
 

 یبسمه تعال

 نیمچه گوشتی مرغداریفرم بازدید 

 نشاورزی و منابع طبیعی استان قزویسازمان نظام مهندسی ک

 

 :  دامپزشک                :                         کارشناس                                  :     نام و نام خانوادگی مالک 

 :روستا:                            بخش :                        استان قزوین           شهرستان: مشخصات دامداری آدرس

 :تنوع پروانه وظرفی  :                          پالک اصلی                  شماره تماس    پالک فرعی            : شماره

 :شهر نزدیکترین فاصله با:                                       ترین روستای مجاور  با ذکر نام روستافاصله با نزدیک

 :ها و کارخانجات مجاور با ذکر نام آنهافاصله با دامداری

 مساحت زمین مرغداری      مترمربع   

 پرورش پروانهفعالیت غیرازشاخص   لغیرفعا نیمه فعال  فعال :فعالیت واحدهنگام بازدید

 طاق قوسی          طاق ضربی                 خرپا            سوله   :  از نظر نکات فنی جایگاه پرورش وضع  

           فوم               کارتن پالست              پشم شیشه                ایرانیت          ساندویچ پنل  : وضعیت ایزوالسیون وپوشش سقف

 :سایر                          توضیحات             سیمان               ورق                پلی اورتان    

     سفال          سی ال سی        بلوک         آجر            ساندویچ پنل        تردی پنل   : نوع دیوارهای جانبی سالن و پوشش آن 

 متر     فاصله سالنها ازیکدیگر  (:توضیحات )سایر   

    ندارد  دارد: اینلت      ندارد  دارد: اتوماسیون

  :تاسیسات یتوضع 

 :  تعداد و  اندازه فن  ها   تهویه ترکیبی                    رضی     تهویه ع     تهویه طولی       :تهویه  -1

   ندارد     دارد :مه پاش  -2

(                      ذکرگردد)سایر    چهارشاخ         تابشی          هیترکابینتی    جت هیتر :(وضعیت سیستم حرارتی )گرمایش مرغداری -3

  نفت گاز   زگا:نوع سوخت غالب

 : المپ معمولی(         نوع المپ)المپ کم مصرف   :وضعیت نور سالن -4

 تزریقی         پلی اتیلن  :منبع اختالط دارو -5

 :منبع ذخیره آب و ظرفیت  -7                                         تعدادو ظرفیت: تانکر سوخت  -6

    آسیاب متعلق به مرغداری   کارخانجات خوراک طیور شخصی   کاخانجات خوراک طیور عمومی:منابع تامین خوراک -7

   د ندار       تن              سیستم انتقال دان دارد         تن    ظرفیت میکسردر ساعت               ظرفیت آسیاب در ساعت       

     متر..   ..فاصله خانه کارگری ازسالنها  دارد   وتعداد آن    گواهی بهداشتی  ندارددارد    ندارد :لباس کارگری :وضع کارگران  

 :وتعدادآن  دارد    ندارد: شعله افکن:                  و تعداد آن  دارد       ندارد: سمپاش :و ضد عفونیوسائل ایمنی 

   ندارد        دارد : قرنطینه ورودی    چاه دفن تلفات   کوره الشه سوز   :هادن الشهوضع معدوم کر  دارد   ندارد:حوضچه ضد عفونی

 نمی باشد     محوطه مرغداری دارای فنس و یا دیوار کشی می باشد      

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

قزوین منابع طبیعی استان  



 آب لوله کشی     چشمه  چاه نیمه عمیق     چاه عمیق     رودخانه قنات :نحوه تامین آب واحد

 تعداد موتور ژنراتور     نوع آن: برق شخصی     تجاری       صنعتی  کشاورزی  (:ایبرق منطقه)ن برق واحدنحوه تامی
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:نظرکارشناس  


