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 "بدون مصرف آنتی بيوتيك توليد گوشت مرغ ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی"دستورالعمل اجرایی 

 مقدمه:

 کارگيریها ببیك سيستم جامعی است از مدیریت مزرعه پرورشی و توليد مواد غذایی  بدون مصرف آنتی بيوتيك، گوشت مرغ توليد

-ز بيماریو پيشگيری ا امنيت زیستی، مدیریت مطلوب بهداشتی، استفاده از خوراک با کيفيت باال، 1اقدامات مدیریتی پرورش مطلوب

های معيار اعمال، تامين رفاه حيوانات و زمان پرورشدر طول داروهای ضدکوکسيدیوز و  هاآنتی بيوتيك مصرف بدونعفونی های 

 درخواست های رو به رشد مصرف کنندگانو  هانياز همگام با برآورد کردنسالمت مصرف کننده  و گيرانه حفظ بهداشت عمومیسخت

 .گواهی شده غذایی مصرف موادتهيه و برای  در سطح جهانی و داخل کشور

با بهره گيری از تجارب یك ده گذشته از اجرای دستورالعمل قبلی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی بر این اساس 

با ند حاضر را سو بررسی نقاط ضعف و قوت آن؛ « ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی توليد گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك»

؛ دفتر دارو و درمان و مرکز ملی تشخيص، اشت و مدیریت بيماری های طيوردفتر بهد ،هااخذ نظرات ادارات کل دامپزشکی استان

از تاریخ ابالغ الزم  پس از تصویب در شورای شورای معاونين سازمان، نموده کهتدوین  آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی

 االجرا است.

های ميکروبی از طریق ترویج توليد بدون مصرف آنتی ها و بروز مقاومتاین دستورالعمل در راستای کاهش مصرف آنتی بيوتيك

بيوتيك و پياده سازی سيستم اعتباربخشی، اعتبارسنجی، راستی آزمایی و اطمينان از رعایت الزامات توسط توليد کنندگان گوشت 

ندگان و عرضه وليدکناقدامات ترویجی و آموزش مصرف کنندگان، تطيور بدون مصرف آنتی بيوتيك تهيه گردیده است. در این راستا 

قاوت های ناشی از م، چالشمحصوالت غذایی با منشاء دامیها در کنندگان محصوالت پروتئينی در خصوص نقش آنتی بيوتيك

 کند.ها از سيستم توليد گوشت طيور نقش مهمی ایفا میميکروبی و نيز حذف کامل آنتی بيوتيك

 :هدف - 1

ك با مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيپرورش توليدکنندگان مدعی  متوليان، ناظرین، بازرسين ونفعان، ذیراهنمایی و آشنا نمودن  -

دوره  ف آنتی بيوتيك در طولتوليد گوشت مرغ بدون مصر برای بهداشتی فنی و مقررات الزامات، ضوابط وشرایط، مفاهيم، اصول، 

 .توليد و اثبات ادعا

برای صدور پروانه توليد برای واحدهای پرورش نيمچه گوشتی متقاضی توليد گوشت فنی و بهداشتی مورد نياز ضوابط الزامات و  -

  محصوالت 2اررسانی، صدور گواهی، برچسب گذاری و باز، فرآوریمرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك در طول دوره پرورش

داروها  پرورش مرغ گوشتی بدون مصرفاز جمله  5و گواهی شده 4بدون دارو، 3سالمو ترویج برنامه های توليد محصوالت توسعه  -

  (ها و ضدکوکسيدیوزآنتی بيوتيك)

                                                 
1 .Good Husbandary Practice (GHP) 
2 .Marketing 
3 .Safe 
4 .Drug-free 
5 .Certified 
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 ها در صنعت پرورش مرغ کاهش مصرف آنتی بيوتيك -

 1آنتی بيوتيکی هایکاهش و کنترل شيوع مقاومت -

 محصوالت بدون داروتهيه پاسخ به تقاضای مصرف کنندگان در زمينه  -

مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك برای حفظ حقوق شهروندی و جلوگيری از هرگونه  عرضه اطمينان از واقعی بودن ادعای توليد و -

 های غيرواقعی و اغواکننده مصرف کنندگانسوء استفاده از عناوین، بسته بندی و برچسب

 کنترل، نظارت و آزمایشات مورد نياز در مراحل مختلف توليد )طول دوره پرورش و کشتار( و عرضه -

 با برند سازی و توليد محصوالت با کيفيت بهداشتی باالتر زنجيره های یکپارچه توليد گوشت مرغکمی و کيفی توسعه  -

 +Aو  Aارتقاء کيفيت بهداشتی محصوالت گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك از طریق کشتار در کشتارگاههای رتبه  -

 توليدکنندگان گوشت مرغ کشور در بازارهای بين المللی صادراتی  های صنعت مرغ کشور برای افزایش سهمگيری از ظرفيتبهره -

 ایجاد بستر، پيش نيازها و زمينه های الزم برای گذار به توليد محصوالت ارگانيك -

   اختصاصی  2(نماددار کردن محصوالت بدون مصرف دارو با استفاده از نشان )نشان -

  :اصطالحات و ها واژهتعاریف،  – 2
و آئين نامه اجرایی نظارت  قانون سازمان دامپزشکی کشور در شده تعریف اصطالحات و ها واژه بر عالوه دستورالعمل این در

 .رودمی کار به نيز زیر اصطالحات و ها واژهبهداشتی دامپزشکی، 
 سازمان: سازمان دامپزشکی کشور -

 اداره کل: اداره کل دامپزشکی استان -

 شهرستاناداره: اداره دامپزشکی  -

 دفتر نظارت: دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی -

 مرکز ملی تشخيص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردیمرکز تشخيص:  -

 كيآنتی بيوت مصرف توليد گوشت مرغ بدونمتقاضی  )مرغداری گوشتی( گوشتینگهداری و پرورش مرغ  واحد واحد پرورش: -

و نيز  واحد پرورشطراحی شده به منظور پيشگيری از ورود بيماری و یا اجرام بيماری زا به  اقداماتمجموعه  :3امنيت زیستی -

  .  ی پرورشیکاهش و یا پيشگيری از گسترش بيماری به سایر واحدها

 هيئت وزیران 1331/ 13/9: آئين نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب آئين نامه -

ماده  (4)بر اساس مفاد تبصره  در واحد پرورش مجاز بدون آنتی بيوتيكگوشت مرغ پروانه توليد: پروانه ای است که برای توليد  -

 شود.آئين نامه، توسط اداره کل صادر می (11)

                                                 
1 .Anti-Microbial Resistance (AMR) 
2 .Logo 
3 . Biosecurity 
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ها و فعاليتبرنامه ها،  درخصوص /اداره کل/ادارهاز طرف سازمانتعيين شده توسط مميزین رسمی  ی: ارزیابی سيستممميزی -

؛ اقدامات اهمستندسازی فعاليت ؛برنامه های مکتوب هایبررسی چالش؛ مخاطرات بهداشتی کنترل ؛طراحی شده مورد انتظار اقدامات

 .واحد پرورشدر  آنها ها و اجرای واقعیروندهای تعيين ارتباطات بين فرآیندهای مستندشده و فعاليت اصالحی؛

تعيين  واحد پرورشایط شاغل در سازمان که از طرف سازمان و یا اداره کل برای مميزی از مميز رسمی: کارشناس واجد شر -

 شود.می

ورالعمل با رعایت مفاد این دست واحد پرورشکنترل مخاطرات بهداشتی که توسط مسئول فنی بهداشتی  مميزی داخلی: ارزیابی و -

 شود.انجام می

که  1دارای پروانه توليد گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك واحد پرورشتوليد شده در  گوشت مرغآنتی بيوتيك:  بدون مرغ -

 د کوکسيدیوزض دوره توليد هيچ نوع آنتی بيوتيك و دارویطول در  ؛مستندات و نتایج آزمایشگاهیمفاد این دستورالعمل، بر اساس 

 .نشده استمصرف  (یبصورت تزریقی، آشاميدنی و یا خوراک)

نه دارای پروا واحدهای پرورشرغ توليد شده در ماستحصالی از  بدون آنتی بيوتيك: دل، جگر و سنگدان مرغآالیش خوراکی  -

دوره توليد  ر طولد ؛مستندات و نتایج آزمایشگاهی ،مفاد این دستورالعملکه بر اساس  توليد گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك

 .نشده استمصرف  (خوراکیبصورت تزریقی، آشاميدنی و ) هيچ نوع آنتی بيوتيك 

( برای درمان ندهمهار کننده رشد یا کشها )به ترکيبات طبيعی، صناعی و یا نيمه صناعی موثر بر باکتری: )پادزیست( آنتی بيوتيك -

 شود. های عفونی در انسان، حيوانات و گياهان اطالق میبيماری

ها برای رشد در حضور مواد شيميایی )داروهایی( که در شرایط عادی موجب کی: توانایی ميکروبمقاومت ضدميکروبی/آنتی بيوتي -

 گردند.کشته شدن یا محدود کردن رشد آنها می

کارگيری داروی دامی )بر مبنای که در نتيجه بهدارو در فرآورده دامی  : حداکثر غلظتی از باقيمانده2حداکثر ميزان باقيمانده دارو -

mg/kg  و یاµg/kg  وزن زنده( با تعریف مجاز از لحاظ قانونی و یا با تشخيص قابل قبول در غذا و یا روی غذا از سوی کميسيون

 کدکس مواد خام دامی، حاصل شده است.

 )کشنده 4کوکسيدیوسيد )مهارکننده رشد کوکسيدیا( 3ستاتکوکسيدیو به دو نوعضد کوکسيدیوز  داروهایداروهای ضدکوکسيدیوز:  -

د يدیوسهستند اما در دراز مدت کوکسيدر کوتاه مدت کوکسيدیوستاتيك  برخی از داروهای ضد کوکسيدیوز،باشند. کوکسيدیا( می

 .هستند

کوکسيدیوستات: ماده شيميایی افزودنی به خوراک دام و طيور که با کند کردن چرخه زندگی یا کاهش جمعيت کوکسيدیاهای  -

  ند که بيماری را محدود کرده و ایمنی ميزبان افزایش یابد.رسازا به نقطه ای میبيماری

                                                 
1 . Without Antibiotics (RWA) 
2 .Maximum Residue Limit (MRL) 
3 .Coccidiostas 
4 .Coccidiocids 
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ا رتواند وظایف مربوطه می /مرکز/واحدکار رفته برای اطمينان از اینکه سازمانسيستم مدیریت: چارچوب فرآیندها و اقدامات به -

 برای نيل به اهداف انجام دهد.

شامل  "آنتی بيوتيك مصرف پرورش بدون"توليد اجزاء یا محصوالت نهایی شيوه های اجرایی مرتبط با فرآیند و : تمامی 1توليد -

    "آنتی بيوتيك مصرف پرورش بدون"بندی، برچسب گذاری، آزمایش و کنترل کيفی اجزاء یا محصوالت نهایی  بسته

 گردد.اطالق میروزه به سالن پرورش تا زمان خروج و اعزام به کشتارگاه دوره پرورش: از زمان ورود جوجه یك -

 گردد. به فاصله زمانی بين دو جوجه ریزی متوالی اطالق می فاصله جوجه ریزی: -

اطالعات عملکرد گله: شامل اطالعات عملکرد گله مانند تاریخ و تعداد جوجه ریزی، تلفات دوره پرورش، تاریخ حذف و کشتار  -

 باشد.گله، وزن زنده کشتار کل و متوسط می

 کاربرد:دامنه  -3

 یتخصصی و اجرایی، متوليان، متصدیان/صاحبان و مسئولين فنی بهداشت –جهت استفاده کارشناسان، حوزه های فنی این دستورالعمل 

 .باشدمیو عرضه  کشتار، در طول دوره توليدبدون مصرف آنتی بيوتيك  گوشتی)نيمچه( نگهداری و پرورش مرغ  واحدهای

 مسئوليت اجراء:  – 4

بهداشتی  ( و مسئولين فنیواحد پرورش)متصدی/صاحب  بدون آنتی بيوتيكگوشت مرغ اشخاص حقيقی و حقوقی متقاضی توليد 

ل به اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و اداره ک و متعهد ، ملزمبدون مصرف آنتی بيوتيك مرغ گوشت کنندهتوليدواحدهای پرورشی 

 باشد.مسئول نظارت بر حسن اجرای آن می

 قوانين و مقررات: – 5

 24/3/1351مصوب  -دامپزشکی کشورقانون سازمان  -

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 149بند ج ماده  2تبصره  -

 هيئت وزیران 1331/ 13/9مصوب  -آئين نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی -

 تاریخ 4224/121فرآورده های خوراکی دام و طيور ) ابالغيه شماره  -های دامیبرنامه اجرایی تضمين کيفيت و سالمت فرآورده  -

 کشاورزی(وزیر جهاد 13/12/1391

 (15/4/93تاریخ  23112/11/93شماره ملی ارتقاء کيفيت بهداشتی گوشت مرغ )ابالغيه  اجرایی طرح برنامه -

 :مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك نکات کليدی در توليد -6

 :2توليد مرغ بدون آنتی بيوتيكادعای —6-1

بازرسی و سالمت مواد غذایی  های ناظر بر بهداشت و سالمت مواد غذایی با منشاء دامی از جمله آژانساز نظر مراجع و سازمان

مطرح و پذیرفته شده است. لذا ادعای  4توليد گوشت طيور بدون آنتی بيوتيك به عنوان یك ادعا، 3ایاالت متحدهوزارت کشاورزی 

                                                 
1 .Manufacture/Manufacturing 
2. Antibiotic-Free (ABF)  
3 .USDA - Food Safety and Inspection Service  (FSIS) 
4 .Claim 
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دکنندگان ابتدا باید توليبدین منظور دارد.  مربوطه بهمراه اسناد معتبر و اثباتی طرحتهيه و ارائه توليد مرغ بدون آنتی بيوتيك نياز به 

ای تایيد صالح برمرجع ذی بازرسين ،صالح ارائه کنند، که در صورت تایيد اسناد مربوطهاسناد پشتيبان ادعای خود را به مرجع ذی

 ها از مزرعه بازدید خواهند کرد.عدم استفاده از آنتی بيوتيك

پرورش ، (ABF) 1آنتی بيوتيك بدون عبارتند از:در گوشت مرغ  درخصوص عدم وجود آنتی بيوتيك ادعاهاع انوانمونه هایی از 

، فاقد هرگونه آنتی بيوتيك 4افزودن آنتی بيوتيك، بدون 3آنتی بيوتيك تجویز، بدون (RWA) 2هاآنتی بيوتيك مصرف بدون

(NAE)، آنتیمصرف  بدونپرورش  ،6های مهم پزشکیآنتی بيوتيك مصرف بدونپرورش ، 5های درمانیبدون آنتی بيوتيك-

های بدون مصرف آنتی بيوتيكپرورش و  3های محرک رشدآنتی بيوتيك مصرف بدونپرورش ، 1(مهمخيلی حياتی )های بيوتيك

 .9رایج

بازرسی و سالمت مواد غذایی وزارت خدمات آژانس از نظر  (RWA) 11بيوتيكاصطالح پرورش طيور بدون مصرف آنتیکاربرد 

 12ورهایونوفو ها توان از آنتی بيوتيكباشد. در این نوع روش پرورش، نمیدرست بوده و گمراه کننده نمی 11کشاورزی ایاالت متحده

 در خوراک، آب یا بصورت تزریقی برای حيوانات استفاده کرد.  (شوندعنوان آنتی بيوتيك محسوب میهب )که از نظر این آژانس

ور، از نظر های خوراکی طيطيور پرورش یافته بدون مصرف آنتی بيوتيك به لحاظ عدم وجود باقيمانده های آنتی بيوتيك در بافت

والت خوراکی استحصالی از طيور پرورش یافته به روش متعارف نيز حال سالمت محصباشند. با اینسالمتی برای انسان ایمن می

برای مصرف انسان مورد تایيد بوده  (MRL)در صورت رعایت پرهيز دارویی قبل از کشتار و وجود باقيمانده دارویی در حد مجاز 

 و محصوالت سالمی هستند.

ی بين دو نوع روش پرورش طيور )پرورش به روش متعارف از نظر سالمت غذا تفاوت معنی دار و متقن براساس مدارک مستند علم

توسط  13عنوان یك ادعاو پرورش بدون مصرف آنتی بيوتيك( وجود ندارد و لذا در بسياری از کشورهای پيشرو در اینخصوص، به

توليدکنندگان این نوع محصوالت مطرح هستند که توليدکننده باید قبل از عرضه چنين محصوالتی به بازار بتواند ادعای فقدان 

ای ههرگونه آنتی بيوتيك را در کل فرآیند توليد تا عرضه با اسناد معتبر به مرجع ذیصالح کشور اثبات نماید. بنابر این برندها و برچسب

دون آنتی بيوتيك، بيشتر بر اساس بازارمحوری و ایجاد تقاضا و بازار جدید برای محصوالت غذایی خاص توسط گوشت طيور ب

  شود.توليدکنندگان و تجار ایجاد می

                                                 
1 .Antibiotic Free 
2 .Raised Without Antibiotic 
3 .No Antibiotic Administered 
4 .No Added Antibiotics 
5 .No Sub-Therapeutic Antibiotics 
6 .No Medically Important Antibiotics 
7 .No Critically Important Antibiotics 
8 .No Growth-Promoting Antibiotics 
9 .Poultry Raised Without Routine Antibiotics Use 
10 Raising Without Antibiotics (RWA) 
11 . Food Safety and Inspection Service (USDA-FSIS) 
12 . Ionophores 
13 .Claim 
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  :آنتی بيوتيك مصرفی در صنعت پرورش طيور هایگروه -6-3

-پيوست مربوط به فهرست آنتی بيوتيك) دامپزشکیصدور گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اوليه داروهای  براساس دستورالعمل

  IVO/94/15 با کد مقررات ملی دامپزشکی( های مجازدامی در کشور

 های پرورش طيور بدون مصرف آنتی بيوتيك:چالش -6-4

 هایالشچ، های مدیریتیچالش، چالش های توليدعبارتند از  مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيكپرورش دهندگان های ترین چالشمهم

  1رفاه حيوانات و بهداشتی

ع بهداشتی های متنوچالش آمادگی الزم برای رویارویی باباید مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك،  توليد کنندگان و پرورش دهندگان

 .وانند تصميمات درست اتخاذ نمایندبتداشته و  را

 چالش بيماریهای سيستميكو  روده ایچالش بيماریهای  به دو دسته اصلی تقسيم می شوند: ی بهداشتیهاچالش

يش روی پ هایترین چالشاز مهم پيشگيری و کنترل کوکسيدیوزها و انتریت نکروتيك بویژه 2و سالمت گوارشی یبهداشت مسائل

ای مخلوط در هیونوفوره و آنتی بيوتيك وزضدکوکسيدیداروهای حذف  .باشدمیطيور بدون مصرف آنتی بيوتيك پرورش دهندگان 

 است. يور(ط علت اصلی انتریت نکروتيك در) نسبویژه کلستریدیوم پرفرانژ هاو باکتری اها، علت اصلی عدم کنترل کوکسيدی3دان

 هاینيمچهای ههزینه ترین بيماریپرترین و عنوان رایجهبهای تحت بالينی، کوکسيدیوزیس و انتریت نکروتيك در فرم هردو بيماری

  .شوندمیها شناخته گوشتی و بوقلمون

دچار  طيورکه در صورتی .شوندایجاد می 4باکتری ایکوالی تقریباً هميشه توسطدر پرندگان، سيستميك  های باکتریاییعفونت

اعث عفونت ب تکثير آنو با  شدهوارد عمل ، باکتری ایکوالی به خطر افتد پرندگاناسترس شوند یا به هر دليلی سيستم ایمنی 

 های تنفسی ویروسی مانند بيماری نيوکاسل یا بروشيت یا یكتواند عفونتعامل تحریك کننده می گاهی .شودسيستماتيك می

شورها در برخی ک انتریت خونریزی دهنده بوقلمون باشد. و عفونی، مارک خونیکم، گامبورو کننده ایمنی مانندسرکوببيماری 

عوامل محرک  ترین و رایج ترینمعمول ،مایکوپالسما سينوویه و مایکوپالسما گالی سپتيکوم ناشی ازهای مایکوپالسمایی عفونت

 باشند.می

 :)برای پيشگيری و به حداقل رساندن احتمال بروز بيماری( در مدیریت پرورش و الزامات پيش نيازها -1

، اجرای دقيق برنامه واحد پرورشدر  امنيت زیستی اصولدقيق  رعایت :5( BMP) های مدیریتبهترین شيوهاعمال  -1-1

بستر،  وواکسيناسيون، مدیریت بهينه تغذیه از نظر ارزش غذایی و سالمت، رعایت بهداشت در مزرعه و فرآیند توليد، مدیریت صحيح 

 مستند سازی  و ، تهویه و سطح رطوبتآب مصرفی، ميزان آمونياک، دما

                                                 
1 .Animal Welfare Challenges 
2 . Intestinal health 
3 . feed additives 
4 . E.coli 
5 . Best Management Practices (BMPs) 
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حال، با ایناست  چالش برانگيزطيور بدون مصرف هرگونه آنتی بيوتيك برای توليدکنندگان این محصوالت، هميشه  توليددر نهایت، 

 گوشتی است.  پرورش طيور های بزرگمصرف کننده مورد توجه همه شرکتو خواسته امروزه فشار 

ها را باید آن، داشته باشند 1های گوشتیچهنيمشيوه های مدیریتی که توجه بيشتری به تميزی، بهداشت و کاهش سطح استرس در 

قبل  در دو مرحله مدیریت بهداشتیلذا باید  تواند موفقيت آميز و پایدار باشد.قبل از شروع برنامه بدون آنتی بيوتيك اجرا کنند که می

 .اعمال شود دوره پرورش بدون آنتی بيوتيك از شروع دوره پرورش و بعد از شروع

  کاهش بار ميکروبی در محيط پرورش و زانقاط بحرانی انتقال عوامل بيماری و کنترل شناسایی -1-2

 اوليگوساکاریدهای غير قابل هضم آلی،ها، اسيدهای آنزیم نظيرمکمل های غذایی استفاده از  :مواد مغذیخوراک و مدیریت  -1-3

 يدهای آلی  اس و هاها، آنزیمبيوتيكیها، پرپروبيوتيك نظير استفاده از محصوالت جایگزین برای تعدیل ميکروفلور روده: -1-4

از نظر ساختار، استحکام، فقدان درز و منفذ، قابليت ضدعفونی کردن، : یمحيطشرایط و  ها()سالن جایگاه پرورشمدیریت  -1-5

  تجهيزات و ...کود،  بستر، رطوبت،نور، تهویه، 

 : ریزی جوجه مدیریت -1-6

 پيش از جوجه ریزیماده سازی سالن آ -

و از گله های مادری  به همراه گواهی بهداشتیها به بيماریو مقاوم مناسب نژادهای  ،از منابع مطمئن و مجازتهيه جوجه مناسب  -

از  اطمينانهای عفونی رایج و  عاری از سالمونال، مایکوپالسما و سایر بيماری، که سن مناسب و جوجه های با وزن مناسب دارند

 بودن گله های مادر و مزارع پرورشی از مایکوپالسما گاليسپتيکوم و مایکوپالسما سينوویهعاری 

  جوجه ها به سالناز بدو ورود مراقبت های الزم   -

باید از جوجه ریزی و پرورش بيش از مطلوب:  در شرایط بهداشتی محل پرورش در واحد سطحپرنده  مناسب و کمترتراکم   -

هایی که با ظرفيت بيشتر از پروانه صادره اقدام به جوجه ریزی نموده اند، از دوره پرورش بدون شود و سالنظرفيت سالن پرهيز 

يت پروانه بهداشتی بهره برداری مزرعه از اهمظرفيت مندرج در توجه به  بالذا جوجه ریزی  رف آنتی بيوتيك کنار گذاشته شوند.مص

 در گله های بدون مصرف آنتی بيوتيك، امکان تراکم گيری وجود ندارد.  و باالیی برخوردار است

 مدیریت شروع پرورش: -1-1

 تخليه کامل کود -

 ها در کف، دیوارها و سقف رفع معایب و نواقصدوره پرورش از نظر وجود منافذ و ترک 2ها در فاصله بين بررسی سالن -

  جلوگيری از ترددهای غيرضرور -

 ضدعفونی محوطه مزرعه  -

 با کيفيت باالتهيه ميزان کافی خوراک و مواد مورد نياز دوره پرورش  -

 هاگازدهی و ضدعفونی سالن -

                                                 
1 .Broiler chikens 
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تهيه کارت اطالعات دوره پرورشی جهت هر گله بطور مجزا برای هر سالن )حاوی اطالعات: تعداد جوجه ریزی، تاریخ جوجه  -

 دان مصرفی روزانه، داروهای مصرفی و سایر اطالعات پرورشی( ریزی، تلفات روزانه، واکسناسيون،

  1اقدامات مدیریتی پرورش مطلوب -

 استفاده از خوراک  -

ا و هاز انواع آنتی بيوتيك استفادههای گوشتی بدون های متداول و رایج در مرغداریپيشگيری از بيماریاقدامات مناسب برای  -

 داروهای ضدکوکسيدیوز در طول زمان پرورش 

 :به همراه نتایج آزمایشگاهی مربوط آببهداشتی مدیریت کنترل و  -1-3

باید نتایج  است. (قابل شرب بودن)مصرفی طيور ملزم به اقدامات اجرایی برای حصول اطمينان از کيفيت بهداشتی آب  واحد پرورش

ا ثبت، رآنتی بيوتيك و در هر دوره پرورش  مصرف مرکز، قبل از اخذ پروانه توليد مرغ بدونهای ميکروبی آب مصرفی انجام آزمون

انجام آزمایشات ميکروبی )شش ماه یك بار( و آزمایشات شيميایی )سالی یك بار( در نگهداری و ارائه نماید. بدین منظور باید 

 خصوص آب مصرفی انجام شود.

 خوراک: کنترل بهداشتی -1-9

ملزم به تامين خوراک آماده مخصوص برای پرورش این نوع مرغ از کارخانجات خوراک طيور  قبل از جوجه ریزی پرورشواحد 

 شد: بابوده و ملزم به ثبت، نگهداری و ارائه مستندات زیر می Aیا رتبه  IRیا کد  HACCPمجاز دارای گواهی 

ساخت خوراک آماده طيور، گواهی عاری بودن خوراک مصرفی از             پروانه بهداشتی بهره برداری کارخانه خوراک طيور، پروانه

مصرفی  ایکوالی و ...، آناليز خوراکمایکوپالسما، زا نظير سالمونال، های بيماریداروهای ضدکوکسيدیوز، باکتری ها وآنتی بيوتيك

 و نتایج آزمایشگاهی مربوطه الزامی است.  

 ممنوع است. "غير مجاز و یا تهيه خوراک در داخل مرکز، اکيداتوجه: تامين خوراک از مبادی 

 از ذخيره بيش از نياز دوره پرورش.خودداری دان به ميزان مورد نياز هر دوره پرورش و  دقيق برای تهيه: برنامه ریزی توجه

 بهداشتی کود: مدیریت  -1-11

نگهداری، فرآوری و حمل و نقل کود طيور( به شماره ضوابط و دستورالعمل جمع آوری، » براساس بهداشتی کود کنترل  -

 به همراه مستندات مربوط 14/11/1336/م مورخ 3491/21

در محل مرغداری طبق دستورالعمل های ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی  باید دوره قبل از جابجایی و حمل و نقلکود پایان  -

 خودداری شود.  "از سالم سازی جداعمل آوری و سالم سازی شود و از حمل آن قبل  ،کشور

 بهترین شيوه سالم سازی کود، استفاده از دستگاه کود خشك کن می باشد.  -

 امنيت زیستی و بهداشت مرغداری:اقدامات  -1-11

                                                 
1 . Good Husbandary Practice (GHP) 
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پاکسازی/ نظافت کامل، شستشو و ضدعفونی کامل مزرعه )شامل سالن های پرورش، انبار ها، اتاق کارگری، سرویس های  -

ها و محوطه و...( قبل از جوجه ریزی با استفاده از ضدعفونی کننده های مؤثر و مجاز، گاز دادن و آماده سازی سالن بهداشتی

 های ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور.مرغداری برابر دستورالعمل

 دیوارهای جانبی، سقف و ... اصالحهای مربوط به کف، پس از پاکسازی و شستشوی اوليه الزم است کليه خلل و فرج و خرابی -

 ضدعفونی صورت گيرد. "و متعاقبا

شستشو و گاز دادن یا ضدعفونی کليه لوازم و تجهيزات از قبيل دانخوری، آبخوری و ... به ویژه وسایلی که از دوره قبل مورد  -

  استفاده قرار گرفته است.

در مبادی ورودی هر سالن پرورش، حوضچه ضدعفونی )حاوی مواد ضدعفونی مؤثر جهت ضدعفونی چکمه ها( به نحوی تعبيه  -

 شوند که پرسنل قبل از ورود به سالن ملزم به عبور از آن باشند.

( 1زداگند ا مواددر مبادی ورودی هر سالن پرورش، امکانات الزم جهت شستشو و ضدعفونی دست )آب و مایع شستشوی دست ی -

 فراهم بوده و پرسنل ملزم به شستشو و ضدعفونی دست ها  قبل از ورود به سالن باشند.

 شستشو و ضدعفونی سطوح، تجهيزات و لوازم کار -

 کنترل بهداشت فردی پرسنل به همراه کارت بهداشتی معتبر کليه افرادی که در فرآیند توليد دخالت دارند. -

 نات موذی به همراه مستندات مربوطکنترل حشرات و حيوا -

 ...  تمهيدات الزم جهت جلوگيری از ورود پرندگان و جوندگان به داخل سالن های پرورش و انبار های دان و -

  :کنترل کليه ورود و خروج ها -

 پرسنل و کارگران فارم )پس از رعایت شرایط قرنطينه ای( اجازه ورود به فارم و سالن های پرورش را دارند. "صرفا -

در رابطه با بازدیدکنندگان مرتبط با صنعت طيور )از قبيل دامپزشکان، اکيپ های مایه کوب، مامورین محدود کردن بازدیدکنندگان:  -

 ال ضوابط قرنطينه ای با دقت بيشتری صورت گيرد.دولتی، کارشناسان بيمه و... ( باید اعم

 جلوگيری شود. "از تردد افراد بين سالن های پرورش به ویژه در زمان وقوع تلفات، جدا -

حتی المقدور از ورود کاميون )حمل سوخت ، حمل دان و ...( جلوگيری شده و در صورت ضرورت محدودیت تردد وسایط نقليه:  -

 چرخ ها، دیواره های بيرونی و کابين راننده در مبادی ورودی مجموعه مرغداری، اجازه ورود داده شود.پس از ضدعفونی مناسب 

مزارع پرورش مرغ گوشتی موظف به برقراری سيستم قرنطينه ای و احداث سرویس های بهداشتی کامل همراه دوش، در مبادی  -

 ض کامل لباس و کفش و استفاده از کاله و ماسك الزامی است. ورودی می باشند و در صورت عدم امکان استفاده از دوش، تعوی

حيوانات دیگردر محوطه مرغداری خودداری شود. نگهداری  از نگهداری هرگونه طيور )پرندگان زینتی، بومی و سایرماکيان( و -

 سگ های نگهبان، تحت شرایط خاص بهداشتی بالمانع می باشد.

                                                 
1 .Antiseptic 
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تعهدی مبنی بر عدم نگهداری مرغ بومی، پرندگان زینتی و یا هر نوع پرنده دیگر در منزل،  ،واحد پرورشاز کليه پرسنل شاغل در  -

 اخذ شود.

صدای ناهنجار، کاهش و یا افزایش غير  و مورد به گله )از قبيل ورود افراد به شکل ناگهانی، ایجاد سرهای بیتنش کردناز وارد  -

 ( خودداری شود.... نی دان یا آب و قطع ناگهانی تهویه ورطوبت، قطع ناگهاشدید طبيعی دمای سالن، کاهش 

روزانه و به نحو مناسب جمع آوری و نسبت به دفن بهداشتی تلفات یا سوزاندن الشه ها با دستگاه الشه سوز  کليه تلفات بطور -

 اقدام نموده و از خارج کردن الشه طيور اکيدا خودداری شود.

د یا افزایش غير عادی تلفات، در اولين فرصت ممکن به شبکه دامپزشکی شهرستان هر نوع کاهش مصرف دان، کاهش تولي-

 مربوط گزارش شود.

 دارای گواهی سالمت معتبر از مراجع ذی ربط باشند. باید واحد پرورشکليه کارگران  -

ظارت با تجویز و طبق دستور و با ن ها، واکسن ها و ...، آنتی بيوتيك)در صورت اجتناب ناپذیر بودن مصرف دارو( هاکليه دارو باید -

 دکتر دامپزشك مسئول فنی بهداشتی فارم صورت پذیرد.

 نسبت به جمع آوری و معدوم سازی ظروف باقيمانده واکسن ها با نظارت اکيپ های مایه کوب اقدام شود. -

وازم و تجهيزات مورد نياز )از قبيل در نظر گرفتن مکان مناسب در مبادی ورودی فارم جهت ضدعفونی و گاز دادن کليه مواد، ل -

 ، آبخوری ها و ...( الزامی است.هاپوشال، دانخوری

  بل از کشتارقو پرهيز دارویی )در صورت مصرف دارو(  )حداقل هشت ساعت(پرهيز غذایی  رعایت الزام -

 برنامه خود کنترلی برای بهداشت و امنيت زیستی مرکز: -6-12
نامه کيفيت ادعای توليد گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك برنامه خودکنترلی بهداشتی فرآیند  مرکز ملزم به داشتن نظام -

 اشد.بپرورش و توليد گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك به شرح زیر با ثبت، نگهداری و ارائه اسناد معتبر مربوطه می
داشتی اعالم شده از سازمان دامپزشکی کشور/ اداره مدیریت مرغداری موظف به رعایت کليه ضوابط و دستورالعمل های به -

 کل دامپزشکی استان می باشد.
استفاده از مواد مجاز برای عمليات شستشو و ضدعفونی سالن، فضاها و تجهيزات و استفاده از مواد مجاز دفع موش و سایر  -

 موجودات موذی و حشرات.

مرغ  برای پرورش های سازمان دامپزشکی کشورهای رایج در دستورالعملاستفاده از واکسن :و سالمت گله واکسيناسيون -1-13

تاریخ  ،های مصرفیواکسن برنامه واکسيناسيون، )شامل ، مستندسازی اقداماتبيوتيكبدون مصرف آنتیگوشتی در توليد 

 نی بهداشتیف توسط مسئول (آنهادستور ميزان و روش مصرف و تاریخ مصرف  ،هاواکسيناتوراسامی  واکسيناسيون، شماره بچ واکسن،

 مدارک و اسنادبایگانی  و ثبت و مرغداری

 دوره شامل  -ثبت آمار و اطالعات گله بصورت روزانه و برای کل گله ثبت اطالعات و مستندات: -6-14

 ...(گواهی بهداشتی و زمان، دما و رطوبت ماشين حمل،  ميزان جوجه ریزی،منبع تامين، نژاد، وزن جوجه، جوجه ) -

 (تلفات )تعداد تلفات و حذف براساس سالن، سن و ... -



مقررات ملي دامپزشكي   ""اجرایی 99/5/IVO 

 

11 
 

به واحد پرورشی، از واحد پرورشی به و کارخانه خوراک قرنطينه ای )از مرغ مادر  –ها: گواهی های حمل بهداشتی گواهی -

گواهی عاری بودن خوراک کشتارگاه(، گواهی عاری بودن جوجه های تحویلی از نظر سالمونال، گواهی عاری بودن گله از بيماری، 

   و ... گواهی بيمهها، از آنتی بيوتيك

(، HACCP- GMP-IR Codeسامانه های بهداشتی ) هایگواهیميزان، نوع، عمر ماندگاری، ، کارخانهخوراک مصرفی:  -

  و ... خوراک، نمونه اخذ شده در هر سری دریافت مصرف روزانه ، آناليز،هارتبه کارخانه، عاری بودن از آنتی بيوتيك

 ، ضدعفونی آب و ...هاآب در مبداء و آبخوری نتایج آزمایشات: آب -

  ... نوع، سن ابتالء، درمان،: بيماری -

ی زیر تعداد جوجه ها هفتگی و افزایش وزن روزانه،-روزانهبصورت زنده  سن، وزنوزن هر محموله، تعداد جهت کشتار، : پرنده -

 ... وزن،

  ...سریال، ميزان مصرف، تاریخ تجویز و  نوع، شماره: واکسيناسيونثبت کليه اقدامات انجام شده  -

 زمان منع مصرف و ...نوع، شماره سریال، ميزان مصرف، تاریخ تجویز، : درمانی در صورت اجتناب ناپذیر بودن دارو -

  آنتی بيوتيكمستندات خروج گله بيمار از شرایط توليد و عرضه مرغ بدون مصرف  -

 کليه ورود و خروج ها به منظور امکان ردیابی عامل انتقال دهندهثبت  -

 کنترل حشرات و حيوانات موذی به مستندات مربوط  -

 توجه:  *

کليه مدارک و مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و روش های اجرایی مربوط )موارد فوق الذکر( به همراه سوابق مربوط باید  -

 نگهداری شوند.  واحد پروشحداقل به مدت دوسال در محل مناسب در  واحد پرورشتوسط مسئول فنی بهداشتی 

ت ارائه به رسيده و جه واحد پرورشدکتر دامپزشك مسئول فنی بهداشتی کليه مستندات مربوط به دوره پرورش باید به تایيد  -

 بازرسين اعزامی از سوی اداره کل دامپزشکی استان/ شبکه های دامپزشکی شهرستان، در محل مناسب نگهداری شود.

  گزارش دهی: -6-15

مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك موظف به گزارش هرگونه رخداد بيماری و  کنندهتوليد واحدهای پرورشمسئولين فنی بهداشتی 

به اداره دامپزشکی و خروج دوره مربوطه از نحوه توليد مرغ بدون  واحد پرورشبيوتيك و داروهای ضدکوکسيدیوز در مصرف آنتی

سئول و م واحد پرورش/صاحب یدر صورت هرگونه عدم گزارش دهی و شناسایی موارد تخلف، متصد مصرف آنتی بيوتيك هستند.

 مسئوليت و تبعات قانونی و حقوقی تخلف را عهده دار خواهند بود. ،فنی بهداشتی

 ضوابط فنی و بهداشتی توليد گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك -1

 الزامات فنی: -1-1
 پروانه بهداشتی بهره برداری معتبردارا بودن  -1-1-1
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قدامات با جزئيات مربوطه در خصوص ا تشریحی روش توليد بدون مصرف آنتی بيوتيك -ارائه نظام نامه و طرح توصيفی  -1-1-2
کنترلی برای اطمينان از نوع توليد مورد ادعا از زمان تامين جوجه و شروع پرورش، فرآیند توليد، کشتار، محصول نهایی، بسته بندی 

  .و عرضه
واحد و نتيجه مميزی رسمی  2-1-7)پس از تایيد بند  ليد گوشت مر غ بدون آنتی بيوتيك از اداره کلدریافت پروانه تو -1-1-3

 (پرورش
اشند، بتوليد گوشت مر غ بدون آنتی بيوتيك میکه از قبل دارای پروانه  واحدهای پرورشبرای تمدید اعتبار پروانه آن دسته از تبصره: 

 به اداره کل ارائه و تایيدیه اخذ نمایند. ماه پس از ابالغ این دستورالعمل  3حداکثر ( 2-3باید نظام نامه و طرح خود را )بند 
 احد پرورشو به کارگيری دکتر دامپزشك به عنوان مسئول فنی بهداشتی اختصاصی الزامدارا بودن مسئول فنی بهداشتی:  -1-1-4

 هزار قطعه یك نفر مسئول فنی بهداشتی( 111هر حدود )به ازای 
تبصره: در مورد زنجيره های یکپارچه توليد گوشت مرغ در صورت توليد مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك، داشتن یك نفر مسئول فنی 

در  (،شواحد پرورو جداگانه برای پروانه توليد گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك )عالوه بر دامپزشك  بهداشتی اختصاصی
  کند.جغرافيای یك استان بدون توجه به ظرفيت جوجه ریزی کفایت می

 

ده در ذکر شموارد  شاملبيوتيك آنتی  مصرف بدون گوشت مرغتوليد  هایپيش نياز و های اجراییروش اجرای برنامه ها، -1-1-5

 بندهای مربوطه

 « ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور پروانه بهداشتی مزارع پرورش مرغ گوشتی»اجرای  -1-1-6

مورد نياز خودکنترلی  با آزمایشگاه معتبر مورد تایيد سازمان/اداره کل برای انجام آزمایشات پرورش هایواحد عقد قرارداد -1-1-1

 (مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك در هر دوره پرورشبرای اثبات و اعتباربخشی ادعای توليد ) مطابق این دستورالعمل

برعهده متقاضی و یا متصدی/صاحب  های مترتبه از جمله هزینه های مميزی، نمونه برداری و انجام آزمایشات هزینه توجه: کليه

 باشد.می واحد پرورش

 ضوابط برای کشتار مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك با رعایت +Aو یا  Aبا کشتارگاه رتبه  واحدهای پرورش عقد قرارداد -1-1-3

    +A یا  Aمحصول رتبه 

 باشد.ممنوع می Bتوجه: کشتار و عرضه مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك با رتبه 

و درج  RWA نماد (، +Aیا  A) رتبه محصولدرج  "صرفا محصوالت گوشت و آالیش خوراکی مرغ، در بسته بندی -1-1-9

. استفاده از سایر عناوین نظير مرغ طبيعی، مجاز استهای محصول در قسمت ویژگی" مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك"عبارت 

 شود.سبز، برتر، ممتاز و ... در بسته بندی و برچسب گذاری ممنوع بوده و تخلف محسوب میارگانيك، 

 وليدت های بسته بندی مورد نياز برای هر دو شکلهای الزم برای تهيه پاکتتوجه: متصدی/صاحب واحد پرورش باید پيش بينی

بدون مصرف آنتی بيوتيك و شکل معمول توليد و بسته بندی مرغ )در صورت استفاده از آنتی بيوتيك و یا داروهای ضدکوکسيدیوز( 

 را انجام دهد.

 رعایت ضوابط مندرج در برنامه ملی ارتقاء کيفيت بهداشتی گوشت مرغ -1-1-11

 های عفونی از مراکز جوجه کشی معتبرتامين جوجه مناسب و عاری از بيماری -1-1-11
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 IRو یا دارای کد  Aرتبه بدون آنتی بيوتيك و ضدکوکسيدیوز از کارخانجات خوراک آماده تامين خوراک  -1-1-12

  ممنوع است. واحد پرورشتوجه: هرگونه توليد خوراک در 

 واحد پرورشرعایت الزامات امنيت زیستی در  -1-1-13

، کارخانه خوراک دام، کشتارگاه و واحد پرورشمتصدی/صاحب و مسئول فنی بهداشتی از الزام آور  ات: اخذ تعهداتدهتع -1-1-14

 .این دستورالعمل رعایت کليه مفاد مبنی بر آزمایشگاه

 توجه: * 

وليد ت تعهد نامه تنظيم و در زمان صدور پروانه از لحاظ حقوقی ضروری است کليه تعهدات مربوط به توليد کننده در قالب فرمالف( 

 ود: ش انجامدفاتر اسناد رسمی  در به شرح زیر( ز جمله موارد مورد تهعدمذکور )اسپردن تعهد  مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك با

 ررات انون و مقق شده در آزمایشگاه مرجع دامپزشکی؛ پذیرش بدون قيد و شرط ضوابط،تمکين و پذیرش نتایج آزمایشات انجام 

مپزشکی که منطبق با نتایج آزمایشات مذکور باشد و اسقاط هرگونه ادعای سازمان/اداره کل داتصميمات کليه پذیرش  دامپزشکی؛

 ...و چنانچه مرغ توليدی قابليت مصرف در صنایع گوشتی را دارد تصميم را پذیرفته و عمل نماید "مطالبه خسارت از دامپزشکی مثال

 ، تا زمان رفع نواقصواحد پرورشدر  در بازرسی / مميزی بهداشتی عدم رعایت ضوابطنواقص بحرانی و مشاهده  در صورت( ب

  گردد.می تعليق واحد پرورشآن پروانه توليد بدون آنتی بيوتيك ، مذکور

پروانه  ،در خوراک، آب، الشه و یا آالیشات خوراکی استحصالی دکوکسيدیوزهرگونه آنتی بيوتيك یا ض( در صورت اثبات مصرف ج

 گردد.و با متخلف و محموله برابر ضوابط برخورد می شدهلغو  واحد پرورشنتی بيوتيك توليد بدون آ

ماده  ردر صورت عدم رعایت مفاد تعهد نامه توسط متصدی/صاحب و مسئول فنی کارخانه خوراک دام، کشتارگاه و آزمایشگاه، براب (د

 گردد.آئين نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی برخورد می 4

طرف قرارداد با واحد پرورش توليدکننده مرغ  ه( متصدی/صاحب و مسئول فنی بهداشتی کارخانه خوراک دام، کشتارگاه و آزمایشگاه

وابط و د. در صورت عدم رعایت ضنرعایت نماید که ضوابط بهداشتی و مفاد این دستورالعمل را نباید متعهد گرد بدون آنتی بيوتيك

 گيرد.   برابر مقررات برخورد قانونی انجام می ،های صادره و نتایج اعالمیمفاد این دستورالعمل و اثبات تخلف در گواهی

 :توليد گوشت مر غ بدون آنتی بيوتيك یند صدور پروانهفرا -1-2

 مدارک مورد نياز: -1-2-1

ه ارائه و ثبت نسبت ب بایدآنتی بيوتيك  مصرف متقاضی دریافت پروانه توليد گوشت مرغ بدون پرورشواحد صاحب و یا متصدی 

 به اداره کل اقدام نماید: یردرخواست به همراه مدارک ز

 اصل و کپی پروانه بهداشتی بهره برداری معتبر  -

 اصل و کپی پروانه اشتغال معتبر مسئول فنی بهداشتی مرکز -

 مبنی بر رعایت مفاد این دستورالعملکارخانه خوراک دام، کشتارگاه و آزمایشگاه  ،صاحب و یا متصدی مرکزتعهد رسمی  -

 ملمبنی بر رعایت مفاد این دستورالع کارخانه خوراک دام، کشتارگاه و آزمایشگاه، واحد پرورشتعهد رسمی مسئول فنی بهداشتی  -
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   فرم مميزی های داخلی انجام شده -

  1-1بند مدارک و مستندات مربوط به اجرای برنامه ها و روش های اجرایی موضوع  -

 مميزی: -1-2-2

ورالعمل، مميزی مفاد این دست کنترل مخاطرات بهداشتی و نيز اطمينان از تطابق فرآیند توليد و اقدامات بهداشتی با به منظور ارزیابی و

 در سطوح زیر انجام می شود:  واحد پرورشاز 

حداقل دو بار در هر دوره توليد )قبل از شروع توليد و حين  واحد پرورشتوسط مسئول فنی بهداشتی  :مميزی داخلی -1-2-2-1

 تکميل شده های مميزی داخلی فرمو نگهداری  توليد(

 تمدید پروانه توليدیك بار قبل از صدور و یا و  ماه سههر توسط مميزین رسمی )سازمان/ اداره کل(  :رسمی مميزی -1-2-2-2

دو ل حداقباید توسط  واحد پرورشمميزی رسمی از ، مفاد این دستورالعمل صحيحاطمينان از اجرای اصولی و به منظور  -1-2-2-3

ای بيماری ه اداره بهداشت و مدیریتکارشناس کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و اداره بهداشت و  شاملنفر 

  انجام شود. (کلمدیربا انتخاب )اداره کل طيور، زنبور عسل و کرم ابریشم 

متصدی به همراه  /انجام شود و حضور صاحب  واحد پرورشمتصدی / مميزی رسمی، باید با اعالم زمان مميزی به صاحب  توجه:

 در زمان مميزی الزامی است. واحد پرورشمسئول فنی بهداشتی 

و ضمن بررسی  مراجعه واحد پرورش به، مميزین رسمی تکميل پروندهروز اداری از ارائه درخواست و  14حداکثر ظرف مدت  -1-2-3
کل  را تکميل و به اداره همربوطمميزی انطباق آن ها با مفاد این دستورالعمل، فرم  و واحد پرورشفرآیند توليد و اقدامات بهداشتی 

 نمایند.تحویل می
 

 هاز جمل همتقاضی، پرونده مستقل تشکيل داده و تمام مستندات مربوط واحدهای پرورشاداره کل باید برای هریك از  -1-2-4
 را در آن بایگانی و نگهداری نماید. واحد پرورشمميزی و اقدامات بهداشتی 

 

اداره کل با ترکيب « غذاییکميته بهداشت عمومی و مواد »روز اداری در  14داکثر ظرف مدت حمميزین رسمی گزارش  -1-2-5

 ، اتخاذ تصميم می شود:مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك برای متقاضی اعضای زیر مطرح و در خصوص صدور پروانه توليد

 رئيس کميته           معاون سالمت                                                                                               -
 دبير کميته       رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی                                                        -
    عضو کميته                                 رئيس اداره بهداشت و مراقبت بيماری های طيور، زنبور عسل و کرم ابریشم                           -

 عضو کميته      رئيس اداره تشخيص و درمان                                                                                  -
 عضو کميته                 سه نفر از کارشناسان دارای تجربه و دانش الزم در حوزه بهداشت عمومی و مواد غذایی  -

 ستادی یا شبکه های دامپزشکی به انتخاب مدیرکل دامپزشکی استانو آزمایشگاه های طيور و بيماری
 برای حضور در جلسه بدون حق اقدام نموده اندمرکز  نسبت به مميزی ازکه )غيرعضو( دبير کميته باید از مميزین رسمی توجه: 

 رای، دعوت نماید.
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مفاد این دستورالعمل منطبق تشخيص داده نشود، مراتب  با پرورشواحد درصورتی که فرآیند توليد و اقدامات بهداشتی  -1-2-6

 ماید.نبه اداره کل اعالم می "روز اداری به متقاضی اعالم می شود و متقاضی پس از رفع نواقص مراتب را کتبا 5حداکثر ظرف مدت 
   :لذکراتوسط کميته فوق این دستورالعملمفاد  انطباق فرآیند و اقدامات بهداشتی مرکز باتایيد در صورت  اقدامات زیر -1-2-1
به دفتر  رونوشت آنارسال و اداره کل  توسط آنتی بيوتيك با مدت اعتبار یك سال مصرف بدون گوشت مرغپروانه توليد صدور  -

  .نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان
ظارت دفتر ن اداره کل و در پورتال« آنتی بيوتيك مصرف گوشت مرغ بدون»دارای پروانه توليد  واحدهای پرورشمشخصات  درج -

  .بهره برداران رسانی به بر بهداشت عمومی و مواد غذایی برای اطالع
  :جوجه ریزیفرآیند  –1-3

   دونتوليد گوشت مرغ بمعتبر پروانه اصل و کپی به همراه  ادارهبه جوجه ریزی متقاضی مبنی بر ارائه و ثبت درخواست  -1-3-1

 آنتی بيوتيك 

مورخ  19119/41/91شماره  و صدور مجوز جوجه ریزی با رعایت مفاد دستورالعمل از واحد پرورش کل ادارهبازدید  -1-3-2

             دامپزشکی 31/91کد دستورالعمل و « جوجه ریزی بهداشتی صدور مجوز »  با عنوان 15/11/1391

 ادارهاعالم کتبی جوجه ریزی یك روز قبل از جوجه ریزی از سوی مسئول فنی بهداشتی به  -1-3-3

 طيور  GISاعالم کتبی اداره به اداره کل در سامانه  -1-3-4

 :رعایت موارد زیر در دوره پرورش/ توليد الزامی است الزامات دوره پرورش:  –1-4

 شيوه پرورش به صورت تك سنی است. -1-4-1

 تر باشد.روز بيش 11از  نبایدتالف سنی جوجه ها ختك سنی اشيوه پرورش در  : 1تبصره 

 مقررات مربوط، الزامی است.برابر ضوابط و رعایت فواصل بين سالن ها در صورت پرورش به روش چند سنی،  : 2تبصره 

بيش  یزیوجه رج مجاز به هيچگونه افزایش ظرفيت ،مرکزلذا  ،باشدبا توجه به اینکه تراکم یکی از دالیل بروز بيماری می -1-4-2

 باشد.از ظرفيت پروانه بهداشتی بهره برداری نمی

 باشد.صورت مرحله ای در طول دوره پرورش نمیتوجه: صاحب/ متصدی مرکز مجاز به تراکم گيری یا خروج مرغ زنده به

شود و گله های باالتر روز تعيين می 31زمان پرورش مدت زمان پرورش مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك: ميانگين مدت  -1-4-3

 شوند. روز از چرخه توليد بدون آنتی بيوتيك خارج می 41از سن 

 ردد. گکيلوگرم باشد و سن پرورش بسته به ميانگين وزن تعيين می 1.6های کشتار شده نباید بيشتر از ميانگين وزن مرغ -1-4-4

 توجه: * 

 انجام پذیرد. +Aو یا  Aرتبه کشتار مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك، باید در شروع شيفت کاری کشتارگاه  •

 باشد.نمیکيلوگرم مجاز به بسته بندی و عرضه بصورت الشه کامل  1.3مرغ باالی سایز  •

 د.باشمیمجاز  +Aو یا  A رتبه در واحد بسته بندی کشتارگاه "صرفاو بسته بندی مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك، قطعه بندی  •
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و نماد مرغ بدون  (+Aیا  Aتواند با درج رتبه محصول )میآالیش خوراکی مرغ بدون آنتی بيوتيك،  و مرغ قطعه بندی شده •

 بسته بندی و عرضه شود. ،مصرف آنتی بيوتيك و ذکر عنوان بدون مصرف آنتی بيوتيك در مشخصات محصول

متقاضی مبنی بر توليد جوجه کبابی بدون آنتی بيوتيك، عالوه بر موارد مندرج در این دستورالعمل در صورت درخواست  -1-4-5

مورخ  31215/44موضوع بخشنامه شماره « ضوابط پرورش، کشتار، استحصال، بسته بندی و عرضه گوشت جوجه کبابی»رعایت 

 ( الزامی است. 3)پيوست  16/16/1331

و  تایيد تشخيص بيماری»موظف است بر اساس شيوه نامه  واحد پرورشسئول فنی بهداشتی مدر صورت بروز بيماری،  -1-4-6

نسبت به گزارش سریع  24/11/1393مورخ  3129/11/93( به شماره  61/92)کد « های آلوده در واحدهای مرغداریاعالم کانون

 بيماری به اداره کل/ اداره اقدام نماید.

، مراتب جهت برای صدور و تمدید پروانه توليد مميزی رسمیعدم انطباق در نقص و یا در صورت مشاهده هرگونه موارد -1-4-1

 موظف به رفع موارد عدم انطباق خواهد بود. واحد پرورشرفع مورد به متقاضی اعالم می شود و صاحب و یا متصدی 

 :مصرف آنتی بيوتيكبودن اجتناب ناپذیر  در صورت -1-4-3

ورت کتبی صهموظفند قبل از شروع مصرف آنتی بيوتيك، مراتب را ب واحد پرورشمتصدی و مسئول فنی بهداشتی  /صاحب  -الف

 به اداره کل/ اداره اعالم کنند. 

نه شود. لذا هرگوو وارد سيستم پرورش متعارف میآنتی بيوتيك خارج  مصرف از چرخه توليد بدونآن دوره پرورش گله  کل -ب

  . گرددپروانه توليد لغو میعنوان تخلف بوده و از برچسب گذاری و بسته بندی مغایر، به تعمدی استفاده

مرکز متخلف  و لغو شده واحد پرورشبدون آنتی بيوتيك  ، پروانه توليددر هر مقطعی در صورت تایيد مصرف آنتی بيوتيك -1-4-9

واحد  متصدی /و صاحب  شده سازمان حذفاداره کل و  توليد گوشت مرغ بدون آنتی بيوتيك در پورتال واحدهای پرورش فهرستز ا

آنتی بيوتيك بر روی بسته های محصوالت توليدی  مصرف گوشت مرغ بدون و نماد مجاز به درج عنوان ،تا پایان دوره توليد پرورش

 نخواهد بود.

صدور گواهی حمل بهداشتی قرنطينه ای با درج مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك در  خروج مرغ زنده به مقصد کشتارگاه با -1-4-11

 باشد.گواهی صادره می

 :(واحد پرورش)توسط  اعتباربخشی توليد مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك -3

برای اثبات و اعتباربخشی ادعای توليد مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك در هر دوره پرورش، باید  واحد پرورشمتصدی/ صاحب 

 :نمایدمستند  انجام و واحد پرورشو با تایيدیه مسئول فنی بهداشتی  تحت نظارترا اقدامات زیر 

 مربوطه با گواهی بهداشتی  از جمله سالمونال های عفونیتهيه جوجه مناسب و عاری از بيماری -3-1

با گواهی  IRیا دارای کد  Aها و داروهای ضدکوکسيدیوز از کارخانجات رتبه آنتی بيوتيك ،تهيه خوراک عاری از سالمونال -3-2

 بهداشتی مربوطه
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در آزمایشگاه معتبر و مورد  این دستورالعمل( 5و  4 بند)به شرح  انجام آزمایشات الزم آزمایشات الزم: نمونه برداری به منظور -3-4

 ه منظورتوليدی بدر گوشت و آالیش خوراکی مرغ  و داروهای ضدکوکسيدیوز هاآنتی بيوتيكپایش  برایتایيد سازمان/اداره کل 

ی توسط مسئول فن طول دوره توليد و در )اعم از مجاز و یا غيرمجاز( بيوتيك و ضدکوکسيدیوزعدم مصرف هرگونه آنتی  اثبات

 مرکز به شرح زیر:بهداشتی 

)قبل  پایان دوره پرورش روزگی و 21 و 11 در روزهای سه مرحلهدر طی  :از مرغ )گوشت و آالیش خوراکی( نمونه برداری -3-4-1

با روش  و انجام آزمایش در هر مرحله سه مرغ کامل از سه نقطه مختلف هر سالن (+Aو یا  Aاز بارگيری به مقصد کشتارگاه رتبه 

  برای گوشت و آالیش خوراکی مرغشش پليتی 

نمونه شامل یك عدد الشه کامل مرغ به همراه کليه ها و کبد مربوط به همان الشه که کبد باید پس از قرار دادن در هر توجه: * 

 یك کيسه پالستيکی و پيش از انجماد، درون حفره شکمی الشه قرار داده شود.

ته بندی قبل از کشتار و ضوابط بس رعایت پرهيز غذاییتوجه: رعایت مفاد برنامه ملی ارتقاء کيفيت بهداشتی گوشت مرغ از جمله * 

 و برچسب گذاری مربوطه الزامی است.

 دره دمایکوپالسما از خون پرنده جهت سنجش ميزان آنتی بادی و ایمنی پرن مایش سرولوژی نيوکاسل، آنفوالنزا وانجام آز -3-5

  هفته اول

 :)توسط اداره کل/اداره( اعتبارسنجی و راستی آزمایی -9

راستی آزمایی انجام دقيق الزامات،  وبازدید و بازرسی کارشناسان اداره کل/ اداره در طول دوره پرورش جهت اطمينان  -9-1

 فرآیندهای مربوطه و مستندات

این دستورالعمل( در آزمایشگاه معتبر و مورد تایيد سازمان/اداره  5 بندنمونه برداری و انجام آزمایشات الزم )به شرح پایش:  -9-2

و  راکخو، توليدیمرغ  آالیش خوراکیو  گوشتدر  ی مجاز و غيرمجاز و داروهای ضدکوکسيدیوزهاپایش آنتی بيوتيكکل برای 

 به شرح زیر: طول دوره توليد در آنهاعدم مصرف  آزماییو راستی اطمينان  به منظور مصرفی آب

 :توسط اداره کل/اداره به صورت تصادفی اجباری نمونه برداریدو بار مرحله نگهداری و پرورش: نمونه برداری از مرغ در   -9-2-1

  گوشت و آالیش خوراکی)تعيين زمان نمونه برداری به تصميم اداره کل( از دوره پرورش  طولدر نمونه برداری بار یك -الف 

  پنج روز قبل از کشتاربار نمونه برداری از گوشت و آالیش خوراکی یك -ب 

 :خوراک )دان( و آب مصرفی نمونه برداری از -9-2-2

های مختلف خوراک )دان( تحویلی برای یك فرموالسيونگرم از  511بار نمونه برداری به ميزان نمونه برداری از خوراک: یك -الف 

 دوره پرورش و انجام آزمایش غربالگری خوراک به روش مورد تایيد مرکز تشخيص

شيوه نمونه برداری از مواد اوليه و خوراک آماده دام ابالغی به "* توجه: نحوه نمونه برداری از خوراک بر اساس دستورالعمل اجرایی 

 باشد.می 15/11/1334ورخ م 32613/44شماره 
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بار نمونه برداری از آب مصرفی واحد پرورش به ميزان نيم ليتر و انجام آزمایش غربالگری به روش نمونه برداری از آب: یك -ب 

 مورد تایيد مرکز تشخيص

حاکی  آزمایشگاهیتوجه: بارگيری و صدور مجوز بهداشتی حمل تحت عنوان مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك، مشروط به نتيجه * 

احد وباشد. درصورت تشخيص باقيمانده آنتی بيوتيك و یا ضدکوکسيدیوز، مرغ آن دوره از ها میاز بدون آنتی بيوتيك بودن مرغ

کشتار شده و نيز پروانه  (MRLباید بصورت نيمچه گوشتی معمولی )با رعایت مدت زمان پرهيز دارویی و غذایی و رعایت  پرورش

 شود.ی بيوتيك مرکز لغو میتوليد بدون آنت

 از گوشت و توسط اداره کل/ادارهبه صورت تصادفی  نمونه برداری بارحداقل یك: عرضهو یا مرحله حين کشتار مرحله  -9-2-3

 .عرضهکشتارگاه )حين کشتار( و یا در مراکز در آالیش خوراکی مرغ 

معمولی  مربوطه باید بصورت نيمچه گوشتی واحد پرورشدرصورت تشخيص باقيمانده آنتی بيوتيك و یا ضدکوکسيدیوز، مرغ توجه: 

لغو  واحد پرورش( کشتار شده و پروانه توليد بدون آنتی بيوتيك MRL)با رعایت مدت زمان پرهيز دارویی و  غذایی و رعایت 

 شود.می

 است، آنتی بيوتيك تهيه گردیده مصرف مرغ بدونمدعی توليد گوشت این دستورالعمل بنا به درخواست پرورش دهندگان  * توجه:

 باشد.یم واحد پرورشصاحب / متصدی لذا کليه هزینه های مترتبه از جمله هزینه های نمونه برداری و انجام کليه آزمایشات بر عهده 

 و آالیش در گوشت مرغ ی مجاز و غيرمجاز و داروهای ضدکوکسيدیوزهاآنتی بيوتيكپایش های مربوط به آزمون آزمایشات: –11

 پذیرد:میانجام به شرح زیر ، خوراک و آب مصرفی توليدیمرغ  خوراکی

 ها:آنتی بيوتيك -11-1

مورد تایيد مرکز ملی تشخيص، آزمایشگاه های همکار در آزمایشگاه اداره کل یا توسط آزمایشگاه گری:های غربالآزمون -11-1-1

 شود.های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان انجام می

  1االیزا روش: )کلرامفنيکل و فورازوليدون( های غيرمجازآنتی بيوتيكبرای الف( 

و یا آزمایشگاه های که توسط اداره کل ( پيوست)پليتی  6تست به روش  2مهار ميکروبی روش: های مجازآنتی بيوتيكبرای  ب(

 انجام می شود.همکار مورد تایيد مرکز ملی تشخيص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان 

توسط اداره کل یا مرکز ملی تشخيص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان یا  های تأیيدی:آزمون -11-1-2

 آزمایشگاههای همکار معرفی شده از سوی آزمایشگاه مرجع سازمان انجام خواهد شد.

ی جهت بررس LC/MS/MSو یا  (HPLC)کروماتوگرافی مایع با کارایی باال از روش های مجاز: برای آنتی بيوتيك (الف

 شود. استفاده میتکميلی نتایج احتمالی کاذب 

جهت بررسی  LC/MS/MSو یا  (HPLC)از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال های غيرمجاز: ب( برای آنتی بيوتيك

 شود. تکميلی نتایج احتمالی کاذب استفاده می

                                                 
1 .ELISA 
2 .Microbial Inhibition 
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صورت  HPLCبا توجه به اهميت عدم مصرف بعضی از داروهای غيرمجاز نظير کلرامفنيکل و فورازوليدون، یك آزمایش در دوره با 

 گيرد.

توسط اداره کل یا مرکز ملی تشخيص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان یا  داروهای ضدکوکسيدیوز: -11-2

 سوی آزمایشگاه مرجع سازمان انجام خواهد شد. آزمایشگاههای همکار معرفی شده از

عالوه بر  (3-2-9و  1-2-9های یکی از نمونه های اخذ شده توسط اداره کل به منظور راستی آزمایی در طول دوره پرورش )بند

 گيرد.مورد آزمایش قرار  LC/MS/MSیا  LC/MSباید برای اثبات عدم مصرف داروهای ضدکوکسيدوز، با روش  آنتی بيوتيك،

 * توجه: 

 .زمایشگاههای همکار بصورت کور ارسال می گرددنمونه ها توسط اداره کل به آ -الف

بسيار پرهزینه می باشد و امکان آزمایش بر روی تمامی نمونه ها و  LC/MS/MSو  HPLCبا توجه به اینکه آزمایش  - ب

تيك برای تعيين نوع و مقدار آنتی بيو ، این روشمقرون به صرفه نيست، لذا در موارد مثبت بودن نمونه ها "ها عمالآنتی بيوتيك

 مصرفی مورد استفاده قرار گيرد.

 اقدامات در صورت تایيد مصرف آنتی بيوتيك:  – 11

یا در سطح  و ، کشتارول دوره توليددر ط هاپایش آنتی بيوتيكهای تایيدی مربوط به آزموندر صورتی که بر اساس نتایج  -11-1

 گيرد:، اقدامات زیر انجام میباشد ضدکوکسيدیوزهای مجاز و هااز آنتی بيوتيكمراکز عرضه مؤید استفاده مرکز 

( تعيين شده باشد، محموله مجاز به مصرف انسانی MRLاگر ميزان باقيمانده آنتی بيوتيك در فرآورده بيش از حد مجاز ) -11-1-1

 و باید پس از اخذ حکم قضایی از چرخه مصرف انسانی خارج شود.نبوده 

رآورده کمتر ی مجاز در فو ضدکوکسيدیوزها های تایيدی حاکی از ميزان باقيمانده آنتی بيوتيكدر صورتی که نتایج آزمون -11-1-2

مجاز به مصرف در کارخانجات توليد فرآورده های گوشتی خواهد  "( باشد، گوشت مرغ استحصالی صرفاMRLاز حد تعيين شده )

ور مرکز مذک گردد.می سال ابطالبرای بار اول به مدت یك واحد پرورشبود و پروانه توليد مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك آن 

رائه تعهدات الزم مبنی بر رعایت کليه مفاد دستورالعمل و عدم تکرار سال درخواست مجدد اخذ پروانه توليد با اتواند پس از یكمی

وان به هيچ عن واحد پرورشابطال دائمی شده و آن  واحد پرورش مذکورهر گونه تخلف نماید. در صورت تکرار تخلف، پروانه توليد 

 پروانه توليد دریافت کند. "تواند مجددانمی

نظر کارشناسی جهت هرگونه اقدام به مراجع قضایی  ضبط و مراتب به همراه اظهارجمع آوری و محموله های موجود  -11-1-3

  ذیربط اعالم خواهد شد.

موظف است نسبت به جمع آوری تمامی گوشت و آالیش خوراکی مرغ توليدی موجود  واحد پرورشصاحب و یا متصدی  -11-1-4

  ماید.در سطح مراکز عرضه فرآورده های خام دامی اقدام ن

 گردد.عمل می 3-1-11و  2-1-11توجه: در خصوص محموله های جمع آوری شده، مطابق بندهای 
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 سازمان حذف اداره کل/ توليد گوشت مرغ بدون آنتی بيوتيك در پورتال مجاز واحدهایاز ليست  متخلف واحد پرورش -11-1-5

 خواهد شد.

به هيئت تخلفات صنفی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران معرفی  واحد پرورشمسئول فنی بهداشتی  -11-1-6

 شود.می

روز اداری  1تواند در صورت اعتراض به ابطال پروانه توليد، حداکثر ظرف مدت می واحد پرورشصاحب و یا متصدی  -11-1-1

روز اداری پس از دریافت اعتراض و مدارک ارائه شده،  14و اداره کل باید حداکثر ظرف مدت  تسليم مدارک مثبته خود را به اداره کل

 موضوع را در کميته بهداشت عمومی و مواد غذایی بررسی و تصميم الزم  اتخاذ نموده و نتيجه را به متقاضی اعالم نماید.

  ردد:گبه شرح زیر اقدام می ،باشد غيرمجاز هایآنتی بيوتيكاستفاده از های تایيدی حاکی از در صورتی که نتایج آزمون -11-2

ط ساق واحد پرورشو حق دریافت مجدد پروانه توليد از صاحب/متصدی  گرددپروانه توليد مرکز برای هميشه لغو می -11-2-1

 گردد.می

مراتب به همراه اظهار نظر کارشناسی  ده واز چرخه مصرف انسانی خارج شهای موجود جمع آوری و ضبط گردیده،  محموله -11-2-2

 جهت هرگونه اقدام به مراجع قضایی ذیربط اعالم خواهد شد. 

متخلف از ليست مراکز مجاز توليد گوشت مرغ بدون آنتی بيوتيك در پورتال اداره کل/ سازمان حذف خواهد  واحد پرورش -11-2-3

 شد.

ات صنفی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران معرفی به هيئت تخلف واحد پرورشمسئول فنی بهداشتی  -11-2-4

 شود.می

 بسته بندی و برچسب گذاری: -12

مجاز بوده و محصول نهایی  A+و  Aهای دارای رتبه در کشتارگاه "های پرورش یافته بدون مصرف آنتی بيوتيك صرفاکشتار مرغ

 ردد:رعایت گ گذاریبرچسب گوشت و آالیش خوراکی مرغ باید موارد زیر دردر بسته بندی باشد. لذا  A+یا  Aباید واجد شرایط رتبه 

 در قسمت مشخصات محصول "پرورش بدون مصرف آنتی بيوتيك"درج عنوان  -

 محصول  +Aیا  Aدرج لوگوی رتبه  -

  RWA )نماد( درج لوگو -

 و ... ممنوع است.و آالیش نظير مرغ سبز، ارگانيك  توجه: درج هر گونه عناوین دیگر در بسته بندی گوشت مرغ



مقررات ملي دامپزشكي   ""اجرایی 99/5/IVO 

 

21 
 

 
 مرغگوشت و آالیش خوراکی  بدون مصرف آنتی بيوتيك برای درج در بسته بندیمرغ نماد )لوگوی( 

 

 توجهات: -13

به نتایج آزمایشات، اداره کل موظف است نمونه های مرجع موارد  واحد پرورشدر صورت اعتراض کتبی صاحب و یا متصدی  -13-1

تایج ارسال و ن مرکز ملی تشخيصمثبت را با کدهای تعریف شده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط جهت انجام آزمایش مجدد به 

 باشد.( میپرورشواحد آن مالک عمل خواهد بود. بدیهی است که هزینه های مترتبه بر عهده ذینفع )صاحب/متصدی 

عهدات و ت کليه مدارک، مستندات مبنی بر تمدید پروانه توليد، ارائه واحد پرورشدرصورت تقاضای صاحب و یا متصدی  -13-2

  مندرج در این دستورالعمل، الزامی است.

انجام  باشد و عدمفرآیند میبرای تعيين حداکثر زمان الزم برای انجام  "بندی اجرای فرآیندهای این دستورالعمل صرفازمان -13-3

 فرآیند در زمان مقرر، مجوزی برای رفع تکاليف قانونی مقرر نخواهد بود.

 شواحد پرورمسئوليت حقوقی و قانونی صحت ادعای پرورش مرغ بدون مصرف آنتی بيوتيك بر عهده صاحب/متصدی  -13-4

 باشد.می

 



مقررات ملي دامپزشكي   ""اجرایی 99/5/IVO 

 

22 
 

 پيوست 1- روش اجرایی استاندارد1  تشخيص بقایای آنتی بيوتيكها در بافتهای حيوان به روش شش پليتی2 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1 . SOP 
2 . Six plate Method 
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