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 .1مقدمه
پس از دریافت مجوز جوجه ریزی توسط واحد گوشتی ،نوبت توزیع و ارسال جوجه یکروزه توسط واحد مادر
گوشتی به واحد گوشتی می باشد ،کاربر عمومی واحد مادر گوشتی با توجه به تاریخ تولید جوجه و انتخاب جوجه
کشی مورد نظر ،اطالعات تولید جوجه در جوجه کشی را مشاهده نموده و بر اساس آن یک واحد گوشتی را جهت
ارسال جوجه انتخاب کرده و تعداد جوجه ارسالی را وارد می نماید با ثبت توزیع ،سیستم اطالعات وارد شده توسط
کاربر را در قالب یک پارتی از توزیع ،ذخیره می کند.
الزم به ذکر است که کاربر عمومی واحد مادرگوشتی برای انتخاب واحد گوشتی جهت ارسال جوجه ،می تواند در
سماصط به یکی از سه روش زیر اقدام نماید:
 جستجو بر مبنای شماره مجوز
 جستجو بر مبنای اپیدمیولوژیک
 جستجو بر مبنای جستجو از بین کلیه ی واحدهای گوشتی
جستجو بر مبنای اپیدمیولوژیک و جستجو بر مبنای جستجو از بین کلیه ی واحدهای گوشتی ،برای ثبت توزیع
غیر مجاز استفاده می گردد.
در ادامه سند ،جزئیات نحوه توزیع جوجه یکروزه گوشتی آورده شده است.

 .2ثبت توزیع جوجه یکروزه گوشتی
کاربر عمومی مادرگوشتی برای ثبت توزیع جوجه یکروزه گوشتی باید مراحل زیر را انجام دهد :
 .1کاربر در داشبورد کاربر ،مطابق شکل زیر روی واحد مورد نظر کلیک می کند:

 .2سیستم داشبرد واحد مربوطه را نمایش می دهد و کاربر گزینه «مدیریت توزیع جوجه» را مطابق شکل زیر
انتخاب می کند:

 .3سیستم فرم «توزیع جوجه» را مطابق شکل زیر به کاربر نمایش می دهد:

 .4کاربر قلم اطالعاتی «تاریخ ارسال جوجه» (همانطور که در شکل فوق با پیکان قرمز رنگ مشخص شده) را
وارد می کند.
 .5سیستم بر اساس «تاریخ ارسال جوجه» وارد شده توسط کاربر ،لیستی از اطالعات مربوط به جوجه کشی های
مرتبط با واحد مادر گوشتی کاربر جاری ،شامل اقالم اطالعاتی زیر را به کاربر نمایش می دهد:
 نام جوجه کشی
 چیده شده(تعداد تخم مرغ چیده شده)
 تولید (تعداد جوجه تولید شده)
 صادرات(تعداد جوجه صادر شده)
 معدوم (تعداد جوجه معدوم شده)
 توزیع شده (تعداد جوجه توزیع شده)
 مانده قابل توزیع (تعداد تولیدات سالم  -تعداد صادرات  -تعداد توزیع شده)

توجه :در صورتیکه در «تاریخ ارسال جوجه» وارد شده کاربر ،سیستم اطالعات چیدن و تولید در جوجه کشی
های مرتبط با واحد کاربر جاری را پیدا نکند ،سیستم پیغام زیر را نمایش داده و اطالعاتی جهت انتخاب
جوجه کشی نمایش داده نمی شود.
متن پیغام« :اطالعات چیدن تخم مرغ و تولید جوجه برای واحد  .......در تاریخ  .........یافت نشد .برای ثبت
توزیع ابتدا باید جوجه کشی اطالعات چیدن و تولید را ثبت نماید».

 .6در صورتی که «تاریخ ارسال جوجه» صحیح وارد شود ،کاربر می تواند مطابق شکل فوق اطالعات یکی از
جوجه کشی ها را انتخاب نماید(در صورت وجود چند جوجه کشی ،لیستی از اطالعات جوجه کشی ها نمایش
داده می شود).
 .7برای درج اطالعات توزیع و مشخص شدن واحد گوشتی که قرار است جوجه یکروزه برای آن ارسال گردد،
کاربر می تواند یکی از روش های زیر را جهت جستجو انتخاب نماید:




روش اول :جستجو بر مبنای شماره مجوز
روش دوم :جستجو بر مبنای اپیدمیولوژیک
روش سوم :جستجو بر مبنای جستجو از بین کلیه ی واحدهای گوشتی

روش اول (جستجو بر مبنای شماره مجوز):

 .1کاربر مطابق شکل زیر «شماره مجوز» را وارد کرده روی گزینه «بررسی شماره مجوز» کلیک می کند.

 .2سیستم شماره مجوز را جستجو نموده و اطالعات مرتبط با آن مجوز شامل «اطالعات واحد»« ،اطالعات
مجوز» و «اطالعات توزیع انجام شده» در قالب اقالم اطالعاتی زیر مطابق شکل به کاربر نمایش می دهد:

اطالعات واحد شامل:





کد سیستمی واحد گوشتی
نام واحد گوشتی
نام مالک
استان








شهر
نشانی
کد پستی
کد اپیدمیولوژیک
کد ملی/شناسه مالک
شناسه یکتا

اطالعات مجوز شامل:









شماره مجوز
تاریخ شروع اعتبار
تاریخ پایان اعتبار
شماره گواهی بهداشتی
تعداد مندرج در مجوز
مجموع جوجه توزیع شده (مربوط به شماره مجوز مورد نظر)
تاریخ صدور مجوز
تاریخ پیش بینی

اطالعات توزیع های انجام شده
شامل اقالم اطالعاتی زیر(این اطالعات می تواند شامل لیستی از اطالعات توزیع های انجام شده باشد):






تعداد ارسال
واحد ثبت کننده (مرغ مادری /اجداد /اتحادیه)
نوع ثبت رکورد(مرغ مادری /اجداد /اتحادیه)
تاریخ ارسال
واحد جوجه کشی

روش دوم (جستجو بر مبنای اپیدمیولوژیک):

 .1کاربر مطابق شکل زیر کد اپیدمیولوژیک مربوط به واحد گوشتی مورد نظر را وارد نموده و گزینه
«اعتبارسنجی» را انتخاب می کند.
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سیستم کد اپیدمیولوژیک وارد شده را در بین واحدهای ثبت شده در سامانه جستجو نموده و نتیجه
جستجو را همانند جستجو در روش اول شامل اقالم اطالعاتی «اطالعات واحد»« ،اطالعات مجوز» و
«اطالعات توزیع انجام شده» نمایش می دهد.

روش سوم (جستجو بر مبنای جستجو از بین کلیه ی واحدهای گوشتی) :
 .1کاربر گزینه «بر مینای جستجو از بین واحدهای گوشتی» را مطابق شکل زیر انتخاب می کند و سپس
روی دکمه «انتخاب واحد گوشتی» کلیک می کند.

 .2سیستم فرم انتخاب واحد را مطابق شکل زیر نمایش می دهد:

 .3کاربر واحد مورد نظر را جستجو و سپس از لیست واحدها انتخاب می نماید.
 .4سیستم اطالعات واحد انتخاب شده را مطابق شکل زیر به کاربر نمایش می دهد:

کاربر با هر کدام از سه روش ،چه روش اول و چه روش های دوم و یا سوم واحد را گوشتی جهت ارسال جوجه
یکروزه انتخاب کرده باشد در نهایت باید قلم اطالعاتی «تعداد جوجه ارسالی» را مطابق شکل زیر وارد نماید:

پس از وارد کردن «تعداد جوجه ارسالی» کاربر روی دکمه «ثبت توزیع» کلیک می کند و سیستم اطالعات وارد
شده توسط کاربر را ذخیره می نماید.

 .3جستجوی اطالعات توزیع ثبت شده
در سماصط این امکان گذاشته شده که پس از ثبت اطالعات توزیع ،کاربر بتواند اطالعات توزیع را جستجو نماید.
کاربر مطابق شکل زیر اقالم اطالعاتی را جهت جستجو را وارد کرده و بر روی دکمه جستجو کلیک می کند:

نتیجه جستجو شامل اطالعات واحد،تاریخ ،تعداد توزیع واطالعات مجوز در لیست نتایج جستجو مطابق شکل زیر نمایش داده میشود:

 .4کنترل های ثبت توزیع جوجه یکروزه توسط واحد مادر گوشتی
در زمان ثبت توزیع جوجه یکروزه توسط واحد مادر گوشتی ،کنترل های زیر توسط سماصط انجام می گردد:
 .1اگر واحد گوشتی در وضعیت جوجه ریزی شده باشد و برای مجوز جوجه ریزی مورد نظر حداقل یک ثبت
توزیع انجام داده باشد ،در زمان ثبت توزیع بعدی سیستم کنترل می کند که اگر «تاریخ ارسال جوجه»
از اولین پارتی ارسالی برای آن مجوز ،بیش از  20روز (مطابق تنظیمات) فاصله داشت ،اجازه ی ثبت به
کاربر داده نشود.
 .2در حال حاضر دو نوع مجوز جوجه ریزی در سماصط وجود دارد :

 نوع اول :مجوزهایی که تاریخ شروع و پایان ندارند و فقط تاریخ پیش بینی دارند.
 نوع دوم :مجوزهایی که تاریخ شروع و پایان مشخص دارند.

در نوع اول از  10روز قبل از تاریخ پیش بینی تا  30روز پس از تاریخ پیش بینی اجازه ثبت توزیع
داده می شود در غیر این صورت سیستم پیغام «تاریخ ارسال جوجه (تاریخ هچ) بایستی حداکثر تا
 30روز پس از تاریخ مجوز باشد» را نمایش می دهد و عملیات متوقف می گردد.
در نوع دوم از  10روز قبل از تاریخ شروع تا  10روز پس از تاریخ پایان ،اجازه ثبت داده می شود در
غیر این صورت سیستم پیغام «با توجه به تاریخ شروع اعتبار مجوز امکان ثبت توزیع وجود ندارد»
را نمایش داده و عملیات متوقف می گردد.
 .3در ثبت توزیع در صورتیکه «تاریخ ارسال جوجه» وارد شده توسط کاربر از «تاریخ پایان اعتبار مجوز»
بزرگتر باشد سیستم پیغام «با توجه به تاریخ پایان اعتبار مجوز{تاریخ}امکان ثبت توزیع وجود ندارد» را
نمایش داده و عملیات متوقف می گردد.
 .4در صورتیکه در جوجه کشی انتخاب شده توسط کاربر ،مانده قابل توزیع برابر صفر باشد سیستم پیغام «
جهت توزیع در تاریخ انتخاب شده بایستی یک جوجه کشی با 'مانده قابل توزیع' بیشتر از صفر انتخاب
شده باشد» را نمایش داده و عملیات متوقف می گردد.
 .5در توزیع جوجه یکروزه گوشتی زمانی که کاربر روی دکمه «ثبت توزیع» کلیک می کند اگر وضعیت
درخواست برابر با «جوجه ریزی شده» باشد در زمان ثبت توزیع ،سیستم کنترل می کند که اگر «تاریخ
ارسال جوجه» وارد شده  ،بزرگتر از تاریخ اولین جوجه ریزی مجوز انتخابی بعالوه ی  Xروز(که در
تنظیمات مشخص شده) بود ،سیستم پیغام« حداکثر  .....روز قبل و بعد از تاریخ اولین توزیع امکان ثبت
توزیع مجدد وجود دارد» را نمایش داده و عملیات متوقف می گردد.

 .6در توزیع جوجه یکروزه گوشتی زمانی که کاربر بر روی دکمه «ثبت توزیع»کلیک می کند اگر وضعیت
درخواست جوجه ریزی برابر با «حذف شده» باشد در اینصورت سیستم پیغام «وارد کردن 'نام و مشخصات
واحد' الزامی است» را نمایش می دهد و عملیات متوقف می گردد.
 .7در توزیع جوجه یکروزه گوشتی زمانی که کاربر بر روی دکمه «ثبت توزیع» کلیک می کند مقدار «تعداد
جوجه ارسالی» حداکثر می تواند 50درصد بیشتر از «تعداد مندرج در مجوز» باشد در غیر این صورت
سیستم پیغام « حداکثر تعداد ثبت شده برای مجوز می تواند تا  50درصد بیشتر از تعداد مجوز باشد»
را نمایش می دهد و عملیات متوقف می گردد.
 .8در توزیع جوجه یکروزه گوشتی توسط مادر گوشتی زمانی که کاربر بر روی دکمه «ثبت توزیع» کلیک
می کند در صورتیکه مقدار وارد شده در «تعداد جوجه ارسالی» بیشتر از مانده قابل توزیع از جوجه کشی
انتخاب شده باشد ،سیستم پیغام «تعداد جوجه ارسالی نباید از مانده قابل توزیع بیشتر باشد» را نمایش
می دهد و عملیات متوقف می گردد.
 .9در توزیع جوجه یکروزه گوشتی زمانی که کاربر بر روی دکمه «ثبت توزیع»کلیک می کند اگر «تاریخ
ارسال جوجه» وارد شده معتبر نباشد ،سیستم پیغام «تاریخ انتخاب شده معتبر نیست» را نمایش
می دهد و عملیات متوقف می گردد.
 .10در توزیع جوجه یکروزه گوشتی زمانی که کاربر تاریخ ارسال جوجه را وارد می کند در صورتیکه اطالعات
چیدن تخم مرغ و تولید جوجه در تاریخ ارسال جوجه وارد شده توسط کاربر برای واحد مورد نظر یافت
نشود ،سیستم پیغام « اطالعات چیدن تخم مرغ و تولید جوجه برای واحد {نام واحد} در تاریخ {تاریخ
وارد شده توسط کاربر} یافت نشد برای ثبت توزیع ابتدا باید جوجه کشی اطالعات چیدن و تولید را ثبت
نماید» را نمایش داده و عملیات متوقف می گردد.
 .11در توزیع جوجه یکروزه گوشتی زمانی که کاربر تاریخ ارسال جوجه را وارد می کند اگر تاریخ ارسال جوجه
از تاریخ روز بزرگتر باشد ،سیستم پیغام « اطالعات چیدن تخم مرغ و تولید جوجه برای واحد {نام واحد}
در تاریخ {تاریخ وارد شده توسط کاربر} یافت نشد برای ثبت توزیع ابتدا باید جوجه کشی اطالعات چیدن
و تولید را ثبت نماید» را نمایش داده و عملیات متوقف می گردد.

