
،اخذ مجوز پرورش شترمرغ اولین گامی است که این امکان را به عالقه مندان نحوه گرفتن مجوز پرورش شترمرغ

میدهد تا با اطمینان خاطر کار خود را شروع کنند، نحوه دریافت موافقت اصولی برای پرورش شترمرغ شامل 

 مواردیست که بدان اشاره می شود.

 موافقت اصولی پرورش شترمرغ

ضوابط تخصصی  قی وحقوقی عالوه بر رعایت کردنجهت اخذ موافقت اصولی کلیه اشخاص حقی

 :کنند ارائه مهندسی نظام سازمان به را زیر مدارک بایستی وبهداشتی

 تصویر شناسنامه-1

 تصویر اساسنامه شرکت ) برای اشخاص حقوقی ( -2

 تصویر اگهی تاسیس شرکت ) برای اشخاص حقوقی (-3

 تصویر کارت پایان خدمت-4

 تصویر کارت ملی -5

 دو قطه عکس -6

 تکمیل فرم تقاضای صدور پروانه موافقت اصولی-7

 تکمیل فرم پروانه بهداشتی موافقت اصولی-8

 ناظر مهندس توسط شده مهر ،  نقشه محل مورد نظر-9

 برای اخذ موافقت اصولی نیاز به اخذ استعالم از سایر دستگاه های اجرایی نیست-10

  

 مراحل صدور موافقت اصولی

 تکمیل و ارائه فرم درخواست به وسیله متقاضی به واحدهای استانی و یا شهرستان سازمان نظام مهندسی

درخواست به همراه سایر مدارک مورد نیاز به واحد استانی یا شهرستانی سازمان نظام مهندسی ارائه یا ارسال 

 توسط متقاضی

 ثبت درخواست و تشکیل پرونده توسط واحدهای استانی و یا شهرستانی



 تعیین مهندس ناظر و اعالم زمان بازدید به متقاضی توسط واحد استانی و غیر استانی سازمان نظام مهندسی

 بازدید از محل اجرای طرح و اعالم گزارش به وسیله مهندس ناظر واحدهای استانی

 ارسال درخواست متقاضی به همراه نقشه محل احداث پروژه به واحدهای استانی

 بازدید توسط مهندس ناظر سازمان نظام دامپزشکی استان و یا شهرستان

 ان نظام دامپزشکیصدور پروانه بهداشتی و یا اعالم پاسخ مستدل توسط سازم

 صدور موافقت اصولی با امضاء ریاست نظام مهندسی استان و تحویل به متقاضی

 در صورتی که متقاضی درخواست تامین زمین از منابع ملی یا سایر اراضی دولتی داشته باشد -تبصره

افقت و واگذاری های اعالم شده به مدیریت امور اراضی استان، اعالم و در صورت موموضوع مطابق با سیاست

 .زمین، نسبت به بازدید کارشناسی از محل و سایر اقدامات بعدی انجام می گیرد

 موافقت صادره شده جهت پرورش شترمرغ به سه دسته تقسیم می شود.

 الف( موافقت اصولی شترمرغ

 شامل گله مادر و جوجه کشی تخم شترمرغ

 ب( موافقت اصولی شترمرغ مادر با گله پرورش

 .قت اصولی شامل گله مادر و جوجه کشی و نیز گله تولیدی توسط گله مادر می باشداین مواف

 ج( موافقت اصولی شترمرغ پرواری

 .سالگی( است 1شامل نگهداری جوجه تا سن کشتار )حدوداٌ 

 .مالک صدور پروانه مادر فقط پرنده ماده بوده و نیازی به ذکر پرنده نر نمی باشد*

 در صورتی که متقاضی درخواست تامین زمین از منابع ملی یا سایر اراضی دولتی داشته باشد -تبصره

های اعالم شده به مدیریت امور اراضی استان، اعالم و در صورت موافقت و واگذاری موضوع مطابق با سیاست

 .زمین، نسبت به بازدید کارشناسی از محل و سایر اقدامات بعدی انجام می گیرد

 .ماهه می باشد ۶ماه و قابل تمدید در یک دوره  ۶اعتبار موافقت اصولی *



واحدهای استانی و شهرستانی سازمان نظام مهندسی به منظور صدور پروانه تاسیس موظف به اخذ استعالم از  –

 .های ذیل هستنددستگاه

 واحدهای استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی -۱

 زیست استان و یا شهرستان اداره کل محیط -۲

 شرکت آب و فاضالب استان و یا شهرستان -۳

 منابع طبیعی -۴

 امور اراضی -۵

 :حداقل و حداکثر ظرفیت های صدور مجوز شترمرغ پرواری، مادر، توام، به شرح زیر می باشد

 قطعه ۱۰۰۰ حداکثر و قطعه ۳۰۰  الف( پرواری حداقل

 قطعه ۳۰۰قطعه و حداکثر  ۲۵ب( مادر حداقل 

 .پرواری قطعه ۴۰۰۰ و مادر قطعه ۲۰۰ حداکثر -پرواری قطعه ۵۰۰     قطعه مادر ۲۵ج( توام حداقل

های فوق الذکر پس از تایید معاونت بهبود تولیدات دامی درخواست صدور مجوز مازاد بر حداکثر و ظرفیت*

 .نت مورد بررسی قرار خواهد گرفتاستان توسط کارگروه تخصصی این معاو

ها مجاز و طبق ظرفیت ابالغی در برنامه پنجم توسعه کشور توسط صدور مجوز پرورش شترمرغ در کلیه استان*

 -النهای گیمعاونت امور دام انجام می شود لیکن بنا به شرایط اقلیم و مسائل بهداشتی، صدور مجوز برای استان

 .شودگلستان توضیع نمی  -مازندران

 


