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 ضوابط واردات گوسفند و بز :

  تعاریف اختصاصی

پرواربندی : به نگهداری و پرورش دام های مستعد )بره و گوساله  و ...( با تغذیه تکمیلی در مدت زمان معین به  -الف

 منظور تولید گوشت ، پروار بندی گویند. 

 ماهه شیشک نامیده می شود.  12ماه تا  6شیشک : بره از سن -ب

 ری : هر نوع دام که  از نظر شرع مقدس اسالم پس از کشتار قابلیت مصرف برای انسان داشته باشد.دام کشتا-ج

 مرکز : مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی -د

    ؛ توليد مواد ژنی و تكثير:اصالح شده جهت  پرورش پرتوليد ضوابط اختصاصی واردات گوسفند و بز نر مولد -1
 جهادسازمان مزرعه ای مورد تائید  پرورش دام سبک  و پروانه بهداشتی روانه بهره برداریمتقاضی دارای پ -1-1

 د . نباش کشور استان و سازمان دامپزشکی کشاورزی

دام مورد کامل ثبت شده  شجره نسل 3خلوص نژادی صد در صد و رجیستر باشد. ارائه شناسنامه رسمی با حداقل -2-1

 الزامی است . مبداو مورد تائید انجمن نژادی یا اتحادیه تولید کننده کشور  نظر )شامل جنس و تاریخ تولد(

مبداء  مسئول کشوربهداشتی و دامپزشکی نهاد  ؛فاقد اختالالت و ناهنجاریهای ژنتیکی اعالم شده از سوی موسسه -3-1

 در این خصوص ارائه مستندات قبل از واردات الزامی می باشد . د.نباش

سن  ؛ مشخصات تعداد، وزن ویات ظاهری و بدنی مطلوبت کامل از نظر صفات تولیدی، خصوصادارای اطالع-4-1

مربوط به سال واردات عملکرد واقعی سایر شاخصهای اقتصادی باشند و پدر و مادر آنها باید دارای اطالعات  همچنین

 این بند بر اساس نیاز کشور با تائید مرکز می تواند اعالم گردد.   باشد.

آنها توسط منابع رسمی کشور مبداء  PTAو یا BVدارای عملکرد تولید واقعی بوده و  بایدمادران گوسفند و بز نر -5-1

  عملکرد واقعی باشند.براساس آخرین اطالعات 

درصد از مولدین، نر  10رعایت نسبت دام نر به ماده ضروری است )حداقل با توجه به جمعیت محدود وارداتی -6-1

 باشند(.

با توجه به نیاز اصالح نژادی در طرح های ملی  )دام زنده و مواد ژنی( صدور مجوز فنی برای انواع نژادهای وارداتی -7-1

 ، اسامیموظف است ساالنه تحقیقات علوم دامی کشور  مرتبط با گوسفند و بز کشور توسط مرکز تعیین می گردد. موسسه

 را به مرکز اعالم نماید .از کشور مورد نیوارداتی پرتولید  ونژادهای گوسفند و بز 

باالی جامعه مبداء در مورد صفات چندقلوزایی، زنده مانی بره و  %20گوسفند و بز نر گوشتی باید دارای ارزش ارثی  -8-1

شیرگیری در یک زایش یا بزغاله وزن شیرگیری ، فاصله زایش و تعداد بره   (LAMB SURVIVAL)بزغاله 

(WEANED)  . باشند 

پروتئین و چند  ،باالی جامعه مبداء در مورد صفات مقدار شیر ، چربی  %20شیری دارای ارزش ارثی  نژادزهای نرب-9-1

 باشد. و طول دوره شیردهی قلوزائی 

 ماه باشد.  24ماه و حداکثر  3گوسفند و بز نر اصالح شده وارداتی حداقل سن بهترین -10-1

با شماره ثبت اتی در سامانه نرم افزار اصالح نژاد دام مرکز دیه دامهای وارمطابق با دستورالعمل مرکز و ثبت کل -11-1

 بین المللی دام از کشور مبداء صورت پذیرد.

  :اصالح شده پرتوليد ت گوسفند و بز مادهادضوابط اختصاصی وار-2
شده و مورد تائید نسل کامل ثبت  3خلوص نژادی صد در صد و رجیستر باشد . ارائه شناسنامه رسمی با حداقل -1-2

 است. متناسب با ظرفیت گله پرورشی الزامیانجمن نژادی یا اتحادیه تولید کننده کشور متبوع 

نژاد رجیستر مربوط به همان نژاد )با  یا جنین اسپرم دام نر، ن ماده )گوسفند و بز( بایستی با استفاده ازدیکلیه مول -2-2

  ( بارور شده باشند .%100خلوص 

شجره گوسفند و بز نر استفاده شده )جفتگیری طبیعی  یا تلقیح مصنوعی ( با گوسفند و بز ماده وارداتی باید تا :  1تبصره 

 نسل معلوم باشد .  3
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و بز ماده مولد وارداتی باید دارای شناسنامه رسمی از گوسفند : گوسفند و بز نر استفاده شده به منظور آبستنی  2تبصره 

 کشور مبداء باشد.

 ماه بوده و بایستی آبستن نباشد 7و حداکثر  3ن بره و بزغاله ماده اصالح شده وارداتی حداقل س -3-2

 ماه باشد . 15وحداکثر  7سن شیشکهای ماده )آبستن و غیر آبستن(حداقل  -4-2

 .ابستنی باشد  سوم سال نبوده و حداکثر در شکم دوم و ماه 5/2سن میش یا بز ماده مولد وارداتی بیش از  -5-2

 نیبا شماره ثبت باتی در سامانه نرم افزار اصالح نژاد دام مرکز دمطابق با دستورالعمل مرکز و ثبت کلیه دامهای وار -6-2

  .ردیدام از کشور مبداء صورت پذ یالملل

 

  : اصالح شده پرتوليد مولد و  فرآیند واردات گوسفند و بز نر -3
یا بنام  ور به مهر شرکتهمدات گوسفند و بز نر اصالح شده با سربرگ مدرخواست کتبی متقاضی مبنی بر وارارائه -1-3

شامل کپی پروانه پهره برداری و کپی پروانه بهداشتی مورد تائید سازمان جهاد مستندات ؛ به همراه ارائه  به مرکز متقاضی

ی کامال واضح از مدارك همچنین کپ ؛نظام مهندسی کشاورزی و دامپروری، سازمان دامپزشکیسازمان کشاورزی استان؛ 

 به نام متقاضی ، کد اقتصادیکارت بازرگانیروزنامه رسمی، آکهی تغییرات، ثبت شرکت متقاضی شامل اساسنامه،مربوط به 

  یا شرکت .

از کشور مبدا، مبنی بر تائید و تامین تعداد دام مورد تقاضا جهت  یا انجمن نژادی ارائه پروفرم شرکت یا اتحادیه -2-3

 .؛ با مشخصات کامل اعالم شده در ضوابطواردات

 واردات دام مرکز. صادرات و اخذ تائیدیه کمیته فنی  -3-3

 و بارگزاری مدارك در سامانه . متمرکز مجوزهای تجارت خارجیسامانه ثبت سفارش واردات در -4-3

 ی کشور. پیگیری تائید مراحل ثبت ، توسط متقاضی تا تائید نهائی مرکز و سازمان دامپزشک -5-3

ارائه تصویر مشخصات کامل ژنتیکی دام به همراه تصویر شناسنامه معتبر گوسفند و بز نر مورد تقاضا براساس  -6-3

 ضوابط اختصاصی واردات گوسفند و بز نر اصالح شده به مرکز. 

ی تولید و تکثیر مواد تبصره: تائید مفاد این بند برای دامهای معرفی شده از طرف متقاضیان احداث واحدهای پرورش صنعت

 الزامی است .نیز ژنی دام سبک)دام مولد، اسپرم، جنین( 

شده سالمت و بهداشت دستگاه تناسلی گوسفند و بز نر اصالح شده از مراجع رسمی کشور مبداء  ارائه گواهی تائید -7-3

 به مرکز .

ارزش اصالحی صفات تولیدی تائید مبنی بر  نماینده رسمی مرکز ازکشور مبدا؛و تائید و ارزیابی میدانی کارشناس -8-3

 منتخب و ارائه شده از کشور مبدا مندرج در شناسنامه دامهای

 کلیه هزینه های اخذ ویزا، بلیط، ایاب و ذهاب و اقامت بعهده متقاضی خواهد بود . تبصره:

مندرج در سایت  نه ای دامضوابط بهداشتی و قرنطی تعیین نسبت به ،متقاضی موظف است قبل از هر گونه اقدام -9-3

بدیهی است مجوز واردات برای کشورهایی که بلحاظ تدوین  نماید.حاصل  اطالع رسمی قرنطیه سازمان دامپزشکی کشور

 پروتکل بهداشتی مورد تائید سازمان دامپزشکی کشور می باشند انجام خواهد پذیرفت. 

 

 :ح شده اصال و پرتوليد فرآیند واردات گوسفند و بز ماده مولد -4
یا  هور به مهر شرکتماصالح شده با سربرگ م ماده پرتولید ودرخواست کتبی متقاضی مبنی بر واردات گوسفند و بز  -1-4

؛ به همراه ارائه مستندات شامل کپی پروانه پهره برداری و کپی پروانه بهداشتی مورد تائید سازمان  به مرکز بنام متقاضی

جهاد کشاورزی استان؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و دامپروری، سازمان دامپزشکی؛ همچنین کپی کامال واضح از 

نامه رسمی،کارت بازرگانی، کد اقتصادی به نام روز ،راتییتغ یآکه مدارك مربوط به ثبت شرکت متقاضی شامل اساسنامه،

 متقاضی یا شرکت . 
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ارائه پروفرم شرکت یا اتحادیه یا انجمن نژادی از کشور مبدا، مبنی بر تائید و تامین تعداد دام مورد تقاضا جهت  -2-4

 واردات؛ با مشخصات کامل اعالم شده در ضوابط؛  مندرج در پروفرما . 

 ه فنی صادرات و واردات دام مرکز.اخذ تائیدیه کمیت -3-4

 ثبت سفارش واردات در سامانه نرم افزار تحت وب، وزارت صنعت معدن تجارت و بارگزاری مدارك در سامانه .-4-4

 پیگیری تائید مراحل ثبت ، توسط متقاضی تا تائید نهائی مرکز و سازمان دامپزشکی کشور.  -5-4

مورد تقاضا براساس  مادهام به همراه تصویر شناسنامه معتبر گوسفند و بز ارائه تصویر مشخصات کامل ژنتیکی د -6-4

 اصالح شده به مرکز.  مادهضوابط اختصاصی واردات گوسفند و بز 

تبصره: تائید مفاد این بند برای دامهای معرفی شده از طرف متقاضیان احداث واحدهای پرورش صنعتی تولید مواد ژنی 

 جنین( الزامی است .دام سبک)دام مولد، اسپرم، 

اصالح شده از مراجع رسمی  ماده پرتولیدوشده سالمت و بهداشت دستگاه تناسلی گوسفند و بز  ارائه گواهی تائید -7-4

 کشور مبداء به مرکز .

تائید و ارزیابی میدانی کارشناس ونماینده رسمی مرکز ازکشور مبدا؛ مبنی بر تائید ارزش اصالحی صفات تولیدی  -8-4

، کلیه هزینه های اخذ ویزا، بلیط، ایاب و ذهاب و اقامت منتخب و ارائه شده از کشور مبدا ج در شناسنامه دامهایمندر

 بعهده متقاضی خواهد بود .

مندرج در سایت  ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای دام تعیین نسبت به ،متقاضی موظف است قبل از هر گونه اقدام -9-4

بدیهی است مجوز واردات برای کشورهایی که بلحاظ تدوین  نماید.حاصل  اطالع کی کشوررسمی قرنطیه سازمان دامپزش

 پروتکل بهداشتی مورد تائید سازمان دامپزشکی کشور می باشند انجام خواهد پذیرفت. 

 

 :)نر و ماده( اصالح شده پرتوليد  اضيان وارد کننده گوسفند و بز مولدقتعهدات مت-5
عات هویت گذاری)تلفات، حذف، نقل و انتقال(، شجره، رکورد صفات تولیدی کلیه دامهای تعهد ثبت کلیه اطال -1-5

و مطابق با دستور العمل هویت گذاری مرکز وارداتی در سامانه نرم افزار جامع هویت گذاری و اصالح نژاد دام کشور 

 .  بصورت مداوم انجام پذیرد

 جوز پروانه بهره برداری واحد خواهد گردید.تبصره: تخلف از موضوع فوق مورد پیگرد تا ابطال م

معرفی شده یا ایستگاه  واحد پرورشیمولد اصالح شده وارداتی را به پرتولید گوسفند و بز  استمتقاضی متعهد  -2-5

گزارش مربوط به  تا فرایند قرنطینه دامهای وارداتی در واحد مذکور سپری گردد. بدیهی است تولید اسپرم منتقل نموده

 )مربوط به سازمان دامپزشکی است( حذف شود اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور باید ارائه گردد. مرکز

 متقاضی موظف است مالکیت گوسفند و بز مولد اصالح شده )نر و ماده( را به تائید مرکز رسانده و ثبت نماید .-3-5

موظف است اسپرم های  د تولید و توزیع مواد ژنی پرتولید در صورت احداث واحگوسفند و بز نر  وارداتمتقاضی -4-5

حاصل از گوسفند و بز نر مولد اصالح شده را مطابق کد ایستگاه و ثبت اعالم شده از سوی مرکز بر روی  پایت های اسپرم 

ن )مروبط به دستورالعمل صدور مجوز ایستگاه تولید مواد ژنی است نیاز به ذکر در ای حک و تولید و توزیع نماید .

 دستورالعمل ندارد(

 

 ضوابط اختصاصی واردات مواد ژنتيكی )اسپرم و جنين( از گوسفند و بز اصالح شده -6
نسل کامل ثبت شده و مورد تائید  3د. ارائه شناسنامه رسمی با حداقل نخلوص نژادی صد در صد و رجیستر باش -1-6

  انجمن نژادی یا اتحادیه تولید کننده کشور متبوع الزامی است.

باشد ؛ در این یا نهاد مسئول کشور مبداء  فاقد اختالالت و ناهنجاریهای ژنتیکی اعالم شده از سوی موسسه  -2-6

 خصوص ارائه مستندات قبل از واردات الزامی می باشد.

دارای اطالعات کامل از نظر صفات تولیدی ، خصوصیات ظاهری و بدنی مطلوب و یا سایر شاخص های اقتصادی  -3-6

 ند و پدر و مادر آنها باید دارای اطالعات عملکرد واقعی باشند . باش
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کشور مبداء  معتبر آنها توسط منابع PTAیا  BV ؛مادران مواد ژنتیکی مورد نظر دارای عملکرد تولید واقعی بوده -4-6

 برآورد شده باشد .  براساس آخرین اطالعات مربوط به صادرات و واردات

ی اسپرم و جنین انواع نژادهای وارداتی با توجه به نیاز اصالح نژادی و طرح های ملی در صدور مجوز فنی برا -5-6

 گوسفند و بز کشور توسط مرکز تعیین می گردد. 

باالی جامعه مبداء مورد تائید مرکز در مورد صفات  %20اصالحی دارای ارزش  بایدمواد ژنتیکی گوسفند و بز وارداتی  -6-6

یا بزغاله شیرگیری شده در یک  بره دقلوزایی،زنده مانی ، وزن شیر گیری ، فاصله زایش و تعدادچنطول دوره شیرواری، 

 زایش باشد . 

جامعه مبداء مورد تائید مرکز در مورد صفات  یباال %20 اصالحیمواد ژنتیکی در بز شیری وارداتی دارای ارزش -7-6

  چربی و پروتئین شیر و چند قلوزایی باشد . ،  مقدار شیر

 صورت پذیرد.اتی در سامانه نرم افزار اصالح نژاد دام مرکز دمطابق با دستورالعمل مرکز و ثبت کلیه دامهای وار -8-6

  : ضوابط صادرات گوسفند و بز -7 
 و کردی شمال خراسان ممنوع می باشد . ، قره گل صادرات گوسفند از نژاد کلکوهی ، سنگسری -1-7

 ممنوع می باشد . )مرغز( ، عدنی و مرخز صادرات بز از نژاد نجدی -2-7

 ماده ممنوع می باشد .  صادرات دام سبک از جنس -3-7

 تنظیم بازار گوشت قرمز در و اصالح نژادی سیاست های ضوابط، قوانین و تابعصادرات دام سبک نر پروار شده  -4-7

 می باشد .  بوده و با رعایت این ضوابط و قوانین بالمانعکشور 

 ماه باشد . 5ایت حداقل سن بره و بزغاله رع -5-7

 کیلوگرم باشد.  20 نر کیلو گرم و بزغاله 30رعایت حداقل وزن بره نر  -6-7

 راس دام سبک می باشد .  2000سقف میزان مجوز صادرات برای هر متقاضی در هر نوبت حداکثر -7-7

د قربان ، ایام حج  و ...( و در مقاطعی که قیمت صدور مجوز صادرات دام در ایام و ماههای خاص )ماه محرم ، عی-8-7

 گوشت قرمز و دام زنده کشتاری تحت تاثیر صادرات افزایش می یابد ممنوع است. 

از کشور می  قبلیبرای متقاضی منوط به ارائه مدارك گمرکی مبنی بر خروج دام های نوبت  بعدیصدور مجوز نوبت  -9-7

 سایر مدارك ارائه شود . باشد . این مدارك می بایستی همراه 

 متقاضی قبل از خرید دام و انتقال به قرنطینه بایستی از ضوابط و نوع دام قابل صادرات مطلع شود .  -10-7

فرم مربوط به بازدید کارشناس امور دام شهرستان از دام ها تکمیل ، تایپ ، تائید و امضا )با ذکر نام و نام -11-7

 ده ( و ممهور به مهر امور دام شهرستان باشد . خانوادگی کارشناس بازدید کنن
 


