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 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

 

 :  دامپزشک             :              کارشناس                                              :نام و نام خانوادگی مالک 

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

 :وظرفیت نوع پروانه  :                                         شماره تماس    پالک اصلی                   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

  مترمربع                   مساحت زمین مرغداری     

  شاخص پرورش پروانه از فعالیت غیر   غیرفعال  نیمه فعال  الفع  :فعالیت واحدهنگام بازدید 
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مترفاصله سالنها ازیکدیگر                     (:توضیحات )سایر        سفال 

    ندارد  دارد: اینلت      ندارد  دارد: اتوماسیون

  :تاسیسات یتوضع 
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  :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

 :توضیحات        غیراتوماتیک       نیمه اتوماتیک     اتو ماتیک         باطری    منبری :نوع قفس  -8

 2  3   4:تعدادطبقات قفس                عرض هر قفس                طول هر قفس     

                         :تعداد کل قفسها در یک سالن :            تعدادقفس در هر ردیف           :   تعداد ردیف قفس ها در عرض سالن 

     دارد  ندارد:پرینت تخم مرغ        اتوماتیک  دستی:جمع آوری تخم مرغ -9

    دستی       چاله کود و کود کش    نوار نقاله    :کود و محل نگهداری و طریقه حمل آن جمع آوریطرز  -11

 ندارد        اتاق کود دارد   

    آسیاب متعلق به مرغداری   کارخانجات خوراک طیور شخصی   کاخانجات خوراک طیور عمومی:منابع تامین خوراک -11

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

    مترفاصله خانه کارگری ازسالنها         دارد   وتعداد آن    گواهی بهداشتی  ندارد دارد    ندارد :لباس کارگری :وضع کارگران -12

 :وتعدادآن  دارد    ندارد: شعله افکن:                  آن و تعداد  دارد       ندارد: سمپاش: وسائل ایمنی و ضد عفونی -13

 چاه دفن تلفات    کوره الشه سوز   :هاوضع معدوم کردن الشه  دارد   ندارد:حوضچه ضد عفونی

   ندارد        دارد  : قرنطینه ورودی   نمی باشد  محوطه مرغداری دارای فنس و یا دیوار کشی می باشد  
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