
  فرآیند صدور مجوز بهداشتی ترخیص محموله های دام زنده و فرآورده های خام دامی                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    

 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شروع

متقاضی جهت صدور مجوز بهداشتی  ترخیص به از دریافت در خواست 
 همراه مدارک مورد نیاز و بررسی آن

 ترخیص كننده  /شهرستاناستاندامپزشکی كننده: اقدام

 سایتدرج در  مدارک واعالم به متقاضی  جهت تکمیل 

 شبکه یکپارچه

 كارشناس اداره كل استان/شهرستانكننده: اقدام

 پایان

آیا مدارک   
 باشد؟کامل می

 بله

 واقصناعالم 

بازدید از محموله و اقدام به نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه و 
 آزمایشو اخذ نتیجه ت مدارک با محموله مطابق

  /شهرستاندامپزشکی استانكننده: اقدام

 نپایا

آیا نتیجه 
آزمایش مطلوب 

 باشد؟  می

 خیر
 سیستمدرشبکه  ثبتدوم نمودن محموله و عمرجوع یا م

 یکپارچه 
 دامپزشکی استان/شهرستانكننده: اقدام

 بله

ه اعالم پرداخت تعرفه و اخذ رسید از متقاضی و صدور مجوز بهداشتی  ب
 کننده کاالترخیص مجاز  و اعالم به گمرک امضاءصورت الکتریکی و اخذ 

 

  /شهرستاندامپزشکی استانكننده: اقدام

 کننده کاال .
 

 

آیا مدارک با 
مطابقت  محموله

 دارد؟

 بله

 خیر
مجدد  مبنی بر آزمایشدام مطابق ستورالعمل سازمان اق

 در سایت ثبتمحموله و  ندوم یا مرجوع  نمودعیا م
 ی استان/شهرستانكارشناسان دامپزشکكننده: اقدام

 نپایا

 مدارک الزم:

مواد  ک،یولوژیمواد ب ،یدامپزشک یدر مورد داروها) (IVCكد  یثبت )دارا یگواه ری(تصو1 

مکمل  ،یدر امور دامپزشک یابزار و مواد مصرف زات،یو تجه یسموم دامپزشک كننده، یضدعفون

 متراكم(  ییدام، مواد غذا ییغذا

 اظهارنامه ورود كاال به گمرک ری(تصو2

 ونقل ها توسط مؤسسه حمل شده آن قیتصد ریتصو ایراه نامه  ای(بارنامه 3

 (داریبه نام واردكننده )خرفروشنده  یكاال صادره شده از سو (Invoice(فاكتور فروش )4

 موجود در محموله یكاال (packing list) ی(مشخصات فن5

كشور مبدأ  یتوسط اتاق بازرگان یصادره از سو (certificate of originمبدأ كاال ) ی(گواه6

 كاال( دكنندهی)سازنده/ تول

 برحسب نوع كاال( از،ی)در صورت ن یواردات یبچ ها هیكل زی(برگ آنال7

 هی، مواد اول یکیصرفاً در مورد دام زنده و مواد ژنت) (Health certificate) یبهداشت یهگوا( 8

 (یدام یها ها( و خوراک دام، فراورده )نهاده

 (یا نشده/ فله یبند ها( بسته )نهاده هیحمل )مواد اول لهیوس یضدعفون ی(گواه9

 ( یا ه/ فلهنشد یبند ها( بسته )نهاده هیكاال )مواد اول یدود ده ی(گواه11

 یكشور( به نام متقاض یسازمان دامپزشک یموردنظر )صادره از سو ی(مجوز ورود )معتبر( كاال11

  روز كاری می باشد 5فرآیند  زمانحداكثر 

 مردود


