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 1398ضوابط واردات و صادرات گاو در سال 

 یاختصاص فیتعار -1

1-1- Breeding value (BV) دام هر یبرا )یکیژنت ارزش( یاصالح ارزش از است عبارت 

1-2- PREDICTED TRANSMITING ABILITY (PTA)   از صفات انتقال تیقابل ینیب شیپ از است عبارت 

 . یبعد نسل به نیوالد

1-3- EMBRYO  TRANSFER (E.T)   (انیرو) نیجن انتقال. 

1-4-  FLUID MERIT (FM$)   و (NM$) (NET MERIT) و حجم بر یمبتن یاقتصاد یها شاخص بیترت به 

 . دالر ارزش براساس یریش یگاوها یدیتول ریش  بیترک

1-5- TYPE & PRODUCTION INDEX (TPI)   یریش یگاوها در دیتول و پیت شاخص  . 

1-6- :DEFICINECY URIDINE MONOPOSPHATE SYNTETHASE (DUMPS)   یکیژنت یناهنجار 

 .است فسفات مونو نیدیاور سنتز در

1-7- BOVINE LEUKOCYTE ADHENSION DEFICIENCY (BLAD)   منجر که است یکیژنت یناهنجار 

 . باشد یم  CD18 ژن در جهش آن عامل و گردد یم گوساله زودرس مرگ به

1-8- COMPLEX VERTEBRAL MALFORMATION (CVM)   گاو در سقط منجر که یکیژنت یناهنجار کی 

 .باشد یم  SLC35A3 ژن در جهش آن عامل. شود یم آمدن ایدن به از قبل گوساله زودرس مرگ و

1-9-  MILK-2X-305  یردهیش روز 305 و دوشش بار دو براساس گاوها ریش دیتول استاندارد . 

 صفات انتقال یبرا آنها یکیژنت یهایتوانمند که شود یم گفته ینر یها گوساله به:  PROOF پروف نر گوساله  -1-10

 یم قرار دیتائ مورد خود نتاج یدیتول عملکرد و شاوندانیخو و شجره اطالعات یمبنا بر نتاج آزمون ندیفرا در یاقتصاد

 .ردیگ
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 شده اصالح نر گوساله واردات یاختصاص ضوابط -2

 برتر 1% نیانگیم اساس بر ستیبا یم نیهلشتا نژاد یژنوم اطالعات براساس $TPI ,FM$, NM یها اخصش -2-1

 .باشد مبدأ کشور یکیژنت تیجمع

 . باشد یمنف دینبا پستان ، پا و دست یبیترک صفات -2-2

 با نر گوساله کامل نسل 7 حداقل نییتع و یرسم شناسنامه ارائه و باشد %100 دیبا نر گوساله هر یبرا ینژاد خلوص -2-3

 .  است یالزام متبوع کشور معتبر دار تیصالح مراجع ای و ینژاد انجمن از هیدیتائ

  است یضرور واردات از قبل آنها تست لذا باشد...  و  CVM ,BLAD , DUMP  مانند ییژنها از یعار دیبا نر گوساله -2-4

 نژاد اصالح مرکز به یدام علوم قاتیتحق موسسه توسط هرسال یدام هرگونه یبرا دیجد یکیژنت اختالالت هیکل : تبصره

 . گردد یم اعالم دام

 یاقتصاد یها شاخص ریسا ای و یپیت ،یدیتول صفات نظر از یژنوم کامل اطالعات یدارا دیبا نر یها گوساله یتمام -2-5

 .  است یضرور یژنوم تست سبراسا یاقتصاد صفات اطالعات ارائه لذا.  باشند

 مبداء کشور یرسم منابع توسط آنها PTA  ای و BV بوده یواقع دیتول عملکرد یدارا دیبا نر یها گوساله یتمام ادرانم -2-6

 .  باشد شده برآورده واردات سال به مربوط اطالعات نیآخر براساس

 یواقع دیتول عملکرد یدارا هاآن یمادر بزرگ مادر ایمادر یموارد در و بوده E.T از حاصل نر یها گوساله چنانچه : تبصره

 .  است یضرور ها مادربزرگ یواقع عملکرد و مادران کیژنوم اطالعات برآورد صورت نیا در نباشند

 .باشند داشته را یژنوم تست جینتا از یکامل اطالعات دیبا نر گوساله پدران -2-7

 یم یهمخون از یناش که...  و یبارور ، ییزا مرده تمشکال از یریگ شیپ و کشور در لیاص ینژادها کم تیجمع به توجه با -2-8

 .  است یضرور نر گوساله واردات در(  مختلف یها شجره) یکیژنت تنوع تیرعا باشد

 نیبلژ ،ینروژ قرمز ،منتالیس و اردیمونتبل س،یسوئ براون ،یزجر ن،یهلشتا شامل، یواردات ینژادها مجوز یبعد اطالع تا -2-9

 .  ودش یم صادر آنگوس بلو،

مرکز  ید فنیبا ارائه طرح و تائ و  و در حد محدود یو مطالعات یقاتیتحق ،یپرورش یکارها یبرار نژادها یسا یواردات برا تبصره :

ت ضوابط یواردات توسط مرکز با رعا ی، مجوز فنیقات علوم دامیآنها توسط موسسه تحق یو مشخصات نژاد ت دامیو ثبت مالک

 گردد.  یصادر م یژن مواداردات و یمتقاض یبراهمان نژاد 

 یو اطالعات ژنوم ینسبت به ارائه شناسنامه رسم ید مواد ژنیموظف است قبل از تول یوارد کننده منابع ژن یمتقاض تبصره :

 نباشد گوساله ید. چنانچه اطالعات ارائه شده مطابق با ضوابط اختصاصینر به مرکز اصالح نژاد دام اقدام نما یگوساله ها یرسم

 است . یل ضروریت حداقل شاخص ها و صفات ذیب، رعایر نژادها به ترتینده مرکز حذف شود. در مورد ساید در حضور نماینر با

 PTA/(BV) (BV) 

 FM$ TPI NM$ GZW MW ZW FW نژاد

 - - - - * * * سیبراون سوئ

 - - - - * * * یزجر

 * * * * - - - منتالیس

 * * * * - - - اردیمونتبل
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 شده اصالح یگاو ونهگ سهیتل ای ماده گوساله واردات یاختصاص ضوابط -3

 . باشد مشخص نژاد آن از نسل سه تا دیبا شده یداریخر یها سهیتل شجره و اجداد  -3-1

 ماه 21 حداکثر و  کل یپا یبرا ماه 8 حداقل دیبا انتقال و  حمل هنگام در شده یداریخر یها دام سن -3-2

 .  باشد ها سهیتل یبرا یتنآبس ماه 6 با سن

 .  باشند  داشته یآبستن ماه شش از شیب دینبا انتقال و نقل و حمل هنگام در یها سهیتل:  تبصره

 . باشند شده  آبستن یمصنوع حیتلق روش به دیبا آبستن یها سهیتل درصد 95 حداقل -3-3

 آن از نسل پنج تا دیبا نر گاو شجره ،یانتخاب یها سهیتل با یریگ جفت در نر گاو از استفاده صورت در -3-4

  باشد معلوم نژاد

 . باشد داشته مبدا کشور از یرسم شناسنامه یدارا دیبا یآبستن در شده استفاده نر گاو -3-5

3-6- BV ای و بوده لوگرمیک 550 حداقل دیبا ها سهیتل ریش BV باشد لوگرمیک 400 حداقل آنها مادران ریش 

 (.شده برآورد یاصالح یها ارزش نیآخر با مطابق)

 یچرب با و لوگرمیک 9000 دیبا روز 2X-305 براساس اول شیزا در مادران ریش دیتول نیانگیم حداقل -3-7

 یچرب درصد با و نیهلشتا ریش درصد 85 -75یریش ینژادها ریسا یبرا و نیهلشتا نژاد یبرا % 3/3

 (دام نژاد اصالح مرکز یژن مواد  یفن تهیکم صیتشخ و نژاد به بسته). باشد نیهلشتا برابر 2/1

 درصد 75 معادل روز  2x-305 براساس منتالیس و اردیلینتبوم منظوره دو ینژادها ریش حداقل -3-8

  .نیهلشتا ربراب 4/1 یچرب با و نیهلشتا

 . باشند نیترما یفر یدوقلو حاصل دینبا ها سهیتل از کی چیه -3-9

 . باشند مناسب رشد یدارا و سالم یظاهر نظر از دیبا ها سهیتل یتمام -3-10

 .  باشند مرکز یسو از شده اعالم زا یماریب یها ژن حامل دینبا ها سهیتل یتمام -3-11

 .  باشند شده حیتلق نژاد همان یها اسپرم با دیبا آبستن یها سهیتل همه -3-12

ا انجمن ی ید وزارت کشاورزییموردتا یشناسنامه رسم یجهت واردات به کشور دارا یانتخاب یسه هایتل یکل -4-12

 کشور صادر کننده باشد ینژاد

ج یپ و نتاین ژنوتاییل تعیقرار گرفته باشد و فا یژنوم یابید مورد ارزیبه کشور با یواردات یسه هایدرصد تل 35حداقل  -5-12

 ل مرکز اصالح نژاد دام کشور شود.یآنها قبل از ورود به کشور تحو یابیارز



/م.ر734/95  

 : شده اصالح نر گوساله ارداتو ندیفرآ -4

 سربرگ با) نر سالهوگ واردات بر یمبن  3-3 یبندها تا 3-1 یبندها طیشرا داشتن شرط به یمتقاض یکتب درخواست -4-1

 .  مرکز به(  شرکت مهر به مهمور یرسم

 تقاضا مورد نر گوساله برمعت شناسنامه ریتصو همراه به یاقتصاد صفات نظر از دام یکیژنت کامل مشخصات ریتصو ارائه -4-2

 . مرکز به نر گوساله واردات یاختصاص ضوابط براساس

 .مرکز به یکشاورز جهاد وزارت از آن ریتصو و معتبر یبردار بهره پروانه ارائه -4-3

 . مرکز به مبدا کشور یرسم مراکز از ها گوساله یتناسل دستگاه سالمت شده دیتائ یگواه ارائه -4-4

 . نر یها گوساله هیاول هیدیتائ از پس واردات یبرا تقاضا مورد یها گوساله دیخر پروفرم اصل ارائه -4-5

 : (یعموم ضوابط) شده اصالح ماده سهیتل واردات ندیفرآ -5
 به مرکز.  یسه ممهور به مهر و امضا متقاضیبر واردات تل یمبن 1به شرط داشتن بند )ح( ماده  یمتقاض یدرخواست کتب

ر شناسنامه معتبر مورد تقاضا براساس ضوابط یبه همراه تصو یدام از نظر صفات اقتصاد یکیخصات کامل ژنتر مشیارائه تصو

 سه اصالح شده به مرکز . یواردات تل یاختصاص

 به مرکز .  یر آن از وزارت جهاد کشاورزیمعتبر و تصو یارائه پروانه بهره بردار

 کشور مبدا به مرکز . یا از مراکز رسمسه هیتل ید شده سالمت و آبستنیتائ یارائه گواه

 ه .یه اولیدیواردات پس از تائ یسه ها مورد تقاضا براید تلیارائه اصل پروفرم خر
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 گاو یژن مواد واردات یاختصاص ضوابط  -6

 صفات ای یاقتصاد شاخص یمبنا بر مختلف یها کشور از شده ارائه درخواست یکیژنت مواد واردات یبرا یفن ضابطه -6-1

 برتر 10% جزو پروف یها اسپرم و برتر %5 جزو کیژنوم یها اسپرم یبرا یمحاسبات یمبنا و دهیگرد لحاظ کشور مانه

 اسیمق اساس بر مختلف یها کشور یاقتصاد یها شاخص اطالعات موارد اکثر در) بود خواهد یابیارز مالک کشور همان

 . ( گردد یم دهیسنج نتربولیا

 .باشد یمنف دینبا پستان ، اپ و دست یبیترک صفات -6-2

 .باشد...  و  CVM ,BLAD , DUMP  مانند یکیژنت اختالالت حامل ییژنها از یعار دیبا (نیجن و اسپرم)یژن ماده -6-3

( نیجن و اسپرم) یژن مواد واردات یبرا ( SNP DATA) پیژنوت نییتع اطالعات  و یژنوم یابیارز جینتا لیفا ارائه -6-4

 .باشد یم یالزام

 حد در  شود یم درخواست یمطالعات و یقاتیتحق ،یپرورش یکارها یبرا و بار نیاول که یینژادها اسپرم یبرا واردات -6-5

 نژاد همان ضوابط تیرعا با مرکز توسط واردات یفن مجوز دام، تیمالک ثبت و مرکز یفن دیتائ و طرح ارائه با  و محدود

 .ددگر یم صادر یژن مواد واردات یمتقاض یبرا

 گاو یژن مواد واردات ندیفرآ -7

  مرکز به یمتقاض امضا و مهر به ممهور یکیژنت مواد واردات بر یمبن یکیژنت مواد کننده وارد یمتقاض یکتب درخواست -7-1

 و مستند ینژاد اصالح یها تیفعال ریتصو همراه یژن مواد کننده وارد نام و یکیژنت مواد کامل مشخصات ریتصو ارائه -7-2

 . یکشاورز جهاد مختلف مراکز از دیتائ با منجمد اسپرم عیتوز ای و عتبرم

 . مرکز به یکشاورز جهاد وزرات از آن ریتصو و معتبر یبردار بهره پروانه ارائه -7-3

 . مرکز توسط هیاول یفن هیدیتائ از پس معتبر یپروفرما ارائه -7-4

 . یقبل یمجوزها در دامداران به یواردات یکیژنت مواد عیتوز بر یمبن معتبر و مستند ستیل ارائه -7-5

  یریش شیگاوم واردات یاختصاص ضوابط -8

 ریز اطالعات یحاو شناسنامه یدارا دیبا  )است یردهیش حال در و کرده مانیزا که یشیگاوم (یریش یها شیگاوم  -8-1
 :باشند

 مادربزرگ و پدربزرگ ثبت شماره – مادر و پدر قیدق ثبت شماره – یانفراد ثبت شماره – تولد محل و قیدق خیتار -8-2
 . یا شجره ازاطالعات کننده دییمعتبرتا مرجع ای و ینژاد انجمن دیتائ مورد یمادر و یپدر

 .باشد یم سال 6 یریش شیگاوم سن حداکثر -8-3

 ترانهیمد یها شیگاوم یبرا دوشش بار دو و یردهیش روز 270 براساس اول شیزا در یریش شیگاوم ریش زانیم  -8-4

 .باشد گرم لویک 2000 یپاکستان و یهند یها شیگاوم یبرا و گرم لویک 3500 حداقل دیبا ییایتالیا یا

 .باشند آن ندگانینما ای و مرکز دیتائ مورد یحرکت یاندامها تیوضع و یظاهر شکل نظر از دیبا یواردات یدامها  -8-5
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 ماه 30 تا24 محدوده در آنها سن و7-4 یماهها نیب دیبا بودن تنآبس صورت در یواردات یها شیگاوم سهیتل  -8-6

 .باشند

 گرم لویک 3000 حداقل دوشش بار دو و یردهیش روز 270 براساس یواردات یها سهیتل از کیهر مادر ریش زانیم -8-7

 .شدبا یپاکستان و یهند یها شیگاوم یبرا گرم لویک 2000 و ییایتالیا یا ترانهیمد یها شیگاوم یبرا

 .باشند آن ندگانینما ای و مرکز دیتائ مورد یحرکت یاندامها تیوضع و یظاهر شکل نظر از دیبا یواردات یها سهیتل  -8-8

 با نر گوساله کامل یرسم شناسنامه ارائه و باشد % 100 دیبا شیگاوم شده نراصالح گوساله هر یبرا ینژاد خلوص -8-9

 .است یالزام متبوع کشور معتبر دار تیحصال مراجع ای و ینژاد انجمن از هیدیتائ

 ارائه لذا باشد موسسه یسو از شده اعالم یکیژنت یهایناهنجار و اختالالت فاقد دیبا شیگاوم شده نراصالح گوساله -8-10
 .است یضرور واردات از قبل آنها مستندات

 شاخص ریسا ای و یپیت ،یدیتول صفات نظر از کامل اطالعات یدارا دیبا شیگاوم شده نراصالح یها گوساله یتمام  -8-11
 .است یضرور کیژنوم براساس یاقتصاد صفات اطالعات ارائه لذا باشند یاقتصاد یها

 یواقع عملکرد اطالعات یدارا دیبا نیوالد باشد کیژنوم اطالعات فاقد شیگاوم شده نراصالح گوساله چنانچه :تبصره
 .باشند

 آنها PTA ای و B.V و بوده یواقع دیتول عملکرد یدارا دیبا شیگاوم شده الحنراص یها گوساله یتمام مادران -8-12
 .باشد شده برآورد واردات سال به مربوط اطالعات نیآخر اساس بر مبداء کشور یرسم منابع توسط

 دیتول عملکرد یدارا آنها مادران واقع در و بوده E.T از حاصل شیگاوم شده نراصالح یها گوساله چنانچه :تبصره
 .است یضرور ها مادربزرگ یواقع عملکرد و مادران کیژنوم اطالعات برآورد صورت نیا در نباشند یواقع

 کیژنوم از یکامل اطالعات دیبا نباشند پروف چنانچه و باشند پروف دیبا حا  یترج شیگاوم شده نراصالح گوساله پدران -8-13
 .باشند داشته را یاقتصاد صفات

 باشد یم یهمخون از یناش که ... و یبارور ، ییزا مرده مشکالت از یریگ شیپ و کشور در کم تیجمع به توجه با  -8-14

 .است یضرور شیگاوم شده نراصالح گوساله واردات در )مختلف یها شجره(یکیژنت تنوع تیرعا

 از دیبا یواردات شیگاوم شده اصالح نر یها گوساله یبرا نیپروتئ و یر،چربیش صفات یبرا یاصالح ارزش برآورد -8-15
 .باشد باالتر کشور و مبداء تیجمع در شده ذکر یاصالح ارزش نیانگیم

 دینبا شیگاوم شده اصالح نر یها گوساله یبرا پستان و پا و دست و پیت صفات یبرا یاصالح ارزش ینیب شیپ -8-16
 .باشد یمنف

 شیم گاو (منجمد اسپرم و نیجن) یژن مواد واردات ضوابط  -9

 هیاول مبدا نژاد، اجداد، نسل سه تا و مادر و پدر قیدق ثبت شماره یحاو تیهو برگه یدارا دیبا یواردات منجمد نیجن -9-1
 .باشد مرکز دییتا مورد معتبر مراجع ای و ینژاد انجمن دییتا مورد
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 .باشند شده پروف دیبا حا  یترج یتواردا یها نیجن پدران :تبصره

 و مادر یدهریش دوره1 رکورد یواقع دیتول به مربوط اطالعات یحاو کامل مشخصات یرادا دیبا یواردات منجمد نینج -9-2

 .باشد ریش دیتول صنعت در پدر یاصالح ارزش

 اسپرم کننده دیتول ستگاهیا ای موسسه نر، دام ریتصو یحاو یانفراد مشخصات یدارا دیبا یواردات منجمد یاسپرمها -9-3
 یاصالح ارزش است یهیبد .باشد یردهیش دوره 1 در حداقل نر گاو دختران ریش دیتول رکورد نیانگیم ، منجمد

 یپدر مادر پدر ، مادر و پدر نام و ثبت شماره( کامل مشخصات. باشد شده دیق کاتالوگ در دیبا اسپرم مولد نر یگاوها

 مولد نر گاو دختران ریش دیتول حداقل .باشد شده دیق کاتالوگ در قیدق طور به دیبا )اسپرم مولد نر گاو یمادر و

 و یهند یها شیگاوم یبرا گرم لویک 2000 و گرم لویک 3500 ایتالیا یا ترانهیمد یها شیگاوم یبرا اسپرم

 .باشد یپاکستان

 یاصالح ارزش نیانگیم از باالتر دیبا ریش نیپروتئ و یچرب زانیم و ریمقدارش مانند یدیتول صفات یاصالح ارزش -9-4
 .باشد کشور و معتبر مراجع از شده ارائه ستنداتم براساس مبداء جامعه

 :  نر گوساله واردکننده انیمتقاض تعهدات -10

 به مربوط گزارش و نموده منتقل اسپرم دیتول ستگاهیا به را نر یها گوساله شود یم متعهد نر گوساله واردکننده یمتقاض -10-1

 .  دینما گزارش مرکز به را آن دیتول ندیفرآ

 قرار مرکز اریاخت در را دیتائ یگواه و برساند موسسه دیتائ به را خود نر گوساله تیمالک است موظف نر گوساله نندهواردک -10-2

 .  دهد

 یسو از یاعالم یداخل ثبت و ستگاهیا کد مطابق را نر یها گوساله از حاصل یها اسپرم است موظف نر گوساله واردکننده -10-3

 .  دینما عیتوز و دیتول مرکز
 

  گاو صادرات ابطضو -11

 .  شود مطلع صادرات قابل دام نوع و ضوابط از یستیبا نهیقرنط به انتقال و دام دیخر از قبل یمتقاض -11-1

 .است بالمانع یاختصاص ضوابط تیرعا شرط به یریش لیاص ینژادها ریسا و نیهلشتا گاو و سهیتل صادرات -11-2

 . باشد یم ممنوع ینجد و  یتالش ،یسراب ،یگانیگلپا ،یاریدشت ،یستانیس نژاد گوساله گاو صادرات -11-3

 . است ممنوع گاو ینژادها همه در لوگرمیک 250 از کمتر نر گوساله صادرات -11-4

.  باشد یم کشور از اول نوبت یها دام خروج بر یمبن یگمرک مدارک ارائه به منوط یمتقاض یبرا دوم نوبت مجوز صدور -11-5

 .  شود ارائه مدارک ریسا همراه یستیبا یم مدارک نیا

 نام و نام ذکر با) امضا و دیتائ پ،یل،تایتکم یستیبا حتما  ها دام از شهرستان دام امور کارشناس دیبازد به مربوط فرم -11-6

 .  باشد شهرستان دام امور مهر به ممهور و( کننده دیبازد کارشناس یخانوادگ

  .  باشد یم نیسنگ دام راس 500 نوبت هر در یمتقاض هر یبرا صادرات مجوز زانیم سقف -11-7

 شده صادر یرقم 15 یالملل نیب ثبت شماره درج با یگذار تیهو استاندارد گوش پالک واجد دیبا یصادرات یاهگاو هیکل -11-8

 .  باشند دام نژاد اصالح مرکز از
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 شیگاوم صادرات ضوابط  -12

 یم کشور از اول نوبت یها دام خروج بر یمبن یگمرک مدارک ارائه به منوط یاضمتق یبرا دوم نوبت مجوز صدور -12-1
 .شود ارائه مرکز به مدارک ریسا همراه یستیبا یم مدارک نیا .باشد

 .شود مطلع صادرات قابل دام نوع و ضوابط از یستیبا نهیقرنط به انتقال و دام دیخر از قبل یمتقاض  -12-2

 .آن ندگانینما ای مرکز دیتائ مورد کارشناس دیبازد به مربوط فرم ارائه  -12-3

 .باشد یم رأس 100 نوبت هر در یمتقاض هر یبرا صادرات مجوز زانیم سقف  -12-4

 نتاج داشتن صفات، انتقال تیقابل ،یظاهر پیت گوشت، ر،یش دیتول : جمله از یلیدال به که مولد یشهایگاوم از کی هر -12-5

 و خواهر( دوره هم یدامها نظر از مشابه یکیژنت نمونه وجود دییتا از پس دیبا ردیگ یم ارقر داریخر موردنظر برتر،

 در ای و یکیژنت تست انجام با موضوع نیا که داشت خواهد صادرات تیقابل نتاج، مناسب تعداد و  )یتن نا و یتن برادر
 بر کشور دام نژاد اصالح مرکز و بوطهمر استان یکارشناس یفن هیدییتا با یکیژنت تست انجام امکان نبودن صورت

 اخذ به اقدام یمتقاض )نتاج وجود بر یمبن( یکیژنت دیتائ مجوز افتیدر از پس و گردد یم احراز یپیفنوت شجره یرو

 .دینما صادرات به اقدام تواند یم یبهداشت یمجوزها

 و برادر عدم صورت در و صادرات یبرا ضاتقا مورد مولد شیگاوم از یتن خواهر کی و برادر کی حداقل بودن دارا -12-6
 . باشد موجود دیبا منطقه ای گله یشهایگاوم ریسا از یناتن خواهر  دو ای و برادر  دو حداقل یتن خواهر

 بهبود و نژاد اصالح مرکز توسط که یصادرات یشهایگاوم به متعلق ثبت شماره تا گردد متعهد دیبا یخارج داریخر -12-7
 یبعد ینسلها در آنها نتاج ثبت به نسبت همواره و بشناسد تیرسم به را است دهیرس ثبت به رکشو یدام داتیتول

 .دینما اقدام

 دولت یرسم تیرضا اخذ به منوط یصادرات یها نیجن ای و اسپرمها شها،یگاوم از یمعنو و یماد یبردار بهره هرگونه -12-8
 .بود خواهد یکیژنت منبع نیا منشاء سر بعنوان رانیا یاسالم یجمهور

 حداکثر .است بالمانع کشور یدام داتیتول بهبود و نژاد اصالح مرکز نظر تحت یحذف و یپروار یها شیگاوم صادرات -12-9
 .است ییدامها نیچن کی تعداد کل % 20 یپروار و یحذف یها شیگاوم صادرات سقف

 بر مشروط است بالمانع یدام داتیتول بهبود نتمعاو مجوز اخذ از پس یرانیا یها شیگاوم نیجن و اسپرم صادرات -12-10
 .الذکر فوق موارد استفاده مورد قیدق محل نمودن مشخص

 صادر یرقم 15 یالملل نیب ثبت شماره درج با یگذار تیهو استاندارد گوش پالک واجد دیبا یصادرات یشهایگاوم هیکل -12-11

  . باشند دام نژاد اصالح مرکز از شده
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 :زنده دام دراتصا کار گردش -13

 مدارک همراه به دام گونه تعداد، ذکر با صادرات یکتب درخواست ارائه جهت شهرستان دام امور به یمتقاض مراجعه -13-1
 .)یبازرگان کارت ،یمل کارت( ییشناسا

 یها فرم( مربوطه یها فرم لیتکم و شهرستان یکشاورز جهاد کارشناس توسط نهیقرنط در موجود گله از دیبازد -13-2

 .)باشند سازمان ای دام امور معاونت مهر به شده ممهور و دکنندهیبازد کارشناس یامضا دیبا حتما  شده لیتکم

 دام نژاد اصالح مرکز به نمونه متن طبق استان دام امور توسط شهرستان کارشناس شده لیتکم دیبازد فرم ارسال -13-3

 . ) یدام داتیتول بهبود گروه( یجار سال صادرات هیسهم از اندهمیباق تیظرف یبررس و انهیرا در سوابق ثبت -13-4

 یاقتصاد امور ردریوز محترم معاون امضا با مرکز کل ریمد پاراف و یدام داتیتول بهبود گروه توسط یینها نامه هیته -13-5
 .یکشاورز جهاد وزارت

 .مربوطه استان یدام داتیتول بهبود معاونت به نامه رونوشت صدور -13-6

 انجام یدام داتیتول بهبود گروه توسط مدارک افتیدر از پس دام صادرات انیمتقاض یها درخواست به یدگیرس -13-7
 .شود

 .باشد یم هفته هر شنبه سه و دوشنبه فقط ها درخواست به یدگیرس یروزها -13-8

 

 دام صادرات مجوز صدور جهت ازین مورد مدارک  -14

 .)مشخصات یدارا و دار سربرگ یکاغذها در( یمتقاض درخواست یکپ -14-1

 .)استان مهر به ممهور( نهیقرنط در صادرات آماده یدامها از کارشناس دیبازد فرم اصل -14-2

 .)معاونت آن رخانهیدب توسط شده اصل برابر( یمتقاض یبازرگان کارت یکپ -14-3

 .مرکز نیا به )وستیپ نامه طبق( استان یدام داتیتول بهبود معاونت نامه -14-4

 .)دوم نوبت یمتقاض یبرا( کشور از دام خروج بر یمبن گمرگ هیدییتأ -14-5
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 :شتر واردات ضوابط -1

 .باشد  داشته را مثل و دیتول ییتوانا و بوده بالغ که شودیم اطالق ینر شتر به:  لوک فیتعر -1-1

 . باشند  دارا را مثل دیتول ییتوانا که بالغ ماده یشترها:  اروانه فیتعر -1-2

 : شتر واردات یمتقاض یعموم طیشرا  -2

  شتر  واردات بر  یمبن یکتب  خواست در هیارا -2-1

   صالحیذ  مراجع از  شتر پرورش واحد یبردار بهره ای  سیتاس پروانه بودن دارا -2-2

 .    کشور یدام داتیتول ودیبه و دام نژاد اصالح مرکز ینژاد اصالح یاستهایس تیرعا -2-3

   دوکوهانه و کوهانه کی یشترها واردات یفن ضوابط   -3

 (: لوک) نرمولد یشترها -3-1

  در و  شده انینما پیکروچیم  شماره ، بازخوان دستگاه توسط پیکروچیم داشتن صورت در ورود از پس ها لوک -3-1-1

 یانفراد  شناسنامه و  گرفته قرار مشخصات ثبت  اتیعمل تحت  صورت  نیا ریغ در و گردد درج طهمربو فرم

 .شود یم   لیتشک

 . باشد  سال 12 یواردات یها لوک سن حداکثر -3-1-2

 . باشد نقص و بیع فاقد یظاهر و یپیفنوت مشخصات لحاظ از ها لوک -3-1-3

 (: ها اروانه)  مولد  ماده یشترها -3-2

 سال باشد. 10حداکثر سن اروانه -3-2-1

 –د گوشت یاز لحاظ تول یسالم  باشند  و متناسب با  درخواست متقاض  یو ظاهر یپیاروانه ها از لحاظ فنوت-3-2-2

 داشته  باشند . یداخل کشور همخوان یشترها یدو کوهانه با مشخصات  نژاد  -جماز  –ر یش

و در فرم  مربوطه  درج گردد و در صورت   یپ شماره  مورد نظر باز خوانیچکرویاروانه ها درصورت  داشتن  م-3-2-3

 شود. یت دار شدن  شتر انجام  میات  ثبت مشخصات  و صدور  شناسنامه  به منظور  هویپ ، عملیکروچینداشتن  م
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 :  کوهانه کی یشترها واردات -3-3

  ندارد. یتیچ  محدودیک کوهانه  هیواردات شتر-

 : دوکوهانه  شتر  واردات -3-4

 آنها بالمانع است. یدو کوهانه  و مواد ژن یواردات  شترها  -

 .... (کونا،گواناکوویالماوآلپاکا،و) کوهان یب یشترها  واردات -4

 7 از شتریب آنها سن  حداکثر و  بوده(  یآبستن ماه 5 تا) آبستن ای شتر بچه همراه  کرده مانیزا صورت به  ماده یشترها -4-1

 . نباشند  لسا

 مولد نر شتر ، یمادر نیمولد گله تیجمع % 10 حدود ستیبایم  ماده و  نر یشترها نسبت و  گله بیترک نظر از   -4-2

 .شود یداریخر یمادر  گله  همراه  برتر  لوک ای مناسب

 یدولت مرکز ای ینژاد ندانجمییتا با( وجود صورت در)ها شتر از کیهر صفات ریسا عملکرد و اوزان عملکرد اطالعات  -4-3

 .شود مهیضم مرتبط

 از کی هر یانفراد  شناسنامه(  یدولت ریغ ای یدولت بخش)  مبداء کشور در معتبر ینژاد انجمن ای ینژاد  اصالح مراکز  -4-4

 .ندینما دیتائ را یواردات کوهان یب یشترها

 تیوضع یرو در قیدق یا مشاهده یبررس ژهیبو باشند(  یکیآناتوم ای یکیزیف) یبدن نقص  گونه  هر از یعار الما شتر  -4-5

 باشد یم برخوردار یا ژهیو تیاهم از ، نر دام یجنس یاندامها یمت سال کنترل.  باشد شده  انجام آنها یپا و  دست و یدندان

 .شودیم دیق(health certificate)   یواردات یالما سالمت هیدییتا برگه قالب در تینها در که

 فرد امضاء با و قیدق یکارشناس نظارت تحت ستیبایم الما شتر یظاهر و یپیفنوت تیوضع و یرفتار مشکالت کنترل   -4-6

 .شود  انجام مزبور

 . باشند( GENETIC  DEFECTS)یکیژنت یهایماریازب یعار آنها خود و شترها نیوالد   -4-7

 

 ک از شتر هادر صورت وجود.یهر  یکشور مبدا برا یژادد مراکز اصالح نییمورد تا یه شناسنامه انفرادی: ارا1تبصره 

 ج در صورت وجود.یرا یکیژنت یهایماریبودن شترها از ب یه مستندات مربوطه به عاری: ارا2تبصره 

 :یژن مواد  واردات -5
 ت.مرکز اصالح نژاد دام کشور بالمانع اس ید فنیک کوهانه با تائین شتر یاعم از اسپرم و جن یواردات مواد ژن
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  شتر  صادرات یعموم ضوابط -6

 

 . یمتقاض یه در خواست کتبیارا - 6-1

 کشور یازسازمان  دامپزشک ینه ایو قرنط یبهداشت یاخذ مجوزها -6-2

 ( لوک) نر یها شتر  صادرات  -7
راض هم  به از خطر انق یریت در داخل کشور  و جلوگیدو کوهانه  نر )لوک ( به لحاظ کمبود جمع یصادرات  شتر ها  -7-1

 ممنوع است. "دایاک یصورت  زنده  و مواد ژن

 آزاد است. یبه صورت  دام زنده  و مواد ژن یا اهداف پرورشیک  کوهانه  به منظور کشتار ینر یصادرات  شتر ها -7-2

 سال  باشد. 2باالتر از  یک کوهانه با اهداف پرواری ینر صادرات یسن شترها -7-3

 سال  باشد 6باالتر از   یک کوهانه با اهداف پرورشی یتنر صادرا یسن شترها -7-4

 یدات دامیمعاونت بهبود تول یات ثبت مشخصات و اصالح  نژادیک کوهانه  تحت عملی ینر صادرات یشتر ها -7-5

 باشند ممنوع است ( . یشماره ثبت م یک کوهانه که  دارای یکشور نباشد. )صادرات شتر ها یاستانها

 نفر باشد . 5000حداکثر  یان حقوقینفر و متقاض 500 یقیان حقیمتقاض یک کوهانه براینر  یشترهاسقف صادرات  -7-6

 د.ید از پانزده هزار نفر تجاوز نمایحداکثر مجوز صادره در سال نبا -7-7

 ح :یتوض

وجود داشته باشد  یه خاص نژادیا سویک نژاد یاز  یادیصادرات حجم ز یبرا یچنانچه درخواست ها یدر موارد خاص و اسنثنائ

 یریگیپ یکارگروه ستاد یق بررسیر قرار دهد ، موارد صدور مجوز از طریتحت تاث یدار یت را بطور معنیکه اندازه موثر آن جمع

 شد.  خواهد

 یداشت و ادهم یها شتر صادرات  -8
 سال آزاد است.  6ش و سن یزا 2 یک کوهانه باالیماده  یصادرات شتر ها -8-1

 کشور الزم و االجرا است. یسازمان دامپزشک یت ضوابط ومقرارت بهداشتیتبصره: رعا                               

 معتبر است. 1395ن ضوابط در سال  یا -8-2

 استکشور الزم  االجرا  یسازمان دامپزشک یت ضوابط و مقرارت بهداشتیتبصره: در همه موارد رعا              
 



/م.ر734/95  

 اسب واردات  و  صادرات یفن العمل دستور -1

، دستورالعمل صادرات و یورزش یحی، اصالح نژاد و تفری، ورزشیت از نظر پرورشیبا توجه به نوع فعال

ان  صادرات  و واردکنندگان مکلف به یه متقاضیر بوده و کلیبشرح ز 1395سال یوارداتاسببه کشور از ابتدا

درخواست  ینصورت از صدور مجوز صادرات و واردات برایر ایباشند در غ یملمن دستورالعیق ایت دقیرعا

 .گردد یم یآنان خوددار

 :  اسب صادرات دستورالعمل -2

در  یرانینژاد ا یاسبها یبرا یابیق صادر کنندگان و بازاریبه منظور تشو وارداتته مشترک صادرات و یکم

 د . ینه  صادرات را فراهم نماید زمینما یش مط ، تالیل شرایک  سال اول با تسهی یجهان و برا

 یکه دارا یانیشده و متقاض ینیش بیار آسان پین مقطع بسیط در نظر گرفته شده در ایاست شرا یهیبد

 ند . یخود اقدام نما یتوانند نسبت به صادرات اسبها یل باشند میط ذیشرا

  یواردات یها یلمیس -1

 2 یتوانند مجددا  صادر شوند که حداقل دارا یم یند  در صورتکه به کشور وارد شده ا ییها یلمیس

، صادرات آن با صدور مجوز یلمیدوز اسپرم از س 50د در کشور بوده و پس از گرفتن یسال رکورد تول

تروبرد گرفتن اسپرم برابر ضوابط  یها یلمیس یته واردات و صادرات مجاز خواهد بود . برایتوسط کم

 ستین یالزام  ین المللیب

 یرانیا یها یلمیس -2

 یدوز اسپرم الزام 50سال آخر  و گرفتن   2د در یدارا بودن تول یرانیا ینژادها یها یلمیس یبرا

و  یدیتول یج کره هاینتا یموکول به بررس یرانیا یها یلمیس یاست. صدور مجوز صادرات برا

 صادرات خواهد بود.و ته مشترک واردات یرکورد آنها در کم

و مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد  یون سوارکاریبا نظارت فدراس یلمیاخذ اسپرم از س: 1تبصره

نه مالک صورت خواهد گرفت. اسپرم اخذ شده در مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد یو با هز یکشاورز

ون یت اسپرم را به فدراسیکه مالک حق خود در مالکیخواهد شد. در صورت ینگهدار یکشاورز

 یون سوارکاریز استفاده از آن بعهده فدراسیو ن ینه نگهدارینصورت هزید در اینماواگذار  یسوارکار
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ه مراحل ید. در هر حال کلیآنرا پرداخت نما ینه نگهداریهز یستینصورت مالک بایر ایخواهد بود. در غ

 استفاده از اسپرم بعهده مرکز اصالح نژاد خواهد بود. ینگهدار ینظارت بر چگونگ

 

 ان : یماد -3

 ل خواهد بود .یط ذیاز کشور منوط به شرا یرانیان نژاد ایدور مجوز صادرات مادص

 باشد. یمجاز  م یمادر یک خواهر تنیسال به شرط دارا بودن  5تا  یانهایماد .1

 باشند . یان مجاز میک کره مادید یسال به شرط تول 12تا  5 یانهایصادرات ماد .2

 باشند . یمجاز م یچ شرطیبدون هسال به باال  12 یانهایصادرات ماد .3

 کره : -4

 ین نامه  بعمل آمده و با توجه به درخواست متقاضین آئیکه از کره  در ا یفیصادرات کره ها بر اساس  تعر

 باشد . یته مشترک واردات و صادرات مجاز  میو صدور مجوز از طرف کم

 یان الزامیمتقاض یتبط با صادرات برامر یر سازمانها و ارگانهایط سایت ضوابط و شرایاست رعا یهیبد

 است .

 اسب واردات العمل دستور -3

 یدستورالعمل عموم -1

 یل پاسپورت ( و شجره نژادی) از قب یورود اسب به کشور منوط به داشتن مدارک شناسائ -1 -1

ان واردات اسب مکلفند که بهمراه درخواست خود رونوشت یباشد و متقاض یمعتبر از کشور مبدأم

م یته واردات اسب تسلیاسب مورد نظررا به کم یاسپورتو اطالعات مستند مربوط به شجره نژادپ

نصورت از یر ایباشد در غ یسیبه زبان انگل یستیبا یه مدارک واصله از طرف متقاضیکل .ندینما

 خواهد شد. یپرونده خوددار یبررس

ون یو فدراس یارت جهاد کشاورزوز یکل یاستهایواردات اسب با توجه به س یدستورالعملکل -2 -1

مختلف و  ینژادها یقبل برا یصادره در دوره ها یکشور و با در نظر گرفتن مجوزها یسوارکار
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 ین و ابالغ مییو اصالح نژاد هر ساله تع یدر جهت توسعه ورزش سوارکار یاجات داخلیز احتین

 .گردد

ان یبهشت ماه تا پایارد ین از ابتداان و واردکنندگایرش درخواست واردات اسب از متقاضیپذ -3 -1

 .ردیگ یبهمن هر سال صورت م

ن نامه مجاز به ین آئیط ایت شرایبا رعا یو حقوق یقیه افراد حقین دستورالعمل کلیطبق ا -4 -1

 .باشند یواردات اسب به کشور م

ط واردات طبق یمعتبر و حائز شرا یکارت بازرگان یدارا یستیدرخواست کنندگان با -5 -1

ک شرکت واجد ی یستیبا یم یکشور باشند و در صورت نداشتن کارت بازرگان یستورالعملجارد

 .ندینما ین منظور و جهت اخذ مجوز معرفیط را بدیشرا

و سالم بودن  یو مادرزاد یکیژنت یهایماریانو کرهاز بیبودن اسب، ماد یعار یارائه گواه -6 -1

 یمیدر اروپا الزام یون سوارکارید فدراسیید تأک مرجع مورینیاز کل یو ظاهر یحرکت یاندامها

 .باشد

ان جهت صادرات و یمعتبر که توسط متقاض یکارت بازرگان یدارا یو حقوق یقیاشخاص حق -7 -1

خ صدور مجوز یروز از تار60حداکثر ظرف مدت  یستیبا یگردند م یم یواردات اسب معرف

صادره  ینصورت مجوزهایر ایند در غینما مورد نظر اقدام یا صادرات اسبهاینسبت به واردات و 

مجدد آنها از طرف  ید و بررسیجد ید موکول به ارائه درخواستهایباطل بوده و صدور مجوز جد

 .باشد یته واردات میکم

 یان درخواست شده جهت واردات در هنگام ارائه درخواست از طرف متقاضیکه مادیدر صورت -8 -1

ته وارداتهمراه با درخواستارائه یز از کشور مبدأ به کمیآن ن یمعتبر آبستن یآبستن بوده و گواه

ان به کشور،در خارج از ین صدور مجوز واردات و ورود مادیب یشده باشد و در فاصله زمان

ط ین شرایباشد .ا یان بالمانع مینصورت ورود کره همراه با مادیکشوروضع حمل کرده باشد،در ا

ن یا -1 -7انمورد نظر ظرف مهلت مقرر در ماده یدباشد که ما یقابل اجرا م یدر صورت

نصورت ورود کره به کشور موکول به صدور مجوز یر ایدستورالعملبه کشور وارد شده باشد در غ

 .ن نامهخواهد بودیآئ نیا آن طبق دستورالعمل یبرا
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ک ی یرأس اسب برا12شاز یواردات ب یته واردات و صادرات در هر مورد از قبول تقاضایکم -9 -1

ک پدر و مادردر یش از پنج رأس اسب و کره از ین ورود بیعالوه بر ا.دینما یم یخوددار یمتقاض

 باشد. یرأس واردات مجاز نم 12هر مورد 

در  یهرگونه نواقص یکه مدارک واصله بهمراهدرخواست واردات ناخوانا بوده و دارایدر صورت -10 -1

درخواست  یته از بررسیره باشد،کمیغ اسب، شجره پدر و مادر ویورزشیخصوص رکوردها

د با یموکول به ارائه درخواست جد یمجدد پرونده واصلهاز طرف متقاض ینموده و بررس یخوددار

 یاز طرف متقاض یارسال یه مدارک و رکوردهایکل.باشد یمه نمودن اطالعات کامل و خوانا میضم

ارائه  یداز طرف متقاضینها باآ ینصورت ترجمه رسمیر ایبودهدر غ یسیبه زبان انگل یستیبا

 .گردد

ل عدم یآنها بدل یته واردات برایکه از طرف کمین کردن اسب در خصوص اسبهائیگزیجا -11 -1

مکلف به ارائه  یباشد و متقاض یگردد مجاز نم یط دستورالعملمجوز واردات صادر نمیاحراز شرا

که یمجدد در خصوص اسبهائن ارائه درخواست یباشد. همچن ین مورد مید در ایدرخواست جد

کنند  یافت نمینامه مجوز ورود درین آئیط نبودن جهت واردات طبق مقررات ایل واجد شرایبدل

 باشد.یمجاز نم

مدارک ارائه شده و  یته واردات موکول به بررسیواردات اسب توسط کم یصدور مجوز برا -12 -1

 ینظر و استعالم از کشور مبدأ ممورد  یاسبها یورزش ید مستقل آنها از جمله رکوردهاییتأ

ته واردات یخ وصول آنهاتوسط کمیروز از تار 30وارده ظرف مدت   یتقاضاها یبررس.باشد

ن دستورالعملرا بطور کامل یمکلف است مدارک مورد نظر طبق ا یمتقاض.صورت خواهد گرفت

 د.یارائه نما

و آدرس محل  یکارت مل یه با کپنامه درخواست واردات خود را همرا یستیبا یان میمتقاض -13 -1

مورد  یز مدارک و مستندات اسبهایل شده تعهد نامه و نیا کار، تلفن تماس، فرم تکمیسکونت 

ندو در یافت نماید دریم نموده و رسین دستورالعملبه دفتر مرکز اصالح نژاد کشور تسلینظر طبق ا

خود را به  ید درخواستهاشده باش ین از طرف مرکزمعرفیستم آنالین منظور سیکه بدیصورت

ب یستم مرکزبترتیخ ثبت در سیوارده براساس تار یتقاضاها یبررس.ندین ارسال نمایصورت آنال

به  1-12شدن مهلت مقرر در ماده   یته قبالز سپریکم یهایجه بررسینت.صورت خواهد گرفت

 .دیشده،اعالم خواهد گرد یا شرکت وارد کننده معرفیدرخواست کننده و 
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تهرا دال بر صحت ین شده از طرف کمییفرم تعهد نامه تع یستیا وارد کننده بایو  یمتقاض -14 -1

ل و امضاء نموده و همراه با نامه درخواست واردات خود به یه اطالعات و مدارک واصله تکمیکل

 .دیم نمایمرکز اصالح نژادکشور تسل

است ید رییته واردات و تأیمک یو اعالم نظر اعضا یه واردات پس از بررسیموافقت اول -15 -1

ارسال  یکشورجهت صدور مجوز به مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورز یون سوارکاریفدراس

ا وارد یو  یکشور بعهده متقاض ین جاریواردات طبق قوان یبعد یانجام مراحل ادار.دیخواهد گرد

 .آن خواهد بود یریگیموظف به پ یباشد و متقاض یکننده م

نه حداکثر ظرف یان موظفند پس از ورود اسب به کشور و گذراندن مراحل قرنطیمتقاض -16 -1

ت، ثبت و صدور شناسنامه به یوارد شده را جهت احراز هو یپاسپورت اسبها یکماه،نسخه اصلی

 .ندیکشور ارائه نما یون سوارکاریو فدراس یته مشترک وزارت جهاد کشاورزیکم

 .خ ارائه درخواست استیدر تار یالدیسن براساس سال من ییمالک تع یطبق مقررات جهان -17 -1

ون یستم تبارنامه فدراسیدر س یبه کشور در صورت یعرب و تروبرد واردات یه نژادهایکل -2تبصره

 Export)صادرات  یکشورثبت خواهند شد که گواه یدات دامیو مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیسوارکار

certificate) نها ارائه شده باشدآ یاز کشور مبدأ برا. 

  :یدستورالعمل اختصاص -2

  یلمیس -الف

و  یکیل ژنتیپتانس یشود که دارا یاطالق م یانیبه نر یلمین دستورالعمل سی: طبق ایلمیف سیتعر -1-الف

 یکیژنت یت هاین از لحاظ قابلید مثل مطلوب را دارا باشند و همچنیبوده و قدرت تول یمطلوب نژاد یپیفنوت

 باشند. یلمیمعتبر بعنوان س یکارت شناسائ یر ژن بوده و دارایط تکثیواجد شرا

 ر است :یل امکانپذیط ذیبا شرا یمختلف سوارکار یبه کشور در رشته ها یلمیورود س – 2 –الف 

 پرش و درساژ یلمیس

 تروبرد  یلمیس

  یعرب اسبدوان یلمیس
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  ییبایعرب ز یلمیس

 ترکمن و آخال تکه یلمیس

 یداتیدر کشور مبداء ثبت شده و حداقل در دوسال گذشته تول یلمی: اسب بعنوان س پرش و درساژ -1

 داشته باشد .

ثبت شده باشد و در دو سال قبل از  یلمیکه اسب در کشور مبداء بعنوان سی: در صورتیعرب اسبدوان -2

 یاسبدواندر مسابقات  2ا ی 1 یازگروه ها یکیز در ید بوده و نیرکورد تول یورود به کشور دارا

را  یلمین اول تا سوم شده باشد مجوز ورود به کشور بعنوان سیمعتبر موفق به کسب عناو یکشورها

 افت خواهد نمود .یدر

ثبت شده باشد و در دو سال قبل از  یلمیکه اسب در کشور مبداء بعنوان سیتروبرد : در صورت یلمیس -3

 یدر مسابقات اسبدوان 2ا ی 1 یاز گروه ها یکیز در ید بوده و نیرکورد تول یورود به کشور دارا

را  یلمین اول تا سوم شده باشند مجوز ورود به کشور بعنوان سیمعتبر موفق به کسب عناو یکشورها

 افت خواهد نمود .یدر

ل یمعتبر شرکت کرده و بدل یاز کشورها یکیان تروبرد در مسابقات گروه در ی: چنانچه نر3تبصره 

ا سازمان برگزار کننده یدان و یدامپزشک م یقام نشده باشد با ارائه گواهت موفق به کسب میمصدوم

 افت خواهد کرد.یتروبرد در یلمیمسابقات مجوز ورود به کشور را بعنوان س

مقام اول تا سوم در  یثبت شده و دارا یلمیعرب : اسب در کشور مبداء بعنوان س ییبایز یلمیس -4

د یرکورد تول یدر دو سال آخر دارا یستیبا  یلمیس باشد ضمنا B SHOWا ی A SHOWمسابقات 

 باشد .

ت یو قابل یسالمت کامل دستگاه تناسل یگواه یستیقبل از ورود به کشور با یواردات یها یلمیس -3 -الف

 ند.یربط در کشور مبدأ را اخذ و ارائه نمایاز مراجع ذ یبارور

خ ارائه درخواست براساس یال تمام در تارس 15 یلمیورود س یحداکثر سن قابل قبول برا - 4 –الف 

 .باشد یمFEIن سنییسال تولد طبق مقررات تع

 .است یاز کشور مبدأ الزام یکیل ژنتیارائه پروفا یواردات یها یلمیس یبرا -5 –الف 
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 یلمینکه سیر بر ایدا یط خاص و در صورت ارائه مدارک معتبر از طرف متقاضی: در شرا4تبصره  

منظور از رکورد  .سال بالمانع است 18باشد صدور مجوز ورود تا سن  یم یالملل نیرکورد ب یدارا

ته یص کمین معتبر طبق تشخیادیدر م ین دستورالعمل دارا بودن سوابق قهرمانیدر ا ین المللیب

 .باشد یمعتبر م یمقامها یکه دارا یداتیا داشتن تولیواردات و 

معتبر اخته شدن اسب از کشور  یوکول به ارائه گواهان اخته شده مینر ی: صدور مجوز برا5تبصره 

را تحت عنوان اخته وارد کشور نموده و خالف آن  یانینر یباشد و چنانچه ثابت شود متقاض یمبدأ م

نسبت به اخته نمودن اسب اقدام خواهد  یا متقاضینه مالک یثابت شود، مرکز اصالح نژاد با هز

 مسابقات در داخل کشور را نخواهد داشت . چگونهینمود و اسب مذکور حق شرکت در ه

 ان یماد -ب

  .باشد یسال تمام م 15 یواردات یانهایماد یحداکثر سن قابل قبول برا -1-ب

حداقل  یستیاعم از تروبرد و عرب با یورود به کشور در رشته اسبدوان یان درخواست شده برایماد -2-ب

صاحب عنوان کسب نموده باشند .  یدر کشورها ین المللیر باول تا سوم را در مسابقات معتب یاز مقامها یکی

 یان هر دو در سازمان اسبدوانیمنوط به آن است که پدر و مادر ماد یان عرب در رشته اسبدوانیورود ماد

-A یاول تا سوم در رده ها یصرفا کسب مقامها یبائیز یانهایکشور مبداء ثبت شده باشند . در مورد ماد

showو B-showباشد یصدور مجوز م مالک.  

ثبت شده در  یلمیبا س یبارور یخ ارائه درخواست آبستن باشد، ارائه گواهیان در تاریچنانچه ماد -3-ب

ان در هنگام ورود آبستن بوده یان مشخص شد که مادیباشد. چنانچه بعد از ورود ماد یم یکشور مبدأ الزام

نموده است از صدور شناسنامه و مدارک  یخوددار ن مادهیاست و درخواست کننده از ارائه مدارک طبق ا

  .گردد یم یکره خوددار یبرا یشناسائ

رکورد  یا سه سال پس از دوران ورزشین کرده و یل سقط جنیشتر بهر دلیا بیکه دوبار  ییانهایماد -4-ب

 کنند. یافت نمید نداشته باشند مجوز ورود به کشور را دریتول

مجوز ورود به  ینداشته باشند بشرط یکه رکورد ورزشیدر صورت یدیتروبرد تول یانهای: در مورد ماد6تبصره 

 یاز کشورها یکیدر  یان در مسابقات اسبدوانیماد یاز کره ها  یکیند که حداقل ینما یافت میکشور را در

از  یکی یمقام در مسابقات اسبدوان یان دارایماد یمادر یا برادر تنیا خواهر یمعتبرمقام کسب نموده و 

 معتبر باشند . یکشورها
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 یورزش یاسبها  -ج 

 پرش  یاسبها -1-ج 

در  یلمید شده بعنوان سیرکورد معتبر بوده و تائ یدارا یستیسال :  پدر و پدر مادر کره با 5کره تا  -1 -1 –ج 

 کشور مبداء باشند .

کسب  150ل تا دهم را در رده ن است که پدر و پدر مادر کره هر دو رتبه اوی: منظور از رکورد معتبر ا7تبصره 

افت یکسب نموده باشد کره مجوز ورود در 150که مادر کره مقام اول تا دهم را در رده ینموده باشد.در صورت

 د.ینما یم

بار مسابقات  3ا حداقل یپنجم بوده باشد و  یمقام اول ال یدارا 130ساله: در رده  7و  6 یاسبها  -2 -1ج 

 نت داشته باشد( .یپو 3ان رسانده باشد ) یون خطا به پادر کشور معتبر را بد یرسم

در کشور معتبر را  یاول تا دهم در مسابقات رسم یاز مقامها یکی 135ساله: در رده  9و  8اسب  -3 -1-ج

 کسب نموده باشد.

در کشور معتبر را  یاول تا پانزدهم در مسابقات رسم یاز مقامها یکی 140ساله: در رده  10اسب - 4-1-ج

 کسب نموده باشد.

 یستم را در مسابقات رسمیاول تا ب یاز مقامها یکی 145سال: در رده   15ت یلغا 11 یاسبها -5-1-ج

  .معتبر کسب نموده باشد یکشورها

معتبر  یدر کشورها یکه درمسابقات رسمیدر صورت 145و 140 یشرکت کننده در رده ها ی: اسبها8تبصره 

  .افت خواهند کردیمجوز ورود درز ینموده باشند ن یر مسابقات را طیبدون خطا مس

 ان(یان، اخته و مادیرشته درساژ )نر یاسبها -2-ج

 یصاحب سبک مبدأ در رده مبتد یرشته درساژ که در کشورها یورزش یورود اسبها  -1-2-ج

(elementary)ته واردات بالمانع استیصاحب مقام شده باشند با اخذ مجوز از کم.  

  .باشد ین دستورالعمل میالف ا -2ن رشته تابع بندیدر ا یلمیورود س -2-2-ج

ط یدرساژ در کشور مبدأ متولد شده باشد تابع شرا یخط خون یان که دارایا مادیان و یورود کره نر  -3-2-ج

  .باشد یته واردات بالمانع مینبوده و با اخذ مجوز از کم یخاص
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ن دستورالعمل مورد اشاره قرار نگرفته)از یبطور مشخص در ا ر نژادها کهیورود اسب به کشور در سا  -9تبصر 

 یازهایط و نیع شرایته واردات با در نظر گرفتن جمین و ... ( موکول به صدور مجوز از طرف کمیزیل فریقب

  .باشد یم یداخل

 کرّه  -د

  :شود یر اطالق میز یانهایان و مادین دستورالعمل کره به نریاز نظر ا -1-د

 نژاد تروبرد تا دوسال  یورد اسبهادر م -الف

 نژاد عرب تا سه سال  یدر مورد اسبها -ب

 سال 5رشته پرش تا  یدر مورد اسبها -ج

 سال 5رشته درساژ تا  یدر مورد اسبها -د 

در تبارنامه کشور  یستیکورس پدر و مادر کره با یبا کاربر یتروبرد و عرب واردات یدر مورد کره ها -2-د 

  .شجره معتبر باشد یدارا یستیو مادر بامبدأ ثبت شده 

-A یمعتبر دررده ها یکشورها یمنوط به شرکت کره در مسابقات رسم یبائیعرب ز یورود کره ها -3-د

show وB-show از همان مادر باشد  یخواهر و برادرهائ یا دارایباشد و  یدهم م یاول ال یو کسب مقام ها

  .قرار گرفته باشند یددر رده بنB-showوA-showکه در مسابقات

  .باشد ین دستورالعملمیا 1-1-ط بند جیمنوط به احراز شرا یپرش یکره ها یصدور مجوز برا -4-د

ته واردات و یص کمیمعتبر طبق تشخ یساله تروبرد به شرط داشتن شجره نژاد 4و  3نر  ی: اسبها 10تبصره 

 ند .یافت نمایکشور مجوز ورود  را در داخل یتوانند بمنظور شرکت در مسابقات اسبدوان یصادرات م

عدم  یکیژنت یج تستهایملزم به ارائه نتا یبائینژاد عرب اعم از کورس و ز ی:  وارد کنندگان اسبها 11تبصره 

 Cerebellarو  وServer Combined Immunodeficiency Disecese و”SCID“ یحامل بودن ژنها

Abiotrophy (“CA”) ز یو نLavender Foal Syndrome “LFS”  نصورت نمونه یر ایغباشند در  یم

 .نه صورت خواهد گرفتیدر دوره قرنط یون سوارکارینه از واردکنندگان توسط فدراسیبا اخذ هز یریگ

که موفق به کسب  یا برادر تنیک خواهر و یبه شرط دارا بودن  یعرب کورس یانهای: ورود کره ماد12تبصره 

 معتبر شده باشند مجاز است. یکشورها یبقات اسبدوانعنوان در مسا
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باشد و موارد  ین نامه مجاز مین آئیان و کره ها به کشور صرفا  تحت مقررات ای: ورود اسبها و ماد 13تبصره 

 ته واردات کشور اعالم نظر خواهد شد .یدر کم یفن یاستثناء پس از بررس

د و از یته مشترک واردات و صادرات رسیب کمیبه تصو 1395 بهشت ماهیارد 18ن نامه در جلسه مورخ ین آئیا

ان بهمن ماه یتا پا یو مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورز یون سوارکاریت فدراسیخ درج آن در سایتار

 قابل اجرا خواهد بود. یسالجار

 


