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 بسمه تعالی

 :مقدمه

سازگار بوده و در برابر بیماری ها نژادهای بومی مختلف نتیجه پروسه تکاملی است که به شرایط سخت محیطی 

تخریب ژنتیکی سریعی به علت عدم برنامه  جدایی ناپذیر از کشاورزی هستند وقاومت دارند. این نژادها بخش م

اقتصادی نبودن تولیدات نژادهای بومی منجر  نژادهای خارجی از طریق آمیخته گری دارند.  ریزی اصالحی و ورود

مهمترین عامل کاهش و همچنین شده که آمیخته گری های نامعلوم بین نژادهای خارجی و حیوانات بومی  به

الزام تدوین پروژه هایی برای حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی خطری برای وجود نژادهای بومی هستند و این امر 

در دو فاز تأسیس ایستگاههای گاوهای بومی و گله های اقماری و همچنین پروژه آمیخته گری کنترل شده برای 

هبود پتانسیل همراه با ب نژاد حفاظت شامل حفظ. ردیه و هدفمند کردن را به دنبال داجلوگیری از تالقیهای بی رو

برای  مهم گزینه ای ،بهبود ژنتیکی صفات نژادیو  و مدیریت نژادی جهت استفاده در آینده می باشد ژنتیکی

 .افزایش سودآوری است

 اهداف پروژه :

 ای بومی کشور.بهره برداری ژنتیکی از پتانسیل موجود در توده گاوه -1

حفظ ذخایر ژنتیکی گاوهای بومی بصورت نسبتی از سهم نژادی گاوهای آمیخته و جلووگیری از انقورا   -2

 این سرمایه ملی 

 طرحدورگ گیری بین نژادهای بومی و خارجی و نهایتاً سنتز نژاد مطلوب در جهت اهداف   -3

فزایش قدرت توارثی صفات تولیودی استفاده از سیستم های آمیزشی معین و انتخاب مرحله ای در جهت ا -4

 یک نژاد و رسیدن به درجه شایستگی الزم نسبت به محیط پرورش. 

 انتقال صفات تولیدی خوب گاوهای اصیل خارجی به نژادهای بومی ایران. -5

  دقیق و مداوم. اعمال روشهای ثبت مشخصات و رکوردگیری  -6

 . یختهگاوهای آمدر  سهم نژادی مطلوبتعیین نوع نژاد و تخمین   -7

استفاده از انتقال جنین در گاوهای دارای تولید باال و خصوصویات موورد ن ور جهوت گسوترش صوفات   -8

 مطلوب نژاد مادری و کاهش دوره یا فاصله نسل.
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کاربرد فن آوری های جدید و مهندسی ژنتیک ملکولی در بهبود طرح اصالح نوژاد گواو بوومی و آمیختوه  -9

، شناسایی نقشه ژنتیکی گاوها، تعیین سهام ژنی مطلوب، انجمواد، کشور ن یر تست والدین، انتخاب جنین

 نگهداری و انتقال جنین و انتقال ژن.

 ضرورت اجرای پروژه: 

ادی، بررسوی به من ور حفظ ذخایر ژنتیکی دام کشور به دلیل امتیوازات بوارز گاوهوای بوومی، خوالی سوازی نوژ

و همچنین اصالح نوژاد بوه من وور بهبوود  (ی و بیومتریکتولید مثل)، گوشت و سایر صفات استعدادهای تولید شیر

تولیدات و فرآورده های دامی، ایستگاههای گاو بومی تأسیس گردید. همزمان گله های مردمی تحت پوشش برنامه 

حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی قرار گرفت تا ایستگاه به صورت هسته باز بتواند با خالی سازی گاوهای بوومی 

پروژه سنتز نژاد گاو کشور عالوه بر تأمین گاوهای موورد نیواز داموداران در آمیختوه گوری و  ق برسد.به اهداف فو

سنتز نژاد گاوهایی با قابلیتهای تولیدی مطلوب، می تواند موجب هدفمند نمودن ایسوتگاههای گواوبومی در حفوظ  

تصوادی مناسوبی بورای اداموه فعالیوت ذخایر ژنتیکی گاو بومی نیز گردد. همچنین با افزایش سطح تولید توجیوه اق

ایستگاههای گاو بومی فراهم می نماید، از طورف دیگور بوا نگهوداری دام در ننودین دهوه و ثبوت مشخصوات و 

رکوردگیری دقیق می تواند اشکاالت پروژه آمیخته گری را برطرف کرده و با دقت بواالیی سونتز نوژاد از تالقیهوای 

ین نژاد مطلوب، آزمون عملکرد و نتاج در سطح گله های مردمی بوه راحتوی متقاطع نیز صورت گیرد تا پس از تعی

این دستورالعمل شامل فعالیت های ثبت مشخصات، رکوورد گیوری و تلقویح مصونوعی در گلوه هوای  اجرا گردد.

 . این پروژه جهت  اجرا در گلهبرنامه تحت وب این مرکز می باشد ایستگاه بوده و و مالک عمل ورود اطالعات به

های مردمی آغاز به کار نمود اما به دلیل اینکه تأکید بیشتر به تحت پوشش بردن گاوهای آمیخته بود لذا تعیین سهم 

و رکوردگیری بوده که در گله های مردمی اکثر دامهوا  (ثبت مشخصات)نژادی تالقی ها مستلزم کنترل دقیق شجره 

ل عمده ای می باشود و رکووردگیری مون م در گلوه هوای شجره نامعلومی دارند و تعیین سهام نژادی در آنها مشک

مردمی نیز نندان موفقیت آمیز نبوده است. از طرف دیگر اجرای این پروژه به نندین نسل متوالی تالقی بین دامهوا 

نیاز دارد که دامداران روستایی به دلیل شرایط اقتصادی، خشکسالی و غیره دامهای خود را نمی تواننود توا ننودین 

فظ نمایند و اغلب مبادرت به فروش و یا کشتار دام خود می نمایند. لذا طراحی پروژه ای که بتواند در کنار نسل ح

پروژه های گاوبومی و آمیخته گری مشکالت آنها را برطرف نماید، ضروری به ن ر می رسد. پروژه سنتز نژاد گواو 

، وهایی با قابلیتهای تولیدی مطلوبری و سنتز نژاد گاکشور عالوه بر تأمین گاوهای مورد نیاز دامداران در آمیخته گ

می تواند موجب هدفمند نمودن ایستگاههای گاوبومی در حفظ  ذخایر ژنتیکی گاو بومی نیوز گوردد. همچنوین بوا 

افزایش سطح تولید توجیه اقتصادی مناسبی برای ادامه فعالیت ایستگاه های گاو بومی فراهم موی نمایود، از طورف 
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هداری دام در نندین دهه و ثبت مشخصات و رکوردگیری دقیق می تواند اشکاالت پروژه آمیخته گوری دیگر با نگ

را برطرف کرده و با دقت باالیی سنتز نژاد از تالقیهای متقاطع نیز صورت گیرد تا پس از تعیین نژاد مطلوب، آزمون 

 .عملکرد و نتاج در سطح گله های مردمی به راحتی اجرا گردد

 اصطالحاتتعریف  – 1ماده 

 الف ( قانون : قانون ن ام جامع دامپروری 

 ب ( وزارت : وزارت جهاد کشاورزی

 ج ( مرکز : مرکز اصالح نژاد و بهوبد تولیدات دامی کشور

 ( سازمان : سازمان جهاد کشاورزی استان  د

حقیقی است که سوی دیگر قانون شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار شخی حقوقی یا  7ماده  برابر : ه ( پیمانکار

) اتحادیه  امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان بر عهده گرفته است .

 دامپروری (.فنی و مهندسی ، شرکت های خدمات  ی کشاورزی و دامداری، تعاونی هادامداران

پرور یک یا نند نوع دام اشتغال داشته باشد ، دامدار به شخی حقیقی یا حقوقی که به نگهداری و  و ( دامدار:

 گفته می شود.

 : دامداری که در داخل و حاشیه روستا احداث گردیده است .دامداری روستاییز ( 

ح ( دامداری صنعتی : نگهداری و پرورش یکی از انواع دام های اهلی را با استفاده از شیوه های متداول و پیشرفته 

 مداری صنعتی می گویند.علم دامپروری دا

ار ستقرا محل و دنبومی ،آمیخته یا اصیل دارا باش راس دام ماده مولد 5: گله هایی که دارای حداقل ط ( گله پشتیبان

 اقدام به وبرخورداربوده امکانات و تجیزات الزم برای شیردوشی ) ثابت و سیار(  که ازمی باشد در روستا  آنها

، که از داده های آنان در امور اصالح نژادی را داشته باشند و وقایع گله اطالعاتانجام تلقیح مصنوعی و ثبت 

 استفاده گردد.

می باشند که بعنوان  از انواع نژادهای وارداتی : گله های وارداتی و اصیلهسته های اصالح نژادی پشتیبانتبصره : 

 گله هسته اصالح نژادی تلقی میشوند.

جرایی اصالح نژادی ) ثبت مشخصات ، رکوردگیری شیر ، تلقیح مصنوعی ، رکورد ی ( عملیات : من ور عملیات ا

 برداری وزن و .. (

حفظ و حراست نژادهای  ) تولید اسپرم ،تحت پوشش عملیات اصالح نژادیمحل نگهداری دام های  :ک ( ایستگاه

 ، انجام ترکیب ژنتیکی دام های انتخابی (مختلف دامی

 :ی پروژه اجرانامه  : شیوه 2ماده 

به من ور انجام عملیات . گردد انجام پوشش تحت دامهای کلیه برای بایستی رکوردگیری و مشخصات ثبت عملیات

انتخواب شووند و  مادرانشوان و خود تولیدی و ظاهری صفات اساس تلقیح مصنوعی بایستی برترین نرهای گله بر



5 
 

حت پوشش و سایر گلوه هوای منطقوه کوه تحوت اسپرم آنها جمع آوری گردد و جهت تلقیح مصنوعی برای گله ت

پوشش می باشد مورد استفاده قرار گیرد و گاوهای نر برتر نژاد بومی جهت اسپرم گیری به مرکز اصالح نژاد منتقل 

می شود تا برای استهسال جنین و یا اسپرم با هدف حفظ ذخیره ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرد همچنین این اسپرم 

ت گله داران داوطب در اختیار آن ها قرار می گیرد. توجه به اینکه یکی از اهوداف ایون پوروژه در صورت درخواس

بهبود و توسعه نژاد می باشد لذا انجام و دقت در رکوردگیری شیر مولدین پس از زایش ضوروری بووده، همچنوین 

 افوزایش ز موی باشود. جهوترکوردگیری اوزان بدو تولد و وزن از شیرگیری نیز از مهمترین رکوردهای موورد نیوا

 و حوذف تولیود کوم دامهوای شویر، رکوورد براساس بایستی آتی، سالهای در پوشش تحت گله در تولیدی راندمان

در  .شوند داده و یا سایر گله های تحت پوشش تالقی گله نرهای برترین اسپرم با و انتخاب برتر ماده مولد دامهای

 بوه گلوه تولیود، کوم دامهوای حذف و برتر مولدین انتخاب ه سال اول( باادامه اجرای پروژه در سالهای آتی) مشاب

یافت و جهت ایجاد هسته باز اصالح نژادی در منطقه می توان یکی  خواهد سوق باالتری تولید و وری بهره سمت

ت و از برترین گله های تحت پوشش را که دارای مولدین برتر می باشند )در صورت تایید مرکز  بر اساس اطالعا

رکوردهای ارسال شده  و تجزیه و تحلیل آنهوا( انتخواب نموود. ایون پوروژه در سوه ایسوتگاه گواو بوومی سورابی 

و گله های مردمی واجد شرایط اجرا موی گوردد. آمیختوه  (خوزستان)و نجدی  (گیالن)، تالشی (آذربایجان شرقی)

وت از نژادهای بومی و نژادهای دومن وره درصد با پایه های مادری و پدری متفا 75و 50 گری با سهم های خونی

و غیر هلشتاین انجام خواهد گرفت. انتخاب با توجه به آمیخته های موجود در هور منطقوه و تووان ژنتیکوی موورد 

انت ار نژادهای اصیل در شرایط آب و هوایی مختلف صورت می گیرد. گوساله هوای نور حاصول از سوهام نوژادی 

صد از بهترین گوساله های نر گله های مردمی که دارای شوجره ، تیوظ ظواهری و مختلف در ایستگاهها و  یک در

اطالعات تولید مادر و خویشاوندان مطلوب بوده جهت آزمون عملکرد صوفات تولیدشویر، گوشوت و تولیود مثول 

 75- 50له های مردمی گوساله های نور استفاده می شوند برای کوتاهتر نمودن دوره سنتز سهام نژادی مختلف از گ

درصد خریداری می گردد. کلیه عملیات اجرایی مربوط به گله های مردمی از طریق پیمانکواران بخوش خصوصوی 

 انجام خواهد گردید.

 عملیات اصالح نژادی 1-2

 : ثبت مشخصات الف (

 ثبت مشخصات گاوهای نر و ماده: -1

شناسونامه رسومی و صودور  –مراحل مختلف ثبت مشخصات شامل : نصب شماره گوش یا زدن شماره بودن 

تن یم شجره دام بوده که در ایستگاهها و گله های مردمی واجد شرایط انجام می شود. کلیه دامهای موجوود در 
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شماره   -ایستگاه )نر و ماده ( باید ثبت شده و برای آنها شناسنامه صادر گردد.  به هنگام ثبت دام شماره ثبت  

 -سهم نژادی  -وزن گوساله  –نحوه تولد  –جنسیت  -ایش مادر دوره ز –تاریخ تولد  –گوش یا شماره بدن 

دفعات تلقیح و در نهایت ثبت اطالعات پدر و مادر باید مورد توجه قرار گیرد. الزم  –شماره اسپرم تلقیح شده 

به توضیح است که عالوه بر تکمیل فرم شناسنامه فرمهای مرتبط با ثبت مشخصات نیز باید تکمیل گردند . این 

 . لیست حذف و انتقال –لیست تطبیقی  –لیست مشخصات   - رمها عبارتنداز: فرم اطالعات گله یا ایستگاهف

: فرم  اطالعات گله یا ایستگاه باید قبل از بقیه فرمها وارد برنامه نورم افوزاری مرکوز اصوالح نوژا م دام  1تذکر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      گردد.                                                      

: تخصیی شماره ثبت توسط کارشناس مربوطه که آموزشهای الزم را در این زمینه گذرانیده باشد انجام  2تذکر

 پذیرد .

: نحوه تخصیی شماره ثبت دامهای ایستگاه بر مبنای تاریخ تولد انجام میگردد بدین صورت که بعد از  3تذکر

مرتب کردن دامهای ایستگاه بر اساس تاریخ تولد اولین شماره ثبت بوه بزرگتورین دام ایسوتگاه تخصویی داده 

 خواهد شد.

کیل شناسنامه برای گوسواله هوای نور بوه جهوت : ثبت نتاج گوساله های نر و ماده ضروری میباشد. تش 4تذکر

  استفاده از آنها در آینده برای اسپرم گیری یا استفاده در گله های مردمی الزامی می باشد.

: اطالعات جمع آوری شده در قالب فرمها بعداز برطرف نمودن اشکاالت احتمالی وارد برنامه نورم افوزاری  5تذکر

    مرکز اصالح نژاد دام گردد. 

 سال اول: 1Bو گوساله های نر  1Fبت مشخصات گاوهای ماده ث -2

فعالیتهای الزم در زمینه ثبت مشخصات برای سال دوم در رابطه با نصب شماره گوش، شوماره بودن )کپول( و 

( حاصول  B1و نور  F1گوساله های متولد شده در سال دوم )ماده  صدور شناسنامه همانند سال اول می باشد.

)گاو  –)گاو بومی با اسپرم یا گاو نر بومی (   -ل می باشند. ) گاو بومی با اسپرم گاو اصیل( تالقی نژادهای ذی

 –)گاو اصیل با اسپرم گاو اصیل (. با توجه به تالقی های مذکور نژادهای آمیخته  –اصیل با اسپرم گاو بومی ( 

های بعود نیوز بوه هموین رویوه اصیل در سال دوم بدنیا خواهند آمد. نحوه ثبت مشخصات برای سال  –بومی 

 خواهد بود.

 : شیر رکوردگیری ب (
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 –عملیات رکورد گیری شیر گاوهای مولد موجود در ایستگاه )گاوهای مولد آمیخته با سوهام نوژادی مختلوف 

من ور بورآورد تووان تولیودی دامهوا در دوره هوای شویردهی ه گاوهای مولد هلشتاین ( ب -گاوهای مولد بومی

 ذیل انجام می شود. ختلف طبق جدولم

 75روز )با احتساب روز زایش و روز رکوورد گیوری (و حوداکثر  5تذکر : شروع اولین رکورد ماهیانه حداقل 

 روز پس از زایش انجام میگردد.

اعموال بوه من وور  .رکورد گیری شیر با ن ارت کارشناس ایسوتگاه انجوام گیورد، به من ور ثبت دقیق اطالعات

اطالعات مورد نیاز به هنگام رکوردگیری میتوان به  از نالیز اطالعات هر ماه انجام گردد.آمدیریت قوی در گله، 

تاریخ تلقیح  –دفعات تلقیح  -تاریخ خشکی -تاریخ زایش–دوره زایش  -نژاد –شماره ثبت گاو یا شماره بدن 

قبل از رکوورد گیوری ات حیواناطالعات فرم زایش اشاره کرد.  شماره اسپرم یا شماره گاو نر -منجر به آبستنی

، اخوذ (کیلوگرم)شیر برای هر راس دام مولد شوامل : وزن شویر گیریرکوردعملیات و سپس  شدهشیر تکمیل 

نمونه شیر در ظروف مخصوص رکوردگیری حاوی بی کرومات پتاسیم ، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تجزیوه 

 صورت پذیرد.امه مرکز ر برنخشکی دو زایش، ثبت اطالعات فرمهای رکورد شیر ،شیر

کوه موورد تان گیری تکمیل شده به آزمایشگاه شویر اسویک نسخه از فرم رکوردگیری به همراه ظروف نمونه .1

 )هر ماه یکبار(. جهت آنالیز اجزاء شیر تحویل داده شودتایید مرکز باشد، 

 شود.م بر اساس برنامه آزمایشگاه شیر معاونت امور دام استان انجا بندی رکوردگیری زمان .2

 شود.های مولد ماهیانه و حداقل در دو نوبت دوشش)ظهر و شب( انجام رکوردگیری از دام .3

ثانیوه  30نمونه های اخذ شده شیر باید از هر دام بطور مجزا و با رعایت هوادهی مناسب یا همزدن حوداقل  .4

 ردد.ارسال گ مورد تایید ساعت به آزمایشگاه شیر استان یا شهرستان 24حداکثر ظرف مدت 

و در صوورت ، پوروتیین با تعیین درصود نربویو روز یکبار  35الی  25 انجام عملیات رکوردگیری شیر هر .5

  گیرد.برای هر دام صورت  توانائی آزمایشگاه شیر استان، شمارش سلولهای بدنی

صله بوین و رعایت حداکثر فارکورد متوالی از شیر در هر دوره شیردهی  6هر راس دام مولد باید حداقل  از  .6

شروع اولین رکوردگیری ماهیانوه دامهوای مولود تحوت پوشوش اخذ گردد. روز (  75زایش و اولین تست )

گیورد. موی روز پس از زایش انجوام  75روز )با احتساب روز زایش و روز رکورگیری( و حداکثر  5 حداقل

 عملیوات حوت پوشوشاز  زایوش بایسوتی ت روز پوس 75پوشش حداکثر توا  قابل ذکر است دام مولد تحت

حداقل فاصوله . الزم به یادآوری است که انجام پذیردرکوردگیری ماهیانه آن  اولین داشته وقرار  رکوردگیری
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جهت جلوگیری از خطوای انودازه گیوری در مقودار نربوی و زمانی برای برداشتن نمونه شیر پس از زایش 

 پروتیین روزهای اولیه شیردهی می باشد )ترکیب آغوز(.

اگر گاوی در طول دوره شیردهی سقط کند آن دوره ادامه یافته و رکوردها تحت هموان دوره ثبوت خواهنود  .7

شد ولی ننانچه سقط جنین در ماه های پایانی دوران آبستنی و نزدیک به دوره خشوکی باشود، روز بعود از 

 .سقط اولین روز دوره شیرواری جدید محسوب میگردد

افزارتحت وب مرکوز و در فورم اخذ شده از آزمایشگاه شیر استان را در نرمپیمانکار موظف است اطالعات   .8

 هائی که طراحی شده وارد و یک نسخه از گزارش حاصل از برنامه را دراختیار دامدار قرار دهد.

و بهبود تولیدات نژاد مرکز اصالح ،برداری توسط کارشناسان استانن ارت بر صحت رکوردگیری و نمونه .9

 گردد. میانجام  خصوصی طرف قرارداد با معاونت امور دام استان دامی و بخش

ن شده باید در دامهای مولدی که تحت پوشش عملیات تلقیح یرکوردگیری شیر با توجه به حجم عملیات تعی .10

 مصنوعی و دارای ثبت مشخصات می باشند، صورت گیرد.

 ج ( تلقیح مصنوعی :

ه پروژه در حال اجرا می باشد به جهت برقراری ارتبواط ژنتیکوی، اسوپرم پیمانکار موظف است در گله هایی ک -1

 های مصرفی را از دامهای ممتاز سنتز شده در مراکز اصالح نژادی و مورد تایید این مرکز تهیه نماید.

 عملیات تلقیح مصنوعی صرفا در گله هایی که عملیات ثبت و رکورد شده اند انجام می پذیرد. -2

نوعی باید با توجه به محیط نگهداری دام و شرایط آب و هوا و... از اسپرم های سنتز شوده مامورین تلقیح مص -3

 با سهم نژادی متعارف استفاده نمایند.

توجه: میزان مصرف و تولید نتاج حاصله از اسپرم های سنتز شده در ارزیوابی موامورین تلقویح مصونوعی           

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

های صادره از شبکه تلقویح مصونوعی مرکوز اصوالح نوژاد دام و بهبوود ر موظف به اجرای دستورالعملپیمانکا -4

 باشد.تولیدات دامی می

های تلقیح مصنوعی ، باید اطالعات مربوطه را  در برناموه تحوت وب  پیمانکار موظف است بعد از تکمیل فرم -5

 این مرکز وارد نماید.

سین و ناظرین معاونت امور دام اسوتان و مرکوز اصوالح نوژاد دام و بهبوود گویی بازرپیمانکار موظف به پاسخ -6

 تولیدات دامی در این خصوص خواهد بود.
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پیمانکار موظف است مأمورین تلقیح کننده کم بازده را پس از تشخیی کارشناسان اموور دام و مرکوز اصوالح  -7

 نژاد دام و بهبود تولیدات دامی تعویض نماید.

 فقط از مأمورینی استفاده نماید که دارای مجوز مهارت تلقیح مصنوعی معتبر هستند.پیمانکار موظف است  -8

 تلقیح بینی شده است. 3تعداد دفعات تلقیح برای دامهای تحت پوشش حداقل یک و حداکثر 

 د ( رکورد گیری وزن :

 رنامه این مرکزاندازه گیری وزن تولد، از شیرگیری و بلوغ برای دامهای نر متولد شده و ثبت آنها در ب -1

 رکوردگیری وزن بوسیله باسکول و یا از طریق اندازه گیری قد و دورسینه انجام گردد.  -2

تذکر: رکوردگیری وزن از دامهای نری که مادرانشان تحت پوشش عملیات رکوردگیری شیر می باشند، صورت 

 گیرد.

 ( عملیات پشتیبانی2-2

 

 شرح وظایف -3ماده 

 :و بهبود تولیدات دامی کشورژاد وظایف مرکز اصالح ن الف (

مرکزموظف است نسبت به تن یم و تامین اعتبارات و تخصیی به هر پروژه برای استان تحت پروژه  (1

 در ابتدای هر سال مالی اقدام نماید .

 تعیین حجم عملیات پروژه برای هر سال اقدام نماید .مرکز موظف است نسبت به  (2

 ری معاونت هر استان .بازآموزی شیوه اجرای پروژه با همکا (3

 ایجاد امکانات نرم افزاری و پشتیبانی از سامانه های اصالح نژادی مرکز (4

 آنالیز اطالعات جمع آوری شده و اطالع رسانی به استان (5

 ن ارت عالیه به پروژه در حال اجرای هر استان (6

 تهیه گزارشات عملکردی پیمانکاران و ارائه نتیجه گزارشات به استان (7

 عاونت بهبود تولیدات دامی استان :وظایف م ب (

 ن ارت بر اجرای صحیح عملیات پروژه در گله های استان (1

 تن یم قرارداد بین پیمانکار و معاونت جهت اجرای عملیات و ارسال یک نسخه قرارداد به مرکز (2

 جذب اعتبارات و هزینه کرد اعتبارات تعیین شده برای هر پروژه به میزان اعالم شده به استان (3

 یه گزارش نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیصی با ریز جزئیات و اعالم به مرکزته (4
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 همکاری با پیمانکاران در جهت دریافت مواد ژنی و سایر خدمات مورد نیاز دامدار  (5

 پیمانکار:ج ( 

 ج( مشخصات پیمانکار-1

 ج( وظایف پیمانکار-2

 ین دستورالعملشناسایی گله های واجد شرایط اشاره شده در بند )ط( تعاریف ا (1

طبق دستورالعمل دفتر  ، صدور شناسنامه رسمیمشخصات ) نصب شماره گوشانجام کلیه مراحل ثبت  (2

اصالح نژاد دام  ، زایش و ورود به سامانه مرکزانساب مرکز، تکمیل کلیه فرم های حذف، انتقال، خشکی

 ( .سنگین

 مرکز ثبت گردد.م سنگین اصالح نژاد داماهه در سامانه  3اطالعات باید حداکثردر دوره  (3

طبق دستورالعمل   RFID ،Bolus ،Microchipرعایت استاندارد انتخاب شماره های گوش ویژووال،  (4

 واحد هویت گذاری مرکز.

 تامین لوازم مورد نیاز رکوردگیری شیر ودر اختیار قرار دادن دامدار. (5

 ر برقراری ارتباط ژنتیکیتهیه اسپرم های مصرفی ازدام های نر ممتاز با تایید مرکز به من و (6

قیح ماهر اقدام و درصورت واجد پیمانکار موظف است نسبت به شناسایی و بکار گیری مامورین تل (7

 شرایط نبودن مامور را تعویض نماید.

 پیمانکار موظف است فقط از مامورینی استفاده نماید که دارای مجوز تلقیح مصنوعی معتبر هستند. (8

 شرح وظایف دامدار :د ( 

 الزم را بعمل آورد .مدار موظف است نسبت به همکاری با پیمانکار و معاونت استان اقدام دا (1

 .تامین محل خواب در زمان رکوردگیری شیر برای پیمانکار پروژه (2

 ثبت  دقیق زایش ها ، تلقیحات ، حذف یا نقل و انتقال دام بعهده دامدار می باشد. (3

کامل با پیمانکار ، معاونت استان و مرکز اصالح نژاد جهت  دامدران هسته اصالح نژادی متعهد به همکاری (4

 انجام کلیه امور اصالح نژادی و اطالعات گله میباشند.

 تعرفه خدمات : - 5ماده 

مبلغ تعرفه و تلقیح که به ازای هر راس دام  ، زایش، رکوردگیریمشخصات اقدامات اصالح نژادی از جمله ثبت

  .باشدمی  1398برای سال ریال  2000000

 نحوه ثبت و ورود اطالعات در سامانه : - 6ماده 
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 سونگین پیمانکاران موظفند کلیه مراحل مدیریت اطالعات مطابق با سامانه تحت وب مرکز اصالح نژاد دام .1

گوش با شماره  شماره)نصب  صدور شناسنامهکشور را که به ترتیب شامل : فرم های ثبت مشخصات گله،  

زایش، وزن کشی، انتقال یاجابجائی دام)در صورت نیواز(، رکوورد شویر، خشوکی،  تلقیح ، ،رقمی( 15ملی 

را تکمیل و یک نسخه به دامدار تحویل نماینود و شناسونامه هوای صوادر شوده را  زایش و تلفات یا حذف

 اسکن و فایل مربوطه به مرکز اصالح نژاد ارسال گردد .

در پنجوره اطالعات جموع آوری شوده را   1ه در بند پیمانکاران موظفند بعد از تکمیل فرم های عنوان شد .2

 وارد نماید. برنامه تحت وب مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی "آمیخته"ورودی انتخاب نژاد 

 

 استان های تحت پوشش:

دمی و گله های مر (خوزستان)و نجدی  (گیالن)، تالشی (آذربایجان شرقی)این پروژه در سه ایستگاه گاو بومی سرابی 

 واجد شرایط اجرا می گردد.

 
    1306017000استانی(  با شماره  -)ملی 1397این دستورالعمل بر اساس موافقتنامه اعتبارات هزینه و منابع سال 

 .ت این پروژه الزم االجرا می باشدتنظیم گردیده و برای کلیه استان های تح

 


