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 مقدمه
از اهمیت ویژه ای در بخش  ،و دارای ارزش افزوده وری باال عالیت تولیدی با بهرهیک ف به عنوان پرورش زنبورعسل

در حوزه های مختلف بخش کشاورزی  گستردگی منافع و تاثیرات پرورش زنبورعسل .کشاورزی برخوردار است
با اتکا به ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی را  ،و دست اندرکاران به موضوع لزوم توجه جدی و کافی مدیران

به های یکپارچه  تدوین برنامهو ساختار و سازمان کاری  استقراردر این راستا طراحی و  .اجتناب ناپذیر نموده است
 "زنبورداری کشورسند راهبردی توسعه صنعت "وری محصوالت و فرآورده های زنبور عسل از  افزایش بهره منظور

در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی برای حرکت از کشاورزی تولید محور به کشاورزی بازار محور و 
دارای ارزش افزوده باال و به منظور دستیابی به توان نهفته در این صنعت از  مزیت دار و محصوالتتجاری سازی 

بهبود فضای کسب و کار و توسعه  ،افزایش بهره وری ،های تولید طریق توسعه زنجیره ارزش برای کاهش هزینه
 رح زیربه ش "محصوالت زنبور عسل صدور مجوز زنجیره ارزش دستورالعمل اجرایی" ،اقتصادی واحدهای زیربخش

 متقاضیان قرار گیرد.این دسته از تا به عنوان مرجع و مبنای حقوقی فعالیت  گردیدهتدوین 

 و اختصارات: تعاریف (1)ماده 
 ساماندهی:

مجموعه اقداماتی است که به منظور شناسایی، توجیه، حمایت و بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل 
مطابق با مفاد این دستورالعمل و  آندر جهت بهبود و افزایش کمی و کیفی محصوالت  زنبورستانهاتوسعه های 

 سایر ضوابط و مقررات مربوط انجام می گیرد.
 :ارزش زنجیره

با آن و تولید محصوالت  زنبور عسلمرتبط با پرورش  تامین ، تولید و توزیعهای  از فعالیت یکپارچه  مجموعهبه 
 پس ازشروع و  عسل تکثیر زنبور و ملکهپرورش و تولید از مرحله  که اطالق می گرددهدف ایجادارزش افزوده 

 .پایان می یابدعرضه و فروش عسل و سایر محصوالت آن 
 حلقه ها:

، زنبورستان ها، کارگاه زنبور عسلتولید ملکه پرورش وواحدها و فعالیت های مرتبط با زنجیره مشتمل بر مراکز 
زنبورداری شامل تولید تجهیزات مانند کندو و سایر ابزارآالت زنبورداری، کارگاه  مرتبط با تولید خوراک، صنایع

 می باشد. فروش ، عرضه وآزمایشگاهها عسل، ژل رویال، بره موم، زهر زنبور، و بسته بندی فرآوری ،استحصال 
 متقاضی:

می تواند نسبت به درخواست  حقیقی یا حقوقی دارای شرایط، مطابق با مفاد این دستورالعمل که اشخاص
 تشکیل زنجیره اقدام نماید.

  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی:
مشتمل بر سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی ومنابع 

مهندسی کشاورزی و منابع ظام نطبیعی استانها و سایر افراد حقیقی و حقوقی عضو و زیر محموعه سازمان 
 طبیعی اطالق می گردد.

 :ارزشمجوز زنجیره 
ت ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی مطابق با در چارچوب سیاسبه درخواست متقاضی  است که مدرکی

 .توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صادر می گرددمفاد این دستورالعمل 



 

 

 :مالکیتی حلقه های
، متعلق به متقاضی ( درصد 05+1) سهام واحد/واحدهای آنکه تمام یا حداقل بیش از نیمی از مالکیت  ایحلقه 

 تشکیل زنجیره باشد.
 :مشارکتی های حلقه

کارمزدی( نسبت به /در مالکیت افراد مختلف بوده و متقاضی می تواند از طریق قرارداد)اجارهکه  حلقه ای
 نماید.درخواست تشکیل زنجیره اقدام 

 :کمیته فنی 
 .این دستورالعمل می باشد (0) موضوع مادهتولید محصوالت زنبور عسل  ارزشزنجیره منظور کمیته فنی 

 :قرار داد
است رسمی و دارای اعتبار که به منظور تشکیل زنجیره فی ما بین مالکین واحدهای مشارکتی منعقد و  عقدی

 .هستندطرفین موظف به رعایت کامل مفاد آن 
 :تولید ملکهوواحد پرورش 

تولید ملکه جهت پرورش و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط  که و پروانه معتبر شرایط یدارا است واحدی
 .می نماید فعالیتزنبورعسل 

 :پرورش زنبور عسل واحد
پرورش و  نسبت بهبا رعایت ضوابط و مقررات مربوط  که معتبر یا شناسنامه و پروانه شرایط یدارااست واحدی 

 .می نماید و تولید  محصوالت مرتبط با آن فعالیتزنبورعسل نگهداری 
 اتحادیه:

منظور تشکل های زنبورداری مشتمل بر اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین، اتحادیه های استانی و شرکت 
 می باشد.ها های تعاونی زنبورداران شهرستان 

 :فنی کارشناس
دارای صالحیت و رتبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی که به منظور رعایت شخص حقیقی یا حقوقی 

 .مشغول به کار می باشد به انتخاب صاحب زنجیره دستورالعمل های فنی و اجرایی
 مامورین:

 یابند. واحدهای زنجیره مراجعه و حضور مینمایندگان بخش دولتی که به منظور پیگیری امور اجرایی، فنی و نظارتی به 

 ( قوانین و مقررات مرتبط:2ماده )
 قانون نظام جامع دامپروری -
 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی -
 وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی -
 اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی رئیس جمهور (8بند )-

 ارزش و...( ایزنجیره )توسعه رویکرد 
 سند راهبردی توسعه صنعت زنبورداری کشور -



 

 

 :اهداف (3)ماده -
 اصلی: هدف

تولید  ارزشزنجیره "حمایت از واحدهای زنبورداری و سایر فعاالن حوزه زنبورداری در قالب ساماندهی و 
به منظور افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود، اقتصادی  "محصوالت زنبور عسل

به گونه ای که ساالنه حداقل  کردن تولید و بازگشت حداکثری منافع حاصله به تولید کنندگان و فعاالن بخش
 .مشمول ساماندهی گردد در سطح ملی یا استانی % از واحدهای موجود یا تولید محصول0

 :ف فرعیاهدا
 تسهیل در امور سرمایه گذاری در بخش زنبور عسلحمایت و  .1
 ها تجاری سازی و ایجاد ارزش افزوده در تولید محصوالت زنبور عسل و فراهم آوردن امکان صادرات آن .2

( و حمایت از تولید کنندگان و  بهره وریو افزایش  هزینه تولیدرقابت پذیری در ارائه محصوالت )کاهش  .3
 مصرف کنندگان

 ارتقاء سطح نظارت بر فعالیت های زنبورداری .4
 بهره گیری حداکثری از دانش و تکنولوژی روزارتقاء سطح دانش و مهارت فعاالن و  .0

 تسهیل فعالیتهای مرتبط با زنبورداری و تولید محصوالت زنبور عسل .6

 :وظایف (4)ماده 
 :به شرح زیر تعیین می گردد این دستورالعملا بط بمرتوظایف واحدهای 

 (:داری کشور( معاونت امور تولیدات دامی )مجری طرح توسعه زنبورالف
 زنجیره تشکیلاجرایی و نظارتی مربوط به  ،دستورالعمل ها و سایر ضوابط و مقررات فنی ،ها برنامه، ها سیاست اعالم .1
 زنجیرهتشکیل  در صدور مجوز کشاورزیسازمان نظام مهندسی نظارت عالیه بر عملکرد  .2
 های آموزشی و ترویجی مورد نیاز و سرفصلدوره ها  نیازسنجی و تدوین عناوین .3

 مهندسی در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و ترویجی همکاری با سازمان نظام .4
 زنبورعسلحوزه پرورش بین واحدها و فعاالن  ما تعامل فی و های همکاری فراهم آوردن زمینه .0

 شناسایی و بررسی مشکالت و موانع اجرایی و قانونی و پیگیری جهت رفع آن ها از طریق مراجع ذیربط .6

 همکاری در تعیین تعرفه های مورد نیاز در چارچوب نظام تعرفه ای وزارت جهاد کشاورزی .7

نیکی کردن همکاری در طراحی و استقرار سامانه ساماندهی و تشکیل زنجیره در چارچوب نظام الکترو .8
 فرآیندهای انجام کار وزارت جهاد کشاورزی

 ای و اعالم به مراجع ذیربط و دوره موردیگزارشهای تهیه  .9

 ب( سازمان جهاد کشاورزی استان
 اجرایی و نظارتی، رعایت کامل سیاست ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و سایر ضوابط و مقررات فنی .1
 برنامه ها و دستورالعمل ها و سایر ضوابط مورد نیاززوم همکاری در تهیه سیاست ها، للعندا .2
 استان نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .3

 نظارت بر فعالیت و عملکرد زنجیره ها .4

 مورد نیاز ترویجی-همکاری در شناسایی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی .0



 

 

 ری سایر سازمانهای ذیربط در حیطه اختیارات استانیهماهنگی و فراهم آوردن زمینه های همکا .6
همکاری در طراحی و استقرار سامانه ساماندهی و تشکیل زنجیره در چارچوب نظام الکترونیکی کردن  .7

 فرآیندهای انجام کار وزارت جهاد کشاورزی
به معاونت امور  اعالمموانع اجرایی و قانونی مربوط به صدور مجوز تشکیل زنجیره ها و  شناسایی مشکالت و .8

 تولیدات دامی 
 های مورد نیاز در چارچوب نظام تعرفه ای وزارت جهاد کشاورزی تعرفه تعییندر  همکاری .9

 ای و اعالم به مراجع ذیربط های موردی و دوره تهیه گزارش .15

 کشاورزی و منابع طبیعی ج( سازمان نظام مهندسی
 اجرایی و نظارتی ،ها و سایر ضوابط و مقررات فنی دستورالعمل ،ها برنامه ،ها کامل سیاست رعایت .1
 مطابق با مفاد این دستورالعمل زوم همکاری در تهیه دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات مورد نیازالندع .2

 فرآیند تشکیل و صدور مجوز ایجاد زنجیرهاطالع رسانی عمومی در خصوص  .3
پس از اخذ مجوز  ه مطابق با مفاد این دستورالعملزنجیر تشکیل مجوزو تغییر ابطال ، توسعه ،تمدید ،صدور .4

 کارگروه استان

 منظور ایجاد زنجیره فعاالن بخش زنبورداری بهو ترغیب زنبورداران  و برگزاری جلسات توجیهی به منظور تعامل .0
 وزارت جهاد کشاورزی تعرفه ای تعرفه های مورد نیاز در چارچوب نظام همکاری در تعیین .6
 جهت رفع آنها یدام تولیدات مرتبط با زنجیره ها و اعالم به معاونت امور و مشکالت شناسایی و اعالم موانع .7
 مورد نیاز با هماهنگی معاونت امور دام یترویجی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش .8

 همکاری کامل با مامورین و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی .9

 دوره ها و کارگاه های آموزشی و ترویجی مورد نیازشرکت کارشناسان در  .15

 تامین نیروی انسانی و سایر امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت صدور مجوز تشکیل زنجیره .11

همکاری در طراحی و استقرار سامانه ساماندهی و تشکیل زنجیره در چارچوب نظام الکترونیکی کردن  .12
 فرآیندهای انجام کار وزارت جهاد کشاورزی

 ها به زنجیره های مربوط سوابق و پرونده و طبقه بندی نگهداری ،فظ ح .13
 تولیدات دامیو اعالم به معاونت امور موردی تهیه و اعالم گزارش عملکرد دوره ای و  .14

 محصوالت زنبور عسل ارزش زنجیرهد( 
 و مقررات و سایر ضوابطی فنی و بهداشتی دستورالعمل ها  ،برنامه ها ،کامل سیاست هاو اجرای رعایت  .1

 وزارت جهاد کشاورزی ابالغی
 تعیین شده ضوابط و مقررات ،مورد نیاز مطابق با استانداردهاو منابع تامین تجهیزات و سایر امکانات  .2
 شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و ترویجی مورد نیاز .3

 کشاورزی و منابع طبیعی دسیهمکاری کامل با مامورین و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهن .4

 یربط، در صورت نیازذو اعالم به مراجع  حلقه های زنجیره تهیه گزارش های عملکردی .0

 

 



 

 

 :ساختار (5)ماده 
کمیته فنی  " ضوابط و مقرراتسایر و  ، دستورالعمل هابرنامه ها ،منظور هماهنگی در اجرای سیاست هابه 

( نظام صدور مجوزها و پروانه 18ستاد مرکزی موضوع ماده ) ذیلدر  "تولید محصوالت زنبورعسل ارزشزنجیره 
وزیر جهاد  15/51/1391مورخ  318/525های دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی موضوع ابالغیه شماره 

 :تشکیل می گردد معاونت امور تولیدات دامی در با ترکیب و شرح وظایف زیرکشاورزی 
 ترکیب (الف

 رئیس دامیمعاون امور تولیدات 
 دبیر و عضو کشور زنبورداریتوسعه مجری طرح 

 عضو در سطح مدبر کلو صنایع کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی تام االختیار نماینده
 عضو رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 عضو ایران زمین اتحادیه سراسری زنبوردارانمدیرعامل 
 عضو مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری

 عضو اعضاءاستان به انتخاب کشاورزی سازمان جهاد  نفر از معاونین بهبود تولیدات دامی سه
 گردد صادر می معاون امور تولیدات دامیاحکام اعضای کمیته توسط (: 1تبصره )
 می گردد  برگزارماه یکبار  3جلسات کمیته حداقل هر  (:2)تبصره 
 و دبیر کمیته موظف به پیگیری اجرای آن می باشدتوسط رئیس کمیته ابالغ  ،مصوباتصورتجلسات و  (:3)تبصره 
 در جلسات دعوت به عمل آوردجهت شرکت  اننظر تواند در صورت لزوم از سایر مدیران و صاحب دبیرکمیته می (:4)تبصره 

 توسعه زنبورداری کشور مستقر می باشد دفتردبیرخانه کمیته در محل  (:5تبصره )
نسبت به تشکیل کارگروه استانی زنجیره  جهت تسهیل در انجام امور موظف استسازمان جهاد کشاورزی استان  (:6تبصره )

و معاون بهبود تولیدات دامی استان  لیتمسوبا  فنی در محدوده اختیارات استان کمیته ارزش محصوالت زنبور عسل با شرح وظابف
طبیعی استان ، رئیس  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع عضویت معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان ،

 اقدام نماید اتحادیه زنبورداران استان

 وظایف ب(
 دستورالعملی موضوع این فراهم آوردن زمینه های اجرای سیاست ها و برنامه ها .1
 فنی، اجرایی و نظارتی ضوابط و مقررات، و سایر اجرای مطلوب آیین نامه ها بههماهنگی و کمک  .2

 اتخاذتصمیم و ارائه راه کارهای فنی و اجرایی در جهت رفع موانع و مشکالت مرتبط با موضوع .3

استانداردها و دستورالعمل فنی و بهره گیری از توان علمی و آخرین یافته های کارشناسی  به منظور(: 6) ماده
با شرایط کارشناس فنی  کارگیریبنسبت به  توانندمی لیت زنجیره ها، صاحبان زنجیره فعا اجرایی در عملکرد و

 :زیر اقدام نمایند و شرح وظایف
های علوم دامی و دامپروری در مقطع تحصیلی کارشناسی و باالتر و  فارغ التحصیل در یکی از رشته .1

از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  مربوطه و مهارتی اهینامه دوره های آموزشیدارای گو
 طبیعی

گواهینامه دوره های آموزشی مربوطه در زمینه زنبورداری با  ارائه و سال سابقه فعالیت 3دارای حداقل  .2
 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانتایید 



 

 

صاحبان یا کارکنان واحدهای زنجیره  ،استان سازمان جهاد کشاورزی تولیدات دامیصورتی که با تایید معاونت بهبود  در :1تبصره 
و  عالیت نمایندفتوانند با قبول مسئولیت نسبت به انجام امور مربوطه به کارشناس فنی  می آنان ،دارای شرایط کارشناس فنی باشند

 نیازی به بکارگیری کارشناس فنی نمی باشد.
نظیر نهاده ها، تسهیالت، خدمات حمایتی  مشوق ها و یری کارشناس فنی، واحدهای زنجیره در ارائهدر صورت به کارگ: 2تبصره 

 .قرار می گیرنددر اولویت  ی مشابهنسبت به سایر واحدهاآموزش و توانمند سازی، معافیت ها و... در چارچوب قوانین و مقررات 

 :زیر می باشد حلقه هایتولید و توزیع محصوالت زنبورعسل متشکل از  ،زنجیره کامل تامین(: 7ماده )
 واحد پرورش و تولید ملکه .1
 واحد پرورش زنبورعسل .2
 زنبورداری و امکانات مورد نیاز تجهیزات ،کندو کارگاه تولید .3
 کارگاه تولید خوراک زنبور عسل .4
 ...(رویال و ژل ،گرده ،موم ،عسل) بسته بندی محصوالت زنبور عسلفرآوری و کارگاه  .0
 فروشگاه توزیع و فروش محصوالت زنبورعسل .6
 آزمایشگاه آنالیز محصوالت و خوراک زنبورعسل .7

 وسایل نقلیه مخصوص حمل کلنی و محصوالت زنیور عسل .8
  )نمای شماتیک زنجیره(

 

 

 

 

 

درخواست صدور مجوز  توانند نسبت به می، حداقل واحدهای زیردارا بودن  متقاضیان در صورت(: 8ماده )
 :زنجیره اقدام نمایندتشکیل 
 واحد پرورش و تولید ملکه .1
 واحد پرورش زنبورعسل .2
 زنبورعسل محصوالت عرضه مستقیمفروشگاه  .3

 :مجوز تشکیل زنجیره به شرح زیر تعیین می گردد صدورشرایط و مدارک مورد نیاز برای  (:9) ماده
 :شرایط( الف

 کلنی زنبور عسل 1555داشتن حداقل  .1
 فروند( 055)دارا بودن ظرفیت پرورش ملکه متناسب با تعداد کلنی های موجود .2
 زنبورداران استان تایید اتحادیه با پرورش زنبور عسلسال سابقه فعالیت مفید در حوزه  3دارای حداقل  .3

 ب( مدارک:
همین دستور العمل برای اشخاص حقیقی  1اخذ مجوز زنجیره مطابق فرم شماره  فرم تکمیل شده درخواست .1

 برای اشخاص حقوقی 2و فرم شماره 

تولید  حلقه

کندو، 

 تجهیزات و...

تولید  حلقه

خوراک زنبور 

 عسل

پرورش و  حلقه

 تولید ملکه

پرورش  حلقه

 زنبور عسل

وسایل نقلیه  حلقه

مخصوص حمل کلنی 

 و محصوالت زنبور

 

فرآوری  حلقه

و بسته بندی 

 عسل

عرضه  حلقه

محصوالت 

 زنبور عسل

 آزمایش و آنالیز محصوالت و خوراک زنبور عسل



 

 

 تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی .2
 برای اشخاص حقوقی تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی .3
 و سایر پروانه های واحدهای موجود پرورش زنبورعسلشناسنامه یا پروانه بهره برداری معتبر  .4
 محصوالت زنبور عسل عرضهفروشگاه  معتبر جواز .0
 کارگاهها و وسایل حمل کلنی  و محصوالت زنبور عسل اسناد مالکیت .6
  ی موجودمجوزهای مربوط به سایر حلقه ها .7

تاسیس زنجیره  و اجازهاز تاریخ درخواست  سال اعتبار دوقرارداد مشارکت یا اجاره نامه رسمی حداقل دارای  .8
 برای متقاضیان زنجیره مشارکتی

گواهینامه آموزشی تخصصی پرورش زنبور عسل یا پرورش ملکه زنبور عسل و یا استحصال محصوالت  .9
 موم، موم و گرده گل( بره زنبورعسل )ژل رویال، زهر زنبور عسل،

 :به شرح زیر تعیین می گردد ارزش مجوز زنجیره تمدیدشرایط و مدارک مورد نیاز برای (11ماده )
 و مدارک: شرایط( الف
همین دستور العمل برای اشخاص  3مجوز زنجیره مطابق فرم شماره  تمدیدفرم تکمیل شده درخواست  .1

 برای اشخاص حقوقی 4حقیقی و فرم شماره 

سازمان  توسطهمین دستورالعمل  9ماده و ب مدارک مطالق بند الف و تمدید بررسی و تایید احراز شرایط   .2
 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فعالیت زنجیره در چارپوب سیاستها ، برنامه ها ، و دستورالعملها و سایر ضوابط استان مبنی بر  کارگروه ( تاییدب
 و مقررات مربوط 

  (:11) ماده
و با رعایت مفاد این  موظف است بنا به درخواست متقاضی کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی  مان نظامساز :الف

در کارگروه استانی متشکل از معاون بهبود تولیدات دامی آن و تکمیل پرونده متقاضی و طرح دستورالعمل 
اقدام استان و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و رئیس اتحادیه زنبورداران استان 

یکی از روش های به  ارزش مجوز زنجیرهو یا تمدید صدور ت به نموده و پس از اخذ تاییدیه کارگروه مذکور نسب
 :اقدام نمایدزیر 

 :های موجود ظرفیت و ساماندهی واحدها (1
مطابق مفاد این  واجد شرایط تشویق و ترغیب صاحبان واحدهای زنبورداری ،در این راستا ازطریق شناسایی

نسبت به صدور مجوز اعالم شده بند الف همین ماده با طی فرآیند  دستورالعمل و بنا به درخواست متقاضی
 .نماید تشکیل زنجیره اقدام می

 :ایجاد ظرفیت های جدید(2
 بهبود با هماهنگی معاونت موظف استاستان کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی در این راستا 
به  در مرحله اول نسبت درخواست متقاضی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط هو بناب استان تولیدات دامی

 نسبت به صدور مجوز ،اقدام و نهایتا مطابق با مفاد این دستورالعمل (ها حلقه) زنجیره واحدهای پروانه های صدور
 .زنجیره اقدام نماید تشکیل



 

 

 :مراحل انجام کار به شرح زیر تعیین می گردد : (12ماده)
 ر مجوز زنجیره در خصوص صدو و فرآورده های زنبور عسلزنبورداران و فعاالن صنعت زنبورداری اطالع رسانی به  -1

تکمیل و ارسال فرم درخواست تشکیل زنجیره توسط متقاضی از طریق سامانه یا مراجعه به سازمان نظام  -2
 همراه مدارک مربوط و اخذ کد رهگیری بهاستان کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی 

اعالم نواقص احتمالی به متقاضی توسط  در صورت نیاز تایید مدارک و گزارش کارشناسی و و بررسی -3
 جهت رفع نقص کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی

 کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت تعرفه های تعیین شده توسط متقاضی به حساب سازمان نظام مهندسی -4

  طرح موضوع درخواست در کارگروه استانی برای بررسی مدارک و مستندات و تاییدیه صالحیت اخذ مجوز زنجیره -0

 کشاورزی و منابع طبیعیصدور مجوز تشکیل زنجیره توسط سازمان نظام مهندسی  -6

 اخذ مجوز از طریق سامانه توسط متقاضی -7

 سایر موارد:  (13ماده)
فعالیت مربوط به  ،خود بایست در موضوع اساسنامه شرکت ایجاد زنجیره می برای متقاضیان حقوقیبرای  -1

 .قید شده باشد کشاورزی و دامپروری
موظف است در صورت عدم امکان صدور مجوز استان  کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی  سازمان نظام -2

 رت مکتوب به متقاضی اعالم نماید.مراتب را با ذکر دلیل به صو حداکثر طی یک هفته ،زنجیره
های موجود در اجرای قوانین و مقررات  تولیدات دامی موظف است در چارچوب سیاستامور معاونت -3

ریزی نماید که دارندگان زنجیره در شرایط برابر در ارائه خدمات حمایتی و  ای برنامه حمایتی به گونه
 .تشویقی در اولویت قرار گیرند

ماه پس از ابالغ این دستورالعمل و در  3ظرف مدت حداکثر  موظف است اطالعات و ارتباطاتوری مرکز فنا -4
صدور نظام الکترونیکی کردن  تفاهم نامه فی مابین آن مرکز و مرکز نوسازی و تحول اداری و چارچوب

 .داقدام نمای وزارت جهاد کشاورزی نسبت به طراحی و استقرار سامانه صدور مجوز زنجیرهمجوزهای 

می  سه سالههای  در دوره نامحدود به صورتساله و قابل تمدید  دو برای صدور زنجیرهاین اعتبار مجوز  -0
 .باشد

تایید معاونت  منوط به استان کشاورزی و منابع طبیعی توسط سازمان نظام مهندسی تمدید مجوز زنجیره -6
سیاستها ، برنامه ها و دستورالعملها و سایر مبنی بر فعالیت زنجیره در چارچوب تولیدات دامی استان  بهبود

 .ضوابط و مقررات مربوط می باشد

و تشکل های زنبورداری موظفند  کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی ،وزارت جهاد کشاورزی  -7
به منظور تشویق و  مرتبط با پرورش زنبورعسلمختلف نسبت به اطالع رسانی به صاحبان واحدهای  طرقاز 

 .تشکیل زنجیره اقدام نمایند مشارکت برای ترغیب آنان جهت
گردد  هر سال ابالغ می اولماهه  3ای وزارت جهاد کشاورزی در  در چارچوب نظام تعرفه مرتبطتعرفه های  -8

 .گیرد آخرین تعرفه های ابالغی مالک عمل قرار می ،های جدید و در صورت عدم ابالغ تعرفه
ماه پس از درخواست  یکموظف است حداکثر ظرف مدت  کشاورزی و منابع طبیعیظام مهندسی سازمان ن -9

نسبت به  این دستورالعمل  11پس از طی فرآیند اعالم شده در بند الف ماده  و تکمیل مدارک متقاضی
 .متقاضی به زمان تعیین شده اضافه می گردد اقدامهرگونه تاخیر ناشی از . صدور مجوز زنجیره اقدام نماید



 

 

به منظور اعتمادسازی و جلوگیری از ورود محصوالت عسل بی کیفیت به بازار، صاحبان زنجیره موظف به  -15
 باشند. پیگیری و اخذ نشان تجاری )برند( می

 مربوطه ها و سوابق موظف به حفظ و نگهداری از پرونده کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی -11
که درخواست آنان منجر به صدور مجوز زنجیره نگردیده  بق مربوط به آن دسته از متقاضیانسوا .می باشد

 .سال نگهداری می شود (6)است صرفاً به مدت 
در صورت  توانند آن دسته از متقاضیانی که به هر دلیل امکان صدور مجوز برای آنان فراهم نشده است می -12

ماه نسبت به اعالم درخواست بررسی مجدد پرونده اقدام نمایند  در صورت  6مدتحداکثر تا  اخذ شرایط،
 .است از سوی متقاضی الزامی انقضای زمان تعیین شده ثبت درخواست جدید

را از  امور اجرایی مربوط به این دستورالعمل می تواند کشاورزی و منابع طبیعیسازمان نظام مهندسی  -13
 .کشاورزی غیر دولتی انجام دهدطریق دفاتر خدمات 

پس از نسبت به صدور مجوز تشکیل زنجیره  موظف است کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی -14
حلقه های برای آن دسته از متقاضیانی که این دستورالعمل   11طی فرآیند اعالم شده در بند الف ماده 

 اقدام نماید.مطابق با ضوابط اعالمی معاونت امور تولیدات دامی  در مکان های مختلف قرار دارندآنها زنجیره 

در صورت  سال پس از ابالغ این دستورالعمل، 2معاونت امور تولیدات دامی موظف است حداکثر : (14ماده)
 نسبت به اصالح و بازنگری آن از طریق مرکز نوسازی و تحول اداری اقدام نماید. نیاز

معاونت امور تولیدات  ، توسطح ملی و استانی به ترتیب ونظارت بر اجرای این دستورالعمل در سط :(15ماده)
کشاورزی و  نظام مهندسی و در چارچوب نظام نظارت بر عملکرد سازمان سازمان جهاد کشاورزی استان و دامی

 .انجام می گیرد در صدور مجوزها و پروانه هامنابع طبیعی 

و سایر ضوابط و بوده تبصره تنظیم و پس از ابالغ الزم االجرا  (8و ) ماده (16)این دستورالعمل در :(16ماده)
 .دنباش مقررات مغایر با آن لغو و از درجه اعتبار ساقط می

 
 
 

 هوشنگ محمدی   حسین دماوندی نژاد  
 توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی تمعاونسرپرست    معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  

 

 

  شاهرخ رمضان نژاد   

 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور   

 
 

  



 

 

 

 

 

 بخش دوم
 فرآیند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 محصوالت زنبور عسل ارزشصدور مجوز زنجیره فرآیند انجام کار 

 

 

 

 
 

   

 

    
   

   

 

 

 

   

   
  

  

   

   

 و امضاء مجوزصدور 

سازمان نظام مهندسی 
 

 زنبورداری در جهت تشکیل زنجیرهرسانی به صاحبان واحدهای اطالع

 سازمان جهاد کشاورزی استان/سازمان نظام مهندسی/ تشکلهای زنبورداری

 

 شروع

 متقاضی

 

 تکمیل و ارسال فرم درخواست به همراه مدارک

 تشکیل پرونده، بررسی  مدارک و اعالم کد رهگیری 

سازمان نظام مهندسی 

 رفع نقص و اعالم به سازمان نظام مهندسی

متقاضی
 

 پایان

 سامانه طریقاعالم به متقاضی جهت رفع نقص از  رفع نقص

 سازمان نظام مهندسی 

 از طریق سامانه اخذ مجوز

 متقاضی

 رد میشود
 به همراه دالئلاعالم به متقاضی 

 سازمان نظام مهندسی 

 تأیید

 پایان

طرح در کارگروه استان 



 

 

 

 

 سومبخش 

 مهافر
  



 

 

 

 

 
 

  

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .....................

 سالم علیکم 

شماره تاریخ تولد ....دارای ، اینجانب نام .............................. نام خانوادگی ...............................با احترام

 در................. با مدرک تحصیلیکد ملی............................صادره از ................... و شناسنامه ....................... 

 ارزشمجوز تشکیل زنجیره نسبت به صدور  ابالغی، رشته......................تقاضا دارم طبق دستورالعمل

ستان ................شهرستان............ بخش.................. شهر یا دهستان............... در امحصوالت زنبورعسل 

 اقدام فرمائیدبا مشخصات زیر  روستا...................

 واحدها یا حلقه های موجود

 ) مطابق جدول پیوست(واحدها یا حلقه های مورد تقاضا -1

 / شرکتنشانی محل زنجیره  -2

 سکونتآدرس و محل  -3

 شماره تلفن ثابت و همراه -4

 

 

 

 
 نام و نام خانوادگی:

 محل امضا   

  

 سمه تعالیب

ارزش مجوز تشکیل زنجیره  درخواست صدور

 محصوالت زنبور عسل

 (یقیحقاشخاص )

 : .......................خیتار

 : .......................شماره

 (1) فرم شماره



 

 

 

 
 

  

 

 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .....................سازمان نظام 

 سالم علیکم 

شماره تاریخ تولد ......دارای ، اینجانب نام .............................. نام خانوادگی ..............................با احترام 

................. رشته  یتحصیلبا مدرک کد ملی............................صادره از ................... اسنامه ........................وشن

نمایندگی از جانب شرکت/......................................به شماره ثبت  به     .......در رشتهتحصیلی ......................

نسبت به صدور مجوز  خ ................ شناسه ملی ................... تقاضا دارم طبق دستورالعمل........................... مور

در استان ................شهرستان............ بخش.................. شهر یا زنبورعسل ارزش تشکیل زنجیره 

 قدام فرمائید.دهستان............... روستا................... با مشخصات زیر ا

 ) مطابق جدول پیوست( واحدها یا حلقه های موجود -1

 واحدها یا حلقه های مورد تقاضا -2

 / شرکت نشانی محل زنجیره  -3

 آدرس و محل سکونت -4

 شماره تلفن ثابت و همراه -5

 

 
 
 
 
 نام و نام خانوادگی:

 محل امضا   

  

 سمه تعالیب

 : .......................خیتار

 : .......................شماره

 (2فرم شماره )

ارزش مجوز تشکیل زنجیره  درخواست صدور

 محصوالت زنبور عسل

 (اشخاص حقوقی)



 

 

 

 
 

  

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .....................

 سالم علیکم 

شماره  تاریخ تولد..................دارای نام خانوادگی ............................... نام .............................. ،اینجانببا احترام

.................  یتحصیلبا مدرک کد ملی............................صادره از ...................  با..... ..............شناسنامه ..........

 / تغییر نام  /اصالح / ابطال   نسبت به تمدید /ابالغی .تقاضا دارم طبق دستورالعمل ................رشته..........در

شماره .............. مورخ ................. در استان به محصوالت زنبورعسل ارزش  مجوز تشکیل زنجیرهتغییر فعالیت 

 دهستان........... روستا............... اقدام فرمائید. بخش.............. شهر یاشهرستان ..................  ...............

 شماره تلفن تماس: ثابت........................ همراه........................

 

 

 
 نام و نام خانوادگی:                                                             

 محل امضا                                                                                       

 

 

 
 

 سمه تعالیب

 : .......................خیتار

 : .......................شماره

تمدید/اصالح/ابطال مجوز تشکیل درخواست  (3فرم شماره )

 محصوالت زنبور عسلارزش زنجیره 

 (اشخاص حقیقی)



 

 

 

 
 

  

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی .....................

 سالم علیکم 

شماره  تاریخ تولد.............دارای ، اینجانب نام .............................. نام خانوادگی ..............................با احترا

 در................. یتحصیلبا مدرک کد ملی............................صادره از ................... وشناسنامه ........................

 ............ رشته......................به نمایندگی از جانب شرکت/......................................به شماره ثبت ...............

طبق دستورالعمل ابالغی نسبت به تمدید /  اصالح / مورخ ................ شناسه ملی ................... تقاضا دارم 

به شماره .............. مورخ محصوالت زنبور عسل ارزش ابطال /  تغییر نام / تغییر فعالیت مجوز تشکیل زنجیره 

.............. شهرستان .................. بخش.............. شهر یا دهستان........... روستا............... ................. در استان .

  اقدام فرمائید.

 شماره تلفن تماس: ثابت........................ همراه........................
 
 
 نام و نام خانوادگی:

 محل امضا   

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 : .......................خیتار

 : .......................شماره

 (4فرم شماره )
تمدید/اصالح/ابطال مجوز تشکیل درخواست 

 محصوالت زنبور عسلارزش زنجیره 

 (اشخاص حقوقی)



 

 

 

 
 

 
  

 

 

 کشاورزی و منابع طبیعی .....................سازمان نظام مهندسی 

 سالم علیکم 

احتراماً، اینجانب ..............................کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به شماره نظام 

شرکت  متقاضی / بر اساس در خواستمهندسی ...................... دارای پروانه فعالیت به شماره ........................... 

محصوالت ارزش مجوز تشکیل زنجیره ، ابطال     ، اصالح  ، تمدید  به منظور صدور................ 

استان.................. شهرستان ................... بخش........................ شهر/دهستان..................... در  زنبور عسل

با مختصات پالک................ فرعی..................... از اصلی .......................کد پستی .................. .......روستا.............

 بعمل آمد. بررسی جغرافیایی ذیل

 :مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتیالف( مشخصات 

 

 

 

 

 زنجیره حلقه هایمربوط به جامع اطالعات ب( 

 

 

 

 و منابع طبیعی  استان .... کشـاورزینظام مهندسی  سازمان

 سمه تعالیب
 

 گزارش کارشناسی

ارزش مجوز تشکیل زنجیره برای صدور / تمدید/اصالح/  

 محصوالت زنبور عسل

 

 : .......................خیتار

 : .......................شماره

 (5فرم شماره )

 : مرکزنام 

 :مرکزنام مدیر 

           واحدهای موجود



 

 

 ج( امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

 

 

 

 :وضعیت نیروی انسانید( 

 

 
 ه( نظریه کارشناسی:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

نام و نام خانوادگی کارشناس نظام مهندسی 
 کشاورزی و منابع طبیعی:

 
 شماره نظام مهندسی:

 
 محل درج مهر و امضا



 

 

 

 متقاضیتعهد فرم 

 

 به شماره شناسنامه .................... کدملی .....................  اینجانب............................ فرزند .....................

می نمایم که کلیه قوانین، شماره ثبت شرکت.......................... صادره از ................. به موجب این سند تعهد 

و  و سازمان نظام مهندسی کشاورزی مقررات و دستورالعمل های صادره از طرف معاونت امور تولیدات دامی

تحت تصدی و مسئولیت خود را رعایت نمایم. محصوالت زنبور عسل ارزش زنجیره در خصوص  منابع طبیعی

شاغلین، نشانی، شماره  ، و سهامداران ، صاحبان امضاءاعضاء هیئت مدیره  و هر گونه تغییرات در اساسنامه ،

برسانم. و کشاورزی و منابع طبیعی ظرف مدت یک ماه به اطالع سازمان نظام مهندسی حداکثر تلفن و ....... را 

گزارشات تخصصی و آمار و اطالعات مربوط به عملیات  ،موظف به پذیرش کلیه مقررات و ارایه مستندات 

 .می باشمتحت تصدی و مسئولیت خود  زنجیره

غی از معاونت امور نمایم در راستای وظایف تعیین شده و مطابق دستورالعمل های ابال همچنین تعهد می

فعالیت نمایم و چنانچه در اثر قصور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و تولیدات دامی 

ابالغی و اجرای ناقص یا اشتباه در عملیات تحت تصدی و احتیاطی و عدم توجه به دستورالعمل های  بی

ت پیش آمده اقصور و مشکلی حادث گردد، مسئولیت مادی و معنوی خسارسایر  انجامخود و  های مسئولیت

می سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و  مباش را پذیرفته و ملزم به جبران خسارت وارده می

حق هرگونه ادعا و / شرکت د و اینجانب ربه حالت تعلیق درآو درجه اعتبار ساقط و یاتواندمجوز صادره را از 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع و ذمه  ود از هر حیث و جهت سلب و ساقط،اعتراض بعدی را از خ

  را نسبت به اقدامات خود از هر حیث و جهت مبرا می نمایم. طبیعی 

 

 

  

 امضاء متقاضی تاریخ و                                                                                                     

 (6فرم شماره )



 

   عکس متقاضی

 

 

 

 

سند راهبردی توسعه صنعت  قانون افزایش بهر وری و "2"ماده قانون نظام جامع دامپروری و مفاد به استناد 

محصوالت زنبور عسل به شماره.................... ارزش دستورالعمل اجرایی تشکیل زنجیره زنبورداری، 

به آقای / خانم  مجوزمورخ........................... معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به موجب این 

استان ....................... شهرستان  با مرکزیتاجازه داده می شود ......... .................................... دارای کد ملی ...

. با رعایت ضوابط و ............................. بخش ........................ شهر /دهستان .........................روستا ...........

)عسل     تولید محصوالت زنبور عسلبا توان  ارزشزنجیره  فعالیتمجوز نسبت به ظهر این مقررات مربوطه و شرایط 

با مشارکت و یا مالکیت اجزای مندرج و زهر زنبور     گرم (کیلوگرم و بره موم     کیلوگرمو گرده گل      کیلوگرمژل رویال     کیلوگرم

  .نمایدمبادرت یل این پروانه در جدول ذ

 مجموع ظرفیت استیجاری قرارداد مالکیت قطعی تعداد واحد اجزای زنجیره
      پرورش و تولید ملکه حلقه
      پرورش زنبورعسل حلقه
 و امکانات مورد نیاز تجهیزات ،کندو کارگاه تولید حلقه

 زنبورداری
     

محصوالت زنبور حلقه وسایل نقلیه مخصوص حمل کلنی و 

 عسل
     

      کارگاه تولید خوراک زنبور عسل حلقه
 بسته بندی محصوالت زنبور عسلفرآوری و کارگاه  حلقه

 ...(ژل رویال و ،گرده ،موم ،عسل)
     

      فروشگاه توزیع و فروش محصوالت زنبورعسل حلقه
      آزمایشگاه آنالیز محصوالت و خوراک زنبورعسل حلقه

 اجرای تعهدات متقاضی به شرح ظهر پروانه الزامی است :توضیحات 
 

 

 

 و منابع طبیعی کشـاورزینظام مهندسی  سازمان

 جمهوری اسالمی ایران

 .......................          : شماره 
 .......................   : تاریخ صدور 
 .......................   : تاریخ اعتبار  

 

 

 محصوالت زنبور عسلارزش مجوز تشکیل زنجیره 

 حقیقی (اشخاص )

.............................. 
 کشور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 حل امضام
 
 



 

 

 : ارزش هنجیرز دارنده مجوز اتتعهد

 .دگیر ارقر معمو یدد ضمعردر  هنجیرز مدیریت محلدر  باید زمجو ینا -1

 و منابع طبیعی ورزیکشا مهندسی منظا نمازسا به (زمجو ینا ع)موضو هنمایند معرفی به نسبت ستا موظف زمجو هند.دار -2

 معرفی هنمایندو  زمجو هنددار هبعهد قانونیو  ییاجرا ،فنی مسائل عایتر معد یمسئولیتها کلیه ستا بدیهی نماید امقدا رکشو

 . باشد می هشد

اید کلیه سیاستها ، مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی ، دستورالعملها و آئین نامه  های موجود و ممی نتعهد دارنده مجوز  -3

را  و منابع طبیعی ورزیکشا مهندسی منظا نمازساابالغی از سوی معاونت امور تولیدات دامی و  ارزشآتی مرتبط با زنجیره 
با هماهنگی  و منابع طبیعی ورزیکشا مهندسی منظا نمازسا رعایت نماید در صورت عدم رعایت و احراز موارد تخلف ،

آن  صاحب یسواز  رتخسا یعااد هرگونهو معاونت امور تولیدات دامی میتواند نسبت به ابطال مجوز صادره اقدام نماید 

 .نیست عمسمو
اشتباه در  ایناقص  یو اجرا یابالغ یو عدم توجه به دستورالعمل ها یاطیاحت یدر اثر قصور، بدارنده مجوز چنانچه -4

 یو معنو یماد تیحادث گردد، مسئول یقصور و مشکل یاقدامات تخصص ریخود و سا تیو مسئول یتحت تصد اتیعمل
منابع  ورزیکشا مهندسی منظا نمازسا. و  دباش یخسارت وارده م انو ملزم به جبر رفتهیآمده را پذ شیخسارت پ و 

 .درآورد  قیبه حالت تعل ای ساقطاز درجه اعتبار را  مجوز می تواند  طبیعی

دارنده مجوز  موظف است یک ماه قبل از انقضای  اعتبار مجوز  ،  نسبت به ثبت درخواست جهت تمدید پروانه اقدام -5

 .باشد یممجوز  به منزله از درجه اعتبار ساقط شدن مجوز  عدم تمدید نماید. 
اراضی به  و تغییر کاربری موثر نبوده و مجوزی برای تفکیکدراثبات مالکیت زمین و تاسیسات احداثی  ن مجوزای -6

 .گردد یهرعنوان تلقی نم

استان مجاز نبوده و از  یعیکشاورزی و منابع طب یبدون جلب موافقت قبلی سازمان نظام مهندس ت،یفعال و محل نوع رییتغ-7
 .شود یدرجه اعتبار ساقط م

 ییگرو ارزش د هشد درصاز مجوروی  بر رجمند فعالیت مینهدر ز هنجیرز فعالیتو  داریبر هبهر ایبر صرفاً زمجو ین.ا  -8

  .اردند

 باشد درصد 51 از  بیش حقوقی(و  حقیقی ) صشخاا مسها که ددگر می قطالا ظرفیتی به قطعی مالکیت ظرفیتاز  رمنظو-9

 دجهاوزارت  به طمربو راتمقرو  ها نامه یینآ کلیهو  جتماعیا رموو ا رکا نیناقو ستا موظف زمجو هند..دار-11

 وریمپردا تخدما مرکزرا در  طبیعی منابعو  ورزیکشا مهندسی منظا نمازساای  حرفهو  عمومی شتابهد ،ورزیکشا

 .نماید عایتر

 نقانو رجمند یها مینهدر ز بیمه پوشش به نسبت ستا موظف زمجو هنددارقانون نظام جامع دامپروری   9 دهما ایجردر ا-11

 نماید امقدا

 .پیگرد قانونی دارد ن مجوزهر گونه دخل وتصرف در ای-12



 

 

 

 

 

 
تولید محصوالت زنبور عسل به  ارزشدستورالعمل اجرایی تشکیل زنجیره سند راهبردی توسعه صنعت زنبورداری قانون افزایش بهر وری و  "2"قانون نظام جامع دامپروری و ماده  مفاد به استناد

اجازه داده می  ...................... دارای شناسه ملی .......................... شماره.................... مورخ........................... معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به موجب این مجوز به شرکت

................... با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و شرایط ظهر این ..................... شهرستان ..................... بخش ........................ شهر /دهستان .........................روستا .با مرکزیت استان .. شود

و زهر زنبور     گرم (با مشارکت و یا کیلوگرم و بره موم    کیلوگرم و گرده گل      کیلوگرمژل رویال    کیلوگرم )عسل    تولید محصوالت زنبور عسل با توان  ارزشمجوز نسبت به فعالیت زنجیره 

 مالکیت اجزای مندرج در جدول ذیل این پروانه مبادرت نماید

 مجموع ظرفیت استیجاری قرارداد مالکیت قطعی تعداد واحد اجزای زنجیره
      پرورش و تولید ملکه حلقه
      پرورش زنبورعسل حلقه
      زنبورداری و امکانات مورد نیاز تجهیزات ،کندو کارگاه تولید حلقه

      حلقه وسایل نقلیه مخصوص حمل کلنی و محصوالت زنبور عسل
      کارگاه تولید خوراک زنبور عسل حلقه
      ...(ژل رویال و ،گرده ،موم ،عسل) زنبور عسل بسته بندی محصوالتفرآوری و کارگاه  حلقه
      محصوالت زنبورعسل عرضهفروشگاه  حلقه
      آزمایشگاه آنالیز محصوالت و خوراک زنبورعسل حلقه

 توضیحات :اجرای تعهدات متقاضی به شرح ظهر پروانه الزامی است 
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 مجوز تشکیل زنجیره ارزش محصوالت زنبور عسل

 )اشخاص حقوقی (



 

 

 : ارزش هنجیرز دارنده مجوز اتتعهد

 .دگیر ارقر معمو یدد ضمعردر  هنجیرز مدیریت محلدر  باید زمجو ینا -1

 کلیه ستا بدیهینماید  امقدا رکشوو منابع طبیعی ورزیکشا مهندسی منظا نمازسا به (زمجو ینا ع)موضو هنمایند معرفی به نسبت ستا موظف زمجو هند.دار -2

 . باشد می هشد معرفی هنمایندو  زمجو هنددار هبعهد قانونیو  ییاجرا ،فنی مسائل عایتر معد یمسئولیتها

ابالغی از سوی  ارزشاید کلیه سیاستها ، مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی ، دستورالعملها و آئین نامه  های موجود و آتی مرتبط با زنجیره مدارنده مجوز  تعهد می ن-3
 منظا نمازسارا رعایت نماید در صورت عدم رعایت و احراز موارد تخلف ،  رکشوو منابع طبیعی  ورزیکشا مهندسی منظا نمازسا و معاونت امور تولیدات دامی

 یسواز  رتخسا یعااد هرگونهو اقدام نماید  با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی میتواند نسبت به ابطال مجوز صادره رکشوو منابع طبیعی  ورزیکشا مهندسی

 .نیست عمسموآن  صاحب
 ریخود و سا تیو مسئول یتحت تصد اتیاشتباه در عمل ایناقص  یو اجرا یابالغ یو عدم توجه به دستورالعمل ها یاطیاحت یدر اثر قصور، بدارنده مجوز چنانچه -4

 منظا نمازسا. و  دباش یخسارت وارده م انو ملزم به جبر رفتهیآمده را پذ شیخسارت پ یو معنو یماد تیحادث گردد، مسئول یقصور و مشکل یاقدامات تخصص
 .درآورد  قیبه حالت تعل ای از درجه اعتبار ساقطرا  مجوز می تواند  رکشوو منابع طبیعی  ورزیکشا مهندسی

به منزله از درجه مجوز  عدم تمدید دارنده مجوز  موظف است یک ماه قبل از انقضای  اعتبار مجوز ،  نسبت به ثبت درخواست جهت تمدید پروانه اقدام نماید. -5

 .باشد یممجوز  اعتبار ساقط شدن 
 .گردد یاراضی به هرعنوان تلقی نم تغییر کاربریو دراثبات مالکیت زمین و تاسیسات احداثی موثر نبوده و مجوزی برای تفکیک  ن مجوزای -6

 .شود یاستان مجاز نبوده و از درجه اعتبار ساقط م یعیکشاورزی و منابع طب یبدون جلب موافقت قبلی سازمان نظام مهندس ت،یفعال و محل نوع رییتغ-7

  .اردند ییگرو ارزش د هشد درصاز مجوروی  بر رجمند فعالیت مینهدر ز هنجیرز فعالیتو  داریبر هبهر ایبر صرفاً زمجو ین.ا  -8

 باشد درصد 51 از  بیش حقوقی(و  حقیقی ) صشخاا مسها که ددگر می قطالا ظرفیتی به قطعی مالکیت ظرفیتاز  رمنظو-9

 منظا نمازساای  حرفهو  عمومی شتابهد ،ورزیکشا دجهاوزارت  به طمربو راتمقرو  ها نامه یینآ کلیهو  جتماعیا رموو ا رکا نیناقو ستا موظف زمجو هند..دار-11

 .نماید عایتر وریمپردا تخدما مرکزرا در  طبیعی منابعو  ورزیکشا مهندسی

 نماید امقدا نقانو رجمند یها مینهدر ز بیمه پوشش به نسبت ستا موظف زمجو هنددارقانون نظام جامع دامپروری   9 دهما ایجردر ا-11

 .پیگرد قانونی دارد ن مجوزهر گونه دخل وتصرف در ای-12
 



 

 

 جدول پیوست خالصه اطالعات زنجیره ارزش محصوالت زنبور عسل

 مجموع ظرفیت استیجاری قرارداد مالکیت قطعی تعداد واحد اجزای زنجیره
      پرورش و تولید ملکه حلقه
      پرورش زنبورعسل حلقه
      زنبورداری و امکانات مورد نیاز تجهیزات ،کندو کارگاه تولید حلقه

      حلقه وسایل نقلیه مخصوص حمل کلنی و محصوالت زنبور عسل
      کارگاه تولید خوراک زنبور عسل حلقه
ژل رویال  ،گرده ،موم ،عسل) بسته بندی محصوالت زنبور عسلفرآوری و کارگاه  حلقه

 ...(و
     

      محصوالت زنبورعسل عرضهفروشگاه  حلقه
      آزمایشگاه آنالیز محصوالت و خوراک زنبورعسل حلقه


