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 .1مقدمه
پس از اینکه درخواست جوجه ریزی واحدی ثبت شد ،پس از طی مراحل تایید مجوز و در نهایت صدور مجوز و
تغییر وضعیت درخواست به مجوز شده ،کاربر عمومی آن واحد می تواند مجوز صادر شده را ابطال نماید .شرح
نحوه ابطال مجوز در ادامه سند آورده شده است.

 .2درخواست ابطال مجوز جوجه ریزی
کاربر عمومی برای ابطال مجوز جوجه ریزی باید مراحل زیر را انجام دهد:
 .1کاربر از منوی اصلی سیستم مسیر «میزکار /داشبرد واحد» را مطابق شکل زیر انتخاب می نماید:

 .2در داشبورد واحد روی دکمه « درخواست ابطال مجوز» مطابق شکل زیرکلیک می کند:

 .3سیستم فرم درخواست ابطال مجوز جوجه ریزی را مطابق شکل زیر به کاربر نمایش می دهد:

 .4کاربر قلم اطالعاتی «توضیحات» را وارد کرده و در صورت وجود مستندات لغو ،فایل های مربوطه را پیوست
می کند سپس روی دکمه «تایید» کلیک می کند.
 .5در فرآیند تمامی مجوزهایی که به دامپزشکی متصل شده اند (شامل مرغ گوشتی ،مادر گوشتی ،مادر تخمگذار،
بوقلمون گوشتی ،بوقلمون مادر گوشتی و پرورش پولت ) ،فرآیند ابطال مجوز به طور مستقیم و توسط خود
کاربر انجام می شود .این فرآیند با زدن دکمه ابطال مجوز و تایید پیغام های مربوطه انجام می پذیرد و نیازی
به طی کردن مراحل تایید در سامانه سماصط نیست.
بر این مبنا ،بالفاصله پس از ثبت ابطال مجوز در سماصط ،گواهی بهداشتی دامپزشکی نیز ابطال می شود و
امکان صدور گواهی بهداشتی حمل برای مجوز موردنظر غیرفعال می گردد.
همچنین باید توجه داشت که اگر در سامانه حمل برای مجوز موردنظر گواهی بهداشتی حمل صادر شده
باشد ،امکان ابطال مجوز در سامانه سماصط وجود نخواهد داشت.
اما برای ابطال مجوزهایی که به دامپزشکی متصل نیستند ،می بایست کاربر درخواست ابطال را در سامانه
سماصط ثبت نماید و پس از انجام مراحل تایید در سامانه ،مجوز به حالت ابطال شده تغییر وضعیت می یابد.

