور یا تمدید  کد صادراتی )

 13022556107 شکیکاالی  دامپز (..,IR,ECابطال کد صادراتی  )

 ارائه گواهی ثبت و فروش کاالهای دامپزشکی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13012557100 صدور یا تمدید گواهی فروش داروهای دامپزشکی

 13012557101 ابطال گواهی فروش داروهای دامپزشکی

 13022557102 صدور یا تمدید گواهی ثبت داروهای دامپزشکی

 13022557103 روهای دامپزشکیابطال گواهی ثبت دا

 13022557104 صدور یا تمدید گواهی ثبت مواد بیولوژیک دامپزشکی

 13022557105 ابطال گواهی ثبت مواد بیولوژیک دامپزشکی

 13022557106 کننده و سموم دامپزشکیصدور یا تمدید گواهی ثبت مواد ضدعفونی

 13022557107 م دامپزشکیکننده و سموابطال گواهی ثبت مواد ضدعفونی

 13012557108 صدور یا تمدید گواهی فروش لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی

 13012557109 ابطال گواهی فروش لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی

 13022557110 های غذایی دامصدور یا تمدید گواهی ثبت مواد غذایی متراکم و مکمل

 13022557111 های غذایی داماهی ثبت مواد غذایی متراکم و مکملابطال گو

 ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی

 
 
 
 
 
 
 

 13012558100 صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار  دامپزشکی

 13012558101 ابطال پروانه اشتغال به کار  دامپزشکی

 13012558102 ی دامپزشکیکوبصدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار مایه

 13012558103 کوبی دامپزشکیابطال پروانه اشتغال به کار مایه

صدور یا تمدید پروانه  اشتغال به عنوان مسئول فنی، مسئول فنی بهداشتی و دستیاران 

 بهداشتی دامپزشکی

13012558106 

دستیاران بهداشتی ابطال پروانه  اشتغال  به عنوان مسئول فنی، مسئول فنی بهداشتی و 

 دامپزشکی

13012558107 

 13022559100 ردیابی کاالهای تحت نظارت دامپزشکی
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 13022559101 نظارت بهداشتی و اعتبار بخشی خوراک، نهاده های دامی و فرآورده های خام دامی

نظارت بهداشتی بر اماکن، دام و محصوالت 

 دامی

 
 
 

 13022559102 مصرفی دامپزشکینظارت و اعتباربخشی دارو و مواد 

 13022559103 نظارت بهداشتی بر واحدهای تولید تا عرضه کاالهای تحت نظارت دامپزشکی

 13021204101 کوبی، سم پاشی و ضد عفونی دام و اماکن دامیمایه

 13021204113 تشخیص بالینی و درمان بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک

تی، درمانی و حمایتی ارائه خدمات بهداش

 (13011204000دامپزشکی)

 
 
 
 
 
 
 
 

قرنطینه ای و ایمنی زیستی در مبادی ورودی کشور و ایستگاه  -ارائه خدمات بهداشتی 

 های منطقه ای

13021204114 

 13021204115 ارائه خدمات آزمایشگاهی دامپزشکی

 13021204116 ههای آلوده و مناطق قرنطینشناسایی و اعالم کانون

معدوم سازی دام زنده و فرآورده های خام دامی، خوراک و نهاده های دامی در 

 های دامیهای بیماریکانون

13021204117 

اعالم گزارش ارزیابی خطرات بهداشتی فرآورده های خام دامی خوراک و نهاده های 

 دامی از تولید تا عرضه

13021204118 

یمانده دارو، هورمون، سموم ، فلزات سنگین و سایر مواد اعالم گزارش پایش باق

 ها و فرآورده های خام دامیشیمیایی در نهاده

13021204119 

 13021204105 های داماعالم گزارش پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماری

 13021204120 ارائه نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی دامپزشکی

 13021204121 های مرتبط با دامپزشکیی دریافت تسهیالت در حوزهارائه معرفی نامه برا

 


