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باسمه تعالی
دومین ویرایش 

تاسیسضوابطوسیاست ها
دامپزشکیو مراکز مایه کوبیهایمارستان ب)،مع هاي درمانیتمجپلی کلینیک ها (،درمانگاه ها

) قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی2مراکز موضوع بند ج ماده (

کلیات:فصل اول-الف
:فاهدا-1
درمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)،تاسیس/ پروانهمجوزصدور تعیین سیاست ها و ضوابط حاکمیتی -1- 1
.دامپزشکیو مراکز مایه کوبیهایمارستان ب

مراکز مایه کوبی وبیمارستان هادرمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)،نحوه صدور مجوز/ پروانه تاسیسنظارت بر- 2-1
.اعالمیسیاست ها و ضوابط حاکمیتیاساسبر دامپزشکی

و مراکز مایه کوبی دامپزشکی بر هابیمارستان کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)،درمانگاه ها، پلی نظارت برانطباق عملکرد -3-1
.اعالمیسیاست ها و ضوابط حاکمیتی

:اصطالحاتوهاواژهفیتعار- 2
:استزیرمفاهیمدارايرود،میکاربه،مجموعهایندرکهاصطالحاتیوهاواژه

.سازمان دامپزشکی کشورسازمان:-1-2
.نظام: سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایرانسازمان-2-2
.اداره کل: اداره کل دامپزشکی استان-3-2
.: شوراي نظام دامپزشکی استاننظام استان-2- 4
اداره دامپزشکی: اداره دامپزشکی شهرستان.-2- 5
لی و سنا.مجلسین شوراي م1350مصوب خرداد - قانون سازمان: قانون سازمان دامپزشکی کشور-2- 6
مجلـس شـوراي   1389مصوب تیر-قانون افزایش بهره وري: قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی-7-2

.اسالمی
(از یـا بـی مهـره    ان و ماهیان)دوزیست(پستانداران،  پرندگان،  خزندگان، مهره دار )(خشکی زي یا آبزيحیوانات:زندهدام-8-2

(از جمله حیوانات باغ تفریحیبراي تولید غذاي انسان و یا حیوان یا اهداف تجاري، آزمایشگاهی، ورزشی یاکهجمله بند پایان)
) قـانون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه      34(مـاده  آیین نامه اجرایی (طبق تعریف مندرج در د نمی شوو نگهداريپرورش ،وحش)

).ت وزیرانئهی1397صوب بهمن م-اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، اقتصادي
داراي (مراکز نگهداري و پرورش دام و نیمه صنعتیصنعتینظام هاي موجود شامل دامداري هاي :دامداريهاي نظام -2- 9

سایر موارد پروانه بهداشتی مانند گاوداري، گوسفندداري، اسبداري، شترداري، مرغداري، شترمرغ داري، آبزي پروري، زنبورداري و
حیوانات خانگی و حیوانات باغ وحش می گردد.-و عشایريییروستادامداري هاي -و سیستم هاي یکپارچه تولید)شابهم
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تحت یک ،با اخذ مجوز از مراجع ذي صالحمجموعه اي است از مزارع و مراکز وابسته که : 1سیستم یکپارچه تولید- 10-2
.اداره می شودمدیریت یکپارچه 

واجد شرایط یمجوزي است که درقالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی سازمان براي متقاض: تاسیسه / پروانمجوز- 11-2
صادر توسط سازمان نظام مندرج در این ابالغیه دامپزشکیمایه کوبیمرکزبیمارستان و / مجتمع درمانی/درمانگاهتاسیس 

.شودمی 
ور حسن انجام کار، انطباق عملکرد با سیاست ها و ضوابط مر به منظتمجموعه اقداماتی است که به طور مسنظارت: - 12-2

جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و حصول اطمینان از آنچه انجام گرفته انجام اصالحات احتمالی درحاکمیتی اعالمی و
رد.با آنچه باید انجام می گرفت و برخورد قانونی با موارد تخلف توسط سازمان به روش هاي مختلف انجام می گی

، ضوابط و برنامه هاي سازمان در سیاست هابراساس: به مرکزي اطالق می شود که دامپزشکی(کلینیک)درمانگاه- 13-2
از طریق پذیرش در محل درمانگاه ییبه صورت سرپابه طور تمام وقت بهداشتی وپیشگیريتشخیصی، درمانی، انجام امور 

تعیین شدهییمحدوده جغرافیادرو یا از طریق اعزام اکیپ هاي سیار ماماییو ، جراحیدام، معاینه، آزمایش، تجویز دارو
فعالیت می نماید. تاسیس و

، ضـوابط و برنامـه هـاي    سیاست هـا بر اساس: به مرکزي اطالق می شود که دامپزشکی) درمانی(مجتمعکلینیک پلی -14-2
پلی کلینیکدر محل ییبه صورت سرپاه طور تمام وقت وببهداشتی وپیشگیريتشخیصی، درمانی، سازمان در انجام امور 

از و یا متشکل از حد اقل یک درمانگاه ، یک آزمایشگاه و یک داروخانه دامپزشـکی  دامپزشکیحداقل دو درمانگاه متشکل از
ییدوده جغرافیایا از طریق اعزام اکیپ هاي سیار در محو و مامایی، جراحیطریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز دارو

به مرکزي اطالق می شود که بر اساس سیاست ها، ضوابط و برنامه هاي سازمان ویافعالیت می نمایدتاسیس وتعیین شده
بـه صـورت سـرپایی در محـل مجتمـع درمـانی       بهداشتی به طور تمام وقت ووپیشگیريتشخیصی، درمانی، در انجام امور 

، از طریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز دارومایشگاه و یک داروخانه دامپزشکییک درمانگاه، یک آزحداقلمتشکل از
فعالیت می نماید.تاسیس ویا از طریق اعزام اکیپ هاي سیار در محدوده جغرافیایی تعیین شدهجراحی و مامایی و 

در انجام امورو برنامه هاي سازمان ، ضوابطسیاست هااساسبر: به مرکزي اطالق می گردد که بیمارستان دامپزشکی-15-2
و جراحـی ،، معاینه، آزمایش، تجـویز دارو داماز طریق پذیرششبانه روزيطوربه بهداشتی وپیشگیريتشخیصی، درمانی، 

در محل بیمارسـتان و یـا اعـزام اکیـپ     دام صورت لزوم بستري کردن درو عمومی / اختصاصی / تخصصی به صورتمامایی
فعالیت می نماید. تاسیس وتعیین شدهییقرار دام در محدوده جغرافیاتمحل اسهاي سیار به 

مایه در انجام اموراساس سیاست ها، ضوابط و برنامه هاي سازمان رکزي اطالق می گردد که برمرکز مایه کوبی: به م- 16-2
نماید.می فعالیت تاسیس ودر محدوده جغرافیایی تعیین شدهبه صورت تمام وقت (واکسیناسیون)کوبی 

در انجام اساس سیاست ها، ضوابط و برنامه هاي سازمان ربه مرکزي اطالق می گردد که بدرمانی:دفتراشتغال به امور- 17-2
می فعالیت تاسیس ودر محدوده جغرافیایی تعیین شدهکاربه عنوان دفترنیمه وقت تمام وقت و یا طوربه درمانیامور

نماید.
شکی: به مراکز درمانی دامپزشکی اطالق می شود.مطب دامپز- 18-2

1- Integration
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شرایطواجدانمتقاضیبراي بر اساس سیاست ها، ضوابط و برنامه هاي سازمانکهاستايپروانه: اشتغالپروانه- 19-2
توسطبه صورت تمام وقت و یا نیمه وقت در محدوده جغرافیایی تعیین شدهاشتغال در مراکز موضوع این ابالغیهبراي

.شودمیصادر،نظامسازمان
کمکدامپزشکی،هايرشتهسایرکارشناسانآزمایشگاهی،علومکارشناسشامل: دامپزشکیحرفههايردهسایر- 20-2

شود که براي اشتغال و فعالیت آن ها در مراکز موضوع این ابالغیه، میدامپزشکیتکنسینوکارداندامپزشکی،کارشناس
د گردید.کارت اشتغال صادر خواه

ضد جمله سرم هاي درمانی، به میزان محدود از به منظور درمان فوري ي دامپزشکیداروهاي اورژانسی: داروها- 21-2
،دامپزشکیهاي وجود آن ها در درمانگاه کهتزریقیمحلول امالحو آنتی بیوتیک، ، بیهوشیآرام بخش، التهابشوك، ضد 

.روخانه هاي دامپزشکی تامین می شوددرمانگاه از دامسئولو توسط ي استضرور
که در مراکز موضوع این ابالغیه تولید می زیان آور شیمیاییوپسماندهاي دامپزشکی: به کلیه پسماندهاي عفونی- 22-2

اطالق می گردد.شود،
مدیرکل یس کمیته، ئکمیته مرکزي: کمیته مرکزي تشخیص و درمان متشکل از معاون تشخیص و درمان به عنوان ر- 23-2

کل حوزه ریاست، حقوقی، مطالعات کاربردي، مدیراي مرجع و مرکز ملی تشخیص آزمایشگاههدارو و درمان، رئیسدفتر امور
و نمایندگان انجمن هاي صنفی مربوط بر حسب کمیته ءبازرسی و ارزیابی عملکرد، نماینده سازمان نظام، به عنوان اعضا

گردد.موضوعات مطروحه بعنوان مدعو تشکیل می 
یس کمیته، رییس اداره دارو و درمان ئکمیته استانی: کمیته استانی تشخیص و درمان متشکل از مدیرکل به عنوان ر- 24-2

ایندگان انجمن هاي صنفی کمیته و نمءیس نظام استان، به عنوان اعضائامورحقوقی و قراردادهاي اداره کل و رمسئولو
مدعو، تشکیل می گردد. حسب موضوعات مطروحه به عنوانمربوط بر

: سیاست هافصل دوم-ب
:سیاست ها-3

و مراکـز مایـه کـوبی   هـا بیمارسـتان  درمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمـانی)، تاسیسسازمان در سیاست هاي
عبارتند از:دامپزشکی

.دامپزشکیتوسعه متوازن خدمات -1-3
با انواع نظام هاي متناسبمنطبق و اختصاصی و تخصصی اشتی عمومی،بهدوپیشگیريدرمانی، توسعه مراکز -3- 2

حیوانات خانگی و باغ وحش.-دامداري هاي روستایی و عشایري-دامداري هاي صنعتیشامل موجوددامداري
ساماندهی امور درمانی دامپزشکی.-3- 3
بهداشتی وپیشگیريخیصی، درمانی، تشپاسخگویی شاغلین مراکز مسئولیت پذیري ومشارکت، میزان ءارتقا-3- 4

دامپزشکی.
و اقدامات بموقع رخداد بیماري ها ثبت وگزارش از طریق بیماري هاردیابیسیستم پایش و کمی و کیفی بهبود -3- 5

در سامانه هاي الکترونیکی سازمان. مبارزه اي (پیشگیري/ کنترلی/ ریشه کنی) 
و  بیمارستان هادرمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)، ربانی از تجمیع خدمات دامپزشکی دپشتی-3- 6

در محدوده هاي جغرافیایی مشخص.روستایی و عشایريدامپزشکیدرمانگاه هاي 
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.مربوطضوابط و دارو منطبق با موازین علمی منطقی مصرف و(نسخه نویسی)تجویزپیگیري-3- 7
براي واکنش سریع مقابله با بیماري هاي م مراکز پیشگیري و درمانی دامپزشکیالزآمادگیفراهم نمودن زمینه و-3- 8

نوپدید، بازپدید، تهدیدات زیستی و خدمات امدادي دامپزشکی درحوادث و سوانح غیرمترقبه و بالیاي طبیعی. 
ارتقاء رفاه و رعایت حقوق حیوانات. -3- 9

هابیمارستان درمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)،جرایی و سایر فرآیندهاي ا/ پروانه هاصدور مجوزها- 10-3
به صورت الکترونیکی. دامپزشکیو مراکز مایه کوبی

: ضوابطسومفصل -ج
تاسیسضوابط -4

شـامل  دامپزشـکی  و مراکـز مایـه کـوبی    هـا بیمارستاندرمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)،بط تاسیس ضوا
بـه  ویژگی ها، شرایط اختصاصی و الزامات محل تاسیس،ونحوه محاسبه امتیازحد نصاب امتیاز مورد نیاز، ،ط متقاضیشرای

شرح زیر می باشد:
بیمارستان دامپزشکیدرمانگاه ها/ پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)/شرایط متقاضی اخذ مجوز تاسیس -1-4
مرکز مایه کوبی/
ابعیت جمهوري اسالمی ایران.دارا بودن ت-1-1-4
.عمومی دامپزشکیحرفه اي/ حداقل دانشنامه دکتراي دارا بودن -2-1-4
.معتبریا مدرك با ارایه کارت (ویژه آقایان) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی -3-1-4
. ت عضویت معتبرداشتن عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران با ارایه کار-4- 4-1
ذیربط. با ارایه گواهی از مراجع کیفري موثرپیشینه سونداشتن سابقه -1-4- 5
.با ارایه گواهی از مراجع ذیربطنداشتن اعتیاد به مواد مخدر-1-4- 6
ی از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهاي (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات هاي انتظاممحروم نبودن-1-4- 7

) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشکی در دوره محکومیت. 20مندرج در ماده (
و موسسـات آمـوزش عـالی   مراکـز و  کشـوري،  ري وکازمان هاي دولتـی اعـم از لشـ   دستگاه ها و سعدم اشتغال در-8-1-4

براي صدور و تمدید مجوزها/ و عدم اشتغال به تحصیالت تکمیلیلتیو نهادهاي عمومی غیردوتحقیقانی دولتی و غیردولتی
.پروانه هاي تمام وقت

. در حوزه دامپزشکیصالح دیگراشتغال از سازمان یا مراجع ذيیا پروانه نداشتن هرگونه مجوز -9-1-4
.)1کسب حد نصاب امتیاز الزم بر اساس جدول شماره (-10-1-4

تاسیسمجوزیاز مورد نیاز براي صدور حداقل امت- 1جدول شماره
حد نصاب امتیازمحل استقرارردیف

420شهر تهران1
380**کالن شهرها (بجز شهر تهران)2
330کالن شهرها)ران و سایرمراکز استان ها (بجز ته3
280) 3و1،2شهرستان ها (بجز شهرستان هاي موضوع بندهاي (4
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200سایر شهرها 5
100یافتهي کمتر توسعه شهرها6

بر اساس آخرین تقسیمات کشوري اعالمی از سوي وزارت کشور.* 
نحوه محاسبه امتیاز-2-4

و مراکز هابیمارستان درمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)،محاسبه امتیاز مورد نیاز براي صدور مجوز تاسیس 
) انجام می پذیرد.6و2،3،4،5(بر اساس جداول شماره دامپزشکیمایه کوبی

فرآیندهاي نظارتیمتقاضی باید در پرونده مربوط بایگانی و براي هرامتیاز مستندات مربوط به نحوه محاسبه : کلیه 1تبصره
در دسترس باشد.

د گرفت.نسال یک بار، مورد بازنگري قرار خواه3) هر6و1،2،3،4،5جداول شماره (-2تبصره 
ارك تحصیلیامتیاز مد-2-4- 1

متقاضیمبانی محاسبه امتیاز مدرك تحصیلی-2جدول شماره 
امتیازشاخص هاردیف

DVM(75دکتري عمومی دامپزشکی (1
MSc ،MPVM،MPH(80(بطغیرمرتدامپزشکیي سایر گرایش هاتحصیالت تکمیلی دربه همراهدکتري عمومی 2
MSc(100(مرتبط علوم بالینی دامپزشکیرایش هاي گدرتحصیالت تکمیلی به همراهدکتري عمومی 3
DVSc(85وPh.D(غیرمرتبطي دامپزشکیگرایش هاسایرتحصیالت تکمیلی در به همراه دکتري عمومی 4
Ph.D(125(مرتبطعلوم بالینی دامپزشکیگرایش هاي تحصیالت تکمیلی در به همراهدکتري عمومی 5

DVSc(150(مرتبطعلوم بالینی دامپزشکیت تکمیلی در گرایش هاي تحصیالبه همراهدکتري عمومی 6
DVM:Doctor of Veterinary Medicine
MPH:Master of Public Health
MPVM:Master of Preventive Veterinary Medicine
MSc:Master of Science
DVSc:Doctor of Veterinary Science
Ph.D:Doctor of Philosophy

امتیاز سابقه کار- 2-2-4
و مراکز مایه هابیمارستان درمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)،امتیاز سابقه کار براي صدور مجوز تاسیس 

درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز مندرج در جدول شماره 60حداکثر تا سقف ،)3(بر اساس جدول شماره دامپزشکیکوبی
.محاسبه می شود)، 1(

اساس پروانه (بر: منظور از سابقه کار دامپزشکی، سوابق کاري متقاضی در سازمان و یا بخش غیردولتی دامپزشکی 1تبصره
که براي سابقه کار در حوزه امور درمانی و امور مایه می باشدو با مدرك حداقل دکتري عمومی دامپزشکیتمام وقت معتبر)

50درصد و حوزه هاي اداري معادل 70یر حوزه هاي فنی دامپزشکی معادل درصد امتیاز و براي سا100کوبی معادل 
درصد امتیاز مندرج در جدول محاسبه خواهد شد.

مندرج در درصد امتیاز 60: امتیاز سابقه کار دامپزشکی در سایر مراکز و موسسات مرتبط با دامپزشکی، معادل 2تبصره
در نظر گرفته می شود.جدول 
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متقاضیانی محاسبه امتیاز سابقه کارمب- 3جدول شماره 
امتیازسالیانهشاخص هاردیف

35شهرتهرانسابقه کار دامپزشکی در1
40(بجز تهران)کالن شهرها سابقه کار دامپزشکی در2
45جز تهران و کالن شهرها)دامپزشکی در مراکز استان ها (بسابقه کار3
50سابقه کار دامپزشکی مراکز شهرستان ها 4
55سابقه کار دامپزشکی در سایر شهرها 5
60کمتر توسعه یافتهي سابقه کار دامپزشکی در شهرها6

/سکونت در محلبومی بودنامتیاز - 4- 2- 3
،درمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)تاسیس / پروانهبراي صدور مجوز/ سکونت در محلبومی بودنامتیاز 

محاسبه می شود.)4(بر اساس جدول شماره دامپزشکیو مراکز مایه کوبیهابیمارستان 
:/ سکونت در محل شناخته می شوندبومیمتقاضی ی از ویژگی هاي زیر باشند، افرادي که حداقل داراي یک:تبصره

، یکی مرکزس شهرستان یا استان محل تولد متقاضی یا همسر وي با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي تاسی- 1
باشد.

که شهرستان یا استان (اعم از شاغل و یا بازنشسته) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح - 2
محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین یا همسر متقاضی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي تاسیس آنان، یکی 

باشد.
را به صورت متوالی یا متناوب در ، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه)یی(ابتداچهار سال از سنوات تحصیلی متقاضی حداقل- 3

شهرستان و یا استان مورد تقاضا براي تاسیس واحد، طی کرده باشد. 
محل مورد سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان ، مادر و یا همسر وي، حداقل چهارمتقاضی یا پدر- 4

را داشته باشد.مرکزتقاضا براي تاسیس 
متقاضی حداقل پنج سال از سنوات خدمتی خود را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد - 5

، طی کرده باشد.مرکزتقاضا براي تاسیس 
متقاضی/سکونت در محلمبانی محاسبه امتیاز بومی بودن-4جدول شماره 

امتیازخص هاشاردیف
50در استان مورد درخواست مجوز/سکونتبومی بودن1
75در شهرستان مورد درخواست مجوز/ سکونتبومی بودن2

خواهد 4جدول شماره درسکونت در محل براي هر متقاضی مشمول یکی از دو گزینه مندرج/احتساب امتیاز بومی بودنتبصره: 
بود.  

گريامتیاز سابقه ایثار- 4-2-4
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و ها بیمارستان درمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)،امتیاز ویژه سابقه ایثارگري براي صدور مجوز تاسیس
درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز مندرج در 20حداکثر تا سقف ) 5اساس جدول شماره (بردامپزشکی مراکز مایه کوبی

. در سراسر کشور اعطاء می شودمراکز فوق الذکربار تاسیس و منحصرا براي یک ) محاسبه 1جدول شماره (
متقاضیمبانی محاسبه امتیاز سابقه ایثارگري- 5جدول شماره 

امتیازشاخص هاردیف
رزمندگان با تائید نیروي مقاومت بسیج مرکز، نیروهاي نظامی با گواهی1

تائید از ستاد مشترك نیروي مربوطه یا یگان مربوطه و جهادگران با 
وزارت جهاد کشاورزي بر حضور داوطلبانه درجبهه

امتیاز به ازاي هر ماه20

تا شهید و امور ایثارگرانجانبازان با تائید درصد جانبازي از سوي بنیاد 2
*درصد جانبازي25

امتیاز50

ت امتیاز به ازاي هر ماه اسار20بنیاد شهید و امور ایثارگران**آزادگان با تائید 3
امتیاز150فرزند، همسر و پدر و مادر شهید -و امور ایثارگرانخانواده شهدا با تائید بنیاد شهید4

امتیاز50برادر و خواهر شهید -

درصد به باال مشمول فرزند و همسر جانباز نیز می شود.25امتیاز، اضافه می شود و از 30درصد 5* به ازاي افزایش هر 
ال مشمول فرزند و همسر آزاده نیز می شود.اه باز سه سال ب**

آموزشیامتیاز -4- 2- 5
و مراکز هابیمارستان درمانگاه ها، پلی کلینیک ها (مجتمع هاي درمانی)،تاسیس / پروانه براي صدور مجوز آموزشیامتیاز 

مورد نیاز مندرج در جدول درصد حد نصاب امتیاز70حداکثر تا سقف ،)6(بر اساس جدول شماره دامپزشکیمایه کوبی
محاسبه می شود.)،1شماره (

متقاضیمبانی محاسبه امتیاز آموزشی- 6جدول شماره 
حداکثر امتیازشاخص هاردیف

100امتیاز5، هر روز مورد تائیدشرکت در دوره ها وکارگاه هاي آموزشی دامپزشکی مرتبط1
80امتیاز4هر روز ،مورد تائیددامپزشکیشرکت درکنگره ها، سمینارها و سمپوزیوم هاي 2
21امتیاز7، هر مقاله مورد تائیدارایه مقاالت (سخنرانی) درکنگره ها، سمینارها و سمپوزیوم هاي دامپزشکی3
15امتیاز5، هر مقاله مورد تائیدارایه مقاالت (پوستر) درکنگره ها، سمینارها و سمپوزیوم هاي دامپزشکی4
15امتیاز5، هر مقاله مورد تائیدترویجی معتبر-الت دامپزشکی در نشریات علمیچاپ مقا5
18امتیاز6، هر مقاله مورد تائیدپژوهشی معتبر-چاپ مقاالت دامپزشکی در نشریات علمی6
30ازامتی10هر مقاله ، مورد تائید، ISIچاپ مقاالت دامپزشکی در نشریات داراي نمایه بین المللی مانند 7
50امتیاز5روز 2، هر مورد تائیدمرتبطدر مراکز کارآموزي 8
50امتیاز1روز 4هر  ،پذیرش کارآموز در مراکز مرتبط مورد تائید9
60امتیاز 6هر روز ، مورد تائیدتدریس در دوره ها و کارگاه هاي آموزشی مرتبط، 10
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90امتیاز30هر جلد ، مورد تائید(تالیف)، دارو و درماندامپزشکی درحوزه می علچاپ کتب 11
75امتیاز25هرجلد ، مورد تائیددامپزشکی در سایر حوزه ها (تالیف)، علمی چاپ کتب 12
60امتیاز20هرجلد ، مورد تائیددامپزشکی در حوزه دارو و درمان (ترجمه)، علمی چاپ کتب 13
45امتیاز15هر جلد ، مورد تائیددامپزشکی در سایر حوزه ها (ترجمه)، می علچاپ کتب 14
90امتیاز30هر مورد ،مورد تائیدعلمی مرتبط با دامپزشکیمعتبر اکتشاف و برندگان جشنواره هاي اختراع و15

می باشد.م استان)، نظا6مرجع تائید مدارك و مستندات آموزشی متقاضی (موارد مندرج در جدول شماره :1تبصره
امتیازات آموزشی پس از اخذ مدرك تحصیلی قابل قبول خواهد بود.محاسبه : 2تبصره
گرفته می شود. ساعت در نظر6ر روز آموزش معادل ه: 3تبصره
براي سایرین درصد و40درصد، نفر سوم 50درصد، براي نفر دوم 60: میزان امتیاز براي مسئول یا نگارنده اول مقاله یا کتب 4تبصره

درصد در نظرگرفته می شود.10

:تاسیسو الزامات محلشرایط اختصاصی ،ویژگی ها- 4- 3

دامپزشکی:)کلینیکپلی (درمانگاه -1-3-4
یـا تخصصـی   (جهت یک نوع دام)اختصاصی (جهت چند نوع دام)،درمانگاه دامپزشکی حسب مورد می تواند به صورت عمومی 

شـده  در محدوده جغرافیایی مشخص به صورت تمام وقت م یک نوع عملیات روي یک یا چند نوع دام)،انجایک نوع دام یا(جهت
فعالیت نماید.

کشور به شرح زیر، طبقه بندي می گردند: دردامداريموجود مبناي نظام هاي درمانگاه هاي دامپزشکی بر
و حیوانـات بـاغ   یا دام هاي کوچکنگیحیوانات خا/ تخصصیاختصاصی/عمومیدرمانگاه هاي دامپزشکی -1-1-3-4

وحش
و حیوانات باغ وحشیا دام هاي کوچکدرمانگاه هاي دامپزشکی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات خانگی-
یا دام هاي کوچکدرمانگاه هاي دامپزشکی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات خانگی -
وانات باغ وحشدرمانگاه هاي دامپزشکی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حی-
مانند:و نیمه صنعتیهاي صنعتیدامداري/ تخصصیاختصاصی/درمانگاه دامپزشکی عمومی-2-1-3-4
گوسفند، بز، شتر)(گاو،نشخوارکنندگان/ تخصصیدرمانگاه دامپزشکی اختصاصی-
(اسب)تک سمی ها/ تخصصیدرمانگاه دامپزشکی اختصاصی-
طیورخصصی/ تدرمانگاه دامپزشکی اختصاصی-
آبزیان/ تخصصیدرمانگاه دامپزشکی اختصاصی-
وکرم ابریشمعسلزنبوری/ تخصصاختصاصیدرمانگاه دامپزشکی -
تخصصی جراحیدامپزشکی درمانگاه -
وري باروري و نابارمامایی،تخصصیدامپزشکی درمانگاه -
ی گاري و سونوگرافی تشخیصتخصصی پرتوندامپزشکی(مرکز)درمانگاه-

مجاز می باشد.گرایشتبصره: صدور مجوز/ پروانه هاي تاسیس مراکز درمانی تخصصی صرفا براي متخصصین در همان 
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امـور  خـدمات  ایـه ارمسـئولیت  : ایـن درمانگـاه هـا    عشـایري درمانگاه هاي عمومی دامپزشکی روستایی و-3-1-3-4-
به صورت تمام وقت را در محدوده جغرافیایی خودعشایريبه دام هاي روستایی وبهداشتیوپیشگیريتشخیصی، درمانی، 

. داشتخواهند به عهده 
مسـتقیم هـاي آزمـایش انجـام  مجـاز بـه  صرفا درمانگاه هاي دامپزشکی فاقد امکانات بستري کردن دام بوده و -4-1-3-4

)، می باشند.و...سونوگرافی،ورادیوگرافی (رادیولوژي
مانند تهیه اسالید و رنگ آمیزيهاي معمول آزمایشگاهیروشبا اشت نمونه و تشخیص آن آزمایشات مستقیم برد: 1تبصره

.را در بر می گیرد
از مراجـع  هاي الزممجوزمستلزم دریافت ، درمانگاه دامپزشکیدر تشخیصی)(پرتوه از دستگاه هاي مولد پرتو : استفاد2تبصره

می باشد.برابر اشعه کشور)دفتر حفاظت در -سازمان انرژي اتمی ایران(صالح ذي
د.ناساس نوع درمانگاه باشهز به تجهیزات درمانگاهی الزم بر: درمانگاه هاي دامپزشکی باید مج3تبصره

با ارایه درمانگاهمربوط به عهده موسس يدستورالعمل هامقررات و مدیریت اجرایی پسماندهاي دامپزشکی برابر -5-1-3-4
استان جمع آوري و امحاء پسماند مورد تایید اداره کل محیط زیستمجازهايیا شرکتاندمدیریت پسمقرارداد با سازمان

اتخاذ تصمیم به عهده کمیته ،با توجه به شرایط و تفاوت هاي موجود در بین استان ها و شهرستان هاي مختلف.خواهد بود
استانی خواهد بود. 

و ، مقررات اصول بهداشتی با رعایت حاشیه شهرهاو در داخل شکی ي دامپزهامحل تاسیس و استقرار درمانگاه -6-1-3-4
و داشتن فاصله با نواحی روستایی مطرح نمی باشد. است بالمانع مربوطه ضوابط 

، طیـور،  یا حیوانات کوچـک تبصره: محل تاسیس و استقرار درمانگاه هاي دامپزشکی اختصاصی یا تخصصی حیوانات خانگی
مستقل بالمانع خواهد بود.بصورت بافت هاي مسکونی آبزیان و زنبور عسل در 

بخشوبزرگروستاهايها،دهستانمراکز درروستایی و عشایري دامپزشکیمومی عدرمانگاهاستقرارمحل-1-3-4- 7
خواهد بود.از خدمات دامپزشکیکمتر برخوردارو و صعب العبورنواحی دوردستيها
کمیته استانیدرزیرهايشاخصبهتوجهبادامپزشکی روستایی و عشایريومی عمکرد درمانگاه عملحوزه-1-3-4- 8

:می شودتعیین
پوششتحتدامیجمعیت
دامیجمعیتتراکموپراکنش
و مراتعروستاهاپراکنشوییجغرافیاوضعیت
اقلیمیشرایط
انسانیجمعیت
کاريظرفیتوتوانوکارحجم

قیدتاسیس/ پروانهمجوزمتندرروستایی و عشایري باید دامپزشکیعمومی درمانگاهمحدوده جغرافیایی فعالیتتبصره: 
.باشدمیمحدودهدرهمانفعالیتبهمجازصرفامجوزدارندهوگردد

بنـاي  بـا زیـر  درمانگـاه دامپزشـکی   مکـان  سالیکحداقل به مدت رسمینامهمالکیت و یا قرارداد اجارهسند-9-1-3-4
و درمانگـاه دامپزشـکی آبزیـان   ،درمانگـاه دامپزشـکی طیـور   ، حیوانات خانگیدرمانگاه دامپزشکی ربع برايمترم45حداقل

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight
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و امکانـات فضـاها با در نظرگرفتن حسب تقاضاها، براي سایر درمانگاهمربعمتر55و حداقلدرمانگاه دامپزشکی زنبورعسل
گردد. ارایهاستانبه نظام بایداضیتوسط متق،این ابالغیه)7جدول شماره (بر اساسمورد نیاز

با کد پیگیري، کفایت می کند.حتی االمکان نامه یا اجاره نامه عادي ه: در مورد امالك فاقد سند رسمی، ارایه مبایع1تبصره
درنواقصصورت در. گیردقرارمورد تایید نظام استان بر اساس ضوابط مندرج در این ابالغیه مکان پیشنهادي باید : 2تبصره
اقدام نماید.در زمان مشخص شده نواقصبه رفع نسبت د ، متقاضی بایمعرفی شدهمکان

یـک نفـر   درمانگـاه و حـداقل  رئـیس حداقل یک نفر دامپزشک بـه عنـوان موسـس و    دامپزشکی درمانگاهدر -10-1-3-4
و هریـک در  همکاري خواهد نمـود و رئیس درمانگاه مسئول درمانگاه با دارنده مجوز تاسیس به عنوان دامپزشک کلینیسین 

.خواهد بودمحدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوي مسئولیت هاي محوله، 
انجـام وظیفـه   دامپزشـکی درمانگاههمان مسئول به عنوان دامپزشک موسس و رئیس درمانگاه دامپزشکی می تواند تبصره:
نماید.

اخـذ  با معرفی دکتر دامپزشـک واجـد شـرایط بـراي     ندمی توان، دامپروريمجتمع هاي بزرگ کشت و صنعت-11-1-3-4
اقدام نمایند.تحت پوشش خودي هايردامپرودرمانگاه دامپزشکی اختصاصی مجوز تاسیس

بکـارگیري مسـول فنـی    مراجع ذي صالح می توانند با سیستم هاي یکپارچه تولید مشروط به کسب مجوز از -12-1-3-4
دمات موضوع این ابالغیه در سطح واحدهاي تحت پوشش خود اقدام کنند.خمدیریتهماهنگی و نسبت به بهداشتی

دامپزشکی:)درمانیمجتمع هاي پلی کلینیک ها (-2-3-4
اختصاصـی ،(بـراي انـواع دام)  به صورت عمومی می تواند حسب مورد دامپزشکی )مجتمع درمانی(پلی کلینیک-1-2-3-4

بـه صـورت   جهت انجام یک نوع عملیات روي یک یا چنـد نـوع دام)  یا چند نوع دام یا براي یک نوع (یا تخصصی (براي یک نوع دام)
فعالیت نماید.در محدوده جفرافیایی مشخص تتمام وق

در همـان  (موسس و مسئول درمانگـاه)  تبصره: صدور مجوز/ پروانه هاي تاسیس مراکز درمانی تخصصی صرفا براي متخصصین 
گرایش مجاز می باشد. 

یـک  و براي هر درمانگـاه  پلی کلینیکرئیسیک نفر دامپزشک به عنوان موسس و دامپزشکی پلی کلینیکدر -2-2-3-4
یک نفر دامپزشک به عنـوان موسـس و   در مجتمع درمانی دامپزشکی و مسئول درمانگاه به عنوان کلینیسیننفر دامپزشک

بـراي آزمایشـگاه یـک نفـر     ،مسئول درمانگـاه عنوان بهیک نفر دامپزشک کلینیسین براي درمانگاه رئیس مجتمع درمانی و 
با دارنده مجوز تاسیس داروخانه مسئولآزمایشگاه و براي داروخانه یک نفر دامپزشک به عنوان  مسئولدامپزشک به عنوان

یت همکاري خواهند نمود و هریک در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوي مسئول)درمانیمجتمع پلی کلینیک (و رئیس 
بدیهی است براي هریک از مراکز متشکله مجتمع درمانی باید بر اساس ضوابط  پروانـه مربـوط اخـذ    هاي محوله، می باشند.

گردد.
دامپزشکی می توانـد مسـئولیت یکـی از درمانگـاه هـاي      )مجتمع درمانیپلی کلینیک (دامپزشک موسس و رئیس :1تبصره

ا نیز عهده دار باشد.ردرمانیمجتمعهمان پلی کلینیک و یا همان 
حاکم بر آزمایشگاه دامپزشکی و داروخانه دامپزشکی مجتمع درمانی دامپزشکی تابع سیاست مقررات و ضوابط سایر : 2تبصره

ها و ضوابط مربوط ابالغی سازمان خواهد بود.
خواهد بود.فاقد امکانات بستري کردن دام دامپزشکی)مجتمع درمانیپلی کلینیک (-3-2-3-4
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دامپزشکی باید مجهز به تجهیزات درمانگاهی الزم باشد.)مجتمع درمانیدرمانگاه پلی کلینیک (-4-2-3-4
مسـتلزم دریافـت   دامپزشـکی،  )درمـانی مجتمـع  پلی کلینیک (در (پرتوتشخیصی)ه از دستگاه هاي مولد پرتو تبصره: استفاد

می باشد.تر حفاظت در برابر اشعه کشور)دف-(سازمان انرژي اتمی ایراناز مراجع ذي صالح هاي الزممجوز
با رعایتحاشیه شهرهایا و در داخل دامپزشکی )هاي درمانیعمجتمپلی کلینیک ها (محل تاسیس و استقرار -5-2-3-4

و داشتن فاصله با نواحی روستایی مطرح نمی باشد.است بالمانع مربوطه ضوابط ، مقررات و اصول بهداشتی
یـا حیوانـات   مجتمع هاي درمانی اختصاصی یا تخصصی حیوانـات خـانگی  لینیک ها و کپلی استقرار تبصره: محل تاسیس و 

بالمانع خواهد بود.بصورت مستقل ، طیور، آبزیان و زنبور عسل در بافت هاي مسکونی کوچک
بنـاي  بـا زیر کی دامپزشپلی کلینیک مکانسالیکرسمی حداقل به مدت نامهمالکیت و یا قرارداد اجارهسند-6-2-3-4

درمانگاه هاي دامپزشکی طیور،درمانگاه هاي دامپزشکیمربع براي درمانگاه هاي دامپزشکی حیوانات خانگی،متر90حداقل 
بـراي  حسـب تقاضـا   براي سایر درمانگاه هاي دامپزشکی مربع متر110عسل و حداقلزنبورنگاه هاي دامپزشکیدرماآبزیان،
بر اساس مورد نیاز و امکاناتگرفتن فضاهاحی ساختمان هاي موجود، با در نظرتغییرات اصالساختمان هاي جدید یا احداث 

.به نظام استان ارایه شودتوسط متقاضی تهیه و باید ،این ابالغیه)7جدول شماره (
جتمـع درمـانی    زشکی، آزمایشگاه دامپزشکی و داروخانه دامپزشـکی م پمقررات و ضوابط حاکم بر درمانگاه دامسایر : 1تبصره

دامپزشکی تابع سیاست ها و ضوابط مربوط ابالغی سازمان خواهد بود.
با کد پیگیري، کفایت می کند.حتی االمکان: در مورد امالك فاقد سند رسمی، ارایه مبایعه نامه یا اجاره نامه عادي2تبصره
نواقص درصورت تایید نظام استان قرارگیرد. درمکان پیشنهادي باید بر اساس ضوابط مندرج در این ابالغیه مورد : 3تبصره

اقدام نماید.در زمان مشخص شده نواقصبه رفع نسبت ، متقاضی باید مکان معرفی شده
مربوط به عهده موسس یا يدستورالعمل هاو ، ضوابطمقرراتمدیریت اجرایی پسماندهاي دامپزشکی برابر -2-3-4- 7

مجاز جمع آوري و هايیا شرکتمدیریت پسماندبا ارایه قرارداد با سازمانزشکیدامپ)درمانیمجتمع(پلی کلینیک رئیس
با توجه به شرایط و تفاوت هاي موجود در بین استان ها .خواهد بودمورد تایید اداره کل محیط زیست استان امحاء پسماند 

اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.،و شهرستان هاي مختلف
کی:شبیمارستان هاي دامپز- 3-4- 3
،درمانگـاه اورژانس،پذیرش،مانندمورد نیازبخش هاي با دارا بودنحسب مورد می تواند بیمارستان دامپزشکی-1-3-3-4

بر اساس گرایش درمانگاه به صورت عمومی/ اختصاصی/ تخصصیبستريویی، جراحی، ماماداروخانه، رادیولوژي،آزمایشگاه
.فعالیت نمایدیایی مشخص در محدوده جغراف

بخـش باشـد، آبزیـان درمانگاه اختصاصی یااختصاصی طیورداراي درمانگاه که فقط دامپزشکی هاي در بیمارستان : 1تبصره
ضروري نیست.، ییماما

، اصـول بهداشـتی  بـا رعایـت   حاشـیه شـهرها  یا و در داخل بیمارستان هاي دامپزشکی محل تاسیس و استقرار -2-3-3-4
و داشتن فاصله با نواحی روستایی مطرح نمی باشد. است بالمانع مربوطه ضوابطو مقررات

مکانسال سهقابل تمدید به مدت سالیکرسمی حداقل به مدت نامه مالکیت و یا قرارداد اجاره سند-3-3-4- 3
مربع براي بیمارستان متر250عمومی، حداقل هاي براي بیمارستان مربعمتر300دامپزشکی با زیربناي حداقل بیمارستان

مربع براي بیمارستان هاي اختصاصی حیوانات خانگی و متر225حداقل ،هاي اختصاصی نشخوارکنندگان و تک سمی ها
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احداث براي حسب تقاضا مربع براي بیمارستان هاي اختصاصی طیور و آبزیان متر175و حداقلحیوانات باغ وحش
ی ساختمان هاي موجود، با در نظرگرفتن فضاهاي مورد نیاز بر اساس جدول شماره ساختمان هاي جدید یا تغییرات اصالح

.شودارایهتوسط متقاضی تهیه و به نظام دامپزشکی استان منطبق با نقشه تیپ سازمان نظام، باید ،این ابالغیه)7(
با کد پیگیري، کفایت می کند.االمکان حتی: در مورد امالك فاقد سند رسمی، ارایه مبایعه نامه یا اجاره نامه عادي 1تبصره
نواقص درصورت مکان پیشنهادي باید بر اساس ضوابط مندرج در این ابالغیه مورد تایید نظام استان قرار گیرد. در: 2تبصره

اقدام نماید.در زمان مشخص شده نواقصبه رفع نسبت ، متقاضی باید مکان معرفی شده
ژنراتوراز باتري یا یو پی اس براي اتاق عمل در زمان محدود، از (برق اضطراري امین سامانهتدامپزشکی در بیمارستان -3-3-4- 4

.ناسب، الزامی استظرفیت مبا)براي ساختمان، تجهیزات برقی و یا ترکیبی از آن هاو آماه به کارخودکار
کلینیسین یک نفر،بیمارستانسرئیموسس و عنوان ه یک نفر دامپزشک بحداقلدامپزشکی در بیمارستان -3-3-4- 5

به عنوان یک نفر دامپزشک ومسئول فنی آزمایشگاهدامپزشک به عنوان مسئول درمانگاه، یک نفر دامپزشکی به عنوان 
یک در هرخواهند نمود و اداره بیمارستان با دارنده مجوز تاسیس همکاري در به صورت تمام وقتمسئول فنی داروخانه

خواهد بود.پاسخگوي مسئولیت هاي محوله، خود، تغال اشمحدوده پروانه 
درصد حد نصاب امتیاز مؤسس خواهد بود 80حد نصاب امتیاز الزم براي مسئولین درمانگاه و آزمایشگاه معادل :1تبصره
باشد.دامپزشک موسس و رئیس بیمارستان دامپزشکی می تواند مسئولیت  درمانگاه بیمارستان را نیز عهده دار : 2تبصره
یک نفر متخصص جراحی و یک نفردر بیمارستان هاي دامپزشکی اختصاصی نشخوارکنندگان و تک سمی ها :3تبصره

با دارنده مجوز تاسیس همکاري خواهند نمود و هریک در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوي متخصص مامایی
خواهد بود.مسئولیت هاي محوله، 

یک نفر متخصص جراحی و باغ وحش یا دام هاي کوچکحیوانات خانگیمپزشکی اختصاصی در بیمارستان هاي دا:4تبصره
با دارنده مجوز تاسیس همکاري خواهند نمود و هریک در محدوده پروانه اشتغال داخلی دام کوچک متخصص و یک نفر

خواهد بود.خود، پاسخگوي مسئولیت هاي محوله، 
بـا دارنـده مجـوز    متخصـص در گـرایش مربوطـه    یک نفر آبزیان، وطیوراصی اختصدامپزشکیهايدر بیمارستان:5تبصره

خواهد بود.تاسیس همکاري خواهند نمود و هریک در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوي مسئولیت هاي محوله، 
باشد. : صدور مجوز/ پروانه هاي تاسیس مراکز درمانی تخصصی صرفا براي متخصصین در همان گرایش مجاز می6تبصره
دامپزشکی تابع سیاست ها و بیمارستانمقررات و ضوابط حاکم بر آزمایشگاه دامپزشکی و داروخانه دامپزشکی سایر :7تبصره

ضوابط مربوط ابالغی سازمان خواهد بود.
ارسـتان  بیمدرمانگاه هـاي /درمانگاهفعالیت گرایش بیمارستان دامپزشکی باید مجهز به تجهیزات الزم بر اساس -6-3-3-4

باشد.
از مراجع هاي الزممجوزمستلزم دریافت در بیمارستان دامپزشکی، (پرتوتشخیصی)ه از دستگاه هاي مولد پرتو تبصره: استفاد

می باشد.دفتر حفاظت در برابر اشعه کشور)-(سازمان انرژي اتمی ایرانذي صالح 
یسئـ رمربـوط بـه عهـده موسـس یـا      يستورالعمل هادمقررات و مدیریت اجرایی پسماندهاي دامپزشکی برابر -7-3-3-4

مـورد تاییـد اداره کـل    مجاز جمع آوري و امحاء پسماند هايیا شرکتمدیریت پسماندبا ارایه قرارداد با سازمانبیمارستان 
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ذ اتخـا ،با توجه به شرایط و تفاوت هاي موجود در بین استان ها و شهرستان هـاي مختلـف  .خواهد بودمحیط زیست استان 
تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

ایـام خـارج از   براي موظف است مدیریت بیمارستان دامپزشکی به صورت شبانه روزي بوده و فعالیت بیمارستان-8-3-3-4
یـا از افـراد واجـد    و آنکـال خود در قالب کشیکواجد شرایط کارکنان شبانه ازنوبتیا شیفتکاري روزانه و ساعات موظف

نماید.اقدام،اعالم اسامی آن ها در تابلو نصب شده در محل مناسب جهت آگاهی مراجعانوپروانه اشتغالدارايط شرای
کز مایه کوبی:امر-4-3-4
ییدر محدوده جغرافیا)جهت یک نوع دام(اختصاصی /)دامانواعجهت مایه کوبی (به صورت عمومی کز مایه کوبی امر-1-4-3-4

مجاز به فعالیت می باشند:،به شرح زیریا وابسته و ت مستقلبه صورتعیین شده
تحـت  دامداري هاي روستایی و عشـایري مایه کوبی براي صرفا ،يو عشایرییروستادر قالب درمانگاه هاي دامپزشکی -1

.به صورت وابستهپوشش درمانگاه 
غ ابحیواناتحیوانات خانگی و یامایه کوبی ياربصرفا ،حیوانات خانگی و باغ وحشدامپزشکیدرمانگاه هايدر قالب -2

.به صورت وابستهتحت پوشش درمانگاه وحش
امپزشـکی دهـاي بیمارستاندرمانگاه هاي و )مجتمع هاي درمانی(پلی کلینیک ها دامپزشکی درمانگاه هايدر قالب -3

.وابستهبه صورتبرحسب گرایش فعالیت آن ها
دام هـاي بـزرگ   گـرایش  یکی از در می توانند وابستهی عمومی متقاضی مرکز مایه کوبی درمانگاه هاي دامپزشک: 1تبصره

با توجـه بـه تفـاوت    درمانگاه به فعالیت بپردازند.طیور منطبق با گرایش فعالیت غالب و(گاو، گوسفند، بز، شتر و تک سمی ها)
هد بود. هاي موجود در استان هاي مختلف اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خوا

یک سـال بـین مـدیریت    به مدت قرارداد با اعتبار حداقل ارایهانجام مایه کوبی در دامداري هاي صنعتی مستلزم:2تبصره
دامداري و مسئول درمانگاه دامپزشکی می باشد.

هـاي  بـا اولویـت کـاردان هـا و تکنسـین      سایر رده هـاي حرفـه دامپزشـکی   مجاز به بکارگیريمراکز مایه کوبی :3تبصره
نیمـه  افـراد بکارگیري ،تمام وقتافراددر صورت نبود می باشند.به صورت تمام وقت ،داراي مجوز مایه کوبیدامپزشکی

بالمانع خواهد بود.با موافقت کمیته استانی وقت 
و دحـداقل  و مرکـز مسئولحداقل یک نفر دامپزشک به عنوان موسس و مستقل دامپزشکی در مرکز مایه کوبی -2-4-3-4

همکاري خواهند نمـود و  مرکز مایه کوبیتاسیس/ پروانهبا دارنده مجوزنفر از سایر رده هاي دامپزشکی به عنوان مایه کوب
.خواهد بودهریک در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوي مسئولیت هاي محوله، 

نفر از سایر یکمرکز و حداقل ن مسئولحداقل یک نفر دامپزشک به عنواهتوابسدر مرکز مایه کوبی دامپزشکی -3-4-3-4
همکاري خواهد نمود و هریـک در محـدوده پروانـه اشـتغال خـود،      مرکزمسئولبا رده هاي دامپزشکی به عنوان مایه کوب

خواهد بود.پاسخگوي مسئولیت هاي محوله، 
مرکـز مایـه   مسـئول واند به عنوان می تواحد فنی بهداشتی مسئولدرمانگاه و یا مسئولدر مرکز مایه کوبی وابسته تبصره:

و با توجه به ممنوعیت صدور دو مجوز/ پروانه براي یک نفر مجوز / پروانه جداگانه اي صادر نخواهد کوبی انجام وظیفه نماید
شد و عبارت مجوز مایه کوبی وابسته با مدت اعتبار آن که تابعی از مدت اعتبار پروانه تاسیس درمانگاه است در ذیل مجـوز/  

پروانه تاسیس درمانگاه درج خواهد شد.
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مالکیت و یا اجـاره نامـه رسـمی حـداقل بـه      با ارایه سندي مناسبملزم به تامین فضامایه کوبیمجاز به کزامر-4-4-3-4
اسـتقرار  در برگیرنـده فضـاهاي الزم از جملـه:    مربـع متر45حداقل به مساحت ، مرکز مایه کوبی مستقلبرايسال1مدت 

ضـدعفونی و  شستشـو/ -نگهداري لباس کـار -نگهداري وسایل و تجهیزات مایه کوبی-خانه/ یخچال/ فریزرداستقرار سر-مسئول و کارکنان مرکز
دام هـاي بـزرگ و   و مرکز مایه کوبی وابسته (براي مرکـز مایـه کـوبی   استقرار برق اضطراري خودکار آماده بکار-انبار-سترون سازي

مترمربع، بـراي  25مساحت به حداقل دام هاي بزرگ با گرایش براي مرکز مایه کوبی،مترمربع30احت طیور حداقل به مس
20حداقل به مساحت براي مرکز مایه کوبی با گرایش آبزیان مترمربع،25مساحت به مرکز مایه کوبی باگرایش طیورحداقل 

امکانات، تجهیزات و لوازم مورد ،مترمربع)15مساحت به و براي مرکز مایه کوبی با گرایش حیوانات خانگی حداقلمترمربع 
د:نبه شرح زیر می باشنیاز 
خـودرو بـا  و جابجایی واکسـن و نقلحملواکسن (سردخانه، یخچال، فریزر و ...)نگهداريبراي امکانات زنجیره سرد -1

ابـزار  و ظـور واکسیناسـیون مطلـوب   در شـرایط الزم بـه من  واکسن مصرف سردخانه دار یا وسایل خنک کننده مناسب  و 
.الزامی استترموگرافنشانگر و ثبت کننده دما و تغییرات آن مانند دماسنج و 

وسـایل ظرفیـت بـا متناسـب کـار  ه و آمـاه بـ  خودکـار ژنراتـور سامانه برق اضطراري ماننـد بهمجهزبایدزنجیره سرد-2
.باشدسردکننده

کهباشدنحويبهبایدها چیدمانواکسنبهکافیبرودتو رسیدنهوانهبهیگردشجهتیخچال یاسردخانهدر- 3
توزیع شود.یکسانقسمت ها،تمامدربرودتوداشتهگردشبنديبستهاقالمبیندربتواندسردهواي

هداري و یا دماي مناسب براي نگسانتیگراددرجه2- 8بینراسردخانهداخلدمايبتواندبایدسردکنندهسیستم- 4
رویتقابلبیرونازبایدسردخانهداخلدماينماید و میزانتامینرا واکسن هاي خاص بر اساس توصیه سازنده واکسن 

نصب شده باشد.یا یخچالمیزان دماي درون سردخانهنشانگر تابلو، لذا روي در یا دیواره جلویی سردخانه، بایدباشد
، یا یخچالسردخانهسنج دررطوبتنصبهمچنینودمانوسانات ثبتتجهیا یخچال سردخانهدرترموگرافنصب- 5

.استالزامی
ملزم به ارایه نمودارهاي ثبت مرکز مایه کوبیالزامی است و واکسن هاي دامپزشکینصب ترموگراف خودروهاي حمل - 6

شده به اداره کل به صورت ماهانه و به هنگام بازدیدها، می باشد.
.وسایل و تجهیزات مایه کوبیسازيسترون ، ضدعفونی کننده وشستشول سایوتجهیزات و-7

با کد پیگیري، کفایت می کند.حتی االمکان: در مورد امالك فاقد سند رسمی، ارایه مبایعه نامه یا اجاره نامه عادي1تبصره
نواقص درصورت ستان قرار گیرد. درمکان پیشنهادي باید بر اساس ضوابط مندرج در این ابالغیه مورد تایید نظام ا: 2تبصره

اقدام نماید.در زمان مشخص شده نواقصبه رفع نسبت ، متقاضی باید مکان معرفی شده
تعیین شده مندرج در مجوز یـا پروانـه خـود مـی     در محدوده جغرافیایی مراکز مایه کوبی صرفا مجاز به فعالیت -5-4-3-4

.باشند
نمی دامداري هاي صنعتی درمایه کوبیمجاز به انجامروستایی و عشایري مپزشکی دادرمانگاه مرکز مایه کوبی -6-4-3-4

.باشد



١٥

را از مراکز مایه کوبی مجاز دریافت نموده واحدهاي تحت پوشش خود سیستم یکپارچه تولید خدمات مایه کوبی-7-4-3-4
خـود از  مورد نیـاز  سبت به تامین واکسن تواند نمیواکسن و حمل و نقل نگهداري زنجیره سرد امکانات و در صورت تامین 

اقدام نماید.خودفنی بهداشتیمسئولیت مسئول زیر نظر و با واکسنپخش استانیشرکت هايطریق 
مایـه  مرکـز  مسـئول مربوط به عهـده  يدستورالعمل هامقررات و مدیریت اجرایی پسماندهاي دامپزشکی برابر -8-4-3-4

مورد تایید اداره کل محـیط  مجاز جمع آوري و امحاء پسماند هايیا شرکتمدیریت پسماندنبا ارایه قرارداد با سازماکوبی 
اتخاذ تصمیم به ،با توجه به شرایط و تفاوت هاي موجود در بین استان ها و شهرستان هاي مختلف.خواهد بودزیست استان 

عهده کمیته استانی خواهد بود.
دامپزشکیمراکز درمانی یازمورد نو امکاناتفضاها-7جدول شماره 

درمانگاهفضاهاي مورد نیازردیف
پلی کلینیک

)مجتمع درمانی(
دفتر اشتغالبیمارستان

مرکز مایه کوبیبه اموردرمانی

--±±±سکوي پیاده کرن دام*1
--+±±پذیرش2
--+--اورژانس3
+++++اتاق مدیریت و کارکنان4
--+++مقید کردن و معاینه دام**مکان5
--+++کالبد گشایی و تشریحمکان6
--+±±یآزمایشگاهامکان 7
--±±±پرتوتشخیصیامکان 8
--+±±بخش جراحی9

--+±±بخش مامایی*10
--+--بخش بستري11
+-+++شستشو، ضدعفونی و استریلیزاسیون امکان12
+-+++نگهداري وسایل و تجهیزات امکان انبار و13
بسته بندي الشه، اندام ها و وسایل امکان14

غیرقابل شستشو و ضدعفونی
+++--

+-+±±برق اضطراري سامانه15

--±±±قفسه داروهاي اورژانسی16

+±+++جعبه کمک هاي اولیه 17
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ي دام هاي بزرگبراصرفا* 
براي دام هاي بزرگ و حیوانات خانگیصرفا**

الزامی است+ 
نیست/ مجازالزامی- 
.لیکن توصیه می شودایجاد آن الزامی نیست±

) باید متناسب با حجم فعالیت ها و تعداد واحدهاي هر 7مورد نیاز مندرج در جدول شماره (و امکاناتکلیه فضاهاتبصره:
، باشد. یبیمارستانو ، پلی کلینیک (مجتمع درمانی)یگاه هدرمانمجموعه 

تاسیس:/ پروانهمدت اعتبار مجوز-4-4
، بیمارسـتان هـا و مراکـز مایـه کـوبی      )مجتمـع هـاي درمـانی   پلی کلینیک ها (درمانگاه ها، مجوز/ پروانه تاسیس -1-4-4

اعتبار مجوز/ پروانه در صورت دارا بودن شرایط الزم بر ساله صادر می شود. بدیهی است پس از پایانسه با اعتبار دامپزشکی 
با مدت اعتبار پنج ساله مجوز/ پروانه تمدید امتیاز آموزشی الزم، حدنصاب اساس دستورالعمل سازمان نظام با تاکید برکسب 

.صادر خواهد شد
با اعتبار پروانه  پایان کثر یک ماه مانده به حدااز تاریخ صدور این ابالغیه بلی موظفند: کلیه دارندگان مجوز/ پروانه ق1تبصره

مراجعه به نظام استان نسبت به درخواست تمدید پروانه خود اقدام نمایند.
:جابجایی- 4- 5
دربیمارستان/ مرکز مایه کوبی دامپزشکی )/ مجتمع درمانی(پلی کلینیکدرمانگاه/ جابجایی یا انتقال محل -5-4- 1

با سطح امتیازي برابر در داخل استان شهرستان دیگر/شهرشهرستانی به یا /شهرياز و یاشهرستان /محدوده یک شهر
منوط به ابطال موافق کمیته استانی و صدور مجوز/ پروانه تاسیس جدیدکسب نظرباامتیازبندي مجدد گرفتندر نظربدون 

است.، بالمانعمجوز/ پروانه قیلی
از رستان / مرکز مایه کوبی دامپزشکی / بیما)مجتمع درمانی(پلی کلینیک/ درمانگاه جابجایی یا انتقال محل -5-4- 2

و کسب نظر موافق کمیته استانیاخل استان با در دبا سطح امتیازي باالتر شهرستان دیگر/شهرشهرستانی به /شهري
است.بالمانعلی،صدور مجوز/ پروانه تاسیس جدید منوط به ابطال مجوز/ پروانه قبکسب حد نصاب امتیاز الزم و

از استانی / بیمارستان / مرکز مایه کوبی دامپزشکی )مجتمع درمانی(پلی کلینیکدرمانگاه/جابجایی یا انتقال محل -5-4- 3
سیاست ها و و رعایت مفاد مندرج در استان هاي مبداء و مقصدکمیته هاي استانیکسب نظر موافق با به استان دیگر
بالمانع ،منوط به ابطال مجوز/ پروانه قبلیو صدور مجوز/ پروانه تاسیس جدیدامتیاز الزمحد نصابکسب ،ضوابط تاسیس

است.
به نظام استان راخودکتبی بل از انجام هرگونه اقدامی، درخواست متقاضی جابجایی موظف است حداقل سه ماه قتبصره:

به اداره دامپزشکیش بینی تمهیدات الزمت پیجهجهت بررسی و طرح موضوع در کمیته استانی و رونوشت درخواست را 
نماید.ارایهمحل

فصل چهارم: فعالیت-د
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کز او مرها بیمارستان ،)درمانیهاي مجتمع (پلی کلینیک ها ، هادرمانگاهدرپیشگیري و درمانیارایه خدماتوفعالیت-5
مستلزم حصول شرایط زیر است:دامپزشکی مایه کوبی

،این ابالغیـه 4-1بدیهی است براي موسسین واجد شرایط مندرج در بند از نظام استان.تاسیسروانه/ پمجوزداشتن-1-5
ضروري نمی باشد.اشتغالصدور پروانه 

و با کسب 4-1مندرج در بند شرایط مشروط به دارا بودنبراي سایر متقاضیان اشتغال در مراکز موضوع این ابالغیه -2-5
در قالب فرم شماره و سپردن تعهدنامه محضري این ابالغیه)1(مندرج در جدول شماره امتیاز درصد50حد نصاب حداقل 

پروانه اشتغال صادر خواهد شد.استانتوسط نظام )، 2(
که منع قانونی نداشته باشد به منظور فعالیت در درمانگاه/ واجد شرایطبراي متقاضیانوقت صرفا هپروانه اشتغال نیم-3-5

بـا  اسـتان نظام توسط و یا تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی موجود / بیمارستان دامپزشکی )مجتمع درمانی(نیکپلی کلی
:شودصادر میگرفتن موارد زیر در نظر

/)مجتمع درمانیپلی کلینیک (یت در درمانگاه/لنیم وقت براي اشخاص واجد شرایط جهت فعااشتغال صدور پروانه-1-3-5
.نمی گردددر این ابالغیه مندرجمات االزباوقت تمام اشخاصجایگزین پزشکیدامبیمارستان

/ بیمارسـتان )مجتمـع درمـانی  (پلـی کلینیـک  درمانگـاه/  در پروانه اشتغال نیمه وقتدامپزشکان متقاضیمورد در-2-3-5
هیـات  یـا غیر عضـاء هیـات علمـی   به عنوان اکهو یا تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانیبه عنوان همکارموجوددامپزشکی

رشـته هـاي   و همچنـین رزیـدنت هـاي   می باشندشاغل دولتی و غیردولتی در مراکز آموزشی و موسسات تحقیقاتی علمی 
مجتمع (پلی کلینیکدرمانگاه/ در پروانه اشتغال نیمه وقتمتقاضیدامپزشکی مرتبطعلوم بالینیبا گرایش هايتخصصی

و یا محـل تحصـیل   از محل خدمت خودموافقتباید نسبت به ارایه ،موجود به عنوان همکارشکیدامپز/ بیمارستان)درمانی
.قدام نمایندقوانین و مقررات مربوط، رعایتبا خود

بیمارسـتان )/مجتمـع درمـانی  (پلـی کلینیـک  درمانگـاه/  در پروانه اشتغال نیمه وقتدامپزشکان متقاضیمورد در-3-3-5
بایـد  ،شـاغل مـی باشـند   در سازمان هاي دولتی و غیردولتی تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی کهموجود و یا دامپزشکی

.قوانین و مقررات مربوط، قدام نمایندرعایتنسبت به ارایه موافقت از محل خدمت خود با 
کنسـین دامپزشـکی   کارشناس ارشد، کارشناس، کاردان، تکنسین و کمک تدامپزشکی اعم ازمتقاضیان سایر رده هاي-4-5

ملـزم بـه   ،، بیمارستان هاي دامپزشکی و مراکز مایه کوبی)مجتمع هاي درمانی(پلی کلینیک هادرمانگاه ها، فعالیت دربراي
.می باشند،استاننظام ازاشتغالکارتاخذ 

خدمت دوره ضرورت انجام-: براي صدور کارت اشتغال داشتن عضویت در سازمان نظام با ارایه کارت عضویت معتبر1تبصره
سو پیشینه موثر کیفري با ارایه گواهی از مراجع ذي ربط نداشتن سابقه-یا معافیت قانونی (ویژه آقایان) با ارایه کارت معتبر

الزامی است.)،3(فرم شماره در قالب تعهدنامه کاريسپردن و نداشتن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی-
پروانـه  سال توسط سازمان نظام صادر و مدت اعتبار آن تابع مدت اعتبـار  3ا اعتبار حداکثر به مدت کارت اشتغال ب:2تبصره

خدمت متقاضی خواهد بود.مرکز محل 
یاسـتان کمیتـه بـا کسـب موافقـت    دامپزشکی می تواند با ارایه درخواسـت کتبـی   مرکز درمانیموسس و یا مسئول -5-5

فاده نماید.حداکثر از یک ماه مرخصی سالیانه است
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با ارایه مستندات قابل قبول از جمله ودامپزشکی می تواند با ارایه درخواست کتبی مرکز درمانیموسس و یا مسئول -6-5
3حـداکثراز  ،کمیتـه اسـتانی  انجام امور درمانی، شرکت در دوره هاي آموزشی و مسافرت ضروري در صورت کسب موافقت 

مدت اعتبار مجوز/ پروانه خوداستفاده نماید.ماه متوالی مرخصی اضطراري در طول
و الزام به رعایت موارد زیر:)1شماره (سپردن تعهد محضري در قالب فرم -5--7

.، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه هاي سازمان در امور مرتبطضوابطقوانین، مقررات،کلیه رعایت -1
ط کار.شئونات اخالقی و حرفه اي در محیرعایت -2
قید شده است.مجوز/ پروانه تاسیس،چه در از آنغیردرتابلو و سربرگ ها عنوان دیگري ستفاده از نام واعدم -3
انجام به موقع و صحیح کالیبراسیون وسایل موجود اعم از وسایل سرمایشی، گرمایشی، برودتی، دماسنج، رطوبت سنج، - 5

طفاء حریق و غیره. ترازو، کپسول آتش نشانی و سیستم اعالن و ا
و ویرایش هاي بعدي ابالغی.8/8/1391مورخ 55919/10/91نویسی به شماره رعایت دستورالعمل نسخه -5
.محیط کارو ایمنی رعایت بهداشت- 6
، اداره کل براي انجام فرآیند هاي نظارتی (پایش، بازرسی، ارزیابی، ممیزي و نمونه برداري)، ارایه آمـار با کاملهمکاري-7

دامپزشـکی و اعـالم نتیجـه در    اداره کل و ادارهاطالعات و اسناد مربوط، رفع نواقص اعالمی در تذکرها و اخطارهاي کتبی 
.ها و نیز تسهیل شرایط نمونه برداري در موارد مورد نیاز به تشخیص اداره کلمهلت مقرر در اخطاریه

به مدت یک سال در شرایط مناسب و قابل دسترس.نگهداري مستندات حداقل گزارش مستمر و منظم عملکرد و -8
همکاري با اداره دامپزشکی در پذیرش دانشجویان رشته دامپزشکی براي کارآموزي.-9

. شده استپروانه صادره قید /مجوزکه درکاري موظف به صورت تمام وقت/ نیمه وقت/ شبانه روزي ساعاترعایت-10
هرستان و فصول مختلف سال، ساعت شروع و ساعت پایان ارایه خدمات هر مرکزبدیهی است بر اساس شرایط اقلیمی هر ش

با هماهنگی اداره دامپزشکی براي آگاهی و مراجعه دامداران، مرغداران، زنبورداران، آبزي پروران و ... اطالع درمانی باید
رسانی شود.

ابطال مجوز/ پروانه تاسیس و جلوگیري از ادامه فعالیت:- 6
یا جلوگیري از دامپزشکی ، بیمارستان و مرکز مایه کوبی)مجتمع درمانی(پلی کلینیک، درمانگاهوز/ پروانه تاسیس ابطال مج

زیر خواهد بود:هر یک از مواردادامه فعالیت به شرح 
درخواست کتبی صاحب مجوز/ پروانه تاسیس به نظام استان.-6- 1
می سازمان نظام یا مراجع ذي صالح قضایی. احکام صادره از هیات هاي بدوي و عالی انتظا-6- 2
مرکـز مایـه   /بیمارستان/)مجتمع درمانی(پلی کلینیک/درمانگاهغیر موجه عدم ارایه خدماتیا وتعطیلیدر صورت -3-6

ایه عدم ار/ماه تعطیلییک، اخطار اول پس از ماهیکبیش از طوالنیبه مدت دامپزشکی/ دفتر اشتغال به امور درمانیکوبی
/ غیرموجه و اخطار سوم پس از شـش مـاه تعطیلـی   / عدم ارایه خدماتماه تعطیلیسه، اخطار دوم پس از غیرموجهخدمات

غیرموجه، توسط اداره کل به دارنده مجوز تاسیس داده می شود و در صـورت بـی تـوجهی و ترتیـب اثـر      عدم ارایه خدمات
خواهد شد.داده ابطال مجوز/ پروانه تاسیستخلف به مراجع ذي صالح با درخواست گزارش ندادن، 
/ دفتـر  مرکـز مایـه کـوبی   /بیمارسـتان /)مجتمع درمانی(پلی کلینیک/درمانگاهفعالیت و یا ارایه خدماتدر صورت :1تبصره

مرکز/بیمارستان/)مجتمع درمانیپلی کلینیک (/درمانگاهبدون حضور موسس یا مسئولدامپزشکیاشتغال به امور درمانی
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انجام پذیرد، بالفاصله توسط اداره کـل بـه مرکـز اخطـار داده شـده و در      دامپزشکی/ دفتر اشتغال به امور درمانیمایه کوبی
گزارش تخلف به مراجع ذي صـالح بـا درخواسـت ابطـال     صورت ادامه و یا تکرارضمن اقدام براي جلوگیري از ادامه فعالیت،

مجوز/ پروانه تاسیس داده خواهد شد. 
: تشخیص غیرموجه بودن تعطیلی یا عدم ارایه خدمات به عهده کمیته استانی خواهد بود.2رهتبص

: نظارتپنجمفصل -ه
:نظارت-7
، هادرمانگاهبراي صدور مجوز تاسیس/ پروانه حاکمیتی ابالغی سازمان نظام موظف به اجراي این سیاست ها و ضوابط -1-7

فرآیند صدور مجوز دامپزشکی می باشد و نظارت برکز مایه کوبیاو مرهایمارستان ، ب)درمانیهاي مجتمع (پلی کلینیک ها
می باشد.سازمانعهده بربا سیاست هاي حاکمیتی اعالمی، عملکرد مراکز فوق الذکرانطباق تاسیس و 

خسارات درصورت عدم رعایت مفاد سیاست ها و ضوابط تاسیس ابالغی سازمان در صدور مجوز تاسیس، پاسخگوي-7- 2
احتمالی به عهده صادرکننده مجوز تاسیس خواهد بود.

تفسیر مفاد سیاست ها و ضوابط ابالغی به عهده سازمان بوده و در صورت هرگونه ابهام در این زمینـه، سـازمان نظـام    -3-7
موظف به استعالم از سازمان خواهد بود.  

مجـوز و ارایـه   و ضوابط تاسیس، ثبـت درخواسـت، صـدور    شامل جاري سازي، اطالع رسانی سیاست هاکلیه خدمات -4-7
هاي الزم به صورت برخط از طریق سامانه الکترونیکی سازمان، پس از ایجاد بستر الزم باید صورت پذیرد.گزارش 

سازمان نظام موظف است فرآیندهاي کاري صدور مجوز تاسیس را در مجموعه اي از فعالیت هاي ساختاریافته و با هم -7- 5
هر مرحله فرآیند به نتایج اقداماتهفته توسط نظام استان دورتبط به گونه طراحی و اجرایی نماید که حداکثر ظرف مدت م

متقاضی اعالم شود.  
: در صورت منفی بودن پاسخ، ذکر دالیل الزامی است.1تبصره
.به عهده سازمان نظام، خواهد بود: مسئولیت عدم پاسخگویی نظام استان در هر مرحله فرایند و به هر دلیلی 2تبصره

صادره را بالفاصله پس از صدور و اشتغال به امور درمانیتاسیس/ پروانه هاينظام استان موظف است رونوشت مجوز-7- 6
جهت اعمال فرآیندهاي نظارتی به اداره کل ارسال نماید.

مجتمع هاي ا(پلی کلینیک ه، هادرمانگاهد نظارت بر انطباق عملکر«در فرم مجوز/ پروانه تاسیس درج عبارت -7- 7
مسئولیت بر سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعالمی در صالحیت و ، بیمارستان ها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی )درمانی

الزامی است.»سازمان و ادارات تابعه خواهد بود
مجتمع (پلی کلینیک ها، هادرمانگاهق عملکرد تاسیس و همچنین نظارت بر انطبا/ پروانهنظارت بر صدور مجوزنحوه -7- 8

از اختیارات سازمانبرسیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعالمی، دامپزشکیو مراکز مایه کوبیها ، بیمارستان )درمانیهاي 
.خواهد بود

درمانگاهضوابط تاسیس اجراي این سیاست ها و ضوابط حاکمیتی از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد و اولین ویرایش سیاست ها و 
ابالغی سازمان به )،IVO /18/94(با کد (دامپزشکیکوبیها و مراکز مایه ، بیمارستان)درمانیهاي مجتمع پلی کلینیک ها(، ها

مجتمعپلی کلینیک ها (، هادرمانگاهکه مغایر با دومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس 11/10/1395–68910/10/95شماره 
خواهد بود، کان لم یکن و ملغی اعالم می شود. دامپزشکیو مراکز مایه کوبیها ، بیمارستان )انیدرمهاي
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الف)- 1فرم شماره (
تعهد نامه محضري

دامپزشکی/ بیمارستان/ مرکز مایه کوبی)مجتمع درمانی(پلی کلینیکدرمانگاه/ موسس 
......  صادره از  ...  شماره ملی  ..........  فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی  ... ... اینجانب دکتر  ...  ....  نام پدر  ...  شماره شناسنامه

/ بیمارستان/ مراکز مایه )مجتمع درمانی(پلی کلینیکدرمانگاه/ ... ... از دانشکده دامپزشکی دانشگاه ...  متقاضی مجوز/ پروانه تاسیس
دهستان...، متعهد می شوم که با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، ...بخش..شهرستانتهراندر استان دامپزشکی کوبی

سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابالغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه هاي مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل 
نمایم.

خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادي نداشته، عضو هیئت علمی هیچ یک از درهیچ وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی، اشتغال به - 1
بهداشتی کشتارگاه ها، مسئول فنیدانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور نبوده، هیچیک از مجوزها یا پروانه هاي 

واردات)، توزیع و فروش /مراکز تامین (تولیدکارخانه هاي خوراك دام و مکمل سازي ها، مراکز بسته بندي فرآورده هاي خام دامی،
دارو، دامداري ها، مرغداري ها، آبزي پروري ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري 

یا در صورت دریافت، اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه هاي ذي صالح تا کنون اخذ ننموده ام و
و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.تاکنون باطل گردیده است

) آئین نامه 20از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهاي (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات هاي انتظامی مندرج در ماده (-2
.و سایر مراجع ذي صالح محروم نمی باشمحرفه اي شاغالن حرفه دامپزشکیاجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و

به اجراي کلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان دامپزشکی - 3
.هد می گردممتعکشور، سازمان نظام جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان، 

پلی درمانگاه/ با رویت کامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابالغی سازمان دامپزشکی کشور براي صدور مجوز/ پروانه تاسیس - 4
متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه کاري خود ،دامپزشکی/ بیمارستان/ مراکز مایه کوبی)مجتمع درمانیکلینیک(

ت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمایم.جلوگیري نموده و درصور
هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهاي قاچاق، تاریخ مصرف و مصرف از تهیه، فروش متعهد می گردم - 5

ر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره گذشته و یا داروي تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از ه
دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاري الزم را داشته باشم.

ردنی به اداره دامپزشکی متعهد به گزارش مستمر و منظم عملکرد وگزارش سریع و به موقع بیماري هاي هشدار دادنی/ گزارش ک- 6
شهرستان خواهم بود.

بر در مواقع بروز و شیوع بیماري هاي واگیر دامی و غیرمنتظره،و ادارات تابعه کشور هد به همکاري با سازمان دامپزشکیمتع- 7
اساس دستورالعمل هاي ابالغی خواهم بود.

و ، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایرانکی کشورمتعهد به همکاري با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزش-8
واحدهاي تابعه در اعمال فرآیندهاي نظارتی خواهم بود.

متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاري رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.-9
) ثابت گردد، دستگاه صادر کننده مجوز/ پروانه، محق به 9و 3،2،1، 4، 5، 6، 8،7درصورتی که خالف موارد فوق (بندهاي- 10

به پیگیري مورد تخلف از طریق مراجع ذي صالح مربوط، خواهد بود و محق تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور 
حق اعتراض نخواهم داشت.

امضاء ...نام و نام خانوادگی  ...  ...                   
تاریخ... ... ...  
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ب)- 1فرم شماره (
تعهد نامه محضري

دامپزشکیدفتر اشتغال به امور درمانیموسس 
تخصصی  ... ... اینجانب دکتر  ...  ....  نام پدر  ...  شماره شناسنامه  ......  صادره از  ...  شماره ملی  ..........  فارغ التحصیل دوره عمومی/

تهراندر استان دامپزشکی دفتر اشتغال به امور درمانیاز دانشکده دامپزشکی دانشگاه ...  متقاضی مجوز/ پروانه تاسیس... ... 
شهرستان  ...  بخش  ...  دهستان  ...، متعهد می شوم که با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط 

ها، شیوه نامه ها و بخشنامه هاي مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.حاکمیتی ابالغی، دستورالعمل 
بهداشتی کشتارگاه ها، کارخانه هاي خوراك دام و مکمل مسئول فنیمور درمانی،ااشتغال به هیچیک از مجوزها یا پروانه هاي- 1

(تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداري ها، مرغداري ها، سازي ها، مراکز بسته بندي فرآورده هاي خام دامی، مراکز تامین 
آبزي پروري ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه 

و متعهد ریافت، تاکنون باطل گردیده استدر سطح استان ها و سایر دستگاه هاي ذي صالح تا کنون اخذ ننموده ام و یا در صورت د
می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.

) آئین نامه 20از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهاي (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات هاي انتظامی مندرج در ماده (-2
م.محروم نمی باشن حرفه دامپزشکی و سایر مراجع ذي صالح اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغال

به اجراي کلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان دامپزشکی - 3
می باشم.متعهد کشور، سازمان نظام جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان، 

دفتر اشتغال به امور درمانی ضوابط حاکمیتی ابالغی سازمان دامپزشکی کشور براي صدور مجوز/ پروانه با رویت کامل سیاست ها و- 4
متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه کاري خود جلوگیري نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب ،دامپزشکی

امپزشکی شهرستان گزارش نمایم.را در اسرع وقت به اداره د
از تهیه، فروش و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهاي قاچاق، تاریخ مصرف متعهد می گردم - 5

داره گذشته و یا داروي تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به ا
دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاري الزم را داشته باشم.

متعهد به گزارش مستمر و منظم عملکرد وگزارش سریع و به موقع بیماري هاي هشدار دادنی/ گزارش کردنی به اداره دامپزشکی - 6
شهرستان خواهم بود.

در مواقع بروز و شیوع بیماري هاي واگیر دامی و غیرمنتظره، بر و ادارات تابعه کشور اري با سازمان دامپزشکیمتعهد به همک- 7
اساس دستورالعمل هاي ابالغی خواهم بود.

متعهد به همکاري با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران و -8
اي تابعه در اعمال فرآیندهاي نظارتی خواهم بود.واحده

متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاري رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.-9
نه، محق به ) ثابت گردد، دستگاه صادر کننده مجوز/ پروا9و 2،1، 3، 4، 5، 6، 7، 8درصورتی که خالف موارد فوق (بندهاي - 10

تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیري مورد تخلف از طریق مراجع ذي صالح مربوط، خواهد بود و 
حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی  ...  ...                    امضاء ...
تاریخ... ... ...  



٢٢

)الف-2فرم شماره (
امه محضريتعهد ن

)تمام وقت(دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال
تخصصی  ... ... اینجانب دکتر  ...  ....  نام پدر  ...  شماره شناسنامه  ......  صادره از  ...  شماره ملی  ..........  فارغ التحصیل دوره عمومی/

/ بیمارستان/ مراکز مایه )مجتمع درمانی(پلی کلینیکدرمانگاه/ درپروانه اشتغال ... ... از دانشکده دامپزشکی دانشگاه ...  متقاضی 
شهرستان  ...  بخش  ...  دهستان  ...، متعهد می شوم که با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، در استان تهراندامپزشکی کوبی

نامه هاي مربوط، به موارد مندرج در این تعهد مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابالغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخش
نامه عمل نمایم.

درهیچ وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی، اشتغال به خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادي نداشته، عضو هیئت علمی هیچ یک از - 1
بهداشتی کشتارگاه ها، مسئول فنیهاي دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور نبوده، هیچیک از مجوزها یا پروانه 

واردات)، توزیع و فروش /کارخانه هاي خوراك دام و مکمل سازي ها، مراکز بسته بندي فرآورده هاي خام دامی، مراکز تامین (تولید
دامپزشکی جمهوري دارو، دامداري ها، مرغداري ها، آبزي پروري ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام 

اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه هاي ذي صالح تا کنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، 
و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.تاکنون باطل گردیده است

) آئین نامه 20ندهاي (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات هاي انتظامی مندرج در ماده (از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق ب-2
.محروم نمی باشماجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشکی و سایر مراجع ذي صالح 

شنامه هاي صادره از طرف سازمان دامپزشکی به اجراي کلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخ- 3
می باشم.متعهد کشور، سازمان نظام جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان، 

پلی درمانگاه/ اشتغال دربا رویت کامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابالغی سازمان دامپزشکی کشور براي صدور پروانه - 4
متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه کاري خود ،دامپزشکیمارستان/ مراکز مایه کوبی/ بی)مجتمع درمانی(کلینیک

اداره دامپزشکی شهرستان گزارش ل مرکز و مسئوجلوگیري نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به 
نمایم.

و خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهاي قاچاق، تاریخ مصرف هر گونه دارو مصرف تجویزاز تهیه، متعهد می گردم - 5
گذشته و یا داروي تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره 

بعه همکاري الزم را داشته باشم.دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تا
ل مرکز و مسئومتعهد به گزارش مستمر و منظم عملکرد وگزارش سریع و به موقع بیماري هاي هشدار دادنی/ گزارش کردنی به - 6

اداره دامپزشکی شهرستان خواهم بود.
بیماري هاي واگیر دامی و غیرمنتظره، بر در مواقع بروز و شیوع و ادارات تابعه متعهد به همکاري با سازمان دامپزشکی کشور - 7

اساس دستورالعمل هاي ابالغی خواهم بود.
متعهد به همکاري با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران و -8

واحدهاي تابعه در اعمال فرآیندهاي نظارتی خواهم بود.
خرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاري رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.متعهد می گردم آ-9
) ثابت گردد، دستگاه صادر کننده مجوز/ پروانه، محق به 9و 2،1، 3، 4، 5، 6، 7، 8درصورتی که خالف موارد فوق (بندهاي - 10

محق به پیگیري مورد تخلف از طریق مراجع ذي صالح مربوط، خواهد بود و تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور 
حق اعتراض نخواهم داشت.

تاریخ  .. / .. / ....نام و نام خانوادگی  ...  ...                    امضاء ...



٢٣

ب)-2فرم شماره (
تعهد نامه محضري

)نیمه وقت(دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال 
صی  ... ... انب دکتر  ...  ....  نام پدر  ...  شماره شناسنامه  ......  صادره از  ...  شماره ملی  ..........  فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصاینج

ایه / بیمارستان/ مراکز م)مجتمع درمانی(پلی کلینیکدرمانگاه/ ... ... از دانشکده دامپزشکی دانشگاه ...  متقاضی پروانه اشتغال در
شهرستان  ...  بخش  ...  دهستان  ...، متعهد می شوم که با آگاهی از تهراندر استان  دامپزشکی / دفتر اشتغال به امور درمانیکوبی

مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابالغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه هاي مربوط، به 
رج در این تعهد نامه عمل نمایم.موارد مند

بهداشتی کشتارگاه ها، کارخانه هاي خوراك دام و مکمل سازي ها، مراکز بسته مسئول فنیهیچیک از مجوزها یا پروانه هاي - 1
و سایر بندي فرآورده هاي خام دامی، مراکز تامین (تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداري ها، مرغداري ها، آبزي پروري ها

موارد مشابه را از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان ها و 
و متعهد می گردم بیش از یک سایر دستگاه هاي ذي صالح تا کنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاکنون باطل گردیده است

.ور همزمان نداشته باشم.پروانه مرتبط به ط
) آئین نامه 20از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهاي (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات هاي انتظامی مندرج در ماده (-2

.محروم نمی باشماجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشکی و سایر مراجع ذي صالح 
وانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان دامپزشکی به اجراي کلیه ق- 3

می باشم.متعهد کشور، سازمان نظام جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان، 
پلی درمانگاه/ صدور پروانه اشتغال در با رویت کامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابالغی سازمان دامپزشکی کشور براي- 4

متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه کاري خود ،دامپزشکی/ بیمارستان/ مراکز مایه کوبی)مجتمع درمانی(کلینیک
زارش ل مرکز و اداره دامپزشکی شهرستان گمسئوجلوگیري نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به 

نمایم.
از تهیه، تجویز و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهاي قاچاق، تاریخ مصرف متعهد می گردم - 5

گذشته و یا داروي تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره 
رستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاري الزم را داشته باشم.دامپزشکی شه

ل مرکز و مسئومتعهد به گزارش مستمر و منظم عملکرد وگزارش سریع و به موقع بیماري هاي هشدار دادنی/ گزارش کردنی به - 6
اداره دامپزشکی شهرستان خواهم بود.

ي با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماري هاي واگیر دامی و غیرمنتظره، بر متعهد به همکار- 7
اساس دستورالعمل هاي ابالغی خواهم بود.

متعهد به همکاري با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران و -8
تابعه در اعمال فرآیندهاي نظارتی خواهم بود.واحدهاي

متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاري رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.-9
، محق به ) ثابت گردد، دستگاه صادر کننده مجوز/ پروانه9و 2،1، 3، 4، 5، 6، 7، 8درصورتی که خالف موارد فوق (بندهاي - 10

تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیري مورد تخلف از طریق مراجع ذي صالح مربوط، خواهد بود و 
حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی  ...  ...                    امضاء ...
تاریخ... ... ...  



٢٤

)الف- 3(فرم شماره 
مه کاريتعهد نا

(تمام وقت)ي متقاضی کارت اشتغالسایر رده ها
.. ....  اینجانب      ...  ....      نام پدر  ...       شماره شناسنامه  ......       شماره ملی   ..........   داراي مدرك تحصیلی  ... .

تلفن ثابت     ........   تلفن همراه   ........... پالك  ...  ...    کوچههرستان  ... شتهران نشانی محل سکونت: استان 
مرکز / بیمارستان دامپزشکی /دامپزشکی)مجتمع درمانی(پلی کلینیک/درمانگاه دامپزشکی /اشتغال در متقاضی

ط، به مربويدستورالعمل ها، ضوابط ومفاد قوانین، آیین نامه ها، مقرراتاز ، متعهد می شوم که با آگاهی مایه کوبی
موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

در هیچ سازمان و نهاد دولتی، اشتغال به خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادي نداشته و از سازمان دامپزشکی کشور و - 1
درسطح استان ها و سایر دستگاههاي ، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعهادارات تابعه

ذي صالح تا کنون مجوزي براي اشتغال در مراکز غیردولتی، اخذ ننموده ام.
از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهاي (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات هاي انتظامی مندرج در ماده - 2
ع ذي صالح قرار ) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشکی و سایر مراج20(

محروم نمی باشم.ندارم
دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان ضوابط، به اجراي کلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، - 3

می باشم.متعهد دامپزشکی کشور، سازمان نظام جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان، 
، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري رشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشورمتعهد به همکاري با کا- 4

و واحدهاي تابعه در اعمال فرآیندهاي نظارتی خواهم بود.اسالمی ایران
در مواقع بروز و شیوع بیماري هاي واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اداره کل دامپزشکی استانمتعهد به همکاري با - 5

مل هاي ابالغی خواهم بود.اساس دستورالع
خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین هاي دامپزشکی واکسن هر گونه و مصرفاز تهیه متعهد می گردم - 6

قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر یک از جرایم و دامپزشکی داروهاي 
نمایم.اداره دامپزشکی شهرستان گزارش ل مرکز و همزمان بهمسئورا بهتخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب 

، محق به کارت اشتغالکننده ) ثابت گردد، دستگاه صادر6و 2،1، 3، 4، 5درصورتی که خالف موارد فوق (بندهاي - 7
ي مورد تخلف از پیگیراداره کل دامپزشکی استان محق به وکارت اشتغالو یا خودداري از تمدید تعلیق یا ابطال 

.جبران خسارت وارده خواهم بوداینجانب پاسخگوي طریق مراجع ذي صالح مربوط، خواهد بود و 

نام و نام خانوادگی   ... ...    امضاء ...
تاریخ  ...



٢٥

ب)- 3(فرم شماره 
تعهد نامه کاري

وقت)سایر رده هاي متقاضی کارت اشتغال (نیمه

.. ....  اینجانب      ...  ....      نام پدر  ...       شماره شناسنامه  ......       شماره ملی   ..........   داراي مدرك تحصیلی  ... .
.....  شهرستان  ...    کوچه    ...   پالك  ...    تلفن ثابت   ........   تلفن همراه   ......تهراننشانی محل سکونت: استان  

دامپزشکی / بیمارستان دامپزشکی / مرکز مایه )مجتمع درمانی(پلی کلینیکمتقاضی اشتغال در / درمانگاه دامپزشکی /  
مربوط، به موارد يدستورالعمل ها، ضوابط واز مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقرراتکوبی، متعهد می شوم که با آگاهی 
مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

از سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه درسطح - 1
استان ها و سایر دستگاههاي ذي صالح تا کنون مجوزي براي اشتغال در مراکز غیردولتی، اخذ ننموده ام.

و (ط) موضوع مجازات هاي انتظامی مندرج در ماده از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهاي (و)، (ز)، (ح) - 2
،) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشکی و سایر مراجع ذي صالح20(

محروم نمی باشم.
مان دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره از طرف سازضوابط، به اجراي کلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، - 3

می باشم.متعهد دامپزشکی کشور، سازمان نظام جمهوري اسالمی ایران و واحدهاي تابعه در سطح استان، 
، سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی به همکاري با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور- 4

د.خواهم بو، متعهدو واحدهاي تابعه در اعمال فرآیندهاي نظارتیایران
در مواقع بروز و شیوع بیماري هاي واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس اداره کل دامپزشکی استانبه همکاري با - 5

خواهم بود.، متعهددستورالعمل هاي ابالغی
خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین واکسن هاي دامپزشکی هر گونه و مصرفاز تهیه متعهد می گردم - 6

قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر یک از جرایم و زشکی دامپداروهاي 
نمایم.اداره دامپزشکی شهرستان گزارش ل مرکز و همزمان بهمسئوتخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به

، محق به کارت اشتغالکننده تگاه صادر) ثابت گردد، دس6و 2،1، 3، 4، 5درصورتی که خالف موارد فوق (بندهاي - 7
پیگیري مورد تخلف از اداره کل دامپزشکی استان محق به وو یا خودداري از تمدید کارت اشتغالتعلیق یا ابطال 

.اینجانب پاسخگوي جبران خسارت وارده خواهم بودطریق مراجع ذي صالح مربوط، خواهد بود و 

امضاء ...نام و نام خانوادگی   ... ...    
تاریخ  ...




