سامانه مدیریت اطالعات
صنعت طیور (سماصط)
(ثبت اطالعـات مـزارع مرغ گوشتی)

نسخه  – 1مرداد 96
WWW.SAMASAT.IR

مقدمه
سامانه از بخش های مختلفی تشکیل شده است .فرآیند هایی برای واحد ها (مزارع) مرغ گوشتی در سامانه
طراحی شده است .برای این فرآیند ها ،موضوعات زیر مطرح می باشد :
 -1ثبت نام در سامانه
 -2ثبت اطالعات واحد ها ی (مزارع) مرغ گوشتی در سامانه
 -3مراجعه به تعاونی شهرستان خود برای گرفتن تاییدیه
 -4درخواست جوجه ریزی
 -5انجام اقدامات الزم برای پروسه جوجه ریزی خارج از سامانه
 -6توزیع جوجه توسط مرغ مادر
 -7ثبت اطالعات پایان دوره جهت تایید درخواست جوجه ریزی بعدی
در مستند جاری ،مراحل ثبت یک واحد مرغ گوشتی در سامانه به جهت اخذ کد سیستمی و باز شدن
مراحل و فرآیند های بعدی واحد ،تشریح گردیده است.
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ثبت اطالعات واحد در سامانه
مقدمه :
در سامانه جامع صنعت طیور کلیه ی فرآیند ها ،به ازاء یک واحد پذیرفته شده ی دارای کد سیستمی
صورت می پذیرد .بر این مبنا ،بهره برداران می بایست اطالعات واحد های خود را در سامانه ثبت نمایند تا
پس از اخذ تاییدیه و دریافت کد سیستمی ،بتوانند فرآیند های خود اعم از درخواست جوجه ریزی را به ازاء
واحد موردنظر ،ثبت نمایند.
به طور کلی برای معرفی یک واحد جدید ،اطالعات باید در سه گروه زیر ثبت گردند :
 اطالعات مالک اطالعات واحد اطالعات آخرین جوجه ریزی و پایان دورهنکته ی بسیار مهم  :با توجه به اینکه اطالعات آخرین جوجه ریزی نیز به همراه اطالعات واحد
در سامانه ثبت می گردد ،الزاماً می بایست پس از تخلیله ی کامل و شکل گیری اطالعات تخلیه،
اقدام به ثبت واحد گوشتی جدید گردد در غیر اینصورت (اگر واحد تخلیه کامل نباشد) ،اطالعات
ثبتی به هیچ وجه تایید نمی شود و کد سیستمی صادر نمی گردد.

عملیات :
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برای این کار ،پس از ورود به سامانه ،از صفحه ی "میز کار"  ،باید گزینهه "ثبت واحد گوشتتی" را
همانطور که در عکس زیر نمایش داده شده است انتخاب نمایید.

با انتخاب این گزینه ،وارد صفحه ای می شوید که می توانید اطالعات فوق را در سه مرحله در سیستم
ثبت نمایید.
اطالعات مالک :
در مرحله ی اول ،اطالعات مالک ثبت می گردد .به طور کلی مالک هر واحد یا شخص حقیقی اسهت و یها
یک شخصیت حقوقی می باشد.
در صورتی که نوع مالک ،شخص حقیقی باشد ،می بایست اطالعات را مطابق شکل زیر (با توجه به توضیحات
ارائه شده به ازاء هر فیلد اطالعاتی که با شماره در شکل مشخص شده است) ثبت نمایید.
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 -1نوع مالکیت  :حقیقی یا حقوقی (در این حالت حقیقی انتخاب می شود)
 -2نام
 -3نام خانوادگی
 -4کد ملی (توجه داشته باشید که  10رقمی باشد)
 -5نام پدر
 -6تاریخ تولد (روز ،ماه و سال را انتخاب نمایید)
 -7شماره همراه (تلفن همراه مالک)
در صورتی که نوع مالک ،حقوقی باشد ،می بایست اطالعات را مطابق شکل زیر (با توجه بهه توضهیحات
ارائه شده به ازاء هر فیلد اطالعاتی که با شماره در شکل مشخص شده است) ثبت نمایید

 – 1نوع مالکیت ( در این حالت حقوقی انتخاب می شود)
 – 2نام ( نام ثبتی شرکت یا شخصیت حقوقی وارد شود)
 -2مدیر عامل (نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت وارد شود)
 -3شناسه ملی
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 -4کد اقتصادی
 -5شماره همراه (تلفن مدیر عامل یا نماینده ی شرکت وارد شود)
نکته  :در صورتی که کاربر قصد تعریف چندین واحد مرغداری را در سهامانه داشهته باشهد ،پهس از تعریهف
اولین واحد ،در زمان ثبت واحد بعدی ،می تواند از طریق گزینهه ی "انتخهاب مالهک" در صهفحه اطالعهات
مالک ،و انتخاب یکی از مالکان قبلی که خود تعریف کرده ،اطالعات آن را مشهاهده نمهوده و بهه راحتهی بهه
مرحله بعد برود .همچنین اگر کاربر با گزینه مطرح شده ،یکی از مالکان را انتخاب کهرده باشهد ،بها انتخهاب
گزینه "پاک کردن فرم و ثبت اطالعات مالک جدید" می تواند اطالعات مالک جدیدی را ثبت نماید.
نهایتاً با کلیک روی گزینه "مرحله بعدی"  ،اطالعات مالک ثبت و فهرم "اطالعات واحتد" ماننهد
شکل زیر باز خواهد شد که تمام فیلدهای اطالعاتی توضیح داده شده است:
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 -1نام واحد مرغداری  :در صورتی که یک واحد را فقط ثبت نام می کنیهد نهام ثبتهی در پروانهه بههره
برداری و یا نام دلخواه را وارد نمایید و در صورت داشتن چندین واحد ،ابتدا نام تجاری و سپس نهام
واحد را وارد کنید( .مثالً شرکت تعاونی های مرغ گوشتی ابهر – فارم )1
 -2نام استان ( انتخابی از استان های کشور )
 -3نام شهر ( با توجه به استان انتخاب شده ،یک شهر را از بین شهر های آن استان انتخاب نمایید )
 -4تعاونی ( تعاونی مرتبط را از بین یک یا چندین تعاونی گوشتی که به شهر شهما ارائهه خهدمات مهی
کنند ،انتخاب نمایید )
 -5کد اپدمیولوژیک ( کد منحصر به فرد در سامانه دامپزشکی که مندرج در گواهی بهداشتی است )
 -6کدپستی واحد (توجه داشته باشید که هر واحد مرغداری در کشور می بایست الزاماً یک کد پسهتی
منحصر به فرد از اداره پست دریافت نماید)
 -7ظرفیت واحد ( براساس پروانه بهره برداری )
 -8شماره پروانه بهره برداری
 -9تاریخ پایان اعتبار پروانه بهره برداری
 -10عکس پروانه بهره برداری (با پسوند  JPGیا  PNGضمیمه شود)
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در این دو مرحله ،اطالعات مالک و واحد مرغداری در سامانه ثبت شد .اما برای یکپارچه سازی اطالعهات در
کل کشور و برای کلیه ی واحد های مرغ گوشتی ،نیاز است تا اطالعات آخرین جوجه ریزی انجهام پذیرفتهه
در واحد به همراه اطالعات پایان دوره و تخلیه ثبت گهردد .ایهن اطالعهات در مرحلهه سهوم و در صهفحه ای
مطابق با شکل زیر از کاربر گرفته می شود.

اطالعات قابل ثبت در این مرحله عبارتند از :
 -1تاریخ آخرین جوجه ریزی (در صورتی که در چند نوبت جوجه ریزی انجام شده باشد ،تاریخ شروع
جوجه ریزی در آخرین نوبت مورد نظر است)
 -2تعداد آخرین جوجه ریزی (مجموع تعداد جوجه ریزی در کلیه ی پارتی های آخرین نوبت جوجه
ریزی )
 -3نژاد (راس،کاب،هوبارد)...،
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 -4واحد مرغ مادر گوشتی ( نام واحد مرغ مادری که در آخرین نوبهت جوجهه ریهزی ،از آن جوجهه
یکروزه گرفته شده است)
 -5مجموع دان مصرفی کل دوره (این عدد به کیلوگرم است و سیستم از ثبهت عهددی بیشهتر از 10
برابر جوجه ریزی جلوگیری می کند )
 -6مجموع وزن مرغ زنده پایان دوره (این عدد به کیلوگرم است و سیستم از ثبت عددی بیشتر از 5
برابر جوجه ریزی جلوگیری می کند)
 -7مجموع حذف و تلفات و وازد کل دوره ( این عدد الزاماً باید کوچکتر از تعداد جوجه ریزی باشد).
 -8تعداد تلفات هفته اول
 -9اطالعات تخلیه  :در این بخش باید تاریخ تخلیه و تعداد خروج مرغ زنهده پایهان دوره از واحهد را
ثبت نمایید  ،دقت داشته باشید که به ازای هرروز تخلیه ،مجموع تعداد تخلیه شهده واحهد ،در یهک
ردیف باید ثبت گردد .مثالً اگر از روز  35ام تا روز  50ام تخلیه در  12روز متوالی انجام شده باشهد،
می بایست  12ردیف درج شود که در هر ردیف تاریخ و مجموع مرغ زنده تخلیه شده در آن روز ثبت
می گردد.
برای این کار ردیف اول را ثبت می کنید و برای ردیف های دیگر از دکمه " +افزودن ردیف" برای
درج ردیف های دیگر استفاده کنید .به این نکته توجه فرمایید در صورتی که مجموع تعهداد تخلیهه

9

بعالوه ی مجموع تعداد حذف و تلفات بیش تر از تعداد جوجه ریزی باشهد ،سیسهتم بها دادن پیاهام
خطا از ثبت اطالعات جلوگیری می کند.
پس از ثبت همه ی اطالعات مورد نیاز در هر سهه مرحلهه ،بها زدن دکمهه ثبهت ،سیسهتم یهک کتد
رهگیری به کاربر می دهد .پس از آن مطابق توضیح سامانه ،مهی بایسهت بها در دسهت داشهتن ایهن کهد و
مدارک (اعم از پروانه و گواهی کشتار) باید به تعاونی که در زمان ثبت واحد انتخاب شده است ،مراجعه شود
تا عملیات تطبیق اطالعات انجام گردد و جوجه ریزی نوبت بعدی تایید شود.
پس از اخذ کد رهگیری ،تا زمان تایید اطالعات ،هر بار که وارد سامانه شوید و به داشبورد کاربر بروید،
اطالعات کلی از درخواست ثبت واحد و آخرین وضعیت آن ،مطابق شکل زیر نمایش داده می شود.

با کلیک بر روی دکمه ی پیگیری وضعیت واحد ،می توان اطالعات درخواست خود را مطابق شکل زیر
مشاهده نمود.
در این حال در صورتی که کارشناس تعاونی ،درخواست را به حالهت "نقهص مهدرک" درآورده باشهد،
وضعیت به همراه توضیحات کارشناس تعاونی نمایش داده مهی شهود و بها کلیهک بهر روی دکمهه "تکمیهل
اطالعات" دوباره صفحه ی اطالعات مالک و واحد و آخرین جوجه ریزی نمایش داده می شهود و مهی تهوان
اطالعات را تصحیح و مجدداً برای تعاونی مربوطه ارسال نمود.
این پروسه تکرار می شود تا نهایتاً اطالعات تایید و کد سیستمی واحد صادر گردد .در صورتی که ایهن
امر محقق شود ،با ورود به سامانه ،واحد مورد نظر به عنوان واحد فعال شناخته شده و صفحه داشبورد واحد
برای نمایش و مدیریت اطالعات آن واحد نمایش داده می شود.
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