فزم ارسیابی ياحذَای وگُذاری سگ
(جُت شىاسایی ي ثبت)
مشخصات متقاضی

٘بْ :

٘بْ خب٘ٛادٌی :

٘بْ پذس:

ؽ .ؽ:

ٔحُ كذٚس:

ؿٕبسّٔ ٜی:

ؿٕبسٛٔ ٜثبیُ:

ٔیضاٖ تحلیالت

ؿغُ فؼّی:

ایٕیُ:

ٌٛاٞیٙبٔ ٝثیٗ إِّّی ٔشتجط ثب ػً:
آدسع  ٚؿٕبس ٜتّفٗ ٔحُ ػى٘ٛت:
مشخصات ياحذ
٘بْ :

ؿٟشػتبٖ:

اػتبٖ:

ٔٙطم:ٝ
ٔؼبحت صٔیٗ:

٘ٛع ٔبِىیت:

ٔؼبحت صیشثٙب:

ؿٕبس ٜتّفٗ:
صٔبٖ تبػیغ:
آدسع  ٚوذ پؼتی تّفٗ:

کاربزی عزصٍ:
تجبسی

ٔؼى٘ٛی

وـبٚسصی

كٙؼتی
1

ػبیش 

ظشفیت ٍٟ٘ذاسی:
٘ٛع ٚاحذ :داسای پشٚا٘ ٝ

فبلذ پشٚا٘ ٝ

وبسثشی ٚاحذ ثٙب ثش ثش اػبع اظٟبس ٘ظش ٔبِه
َذف اس تأسيس مزکش :
پشٚسؿی ( )Kennel

تشثیتی( )Canine

ٍٟ٘ذاسی()Pension

ثبؿٍب)Club(ٜ

پٙبٍٞب)Shelter(ٜ

فبكّٚ ٝاحذ تب ٘ضدیىتشیٗ ثٙب:
آیب ٘بْ ٚاحذ دس  IKCث ٝثجت سػیذ ٜاػت؟
ساختمان ،تاسيسات ي تجُيشات
طشح ٘ ٚمـ ٝجبٕ٘بیی تبػیؼبت  ،ػبختٕبٖ ٞب  ٚجبیٍبٞ ٜبی ٍٟ٘ذاسی اص حیٛا٘بت چٍ ٝ٘ٛاػت؟

جٙغ ٔ ٚـخلبت ٔٛاسد صیش دس ثخؾ ٞبی ٔختّف ٔشوض سا تٛضیح دٞیذ:
ػٛٙاٖ

ٔحٛطٝ

وُٙ

ا٘جبس

دیٛاس
ػمف
وف
دسة
پٙجشٜ
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اداسی

ػبیش ٔٛاسد

ػبیش ٔٛاسد

ٔجٕٛػ ٝداسای وذأیه اص تبػیؼبت  ٚتجٟیضات صیش ٔی ثبؿذ:
ا٘جبس ٚػبیُ 

ا٘جبس خٛسان 

ٔحٛطٌ ٝـت ص٘ی 

اتبق ٔؼبی ٝٙ

صایـٍب ٜ

فضبی لش٘طی ٝٙ

ٔحُ ثؼتشی ٕ٘ٛدٖ 

ٔىبٖ جٕغ آٚسی وٛد  ٚفضٛالت 

یخچبَ  تشاصٚی تٛصیٗ حیٛاٖ  وپؼ َٛآتؾ ٘ـب٘ی 

جؼج ٝوٕه ٞبی اِٚیٝ

آؿپضخب٘ ٝ
آة ٌشٔىٗ 

آیب ثخؾ اداسی اص لؼٕت ٍٟ٘ذاسی حیٛا٘بت ٔجضا ٔی ثبؿذ؟
دس ساثط ٝثب ػیؼتٓ تٟٛی ٝتٛضیح دٞیذ.
دس ساثط ٝثب ػیؼتٓ ٘ٛسدٞی دس ثخؾ ٞبی ٔختّف ٔجٕٛػ ٝتٛضیح دٞیذ

دس ٔٛسد تٙظیٓ دٔب  ٚػیؼتٓ ٌشٔبیؾ  ٚػشٔبیؾ دس ثخؾ ٞبی ٔختّف ٔجٕٛػ ٝتٛضیح دٞیذ.

٘ح ٜٛتٙظیٓ سطٛثت ثخؾ ٞبی ٔختّف ٔجٕٛػ ٝچٍ ٝ٘ٛاػت؟ ػیؼتٓ ٔذیشیت فبضالة  ٚضبیؼبت دفؼی سا
تٛضیح دٞیذ.
يضعيت محًطٍ :
ػیٕبٖ

آػفبِت 

چٕٗ 

ؿٙی 

خبوی

ػبیش

حلبسوـی اطشاف ٔشوض :
مىبع تاميه آب:

چب ٜ

چـٕ ٝ

لٙبت 

سٚدخب٘ ٝ

مىبع تاميه بزق :
ط٘شاتٛس 

ثشق ػشاػشی 
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ِ ِٝٛوـی 

وب٘بَ آة 

ػبیش

يضعيت حيًاوات :
تؼذاد حیٛا٘بت تحت پٛؿؾ ثیٕ( ٝثب اسائٔ ٝؼتٙذات):
آیب دس ایٗ ٔجٕٛػ ٝثجت ػٛاثك حیٛاٖ كٛست ٔی ٌیشد؟(تٛضیح دٞیذ)
اِىتش٘ٚیه

ثّ: ٝ

دػتی 

خیش 

آیب حیٛا٘بت ٔیىشٚچیپ ٌزاسی ٔی ؿ٘ٛذ؟
ثّ:ٝ

ٔیىشٚچیپ

ّٔی

خیش 

ٔیىشٚچیپ ػبدی 

ثجت ػٛاثك ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی تحت ٘ظبست چ ٝوؼی كٛست ٔی ٌیشد؟
٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی:
ؿٕبس ٜتٕبع:
ؿٕبس٘ ٜظبْ دأپضؿىی:
آیب حیٛا٘بت ؿٙبػٙبٔ ٝثٟذاؿتی داس٘ذ؟
خیش 

ثّ ٝ

تؼذاد ِٔٛذیٗ ٚ ٚضؼیت ؿجش٘ ٜبٔٞ ٝبی ٔٛسد تبییذ  ( FCIفذساػیٗ جٟب٘ی ػً):
داسای ؿجشٜ
فبلذ ؿجشٜ

٘بٔ ٝ

٘بٔ ٝ

تؼذاد ٚ ٚضؼیت ػً ٞبی دٚسٌ:ٝ
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داسای ثشٌ ٝثجتی IKC

فبلذ ثشٌ ٝثجتی IKC





اِٚیٗ جفتٍیشی دس چ ٝدٚس ٜای اػت ؟
ٔبد:ٜ
وٕتش یب ٔؼبٚی ٔ 24بٍٞی 

وٕتش یب ٔؼبٚی ٔ 20بٍٞی 

ثبالی ٔ 24بٍٞی 

٘ش:
وٕتش یب ٔؼبٚی 20

ٔبٍٞی 

وٕتش یب ٔؼبٚی ٔ 24بٍٞی 

ثبالی ٔ 24بٍٞی 

دسكذ تّفبت ت ِٝٛتب پبیبٖ  42سٚصٌی:
دسكذ 

تؼذاد:

 5اِی  10دسكذ 

تؼذاد:

وٕتش اص 5

ثیؾ اص 10

دسكذ 

تؼذاد:

درصذ تلفات بالغيه:
وٕتش اص  5دسكذ

تؼذاد:

 5تب  10دسكذ

تؼذاد:

ثیؾ اص  10دسكذ

تؼذاد:

فاصلٍ سایش:
ثذ ٖٚاػتشاحت 

ٞش دٛ٘ ٚثت صایٕبٖ ،یه ٘ٛثت اػتشاحت
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ٞش ٘ٛثت صایٕبٖ ،یه ٘ٛثت اػتشاحت 

اص ػً ٞبی ٘ش چٙذ ػبَ دس جفتٍیشی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد؟ (ثٙٔ ٝظٛس جٌّٛیشی اص افضایؾ خٛیـب٘ٚذی ٚ
ٕٞخ٘ٛی)
د ٚػبَ 

ػٝ

چٟبسػبَ

ػبَ

ثیؾ اص چٟبس ػبَ

آیب پشٚسؽ دٙٞذ ٜث ٝػٛٙاٖ تِٛیذ وٙٙذ ٚ ٜتٛصیغ وٙٙذ ٜػً ٘ش (یب ٔٛاد ط٘تیىی ) دس ٔٙطم ٝفؼبَ ٔی ثبؿذ؟
ثّ ٝ

خیش 

پشٚسؽ ثلٛست چٙذ ٘ظادی ٔی ثبؿذ؟
ته ٘ ظاد:

ثیـتش اص د٘  ٚظادٞب:

د٘  ٚظادٞب :طسٔٗ  ٚآویتب

ثش٘بٔ ٚ ٝاػتشاتظی اكالح ٘ظادی خبكی سػبیت ٔی ؿٛد ؟(اسائٔ ٝؼتٙذات):
ثّ  ٝتٛضیح :
خیش 
الذأبت لش٘طیٝٙای ٔٙبػت ثشای حیٛا٘بت تبصٚ ٜاسد كٛست ٔی ٌیشد؟ تٛضیح دٞیذ

الذأبت ٔٙبػت ثشای حیٛا٘بت ثیٕبس كٛست ٔی ٌیشد؟ تٛضیح دٞیذ

تغذیٍ:

پشٚسؽ دٙٞذ ٜاص وذأیه اص ٔٛاسد صیش جٟت تغزی ٝحیٛا٘بت اػتفبدٔ ٜی وٙذ؟
ضبیؼبت وـتبسٌبٞی 

وٙؼشٚ

غزای خـه

٘ؼجت:
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غزای دػت ػبص 

آیب خٛسان حیٛاٖ اص ٔشاوض داسای ٔجٛص ػبصٔبٖ دأپضؿىی تبٔیٗ ٔی ؿٛد؟
خیش 

ثّ ٝ

اطالعات کلی کارکىان
تؼذاد وبسوٙبٖ تٕبْ ٚلت ٔـغ َٛدس ایٗ ٔشوض سا روش ٕ٘بییذ.
تؼذاد وبسوٙبٖ پبسٚ ٜلت ٔـغ َٛدس ایٗ ٔشوض سا روش ٕ٘بییذ.
تؼذاد افشادی و ٝث ٝكٛست غیشٔؼتمیٓ ثب ایٗ ٚاحذ ٕٞىبسی داس٘ذ سا روش ٕ٘بییذ.
تؼذاد دلیك افشادی و ٝثٝكٛست دائٓ دس ٞشیه اص ثخؾٞبی صیش ٔـغٞ َٛؼتٙذ سا روش ٕ٘بییذ.

ػٛٙاٖ

ٔذسن تحلیّی

تؼذاد

دا٘ـٍبٞی ٔشتجط

ٔذیش ٚاحذ
حشاػت ٍٟ٘ ٚجب٘ی
دأپضؿه
(ػٕٔٛی یب ٔتخلق حیٛا٘بت
وٛچه روش ؿٛد)
وبسؿٙبع دأپشٚسی
٘ظاد ؿٙبع
ٔشثی
تىٙؼیٗ (وبسداٖ یب وبسؿٙبع
دأپضؿىی)
وبسٔٙذ

7

ٌٛاٞیٙبٔ ٝثیٗ إِّّی
ٔشتجط ثب ػً

وبسٌش
ػبیش

تؼذاد دلیك افشادی و ٝثٝكٛست پبسٚ ٜلت دس ٞشیه اص ثخؾٞبی صیش ٔـغٞ َٛؼتٙذ سا روش ٕ٘بییذ.
ػٛٙاٖ

ٔذسن تحلیّی

تؼذاد

دا٘ـٍبٞی ٔشتجط

ٔذیش ٚاحذ
حشاػت ٍٟ٘ ٚجب٘ی
دأپضؿه
(ػٕٔٛی یب ٔتخلق حیٛا٘بت
وٛچه روش ؿٛد)
وبسؿٙبع دأپشٚسی
٘ظاد ؿٙبع
ٔشثی
تىٙؼیٗ (وبسداٖ یب وبسؿٙبع
دأپضؿىی)
وبسٔٙذ
وبسٌش
ػبیش
(وٕه ٔشثی)
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ٌٛاٞیٙبٔ ٝثیٗ إِّّی
ٔشتجط ثب ػً

آیب وبسوٙبٖ ایٗ ٔجٕٛػ ٝدس دٚسٜٞبی آٔٛصؿی ٔشتجط ؿشوت ٔی وٙٙذ ؟
ثّ ٝ

خیش 

دسكٛست ٔثجت ثٛدٖ پبػخ ثٝكٛست ٔختلش تٛضیح دٞیذ.
آیب ٞیچوذاْ اص وبسوٙبٖ ایٗ ٔشوض ػبثم ٝحیٛاٖ آصاسی یب ٘مض لٛا٘یٗ ٔحیط صیؼتی داؿت ٝاػت؟
ثّ ٝ

خیش 

دسكٛست ٔثجت ثٛدٖ پبػخ ثٝكٛست ٔختلش تٛضیح دٞیذ.
آیب وبسوٙبٖ ،دأپضؿىبٖ ،حیٛا٘بت  ٚػبختٕبٖٞب تحت پٛؿؾ ثیٕٞ ٝؼتٙذ؟
ثّ ٝ

خیش 

دسكٛست ٔثجت ثٛدٖ پبػخ ثٝكٛست ٔختلش تٛضیح دٞیذ.

آیب افشاد ٔشتت ػّی ٝوضاص ٞ ٚبسی ٚاوؼیٔ ٝٙی ؿ٘ٛذ؟
ثّ ٝ

ػٛٙاٖ:

خیش

رعایت ضًابط بُذاشتی
آیب ٔشوض دوتش دأپضؿه ثٝػٛٙاٖ ٔؼئ َٛفٙی داسد؟
ثّ ٝ

خیش 

دسكٛست ٔٙفی ثٛدٖ پبػخ ثٝكٛست ٔختلش دسٔٛسد ثش٘بٔ٘ ٝظبست ٔ ٚشالجت ثٟذاؿتی و ٝتٛػط دأپضؿه
اػٕبَ ٔیؿٛد ٛ٘ ٚع لشاسداد ثب ٚی سا تٛضیح دٞیذ.
آیب ؿشایط ػٕٔٛی ٚ ٚضؼیت ػالٔت حیٛا٘بت ٞش سٚص تٛػط وبسوٙبٖ وبسؿٙبع وٙتشَ ٔیٌشدد؟
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ثّ ٝ

خیش 

تٛضیح دٞیذ

آیب دس ایٗ ٔشوض ٔؼبیٙبت ثبِیٙی ٔتذا ٚ َٚالذأبت پیـٍیشا٘ ٝاص لجیُ دسٔبٖ ضذاٍُ٘ ٚ ٚاوؼیٙبػی ٖٛكٛست
ٌشفت ٚ ٝثجت ٔی ؿٛد؟
ثّ ٝ

خیش ِ طفب دسٔٛسد الذأبتی و ٝكٛست ٔی ٌیشد تٛضیح دٞیذ:

آیب ِٛاصْ ٔٛسد ٘یبص ثشای ٌشفتٗ ٔ ٚمیذ ٕ٘ٛدٖ حیٛا٘بت ٚجٛد داسد؟
ثّ ٝ

خیش 

آیب دس ایٗ ٔشوض ثش٘بٔٔ ٝذ ٖٚوٙتشَ حیٛا٘بت ٔٛری ٚجٛد داسد؟
ثّ ٝ

خیش 

تٛضیح دٞیذ

آیب وبِجذٌـبیی ثش سٚی وّی ٝحیٛا٘بت تّف ؿذ ٜتٛػط دأپضؿه ٔشوض كٛست ٔیٌیشد؟ٌ ٚضاسؽ ٔشثط ثجت ٔی
ٌشدد؟
ثّ ٝ

خیش 

تٛضیح دٞیذ:

٘ح ٜٛثشخٛسد ثب الؿ ٝحیٛاٖ تّف ؿذ ٜسا تٛضیح دٞیذ.
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وذأیه اص ثیٕبسی ٞبی صیش طی ػبَ ٞبی ٌزؿت ٝتٛػط دوتش دأپضؿه ٔجٕٛػ ٝتآییذ ؿذ ٜاػت:
ٞبسی 

٘ح ٜٛتـخیق  ٚتآییذ ثیٕبسی روش ؿٛد:

پبسٚٚاٚیشٚع 

٘ح ٜٛتـخیق  ٚتآییذ ثیٕبسی روش ؿٛد:

دیؼتٕپش 

٘ح ٜٛتـخیق  ٚتآییذ ثیٕبسی روش ؿٛد:

ثیٕبسیٟبی اٍّ٘ی 

٘ح ٜٛتـخیق  ٚتآییذ ثیٕبسی روش ؿٛد:

ثیٕبسیٟبی لبسچی 

٘ح ٜٛتـخیق  ٚتآییذ ثیٕبسی روش ؿٛد:

و ُٙوبف 

٘ح ٜٛتـخیق  ٚتآییذ ثیٕبسی روش ؿٛد:

ِـٕب٘یٛص 

٘ح ٜٛتـخیق  ٚتآییذ ثیٕبسی روش ؿٛد:

وشْ لّت 
ِپتٛػپیشٚص 
ػبیش 
وذأیه اص ٔٛاسد صیش دس ٔجٕٛػ ٝسػبیت ٔی ؿٛد؟
اػتفبد ٜاص ِجبع وبس  ،چىٕ ، ٝوالٔ ( ٜبػه  ٚدػتىؾ دس صٔبٖ ػٓ پبؿی) 
خٛدداسی اص ٍٟ٘ذاسی ػبیش ٌٞ ٝ٘ٛب دس ٚاحذ 
ػشٚیغ ٞبی ٔٙبػت ثٟذاؿتی (سخت وٗ  ،دٚؽ  ،دػتـٛیی  )...... ٚجٟت اػتفبد ٜوبسوٙبٖ ٚاحذ 
ػٓ پبؿی جبیٍب ٜثشای ٔجبسص ٜثب ثیٕبسی ٞبی اٍّ٘ی 
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ميشان َمکاری با ادارٌ دامپششکی (ارائٍ مستىذات) :
سػبیت ضٛاثط  ٚدػتٛساِؼُٕ ٞب 
ؿشوت دس دٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی 
ٌضاسؽ ثیٕبسیٟبی خبف ث ٝاداس ٜدأپضؿىی 

امىيت ي وکات ایمىی
آیب ثشچؼت "خطش حّٕ ٝػً" دس ٚسٚدی ٞبی ٚاحذ ٘لت ؿذ ٜاػت؟
خیش 

ثّ ٝ

آیب فشد آٔٛصؽدیذ ٜدس صٔی ٝٙوٕهٞبی اِٚی ٝثٝكٛست دائٓ حضٛس داسد؟
ثّ ٝ

خیش  دسكٛست ٔٙفی ثٛدٖ پبػخ روش ٕ٘بییذ دسكٛست ٚلٛع حبدث ٝچٍٔ ٝ٘ٛذیشیت ٔیٌشدد؟

آیب پشٚتىُ دس ٔٛاسد اضطشاسی ٔب٘ٙذ فشاس حیٛاٖ ،حّٕ ٝحیٛاٖ ،آتؾػٛصی ،ػیُ  ٚیب ػبیش ٚلبیغ اضطشاسی
ٚجٛد داسد؟
ثّ ٝ

خیش  دسكٛست ٚجٛد یه ٘ؼخ ٝاص آٖ ضٕیٌٕ ٝشدد.

آیب ٔٛاسدی اص ٔشي یب آػیت جذی دس ٔٛاج ٟٝحیٛاٖ دس ایٗ ٔشوض ظشف  5ػبَ ٌزؿتٚ ٝجٛد داؿت ٝاػت؟
ثّ  ٝخیش  دسكٛست ٔثجت ثٛدٖ پبػخ ثٝكٛست ٔختلش دسٔٛسد اتفبق ،الذأبت كٛستٌشفت ٝدس صٔبٖ ٚلٛع
 ٚپغ اص آٖ  ٚتغییشات اػٕبَؿذ ٜثٝد٘جبَ آٖ تٛضیح دٞیذ.
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آیب وبسوٙبٖ ثٝكٛست ٔشتت تحت آٔٛصؽٞبی الصْ ثشای ٔٛالغ اضطشاسی لشاس ٔیٌیش٘ذ؟
ثّ ٝ

خیش 

آیب ث ٝوبسوٙبٖ  ٚداٚطّجب٘ی و ٝثب حیٛا٘بت وبس ٔیوٙٙذ اطالػبت  ٚآٔٛصؽٞبی الصْ دس صٔی ٝٙثیٕبسیٞبی
ٔـتشن اسائٔ ٝیٌشدد؟
ثّ  ٝخیش 

ٕ٘بیٙذ ٜػبصٔبٖ ٘ظبْ دأپضؿىی وـٛس

ٕ٘بیٙذ ٜػبصٔبٖ دأپضؿىی وـٛس

ٕ٘بیٙذIKC ٜ

ٕ٘بیٙذٔ ٜشوض اكالح ٘ظاد  ٚثٟجٛد تِٛیذات دأی وـٛس
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ٔبِه ٚاحذ
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