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 عنوان 
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 نحوه ي بهره برداري نوع

1 
ادارات كل دامپزشكي استان 

 ها
 گاو ،گوساله و گاوميش پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداري

 -نژاد گوشتي (  -از جمله : داشتي ) نژاد شيري 
 -انتقال جنين  -توليد تليسه )آميخته و اصيل (

 پروار بندي گوساله و ..... 

 گوسفند وبره  پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداري " 2
 -خالص نژادي  -از جمله : داشتي ) معمولي  

 پروار بندي بره و .....  -توليد قوچ اصالح شده  ( 

 بز  پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداري " 3

 -خالص نژادي  -از جمله : داشتي ) معمولي  
سيستم بسته  -توليدبز نر  اصالح شده   (

پرورش) شيري يا كركي (  پروار بندي بزغاله  و 
 ..... 

 پروار ي  و .....   -از جمله : داشتي شتر  پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداري " 4

 پروار ي  و .....   -از جمله : داشتي آهو پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداري " 5

 اسب و استر  پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداري " 6

از جمله : پرورش ، نگهداري و اصالح نژاد اسب ، 
كانون سواركاري ، پرورشگاه وتربيت اسب 

 ،پرورش وتكثير استر ، نگهداري سيلمي ،  و ..... 

 حيوانات پوستي  نگهداري پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و " 7

از جمله : پرورش خرگوش آنقوره  ) اجداد ( براي 
تكثير مادر ، پرورش وتكثير خرگوش آنقوره ) توام 

( ،پرورش خرگوش آنقوره براي توليد پشم ،  
پرورش ونگهداري بز آنقوره براي توليد پشم 
وپوست ، پرورش نگهداري بز رائيني و مرغز 

رش نگهداري گوسفند براي توليد پوست  ، پرو
قره گل براي توليد پوست  ، پروش ونگهداري 
چين چيال ، روباه ، سمور براي توليد پوست  ، 

 و..........

 حيوانات آزمايشگاهي  پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداري " 8
از جمله : موش ، خوكچه هندي ، خرگوش ، 

 هامستر ، رات ، و...........

 سگ و گربه    بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداريپروانه  " 9

از جمله : پرورش گربه ، پرورش وتكثير انواع 
سگ  شامل ) سگ گله ، شكاري ، پليس، 

 نگهبان ( و....



 ماكيان وساير ماكيان  پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداري " 11

از جمله : پرورش نيمچه گوشتي ، پرورش مرغ 
نيمچه تخمگذار )پولت ( ، تخمگذار ، پرورش 

پرورش مرغ مادر گوشتي ، پرورش مرغ مادر 
تخمگذار ، پرورش مرغ اجداد گوشتي ، پرورش 

مرغ اجداد تخمگذار ، پرورش مرغ الين گوشتي ، 
پرورش مرغ الين تخمگذار ،پرورش نيمچه 

دومنظوره ، پرورش مرغ مادر دومنظوره ، پرورش 
رورش مرغ بومي ، پرورش وتكثير اردك ، پ

وتكثير غاز ، پرورش وتكثير بوقلمون ، پرورش 
وتكثير مرغ شاخدار ، پرورش وتكثير بلدرچين ، 
پرورش وتكثير كبك ، پرورش وتكثير قرقاول ، 
پرورش وتكثير هوبره ، پرورش وتكثير كبوتر ،  
شتر مرغ مولد ) مادر ( ،  شترمرغ پرواري، شتر 

 مرغ ) توام ( پرواري ومولد  ، و ......

 آبزيان  پروانه بهداشتي تاسيس پرورش و نگهداري " 11

از جمله : تكثير ماهيان سرد آبي ، تكثير ماهيان 
گرم آبي ، پرورش ماهيان سردآبي ، پرورش 

ماهيان گرم آبي ، پرورش وتكثير ) توام ( ماهيان 
سرد آبي ، پرورش وتكثير )توام ( ماهيان گرم آبي 

رورش وتكثير ، تكثير ميگو ، پرورش ميگو ، پ
)توام ( ميگو ، تكثير ماهيان زينتي ، پرورش 

ماهيان زينتي ،  پرورش و تكثير ماهيان خاوياري 
، پرورش وتكثير ) توام ( ماهيان زينتي ، پرورش 

وتكثير خرچنگ ) البستر ( ، پرورش وتكثير 
كركوديل ، پرورش وتكثير قورباغه ،  پرورش 

 وتكثير زالو  ، و ............

 پرندگان زينتي  پروانه بهداشتي تاسيس  " 12

ازجمله : مرغ و خروس ، اردك ، غاز ، مرغ 
شاخدار ، كبوتر ، قناري ، قرقاول ، مرغ عشق ، 

 انواع طوطي ، فينج ، قو ، طاووس ، و ...........

 زنبور عسل  پروانه بهداشتي تاسيس  " 13
از جمله : كلني معمولي ) زنبورستان ( ، پرورش 

 ملكه ، و .....

 ميادين دام  پروانه بهداشتي تاسيس  " 14
از جمله : ميدان عرضه دام ، ميدان دام كشتاري ،  

 و ......

 كارخانجات خوراك دام  پروانه بهداشتي تاسيس  " 15

از جمله : كارخانه توليد خوراك دام ، كارخانه  
توليد خوراك طيور ، كارخانه توليد خوراك آبزيان 

 ، كارخانجات توام ، 



 پروانه بهداشتي تاسيس  " 16
كارخانجات خوراك دام ) 

 توليد پروتئين (

از جمله : كارخانه توليد پودر ماهي ، كارخانه  
توليد پودر گوشت ، كارخانه توليد پودر خون ، 

كارخانه توليد پودر پر ، كارخانه توليد پودر صدف 
، كارخانه توليد پودرگوشت از  ضايعات جوجه 
كشي ها وتلفات مرغداري ها ودامداري ها ، 

كارگاه پرورش كرم خاكي ، كارگاه كشت تك 
 لي ها ، كارگاه كشت باكتري ها ، و ......سلو

 پروانه بهداشتي تاسيس  " 17
كارخانجات خوراك دام ) 

 توليد مواد اوليه  (

از جمله : توليد شير خشك دامي ، توليد پودر  
استخوان ، توليد پودر چربي ، توليد پودر محتويات 

 شكمبه ، كارگاه ذرت خشك كني ، و .......

 پروانه بهداشتي تاسيس  " 18
كارخانجات خوراك دام 

 )تبديل مواد اوليه  (

از جمله : توليد مالس منجمد و پودر آن ، توليد 
وبسته بندي وپلت كني علوفه ، توليد وبسته 

 بندي كود مرغ  و ....

 پروانه بهداشتي تاسيس  " 19
كارخانجات خوراك دام 

 )غني سازي مواد  (

بندي مواد خشبي غني شده از جمله :توليد وبسته 
 ) با اوره ، سود سوزآور ، آمونياك و ..... ( و  ........

 كارخانجات تبديل ضايعات  پروانه بهداشتي تاسيس  " 21
از جمله : كارخانه تبديل ضايعات كشتارگاهي دام 

 وطيور به پودر گوشت ، و .....

 كارخانجات جوجه كشي  پروانه بهداشتي تاسيس  " 21

جمله : كارخانه جوجه كشي ماكيان ،  كارخانه از 
جوجه كشي ساير ماكيان ) اردك ، غاز ، بوقلمون 

 و ... ( ، و  ........

 كشتارگاه  پروانه بهداشتي تاسيس  " 22

از جمله : كشتار گاه دام ) گاو و گوسفند ( ، 
كشتارگاه طيور ، كشتارگاه بوقلمون ، كشتارگاه 

 شتر مرغ و .........

 سردخانه مواد پروتئني  پروانه بهداشتي تاسيس  " 23

از جمله : سردخانه نگهداري فراورده هاي خام 
درجه(  ، مراكز جمع آوري  4دامي ) زير صفر و

 شير ، و .........

 پروانه بهداشتي تاسيس  " 24
كارگاه هاي بسته بندي 
 فرآورده هاي خام دامي 

از جمله : كارگاه بسته بندي گوشت قرمز  ، 
كارگاه بسته بندي گوشت مرغ  ، كارگاه بسته 

بندي ماهي   ، كارگاه بسته بندي ميگو   ، كارگاه 
بسته بندي تخم مرغ  ، كارگاه بسته بندي عسل 

، كارگاه بسته بندي روده )سورت روده(   ، كارگاه 
سته بسته بندي آاليش خوراكي دام   ، كارگاه ب

بندي آاليش غير خوراكي دام   ، كارگاه بسته 
 بندي فرآورده هاي غير ماكول ، 

 كارخانه كود خشك كني  پروانه بهداشتي تاسيس  " 25

از جمله : كارخانه خشك وبسته بندي كود دامي 
،كارخانه خشك وبسته بندي كود طيور ، كارخانه 

 خشك وبسته بندي كود )توام (  ، و  ........

 از جمله : كارخانه چرم و ساالمبور ، و....... كارخانجات چرم سازي پروانه بهداشتي تاسيس  " 26



 از جمله : كارخانجات كرك وموكشي ، و .... كارخانجات كرك وموكشي پروانه بهداشتي تاسيس  " 27

 ، و .......از جمله : كارگاه شستشو وبسته بندي پر  كارگاه پرشويي  پروانه بهداشتي تاسيس  " 28

 پروانه بهداشتي تاسيس  " 29
مراكز پخش و عرضه 
 فراورده اي خام دامي 

از جمله : مراكز پخش عمده فرآورده هاي خام 
دامي ) پايانه ها ( ،  مركز عرضه گوشت قرمز ، 

عرضه گوشت مرغ ، عرضه ماهي ٍ،عرضه آاليش 
خوراكي دام ، عرضه آاليش خوراكي طيور ، 

عرضه عسل ، سوپر پروتئيي عرضه تخم مرغ ، 
)گوشت وفرآورده هاي گوشتي (  ، فروشگاه هاي 
زنجيره اي، سوپر ماركت ها وخواروبار فروشي ها 

 ، و ......

 پروانه بهداشتي تاسيس  " 31
مراكز پخش و عرضه 

 خوراك دام و طيور وآبزيان  

از جمله : مراكز پخش عمده خوراك دام ،  مراكز 
طيور،  مراكز پخش عمده پخش عمده خوراك 

خوراك آبزيان  ،  مراكز پخش عمده خوراك )  
 توام (، و .........

 پروانه بهداشتي تاسيس  " 31
مراكز عرضه  حيوانات 

 خانگي   

از جمله : مراكزعرضه حيوانات خانگي ) سگ ، 
 گربه ،و...(   و .........

 مراكز زنجيره اي  پروانه بهداشتي تاسيس  " 32
جمله : واحد هاي پرورش ماهيان خاوياري از 

 زنجيره اي ) پرورش وبسته بندي ( ،   و .........

33 
ادارات كل دامپزشكي استان 

 ها

پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 
 نگهداري

 گاو ،گوساله و گاوميش

 -نژاد گوشتي (  -از جمله : داشتي ) نژاد شيري 
 -انتقال جنين  -توليد تليسه )آميخته و اصيل (

 پروار بندي گوساله و ..... 

34 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 گوسفند وبره 

 -خالص نژادي  -از جمله : داشتي ) معمولي  
 پروار بندي بره و .....  -توليد قوچ اصالح شده  ( 

35 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 بز 

 -خالص نژادي  -از جمله : داشتي ) معمولي  
سيستم بسته  -توليدبز نر  اصالح شده   (

پرورش) شيري يا كركي (  پروار بندي بزغاله  و 
 ..... 

36 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 پروار ي  و .....   -از جمله : داشتي شتر 

37 " 
پرورش و پروانه بهداشتي بهره برداري 

 نگهداري
 پروار ي  و .....   -از جمله : داشتي آهو

38 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 اسب و استر 

از جمله : پرورش ، نگهداري و اصالح نژاد اسب ، 
كانون سواركاري ، پرورشگاه وتربيت اسب 

 ،پرورش وتكثير استر ، نگهداري سيلمي ،  و ..... 



39 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 حيوانات پوستي 

از جمله : پرورش خرگوش آنقوره  ) اجداد ( براي 
تكثير مادر ، پرورش وتكثير خرگوش آنقوره ) توام 

( ،پرورش خرگوش آنقوره براي توليد پشم ،  
پرورش ونگهداري بز آنقوره براي توليد پشم 

ئيني و مرغز وپوست ، پرورش نگهداري بز را
براي توليد پوست  ، پرورش نگهداري گوسفند 
قره گل براي توليد پوست  ، پروش ونگهداري 
چين چيال ، روباه ، سمور براي توليد پوست  ، 

 و..........

41 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 حيوانات آزمايشگاهي 

از جمله : موش ، خوكچه هندي ، خرگوش ، 
 هامستر ، رات ، و...........

41 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 سگ و گربه   

از جمله : پرورش گربه ، پرورش وتكثير انواع 
سگ  شامل ) سگ گله ، شكاري ، پليس، 

 نگهبان ( و....

42 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 ماكيان وساير ماكيان 

جمله : پرورش نيمچه گوشتي ، پرورش مرغ از 
تخمگذار ، پرورش نيمچه تخمگذار )پولت ( ، 
پرورش مرغ مادر گوشتي ، پرورش مرغ مادر 

تخمگذار ، پرورش مرغ اجداد گوشتي ، پرورش 
مرغ اجداد تخمگذار ، پرورش مرغ الين گوشتي ، 

پرورش مرغ الين تخمگذار ،پرورش نيمچه 
ادر دومنظوره ، پرورش دومنظوره ، پرورش مرغ م

مرغ بومي ، پرورش وتكثير اردك ، پرورش 
وتكثير غاز ، پرورش وتكثير بوقلمون ، پرورش 
وتكثير مرغ شاخدار ، پرورش وتكثير بلدرچين ، 
پرورش وتكثير كبك ، پرورش وتكثير قرقاول ، 
پرورش وتكثير هوبره ، پرورش وتكثير كبوتر ،  

رغ پرواري، شتر شتر مرغ مولد ) مادر ( ،  شترم
 مرغ ) توام ( پرواري ومولد  ، و ......

43 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 آبزيان 

از جمله : تكثير ماهيان سرد آبي ، تكثير ماهيان 
گرم آبي ، پرورش ماهيان سردآبي ، پرورش 

ماهيان گرم آبي ، پرورش وتكثير ) توام ( ماهيان 
وتكثير )توام ( ماهيان گرم آبي سرد آبي ، پرورش 

، تكثير ميگو ، پرورش ميگو ، پرورش وتكثير 
)توام ( ميگو ، تكثير ماهيان زينتي ، پرورش 

ماهيان زينتي ،  پرورش و تكثير ماهيان خاوياري 
، پرورش وتكثير ) توام ( ماهيان زينتي ، پرورش 

وتكثير خرچنگ ) البستر ( ، پرورش وتكثير 
ش وتكثير قورباغه ،  پرورش كركوديل ، پرور

 وتكثير زالو  ، و ............



44 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 پرندگان زينتي 

ازجمله : مرغ و خروس ، اردك ، غاز ، مرغ 
شاخدار ، كبوتر ، قناري ، قرقاول ، مرغ عشق ، 

 انواع طوطي ، فينج ، قو ، طاووس ، و ...........

45 " 
پروانه بهداشتي بهره برداري پرورش و 

 نگهداري
 زنبور عسل 

از جمله : كلني معمولي ) زنبورستان ( ، پرورش 
 ملكه ، و .....

 ميادين دام  پروانه بهداشتي بهره برداري  " 46
از جمله : ميدان عرضه دام ، ميدان دام كشتاري ،  

 و ......

 كارخانجات خوراك دام  پروانه بهداشتي بهره برداري  " 47

از جمله : كارخانه توليد خوراك دام ، كارخانه  
توليد خوراك طيور ، كارخانه توليد خوراك آبزيان 

 ، كارخانجات توام ، 

 پروانه بهداشتي بهره برداري  " 48
كارخانجات خوراك دام ) 

 توليد پروتئين (

از جمله : كارخانه توليد پودر ماهي ، كارخانه  
توليد پودر گوشت ، كارخانه توليد پودر خون ، 

كارخانه توليد پودر پر ، كارخانه توليد پودر صدف 
، كارخانه توليد پودرگوشت از  ضايعات جوجه 
كشي ها وتلفات مرغداري ها ودامداري ها ، 

كارگاه پرورش كرم خاكي ، كارگاه كشت تك 
 لي ها ، كارگاه كشت باكتري ها ، و ......سلو

 پروانه بهداشتي بهره برداري  " 49
كارخانجات خوراك دام ) 

 توليد مواد اوليه  (

از جمله : توليد شير خشك دامي ، توليد پودر  
استخوان ، توليد پودر چربي ، توليد پودر محتويات 

 شكمبه ، كارگاه ذرت خشك كني ، و .......
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127  
 

داروها و مواد بيولوژيك 
 دامپزشكي

شامل انوع مختلف دارو، كيت، سرم، واكسن، و 
 شكيساير مواد مورد مصرف دامپز

128 
  

داروها و مواد بيولوژيك 
 دامپزشكي

شامل انوع مختلف دارو، كيت، سرم، واكسن، و 
 ساير مواد مورد مصرف دامپزشكي

129  
 

دارو و مواد بيولوژيك 
 دامپزشكي

  

131 
 

 

داروها، سموم و مواد 
بيولوژيك، ضدعفوني كننده 
ها، افزودني هاي خوراك 

 دام، شوينده هاي دامپزشكي

مختلف اقالم دارو، كيت، سرم، شامل انوع 
 واكسن، و ساير مواد مورد مصرف دامپزشكي

131   
دارو، واكسن و مواد  

 بيولوژيك

شامل انوع مختلف دارو، كيت، سرم، واكسن، و 
 ساير مواد مورد مصرف دامپزشكي

132   

داروها، سموم و مواد 
بيولوژيك، ضدعفوني كننده 
ها، افزودني هاي خوراك 

 دام، شوينده هاي دامپزشكي

شامل انوع مختلف دارو، كيت، سرم، واكسن، و 
 ساير مواد مورد مصرف دامپزشكي



133   

داروها، سموم و مواد 
ضدعفوني كننده  بيولوژيك،

ها، افزودني هاي خوراك 
 دام، شوينده هاي دامپزشكي

شامل انوع مختلف دارو، كيت، سرم، واكسن، و 
 ساير مواد مورد مصرف دامپزشكي

134  "   

داروها، سموم و مواد 
بيولوژيك، ضدعفوني كننده 
ها، افزودني هاي خوراك 

 دامپزشكيدام، شوينده هاي 

شامل انوع مختلف اقالم دارو، كيت، سرم، 
 واكسن، و ساير مواد مورد مصرف دامپزشكي

135   

داروها، سموم و مواد 
بيولوژيك، ضدعفوني كننده 
ها، افزودني هاي خوراك 

 دام، شوينده هاي دامپزشكي

سرم، شامل انوع مختلف اقالم دارو، كيت، 
 واكسن، و ساير مواد مورد مصرف دامپزشكي

136  
 

دارو و مواد بيلوژيك 
 دامپزشكي

شامل انوع مختلف اقالم دارو، كيت، سرم، 
 واكسن، و ساير مواد مورد مصرف دامپزشكي

137   

داروها، سموم و مواد 
بيولوژيك، ضدعفوني كننده 
ها، افزودني هاي خوراك 

 دام، شوينده هاي دامپزشكي

شامل انوع مختلف اقالم دارو، كيت، سرم، 
 واكسن، و ساير مواد مورد مصرف دامپزشكي

مجوز ورود تجهيزات درمانگاهي   138
 دامپزشكي

    

مجوز صادرات تجهيزات درمانگاهي   139
 دامپزشكي

    

مجوز ورود وسايل و تجهيزات   141
 آزمايشگاهي

    

مجوز صادرات وسايل و تجهيزات   141
 آزمايشگاهي

    

     پروانه اشتغال به درمان  142

     پروانه  تأسيس بيمارستان دامپزشكي  143

   پروانه تأسيس درمانگاه دامپزشكي  144
از جمله: درمانگاه هاي اختصاصي ، عمومي يا 

 تخصصي

     پروانه آزمايشگاه تشخيص دامپزشكي  145

     دارو هاي داميپروانه فروش   146

     پروانه اشتغال به مايه كوبي دام  147

 تشخيص و گواهي حذف كانون آلوده  ادارات كل استانها  148
انواع واحد هاي پرورش 

 طيور

ازجمله: واحدهاي مرغداري گوشتي؛ تخمگذار 
تجاري، مرغ مادر گوشتي ، مزغ مادر تخمگذار، 

 ، اردك و.... شتر مرغ ، بوقلمون

 تأييد تشخصي و گواهي پرداخت غرامت ادارات كل استانها  149
دام و فراوردهاي دامي حذف 

 و معدوم شده
  

استعالم مراجع صادر و تمديد كننده  ادارات كل استانها  151
 پروانه كسب

توزيع، عرضه فراوردههاي 
 خام دامي

 اي قصابي، مرغ فروشي، و....هازجمله: واحد

 


