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دستورالعمل نظارت بر خريد  ،كشتار ،بسته بندي و انجماد ﮔوﺷﺖ دام سبك زنده
)ﮔوسفندوبز(

(١بازرسي بهداﺷتي و انتخاب دام

-١-١تحويل دام زنده سالم براي كشتار توسط خبره خريد و نماينده شركت  ،مطابق شرايط و ويژگيهاي تعريف
شده در بند  ٥-١انجام مي شود.

تبصره :مﻼك تحويل دام  ،درب مركز خريد تعيين شده توسط شركت طبق دستورالعمل ابﻼغي مي باشد.

-٢-١دام زنده با رعايت كليه موازين اعﻼمي وفق دستورالعمل ابﻼغي تحويل گرفته مي شود.

-٣-١دامداران  ،عشاير و مالكان دام زنده موظفند اطﻼعات دامهاي خود را مطابق با نظر سازمان دامپزشكي ثبت
و پﻼك گذاري نمايند.

 -٤-١تحويل دام زنده صرفاً با نصب پﻼك معتبر و ثبت مشخصات دام زنده در سازمانها وادارات ذيربط مجاز

مي باشد.

تبصره :هرگونه خريد و جابجايي دام زنده فاقد پﻼك براي شركت ممنوع است .

 -٥-١دام زنده تحويل شده براي كشتار توسط دكتر دامپزشك مسئول فني بهداشتي مركز خريد دام پيش از
كشتار ،در محل آغل انتظار مورد بازرسي ظاهري قرار گرفته و بايد به ظاهر سالم باشد .در بازرسي ظاهري دام

زنده  ،ويژگي هاي بند  ١-٥-١مد نظر قرار گيرد.

 -١-٥-١ايستادن روي دستها و پاها به طور طبيعي  -راه رفتن به طور منظم و طبيعي  -دويدن به طور طبيعي -

درجه حرارت بدن در حد طبيعي  -براق بودن چشم ها و هشيار بودن نگاه -مرطوب بودن طبيعي پوزه  -گرم
بودن طبيعي گوش ها -نرمش و رانش داشتن پوست بدن  -مرتب و منظم بودن تنفس -سهولت دفع مدفوع -

سفت بودن نسبي مدفوع )نداشتن اسهال (-طبيعي بودن نشخوار -شاداب بودن  -نداشتن لنگش در دستها و پاها-

سرفه كردن بطور طبيعي  -پر خون نبودن مخاطهاي چشم ها ،دهان و بيني  -طبيعي بودن رنگ ادرار -نداشتن
تتاني درماهيچه هاي اسكلتي بدن -طبيعي بودن شكل  ،حالت  ،رنگ و اندازه لب ها ،چشم ها ،دهان و بيني-

طبيعي بودن اشتها -طبيعي بودن ماهيچه هاي بدن  -طبيعي بودن استخوانهاي اسكلتي بدن  -نداشتن آثار و نشانه

هاي ضربه و زخم بر بدن  -طبيعي بودن شكل بدن -طبيعي بودن حركات بدن  -طبيعي بودن رفتار  -نداشتن
١
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التهاب و تورم در مفاصل بدن به ويژه در مفاصل دست و پاها  -طبيعي بودن حالت و طرز قرار گرفتن سر بر روي
گردن  -نداشتن التهاب و تورم در سم ها -نداشتن التهاب و تورم در پستان ها -طبيعي بودن حالت پوش و شفافيت
الياف پشم يا كرك و يا موي بدن – پشم دام به راحتي كنده نشود -نداشتن آثار و نشاني هاي بيماري در بدن -

نداشتن آثار و نشاني هاي جرب بر پوست بدن  -نداشتن آثار و نشاني هاي بيماري قارچي بر روي پوست بدن،

سم ها و شاخ ها.

تبصره :اگر هر راس دام زنده اي كه مورد بازرسي ظاهري قرار مي گيرد  ،با يك مورد از ويژگي هاي فوق
منطبق نباشد ،دام زنده مزبور نبايد تحويل گرفته شود.

-٦-١دامهاي انتخابي بايد مورد تاييد دامپزشكي) دكتر دامپزشك( مستقردر كشتارگاه باشد.

(٢حمل و نقل بهداﺷتي دام

-١-٢پس از بازرسي ظاهري دام زنده در محل مركز خريد دام  ،مي بايست از سوي دكتر دامپزشك مسئول فني
بهداشتي آن محل  ،پس از تشخيص و تأييد مناسب بودن دام براي كشتار ،براي حمل بهداشتي دام زنده به

مقاصد تعيين شده  ،مجوز حمل دامپزشكي صادر گردد.

 -٢-٢شركتها و موسسات حمل و نقل براي كاميونهاي حمل  ،مي بايست بارنامه معتبر صادر نمايند.

-٣-٢مسئوﻻن انتقال دام زنده و تحويل گيرندگان در مقاصد موظفند تاييد تخليه دامهاي تحويلي را براساس

فرمهاي تهيه شده طبق دستورالعمل ابﻼغي ثبت كنند.

-٤-٢حمل و انتقال دام زنده از مبادي به مقاصد تعيين شده برابر استاندارد ملي ايران به شماره  ٣١١انجام پذيرد.

 -٥-٢در طول مسير حمل و نقل دام ها ،آب و غذا بايد حداقل يك بار در هنگام شب و يك بار صبح در دسترس
دام ها قرار گيرد.

تبصره  :حداقل مقدار آب ﻻزم براي هر رأس دام سبك  ١٠ليتر و حداقل علوفه  ٢كيلوگرم در مدت زمان ٢٤

ساعت مي باشد.

 -٦-٢پس از پايان حمل و نقل  ،وسايل حمل و نقل دامها بايد شستشو و با مواد ضدعفوني كننده مجاز و مناسب،
ضدعفوني گردد.
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 - ٧-٢در مناطقي كه به دليل صعب العبور بودن ويا نزديك بودن به مراكز خريد امكان حمل و نقل دام زنده با
وسيله نقليه نباشد ،درصورت مجاز بودن و مشخص و معلوم بودن مسير راه ،مساعد بودن شرايط جوي آب و

هواي مسير راه  ،فراهم بودن شرايط تغذيه )چرا از مراتع يا غذاي دستي( و شرب متعارف دامها در بين راه  ،حمل

دام بصورت پياده روي و كوچ دادن دام ها صورت پذيرد.

-٨-٢دام زنده پس از حمل ونقل و تحويل در مركز خريد/كشتارگاه  ،به منظور استراحت و كاهش استرس ناشي

از جابجايي و احراز شرايط مطلوب  ،در محل آغل انتظار و قبل از كشتار به مدت زمان تعيين شده در دستورالعمل
ابﻼغي نگهداري شود و از بروز هر گونه عامل استرس زا براي دام در مدت نگهداري تا انتقال به سالن كشتار
جلوگيري شود.

 -٩-٢در زمان نگهداري دام زنده در بهاربند بايد آب كافي و تميز و علوفه در اختيار دام قرار گرفته وحداقل ٨
ساعت قبل از كشتار از تغذيه خودداري گردد.
(٣مشخصات كشتارﮔاه

-١-٣كشتارگاه ومركز بسته بندي بايد مورد تاييد دامپزشكي استان مربوطه باشد.

تبصره :حضور مسئول فني بهداشتي داراي پروانه معتبرفعاليت وناظر ذبح شرعي در تمام مراحل كشتار و بسته

بندي الزاميست.

 (٤عمليات نظارت بر كشتاردام

 -١-٤هدايت دام از سالن انتظار كشتارگاه تا سالن كشتار بدون آسيب ديدگي و جلوگيري از هر گونه ورود
ضـربه به دام قبل از كشتار انجام شود.

 -٢-٤بقاياي فضوﻻت و آلودگي هاي چسبيده به دام حتي اﻻمكان تميز شود .
 -٣-٤انجام ذبح شرعي و حضور ناظر ذبح شرعي دركشتارگاه الزاميست.

 -٤-٤خونگيري دام و سپس قطع نخاع و جدا نمودن سر) ذبح دام بايد با رعايت اصول بهداشـتي صـورت گيـرد(
 -٥-٤نظارت بر پوست كني و جداسازي امعاء و احشاء و ضمائم ﻻشه انجام شود.

 -٦-٤در ﻻشه گوسفند دنبه گيري بطور كامل و بصورت گرداگرد ) تمام پرينه( صورت گيرد .
٣
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 -٧-٤حتي المقدور از كارد مال نمودن ﻻشه جلوگيري شود.

 -٨-٤فواصل ﻻشه ها از همديگر رعايت شود به نحوي كه قسمت بيروني پوست از محل جداسـازي دنبـه در

دو طرف ﻻشه قرار گرفته و با ﻻشه بعدي تماس حاصل نكند.

 -٩-٤از آلودگي هاي احتمالي روي ﻻشه جلوگيري شود و از آلوده شدن ﻻشه توسط محتويات شكمبه )امعاء
و احشاء( خودداري شود.

ﻼ تميز و فاقد عضله ديافراگم و چربيهاي محوطه بطني ،حفره لگني و چربيهاي زائد روي ﻻشـه
-١٠-٤ﻻشه كام ً

و بافت پيوندي اطراف گردن كه بقاياي ليگمان هاي نگهدارنده دو وريد وداج و دو شريان كاروتيد )٤نخ (

بايـدتماماً حذف گردد.

 -١١-٤شستشوي ﻻشه با آب پرفشار و با مقدار كافي صورت پذيرد بنحوي كه هيچگونه آلودگي ظـاهري از

جملـه خون  ،پشم  ،مو و غيره بر روي ﻻشه )بخصوص در محل گردن( وجود نداشته باشد.

 -١٢-٤ﻻشه هاي سالم پس از ممهور شدن به مهر مسئول فني بهداشتي ،از سالن كشتار به سالن پيش سرد هدايت

شوند).در هنگام انتقال بايد از افتادن ﻻشه بر روي زمين و يا هر گونه آلودگي ثانويه تا محل بارگيري خودداري

شود(

(٥سالن پيش سرد

 -١-٥قبل ازورود ﻻشه به سالن پيش سرد ،بايد دستگاههاي سرما زا روشن و دماي سالن به ) ( ٠-٤درجـه
سـانتيگراد رسيده باشد .در طول مدت نگهداري ﻻشه در سالن  ،برودت سالن ثابت و رطوبت سالن ٨٥-٩٠

درصد باشد.

 -٢-٥ظرفيت سالن پيش سرد متناسب با ميزان ﻻشه ورودي باشد .
 -٣-٥ﻻشه با قﻼب به ريل آويزان گردد.

 -٤-٥ﻻشه گوسفند به مدت  ٢٤ساعت در سالن پيش سرد نگهداري شده تا ضمن رفع جمود نعشي ،دماي عمـق
حجيم ترين قسمت گوشت در ران )مغز ران( به  ٧درجه سانتيگراد و  pHبه  ٥/٤- ٦/٢برسد.

تبصره:درمواقع لزوم  ،جابجايي ﻻشه به داخل ويا خارج استان جهت مصرف بصورت تازه ويا بسته بندي وانجماد،

پس از طي نمودن پيش سرداوليه در مبدا ،با تاييد دامپزشكي نسبت به انتقال ﻻشه با كاميونهاي مجاز حمل به

مقاصدواحتساب زمان انتقال به عنوان پيش سرد ثانويه بﻼمانع مي باشد.
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 -٥-٥فاصله ﻻشه ها از يكديگر به اندازه اي باشد كه جريان هواي سرد در اطراف ﻻشه ها بخوبي صورت پذيرد
و هيچ ﻻشه اي در هيچ قسمت با ﻻشه ديگر تماس نداشته باشد.

-٦-٥درسالن پيش سرد به جزء ﻻشه خريداري شده توسط شركت  ،همزمان ﻻشه متعلق به غير نگهداري نشود.
 -٧-٥دستگاههاي سرمازا داخل پيش سرد نبايد نشت گاز آمونياك يا فرئون داشته باشند.

(٦حمل ﻻﺷه به واحد بسته بندي

-١-٦در صورتيكه كشتارگاه داراي سالن بسته بندي باشد ،انتقال ﻻشه از سالن پيش سرد به سالن بسته بنـدي
توسط ريل يا باكس پالت بصورت تدريجي و متناسب با سرعت بسته بندي گوشـت انجـام شـود ) .از ازدحـام

ﻻشه ها در سالن بسته بندي خودداري شود(

-٢-٦چنانچه كشتارگاه واحد بسته بندي نداشته باشد ،رعايت موارد زير الزاميست:

 -١-٢-٦ﻻشه از سالن پيش سرد به واحد بسته بندي باﻻخص در فصول گرم سال ،بدون وقفـه وسـريع توسـط
كاميون سردخانه دار انتقال يابد.كاميون بايد داراي مجوز حمل از سازمان دامپزشكي باشد.

-٢-٢-٦برودت اتاقك كاميون قبل از بارگيري به)(٠-٤درجه سانتيگراد رسيده وترموكينگ روشن باشد.
نكته :مجهز بودن وسيله نقليه حمل ﻻشه به دستگاه ثبت دما)ترموگراف( الزاميست.

-٣-٢-٦ﻻشه ها به چنگك ريل داخل كاميون با فاصله مناسب از هم) حداقل ٣٠سانتيمتر ( و از ديواره هاي
جانبي )حداقل٣٠سانتيمتر( آويزان شوند.

-٤-٢-٦از بارگيري بيش از ظرفيت كاميون خودداري گردد.

-٥-٢-٦پس از بارگيري  ،در حضور ناظر كنترل كيفـي شركت و مسـئول فنـي بهداشـتي كشـتارگاه  ،ﻻشه ها

شـمارش شده و كاميون پلمپ شود وپس از تكميل فرم گزارش عمليات كشتار ،محموله به سالن بسـته بندي

ارسال شود.

-٦-٢-٦در زمان تخليه  ،كاميون حامل بار در حضور ناظر كنترل كيفي شركت فك پلمپ شده و پس از
شمارش ﻻشه ها  ،تعداد آنهـا را با مندرجات فرم گزارش عمليات كشتار تطبيق و نسبت به تخليه ﻻشه در واحد
بسته بندي اقدام گردد.

٥

شماره :

تاريخ:

٣١/٥١/٤٧٩٤٥

١٤٠٠/٣/١٠

 (٧برش ﻻﺷه و قطعه بندي

 -١-٧پس از انتقال ﻻشه به سالن بسته بندي ،با استفاده از اره برقي وچاقو نسبت به بـرش و بسـته بنـدي ﻻشـه
بصورت  ٥قطعه به شرح ذيل اقدام شود :

ران  :شامل كليه عضﻼت و استخوانهاي ناحيه پا و لگن )ماهيچه -گرد ران– كعب ران( پـس از بـرش ازانتهاي
لگن از قسمت جلو جدا و سپس از خط الرأس مياني ﻻشه به دو نيم در محوطه لگني جـدا شـده و هـركدام

جداگانه بسته بندي شوند.

سردست :شامل عضﻼت و استخوانهاي ناحيه دست  ،بازو  ،سر سينه و چهار دنده قدامي قفسه سـينه .بـابرش از
حد فاصل دنده چهارم و پنجم ﻻشه كامل شروع و پس از جدا نمودن از خط الرأس مهـره هـاي پشـتي بصورت

طولي دو نيم شود.

گردن :شامل ٧مهره در حد فاصل سردست و گردن برش خورده و بصورت مجـزا بسـته بنـدي گـردد.

راسته  :راسته در امتداد طولي ﻻشه از دنده  ٥تا دنده  ١٣و مهره هاي پشتي به فاصله  ٥-٧سانتي متر از خـط
الـرأس سـتون فقرات به سمت قسمت قدامي برش و قسمت راسته تشكيل و بسته بندي گردد.

قلوه گاه  :شامل كليه عضﻼت بين دنده اي و دنده هاي  ٥-١٣و شامل  ٩دنده خلفي قفسه سـينه بسـته بندي
گردد.

 (٨كارتن ﮔيري  ،برچسب زني وبسته بندي

-١-٨در ﻻبه ﻻي استرچ و يا نايلون هر قطعه  ،يك ليبل كوچك با مشخصات بند  ٧-٨چسبانده و پس از
برچسب زني بطور جداگانه در كارتن بسـته بندي شود.

تبصره :١از چسباندن ليبل بصورت مستقيم بر روي گوشت خودداري شود.

تبصره :٢تاريخ روز بسته بندي بايد به عنوان تاريخ توليد بر روي ليبل درج شود.

 -٢-٨استرچ فيلم بايد داراي كشش و ويژگيهاي فيزيكي وشيميايي مناسب و داراي مجوز مصرف براي بسته
بندي مواد خوراكي باشد.

 -٣-٨استفاده از كارتن هاي فشرده و لمينت شده با پوشش درجه يك الزاميست وهمه كارتن ها بايد از مشخصات
يكساني برخوردار باشند .

٦

شماره :

تاريخ:

٣١/٥١/٤٧٩٤٥

١٤٠٠/٣/١٠

-٤-٨درب كارتن بايد داراي ابعاد  ٥٧/٥ × ٣٧/٥ ×١٥و كف آنها بايد داراي ابعاد  ٥٧×٣٧×١٥باشد.

-٥-٨اختﻼف عرض و طول درب با كف حداقل  ٥ميلي متر باشد بنحوي كه درب روي كف كامﻼً ثابت گردد.

 -٦-٨قطعات مشابه ) مثﻼً  :فقط سردست ويا فقط ران و (......پس از استرچ و ليبل گذاري  ،بايد داخل كارتني
كه به وسيله پك پﻼستيكي پوشش داده شده قرار گيرد واز قراردادن ساير قطعات در داخل كارتن خودداري

شود.

نكته :مشخصات مندرج بر روي كارتن بايد داراي تاييديه اداره كل دامپزشكي استان باشد.

 -٧-٨مشخصات ليبل داخل هر قطعه و ليبل روي كارتن بايستي مطابق شكل  ١-٨و مورد تاييد اداره كل
دامپزشكي استان باشد.

شكل  ١-٨مشخصات ليبل داخل هر قطعه و ليبل روي كارتن

برند و آرم

واحد بسته بندي

)كد (IVC

شماره پروانه بهداشتي:

نام كاﻻ:

نوع قطعه:

نوع مصرف:

تاريخ توليد:

تاريخ انقضاء مصرف٩ :ماه پس ازتوليد

شرايط نگهداري :برودت  ١٨درجه سانتيگراد زيرصفر

آدرس واحد بسته بندي:

تلفن:

-٨-٨مندرجات روي برچسب داخل هر قطعه و برچسب روي كارتن بايد يكسان باشد.

نكته:برچسب ران به رنگ مشكي  ،سردست به رنگ قرمز  ،راسته به رنگ سبز  ،قلوه گاه به رنگ آبي ،گـردن
بـه رنگ زرد مي باشد.

-٩-٨قبل از كارتن گيري قطعات گوشت استرچ شده  ،درج مهر نظارت باكد نظارت مختص به ناظر مسـتقر در
واحد بسته بندي بر قسمت داخلي كفي كارتن ها الزامي است .
٧

شماره :

تاريخ:

٣١/٥١/٤٧٩٤٥

١٤٠٠/٣/١٠

(٩مشخصات تونل انجماد واحد بسته بندي

-١-٩ظرفيت تونل انجماد بايد متناسب با وزن ﻻشه هاي دام كشتار و بسته بندي شده باشد.

-٢-٩چيدمان كارتن ها در تونل انجماد بايد با استفاده از باكس پالت طبقه بندي شده)راكر ( و با رعايت فواصل
از يكديگر انجام شود .

-٣-٩كارتن ها ي حاوي قطعات گوشت بايد بﻼفاصله پس از بسته بندي)بجزء درب بندي( به تونل انجماد روشن

بـا برودت  -٣٥الي -٤٥درجه سانتيگراد منتقل گردند و حداكثر زمان انتقال از سالن بسته بندي به تونـل نبايـد
بيشتر از يك ساعت باشد).برودت تونل در طي فرآيند انجماد بايد ثابت بوده بنحوي كه برودت عمق قطعات
گوشت در زمان خروج از تونل بايد حداقل  -١٨درجه سانتيگراد باشد(

-٤-٩پس از رسيدن برودت عمق گوشت به  -١٨درجه سانتي گراد  ،كارتن هاي حاوي گوشت از تونل به واحد

شرينك يا تسمه زني منتقل شود.

نكته  :ناظر كنترل كيفي شركت مستقر در مركز بسته بندي بايد در زمـان شـرينك يا تسمه زني  ،پـس از رويـت،

بررسـي و تاييـد كيفيت گوشتهاي داخل كارتن  ،نسبت به مهمور نمودن دو طرف جانبي درب كارتن )مهر با
كد نظارت مخـتص به خود( بطور واضح ومشخص اقدام نمايد .پس از درب بندي كارتن هاي حاوي قطعات

گوشت  ،بر روي درب هر كارتن دو عدد برچسب در دو طرف جانبي كارتن با مشخصات بند ٨-٨به صورت

بزرگ وكامﻼً مشهود چسبانده شود.

-٥-٩پس از درب بندي وشرينك توسط باكس پالت ،در حداقل زمان ممكن  ،جهت حفﻆ بـرودت بـه سـالن
نگهداري با حداقل برودت  -٢٠درجه سانتيگراد انتقال يابد.

نكته  :در پايان هر روز بايد فرم گزارش عمليات بسته بندي گوشت توسط نـاظر كنتـرل كيفي شركت مستقر در

مركز بسته بندي تكميل گردد.

(١٠نگهداري وبارﮔيري

 -١-١٠رعايت مفاد دستورالعمل چيدمان كاﻻ در سـردخانه بـه شـماره  ٣٦/٥١/١١٤٥٣مورخ ٩٨/١/٢١ا الزاميست.
-٢-١٠در موقع بارگيري و حمل به مقاصد بايد دقت گردد كـه در حـداقل زمـان و بـا سـرعت )جهـت جلـوگيري

ازكاهش برودت( محموﻻت بارگيري شوند و در موقع بارگيري ،روشن بودن ترموكينگ خودرو داراي مجوز

حمل و رعايت دستورالعمل دفتر نظارت بر بهداشت عمومي براي حمل فرآورده خام دامي منجمد الزاميست .
٨

شماره :

تاريخ:

٣١/٥١/٤٧٩٤٥

١٤٠٠/٣/١٠

-٣-١٠پس از بارگيري ،نسبت به تكميل فرم بارگيري محموله در واحد بسته بنـدي اقـدام وپـس از اخـذ رسـيد

از راننده مبني بر تحويل محموله با برودت عمق گوشت با  -١٨درجه سانتيگراد اقدام گردد.

٩

