
عنوان مجوزکد مجوز ردیف

پروانه بهداشتی تاسیس انواع اماکن دامی1100911062

پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی211061

پروانه بهداشتی تاسیس صنایع وابسته به دام31009359

برداری صنایع وابسته به دام پروانه بهداشتی بهره 41009360

پروانه دامپزشکی تاسیس کارخانه تولید دارو و مواد مصرفی دامپزشکی5911098

پروانه دامپزشکی بهره برداری کارخانه تولید دارو و مواد مصرفی دامپزشکی611057

پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی کننده مناطق مرزی711016

پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کاالهای تحت نظارت دامپزشکی811114

پروانه پخش دارو و مواد مصرفی دامپزشکی911116

 های بهداشتی مجوز شرکت خدمات ممیزی غیررسمی سامانه101009509

مجتمع درمانی، بیمارستان، آزمایشگاه، مرکز مایه کوبی و تلقیح مصنوعی دامپزشکی/ پروانه فعالیت داروخانه،درمانگاه1111055

دامپزشکی (بازرگانی- مالی و بیمه، اقتصادی - مدیریتی- اجرایی- فنی)پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره 121009482

(رتبه بندی)گواهی درجه بندی 1311069

 (..,IR,EC)پروانه صادراتی 14100911065

(GMP)گواهی اصول بهینه تولید 1511066

(GAHP)گواهی روش بهینه پرورش 16100911070

(HACCP)گواهی سامانه مدیریت بهداشتی 171009110711

گواهی ثبت داروهای دامپزشکی، مواد بیولوژیک، سموم و مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات و لوازم و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، مکمل غذایی دام، مواد غذایی متراکم1811096

پروانه ساخت خوراک دام19110017

پروانه ساخت دارو، مواد بیولوژیک، مواد ضدعفونی کننده، سموم، تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی دامپزشکی201009522

پروانه بهداشتی تولید فراورده های دامی2111122

ورود آبزی در آبزی پروری/ مجوز بهداشتی جوجه ریزی در مرغداری22100911073

گواهی فروش آزاد دارو و مواد مصرفی دامپزشکی2311072

و خوراک دام، فراورده های دامی (نهاده ها)گواهی بهداشتی حمل دام زنده و مواد ژنتیکی، مواد اولیه 2411068

مجوز ورود دام، خوراک دام، فراورده های دامی، دارو و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی2511074

و خوراک آماده دام، فرآورده های دامی، دارو و مواد مصرفی دامپزشکی (نهاده ها)گواهی بهداشتی محموله ترانزیت دام زنده و مواد ژنتیکی، مواد اولیه 2611121

و خوراک آماده دام، فرآورده های دامی، دارو و مواد مصرفی دامپزشکی (نهاده ها)ترخیص دام زنده و مواد ژنتیکی، مواد اولیه  (گواهی بهداشتی)مجوز 271009513

و خوراک دام، فراورده های دامی (نهاده ها)گواهی بهداشتی صادرات دام، مواد اولیه 281009512

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه کوبی دامپزشکی2911115

دستیار بهداشتی دامپزشکی/ دامپزشکی (فنی بهداشتی)پروانه مسئول فنی 3011097

تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری31100911060

گواهی وضعیت سالمت دامجدید32



تمدید کننده پروانه کسب توزیع و عرضه فراورده های خام دامی/پاسخ استعالم مراجع صادرجدید33


