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مقدمه:

در فاز نخست اجرای طرح سامانه جامع صنعت طیور کشور ،هدف ،برقراری ارتباط بین مزارع مرغ مادر
گوشتی و مزارع مرغ گوشتی کشور تعیین شده است.
بر این مبنا ،مزارع مرغ گوشتی ،درخواست های جوجه ریزی خود را (با در نظر گرفتن قواعد و قوانین تنظیم
شده مثل رعایت فواصل جوجه ریزی و کنترل سن کشتار) ثبت می کنند .با ثبت درخواست جوجه ریزی و
تایید توسط سامانه ،یک مجوز برای مزرعه مرغ گوشتی با ذکر تعداد و تاریخ پیش بینی جوجه ریزی صادر می
گردد.
پس از صدور مجوز جوجه ریزی گوشتی ،بهره بردار واحد گوشتی با ارائه مجوز به واحد مرغ مادر ،با ایشان
تعامل کرده و روند خرید جوجه در فضای واقعی پیش می رود .پس از نهایی شدن توافق و ارسال جوجه از
جوجه کشی برای واحد گوشتی ،بهره بردار واحد مرغ مادر می بایست تاریخ و تعداد جوجه ی ارسالی به ازاء
شماره مجوز دریافتی از واحد گوشتی را در سامانه ثبت نماید.
در حالت درست می بایست تعداد جوجه ی تولیدی پیش بینی ،با تعداد جوجه ی تولیدی ثبت شده توسط
جوجه کشی و با تعداد جوجه ی توزیع شده به مزارع مرغ گوشتی ،در یک راستا باشد.
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توزیع جوجه توسط مرغ مادری:
در سااامانه ماادیریت اطالعااات صاانعت
طیااور در حااال حاضاار باارای هاار واحااد ماارغ
مادر کاه در آن یاک گلاه جااری وجاود دارد،
یک صفحه با ناا داشابورد واحاد وجاود دارد
کااه از طریااق منااوی اصاالی ،میااز کااار و
داشبورد واحد قابل دسترسی می باشد.

در ایاان صاافحه اطالعااات درخواساات ،اطالعااات جوجااه ریاازی و اطالعااات جاااری گلااه بااه همااراه
مشخصااات واحااد نمااایش داده ماای شااود ،وبااه ایاان صاافحه سااه دکمااه بااا نااا هااای "ماادیریت توزیااع
جوجه" "باه تولیادبری"و" حاذف گلاه"اضاافه شاده اسات .توجاه داشاته باشاید کاه دکماه" مادیریت
توزیع جوجه " فقط برای گله های باالی  20هفته نمایش داده میشود .

برای توزیع جوجه به مزارع مرغ گوشتی باید از طریق دکمه"مدیریت توزیع جوجه" در داشبورد که درشکل
باال مشخص شده است استفاده نمود.
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بعد از کلیک بر روی گزینه مدیریت توزیع جوجه ،صفحه ی توزیع باز می شود که اول باید به نکات زیر توجه
کرد:
 -1ابتدا تاریخی که جوجه برای واحد گوشتی از جوجه کشی ارسال شده است ،را در بخش تاریخ ارسال جوجه که
در شکل زیر با فلش سبز مشخص شده است وارد نمایید.
 -2توجه داشته باشید که این تاریخ نمی تواند برای روز های آینده باشد .براساس شماره مجوز یا سایر اطالعاتی که
از واحدگوشتی مورد نظر دارید مجوز را پیدا کنید(.بررسی شماره مجوز)
 -3توجه داشته باشید سیستم صرفا مجوزهای دارای اعتبار را نمایش می دهد.
 -4در صورت نداشتن شماره مجوز جستجو از بین کلیه واحد های گوشتی را انتخاب می نماییم و بعد تعداد ارسالی
جوجه را مشخص می نماییم در انتها گزینه ثبت توزیع که در شکل زیر با فلش سبز مشخص شده را انتخاب
میکنیم.

 نکته :اعتبار هر مجوز از تاریخ پیش بینی جوجه ریزی واحد گوشتی( به مدت سی روز می باشد)
البته در شناسایی مجوز های مرتبط باید به نکات زیر توجه داشت :
فقط مجوز هایی آورده می شوند که منقضی نشده باشند( .مجوز هایی که بیش از  30روز از تاریخ صدور آنها برای
جوجه ریزی گذشته باشند ،منقضی می شوند) و سپس گزینه ثبت توزیع (با فلش سبز در شکل باال مشخص شده
است) را انتخاب می کنیم.

4

شناسایی مجوز جوجه ریزی گوشتی:
الف) بر مبنای شماره مجوز :
ایاان شااماره رو بایااد در فیلاادی کااه بااا فلااش در شااکل زیاار نمااایش داده شااده وارد کنیااد و گزینااه
بررسی شماره مجوز انتخااب کنیاد  .شاماره مجاوز شاماره ساریالی  7رقمای اسات کاه در مجاوز سماصاط
قرار دارد که توسط واحد مارغ گوشاتی در اختیاار واحاد مارغ ماادر قارار مای گیارد ،یاا باه نحاوی واحاد
مرغ گوشتی باید این شماره را به واحد مرغ مادر اعال کند.

توجه :همانطور که در شااکل مشاااهده
می کنید ،شماره مجوز سما صط شماره
سریالی است که شامل  7رقم می باشد که
با  121یا  121شروع می شود.
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ب)بر مبنای جستجو از بین کلیه واحدهای گوشتی:
در اینجا می توان بر اساس دو فیلد استان و اطالعات واحد که شامل نا  ،کد سیستمی (کد ملی واحد )
کد پساااتی واحد و کداپیدمیولوژیک ( کد مندرج در مجوز جوجه یکروزه دامپزشاااکی ) می توان از دکمه
 ENTERیا ج ستجو ا ستفاده کرد ،سپس برروی گزینه انتخاب که بافلش قرمز م شخص شده ا ست کلیک
میکنیم.

بعااد از پیاادا کااردن واحااد براساااس یکاای از ایاان جسااتجوها بایااد تعااداد جوجااه ارسااالی
را در فیلااد کااه در شااکل زیاار بااا فلااش مشااخص شااده وارد کنیااد و بعااد گزینااه ثباات توزیااع
را انتخاب نمایید.
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بعد از اینکه ثبت توزیع انجا شد باید این پیا را در سیستم خود مشاهده کنید.

جستجوی توزیع ثبت شده :
پااس از پروسااه ثباات توزیااع اگاار نیاااز داشااتید کااه مجااوز ثباات شااده را جسااتجو کنیااد و
تغییراتی روی آن انجا دهیاد و یاا حاذف کنیاد بایاد از گزیناه جساتجو اساتفاده کنیاد ،براسااس
این پارامترهایی که در شکل زیر نمایش داده شده می توانید جستجو رو انجا دهید :
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شماره مجوز  :شماره سریال  7رقمی در مجوز سماصط



کد سیستمی واحد گوشتی  :به منظور کد سیستمی واحد یا کد ملی واحد می باشد.

 نا واحد گوشتی


نا مالک واحد گوشتی



تاریخ ارسال  :تاریخ ارسال جوجه



تعداد ارسال :تعداد جوجه ای که ارسال شده است .

مشاهده نتایج بعد از جستجو:
بعد از پر کردن یکی از اطالعات خواسااته شااده در فیلد جسااتجو ،برای مشاااهده نتیجه باید گزینه
نمایش جستجو را انتخاب کنید.

8

توزیع گله ی حذف شده :
برای توزیع گلاه هاای حاذف شاده از مناو مای تاوان
گزینااه سااوابق گلااه را انتخاااب کاارد و از طریااق داشاابورد
وارد صاافحه گلااه ی حااذف شااده شااد و گزینااه ماادیریت
توزیع جوجه را انتخااب کارد و طباق مراحال بااال توزیاع
را انجا داد.
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ممکن است هنگام ثبت توزیع با این موارد روبرو شوید :
 توجاااه داشاااته باشاااید مااادیریت توزیاااع در داشااابورد گلاااه هاااای بااااالی  20هفتاااه نماااایش داده
میشود.


توزیااع ثباات شااده بااه ماادت  7روز قاباال ویاارایش ماای باشااد ،بااا توجااه بااه ایاان نکتااه کااه در ایاان
زمان پایان دوره توسط مرغدار ثبت نشده باشد و گله مرغدار حذف شده باشد.



اگاار بااه هنوااا ویاارایش باخطااای گلااه حااذف شااده ماننااد شااکل زیاار روباارو شاادید یعناای پایااان
دوره توسط مرغدار ثبت شده است و گله حذف شده است و امکان ویرایش ندارید .



اگر توزیاع ثبات شاده اشاتباه باشاد و باا پیغاا گلاه حاذف شاده هام مواجاه شادید ،بایاد باا اتحادیاه
استان مرغدار تماس حاصل فرمائید تا پایان دوره را حذف نماید.
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 خطای م شاهده شده در شکل زیر به این معنا می با شد که شما بی شتر از حد مجاز تعیین شده در سی ستم
که( 50درصااد بیشااتر از تعداد مجوز مرغدار ) می باشااد تعداد جوجه ارسااالی ثبت کرده اید و یا این مجوز
توسط مرغ مادر دیوری به این تاریخ و تعدادی که در شکل زیر مشاهده می کنید ثبت گردیده است.
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