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 بله

 شروع

 شبکه یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی مدارک مورد نیاز در بارگذاریارسال درخواست از سامانه جهاد کشاورزی به سامانه قرنطینه و 

 متقاضیکننده : اقدام

 -علمی اربجت خطر بر اساس تیبررسی مدارک از نظر کفایت و صحت و مدیر

 دامپزشکی  ازمانسسایت  codexو  OIE،ECهایدستورالعمل،فنی )کارشناسی(

 کارشناس قرنطینهکننده : اقدام

 قرنطینه کارشناس

 

 مطابق تعرفهوجه اعالم موافقت به متقاضی و درخواست پرداخت 
 قرنطینه کارشناسکننده : اقدام

آیا درخواست مورد تایید 
 می باشد؟

 پس از پرداخت تعرفه  (VHIP) واردات صدور مجوز
  مدیر کلکننده : اقدام

 

اعالم عدم پذیرش متقاضی از 

 و بایگانی مدارک طریق سایت

 کارشناس قرنطینه کننده : اقدام

 جدول کشورهای مجاز

 

 تعرفهورالعمل دست

 ناقص
 مردود

 مدارک الزم: پایان

 نهیمجوز در سامانه قرنط یفرم تقاضا لی(تکم1

واردات دام زنده و  تیثبت شرکت )با حوزه فعال هیدیی(تصویر اساسنامه و تأ2

(ـ مدارک یدام یها ها( و خوراک دام، فراورده )نهاده هی، مواد اول یکیمواد ژنت

  یشرکت در روزنامه رسم راتییتغ نیآخر یآگه نیشرکت ـ آخر نیمؤسس

 شرکت  یشناسه مل ری( تصو3

  یبه نام متقاض یاز اتاق بازرگان ی(کارت بازرگان4

 محصول موردنظر یپروفرما ری(تصو5

کشور )در مورد  یازمان دامپزشکشده از س معتبر ثبت کاال اخذ یگواه ری(تصو6

 رانیکه قبالً در ا ی( )در مورد اقالمییغذا یها متراکم و مکمل ییمواد غذا

و ارائه مدارک مربوط به ثبت،  طیبا احراز شرا تواند یم یاند، متقاض نشده ثبت

 ورود کاال را داشته باشد( جوزثبت و م یگواه افتیزمان درخواست در طور هم به

شناسه  یدارا یدر خصوص واردات کاالها یرت جهاد کشاورز(موافقت وزا7

. باشد یم کیصورت استعالم الکترون )به یصادره توسط وزارت جهاد کشاورز

به  یدرخواست متقاض ،یفقط در صورت موافقت وزارت جهاد کشاورز یعنی

 (شود یارجاع م یسازمان دامپزشک یها سامانه

8)IHR دشدهییتأ ( کشور مبدأIran health requirement) 

از  ( (BSEو  (TSE)،(GMOبودن از ) یو عار یخطر یب یبهداشت ی(گواه9

 ( کشور مبدأی)دامپزشک یدولت صالحیمرجع ذ

 کشور  یموردنظر برابر ضوابط سازمان دامپزشک یکاال بلی(نمونه ل11

 (ازیشرکت )حسب مورد، در صورت ن ی(پروانه دکتر دامپزشک مسئول فن11

سازمان  ندهینما ایکشور مبدأ جهت اعزام ناظر  یدولت یسمنامه ر (دعوت12

 در کشور مبدأ واردات  دیکشور در محل تول یدامپزشک

 روز کاری 5حداکثر زمان فرآیند 

 و انتقال درخواست به سامانه جهاد کشاورزیارش و آپلود مدارک مربوط به درخواست ورود کاال در سامانه جامع تجارت ثبت سف

 متقاضیکننده : اقدام

یا اصالح  تکمیلدرخواست 
 از متقاضی مدارک

 

 کارشناس قرنطینه کننده : قداما

 ( و دریافت یوزر و پسوردe.ivo.ir) نهیسامانه قرنط( و ntsw.ir) سامانه جامع تجارتعضویت در 

 متقاضیکننده : اقدام


