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        آبزيانآبزيانآبزيانآبزيانشرح وظايف مسئول فني بهداشتي كارخانه خوراك دام ، طيور و شرح وظايف مسئول فني بهداشتي كارخانه خوراك دام ، طيور و شرح وظايف مسئول فني بهداشتي كارخانه خوراك دام ، طيور و شرح وظايف مسئول فني بهداشتي كارخانه خوراك دام ، طيور و 

  

مسئول فني بهداشتي ملزم به رعايت واجراي  موارد مشروحه  زير براسـاس ضـوابط و دسـتورالعمل هـاي  سـازمان      

  .مي باشد شهرستان/ عملكرد آن ها بعهده  اداره كل دامپزشكي استان دامپزشكي  كشور بوده و  نظارت بر 

  

 :كنترل بهداشتي خودروهاي حمل مواد اوليه و خوراك آماده.  1

   خودرو كنترل پروانه اشتغال به حمل  •

قرنطينه اي حمل مواد اوليه و خوراك آماده  براي هر محموله واجـازه تخليـه و يـا     -كنترل مجوز بهداشتي •

 ري ، در صورت تطبيق  با ضوابط بارگي

 اخذ وكنترل گواهي شستشو و ضدعفوني خودرو قبل از تخليه  •

  از نظر پاكيزگي و رعايت اصول بهداشتيكنترل بهداشتي خودروها  •

 صدور گواهي بهداشتي خروج محصول از واحدتوليدي   •

 

 : كنترل بهداشتي مواد اوليه و خوراك آماده  .  2

 ...   وليه از نظر ارگانولپتيكي، دما ، رطوبت و كنترل بهداشتي مواد ا •

مـورد تائيـد سـازمان    هـاي  و ارسـال آن  بـه آزمايشـگاه     دوره اي از خـوراك و مـواد اوليـه     نمونه برداري •

كشور ، بررسي نتايج آزمايشگاهي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت رفـع  مشـكالت   دامپزشكي كشور 

 شهرستان / پزشكي استان احتمالي با هماهنگي اداره كل دام

/  كنترل چگونگي تحويل محصول  مرجوعي و انجام اقدامات الزم با هماهنگي اداره كل دامپزشكي استان •

  شهرستان

  

  :توليد  فرايندكنترل بهداشتي .  3

زم  ، فشـار و زمـان  ال   از نظـر دمـا  ...... توليـد و  فرايندكامل كنترل كنترل انتقال مواد اوليه به چرخه توليد و  •

 براي هريك از مراحل كار

 كنترل خط توليد  و كليه  دستگاه هاي مربوط، جهت حصول اطمينان از تنظيم و عملكرد مناسب آنها •

  شهرستان/  اداره كل دامپزشكي استان مديريت واحد و به  كارخانه موجود در شكالتگزارش نواقص و م •
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 يد شدهتهيه شناسنامه بهداشتي محصوالت تول يكنترل حسن اجرا •

 كنترل فرموالسيون خوراك توليدي  •

كنترل استفاده از كيسه بسته بندي از نظر بهداشتي و استاندارد بودن نوع و جنس مواد  بكار رفته  در ساخت  •

 آن و نحوه بسته بندي

بـويژه درج آنـاليز ،   ( كنترل نشانه گذاري مناسب  ومورد تاييد سازمان دامپزشكي كشور بـرروي  هربسـته    •

 ...)، شرايط نگهداري و ءريخ توليد و انقضادرج تا

نمونه برداري ادواري از محصول نهايي ، ارسال  به آزمايشگاه هاي مورد تاييد سازمان دامپزشكي كشـور ،   •

 بررسي نتايج آزمايشگاهي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت رفع  مشكالت احتمالي

 خوراك دام توليد ان درنشخواركنندگء جلوگيري ازمصرف پودر گوشت با منشا  •

  

 :كنترل بهداشتي انبار نگهداري مواد اوليه و خوراك .  4

 ... انبار از نظر دما، رطوبت، تهويه و  بهداشتي كنترل •

محصول در انبار  با توجه به زمان  مجاز نگهداري فرآورده ،همراه  با ثبت  و بايگاني  نگهداريكنترل زمان  •

 هر اقدام  در دفتر ويژه

 بهداشتياصول  د وكنترل  بر اجراي يك برنامه مناسب انبارگرداني از  نظر  رعايتپيشنها •

  كنترل بهداشتي محيط داخلي انبار •

تعيين روش هاي مناسب به منظور جلوگيري از ورود جانوران و حشرات موذي  به انبار  و كنتـرل كـارايي    •

 روش هاي مذكور

 

 :بهداشتي انبار سرد  كنترل . 5

 و اطمينان از كاركرد صحيح آنها )ترموگراف (هاي سرد كننده  ودستگاه ثبت دما  كنترل دستگاه •

 در انبار سرد فراوردهكنترل روزانه تامين برودت مورد نياز و همچنين رعايت ظرفيت و نحوه قرارگرفتن  •

 هفرآورده  در انبار سرد ، همراه  با ثبت  و بايگاني هر اقدام  در دفتر ويژ نگهداريكنترل زمان  •

 بهداشتي  اصول پيشنهاد و كنترل اجراي يك برنامه مناسب انبارگرداني از  نظر  رعايت •

  

  : توليد  سالن كنترل بهداشتي.  6

)       در صـورت لـزوم   ( روزانـه   ضـدعفوني  و )شستشو (ها ، وسايل و تجهيزات از نظر پاكيزگي  كنترل سالن •

 .....و ، تهويه و روشنايي مناسب
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ازجمله  انتخاب مواد پـاك كننـده و   (ناسب براي دستيابي به وضعيت  بهداشتي مطلوب تعيين روش هاي م •

 ... ) كننده مناسب و  ضدعفوني

تعيين روش هاي مناسب به منظور جلـوگيري از ورود جـانوران و حشـرات مـوذي  بـه سـالن هـا و كنتـرل          •

 كارايي روش هاي مذكور

ل  به آزمايشگاه هاي مورد تاييد سازمان دامپزشكي كشور نمونه برداري ادواري از آب مورد استفاده ، ارسا •

 ، بررسي نتايج آزمايشگاهي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت رفع  مشكالت احتمالي 

 

 :كنترل  بهداشتي محيط كارخانه .  7

ازجمله  انتخاب مواد پـاك كننـده و   (تعيين روش هاي مناسب براي دستيابي به وضعيت  بهداشتي مطلوب  •

 ... ) عفوني  كننده مناسب وضد

 كنترل سم پاشي دوره اي محوطه  كارخانه و پيشنهاد  و انتخاب سم مجاز  •

 

 :كنترل بهداشت فردي كاركنان  .  8 

 آموزش كاركنان  در زمينه رعايت  بهداشت فردي ، توليد محصول،  شرائط انبارداري •

ه  رعايت بهداشت فـردي توسـط كاركنـان،     بهداشتي كاركنان  تمام قسمت ها از جمل يتنظارت  بر وضع  •

 مناسب و تميز در زمان فعاليت ....كار، چكمه  ، روپوش و لباس استفاده از

 تهيه كارت بهداشتي وبرنامه ريزي براي اعزام  به موقع به مراكز بهداشتي  جهت  انجام  معاينات  الزم  •

 پيش بيني و تهيه لوازم  كمك هاي اوليه  •

  

 :اطالعات ثبت آمار و .  9

 تهيه و تنظيم  آمار توليد و كنترل  بهداشتي  در دفتر روزانه  واحد  •

 شهرستان/  بهداشتي به اداره كل دامپزشكي استانهاي ارسال به موقع  آمار  ماهيانه توليد و كنترل  •

 ثبت و بايگاني اطالعات مربوط به ورود و خروج  مواد اوليه و خوراك •

 به شستشو و ضدعفوني خودروهاي حمل مواد اوليه و خوراك ثبت وبايگاني اطالعات مربوط •

ثبت و بايگاني اطالعات مربوط  به مواد نامنطبق به واحدهاي مجاز و اعالم وصول آنهـا از سـوي مسـئولين     •

 فني بهداشتي واحدهاي موصوف 

 خانهثبت و بايگاني اطالعات مربوط به اجراي برنامه مبارزه  با حشرات  و جانوران  موذي دركار •

 ....مواد اوليه ، محصول نهايي و  نتايج آزمايشات به ثبت و بايگاني اطالعات مربوط •
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با توجه به  اينكه مسئول فني بهداشتي بعنوان  نماينده سازمان دامپزشكي كشور در واحد مربوطه بوده   :يادآوري 

و تامين بهداشت عمـومي عمـل مـي    و بعنوان  تضمين كننده وضعيت بهداشتي واحد و حافظ منافع توليد كننده 

توسط نامبرده  كشور لذا رعايت كليه دستوراالعمل ها و بخشنامه هاي ابالغي از سوي سازمان دامپزشكي. نمايد

  .الزامي است 
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        شرح وظايف مسئول فني بهداشتي كارخانجات تبديل ضايعات كشتارگاهي و پودر ماهي شرح وظايف مسئول فني بهداشتي كارخانجات تبديل ضايعات كشتارگاهي و پودر ماهي شرح وظايف مسئول فني بهداشتي كارخانجات تبديل ضايعات كشتارگاهي و پودر ماهي شرح وظايف مسئول فني بهداشتي كارخانجات تبديل ضايعات كشتارگاهي و پودر ماهي 

  

ي  موارد مشروحه  زير براسـاس ضـوابط و دسـتورالعمل هـاي  سـازمان      مسئول فني بهداشتي ملزم به رعايت واجرا

  .مي باشد   شهرستان/ دامپزشكي  كشور بوده و  نظارت بر عملكرد آن ها بعهده  اداره كل دامپزشكي استان 

  

 :كنترل بهداشتي خودروهاي حمل مواد اوليه و محصول توليدي.  1

  خودرو كنترل پروانه اشتغال به حمل •

 قرنطينه اي حمل براي هر محموله واجازه تخليه در صورت تطبيق  با ضوابط  -جوز بهداشتيكنترل م •

 از نظر پاكيزگي و رعايت اصول بهداشتيكنترل بهداشتي خودروها  •

 اخذ وكنترل گواهي شستشو و ضدعفوني خودرو قبل از تخليه  •

   ت توليديخروج  محصوال حمل براي صدور گواهي بهداشتي •

 

 : داشتي مواد اوليه و محصول توليدي   كنترل به.  2

 قرنطينه اي محموله هاي  ورودي   -كنترل مجوز بهداشتي •

 ...   كنترل بهداشتي مواد اوليه از نظر ارگانولپتيكي، دما و  •

نمونه برداري دوره اي از  مواد اوليه و پودر توليـدي  و ارسـال  بـه آزمايشـگاه هـاي مـورد تاييـد  سـازمان          •

 ، بررسي نتايج آزمايشگاهي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت رفع  مشكالت احتمالي دامپزشكي كشور

 كنترل بر چگونگي تحويل محموله  مرجوعي و اقدامات الزم با هماهنگي اداره كل دامپزشكي استان   •

 

 :كنترل  بهداشتي سالن توليد .  3

 كنترل خط توليد  و كليه  تجهيزات مربوط، جهت حصول اطمينان از تنظيم و عملكرد مناسب آنها •

  شهرستان/ دامپزشكي استان  اداره كل وبررسي و اعالم نواقص تاسيساتي و تجهيزاتي واحد به مديريت  •

ز نظر دما، فشار و  رعايـت  ا...... كنترل بر نحوه انتقال مواد اوليه به چرخه توليد وانجام كامل مراحل توليد و •

 زمان  الزم  براي هريك از مراحل كار

بـويژه درج آنـاليز ،   ( كنترل نشانه گذاري مناسب  ومورد تاييد سازمان دامپزشكي كشور بـرروي  هربسـته    •

 ...)درج تاريخ توليد و انقضاء فرآورده ، شرايط نگهداري و
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استاندارد بودن نـوع  ، ي بسته بندي از نظر بهداشتي كنترل بهداشتي محصول و نظارت براستفاده  ازكيسه ها •

 وجنس مواد بكار رفته در ساخت آن ، نحوه بسته بندي و بارگيري آن

 جلوگيري از مخلوط شدن مواد اوليه با محصوالت توليدي •

  ورود كارگران بخش غير تميز  به بخش تميز جلوگيري از •

 واركنندگان براي مصرف در خوراك دام خودداري ازصدور گواهي حمل پودر گوشت با منشاء نشخ •

  

  : كنترل  بهداشتي محيط كارخانه.  4

ازجمله  انتخاب مواد پـاك كننـده و   (تعيين روش هاي مناسب براي دستيابي به وضعيت  بهداشتي مطلوب  •

 ... ) ضدعفوني  كننده مناسب و

 كنترل سم پاشي دوره اي محوطه  كارخانه و پيشنهاد  و انتخاب سم مجاز  •

  

 :كنترل  بهداشتي انبار نگهداري محصول و انبار سرد .  5

 و اطمينان از كاركرد صحيح آنها )ترموگراف (كنترل دستگاههاي سرد كننده  ودستگاه ثبت دما  •

جهت تامين بـرودت مـورد نيـاز و  همچنـين  رعايـت ظرفيـت و نحـوه         نگهداري  انبار دماي كنترل روزانه •

 قرارگرفتن  فراورده در آن 

 ، همراه  با ثبت  و بايگاني هر اقدام  در دفتر ويژه هادر انبار   محصول  نگهداري ترل زمان كن •

 بهداشتي اصولپيشنهاد و كنترل  بر اجراي يك برنامه مناسب انبارگرداني از  نظر  رعايت  •

تعيين روش هاي مناسب به منظور جلـوگيري از ورود جـانوران و حشـرات مـوذي  بـه سـالن هـا و كنتـرل          •

 كارايي روش هاي مذكور

  

 
 : كنترل بهداشت فردي كاركنان.  6

 ....و  ط انباردارييآموزش كاركنان  در زمينه رعايت  بهداشت فردي ، توليد محصول،  شرا •

،   نظارت بر وضع بهداشتي كاركنان  تمام قسمت هـا از جملـه  رعايـت  بهداشـت فـردي توسـط كاركنـان        •

 مناسب و تميز در زمان فعاليت .... پوش وكار، چكمه  ، رو لباس استفاده از 

 تهيه كارت بهداشتي وبرنامه ريزي براي اعزام  به موقع به مراكز بهداشتي  جهت  انجام  معاينات  الزم   •

 پيش بيني و تهيه لوازم  كمك هاي اوليه  •
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  :ثبت آمار و اطالعات .  7

        بازرسـي ادواري از سـالن هـاي مـورد     بازرسـي بهداشـتي فـرآورده هـا در طـي      هاي مربوط بـه تكميل فرم  •

 بهره برداري

 تهيه و تنظيم  آمار توليد و كنترل  بهداشتي  در دفتر روزانه  واحد  •

 شهرستان/  به اداره كل دامپزشكي استان واحدبهداشتي  هاي ارسال به موقع  آمار  ماهيانه توليد و كنترل •

 ليه و خروج  محصول توليديثبت و بايگاني اطالعات مربوط به ورود مواد او •

 ثبت وبايگاني اطالعات مربوط به شستشو و ضدعفوني خودروهاي حمل مواد اوليه ومحصول توليدي •

مواد نامنطبق به واحـدهاي مجـاز و اعـالم وصـول آنهـا از سـوي       ارسال ثبت و بايگاني اطالعات مربوط  به  •

 مسئولين فني بهداشتي واحدهاي موصوف 

 ت مربوط به اجراي برنامه مبارزه  با حشرات  و جانوران  موذي دركارخانهثبت و بايگاني اطالعا •

 ....مربوط به محصوالت توليدي و  نتايج آزمايشاتبه  ثبت و بايگاني اطالعات مربوط  •

  

 

 

با توجه به  اينكه مسئول فني بهداشتي بعنوان  نماينده سازمان دامپزشـكي كشـور در واحـد مربوطـه      :يادآوري 

عنوان  تضمين كننده وضعيت بهداشتي واحد و حافظ منافع توليـد كننـده و تـامين بهداشـت عمـومي      بوده  و ب

كشـور  لذا رعايت كليه دستوراالعمل ها و بخشنامه هاي ابالغي از سـوي سـازمان دامپزشـكي    . عمل مي نمايد

  .توسط نامبرده الزامي است 

 

  

  

  

  

  

  

  



  سازمان دامپزشكي كشور   

  47از 9 صفحه                                                         دفتر نظارت بر بهداشت عمومي

 

 

        

        پرورش آبزيانپرورش آبزيانپرورش آبزيانپرورش آبزيانشرح وظايف مسئولين فني بهداشتي مزارع تكثير و شرح وظايف مسئولين فني بهداشتي مزارع تكثير و شرح وظايف مسئولين فني بهداشتي مزارع تكثير و شرح وظايف مسئولين فني بهداشتي مزارع تكثير و 

  

هـاي  سـازمان    مسئول فني بهداشتي ملزم به رعايت و اجراي مـوارد مشـروحه  زيـر براسـاس ضـوابط  و دسـتورالعمل      

   .شهرستان مي باشد / و نظارت بر عملكرد آنها بعهده  اداره كل  دامپزشكي استان  بوده دامپزشكي كشور 

  

 آبزياناسب كه بايستي توسط متصدي واحد بمنظور تامين بهداشت پيگيري در جهت فراهم نمودن  زمينه و امكانات من. 1

 .و فرآورده هاي توليدي و همكاري با بازرسين سازمان دامپزشكي كشور  به عمل آيد

با رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي بمنظـور جلـوگيري  از سـرايت       آبزيكنترل بهداشتي ورود و خروج . 2

  آبزيانبيماريهاي 

انعكاس سريع گزارش بروز بيماريها برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغي  از سوي  سازمان دامپزشكي كشور و انجام  3.

 اقدامات  الزم در واحدهاي تحت نظارت 

توسط اكيپ هاي مجـاز  ...) نظير مايه كوبي، سمپاشي و ضدعفوني مناسب و (پيشنهاد و نظارت برانجام برنامه پيشگيري .4

/ اسـتان  دامپزشـكي   اداره كـل  هاي  سازمان دامپزشكي  با همكاري  و همـاهنگي   دامپزشكي  برابر دستورالعمل خدمات

 ، همراه  با ثبت كليه موارد پيش بيني و اجرا شده در دفاتر مخصوص شهرستان

 ...لوازم و تجهيزات و، تاسيسات ، ...... ) تشو و ضد عفوني و ساز جمله نحوه  ش(  مزرعهكنترل امور بهداشتي محيط .5

  نظارت بر  بهداشت فردي كاركنان و كارگران و اقدام جهت معرفي آنها براي دريافت  كارت بهداشتي  .6

 نمونه برداري، ارسال نمونه و درخواست آزمايشات  مورد نياز .7

 تكميل و ارسال گزارشات مورد نياز براساس فرم هاي مربوطه .1

مورد نياز واحد در صورت توافق طرفين و نيز در صـورت لـزوم اسـتفاده از     تكثيرراحي و انجام امور درماني و عمليات ج .2

 خدمات ساير متخصصين مجاز

و صدور معرفي نامـه بـه منظـور اخـذ      »آبزيانزنده و فراورده هاي  آبزي« صدور گواهي بهداشتي حمل داخل استاني  .3

  )براساس فرم هاي مربوطه(شهرستان / ستان قرنطينه اي حمل خارج استاني از دامپزشكي ا -مجوز بهداشتي



  سازمان دامپزشكي كشور   

  47از 10 صفحه                                                         دفتر نظارت بر بهداشت عمومي

 

 

 بـزي  آدر صورت گزارش هر گونه بيماري اخطار كردني و اعالم ضوابط قرنطينه اي، حمل و نقل داخل استاني  -يادآوري 

  .شهرستان انجام خواهد شد/ دامپزشكي استان  اداره كل زنده صرفا با اخذ مجوز بهداشتي قرنطينه اي حمل از

 

قرنطينـه اي و تـامين از منـابع مجـاز و در      -از نظر رعايت ضـوابط بهداشـتي    مزرعهخوراك مصرفي  كنترل بهداشتي .4

 صورت لزوم اصالح جيره هاي غذايي 

ها ،  آنتي بيوتيك ها و ساير  داروهاي دامي از نظر تامين ازمنابع مجاز و نحوه مصرف آن ها  كنترل بهداشتي واكسن  .5

و ) withdrawal time(مپزشكي كشور به ويژه رعايـت دوره پرهيـز دارويـي    براساس دستورالعمل هاي سازمان دا

  مراكز عرضه صدور گواهي  بهداشتي حمل به 

بيماري هاي ژنتيكي و بيمـاري هـاي پاتوژنيـك  قابـل انتقـال،      با در نظر گرفتن  تكثيركنترل رعايت مسائل بهداشتي  .6

 براساس دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور

 دوره هاي بازآموزي مربوط پيش بيني شده شركت در .7

آموزش افراد و كاركنان واحد جهت رعايت بهداشت فردي و حرفه اي بمنظور  بـاالبردن  سـطح اطالعـات آن هـا در      .8

 رابطه با وظايف محوله 

كي بر طبق ليست بيماريهاي گروه بندي شده توسـط سـازمان دامپزشـ    مزرعهاعالم سريع بروز بيماريهاي واگيردار در  .9

 كشور

 همكاري در انجام  پروژه هاي مطالعاتي  با هماهنگي و تائيد اداره كل  دامپزشكي استان .10

 

با توجه به  اينكه مسئول فني بهداشتي بعنوان  نماينده سازمان دامپزشكي كشور در واحد مربوطه بوده  و بعنوان   :يادآوري 

لذا رعايت كليـه  . نده و تامين بهداشت عمومي عمل مي نمايدتضمين كننده وضعيت بهداشتي واحد و حافظ منافع توليد كن

  . توسط نامبرده الزامي است كشور دستوراالعمل ها و بخشنامه هاي ابالغي از سوي سازمان دامپزشكي 


