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 مفاهیم وتعاریف

 هشکض اغالح ًظاد ٍ ثْجَد تَلیذات داهی کطَس. مرکس:

 فذساسیَى ّبی است جوَْسی اسالهی ایشاى. فدراسیًن:

 اسپشم هٌجوذ است. اسپرم:

 است ًشی کِ داسای تبئیذّبی الصم جْت کطص اص اًجوٌْبی ًظادی ثبضذ.سیلمی:

 دکتش داهپضضک داسای هجَص ٍ تبئیذ سسوی اص ًظبم داهپضضکی ٍ هشکض اغالح ًظاد دام کطَس ثبضذ. مسئًل فىی:

 اضخبظ حقیقی ٍ یب حقَقی داسای قشاسداد سسوی ثب فشٍضٌذُ اسپشم ثبضٌذ.ياردکىىدٌ:

 اضخبظ حقیقی ٍ یب حقَقی هبلک سیلوی یب داسای هجَص سسوی ثشای تَلیذ اسپشم آى. صبدر کىىدٌ:

کویتِ هتطکل اصاػضبی هطخع ضذُ هشکض اغالح ًظاد دام کطَس، فذساسیَى مشترک)صبدرات ي ياردات(:کمیتٍ 

 سَاسکبسی ٍ تَلیذکٌٌذگبى  ثخص خػَغی.

 آصهبیطبت هشتجظ ثب ثشسسی کیفیت فیضیَلَطیک ٍ اسصیبثی جوؼیت اسپشم .ارزیببی کمی ي کیفی:

 ثْجَد تَلیذات داهی.هخضى رخیشُ هٌبثغ طًتیکی هشکض اغالح ًظاد ٍ ببوک:

 (.micro-satelliteتؼییي طًَتیپ ثب استفبدُ اص سیض هبَّاسُ ) پريفبیل شوتیکی:

 (.SNP-Chipتؼییي طًَتیپ ثب استفبدُ اص سیض تشاضِ ) ارزیببی شوًمی:

 هشاجغ ریػالح ٍ قضبیی کِ قبًًَبً حکن ثشسسی ٍ سسیذگی تخلفبت سا ػْذُ داس هی ثبضٌذ.مراجع قبوًوی:

 هسبثقبت ثیي الوللی هَسد تأئیذکویتِ هطتشک  بت بیه المللی:مسببق

 

 ضوابط عمومی واردات اسپرم

ضَاثظ کلی ٍاسدات اسپشم است ثب تَجِ ثِ سیبست ّبی کلی ٍصاست جْبد کطبٍسصی  ٍ احتیبجبت داخلی ٍاغالح ًظاد  .1

 خَاّذ ضذ .ّبی هختلف دس جْت تَسؼِ غٌؼت است ٍ ٍسصش سَاسکبسی ّش سبلِ ثبصًگشی ٍ اثالؽ 
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ٍسٍد اسپشم است ثِ کطَس هٌَط ثِ داضتي هذاسک ضٌبسبیی عجق هٌذسجبت ایي ضَاثظ ٍ هقشسات ٍ ضجشُ ًظادی هؼتجش  .2

اص کطَس هجذاء هی ثبضذ ٍ هتقبضیبى هکلفٌذ کِ ثِ ّوشاُ دسخَاست خَد ، سًٍَضت پبسپَست ٍ سبیش اعالػبت هستٌذ 

 ویتِ ٍاسدات تسلین ًوبیٌذ .هشثَط ثِ ضجشُ ًظادی سیلوی هَسد ًظش سا ثِ ک

اضخبظ حقیقی ٍ حقَقی هی تَاًٌذ ًسجت ثِ ٍاسدات اسپشم است اقذام ًوبیٌذ ٍ ثبیستی کلیِ اهکبًبت الصم سا ثشای  .3

تلقیح ٍ ًگْذاسی اسپشم عجق ایي ضَاثظ ٍ هقشسات داسا ثَدُ ٍ هٌَط ثِ اسائِ قشاسداد هؼتجش ضخع ٍ یب ضشکت ّبی 

 وچٌیي هجَص سسوی غبدسات اسپشم اص کطَس هجذاء سا داضتِ ثبضٌذ .غبدس کٌٌذُ هی ثبضٌذ ، ّ

هتقبضی ٍاسدات ثِ ّوشاُ دسخَاست خَد هی ثبیست ًسجت ثِ اسائِ قشاس داد ثب یک داهپضضک داسای هجَص تلقیح اص  .4

داهپضضکی ٍ  هشکض اغالح ًظاد ثؼٌَاى هسئَل فٌی ٍ تلقیح کٌٌذُ اقذام ًوبیذ ، هسئَل فٌی هی ثبیست هَسد تبئیذ ًظبم

 هشکض اغالح ًظاد ٍصاست جْبد کطبٍسصی ثبضذ.

ٍاسدکٌٌذُ اسپشم کِ داسای قشاسداد سسوی هی ثبضذ هَظف است فشهْبی هشثَط ثِ ثبسٍسی سا ثِ داهپضضک هسئَل  .5

دس  جْت تکویل ٍ اهضبء اسائِ ًوبیذ ٍ یک ًسخِ اص آى سا ّش سِ هبُ یکجبس ثِ هشکض اغالح ًظاد دام کطَس اسسبل ًوبیذ.

غَستیکِ اسپشم ٍاسداتی ثفشٍش ثشسذ هسئَلیت اسسبل فشهْبی تکویل ضذُ ثبسٍسی کوبکبى ثؼْذُ ٍاسدکٌٌذُ اسپشم 

 هی ثبضذ.

هتقبضی یب ٍاسد کٌٌذُ هی ثبیست فشم ّبی تؼْذ ًبهِ پیَست سا دال ثش غحت کلیِ اعالػبت ٍ هذاسک ٍاغلِ تکویل   .6

ثب سبیش هذاسک دسخَاست ضذُ دس فشم تؼْذ ًبهِ  ثِ هشکض اغالح ًظاد  ٍ اهضبء ًوَدُ ٍ ثِ ضویوِ تقبضبی خَد ّوشاُ

 دام تسلین ًوبیذ 

ٍاسدات اسپشم پس اص اخز ًظش فٌی کویتِ ، تَسظ هشکض اغالح ًظاد دام کطَس غبدس خَاّذ ضذ ، هتقبضی  هجَص ًْبئی .7

دام کطَس هشاجؼِ ٍ تقبضبی  هَظف است حذاکثش ظشف هذت سی سٍص پس اص غذٍس تبئیذ کویتِ ثِ هشکض اغالح ًظاد

 غذٍس هجَص  ًْبیی سا اص هشکض ثٌوبیذ . ثذیْی است پس اص اًقضبء هْلت هقشس، تبئیذیِ ثبعل خَاّذ ضذ .

سبػت کبسی قجل اص ٍسٍد اسپشم ثِ کطَس هَضَع سا ثِ هشکض اغالح ًظاد دام کطَس جْت  72ٍاسد کٌٌذُ هی ثبیست  .8

 اػالم ًوبیذ.ثذیْی است دس غیش ایٌػَست هجَص تَصیغ دادُ ًخَاّذ ضذ .  اخز ًوًَِ ٍ دسیبفت هجَص تَصیغ کتجبً

هبُ یکجبس ثغَس کبهل دس اختیبس هشکض  3ٍاسد کٌٌذُ هی ثبیست گضاسش هػشف ٍ آهبس ٍاگزاسی ٍ فشٍش اسپشم ّب سا ّش  .9

 اغالح ًظاد  دام کطَس قشاس دّذ.

 ثِ دسخَاست ّب ٍ هذاسک ًبقع ٍ ًبخَاًب تشتیت اثش  دادُ ًخَاّذ ضذ .  .10

 

 ضوابط فنی  واردات اسپرم اسب

اسپشم ثبیستی هتؼلق ثِ سیلوی ثبضذ کِ گَاّی سیلوی اص اًجوي ّبی ًظادی ٍ سبصهبى تجبسًبهِ کطَس هجذاء ثشای آى  .1

 غبدس ضذُ ثبضذ .

سبػت  72تَسظ هشکض اغالح ًظاد دام کطَس ثشای ّش ًَثت ظشف هذت اسصیبثی کوی ٍ کیفی اسپشم ّب پس اص ٍسٍد  .2

کبسی اًجبم خَاّذ ضذ ٍ دس غَست تبئیذ ، هجَص تَصیغ ٍ استفبدُ  اص اسپشم هَسد ًظش غبدس خَاّذ ضذ . ثشای رخیشُ دس 

 ثبًک اسپشم ٍ اًجبم ایي آصهبیطبت اص ّش ًَع اسپشم دٍ پبیت ثشداضتِ خَاّذ ضذ.
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ػَظ ػبسی ثَدى سیلوی دس صهبى اسپشم گیشی اص ثیوبسیْبی هذ ًظش سبصهبى داهپضضکی ٍ ًقبیع هذاسک الصم دس خ .3

 طًتیکی هی ثبیست اص هشاجغ ریػالح دس کطَس هجذاء اخز ٍ تَسظ ٍاسدکٌٌذگبى اسائِ ضَد .

 ئِ ضَد .هطخػبت فٌی ٍ دستَس الؼول ًحَُ استفبدُ اص اسپشم ثبیستی اص غبدس کٌٌذُ اخز ٍ ثْوشاُ دسخَاست اسا .4

 اسائِ پشٍفبیل طًتیکی ٍ ًتبیج اسصیبثی طًَهیک ثشای کلیِ اسپشم ّبی دسخَاستی تَسظ هتقبضی الضاهی است. .5

تجػشُ: دس غَست ػذم ٍجَد پشٍفبیل طًتیکی ٍاسدکٌٌذُ هَظف است ثشای اًجبم ّضیٌِ آصهبیطبت هشثَعِ سا پشداخت 

 ًوبیذ.

 غبدس خَاّذ ضذ .FEIسیلوی ثشتش عجق لیست  100دس هَسد هجَص ٍسٍد اسپشم ثشای سیلوی ّبی پشضی غشفبً  .6

 ضشایظ ٍاسدات اسپشم است ػشة ثِ ضشح صیش هی ثبضذ : .7

  ُدس خػَظ است ّبی ػشة صیجبیی، اسپشم است ّبیی کِ داسای هقبم اٍل تب سَم دس هسبثقبت هؼتجش ثیي الوللی سد

است داسای هقبم ّبی اٍل تب سَم دس سدُ کشُ تَلیذی  5ثبضٌذ ٍ یب حذاقل  Title showٍ یب  A-Showّبی 

 داضتِ ثبضٌذ. Title showٍ یب  A-Showّبی 

 ثیي الوللی ثبضٌذ هجَص ٍاسدات  اسپشم است ّبی ػشة کَسسی کِ داسی هقبم ّبی اٍل تب سَم گشٍُ یک هسبثقبت

 دسیبفت خَاٌّذ ًوَد.

 ْبیاسائِ ًتبیج تست ّبی طًتیکی هجٌی ثش ػذم ٍجَد طى ّبی حبهل ثیوبسیHYPP- OLWS–CA-  SCID-

   FOX COLOURING. ثْوشاُ دسخَاست الضاهی است 

ٍاسدات اسپشهْبی ًظادّبی ثَهی ٍ ًظادّبی هطبثِ آًْب )آخبل، کشد، دسُ ضَسی، تشکوي، کبسپیي ٍ ...( ثب ًظش هَافق  .8

 اًجوي ًظادی هشثَعِ دس کویتِ ٍاسدات ٍ غبدسات هَاد طًی هشکض ثشسسی خَاّذ ضذ

 تعهدات متقاضی 

هشکض اغالح ًظاد دام کطَس ّیچگًَِ تؼْذی دس خػَظ  ایجبد ضشس ٍ صیبى احتوبلی ثِ ٍاسد کٌٌذُ اسپشم است  .1

 ًخَاٌّذ داضت .

هسئَلیت ػَاهلی کِ دس ساًذهبى ثبسٍسی اسپشم است اص قجیل جبثجبئی ٍ حول  ًبهٌبست کبًتیٌش ، ػذم هْبست تلقیح  .2

بًتیٌش اسپشم ٍ ثغَس کلی سػبیت ضشایظ هٌبست ًگْذاسی اسپشم ٍ استفبدُ اص آى ثِ کٌٌذگبى ، کبّص هیضاى اصت ک

 ػْذُ هتقبضی خَاّذ ثَد . 

کلیِ هسئَلیت ّبی ًبضی اص ّشگًَِ تقلت ، تخلف ٍ سَء استفبدُ دس استفبدُ اص اسپشم ّبی ٍاسداتی ٍ ًتبیج حبغل اص   .3

هشکض اغالح ًظاد دام کطَس ثؼْذُ ٍاسد کٌٌذُ ثَدُ ٍ دس غَست آى ٍ هغبیشت ثب گضاسضبت استفبدُ اص اسپشم ٍاغلِ ثِ 

 هطبّذُ ّشگًَِ تخلف ، هشاجغ قبًًَی ریشثظ اقذاهبت حقَقی سا ثش ػلیِ ٍاسد کٌٌذُ اًجبم خَاٌّذ داد.

 

ًظاد دام .ثِ تػَیت ّستِ کبسضٌبسی است کطَس سسیذ کِ پس اص تأییذ سییس هشکض اغالح 09/06/1398ایي آئیي ًبهِ دس تبسیخ 

 کطَس الصم االجشا خَاّذ ثَد.
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