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 بسمه تعالی
 (DHIدستورالعمل اجرائی صدور مجوز فعالیت بهبود مدیریت گله های گاو شیری )

 مقدمه :

ّوگبم ثب ایي  DHIدر اکثز کطَرّبی سَسؼِ یبفشِ دًیب کِ در سهیٌِ صٌؼز گبٍ ضیزی فؼبلیز خذی دارًذ هزاکش 

 صٌؼز در دیطجزد اّذاف سؼییي ضذُ ثزای صٌؼز گبٍ ضیزی فؼبلیز هی کٌٌذ. 

ًَع خذهبر ًحَُ ارائِ سزٍیس ّب ٍ خذهبر ثزحست ًیبس ّز کطَر هی سَاًذ سب حذٍدی هشفبٍر ثبضذ ٍلی ثغَر کلی 

 سوبم ایي هزاکش ، خذهبسی هبًٌذ:

ثجز اعالػبر فزدی گبٍّب ، ثجز رکَردّبی سَلیذی، سَلیذ هثلی ٍ سالهشی دام ، سغذیِ ٍ ارائِ گشارضبر دٍرُ ای ٍ 

 َد ٍضؼیز ػولکزدی گلِ ّب ارائِ هی کٌٌذ.هطبٍرُ ای را خْز ثْج

 اهداف :

ثْجَد ٍ سوزکش ارائِ خذهبر خوغ آٍری اعالػبر ، سجذیل اعالػز ثِ دادُ ّب، ارائِ گشارضبر هذیزیشی ٍ اعالع رسبًی 

 ٍ خذهبر هطبٍرُ ای ثِ داهذاراى سحز دَضص هی ثبضذ.

 تعاریف :

 : DHIمرکس بهبود مذیریت گله های گاو شیری -1

یک ٍاحذ حقَقی اسز کِ ٍظبیف هزثَط ثِ ًوًَِ ثزداری ٍ خوغ آٍری دادُ ّبی َّیز دام ، رکَردّبی سَلیذ ٍ 

سیخ دام ٍ اعالػبر هذیزیشی ، سَلیذ هثلی ٍ سغذیِ ّبی ، خبیگبُ ٍ .... هزثَط ثِ یک ٍاحذ داهذاری ضیزی را ثزػْذُ 

ی داخلی ٍ ثیي الوللی اقذام ًوَدُ ٍ ًشبیح را ثِ هزکش داضشِ ثبضذ ٍ ًسجز ثِ دزداسش آى هغبثق ثب اسشبًذارد ّب

 ثِ داهذار ارائِ هی ًوبئیذ.اصالح ًژاد ٍ ثْجَد سَلیذار داهی ارسبل ٍ ّوچٌیي ثِ ّوزاُ هطبٍرُ ٍ راٌّوبئی ّبی السم 

 واحذ حقوقی :-2

سؼبًٍی ّب ، اسحبدیِ ّب ، اًدوي ّبی صٌفی فؼبل در سیز ثخص داهذزٍری کِ گبٍداراى  ؛سطکل ّبی داهذزٍری ضبهل 

 ٍ سْبهذار ثبضٌذ.هسشقیوبً در سزهبیِ گذاری آى هطبرکز داضشِ 

  : HDIکمیته تخصصی -3

ٍ ثبضٌذ کِ حَسُ ثْجَد هذیزیز گلِ ّبی گبٍ ضیزی ثِ هٌظَر سْیِ  هدوَػِ ای اس کبرضٌبسبى ٍ هطبٍریي ارضذ هی

سذٍیي دسشَرالؼولْب ٍ آئیي ًبهِ ّبی هزثَط ٍ ارائِ آى ثِ گزٍُ دام هؼبًٍز اهَر سَلیذار داهی ٍ ًظبرر ثز حسي 

 ثب حکن رسوی اس ریبسز هزکش اصالح ًژاد ٍ ثْجَد سَلیذار داهی کطَر فؼبلیز دارًذ. HDIاًدبم فؼبلیز هزاکش 
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 روش اجرایی صدور مجوز تاسیس )گردش کار(:

 سز سَسظ هشقبضی ثِ اًضوبم هذارک السم ثِ سبسهبى هٌْذسی کطبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی کطَرارائِ درخَا 

  ارسبل دزًٍذُ هشقبضی ثِ هؼبًٍز اهَر سَلیذار داهی )دثیزخبًِ کویسیَى هزکشی صذٍر دزٍاًِ ( سَسظ سبسهبى

 هٌْذسی )حذاکثز یک ّفشِ( دس اس سکویل 

 ْ( اس سهبى ثجز دزًٍذُ در دثیزخبًِ )حذاکثز دٍ ّفشَِد سَلیذار داهی جثزرسی دزًٍذُ سَسظ هزکش اصالح ًژاد ٍ ث 

  ُ( ثِ سبسهبى ًظبم اصالح ًژاد ٍ ثْجَد سَلیذار داهیدرصَرر سبئیذ هزکش )ارسبل ًشبیح  حبصل اس ثزرسی  دزًٍذ

 زخبًِ کویسیَى هزکشی صذٍر دزٍاًِ.یهٌْذسی کطبٍرسی سَسظ دث

 :مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده 

  اصل ٍ سصَیز دزٍاًِ سطکل 

 یز سطکل(لسصَیز آگْی سغییزار )ثزای احزاس سزکیت اػضبی ّیئز هذیزُ سطکل ٍ هغبثقز هَضَع فؼب 

 (ُارائِ هؼزفی ًبهِ رسوی اس سطکل هزثَعِ هجٌی ثز هؼزفی ًوبیٌذ)احزاس َّیز ًوبیٌذُ سطکل سَسظ هزکش ٍ 

  اهضبء سؼْذ ًبهِ سَسظ هذیز ػبهل ٍ رئیس ّیئز هذیزُ سطکل 

 شرایط:

 DHIشرایط الزم برای دریافت مجوز تاسیس مراکس بهبود مذیریت گله های گاو شیری -الف

  ،صذٍر هدَس هزاکش ثْجَد هذیزیز گلِ ّبی گبٍ ضیزی صزفب خْز سطکل ّبی داهذزٍری ضبهل )سؼبًٍی ّب

ر سطکیل آى هطبرکز کِ گبٍداراى هسشقیوبً د ی فؼبل در سیز ثخص داهذزٍری(اسحبدیِ ّب ، اًدوي ّبی صٌف

 ار ثبضٌذ صبدر هیگزدد.داضشِ ٍ سْبهذ

  سبئیذ ػولکزد سطکل هشقبضی دریبفز هدَس فؼبلیزDHI  سَسظ کویشِ سخصصیDHI  

 تشکل متقاضی دارای حداقل امکانات و تجهیزات ذیل باشد :

 فعالیت ها :ترکیب نیروی انسانی الزم جهت انجام -الف

 )هذیزیز ، هدزیبى خوغ آٍری دادُ ّب، کبرضٌبس آًبلیش اعالػبر )ارضذ( ، هسئَل ضجکِ ادزاسَر(؛ ضبهل 

هذیزیز اصالح السم اسز درسزکیت ًیزٍی اًسبًی اس کبرضٌبسبى ارضذ ٍ هدزة ، دکشزای حزفِ ای ثب گزایص ّبی *

 دُ گزدد.بجِ ّبی هصَة ًظبم هٌْذسی اسشفسَلیذ هثل ، ثب رس، ًژاد ، سغذیِ 
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 ب: شرایط )ماهوی(

 تجهیسات :

 ( کبهذیَسز ٍ هشؼلقبر)ُحذاقل دٌح دسشگب 

  ُدزیٌشز  دٍ دسشگب 

  ُفبکس یک دسشگب 

  ُاسکٌز یک دسشگب 

  ُدٍرثیي ػکبسی یک دسشگب 

  ُلت سبح یک دسشگب 

  سبخشوبى اداری ثِ هسبحز حذاقل صذهشز هزثغ ثب قبثلیز ایدبد ضجکِ ٍ ایٌشزًز دزسزػز 

 آًبلیش خَراک دام یب اهکبى ثْزُ ثزداری اس آسهبیطگبُ ّبی هَرد سبئیذ هزکش -آسهبیطگبُ ّبی آًبلیش ضیز 

  ُخَدرٍ حذاقل یک دسشگب 

 کیلَ ثبیز( 515ل )حذاقل ر هَرد سجبدبدسشزسی ثِ ایٌشزًز ثب سزػز هشٌبست ثب حدن اعالػ 

 مورد تائید مرکز اصالح نژاد باشد. DHIتبصره : نرم افزار مورد استفاده در واحد 

 دستورالعمل ها و آئین نامه ها:

کبرگزٍُ سخصصی دسشَرالؼول ٍ آئیي ًبهِ ّبی هَرد ًیبس هزاکش ثْجَد هذیزیز گلِ ّبی گبٍ ضیزی سَسظ 

 اػالم هیگزدد.دام اهَر سَلیذار داهی سبئیذ ٍ 

 :DHIشرح وظایف مراکس 

 سی ٍ ضٌبسبئی ٍاحذّبی داهذاری ٍ اخزای هؼیبرّب ٍ ضَاثظ ٍ دسشَرالؼول ّبی هؼبًٍز اهَر رثز

 سَلیذار داهی 

 فزاخَاى داهذاراى خْز هطبرکز 

  اًؼقبد قزارداد اٍلیِ ثب گبٍداراى 

 ًبحیِ -ائی اػن اس ضجکِ داخلیحضَر هسشوز در سوبم هزاحل اخزای عزح ثب سطکیل ٍ سذارک ضجکِ اخز

 ثیي الوللی-ای

  ثزرسی هطکالر احشوبلی ًبضی اس اخزای عزح ٍ اػالم ثِ هزکش اصالح ًژاد ٍ ثْجَد سَلیذار داهی کطَر 

 ّوبٌّگی السم خْز دطشیجبًی ٍ ارائِ خذهبر ثِ گبٍداراى ثزاسبس دسشَرالؼول 

  اهکبًبر السم ثزای اهٌیز ضجکِ(هشوزکش سبخشي هحل خوغ آٍری اعالػبر ٍ دزداسش دادُ ّب( 
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 ر بسبهبًذّی ٍ اسشبًذارد سبسی ًحَُ خوغ آٍری اعالػ 

 ِثبًک اعالػبر  خوغ آٍری ٍ اًشقبل اعالػبر ث 

  دزداسش اعالػبر )ثب اسشفبدُ اس ًزم افشار سخصصی هزکش یب سبیز ًزم افشار ّبی هزسجظ ٍ هَرد سبئیذ اصالح

 ًژاد ٍ ثْجَد سَلیذار داهی کطَر (

  سفسیز اعالػبر ٍ سٌظین گشارضبر ًْبئی 

 ثب گلِ ّب  ارسبل گشارضبر ٍ ارسجبط 

  سَسؼِ خذهبرDHI  

  سبهیي ًیبسّبی آهَسضی دزسٌل ضبغل در گلِ ّبی ضیزی 

  سْیِ ٍ ارسبل ثَلشي ّبی ػلوی ثصَرر هٌظن ثز اسبس ًیبس سٌدی گلِ ّبی سحز دَضصDHI 

  سبهیي ًیبسّبی دژٍّطی هذیزیز گلِ ّبی سحز دَضص 

 )سبهیي ًیبسّبی دزسٌلی گلِ ّب)کبرآفزیٌی 

  ارائِ خذهبرON-LINE 

  ارسبل گشارضبر دٍرُ ای ٍ اخجبر ٍ اعالػبر هزثَط ثِ صٌؼز گبٍ ضیزی کطَر ٍ دًیب ارسبل هقبالر(

 ػلوی ثزحست ًیبس هشخصصیي گلِ ّب(

 اطی و بانکهای اطالعاتی پشتیبانی نرم افزار و شبکه ارتب

 رػبیز کلیِ ضَاثظ هَخَد ٍ قبًَى ًظبم خبهغ داهذزٍری -1

سوذیذ ٍ یب اًشقبل ایي هدَس دس اس سبئیذ هزکش اصالح ًژاد ٍ اػالم هؼبًٍز اهَر سَلیذار داهی )دثیزخبًِ -5

 کویسیَى هزکشی صذٍر دزٍاًِ(اهکبى دذیز هی ثبضذ.

عجیؼی یبفز فؼبلیز اس سبسهبى ًظبم هٌْذسی کطبٍرسی ٍ هٌبثغ دارًذُ دزٍاًِ هَظف اسز دس اس در-3

کطَر ًسجز ثِ رػبیز دسشَرالؼول ّب ٍ ضَاثظ اػالهی اس سَی ٍسارر خْبد کطبٍرسی )هؼبًٍز اهَر سَلیذار 

 داهی( اقذام ًوبیذ.

هی ضَد  ػذم رػبیز ضزایظ ٍ سؼْذار هٌذرج در ایي دزٍاًِ ٍ سخلف اس هقزرار ٍ ضَاثظ اػالم ضذُ هَخت-4

هدَس اس درخِ اػشجبر سبقظ ٍ ّزگًَِ ادػبی خسبرر ٍ هسبئل حقَقی اس سَی صبحت دزٍاًِ هسوَع ًوی 

 ثبضذ .

 هذر اػشجبر ایي هدَس یک سبل اس سبریخ صذٍر هی ثبضذ .-5

 امضای متعهد


