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 مقدمه

یجاد و توسعه واحدهای تولید مواد ژنی و استفاده از آن در تولید انواع دام کشور بعنوان یکی از   احمایت از 

حلقه های اصلی زنجیره تولیدات دامی از وظایف مهم و اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی است همواره مورد 

ته است . در این راستا و نظر به توجه مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی اعم از دولتی و غیر دولتی قرار داش

کاهش ضایعات  دامی و اهمیت موضوع در ارتقاء بهره وری ، ایجاد ارزش افزوده ، افزایش درآمد تولید کنندگان 

تحقق امنیت غذایی کشور از یکطرف و حجم فعالیتها و عملیات  نهایتا و در نهایت توسعه بخش کشاورزی و

محدودیت های بخش دولتی در تامین منابع مالی ، منابع انسانی و لوازم و همچنین مربوط به تلقیح مصنوعی و 

لزوم بهره گیری حداکثری از  ظرفیت ها و پتانسیل های بخش غیر دولتی  ،تجهیزات مورد نیاز از طرف دیگر

 افزایش بهره بری بخشبعنوان یکی از سیاستها و برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قوانین 

ار واگذاری تصدی ها در دستور کار قرکشاورزی و نظام جامع دامپروری با استفاده از ظرفیتهای ضوابط مربوط به 

دارد که در این راستا دستورالعمل ساماندهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی دام کشور به شرح زیر تدوین گردیده 

 است .   
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 تعاریف و اختصارات: -1ماده 

 :است رفته کار به ریز ختصاراتا و فیتعار دستورالعمل نیا در

 کشور و واحدهای همنام استانی آن که در این  دستورالعمل به اختصار  و بهبود تولیدات دامیمرکز اصالح نژاد : مرکز

 مرکز نامیده می شود .

 این دستورالعمل که می توانند نسبت به درخواست صدور  افراد حقیقی و حقوقی دارای شرایط مطابق با مفاد: تقاضیم

 قدام نمایند .پروانه فعالیت ا

  منظور معاونت امور بهبود تولیدات دامی  و واحدهای همنام در سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد  .: معاونت 

 و واحدهای متناظر استانی  و منابع طبیعی کشور ی کشاورزینظام مهندس سازمان: ی کشاورزی نظام مهندس سازمان

 یندسمه نظام سازمانبه اختصار  دستورالعملو سایر افراد حقیقی و حقوقی زیر مجموعه سازمان می باشد که در این 

 کشاورزی نامیده می شود .

   ستاد مرکزی هماهنگی و ساماندهی شبکه تلقیح مصنوعی مستقر در معاونت امور تولیدات      هماهنگی : مرکزی ستاد

دستورالعمل صدور مجوزها و پروانه های دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی  18ست که در چارچوب  ماده دامی ا

این دستورالعمل تشکیل  4وزیر جهاد کشاورزی مطابق با ماده    10/01/1391مورخ   318/20موضوع ابالغیه شماره  

               می گردد .

  : ستانی هماهنگی ست که مطابق با ماده          کمیته ا ستانی  ا شبکه تلقیح مصنوعی ا ستقرار  ساماندهی و ا  4منظور کمیته 

 این دستورالعمل در معاونت بهبود تولیدات دامی استان تشکیل می گردد. 

   : سازی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و         مجموعهساماندهی سایی، توانمند  شنا ست که به منظور  اقداماتی ا

موجود اصییالح نژادی کشییور در جهت بهبود و افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی) محصییو ت و   پتانسیییل های

 فرآورده های دامی( مطابق با  مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر ضوابط مقررات فنی و بهداشتی انجام  می گیرد. 

   سپرم با سییایر مراجع دولتی و غیر : اشییخا   حقیقی و حقوقی دارای صییالحیت از مرکز واحدهای تامین کننده ا

سپرم مورد نیاز از طریق تولید         دولتی ذیصالح که در چارچوب سیاستها و ضوابط و مقررات مربوط نسبت به تامین ا

 یا واردات آن اقدام می نمایند.
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      : ) اشیییخا   حقیقی و حقوقی دارای شیییرایط تعیین شیییده که به نمایندگی از     واحدهای توزیع کننده )کارگزار

سپرم از واحدهای تامین      واحد شتی مجاز  به تحویل ا ضوابط و مقررات فنی و بهدا سپرم و رعایت  های تامین کننده ا

  کننده و حمل و فروش به کارشناسان تلقیح مصنوعی یا سایر متقاضیان )بهره برداران ( می باشند . 

 : به مجموعه عملیات مربوط به بارور نمودن دام ماده با اسپرم به روشها و تکنیک های بدون عملیات  تلقیح مصنوعی

 جفتگیری مستقیم با دام نر اطالق می گردد.

  شناس صنوعی  کار سط         : تلقیح م صادره تو ساس پروانه فعالیت  صالحیت که بر ا شخا  حقیقی و حقوقی دارای  ا

شاورزی مجاز به     سی ک ست    سازمان نظام مهند صنوعی در قالب پ صنوع یا فعالیت در امور تلقیح م ی در دفتر تلقیح م

 محدوده تعیین شده می باشند.

 : مجوزی اسییت که به درخواسییت اشییخا  حقیقی و حقوقی  مطابق با مفاد این    پروانه فعالیت تلقیح مصنننوعی

دارنده آن مجاز  به انجام دسیتورالعمل و رعایت سیایر  ضیوابط و مقررات توسیط سیازمان نظام مهندسیی صیادر و        

 عملیات تلقیح مصنوعی در محدوده تعیین شده در پروانه می باشد .  

 : مات               بهره بردار خد ند از  مل می توان فاد این دسیییتورالع با م طابق  که م عال در حوزه دامپروری  مداران ف منظور دا

 کارشناسان تلقیح مصنوعی بهره مند می شوند . 

  سامان   : مرکز سامانه شد که در آن اطالعات مربوط به تامین کنندگان ، توزیع      منظور  شور می با صنوعی ک ه تلقیح م

شات مربوط به عملکرد فعالیتهای           ساس آن گزار صنوعی و بهره برداران موجود و بر ا سان تلقیح م شنا کنندگان، کار

 مربوط به تلقیح مصنوعی و مجوزهای مربوطه به آن صادر می گردد. 

  پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی می باشد  ه: منظور سامانسامانه 

 فاهدا -2 ماده

 :یاصلدف الف (ه

صالح نژادی و افزایش            صنوعی به منظور اجرای طرح های ا سعه  واحدهای تلقیح م ساماندهی ، ایجاد و تو سایی ،  شنا

 ضریب نفوذ تلقیح مصنوعی با استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش غیر دولتی   

 : یفرع اهدافب ( 

 ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات تلقیح مصنوعی-

 سطح نظارت بر فرآیندهای مربوط به تامین ، توزیع و اجرای عملیات تلقیح مصنوعیارتقاء  -
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 ثبت و بهره گیری از اطالعات مربوط به عملیات تلقیح مصنوعی در اجرای طرح های اصالح نژادی  -

 ارتقاء سطح دانش و مهارت فعا ن و بهره برداران تلقیح مصنوعی  -

 دامنه کاربرد :  -3ماده 

 رالعمل مشتمل بر خدمات مربوط به تلقیح مصنوعی دام های  مشروحه ذیل می باشد .  این دستو

 (و بزدام سبک )گوسفند -

 دام سنگین )گاو و گاومیش(،  -
ارائه خدمات تلقیح مصنوعی در خصو  سایر دام ها حسب اعالم نیاز واحدهای مرتبط  وتصویب  آن در  : تبصره

 رالعمل و رعایت ضوابط فنی و بهداشتی مربوط بال مانع می باشد . ستاد هماهنگی در چارچوب این دستو
 گردد.وظایف واحدهای مرتبط با این دستورالعمل ، به شرح ذیل تعیین می -4ماده 

 الف : معاونت امور تولیدات دامی)مرکز (
 ها و سایر ضوابط و مقررات فنی، اجرایی و نظارتی ها، دستورالعملها، برنامهاعالم سیاست -

نظارت عالیه بر عملکرد واحدهای تامین کننده ، توزیع کنندگان اسپرم و سازمان نظام مهندسی در اجرای وظایف  -

 محوله 

 های آموزشی و ترویجی ها ، دوره ها و کارگاهشناسایی و تعیین عناوین سرفصل -

 های آموزشی و ترویجی ها و کارگاهکشاورزی در برگزاری دورههمکاری با سازمان نظام مهندسی  -

 ربطها از طریق مراجع ذیشناسایی و بررسی مشکالت و خالءهای قانونی و اجرایی و پیگیری جهت رفع آن -

 های قانونی ها و سایر حمایتها، مشوقمندی حداکثری عوامل تلقیح مصنوعی از ظرفیتتالش در جهت بهره -

در طراحی و استقرار سامانه ساماندهی و صدور پروانه فعالیت  و ارتباطات کز فناوری اطالعاترهمکاری با م -

 تلقیح مصنوعی در چهارچوب نظام الکترونیکی کردن فرآیندهای وزارت جهاد کشاورزی

 همکاری در تعیین تعرفه های موردنیاز در چارچوب نظام تعرفه ای خدمات وزارت جهادکشاورزی -

 جهاد کشاورزی استانب : سازمان 

 ها و ضوابط و مقررات فنی ی اجرایی و نظارتی ها، دستورالعملها، برنامهاجرای کامل سیاست -

ی فنی ، اجرای ،ها و سایر ضوابط و مقررات ها، دستورالعملعندالزوم همکاری در تهیه و تدوین سیاستها ، برنامه -

 و نظارتی 

 انجام وظایف محوله   نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی در -

نظارت بر عملکرد واحدهای فعال در حوزه تلقیح مصنوعی )تامین کنندگان ، توزیع کنندگان اسپرم و کارشناسان  -

 تلقیح مصنوعی(

 های آموزشی و ترویجی ها و کارگاههمکاری در شناسایی و برگزاری دوره -
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یربط با سازمان نظام مهندسی درحیطه اختیارات های ذهای همکاری سایر سازمانهماهنگی و فراهم آوردن زمینه -

 سطح استانی

 همکاری در تعیین تعرفه های موردنیاز در چارچوب نظام تعرفه ای خدمات وزارت جهادکشاورزی -

در طراحی و استقرار سامانه ساماندهی و صدور پروانه فعالیت  و ارتباطات فناوری اطالعاتهمکاری با مرکز  -

 ب نظام الکترونیکی کردن فرآیندهای وزارت جهاد کشاورزی.تلقیح مصنوعی در چهارچو

 ای مراجع ذیربطهای موردی و دورهارائه گزارش -

 و منابع طبیعی یکشاورز ی: سازمان نظام مهندس ج

 ها و سایر ضوابط و مقررات فنی ، اجرایی و نظارتی ها، دستورالعملرعایت کامل سیاستها، برنامه -

 فنی و نظارتی  ،ها و سایر ضوابط اجراییها، دستورالعملو تدوین برنامهعندالزوم همکاری در تهیه  -

 آزمایی و صدور پروانه فعالیت برای کارشناسان تلقیح مصنوعی  شناسایی، راستی -

 تأمین و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و سایر امکانات مورد نیاز جهت اجرای وظایف محوله -

 ای وزارت جهاد کشاورزیتلقیح مصنوعی در چهارچوب نظام تعرفه های خدمات مربوط بهپیشنهاد تعرفه -

های قانونی ، فنی و اجرایی و اعالم به معاونت امور تولیدات دامی جهت شناسایی و احصاء مشکالت و نارسایی -

 رفع آن 

 تعیین صالحیت و رتبه بندی کارشناسان مرتبط با ساماندهی  -

 ترویجی های آموزشی، ها و کارگاهبرگزاری دوره -

 ها حفظ و نگهداری مطلوب از سوابق پرونده -

همکاری در طراحی و استقرار سامانه ساناندهی و صدور پروانه فعالیت تلقیح مصنوعی در چهارچوب نظام  -

 الکترونیکی کردن فرآیندهای وزارت جهاد کشاورزی.

 ای مربوط به ساماندهی به مراجع ذیربطهای موردی و دورهارائه گزارش -

 بر عملکرد کارشناسان تلقیح مصنوعی   نظارت -

 همکاری کامل با مأمورین وزارت جهاد کشاورزی  -

 اقدام در جهت پیگیری امور دام حقوقی، بیمه ای مرتبط با وظایف مأمورین تلقیح مصنوعی  -
 واحد تلقیح مصنوعی   -د 
 رعایت کامل سیاستها ، برنامه ها ، تعرفه ها و سابر ضوابط فنی ، بهداشتی و اجرایی مربوط به تلقیح مصنوعی  -

 تأمین تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز مطابق با استانداردها و ضوابط تعیین شده  -

 و اخذ گواهینامه  و بازآموزیشرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی  -
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 به محل دامداری جهت انجام تلقیح مصنوعی مراجعه حضوری  -

 همکاری کامل با مامورین و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و نظام مهندسی در امور فنی و نظارتی  -

 حفظ سوابق و مستندات -

   از طریق سامانه تلقیح و ثبت آمار تلقیحات انجام شده در سامانه تلقیح مرکزتلقیحات  -

ر خصو  ساماندهی و صدور پروانه فعالیت تلقیخ مصنوعی ))ستاد مرکزی هماهنگی به منظور هماهنگی د -5ماده 

ساماندهی شبکه تلقیح مصنوعی(( و ))کمیته استانی ساماندهی شبکه تلقیح مصنوعی (( به ترتیب در معاونت امور تولیدات 

 دامی و سازمان جهاد کشاورزی استان با ترکیب و شرح وظایف زیر تشکیل می گردد. 

منظور پرهیز از توسعه ساختارهای موازی معاونت امور تولیدات دامی موظف است از ظرفیت ستاد هماهنگی موضوع به 

مورخ  318/20( دستورالعمل صدور مجوزها و پروانه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی موضوع ابالغیه شماره 18ماده )

 ین شده مطابق با این دستورالعمل اقدام نماید.  وزیر جهاد کشاورزی برابر با شرح وظایف تعی 10/01/1391

 :یهماهنگ یستاد مرکز فیو شرح وظا بیالف ( ترک

ترکیب اعضای ستاد مذکور در جلساتی که موضوعات مربوط به ساماندهی و صدور پروانه فعالیت مراکز تلقیح مصنوعی 

 در دستور کار قرار می گیرد به شرح زیر تعیین می گردد .

 ترکیب: 

 رئیس                            معاون امور تولیدات دامی                                          -

 دبیر و عضو                     رئیس مرکز اصالح نژاد دام                                               -

 عضو                           رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی                           -

 عضو                                           مدیر عامل تشکل صنفی تلقیح کاران                                       -

 عضو                       تشکل ها و اتحادیه های تخصصی مرتبط به انتخاب رئیس ستاد -

 عضو                                                        رئیس نظام صنفی کارهای کشاورزی -

 عضو            نماینده تام ا ختیار مرکز نوسازی و تحول اداری                              -

 عضو                              رئیس سازمان دامپزشکی کشور)حسب مورد (                                  -

 عضو          رئیس سازمان نظام دامپزشکی )حسب مورد (                                    -

 عضو             رئیس سازمان امور عشایر ایران )حسب مورد (                                  -

 عضو     نماینده تام ا ختیار مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات                              -

ی م دایپ تینفر از اعضاء رسم 5و با حضور حداقل  لیتشکیک بار ماه  6حداقل هر ستاد مرکزی : جلسات 1صره تب

  .دکن
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 ابالغ می گردد.  جهت اجرامرکز اصالح نژاد دام مصوبات ستاد مرکزی توسط رئیس : 2 تبصره

: دبیر ستاد می تواند در صورت نیاز از سایر مدیران و کارشناسان صاحب نظر جهت شرکت در جلسات 3تبصره 

 دعوت بعمل آورد . 

                                                       گردد: احکام اعضاء ستاد مرکزی توسط رئیس ستاد صادر می4تبصره 

 وظایف: 

 به موضوع این دستورالعمل مربوط  یو برنامه ها ها استیس یاجرا یها نهیفراهم آوردن زم .1

فنی، اجرایی و نظارتی  ضوابط و مقررات  ریدستورالعمل ها و سامطلوب  یاجرا به و کمک  یهماهنگ .2

 فرآیند ساماندهی و  صدور پروانه فعالیت تلقیح مصنوعی 

اجرای ت رفع موانع و مشکالت موجود در اتخاذ تصمیم و ارائه نظرات و راهکارهای فنی و اجرایی در جه .3

  این دستورالعمل

در خصو  نحوه اجرای از سایر واحدها ارجاعی  یم گیری در خصو  مسائل و مشکالت بررسی و تصم .4

 دستورالعمل 

 ب( ترکیب و شرح وظایف کمیته استانی :

 ترکیب:

 رئیس                                    معاون بهبود تولیدات دامی                                -

 دبیر و عضو                                              مدیر امور دام                                     -

 عضو                                    رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی                  -

 عضو                                       لقیح کاران                                          مدیر عامل تشکل صنفی ت -

 عضو            تشکل ها و اتحادیه های تخصصی مرتبط به انتخاب رئیس کمیته           -

 ضو                   ع                                      رئیس سازمان دامپزشکی کشور)حسب مورد (       -

 رئیس سازمان نظام دامپزشکی )حسب مورد (                                            عضو -

 عضو                   نماینده تشکل های مأمورین تلقیح مصنوعی به انتخاب رئیس کمیته -

 کند.نفر از اعضاء رسمیت پیدا می 3کمیته حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور حداقل  جلسات : 1تبصره 

تواند در صورت نیاز از سایر مدیران و صاحب نظران جهت حضور در جلسات دعوت به عمل : دبیر کمیته می2تبصره 

 آورد.

 گردد.می : تصمیمات کمیته توسط دبیر کمیته با امضاء رئیس جهت اجرا ابالغ3تبصره 
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: کمیته استانی مجاز به انجام تغییر و یا دخل و تصرف در مفاد این نظام و سایر آیین نامه ها ، مقررات و بخشنامه 4تبصره 

 اعالم نماید . مرکز مرکزی به  ستاد مشکالت و راهکارهای پیشنهادی خود را جهت طرح در موظفندها ابالغی نبوده و 

       گردداستانی توسط رئیس کمیته صادر می: احکام اعضاء کمیته 5تبصره 

 وظایف:

 . باشدمی یدر محدوده اختیارات استانو ستاد مرکزی  امشابه ب، به انجام وظایف کمیته استانی موظف 

 باشد .  ریز طیاز شرا یکی یدارا دیبا یمصنوع حیکارشناس تلق -6ماده 

و با تر  و کارشناسی یلیدر مقطع تحص یو دامپزشک ی، دامپرور یعلوم دام یاز رشته ها یکیدر  لالتحصی فارغ – الف

 یکشاورز یسازمان نظام مهندس ایاز مرکز  یمصنوع حیمهارت تلق نامهیگواه یدارا

 حیکارشناس تلق طیاز شرا یکی یدارا یدامپرور یکارکنان واحدها ایصاحبان ، مرکز  دییبا تا کهیدر صورت :1 تبصره

ت به انجام نسب تیتوانند با قبول مسئول یندارند و م یمصنوع حیبه استفاده از کارشناس تلق یازیباشد ، ن یمصنوع

 .  دیاقدام نما یمصنوع حیتلق اتیعمل

کسب  تیفعال پروانهاز مرکز ، تر  نییوپا پلمید یلیبا مدرک تحصتا تاریخ ابالغ این دستورالمل که  ی: کارشناسان2 تبصره

نان پس از آ تیپروانه فعال دیموظف به تمد یادامه داده و سازمان نظام مهندس تیالسابق به فعال یکماف کرده اند می توانند

   باشد . یمبا همان مدرک تحصیلی  دستورالعمل نیابا  ابقمط انقضای اعتبار

 :گرددیم نییتع لیبه شرح ذ تیجهت صدور پروانه  فعال ازیمدارک مورد ن -7ماده 

 یقیاشخا  حق یبرا یشناسنامه وکارت مل یکپ -

 یاشخا  حقوق یشرکت برا راتییتغ نیآخر یاساسنامه و آگه ریتصو -

 رتبطو با تر م یکارشناس یلیمدرک تحص ریتصو -

 یا سازمان نظام دامپزشکی یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس تیکارت عضو -

 اعتبار  یدارا یمصنوع حیتلق)مهارتی (  آموزش نامهیگواه -

  پروانه به مدت اعتبارحداقل اجاره نامه رسمی  با ارایهمدارک مثبته مبنی بر مالکیت محل مورد تقاضا یا حق استفاده  -

ضرورتی به ارائه تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی و با تر مرتبط و  6 ( ماده2: کارشناسان مشمول تبصره )1تبصره 

 بع طبیعی ندارد . کارت عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منا

متقاضی موظف است در صورت اخذ پروانه فعالیت نسبت به دریافت بیمه نامه حوادث و مسئولیت  : 2تبصره 

 کارفرمایی اقدام نماید . 

 
 اقدامات مربوط به ساماندهی به شرح زیر تعیین می گردد . -8 ماده
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اعالم فراخوان جهت ثبت نام فعا ن )تامین کنندگان ، توزیع کنندگان ، دفاتر ( تلقیح مصنوعی در سامانه توسط  .1

  سازمان نظام مهندسی کشاورزی

  توسط متقاضی ثبت مشخصات و اطالعات در سامانه به صورت خوداظهاری .2

 توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزیراستی آزمایی بررسی و  .3

 صدور پروانه فعالیت  .4

 آموزش ، توانمندسازی  .5

 به روز رسانی تجهیزات در قالب سیاستها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی  .6

 توسعه کمی و کیفی خدمات تلقیح مصنوعی .7

 
 مراحل صدورپروانه فعالیت تلقیح مصنوعی  -9ماده 
 تان از طرق مختلف اعالم فراخوان ساماندهی تلقیح مصنوعی توسط سازمان جهادکشاورزی اس .1

 ثبت اطالعات در سامانه به صورت خوداظهاری و اخذ کد رهگیری توسط متقاضی .2

 توضیحات : 
در صورتیکه متقاضی دارای  پروانه معتبرباشد مجاز به فعالیت بوده و سازمان نظام مهندسی موظف است  .1

 پس از پایان اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نماید .

متقاضی دارای پروانه فاقد اعتبار باشد مجاز به فعالیت نبوده و سازمان نظام مهندسی موظف در صورتیکه  .2
است بنا به درخواست متقاضی و ارائه گواهی آموزشی معتبر حداکثرظرف مدت یک هفته نسبت به 

 تمدید پروانه اقدام نماید . 
راه مدارک به سازمان نظام مهندسی کشاورزی تکمیل و ارایه فرم درخواست صدور پروانه فعالیت به هم .3

 و به صورت الکترونیک از طریق سامانه

 پرداخت تعرفه های تعیین شده توسط متقاضی به حساب سازمان نظام مهندسی کشاورزی .4

بررسی و تایید مدارک با اعالم نواقص احتمالی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی به متقاضی جهت  .5
 الکترونیکیرفع نفص بصورت 

 بازدید از محل و تهیه گزارش کارشناسی برای اشخا  حقوقی    .6

 :  اتتوضیح

 موارد نقص تشخیص داده شود مراتب جهت رفع این مرحله مطابق گزارش کارشناسی  در صورتیکه در
 به متقاضی اعالم می گردد .از طریق سامانه نقص 

  باشدمینبه منظور صدور پروانه فعالیت برای متقاضیان حقیقی ضرورتی به بازدید کارشناسی و تهیه گزارش 

 
در صورت عدم احراز شرایط متقاضی برای صدور پروانه فعالیت صرفاً اطالعات متقاضی در سامانه ثبت  .7

ه متقاضی ب الکترونیکیت اقدام و موضوع دراین مرحله خاتمه یافته تلقی و مراتب با ذکر دلیل به صور
 اعالم می گردد. 

 اخذ نعهد محضری مطابق فرم پیوست .8

 صدور پروانه فعالیت توسط سازمان نظام مهندسی با امضاء رئیس سازمان .9
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 وانه توسط متقاضی از طریق سامانهاخذ پر .10

بت به ابطال پروانه فعالیت اقدام سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در شرایط زیر نس -10ماده
 نماید 
 درخواست صاحب پروانه  -

 گزارشات کارشناسی و نظارتی  -

 احکام مراجع قضایی و انتظامی  -
 سایر موارد  –11ماده 

سازمان نظام مهندسی موظف است آخرین اطالعات مربوط به کارشناسان دارای پروانه فعالیت تلقیح  -
 ( قرار دهد .  دامدارانمصنوعی را در اختیار متقاضیان )

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سه ماهه آخر هر سال نسبت به تعیین تعرفه های مربوط به  -
خدمات تلقیح مصنوعی برای سال آتی اقدام نماید و در صورت عدم ابالغ تعرفه های جدید ، آخرین 

 تعرفه های ابالغی مالک عمل قرار می گیرد .  

در چارچوب  تواندمیت نفوذ خدمات تلقیح مصنوعی معاونت امور تولیدات دامی به منظور توسعه ظرفی  -
 سیاستها ، برنامه ها و اقدامات  زم به منظور شمول سایر دام های سبک  و  سنگین را بعمل آورد  . 

سایر مجوز و پروانه در جهت  صدور در خود سازمان نظام مهندسی می تواند از ظرفیت های موجود -
 اجرای این دستورالعمل اقدام نماید . 

مرکز می تواند به منظور تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های فنی و اجرایی مورد نیاز از ظرفیت ستاد  -
 هماهنگی ، کارگروههای تخصصی و سایر مراجع استفاده نماید . 

ماه بعد از ابالغ این دستورالعمل نسبت به  3داکثر مرکز موظف است با همکاری واحدهای استانی ح -
تحویل اسناد و مدارک مربوط به تلقیح مصنوعی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدام نماید و سازمان 

 نظام مهندسی موظف به درج اطالعات مذکور در سامانه می باشد .

ندرج در پروانه فعالیت می باشد و کارشناس تلقیح مصنوعی مجاز به فعالیت در محدوده تعیین شده م -
هرگونه فعالیت در خارج از محدوده با درخواست کتبی بهره بردار )دامدار ( امکانپذیر می باشد و هرگونه 
فعالیت بدون درخواست کتبی بهره بردار تخلف محسوب و مطابق ضوابط و مقررات با آنان  برخورد 

 می گردد. 

ه و در صورت دارا بودن شرایط قابل تمدید بصورت نامحدود     می ( سال2مدت اعتبار پروانه فعالیت ) -
 باشد . 

به منظور مدیریت و ساماندهی بر مراکز تلقیح مصنوعی و اقتصادی بودن فعالیت آنان سازمان جهاد  -
موظف است بصورت سا نه نسبت به شناسایی و اعالم ظرفیت های مورد نیاز به تفکیک  استان کشاورزی

 شده اقدام و مراتب را به سازمان نظام مهندسی اعالم نماید . مناطق تعیین

به منظور توسعه فعالیت های مربوط به تلقیح مصنوعی سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است به  -
صورت سا نه آخرین اطالعات مربوط به واحدهای تامین کننده و توزیع کننده اسپرم و دامداری ها از 

مول تلقیح مصنوعی را به تفکیک مناطق تعیین شده جمع آوری و در اختیار جمله تعداد دام های مش
 مراکز تلقیح مصنوعی قرار دهد . 
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کارشناسان تلقیح مصنوعی موظفند اطالعات مربوط به عملکرد خود را در خصو  تلقیح مصنوعی در  -
 ( گزارش نمایند .به سازمان جهاد کشاورزی استان)مرکز اصالح و بهبود نژاد دام  سامانه مرکزقالب 

 ترویجی  و باز آموزی -مرکز موظف است در قالب تقویم آموزشی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی -
ام و اقد ترجیحا به صورت استانی و در محل استانها  کارشناسان تلقیح مصنوعی و صدور گواهینامه

 مراتب را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم نماید 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از درخواست متقاضی  -
نسبت به صدور پروانه فعالیت اقدام نماید . بدیهی است هر گونه تاخیر ناشی از عملکرد متقاضی به زمان 

 تعیین شده اضافه می گردد. 

خ ، حداکثر طی یک هفته مراتب سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در صورت منفی بودن پاس -
 را با ذکر دلیل و به صورت مکتوب به متقاضی اعالم نماید . 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به دارندگان پروانه فعالیت  -
(سال  3می باشد و سوابق آندسته از متقاضیانی که منجر به صدور فعالیت نگردیده است صرفاً بمدت )

 نگهداری می گردد. 

آندسته از متقاضیانی که به هر دلیل امکان صدور پروانه فعالیت برای آنان وجود نداشته است می توانند  -
 در خواست بررسی مجدد پرونده نسبت بهروز  14حداکثر طی در صورت اخذ شرایط یا رفع موانع 

ان نظام مهندسی صادر می گردد. همچنین اقدام و در صورت دارا بودن شرایط پروانه فعالیت توسط سازم
می  دیدجدرخواست پس از انقضای مهلت تعیین شده اقدام نمایند ملزم به ثبت  متقاضی در صورتیکه

  باشد.

سازمان نظام مهندسی موظف است نسبت به طراحی و استقرار بانک اطالعات مراکز تلقیح مصنوعی به  -
 جیحاً در قالب سامانه (تفکیک مناطق تعیین شده اقدام نماید . )تر

 یریو بکارگ یگردند موظف به معرف یم لیتشک یکه در قالب حقوق یمصنوع حیتلق یبه واحدها -

 باشند.  یم طیشرا یکارشناس دارانفر  2حداقل 
فعا ن تلقیح مصنوعی فاقد پروانه دارای  زم جهت تحت پوشش قرار دادن فراهم آوردن زمینه های  -

 شرایط که عملکرد آنان مورد تایید می باشد. 

سازمان نظام مهندسی موظف است امور اجرایی مربوطه این دستورالعمل را از طریق دفاتر خدمات  -
 کشاورزی غیر دولتی یا شرایط شرکتها انجام دهند .

وانین و مقررات حمایتی و تشویقی به گونه ای معاونت امور تولیدات دامی موظف است در اجرای ق -
مات حمایتی و تشویقی مصنوعی بعنوان شاخص جهت  ارائه خدبرنامه ریزی نماید که موضوع تلقیح 

 به بهره برداران قرار گیرد . 
ضوابط و مقررات بر اساس  از تاریخ ابالغ این دستورالعمل سازمان نظام مهندسی موظف است –12ماده 

 . آوردبعملجلوگیری  فعالیت فعالیت افراد فاقد پروانهموجود از 

ماه پس از ابالغ این دستورالعمل توسط معاونت بهبود  3تبصره : شرایط و چگونگی انجام کار حداکثر ظرف 

 تولیدات دامی و با همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری ابالغ می گردد اعالم می گردد . 
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ماه پس از ابالغ این دستورالعمل موظف است در  3و ارتباطات حداکثر  مرکز فناوری اطالعات  –13ماده

چارچوب نظام الکترونیکی کردن فرآیندهای وزارت جهاد کشاورزی نسبت به طراحی و استقرار سامانه 

 ساماندهی و صدور مجوزها و پروانه های موضوع این دستورالعمل اقدام نماید .

به منظورتسریع و تسهیل در انجام کار، کارگروه الکترونیکی کردن فرآیند می تواند با هماهنگی  :تبصره

آیند اقدام فر ر دستورالعمل جهت الکترونیکی کردنمرکز نوسازی و تحول اداری نسبت به انجام تغییرات د

 نماید

با معاونت امور تولیدات در سطح ملی و استانی به ترتیب نظارت بر اجرای این دستورالعمل  –14ماده 

مهندسی کشاورزی نظارت بر عملکرد سازمان نظام با نظام مطابق  دامی)مرکز( و سازمان جهاد کشاورزی استان

 می باشد.ها پروانهها و در صدور مجوز

 ضوابط و مقرراتسایر تبصره تنظیم و پس از ابالغ الزم االجرا و  16ماده و  15در : این دستورالعمل 15ماده 

معاون امور تولیدات دامی لغو و از  13/5/1398مورخ  3368/98/910مغایر با آن از جمله دستورالعمل شماره 

 درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 بخش دوم

 فرآیند
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 فرآیند انجام کار ساماندهی و صدور پروانه فعالیت تلقیح مصنوعی 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 شروع

 فراخوان ساماندهیاعالم 

 سازمان جهاد کشاورزی استان

 متقاضی

 

 ثبت درخواست

 بازدید از محل و تهیه گزارش کارشناسی

 کشاورزی سازمان نظام مهندسی

 بررسی ا اطالعات و مدارک

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 پایان

 اطالع رسانی به متقاضی عدم تأیید

 از طریق سامانه

 صدور پروانه

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 

 چاپ پروانه از طریق سامانه

 متقاضی

 حقوقی

 تأیید

 حقیقی

 پایان

 نقص تأیید

 رفع نقص 

 متقاضی

 عدم پیگیری متقاضی

 اقدام و پیگیری حسب اطالع رسانی

 متقاضی
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 سومبخش 

 مهافر
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 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .....................

 سالم علیکم 

 نام خانوادگی ...............................با شماره شناسنامه .......................   .....نام .........................اینجانب احتراماً، 

 صادره از ................... میزان تحصیالت ................. رشته تحصیلی ..................................................با کد ملی

تقاضا دارم طبق دستورالعمل ساماندهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی دام کشور نسبت به  تولد.............تاریخ 

در استان ................شهرستان............  گوسفند و بز  وعی گاو و گاومیشصدور پروانه فعالیت تلقیح مصن

 بخش.................. شهر یا دهستان............... روستا.................... اقدام فرمائید.

 

 شماره تلفن تماس: ثابت........................ همراه........................

 

 

 
 نام خانوادگی:نام و 

 محل امضا   

 

 و منابع طبیعی  استان .... کشـاورزینظام مهندسی  سازمان

 باسمه تعالی
 

 پروانه فعالیت تلقیح مصنوعی درخواست صدور

 (یقیحقاشخاص )

 .......................: خیتار

 : .......................شماره

 (1فرم شماره )
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 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .....................

 سالم علیکم 

 .......  ...................با شماره شناسنامه ....................... نام خانوادگی ...................نام ...........اینجانب احتراماً، 

 ................... میزان تحصیالت ................. رشته تحصیلی ................. صادره از............................با کد ملی

 به شماره ثبت .................... .............................به نمایندگی از جانب شرکت/............ .تولد.............تاریخ 

........ تقاضا دارم طبق دستورالعمل ساماندهی و استقرار شبکه تلقیح .....مورخ ................ شناسه ملی ...........

در استان  گوسفند و بز  مصنوعی دام کشور نسبت به صدور پروانه فعالیت تلقیح مصنوعی گاو و گاومیش

 نشانیبه  .............. روستا. .......... دهستانشهرستان..................بخش................ شهر یا  ...............

 اقدام فرمائید......  ............................................................دفتر

 شماره تلفن تماس: ثابت........................ همراه........................
 نام و نام خانوادگی:

 محل امضا   

 

 

 

 و منابع طبیعی  استان .... کشـاورزینظام مهندسی  سازمان

 باسمه تعالی
 

 پروانه فعالیت تلقیح مصنوعی درخواست صدور

 حقوقی(اشخاص )

 : .......................خیتار

 کروکی واحد تلقیح مصنوعی :

 : .......................شماره

 (2فرم شماره )
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 کشاورزی و منابع طبیعی .....................سازمان نظام مهندسی 

 سالم علیکم 

 .....  ..............نام خانوادگی ...............................با شماره شناسنامه .......... .....نام .........................اینجانب احتراماً، 

 .................................... میزان تحصیالت ................. رشته تحصیلی ..........صادره از ............................با کد ملی

تقاضا دارم طبق دستورالعمل ساماندهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی دام کشور نسبت تولد..................تاریخ 

گوسفند    ه فعالیت تلقیح مصنوعی گاو وگاومیشتغییر فعالیت پروان / تغییر نام  /اصالح / ابطال   به تمدید /

 بخش.............. شهرستان ..................  شماره .............. مورخ ................. در استان ...............به  و بز

 شهر یا دهستان........... روستا............... اقدام فرمائید.

 ثابت........................ همراه........................شماره تلفن تماس: 

 

 

 
 نام و نام خانوادگی:                                                             

 محل امضا                                                                                       

 

 
 

 و منابع طبیعی  استان .... کشـاورزینظام مهندسی  سازمان

 باسمه تعالی
 

پروانه  تمدید/اصالح/ابطال/درخواست 

 حقیقی(اشخاص ) فعالیت تلقیح مصنوعی

 : .......................خیتار

 : .......................شماره

 (3فرم شماره )
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 منابع طبیعی .....................سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 سالم علیکم 

 نام خانوادگی ...............................با شماره شناسنامه ........................   .....نام .........................اینجانب احتراماً، 

 زان تحصیالت ................. رشته تحصیلی ......................صادره از ................... می............................با کد ملی

 به نمایندگی از جانب شرکت/......................................به شماره ثبت ........................... ... تولد............. تاریخ 

دارم طبق دستورالعمل ساماندهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی مورخ ................ شناسه ملی ................... تقاضا 

 دام کشور نسبت به تمدید/اصالح / ابطال/ تغییر نام/ تغییر فعالیت پروانه فعالیت تلقیح مصنوعی گاو و گاومیش

 گوسفند و بز  به شماره .............. مورخ .................در استان ............... شهرستان ......................

 ...................بخش..............شهر یا دهستان...........روستا...............به نشانی دفتر...................................................

 اقدام فرمائید.

 ..................................................آدرس و محل تلقیح مصنوعی:.................................................

 شماره تلفن تماس: ثابت........................ همراه........................

 
 نام و نام خانوادگی:

 محل امضا   

 

 

 

 

 

 و منابع طبیعی  استان .... کشـاورزینظام مهندسی  سازمان

 باسمه تعالی
 

پروانه  تمدید/اصالح/ابطال/درخواست 

 )اشخاص حقوقی( فعالیت تلقیح مصنوعی

 : .......................خیتار

 : .......................شماره

 (4فرم شماره )

 کروکی واحد تلقیح مصنوعی :
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 .....................سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 سالم علیکم 

..............................کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به شماره نظام اینجانب احتراماً، 

شرکت ................ مهندسی ...................... دارای پروانه فعالیت به شماره ........................... بر اساس در خواست 

استان.................. شهرستان ................... پروانه تلقیح مصنوعی در  ، اصالح  ، تمدید  به منظور صدور

........ از اصلی پالک................ فرعی............. .......بخش........................ شهر/دهستان..................... روستا.............

 بازدید بعمل آمد. با مختصات جغرافیایی ذیل.......................کد پستی ..................

 

 

 
 

 :دفتر تلقیح مصنوعیالف( مشخصات 

 

 

 

 

 

 

 و منابع طبیعی  استان .... کشـاورزینظام مهندسی  سازمان

 باسمه تعالی
 

 گزارش بازدید کارشناسی

 برای صدور / تمدید/اصالح/  پروانه فعالیت تلقیح  مصنوعی

 اشخاص حقوقی(ویژه )

 

 : .......................خیتار

 : .......................شماره

 (5فرم شماره )

 (:UTMمختصات جغرافیایی مرکز تلقیح مصنوعی  )

 زون ارتفاع عرض طول
    

 

 : دفترنام 

 :دفترنام مدیر 

 گوسفند و بزتلقیح مصنوعی          گاو گاومیش تلقیح مصنوعی نوع فعالیت: 
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 ب( وضعیت نیروی انسانی

 

 

 

 

 ج( امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

 

 

 

 

 د( نظریه کارشناسی:

 
 

 

 

 
 

 

 

 

نام و نام خانوادگی کارشناس نظام مهندسی 
 کشاورزی و منابع طبیعی:

 
 شماره نظام مهندسی:

 
 امضامحل درج مهر و 
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 فرم محضری متقاضی

 

 به شماره شناسنامه .................... کدملی .....................  اینجانب............................ فرزند .....................

می نمایم که کلیه قوانین، شماره ثبت شرکت.......................... صادره از ................. به موجب این سند تعهد 

مقررات و دستورالعمل های صادره از طرف معاونت امور تولیدات دامی)مرکز اصالح نژاد دام( و سازمان نظام 

تصدی و مسئولیت خود را رعایت نمایم. و هر گونه  تلقیح مصنوعی تحتانجام مهندسی کشاورزی در خصو  

شاغلین، نشانی، شماره تلفن و ....... را  ، و سهامداران اعضاء هیئت مدیره ، صاحبان امضاء تغییرات در اساسنامه ،

ظرف مدت یک ماه به اطالع سازمان نظام مهندسی کشاورزی برسانم. و موظف به پذیرش کلیه مقررات حداکثر 

گزارشات تخصصی و آمار و اطالعات مربوط به عملیات تلقیح مصنوعی تحت تصدی و  ،ستندات و ارایه م

 .می باشممسئولیت خود از طریق سامانه مرکز اصالح نژاد دام 

نمایم در راستای وظایف تعیین شده و مطابق دستورالعمل های ابالغی از معاونت امور تولیدات همچنین تعهد می

احتیاطی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی فعالیت نمایم و چنانچه در اثر قصور، بیدام(  دامی)مرکز اصالح نژاد

و عدم توجه به دستورالعمل های ابالغی و اجرای ناقص یا اشتباه در عملیات تحت تصدی و مسئولیت خود و 

و معنوی  دیهر گونه قصور و مشکلی حادث گردد، مسئولیت ما اینجانب / شرکتسایر اقدامات تخصصی توسط 

پروانه  دباشم . و سازمان نظام مهندسی حق دارخسارت پیش آمده را پذیرفته و ملزم به جبران خسارت وارده می

حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را / شرکت د و اینجانب راینجانب/ شرکت را ابطالل یا به حالت تعلیق درآو

ه سازمان نظام مهندسی را نسبت به اقدامات خود از از خود از هر حیث و جهت سلب و ساقط می نمایم. و ذم

  هر حیث و جهت مبرا می نمایم. 

 

 

  

 امضاء متقاضی                                                                                                        

 

 

 (6فرم شماره )
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دستورالعمل بر اساس  وقانون نظام جامع دامپروری کشور  15ماده  ،وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره 2ماده به استناد 

دامی  ...... معاون امور تولیدات...................... مورخ..ابالغیه شماره ............ اجرایی ساماندهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی موضوع

استان ....................... شهرستان اجازه داده می شود در ......... ..............وزارت جهاد کشاورزی به آقای / خانم ...................... دارای کد ملی ...

......... با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و شرح مندرج ................................ بخش ........................ شهر /دهستان .........................روستا 

  نماید. مبادرت گوسفند و بز  ،گاو و گاومیشبه ارائه خدمات تلقیح مصنوعی  در ظهر این پروانه

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 و منابع طبیعی   کشـاورزینظام مهندسی  سازمان

 جمهوری اسالمی ایران 

 .......................          : شماره 
 .......................   : تاریخ صدور 
 .......................   : تاریخ اعتبار  

 

 
 عکس  متقاضی

 پروانه فعالیت خدمات تلقیح مصنوعی 

 حقیقی (اشخاص )

.............................. 
 رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 .....................استان 
 

      

 حل امضام      
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 پروانه فعالیت تعهدات دارنده ضوابط و 
 می باشدکشور  دامپزشكی سازمانفنی وبهداشتی وزارت جهاد کشاورزی و و مقررات ها، ضوابط ، دستورالعملهانامهآیینبه رعایت موظف   دارنده پروانه .1

 یاقدامات تخصص ریخود و سا تیو مسئول یتحت تصد اتیاشتباه در عمل ایناقص  یو اجرا یابالغ یو عدم توجه به دستورالعمل ها یاطیاحتیقصور، بدر اثر دارنده پروانه چنانچه  .2
از درجه اعتبار پروانه را  می تواند  ی. و سازمان نظام مهندس دباشیخسارت وارده م انو ملزم به جبر رفتهیآمده را پذ شیخسارت پ یو معنو یماد تیحادث گردد، مسئول یقصور و مشكل

 درآورد  قیبه حالت تعل ای ساقط

 بموقع پروانه او گزارش تلقیحات انجام شده را با کد دسترسی اختصاصی در سامانه تلقیح مرکز اصالح نژاد ثبت نماید و در صورت عدم اقدام در اسرع وقت موظف است   دارنده پروانه .3
 و مجاز به انجام کار نمی باشد .  تعلیغ ماه  6بمدت  نظام مهندسی سازمان با هماهنگی با 

 اقط می گردد.دارنده پروانه مجاز به انجام تلقیح مصنوعی دام های خارج از پروانه فعالیت نمی باشد در غیر اینصورت پروانه فعالیت از درجه اعتبار س .4

عدم تمدید پروانه  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن  .اقدام نمایدپروانه نسبت به ثبت درخواست جهت تمدید ،   اعتبار پروانه  انقضای ماه قبل از تلقیح موظف است یک  دارنده پروانه  .5
 .باشدیپروانه  م

 .گرددیدراثبات مالكیت زمین و تاسیسات احداثی موثر نبوده و مجوزی برای تفكیک اراضی به هرعنوان تلقی نم  تیاین پروانه فعال .6
 .شودیاستان مجاز نبوده و از درجه اعتبار ساقط م یعیکشاورزی و منابع طب یبدون جلب موافقت قبلی سازمان نظام مهندس ت،یفعال و محل نوع رییتغ .7
 . پیگرد قانونی دارد  تیین پروانه فعالهر گونه دخل وتصرف در ا .8
 براساس گزارش مرکز اصالح نژاد دام کشور ، مامور موظف است در کالسهای باز آموزی شرکت نماید .  .9

 تلقیح مصنوعی را به مرکز فروش اسپرم ارائه نماید .  پروانه فعالیتموظف است در زمان خرید اسپرم  دارنده پروانه .10
 تلقیح مصنوعی حق خرید و فروش و یا تحویل اسپرم و نهاده های تلقیح مصنوعی به غیر را ندارد .  دارنده پروانه .11
ورزی و منابع طبیعی تلقیح مصنوعی موظف به رعایت تعرفه های تعیین شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی )معاونت امور تولیدات دامی ( ، سازمان نظام مهندسی کشا دارنده پروانه  .12

 می باشد . کشور   
د دام کشور ، نسبت به از درجه اعتبار در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر توسط مامور ، سازمان نظام مهندسی مجاز خواهد بود پس از اخطار کتبی و هماهنگی با مرکز اصالح نژا .13

 ساقط کردن مجوز اقدام نماید .
 سایر امور تشخیصی دام را ندارد  فقط مجاز به ارایه خدمات تلقیح مصنوعی بوده و حق دخالت در دارنده پروانه .14
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دستورالعمل قانون نظام جامع دامپروری کشور و بر اساس  15وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، ماده قانون افزایش بهره 2ماده به استناد 
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 نماید.مبادرت  گوسفند و بز ، گاو و گاومیشتلقیح مصنوعی  به ارائه خدماتپروانه در ظهر این  مقررات و شرح مندرج

  UTM)مختصات جغرافیایی )

 

 

 

 آدرس مرکز محل فعالیت :

 کدپستی مرکز محل فعالیت :

 

 

 و منابع طبیعی   کشـاورزینظام مهندسی  سازمان

 جمهوری اسالمی ایران 

 .......................          : شماره 
 .......................   : تاریخ صدور 
 .......................   : تاریخ اعتبار  

 

 
 لوگوی شرکت

 پروانه فعالیت خدمات تلقیح مصنوعی 

 حقوقی (اشخاص )

.............................. 
 رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 استان .....................
 

      

 حل امضام      
 
 

 زون  ارتفاع  عرض  طول 
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 پروانه فعالیت تعهدات دارنده ضوابط و 
 می باشدکشور  دامپزشكی سازمانفنی وبهداشتی وزارت جهاد کشاورزی و و مقررات ها، ضوابط ، دستورالعملهانامهآیینبه رعایت موظف   دارنده پروانه .1

 یاقدامات تخصص ریخود و سا تیو مسئول یتحت تصد اتیاشتباه در عمل ایناقص  یو اجرا یابالغ یو عدم توجه به دستورالعمل ها یاطیاحتیب در اثر قصور،دارنده پروانه چنانچه  .2
از درجه اعتبار پروانه را  می تواند  ی. و سازمان نظام مهندس دباشیخسارت وارده م انو ملزم به جبر رفتهیآمده را پذ شیخسارت پ یو معنو یماد تیحادث گردد، مسئول یقصور و مشكل

 درآورد  قیبه حالت تعل ای ساقط

 بموقع پروانه او گزارش تلقیحات انجام شده را با کد دسترسی اختصاصی در سامانه تلقیح مرکز اصالح نژاد ثبت نماید و در صورت عدم اقدام در اسرع وقت موظف است   دارنده پروانه .3
 و مجاز به انجام کار نمی باشد .  تعلیغ ماه  6بمدت  نظام مهندسی سازمان با هماهنگی با 

 اقط می گردد.دارنده پروانه مجاز به انجام تلقیح مصنوعی دام های خارج از پروانه فعالیت نمی باشد در غیر اینصورت پروانه فعالیت از درجه اعتبار س .4

عدم تمدید پروانه  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن  .اقدام نمایدپروانه نسبت به ثبت درخواست جهت تمدید ،   اعتبار پروانه  انقضای تلقیح موظف است یک ماه قبل از  دارنده پروانه  .5
 .باشدیپروانه  م

 .گرددیدراثبات مالكیت زمین و تاسیسات احداثی موثر نبوده و مجوزی برای تفكیک اراضی به هرعنوان تلقی نم  تیاین پروانه فعال .6
 .شودیاستان مجاز نبوده و از درجه اعتبار ساقط م یعیکشاورزی و منابع طب یبدون جلب موافقت قبلی سازمان نظام مهندس ت،یفعال و محل نوع رییتغ .7
 . پیگرد قانونی دارد  تیهر گونه دخل وتصرف در این پروانه فعال .8
 ای باز آموزی شرکت نماید . براساس گزارش مرکز اصالح نژاد دام کشور ، مامور موظف است در کالسه .9

 تلقیح مصنوعی را به مرکز فروش اسپرم ارائه نماید .  پروانه فعالیتموظف است در زمان خرید اسپرم  دارنده پروانه .10
 تلقیح مصنوعی حق خرید و فروش و یا تحویل اسپرم و نهاده های تلقیح مصنوعی به غیر را ندارد .  دارنده پروانه .11
منابع طبیعی  مصنوعی موظف به رعایت تعرفه های تعیین شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی )معاونت امور تولیدات دامی ( ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و تلقیح دارنده پروانه  .12

 کشور    می باشد .
هماهنگی با مرکز اصالح نژاد دام کشور ، نسبت به از درجه اعتبار  در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر توسط مامور ، سازمان نظام مهندسی مجاز خواهد بود پس از اخطار کتبی و .13

 ساقط کردن مجوز اقدام نماید .
 سایر امور تشخیصی دام را ندارد  فقط مجاز به ارایه خدمات تلقیح مصنوعی بوده و حق دخالت در دارنده پروانه .14


