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 :مقدمه  صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان
های ذیاجرای صحیح قوانین و مقررات با دستگاه درای، استاندارد سازی مشاغل و همکاری تنظیم روابط حرفه    

دستورالعمل در این راستا ان است. جمهوری اسالمي ایر دامپزشکيربط از جمله اهداف و وظایف سازمان نظام 

 3ماده  4و  3به استناد بند ، بخش غیردولتي صدور/تمدید مجوز یا پروانه خدمات دامپزشکي ارزشیابي متقاضیان

و منابع طبیعي و قانون نظام  بخش كشاورزی وریقانون افزایش بهره 2ماده  ،نظام دامپزشکي ج.ا.ا قانون سازمان

 كه ،25/12/1386مورخ  70467/31بخشنامه شماره و  آیین نامه نظارت بهداشتي 19ماده ، جامع دامپروری كشور

 :به شرح زیر مي باشد به تصویب رسید ج.ا.ا شورای مركزی سازمان نظام دامپزشکي 31/03/1394 در جلسه مورخ

گیرد به شرح ذيل قرار ميها و اصطالحاتي که در اين دستورالعمل مورد استفاده ، واژهتعاريف -1ماده 

 : باشدمي

 باشد.ميسازمان نظام دامپزشکي جمهوری اسالمي ایران  منظورسازمان نظام:   -1-1

 باشد.ميسازمان دامپزشکي كشور  منظور: سازمان دامپزشکي -1-2

 باشد.ميجمهوری اسالمي ایران  شورای مركزی سازمان نظام دامپزشکي منظورشورای مركزی:  -1-3

 باشد.مي نظام دامپزشکي استانشورای  منظورنظام استان: شورای  -1-4

 ،(هاكلینیكپلي) درماني هایمجتمع ،(هاكلینیك)هادرمانگاهخدمات دامپزشکي بخش غیر دولتي شامل:  -1-5

و  كوبيمایه ،مصنوعي تلقیح مراكزاشتغال به امور درماني،  ،يدام هایبیمارستان ها،داروخانه ها،آزمایشگاه

 باشد.مي ...

سازمان برای فعالیت  یندی است كه در آن شرایط عمومي، فني و تخصصي اعضای حقیقيا: فرارزشیابي -1-6

و سطح كیفیت كارهای در دست انجام یا انجام شده اعضای در زمینه ارائه خدمات فني دامپزشکي 

 گیرد.ميمورد بررسي و تأیید قرار حقیقي در مقاطع یا دوره زماني معین 

ها         ا  به آنكه اصطالح ارزشیابيای است كه برای هر یك از عوامل تعیین شده برای نمرهعبارت از امتیاز:  -1-7

 گیرد.، تعلق ميشودميبندی اطالق امتیازصالحیت و  عیینضوابط ت

باید از عوامل تعیین شده  فرد واجد صالحیتحد نصاب: حداقل امتیاز از مجموع امتیازاتي است كه هر   -1-8

  كسب نماید. ارزشیابيبرای 

را در سازمان  ارزشیابي: متشکل از كارشناسان منتخبي است كه انجام امور مربوط به ارزشیابيكمیته  -1-9

 عهده دارند.ه نظام ب

 پذیرش تقاضای منظور اعالم ه دستورالعمل ب : مجوز رسمي است كه براساس ضوابط این امتیازگواهي   -1-10

 گردد.صادر ميپروانه  یا تمدید مجوز/صدور برایاعضای دامپزشکي 

كه به منظور انتقال دانش و تجارب تخصصي و شغلي مرتبط با حرفه است كارآموزی: برنامه آموزشي  -1-11

به  باشند،مي دامپزشکي نظام یا سازمان یید سازمانمورد تأ عضو سازمان نظام كه از دامپزشکان

ارائهي یا سازمان دامپزشکنظام سازمان های خدمات دامپزشکي توسط یا پروانه مجوزمتقاضیان صدور 

 گردد.مي

ای، های علمي، سمینار، گردهمایي، كنگره و سمپوزیوم در سطوح ملي، منطقهشامل نشست :كنگره -1-12

 .گرددبرگزار ميآموزشي  فني و -علميبا اهداف است كه المللي و جهاني ای، بینقاره

اطالعات دانش روز علمي كه در نتیجه تحقیقات و یا تجارب علمي و گردآوری آخرین نوشته : مقاله -1-13

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  تدوین شده و در یکي از نشریات معتبر داخلي یا خارجي

 مورد پذیرش قرار گرفته باشد. به چاپ رسیده و یا موزش پزشکيدرمان و آ یا وزارت بهداشت،

های فني و شغلي ه مهارتبرنامه آموزشي است كه با هدف ارتقاء سطح علمي و توسع :آموزشي كارگاه -1-14

 شود.كنندگان برگزار ميبا مشاركت و تبادل نظر شركتو صورت تئوری و عملي ه ب
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و  به نام شخص متقاضي الملليیا بین كه در سطح داخليو اكتشافاتي  تاختراعا :اختراع و اكتشاف -1-15

 .به ثبت رسیده باشند و در حرفه دامپزشکي كاربرد داشته باشند صالحهای ذیتوسط سازمان
 

 کلیات: -2ماده 

 ،(هاكلینیك) هادرمانگاهخدمات دامپزشکي اعم از  پروانه/مجوزبرای صدور و تمدید حداقل امتیازات مورد نیاز 

اشتغال به امور درماني،  دامي، هایبیمارستان ها،داروخانه ها،آزمایشگاه ،(هاكلینیك پلي) درماني هایمجتمع

 باشد:به شرح ذیل مي كوبيمایه و مصنوعي تلقیح مراكز

 :(مجوز/پروانهبرای شروع فعالیت در امور دامپزشکي )صدور  عمومي و آموزشيحداقل امتیاز  -2-1

 امتیاز   200در تهران  -2-1-1

 امتیاز     170شهرها در كالن -2-1-2

 امتیاز 110شهرها ها غیر از كالندر مراكز استان -2-1-3

 امتیاز              80ها در شهرستان -2-1-4

 امتیاز 50 محروم و كمتر توسعه یافتهدر مناطق  -2-1-5

 :به ازای هر سال فعالیت در امور دامپزشکي مجوز/پروانهبرای تمدید  آموزشيحداقل امتیاز  -2-2
 امتیاز آموزشي 45در تهران  -2-2-1

 امتیاز  آموزشي 30شهرها در كالن -2-2-2

 امتیاز آموزشي  25شهرها ها غیر از كالندر مراكز استان -2-2-3

 آموزشي                         امتیاز  20ها در شهرستان -2-2-4

         امتیاز آموزشي 15 محروم و كمتر توسعه یافتهدر مناطق  -2-2-5
 

 :ارزشیابيبراي  هاي دامپزشكيو ساير رده دامپزشكانشرايط  - 3ماده

 اسالمي ایرانتابعیت دولت جمهوری  -3-1
ای دامپزشکي برای دامپزشکان دكتری حرفهمعتبر  التحصیليگواهي موقت فارغ/نامهدانش دارا بودن -3-2

از یکي از  های دامپزشکيبرای سایر رده مرتبطارشد كارشناسي  یا ، كارشناسيمدارك كارداني و

 آوری یید وزارت علوم، تحقیقات و فنتأ مورد مراكز معتبر

های رده سایربرای دامپزشکان و  دامپزشکيدارا بودن كارت معتبر نظام و  نظام سازمانعضویت در  -3-3

 دامپزشکي

های بدوی و عالي انتظامي هیأت قطعي ای براساس آرایهای حرفهنداشتن محرومیت از فعالیت -3-4

 ارزشیابيدر زمان  نظام سازمان

 گرفت.تبصره: پس از طي دوران محرومیت مورد ارزشیابي قرار خواهند 

 های مربوطهطبق فرم ارزشیابيارائه درخواست  -3-5
 

 ارزشیابي کشوريکمیته براي نظارت و پیگیري اجراي دقیق ضوابط و مقررات اين دستورالعمل  -4ماده 

 با وظايف زير تشكیل مي گردد:

 نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و ارزیابي عملکرد كمیته استاني ارزشیابي  -4-1

صادره از سوی شورای نظام  شکایات واصله و در صورت نیاز تجدید نظر در ارزشیابي ،بررسي پیشنهادات  -4-2

 استان

 بازنگری و پیشنهاد اصالح دستورالعمل به شورای مركزی  -4-3

یابد با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت ميتشکیل و حداقل هر سه ماه یك بار  جلسات كمیته ارزشیابي  -4-4

 باشد.نفر از اعضای كمیته قابل اجرا مي 3حداقل ی موافق رأبا و تصمیمات متخذه 

 رساند.كمیته صورتجلسات را تنظیم و به امضاء اعضای كمیته مي دبیر -1تبصره 

 شود.نظام برای اجرا ابالغ مي رئیس سازمان مصوبات حسب مورد توسط -2تبصره 
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 د:نباشکمیته کشوري ارزشیابي متشكل از افراد ذيل مي -5ماده 

 سازمان نظام )رئیس(رئیس  -5-1

 سازمان نظام )نایب رئیس( بهداشت، آموزش و توسعهمعاون  -5-2

 رئیس سازمان دامپزشکي یا نماینده تام االختیار وی -5-3

 معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکي  -5-4

 به انتخاب رئیس سازمان نظام نظام استانی هایك نفر از اعضای شورا -5-5

 علوم در شورای مركزی سازمان یا نماینده ایشان وزیر نماینده -5-6

 رئیس سازمان نظامنظام شاغل در بخش غیردولتي به انتخاب سازمان یك نفر از اعضای شورای مركزی  -5-7
 )دبیر(

براي ارزيابي مدارک و مستندات و اجراي اين دستورالعمل در نقاط مختلف کشور در هر استان  – 6ماده

 گردد:با وظايف و اختیارات زير تشكیل مي اني ارزشیابياست اي با نام کمیتهکمیته

 ربط در صورت نیازهای الزم از مراجع ذیبررسي مدارك متقاضي و استعالم -6-1

  دستورالعملارزشیابي متقاضي طبق  -6-2

 سه یاهای شماره دو تعیین و تصویب امتیاز متقاضي در فرم -6-3

كمیته استاني رئیس  توسط در صورت كسب حداقل امتیاز الزم امتیاز متقاضي گواهي ارزشیابيصدور  -6-4

 ارزشیابي

به  مستندات و گزارشات ارزشیابيضبط مدارك در پرونده ارزشیابي متقاضي و ارسال مستندسازی و  -6-5

 روز 20ظرف مدت  كشوری كمیته ارزشیابي

 پذیرد.استعالم مورد نیاز توسط رییس شورای نظام استان انجام مي -تبصره
  

 باشد:متشكل از افراد ذيل ميارزشیابي استاني  تهیکم - 7ماده

 )رئیس كمیته( نظام استانشورای یس رئ -7-1

 به عنوان دبیر شورایك نفر از اعضای شورای استاني به انتخاب  -7-2

 نظام عضو سازمان جهاد استان مراكز تحقیقاتيیا و  ی استانهایك نفر از اعضای هیأت علمي دانشگاه -7-3

 شورای نظام استانرئیس به انتخاب 

 مدیر كل دامپزشکي استان یا نماینده تام االختیار وی -7-4

ی نظام شورابه انتخاب استان  دامپزشکي خصوصيشاغل در بخش  دامپزشکي نفر از اعضای نظام یك -7-5

 استان

 گردد.جایگزین مي نظام استانشورای یك نفر از اعضای  3در صورت عدم تحقق بند  -1 تبصره

  .یابدنفر از اعضاء رسمیت مي سهبا حضور تشکیل و حداقل هر ماه یك بار  جلسات كمیته ارزشیابي -2تبصره 
 

 :متقاضي امتیازعوامل امتیازآور براي تعیین  اتضوابط و نحوه محاسبه امتیاز -8ماده 

 مجوز/پروانهصدور  برايامتیاز الزم   -8-1

 به شرح زیر برخوردار باشند:الزم های زیر باید از امتیازات فعالیت در مکان مجوز/پروانهكلیه متقاضیان دریافت 

 امتیاز 200امتیاز آموزشي = حداقل  150امتیاز عمومي + حداقل  50: حداقل*تهران

 امتیاز 170امتیاز آموزشي = حداقل  130امتیاز عمومي + حداقل  40شهرها: حداقل كالن

 امتیاز 110امتیاز آموزشي = حداقل  80امتیاز عمومي + حداقل  30ها: حداقل شهرها غیر از كالنمراكز استان

 امتیاز 80امتیاز آموزشي = حداقل  60امتیاز عمومي + حداقل  20ها: حداقل شهرستان

 امتیاز 50امتیاز آموزشي = حداقل  35امتیاز عمومي + حداقل  15: حداقل و كمتر توسعه یافته مناطق محروم

 است. هكوو فیروز های دماوندهای تهران به جز شهرستانمنظور تهران بزرگ و كلیه شهرستان *
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بر اساس تقسییمات كشیوری طبقیه بنیدی      محروم و كمتر توسعه یافتهها و مناطق كالن شهرها، شهرستان: تبصره

 .  شوندمي
 

 مجوز/پروانه تمديد برايامتیاز الزم   -8-2

 2شماره بر مبنای جدول اند برای تمدید آن باید امتیازات آموزشي را دریافت نموده مجوز/پروانهدامپزشکاني كه قبال 

 .نمایند كسب -3-8بند  موزشيآبخش 

 امتیاز آموزشي 45به ازای هر سال هران: ت

 امتیاز آموزشي 30به ازای هر سال شهرها: كالن

 امتیاز آموزشي 25به ازای هر سال شهرها: ها غیر كالنمراكز استان

 امتیاز آموزشي 20به ازای هر سال ها: شهرستان

 امتیاز آموزشي 15به ازای هر سال : محروم و كمتر توسعه یافتهمناطق 
 

  عبارتند از: نحوه محاسبه امتیازات بخش عمومي و آموزشي -8-3

 :(مجوز/پروانه)صدور  بخش عموميالف( 

  امتیاز 50حداكثر              سابقه كار دامپزشکي      -1

 امتیاز       1       و غیر مرتبط  امتیاز 3 مجوز/پروانهمرتبط با هر سال سابقه كار  -1-1

 امتیاز   4ساله   4بدوی انتظامي برای هر دوره  هایعضویت در هیأت   -1-2

 امتیاز 4ساله     4های تخصصي سازمان نظام برای هر دوره عضویت دركمیته   -1-3

 امتیاز        10برای تمام مدت سوابق كارشناسان اداری فني دامپزشکي دولتي و غیر دولتي    -1-4
 

 امتیاز        20حداكثر                          تحصیالت تکمیلي         -2

 امتیاز  DVSc 20  و  Ph.D مجوز/پروانهمرتبط با  -2-1

 امتیاز MPH    10و MPVM،  MSc مجوز/پروانهمرتبط با   -2-2

 امتیاز  DVSc       10و  Ph.D مجوز/پروانهغیر مرتبط با  -2-3

 امتیاز  MPH     5و  MPVM ، MSc مجوز/پروانهغیر مرتبط با  -2-4
 

 امتیاز   15حداكثر                          سوابق ایثارگری           -3

 1شماره  جدولبراساس توضیحات 

         امتیاز      20حداكثر                                        تعداد پرسنل -4

   امتیاز 3های دامپزشکي  سایر رده، امتیاز 5ای دامپزشکي ی حرفهدكتربا مدرك  هر نفر 

 امتیاز 20حداكثر               در استان محل درخواستسکونت  -5

 امتیاز              4ماه  12به ازای هر 

 امتیاز 20ساله   4در شورای مركزی سازمان نظام برای هر دوره عضویت  -6

 امتیاز      10ساله   4عالي انتظامي برای هر دوره  عضویت در هیأت -7

 امتیاز 10ساله   4عضویت در شوراهای استاني نظام دامپزشکي برای هر دوره   -8

        امتیاز 165جمع كل                  

 توزيع امتیازات مربوط به سوابق ايثارگرينحوه  -1جدول شماره 

 امتیاز میزان مدت خدمت داوطلبانه در جبهه مدت اسارت درصد جانبازي رديف

  5 ماه 12 - 3 ماه 12 - 3 درصد 10 - 5 1

 8 ماه 30تا  ماه 30تا  درصد 25تا  2

 11 ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 35تا  3

 13 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 50تا  4

 15 ماه 60باالتر از  ماه 60باالتر از  درصد 50باالتر از  5
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 :(مجوز/پروانهو تمدید آموزشي )صدور ( بخش ب

 (مجوز/پروانه)براي صدور و تمديد  بخش آموزشي -2جدول شماره 

 امتیاز تمديد امتیاز صدور شرح عنوان رديف

1 
های عملي )كارآموزی( شركت در دوره

 مرتبط
 امتیاز 1روز  5هر 

كسب  مجوز/پروانهبرای صدور 

 .الزامي استامتیاز  20
 امتیاز 20حداكثر 

 حضور در كنگره 2
امتیاز بنا به تشخیص  5تا  1هر روز 

 كمیته استاني
 بدون سقف امتیاز  30حداكثر 

 در كنگره ه مقالهارائ 3
 امتیاز 5هرمقاله 

 ارائه مقاله الزامي است.
 امتیاز 20حداكثر  امتیاز 20حداكثر 

 امتیاز 30حداكثر  امتیاز  30حداكثر  امتیاز 5هر روز   آموزشي كارگاه 4

5 
 -علميانتشار مقاله در نشریات 

 معتبرپژوهشي و ترویجي 

امتیاز در نشریات  5تا  1هر مقاله بین 

امتیاز در  3تا  1علمي پژوهشي و 

نشریات ترویجي بنا به تشخیص 

 كمیته استاني

 امتیاز  40حداكثر  امتیاز  20حداكثر 

 امتیاز  30حداكثر  امتیاز  30حداكثر  امتیاز 10هر اختراع  اختراع و اكتشاف 6

7 
مرتبط  شده تألیفكتب علمي  چاپ

 دامپزشکي 

متیاز بنا به ا 20تا   5هر كتاب  

 تشخیص كمیته استاني
 امتیاز  60حداكثر  امتیاز  30حداكثر 

8 
چاپ كتب علمي ترجمه شده مرتبط 

 دامپزشکي

امتیاز بنا به  10تا   2هر كتاب  

 تشخیص كمیته استاني
 امتیاز  30حداكثر  امتیاز  20حداكثر 

 امتیاز  70حداكثر  امتیاز  70حداكثر  امتیاز  5هر دوره  های مدون شركت در دوره 9

10 

و  هاهای مدون و كارگاهتدریس دوره

های مدون غیر حضوری دوره تألیف

 سازمان نظاممورد تأیید 

 امتیاز 5تا  3 دوره یا كارگاههر 

 بنا به تشخیص كمیته استاني
 امتیاز 30حداكثر  امتیاز 30حداكثر 

 امتیاز 30حداكثر  امتیاز 30حداكثر  امتیاز 1روز  5هر  پذیرش كارآموز 11

 

 .الزامي است مجوز/پروانهركت در كارآموزی مرتبط برای صدور ش -1تبصره 

 شود.محسوب ميبرای هر نفر  مقاله 2حداكثر امتیاز هر كنگره در  -2تبصره 

درصد، بیرای   50درصد ، برای نفر دوم  60ول یا نگارنده اول مقاله یا كتب برای نویسنده مسؤمیزان امتیاز  -3تبصره 

 شود.درصد در نظر گرفته مي 10درصد و برای سایرین  40نفر سوم 

 تواند به صورت غیر حضوری باشد.هر نفر در سال ميدرصد امتیازات  30حداكثر  -4تبصره 
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 باشد.ساعت مي 6هر روز جلسه آموزشي حداقل  -5تبصره 

بیرای   امتییاز   25حیداقل   ،برای تهران های مدوندورهامتیاز از  35كسب حداقل  مجوز/پروانهبرای صدور  -6تبصره 

 .ها الزامي استامتیاز برای شهرستان 20 حداقل و هاو مراكز استانشهرها كالن

و كیالن  رای تهیران بهای آموزشي مدون امتیاز از امتیازات دوره 35كسب حداقل  مجوز/پروانهبرای تمدید  -7تبصره

امتیاز بیرای منیاطق    10ها و حداقل امتیاز برای شهرستان 20حداقل  ،هاامتیاز برای مراكز استان 25حداقل شهرها، 

 باشد.الزامي مي توسعه یافتهمحروم و كمتر 

 باشد.تعیین و احتساب امتیازات به عهده كمیته استاني ارزشیابي مي -8تبصره 

 ربط استعالم كند.تواند برای تأیید مدارك ارائه شده از مراجع ذیكمیته ارزشیابي مي -9تبصره 

تا مدت  مجوز/پروانهپس از صدور  محروم و كمتر توسعه یافتهدر مناطق  دوره مدونامتیاز  كسب -10تبصره 

 است. مانعبا اخذ تعهد بال سالیك

 باشد.نفر كارآموز در سال الزامي مي 2پذیرش حداقل در مراكز استان مجوز/پروانه برای تمدید  -11تبصره 

 

 نحوه تقاضاي اعضا براي ارزشیابي:  -9ماده  

حاوی اطالعات مربوط به متقاضي و نکات ضروری كه متقاضیان تقاضای كتبي خود را مطابق فرم شماره یك كه 

متقاضي الزم است تعهد و رعایت نماید تکمیل و به همراه مدارك زیر به دبیرخانه شورای نظام استان ارائه

 كند.مي

 فتوكپي مدرك تحصیلي  -9-1

برابر اصل شده توسط شورای نظام استان در  8یك نسخه تصویر مستندات مربوط به بندهای ماده  -9-2

 صورت درخواست استفاده از امتیازات بندهای مذكور

ریال به حساب سازمان نظام برای  500.000رسید بانکي مربوط به پرداخت هزینه ارزشیابي به مبلغ  -9-3

 ربطی مراجع ذیهای بعد بنا به ضریب رسمي تورم اعالم شده از سوو برای سال 1394ارزشیابي در سال 

 پرسنلي دو قطعه عکس -9-4
 

صدور گواهي ارزشیابي متقاضیان توسط كمیته استاني ارزشیابي و با امضای رئیس شورای نظام استان  -10ماده  

 گیرد.انجام مي

ه روز از ابالغ نتیج 20توانند ظرف مدت متقاضیان ارزشیابي شده در صورت اعتراض به نتیجه ارزشیابي مي -11ماده 

در صورت عدم تغییر نتیجه،  ارزشیابي ارسال نمایند. استاني ارزشیابي اعتراض خود را به شورای نظام استان یا كمیته

 موضوع در كمیته ارزشیابي كشوری مطرح خواهد شد.

به تصویب شورای مركزی  31/03/1394تبصره در تاریخ  18بند و  50ماده،  12این دستورالعمل در  - 12ماده 

 ها ابالغ گردد.مقرر شد برای اجرا به شورای نظام دامپزشکي استان رسید و
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 پروانهمجوز/امتیازات صدور  -3شماره  جدول

حداقل 

امتیاز الزم 

برای شروع 

فعالیت در امور 

 دامپزشکي

 جمع امتيازات امتياز آموزشي امتياز عمومي محل فعاليت

 امتیاز 200 امتیاز 150 امتیاز 50 تهران

 امتیاز 170 امتیاز 130 امتیاز 40 شهرهاكالن

 امتیاز 110 امتیاز 80 امتیاز 30 غیر از كالن شهرها هامراكز استان

 امتیاز 80 امتیاز 60 امتیاز 20 هاشهرستان

 امتیاز 50 امتیاز 35 امتیاز 15 و كمتر توسعه یافته مناطق محروم
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ي 
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 سابقه كار دامپزشکي

 امتیاز 1امتیاز و غیر مرتبط  3 مجوز/پروانههر سال سابقه كارمرتبط با 

 امتیاز 50حداكثر 
 امتیاز 4ساله   4های بدوی انتظامي برای هر دوره عضویت در هیأت

 امتیاز 4 ساله 4های تخصصي سازمان نظام برای هر دورهعضویت دركمیته

 امتیاز 10برای تمام مدت سوابق كارشناسان اداری فني دامپزشکي دولتي و غیردولتي

 تحصیالت تکمیلي
 امتیاز MPH 10و MPVM ، MScامتیاز،  DVSc 20و  Ph.Dمرتبط با پروانه: 

 امتیاز 20حداكثر 

 امتیاز MPH 5و MPVM ، MScامتیاز ،  DVSc 10و  Ph.Dغیر مرتبط با پروانه: 

 امتیاز15حداكثر  1شماره  جدولمطابق  سوابق ایثارگری

 امتیاز  20حداكثر  امتیاز 3 های دامپزشکيامتیاز، سایر رده 5ای دامپزشکي دكترای حرفه تعداد پرسنل

 امتیاز  20حداكثر  امتیاز 4ماه  12به ازای هر  سکونت در استان محل درخواست

 بدون سقف امتیاز 20ساله  4برای هر دوره  مركزی سازمان نظامعضویت در شورای 

 بدون سقف امتیاز 10ساله  4برای هر دوره  عالي انتظامي عضویت در هیأت

 بدون سقف امتیاز 10ساله  4برای هر دوره  عضویت در شوراهای استاني نظام دامپزشکي

ي
زش

مو
ش آ

خ
ب

 

 امتیاز الزامي 20  امتیاز 1روز  5هر  مرتبطهای عملي )كارآموزی( شركت در دوره

 امتیاز  30حداكثر  امتیاز بنا به تشخیص كمیته استاني 5تا  1هر روز  حضور در كنگره

 امتیاز 20حداكثر  (الزامي استدر كنگره ارائه مقاله ) امتیاز 5هرمقاله  ارائه مقاله در كنگره

 امتیاز  30حداكثر  امتیاز 5هر روز   آموزشي كارگاه

پژوهشي و  -انتشار مقاله در نشریات علمي

 ترویجي معتبر

امتیاز در نشریات ترویجي بنا  3تا  1امتیاز در نشریات علمي پژوهشي و  5تا  1هر مقاله بین 

 به تشخیص كمیته استاني
 امتیاز  20حداكثر 

 امتیاز  30حداكثر  امتیاز 10هر اختراع  اختراع و اكتشاف

 امتیاز  30حداكثر  امتیاز بنا به تشخیص كمیته استاني 20تا   5هر كتاب   چاپ كتب علمي تألیف شده مرتبط دامپزشکي 

 امتیاز 20حداكثر  امتیاز بنا به تشخیص كمیته استاني 10تا   2هر كتاب   چاپ كتب علمي ترجمه شده مرتبط دامپزشکي

 امتیاز  70حداكثر  امتیاز  5هر دوره  های مدون شركت در دوره

های های مدون و كارگاهلیف دورهتدریس و تأ

 مورد تأیید سازمان نظام

 امتیاز 5تا  3هر دوره یا كارگاه 

 بنا به تشخیص كمیته استاني
 امتیاز 30حداكثر 

 امتیاز 30حداكثر  امتیاز 1روز  5هر  پذیرش كارآموز

 امتیاز 455 جمع كل
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  امتیازات تمديد پروانه -4شماره  جدول

حداقل 

امتیاز الزم 

برای 

تمدید 

پروانه 

فعالیت در 

امور 

 دامپزشکي

 امتياز آموزشي براي هر سال محل فعاليت

 امتیاز 45 تهران

 امتیاز 30 شهرهاكالن

 امتیاز 25 غیر از كالن شهرها هامراكز استان

 امتیاز 20 هاشهرستان

 امتیاز 15 و كمتر توسعه یافته مناطق محروم
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 امتیاز 20حداكثر  امتیاز 1روز  5هر  های عملي )كارآموزی( مرتبطشركت در دوره

 بدون سقف امتیاز بنا به تشخیص كمیته استاني 5تا  1هر روز  حضور در كنگره

 امتیاز 20حداكثر  (الزامي استدر كنگره ارائه مقاله )  امتیاز 5هرمقاله  ارائه مقاله در كنگره

 امتیاز 30حداكثر  امتیاز 5هر روز  آموزشي كارگاه

 پژوهشي و ترویجي معتبر -انتشار مقاله در نشریات علمي
تا  1امتیاز در نشریات علمي پژوهشي و  5تا  1هر مقاله بین 

 استانيامتیاز در نشریات ترویجي بنا به تشخیص كمیته  3
 امتیاز  40حداكثر 

 امتیاز  30حداكثر  امتیاز 10هر اختراع  اختراع و اكتشاف

 امتیاز  60حداكثر  امتیاز بنا به تشخیص كمیته استاني 20تا   5هر كتاب   شده مرتبط دامپزشکي  تألیفچاپ كتب علمي 

 امتیاز  30حداكثر  امتیاز بنا به تشخیص كمیته استاني 10تا   2هر كتاب   چاپ و انتشار كتب علمي ترجمه شده مرتبط دامپزشکي

 امتیاز  70حداكثر  امتیاز  5هر دوره  های مدون شركت در دوره

 های مورد تأیید سازمان نظامهای مدون و كارگاهدوره تألیفتدریس و 
 امتیاز 5تا  3هر دوره یا كارگاه 

 بنا به تشخیص كمیته استاني
 امتیاز 30حداكثر 

 امتیاز 30حداكثر  امتیاز 1روز  5هر  پذیرش كارآموز

 امتیاز 360 جمع كل
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 پدر :نام  -3نام خانوادگي :                           -2نام:                                   -1

 محل تولد : -5تاریخ تولد :                           -4

 كد ملي: -8محل صدور :                              -7شماره شناسنامه :                   -6

   هاسایر رده        دكتری عمومي     مدرك تحصیلي : دكتری تخصصي  -9

  تحصیلي تاریخ اخذ مدرك  -10     

       هاسایر رده -الف

   دانشکده محل تحصیل :  -معدل :                                  -        

 دكتری عمومي : -ب 

 دانشکده محل تحصیل :  -معدل :                                  -        

         های یك تا دو ساله:دیپلما یا دوره  -ج 

 دانشکده محل تحصیل :  -                 معدل :  -   رشته تحصیلي :  -        

 (: DVScیا   PhDدكتری تخصصي ) -د 

 دانشکده محل تحصیل :  -                 معدل :  -   رشته تحصیلي :  -       

 شماره و تاریخ مجوز / پروانه :  -12      شماره نظام دامپزشکي :               -11

 محل كار :  و كدپستي آدرس  -13

 محل سکونت : و كد پستي آدرس  -14

 تلفن محل كار/ منزل / همراه: -15       

 آدرس پست الکترونیك:  -16

 محل امضای متقاضي

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 مدارك پيوست :  -

-  

o  مدرك تحصیلي      آخرین تصویر 

o كپي شناسنامه 

o  مربوط به پرداخت هزینه ارزشیابي بانکياصل فیش  

o  سه در چهارپرسنلي دو قطعه عکس 

o  نظام دامپزشکيفعال تصویر كارت عضویت 

o تصویر صفحه اول و آخر پایان نامه 

o خارجي(  -صفحه اول مقاالت علمي )داخلي 

o مرتبط های عمليتصویر گواهي شركت در دوره 

o های آموزش مدونتصویر گواهي شركت در دوره 

o های آموزشي یر گواهي شركت در كارگاهتصو 

o مقاله( -های دامپزشکي )پوسترتصویر مدرك حضور و ارائه مقاله در كنگره 

o  رساني سازمان نظامسوابق آموزشي مندرج در سامانه آموزشي پایگاه اطالعتصویر 

o و یا ترجمه شده تصویر جلد و شناسنامه كتاب منتشر شده 

o  خارجي( -اكتشاف )داخليتصویر گواهي ثبت اختراع و 

  

 فرم اخذ مشخصات متقاضي صدور/تمديد مجوز يا پروانه فعاليت در امور دامپزشكي -1فرم شماره 
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 -----: دامپزشكي شماره نظام                   --------نام خانوادگي:      -----نام:  

 شهرستان : نام           تهران                                   متقاضي فعالیت در:

 شهرستان : نام            شهرها                          كالن

 استان : نام                                  هامراكز استان

 شهرستان : نام                                     هاشهرستان

 نام منطقه :         و كمتر توسعه یافته محروم مناطق

 

 امتياز

 ------------نوع فعالیت: 

 

 

 

انواع امتیازات مربوط به شروع 

 فعالیت در امور دامپزشکي

  سابقه كار دامپزشکي

  تحصیالت تکمیلي

  سوابق ایثارگری

  تعداد پرسنل

  سکونت در استان محل درخواست

  مركزی سازمان نظام عضویت در شورای

  عالي انتظامي عضویت در هیأت

  عضویت در شوراهای استاني نظام دامپزشکي

  های عملي )كارآموزی( مرتبطشركت در دوره

  حضور در كنگره

  ارائه مقاله در كنگره

  آموزشي كارگاه

  پژوهشي و ترویجي معتبر -انتشار مقاله در نشریات علمي

  و اكتشافاختراع 

  شده مرتبط دامپزشکي  تألیفچاپ كتب علمي 

  چاپ كتب علمي ترجمه شده مرتبط دامپزشکي

  های مدون شركت در دوره

  های مورد تأیید سازمان نظامهای مدون و كارگاهدوره تألیفتدریس و 

  پذیرش كارآموز

  مجموع امتیازات

 :ياستان اعضای كمیتهمحل امضای 

 تاریخ:

  

 استاني ارزشیابي تکمیل شود.( )توسط كمیته بندي امتيازات مربوط به متقاضيان صدور مجوز/پروانهجمع -2فرم شماره 
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 :ياستان كمیته اعضایمحل امضای 

 تاریخ:

 

 

 

 

 

 -----شماره نظام:                      --------نام خانوادگي:     -----نام: 

 تهران                                      نام شهرستان : متقاضي فعالیت در:

 شهرها                                نام شهرستان :كالن

 نام استان :      ها                       مراكز استان

 ها                                نام شهرستان :شهرستان

 نام منطقه :         و كمتر توسعه یافته مناطق محروم

 

 تيازام

 ------------نوع فعالیت: 

 

 

 

انواع امتیازات مربوط به تمدید 

 پروانه فعالیت در امور دامپزشکي

  )كارآموزی( مرتبطهای عملي شركت در دوره

  حضور در كنگره

  ارائه مقاله در كنگره

  آموزشي كارگاه

  پژوهشي و ترویجي معتبر -انتشار مقاله در نشریات علمي

  اختراع و اكتشاف

  شده مرتبط دامپزشکي  تألیفچاپ كتب علمي 

  چاپ كتب علمي ترجمه شده مرتبط دامپزشکي

  های مدون شركت در دوره

  های مورد تأیید سازمان نظامهای مدون و كارگاهدوره تألیفتدریس و 

  پذیرش كارآموز

  مجموع امتیازات

 استاني ارزشیابي تکمیل شود.( )توسط كمیته مجوز/پروانه تمديدبندي امتيازات مربوط به متقاضيان جمع -3فرم شماره 

 


