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سياستها و ضوابط تأسيس و فعاليت
درمانگاه ،مجتمع درمانی (پلی کلينيک) ،بيمارستان و مراکز مایهکوبی دامپزشكی

فصل اول .کليات

مقدمه
اين دستورالعمل به منظور تبیین سیاستها و ضوابط حاكمیتی در زمینه صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت درمانگاه ،مجتمع
درمانی(پلیكلینیک) ،بیمارستان و مراكز مايهكوبی دامپزشکی ،ساماندهی ،مديريت و نظارت بر اين مراكز و تعیین وظايف و الزامات
مؤسس در جهت تحقق اهداف و تکالیف قانونی سازمان و رعايت اصول علمی و فنی در نسخه نويسی ،تشخیص و درمان و
پیشگیری از بیماری های دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام و مانعزدايی ،تسهیل و تسريع در ارائه خدمات به تولید-
كنندگان و بهره برداران در راستای تأمین بهداشت دام و سالمت آحاد جامعه تدوين و جهت اجرا ابالغ میشود.

اهداف
 -1تعیین سیاستها و ضوابط حاكمیتی تأسیس درمانگاه ،مجتمع درمانی (پلیكلینیک) ،بیمارستان و مراكز مايهكوبی دامپزشکی
 -2نظارت بر نحوه صدور مجوز تأسیس درمانگاه ،مجتمع درمانی (پلیكلینیک) ،بیمارستان و مراكز مايهكوبی دامپزشکی بر اساس
سیاست ها و ضوابط حاكمیتی اعالمی.
 -3تعیین سیاستها و ضوابط حاكمیتی فعالیت درمانگاه ،مجتمع درمانی (پلیكلینیک) ،بیمارستان و مراكز مايهكوبی دامپزشکی
 -4نظارت بر انطباق عملکرد درمانگاه ،مجتمع درمانی (پلیكلینیک) ،بیمارستان و مراكز مايهكوبی دامپزشکی بر سیاستها و ضوابط
حاكمیتی اعالمی.

تعاریف واژه ها و اصطالحات
واژه ها و اصطالحاتی كه در اين مجموعه به كار می رود ،دارای مفاهیم زير است:
 -1سازمان :سازمان دامپزشکی كشور
 -2سازمان نظام :سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ايران
 -3اداره كل :اداره كل دامپزشکی استان
 -4نظام استان :شورای نظام دامپزشکی استان
-5اداره دامپزشكی :اداره دامپزشکی شهرستان
 -6قانون سازمان :قانون سازمان دامپزشکی كشور -مصوب خرداد  1350مجلسین شورای ملی و سنا
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 -7قانون افزایش بهره وري :قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی -مصوب تیر  1389مجلس شورای
اسالمی
 -8دام :به حیوانات (خشکی زی يا آبزی) مهره دار (پستانداران ،پرندگان ،خزندگان ،دوزيستان و ماهیان) يا بی مهره اطالق
می شود
 -9مراكزدرمانی :در اين دستورالعمل به درمانگاه( كلینیک) ،مجتمع درمانی (پلیكلینیک) و بیمارستان دامپزشکی اطالق میشود
 -10مجوز تأسيس :مجوزی است كه در قالب سیاستها و ضوابط حاكمیتی سازمان برای متقاضی واجد شرايط مندرج در اين
ابالغیه توسط سازمان نظام با مدت اعتبار يک سال به منظور تأسیس درمانگاه /مجتمع درمانی (پلیكلینیک) /بیمارستان و مركز
مايهكوبی دامپزشکی صادر میشود.
-11پروانه فعاليت :مجوزی است كه در قالب سیاست ها و ضوابط حاكمیتی سازمان و پس از اتمام عملیات و فرايند تأسیس
مركز درمانی و مايهكوبی و به منظور فعالیت و بهره برداری توسط ادارات كل دامپزشکی استان ها با مدت اعتبار سه سال صادر می-
شود.
 -12نظارت :مجموعه اقداماتی كه به صورت مستمر بر انطباق عملکرد سازمان نظام بر سیاستها و ضوابط حاكمیتی اعالمی
سازمان و همچنین بازرسی (سنجش عملکرد) و ممیزی (ارزيابی) مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی در راستای رعايت ضوابط و
برنامه های حاكمیتی صورت می پذيرد.
-13درمانگاه (كلينيک) دامپزشكی :به مركزی اطالق می شود كه در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به طور تمام وقت،
نیمه وقت ،به صورت سرپايی در محل درمانگاه از طريق پذيرش دام ،معاينه ،آزمايش ،تجويز دارو و يا از طريق اعزام اكیپ های سیار
در محدوده جغرافیايی تعیین شده ،با رعايت دستورالعملها و ضوابط فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی كشور فعالیت مینمايد.
تبصره  :1درمانگاه دامپزشکی سیار به صورت تمام وقت يا نیمه وقت و صرفا از طريق عزيمت و مراجعه به محل نگهداری دام در
حوزه تحت پوشش در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی فعالیت می كند و مجاز به پذيرش دام بیمار يا الشه دام در محل دفتر
مربوط نیست.
تبصره  :2آن دسته از درمانگاههای دامپزشکی موجود كه در پروانه فعالیت آنها محدوده جغرافیايی روستايی و عشايری قید شده
است صرفا مجاز به ارائه خدمات امور تشخیصی ،درمانی ،پیشگیری و بهداشتی دام های روستايی و عشايری در محدوه جغرافیايی
مربوط را به صورت تمام وقت به عهده خواهند داشت.
 -14مجتمع درمانی (پلیكلينيک) دامپزشكی :به مركزی اطالق می شود كه در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به طور
تمام وقت و به صورت سرپايی در محل مجتمع درمانی (حداقل دو درمانگاه) از طريق پذيرش دام ،معاينه ،آزمايش ،تجويز دارو و يا از
طريق اعزام اكیپ های سیار در محدوده جغرافیايی تعیین شده ،با رعايت دستورالعمل ها و ضوابط فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی
كشور فعالیت مینمايد.
 -15بيمارستان دامپزشكی :به مركزی اطالق می شود كه شامل بخشهای درمانگاه،آزمايشگاه و داروخانه میباشد و در زمینه
ارائه خدمات بهداشتی ،تشخیصی و درمانی به صورت شبانه روزی از طريق پذيرش دام ،معاينه ،آزمايش ،تجويز دارو ،جراحی و در
صورت لزوم بستری كردن در محل بیمارستان و يا اعزام اكیپ های سیار به محل استقرار دام در محدوده جغرافیايی تعیین شده ،با
رعايت دستورالعمل ها و ضوابط فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی كشور فعالیت مینمايد.
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 -16مركز مایهكوبی (واكسيناسيون) :به مركزی اطالق می شود كه در زمینه ارائه خدمات مايهكوبی (واكسیناسیون) با رعايت
دستورالعمل ها و ضوابط فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی كشور به صورت تمام وقت در محدوده جغرافیايی تعیین شده ،فعالیت می
نمايد.
 -17پروانه اشتغال به امور درمانی :پروانه ای است كه بر اساس سیاست ها و ضوابط حاكمیتی سازمان برای متقاضیان واجد
شرايط برای اشتغال در مراكز موضوع اين دستورالعمل به صورت تمام وقت و يا نیمه وقت در محدوده جغرافیايی يا مکان تعیین شده
توسط اداره كل صادر میشود.
تبصره :ساير رده های حرفه دامپزشکی (پیرادامپزشکان) شامل تکنسین ،كاردان دامپزشکی ،بهداشتیاردامپزشکی ،كاردان و
كارشناس علوم آزمايشگاهی دامپزشکی ،كارشناس ارشد میکروبیولوژی دامپزشکی و كارشناس ارشد بیوشیمی بالینی دامپزشکی است
كه حسب مورد برای اشتغال و فعالیت آنها در يکی از مراكز موضوع اين دستورالعمل ،كارت اشتغال (تمام وقت يا نیمه وقت) توسط
اداره كل صادر میشود.
 -18داروهاي اورژانسی :داروهای دامپزشکی كه به منظور درمان اضطراری به میزان محدود وجود آنها در درمانگاههای
دامپزشکی ،ضروری است و توسط مسئول درمانگاه از داروخانه های دامپزشکی در محدوده جغرافیايی تعیین شده تامین میشود.
 -19پسماند :به كلیه پسماندهای عفونی يا غیرعفونی كه در مراكز موضوع اين ابالغیه تولید می شود ،اطالق می گردد.
 -20كميسيون مركزي :كمیسیون مركزی تشخیص و درمان
-21كميته استانی :كمیته استانی تشخیص و درمان
 -22ضوابط حاكميتی :عبارت است از مجموعه مقررات مربوط به امور مراكز درمانی و مايهكوبی كه توسط سازمان تهیه و ابالغ
میشود.

دامنه كاربرد
اين دستورالعمل در حوزه تعیین سیاستها و ضوابط حاكمیتی تأسیس و فعالیت درمانگاه ،مجتمعدرمانی (پلیكلینیک) ،بیمارستان و
مركز مايهكوبی دامپزشکی كاربرد دارد.

مسئوليت اجرا
مسئولیت اجرای اين دستورالعمل در حوزه صدور مجوز تأسیس و نظارت بر آن بر عهده سازمان نظام /نظام استان و در حوزه صدور
پروانه فعالیت ،پروانه اشتغال به امور درمانی /مايه كوبی ،پروانه مسئول فنی و نظارت بر رعايت سیاستها و ضوابط حاكمیتی اعالمی
سازمان توسط مراكز و همچنین نظارت بر انطباق عملکرد سازمان نظام با سیاستها و ضوابط حاكمیتی در صدور مجوز تأسیس مراكز
درمانی و مايه كوبی دامپزشکی بر عهده دفتر اموردارو و درمان سازمان /اداره كل دامپزشکی استان میباشد.
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قوانين و آیين نامه هاي مرتبط
-1قانون سازمان دامپزشکی كشور (مصوب خرداد )1350
 -2قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا (مصوب سال )1376
 -3قانون افزايش بهرهوری بخش كشاورزی و منابع طبیعی (مصوب تیر ماه )1389
-4قانون اصالح مواد  1و 7قانون اجرای سیاست های كلی اصل  44قانون اساسی و اصالحات بعدی (مصوب سال )1399
 -5قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز (مصوب سال  1392و با اصالحات سال  )1394و تبصره  4ماده  18اين قانون و اصالحیه ماده 1
دستورالعمل تبصره مذكور
 -6تبصره  3ذيل ماده  57قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقای نظام مالی كشور (مصوب سال )1394
 -7بند پ ماده  7قانون احکام دائمی برنامههای توسعه كشور (مصوب )1395
-8آيین نامه اجرايی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی مصوب 1382
-9آيین نامه اجرايی بند ز ماده ( )3و مواد (  7و  8و ) 9قانون سازمان مصوب  1391هیات وزيران
 -10آيین نامه تشکلهای مردم نهاد (تصويب نامه مورخ )1395/6/6
 -11دستورالعمل اجرايی نیروی انسانی متخصص مراكز موضوع تبصره 2ماده 2قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع
طبیعی -حوزه دامپزشکی ،موضوع ابالغیه مورخ  27اسفندماه 1399وزير جهاد كشاورزی

كميسيون مركزي و كميته استانی تشخيص و درمان
 -1اعضاء كميسيون مركزي تشخيص و درمان
اعضاء كمیسیون مركزی تشخیص و درمان عبارتند از :معاون تشخیص و مديريت درمان (به عنوان رئیس كمیسیون) ،رئیس سازمان
نظام ،مديركل دفتر امور دارو و درمان ،معاون درمان دفتر امور دارو و درمان (به عنوان دبیر) ،رئیس مركز ملی تشخیص آزمايشگاه-
های مرجع و مطالعات كاربردی ،معاونت حقوقی حوزه رياست ،حقوقی و ارزيابی عملکرد سازمان و رئیس هیئت مديره كانون
سراسری انجمن های صنفی مربوطه (به عنوان عضو).
تبصره  :1جلسات به صورت ماهیانه و با حضور حداقل دو سوم ( )2/3اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات جلسه با اكثريت مطلق اعضاء
حاضر در جلسه (نصف بعالوه يک) مصوب و دارای اعتبار میباشد.
تبصره  :2در صورت برابر شدن آراء اعضاء حاضر در جلسه نظر گروهی كه شامل رئیس جلسه می باشد بعنوان مصوبه تلقی میشود.

 -2شرح وظيفه كميسيون مركزي تشخيص و درمان:
7

وظايف كمیسیون مركز به شرح زير می باشد:
الف -تبیین ضوابط و سیاستهای حاكمیتی و نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل صادره و پیشنهاد به روز رسانی ،اصالح و تغییر
دستورالعمل
ب -بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست های ارجاعی از سوی ادارات كل و سازمان نظام در خصوص موارد اختالف نظر در
مفاد دستورالعمل ابالغی وساير موارد مرتبط
ج -تفسیر مفاد سیاست ها و ضوابط ابالغی

 -3اعضاء كميته استانی تشخيص ودرمان
اعضاء كمیته استانی تشخیص و درمان عبارتند از :مديركل به عنوان رئیس كمیته ،رئیس نظام استان ،ريیس اداره تشخیص و درمان
به عنوان دبیر و مسئول امورحقوقی و قراردادهای اداره كل و رئیس هیئت مديره انجمن صنفی مربوطه (به عنوان عضو )
تبصره  :1در استانهايی كه انجمن صنفی وجود ندارد ،يک نفر با انتخاب اعضاء آن صنف ،به عنوان نماينده به رئیس كمیته معرفی
شود
تبصره  :2جلسات به صورت ماهیانه و با حضور حداقل دو سوم ( )2/3اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات جلسه با اكثريت مطلق اعضاء
حاضر در جلسه (نصف بعالوه يک) مصوب و دارای اعتبار میباشد.
تبصره :3در صورت برابر شدن آراء اعضاء حاضر در جلسه ،نظر گروهی كه شامل رئیس جلسه میباشد بعنوان مصوبه تلقی می شود.

-4شرح وظيفه كميته استانی تشخيص و درمان:
وظايف كمیته استانی به شرح زير می باشد:
الف -رسیدگی به شکايات و اعتراضات متقاضیان دريافت مجوز تأسیس و پروانه فعالیت مراكز درمانی و مايهكوبی با رعايت تبصره
يک ماده  7قانون اصالح مواد 1و  7قانون اجرای سیاست های كلی اصل  44قانون اساسی و اصالحات بعدی (مصوب سال .)1399
ب -هماهنگی در راستای اجرای سیاست ها ،دستور العمل ها و بخشنامه های ابالغی
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فصل دوم :سياست ها
سياستهاي سازمان در تأسيس و فعاليت مراكز درمانی و مایهكوبی دامپزشكی عبارتند از:
 -1توسعه متوازن خدمات دامپزشکی.
 -2توسعه مراكز درمانی ،پیشگیری و بهداشتی عمومی ،اختصاصی و تخصصی منطبق و متناسب با انواع نظامهای دامداری موجود
شامل دامداریهای صنعتی -دامداریهای روستايی و عشايری.
 -3ساماندهی امور درمانی دامپزشکی.
 -4ارتقاء میزان مشاركت ،مسئولیتپذيری و پاسخگويی شاغلین مراكز تشخیصی ،درمانی ،پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی.
 -5بهبود كمی و كیفی سیستم پايش و رديابی بیماریها از طريق ثبت وگزارش بموقع رخداد بیماریها و اقدامات مبارزهای
(پیشگیری /كنترلی /ريشه كنی) در سامانههای الکترونیکی سازمان.
 -6تسهیل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب مجتمع های درمانی و بیمارستانها
 -7تجويز (نسخه نويسی) و مصرف منطقی دارو منطبق با موازين علمی و ضوابط مربوط.
 -8فراهم نمودن زمینه و آمادگی الزم مراكز پیشگیری و درمانی دامپزشکی برای واكنش سريع مقابله با بیماری های نوپديد ،بازپديد،
تهديدات زيستی و خدمات امدادی دامپزشکی درحوادث و سوانح غیرمترقبه و باليای طبیعی.
 -9توجه به رفاه و رعايت حقوق حیوانات.
 -10صدور مجوزها /پروانه ها و ساير فرآيندهای اجرايی مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی به صورت برخط.
-11شفاف سازی فرآيند صدورمجوز تأسیس و پروانه فعالیت مراكز درمانی و مايهكوبی برای افراد واجد شرايط.
 -12تسهیل ،تسريع و مانعزدايی از فرآيند تأسیس مراكز درمانی و مايهكوبی با رعايت تبصره يک ماده  7قانون اصالح مواد 1و 7
قانون اجرای سیاست های كلی اصل  44قانون اساسی و اصالحات بعدی (مصوب سال .)1399
 -13تسهیل و تسريع دسترسی بهره برداران و تولیدكنندگان به خدمات مراكز درمانی و مايهكوبی
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فصل سوم :ضوابط حاکميتی تأسيس مراکز درمانی و مایهکوبی دامپزشكی
ضوابط حاكمیتی تأسیس مراكز درمانی و مايه كوبی دامپزشکی شامل دو بخش الزامات فنی و ضوابط صدور ،تمديد ،جابجائی وابطال/
از درجه اعتبار ساقط شدن مجوز می باشد.
بخش اول .ضوابط صدور مجوز تأسيس مراكز درمانی و مایهكوبی دامپزشكی
ضوابط صدور مجوز تأسیس مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی شامل شرايط متقاضی ،كسب حد نصاب امتیاز و شرايط اختصاصی
تأسیس مركز به شرح زير است:
الف  .شرایط متقاضی اخذ مجوز تأسيس مراكز درمانی و مایهكوبی دامپزشكی
 -1دارا بودن تابعیت جمهوری اسالمی ايران
-2دارا بودن حداقل دانشنامه دكترای عمومی دامپزشکی
 -3انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی (ويژه آقايان) با ارائه كارت معتبر
 -4عضويت در سازمان نظام با ارائه كارت عضويت معتبر
-5نداشتن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهای (و)( ،ز)( ،ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده
( )20آئین نامه اجرايی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی در دوره محکومیت
 -6عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان های دولتی (اعم از لشکری و كشوری) ،شركت های دولتی ،مراكز و موسسات آموزش عالی
و تحقیقاتی (دولتی و غیردولتی) ،موسسات عمومی غیردولتی ،موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموريت های عمومی
 -7نداشتن هرگونه پروانه اشتغال از سازمان يا مجوز تاسیس از سازمان نظام يا مراجع مرتبط ذيصالح ديگر
ب  .حد نصاب امتياز الزم
حداقل امتیاز مورد نیاز برای صدور مجوز تاسیس مراكز درمانی و مايه كوبی به شرح جدول شماره  1می باشد.
**

جدول شماره  -1حداقل امتياز مورد نياز براي صدور مجوز تاسيس مراكز درمانی و مایه كوبی
حد نصاب امتياز

ردیف محل استقرار
1

شهر تهران

3200

2

كالن شهرها (به جز شهر تهران)*

2800

3

مراكز استان ها (به جز تهران و سايركالن شهرها)

2600

4

شهرستان ها (به جز شهرستان های موضوع بندهای ()1،2،3

2400

5

ساير شهرها

2100

6

شهرهای كمتر توسعه يافته و مناطق كم برخوردار*

 80درصد شهرستان مربوط

* بر اساس آخرين بخشنامه های وزارت كشور.
** امتیاز الزم برای صدور مجوز تاسیس مراكز مايهكوبی مستقل  90درصد حد نصاب امتیاز مراكزدرمانی درهر منطقه می باشد
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ج -نحوه محاسبه امتياز
محاسبه امتیاز مورد نیاز برای صدور مجوز تأسیس درمانگاه ها ،پلیكلینیکها (مجتمعهای درمانی) ،بیمارستان ها و مراكز مايهكوبی
دامپزشکی بر اساس جداول شماره ( )6( ،)5( ،)4( ،)3( ،)2و ( )7انجام می پذيرد.
تبصره :1كلیه مستندات مربوط به نحوه محاسبه امتیاز هر متقاضی بايد در پرونده مربوط بايگانی و برای فرآيندهای نظارتی در
دسترس باشد.
 -1امتياز مدارك تحصيلی
امتیاز مدارک تحصیلی برای صدور مجوز تأسیس مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی به ترتیب بر اساس جدول های شماره ( )2و
( )3محاسبه می شود.
جدول شماره  -2مبانی محاسبه امتیاز مدرک تحصیلی متقاضی تاسیس مراكز درمانی
رديف

نوع مركز درمانی

شاخص ها
عمومی

اختصاصی* تخصصی*

1
2
3
4

دكتری عمومی دامپزشکی ()DVM
دكتر دامپزشک متخصص بیماری های داخلی دام بزرگ
دكتر دامپزشک متخصص بیماری های داخلی دام كوچک
دكتر دامپزشک متخصص بهداشت و بیماری های طیور

2000
2200
2200
2200

2000
2400
2400
2400

2400
2400
2400

5

دكتر دامپزشک متخصص بهداشت و بیماری های آبزيان

2200

2400

2400

6

دكتر دامپزشک متخصص مامايی و بیماری های تولید مثل

2200

2200

2400

7

دكتر دامپزشک متخصص جراحی دامپزشکی

2200

2200

2400

8

دكتر دامپزشک متخصص راديولوژی دامپزشکی

2200

2200

2400

9

دكتر دامپزشک متخصص يا دارای  PhDدر ساير گرايش های تخصصی دامپزشکی

2100

2100

-

* امتیاز مدرک تحصیلی رديف های  2تا  5برای تاسیس مركز درمانی اختصاصی يا تخصصی غیر مرتبط با تخصص متقاضی 2200 ،محاسبه می شود
* امتیاز مدرک تحصیلی رديف های  6تا  8برای تاسیس مركز درمانی تخصصی غیرمرتبط با تخصص متقاضی 2200 ،محاسبه می شود

جدول شماره  -3مبانی محاسبه امتیاز مدرک تحصیلی متقاضی تاسیس مركز مايه كوبی
رديف-1

نوع مركز مايه كوبی

شاخص ها

عمومی

اختصاصی

1

دكتری عمومی دامپزشکی ()DVM

2000

2000

2

دكتر دامپزشک متخصص بیماری های داخلی دام بزرگ

2200

2400

3

دكتر دامپزشک متخصص بیماری های داخلی دام كوچک

2200

-

4

دكتر دامپزشک متخصص بهداشت و بیماری های طیور

2200

2400

5

دكتر دامپزشک متخصص يا دارای  PhDدر ساير گرايش های تخصصی دامپزشکی

2100

2100

* امتیاز مدرک تحصیلی رديف های  2و  4برای تاسیس مركز مايه كوبی اختصاصی غیرمرتبط با تخصص متقاضی 2200 ،محاسبه می شود
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 -2امتياز سابقه كار:
امتیاز سابقه كار برای صدور مجوز تأسیس مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره ( )4محاسبه می شود.
جدول شماره  .4مبانی محاسبه امتياز سابقه كار متقاضی
ردیف شاخص ها

امتياز ساليانه

امتياز ساليانه در

دربخش دولتی
80

بخش غير دولتی
110
120

1

سابقه كار دامپزشکی در شهر تهران

2

سابقه كار دامپزشکی در كالن شهرها به جز تهران

90

3

سابقه كار دامپزشکی در مراكز استان ها (به جز تهران و كالن شهرها)

100

130

4

سابقه كار دامپزشکی در شهرستان ها (به جز شهرستان های موضوع رديف های
( 2،1و)3
سابقه كار دامپزشکی در ساير شهرها

120

150

140

200

5

تبصره  :1منظور از سابقه كار دامپزشکی در بخش دولتی ،سوابق كاری فرد به عنوان دكتر دامپزشک (بر اساس حکم كارگزينی)
در هر يک از دستگاه های اجرايی می باشد.
تبصره  : 2منظور از سابقه كار دامپزشکی در بخش غیردولتی ،سوابق كاری فرد به عنوان دكتر دامپزشک در بخش غیردولتی
(براساس پروانه /مجوز يا ساير مدارک معتبر قانونی) می باشد.
 -3امتياز بومی بودن:
امتیاز بومی بودن برای صدور مجوز تأسیس مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره ( )5محاسبه می شود.
متقاضی بايد متولد يا ساكن با سابقه ده سال سکونت در شهرستان /استان مورد تقاضا باشد .بومی بودن افراد از طريق ذيل احراز
می گردد.
تبصره  .1شهرستان  /استان محل تولد مندرج در شناسنامه متقاضی با شهرستان /استان مورد تقاضا برای تأسیس مراكز درمانی و
مايهكوبی يکی باشد.
تبصره  .2استفاده از اولويت بومی از طريق سکونت بموجب تايید ساكن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی
ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه يا كالنتری محل) خواهد بود .
تبصره  :3داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدايی ،راهنمايی يا دبیرستان محل مورد تقاضا با تأيید اداره آموزش و
پرورش محل می تواند به عنوان تمام يا قسمتی از سابقه سکونت مالک محاسبه قرار گیرد.
جدول شماره  -5مبانی محاسبه امتياز بومی بودن
امتياز

ردیف

شاخص ها

1

بومی بودن در استان مورد درخواست مجوز

50

2

بومی بودن در شهرستان مورد درخواست مجوز

100
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 -4امتياز سابقه ایثارگري:
امتیاز ايثارگری حداكثر تا  150امتیاز و بر اساس جدول شماره ( )6محاسبه می شود.
جدول شماره  -6مبانی محاسبه امتياز سابقه ایثارگري
ردیف
1

2
3
4

امتياز

شاخص ها

رزمندگان با تأيید نیروی مقاومت بسیج مركز ،نیروهای نظامی با گواهی از  10امتیاز به ازای هر ماه
ستاد مشترک نیروی مربوطه يا يگان مربوطه و جهادگران با تائید وزارت
جهادكشاورزی مبنی برحضور داوطلبانه درجبهه
جانبازان با تأيید درصد جانبازی از سوی بنیاد شهید و امور ايثارگران تا  50 25امتیاز
درصد جانبازی*
آزادگان با تأيید بنیاد شهید و امور ايثارگران**
 10امتیاز به ازای هر ماه اسارت
فرزند ،همسر ،پدر و مادر شهید  150امتیاز
برادر و خواهر شهید  50امتیاز

خانواده شهدا با تأيید بنیاد شهید و امور ايثارگران

* به ازای افزايش هر  5درصد جانبازی  30امتیاز اضافه می شود و از  25درصد به باال مشمول فرزند و همسر جانباز نیز می شود.
** از سه سال به باال مشمول فرزند و همسر آزاده نیز می شود.

 -5امتياز آموزشی
امتیاز آموزشی برای صدور مجوز تأسیس مراكز درمانی و مايهكوبی بر اساس جدول شماره ( )7و حداكثر تا  200امتیاز محاسبه
می شود.
جدول شماره  -7مبانی محاسبه امتياز آموزشی متقاضی
ردیف شاخص ها
1

امتياز موردي

شركت در دوره های بازآموزی و كارگاههای آموزشی دامپزشکی (مصوب سازمان) و با

هر روز  5امتیاز

حداكثر امتياز
50

معرفی سازمان نظام دامپزشکی
2

شركت دركنگره ها ،سمینارها و سمپوزيوم های دامپزشکی

هر روز  2امتیاز

3

ارائه مقاالت (سخنرانی يا پوستر) دركنگره ها ،سمینارها و سمپوزيوم های دامپزشکی يا

هر مقاله  4امتیاز

20
20

چاپ مقاالت دامپزشکی
4

انتشار مقاله در نشريات علمی ،پژوهشی معتبر دامپزشکی

هر مقاله  5امتیاز

25

5

چاپ مقاالت دامپزشکی در نشريات دارای نمايه بین المللی مانند ISI

هر مقاله  10امتیاز

30

6

تدريس در دوره ها و كارگاه های آموزشی دامپزشکی

هر روز  5امتیاز

30

7

چاپ كتب دامپزشکی (تالیف)

هر جلد  25امتیاز

75

8

چاپ كتب دامپزشکی (ترجمه)

هرجلد  20امتیاز

60

9

اختراع و اكتشاف با موضوع دامپزشکی و برندگان جشنواره های علمی

هر مورد  35امتیاز

70

10

كارآموزی در مراكز درمانی دامپزشکی

هر روز يک امتیاز

100
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تبصره  :1كسب امتیاز آموزشی برای اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظر برابر ضوابط اعالمی سازمان و با معرفی سازمان نظام
دامپزشکی می باشد.
تبصره  :2عناوين و مدت دوره های باز آموزی و كارگاه های آموزشی بايد براساس برنامه های مصوب ابالغی سازمان باشد.
تبصره  :3هر روز آموزش معادل  6ساعت در نظر گرفته می شود.
ج .مراحل و نحوه صدور مجوز تاسيس:
مراحل صدور مجوز تاسیس مراكز درمانی و مايه كوبی به شرح زير است (روندنمای شماره :)1
 -1ارائه (بارگذاری) تقاضا در سامانه برخط در قالب پیوست شماره  6به همراه مدارک مورد نیاز (شامل مدارک تحصیلی موضوع
جدول شماره  2و مدارک مربوط به انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی (ويژه آقايان) ،سابقه كار دامپزشکی (احکام
كارگزينی در مورد سابقه كار در بخش دولتی /پروانه معتبر در مورد سابقه كار دامپزشکی در بخش غیردولتی ،بومی بودن،
ايثارگری ،آموزش) به نظام دامپزشکی استان مربوطه
تبصره :سازمان نظام مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه مرتبط ،اقدام وكلیه مراحل از درخواست تا صدور مجوز تأسیس را به
صورت برخط انجام دهد و ترتیبی اتخاذ نمايد كه سامانه صدور پروانه سازمان ( )certدسترسی الزم را به سامانه مذكور داشته
باشد.
 -2بررسی صحت مدارک ،محاسبه امتیاز مکتسبه و اعالم نتیجه به متقاضی در قالب پیوست شماره ( 7موافقت/نقصمدارک/عدم
موافقت با ذكر داليل) توسط نظام دامپزشکی استان (حداكثر در مدت  7روز كاری).
تبصره  :1عدم رفع نواقص مدارک و يا عدم پیگیری متقاضی بعد از ابالغ ،به منزله انصراف متقاضی تلقی می شود.
تبصره  :2در صورت عدم موافقت ،متقاضی می تواند ظرف مدت يک هفته بعد از ابالغ ،اعتراض خود را به دبیرخانه كمیته استانی
تشخیص و درمان تحويل و رونوشت آن را به نظام دامپزشکی استان ارسال نمايد و حداكثر ظرف مدت يک هفته پاسخ الزم و
مستدل به متقاضی اعالم می شود.
 -3معرفی محل تاسیس مركز درمانی و مايه كوبی توسط متقاضی به نظام استان و بازديد كارشناسی از محل و اعالم نظر توسط
نظام استان مبنی بر تايید يا رد (حداكثر در مدت  3روز كاری)
 -4در صورت تکمیل مدارک ،ارائه تعهد نامه محضری مطابق فرم شماره  3به نظام دامپزشکی استان و صدور مجوز تأسیس با
امضا رئیس نظام دامپزشکی استان و ارسال تصوير آن به اداره كل دامپزشکی ( 2حداكثر در مدت روز كاری)
تبصره  .1صدور مجوز تاسیس درمانگاه روستايی و عشايری جديد برای متقاضیان ممنوع است ،ولی درمانگاههای موجود (با حوزه
فعالیت روستايی و عشايری) مسئولیت ارائه خدمات امور تشخیصی ،درمانی ،پیشگیری و بهداشتی به دام های روستايی و عشايری در
محدوده جغرافیايی خود را به صورت تمام وقت به عهده خواهند داشت.
تبصره  : 2مجوز تأسیس بیمارستان دامپزشکی برای دامپزشک واجد شرايط به عنوان مؤسس با كسب حدنصاب امتیاز الزم صادر
می شود.
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تبصره  .3مجوز تاسیس بیمارستان مربوط به تمام بخش های بیمارستان (درمانگاه ،داروخانه و آزمايشگاه) می باشد و نیازی به
اخذ مجوز تاسیس جداگانه برای هر يک از بخش های مختلف بیمارستان نیست.
تبصره  :4صدور مجوز تأسیس مراكز درمانی تخصصی صرفاً برای متخصصین در همان گرايش مجاز می باشد.
تبصره  .5صدور مجوز تاسیس مركز مايهكوبی وابسته جديد ممنوع می باشد.
 -5بازديد و بررسی الزامات فنی تاسیس مركز درمانی و مايه كوبی شامل تاسیسات ،مشخصات ساختمان ،امکانات و تجهیزات
توسط نظام با تقاضای موسس
تبصره .پس از اتمام عملیات تاسیس و آماده شدن محل مركز درمانی و مايه كوبی برای بهره برداری متقاضی بايستی جهت اخذ
پروانه فعالیت مطابق بند ب فصل چهارم اين دستورالعمل (مراحل صدور پروانه فعالیت) اقدام نمايد.
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روند نمای شماره  -1صدورمجوزتاسيس مراکز درمانی و مایهکوبی دامپزشكی
بارگذاري درخواست و مدارك در سامانه نظام

بررسی مدارك  ،محاسبه امتياز و اعالم نتيجه به متقاضی (ظرف  7روز كاري)

موافقت

عدم موافقت

بدليل عدم واجد شرایط بودن

بدليل نواقص مدارك

متقاضی

معرفی محل تأسيس مركز
درمانی و مایه كوبی توسط
متقاضی به نظام استان و
بازدید كارشناسی از محل
(حد اكثرظرف مدت  3روز
كاري پس از معرفی محل)

ابالغ به متقاضی ظرف مدت دو

ابالغ به متقاضی ظرف مدت دو

روز كاري

روز كاري براي رفع نواقص

اعتراض متقاضی به کمیته استانی
ظرف مدت یک هفته بعد از ابالغ

اعالم نظر كميته استانی ظرف

متقاضی می

مدت یک هفته

باشد

تأیيد اعتراض

عدم تأیيد

متقاضی

اعتراض

صدور مجوز تأسيس
محل

نواقص به منزله

متقاضی مبنی

انصراف

متقاضی

عدم تأیيد

عدم رفع

اعالم كتبی

تأیيد محل

توسط نظام استان (ظرف
حداكثر دو روز كاري)
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بر رفع
نواقص

بخش دوم-ویژگی ها ،شرایط اختصاصی و الزامات محل تأسيس مراکز درمانی و مایه کوبی
انواع مراكز درمانی دامپزشکی شامل درمانگاه ،مجتمع درمانگاهی و بیمارستان دامپزشکی است.
 .1درمانگاه (كلينيک) دامپزشكی
درمانگاه دامپزشکی حسب مورد می تواند به صورت عمومی (جهت چند نوع دام) ،اختصاصی (جهت يک نوع دام) يا تخصصی (انجام
يک نوع عملیات روی يک يا چند نوع دام) ،به صورت تمام وقت /نیمه وقت در محدوده جغرافیايی مشخص شده (در سطح شهرستان
مربوطه) فعالیت نمايد.
 .1-1انواع درمانگاه هاي دامپزشكی
درمانگاه های دامپزشکی به شرح زير ،سطح بندی میگردند:
الف .درمانگاه دامپزشكی عمومی :جهت چند نوع دام (دام ،طیور و آبزيان و )...
ب .درمانگاه دامپزشكی اختصاصی (جهت يک نوع دام) از قبیل:
«درمانگاه دامپزشکی اختصاصی دام بزرگ»
«درمانگاه دامپزشکی اختصاصی نشخواركنندگان»
«درمانگاه دامپزشکی اختصاصی تک سمی ها»
«درمانگاه دامپزشکی اختصاصی طیور»
«درمانگاه دامپزشکی اختصاصی آبزيان»
«درمانگاه دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی يا دام های كوچک »
«درمانگاه دامپزشکی اختصاصی زنبور عسل و كرم ابريشم»
«درمانگاه دامپزشکی اختصاصی حیات وحش»
ج .درمانگاه دامپزشكی تخصصی (جهت انجام يک نوع عملیات روی يک يا چند نوع دام) از قبیل:
«درمانگاه تخصصی سونوگرافی و راديولوژی دامپزشکی»
«درمانگاه تخصصی جراحی دامپزشکی»
«درمانگاه تخصصی مامايی دامپزشکی ،بیماری های تولید مثل ،باروری و ناباروری»
«درمانگاه تخصصی دامپزشکی داخلی دام بزرگ»
«درمانگاه تخصصی دامپزشکی داخلی دام كوچک»
«درمانگاه تخصصی طب سنتی و مکمل دامپزشکی»
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تبصره :صدور مجوز تاسیس مراكز درمانی تخصصی صرفا برای متخصصین دارای مدرک تحصیلی معتبر در همان گرايش مجاز
می باشد.
 -2-1شرایط اختصاصی و الزامات محل تأسيس درمانگاه هاي دامپزشكی
شرايط اختصاصی و الزامات فنی محل تأسیس درمانگاههای دامپزشکی به شرح زير است:
الف .محل تأسیس و استقرار درمانگاههای دامپزشکی در داخل و حاشیه شهرها با رعايت اصول بهداشتی ،مقررات و ضوابط مربوط
بالمانع است.
تبصره  .1سند مالکیت و يا قرارداد اجاره نامه رسمی (با اعتبار حداقل يک سال) محل تاسیس بايد توسط متقاضی به نظام استان ارائه
شود .در مورد امالک فاقد سند رسمی ،ارائه مبايعه نامه يا اجاره نامه عادی با كد پیگیری ،كفايت میكند.
تبصره  .2مکان پیشنهادی بايد بر اساس ضوابط مندرج در اين ابالغیه مورد تأيید نظام استان قرار گیرد .درصورت نواقص در مکان
معرفی شده ،متقاضی بايد نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نمايد.
تبصره  :3متقاضیان تاسیس درمانگاه سیار ملزم به معرفی مکانی به عنوان دفتر فعالیت می باشند.
ب .ساختمان درمانگاه دامپزشکی برای درمانگاه اختصاصی دامپزشکی حیوانات خانگی ،درمانگاه اختصاصی دامپزشکی طیور ،درمانگاه
اختصاصی دامپزشکی آبزيان و درمانگاه اختصاصی دامپزشکی زنبورعسل با زير بنای حداقل  45مترمربع و برای ساير درمانگاه ها،
حداقل  55مترمربع ،حسب تقاضا با در نظرگرفتن فضاها و امکانات مورد نیاز بر اساس جدول شماره ( )8اين ابالغیه باشد.
ج .درمانگاههای دامپزشکی بايد مجهز به تجهیزات درمانگاهی الزم بر اساس نوع درمانگاه باشند.
تبصره  :1درمانگاههای دامپزشکی فاقد امکانات بستری كردن دام بوده و صرفأ مجاز به انجام معاينات بالینی و آزمايشهای مستقیم
و راديوگرافی (راديولوژی ،سونوگرافی و  )...میباشند .آزمايشات مستقیم برداشت نمونه و تشخیص آن با روش های معمول
آزمايشگاهی مانند تهیه اساليد و رنگ آمیزی را در بر میگیرد.
تبصره  :2استفاده از دستگاه های مولد پرتو (پرتو تشخیصی) در درمانگاه دامپزشکی ،مستلزم دريافت مجوزهای الزم از مراجع
ذيصالح (سازمان انرژی اتمی ايران -دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) می باشد.
د .مديريت اجرايی پسماندهای دامپزشکی برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط به عهده مؤسس درمانگاه با ارائه قرارداد با سازمان
مديريت پسماند يا شركت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تأيید اداره كل محیط زيست استان خواهد بود .با توجه به
شرايط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف ،اتخاذ تصمیم به عهده كمیته استانی خواهد بود.
 -2مجتمع درمانی (پلی كلينيک) دامپزشكی
مجتمع درمانی (پلی كلینیک) دامپزشکی به مركز درمانی اطالق می شود كه در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به طور تمام
وقت و به صورت سرپايی در محل مجتمع درمانی (حداقل دو درمانگاه) از طريق پذيرش دام ،معاينه ،آزمايش ،تجويز دارو و يا از
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طريق اعزام اكیپ های سیار در محدوده جغرافیايی تعیین شده ،با رعايت دستورالعمل ها و ضوابط فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی
كشور فعالیت می نمايد.
 .1-2انواع مجتمع درمانی (پلی كلينيک) دامپزشكی
مجتمع درمانی (پلی كلینیک) دامپزشکی به شرح زير ،سطح بندی میگردند:
الف .مجتمع درمانی (پلی كلينيک) دامپزشكی تخصصی شامل دو يا چند «درمانگاه تخصصی دامپزشکی» مانند« :درمانگاه
دامپزشکی داخلی»« ،درمانگاه سونوگرافی و راديولوژی دامپزشکی»« ،درمانگاه جراحی دامپزشکی»« ،درمانگاه باروری و ناباروری
مامايی دامپزشکی»... ،
ب .مجتمع درمانی (پلی كلينيک) دامپزشكی اختصاصی شامل دو يا چند «درمانگاه اختصاصی دامپزشکی» مانند «درمانگاه
دامپزشکی دام»« ،درمانگاه دامپزشکی طیور»« ،درمانگاه دامپزشکی آبزيان»« ،درمانگاه دامپزشکی زنبور عسل»« ،درمانگاه
دامپزشکی حیات وحش» ...
 -2-2شرایط اختصاصی و الزامات محل تأسيس مجتمع درمانی (پلی كلينيک) دامپزشكی
شرايط اختصاصی و الزامات فنی محل تأسیس مجتمع درمانی (پلی كلینیک) دامپزشکی به شرح زير است:
الف .محل تاسیس و استقرار مجتمع درمانی دامپزشکی (پلیكلینیک) در داخل و يا حاشیه شهرها با رعايت اصول بهداشتی ،مقررات و
ضوابط مربوط ،بالمانع است.
تبصره  :1در مورد امالک فاقد سند رسمی ،ارائه مبايعه نامه يا اجاره نامه عادی با كد پیگیری ،كفايت می كند.
تبصره  :2مکان پیشنهادی بايد بر اساس ضوابط مندرج در اين ابالغیه مورد تايید نظام استان قرارگیرد .درصورت نواقص در مکان
معرفی شده ،متقاضی بايد نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نمايد.
ب .ساختمان مجتمع درمانی دامپزشکی (پلیكلینیک) دامپزشکی با زيربنای حداقل  90مترمربع برای درمانگاههای دامپزشکی
حیوانات خانگی ،درمانگاه های دامپزشکی طیور ،درمانگاههای دامپزشکی آبزيان ،درمانگاههای دامپزشکی زنبورعسل و حداقل 110
مترمربع برای ساير درمانگاه های دامپزشکی حسب تقاضا برای احداث ساختمان های جديد يا تغییرات اصالحی ساختمان های
موجود ،با در نظرگرفتن فضاها و امکانات مورد نیاز بر اساس جدول شماره ( )8اين ابالغیه و با ارائه سند مالکیت يا قرارداد اجاره نامه
رسمی حداقل به مدت يک سال ،بايد توسط متقاضی تهیه و به نظام استان ارائه شود.
ج .مجتمع درمانی دامپزشکی (پلیكلینیک) بايد مجهز به تجهیزات درمانگاهی الزم باشد.
تبصره  :1مجتمع درمانی دامپزشکی (پلیكلینیک) اجازه بستری كردن دام را نخواهد داشت.
تبصره  :2استفاده از دستگاه های مولد پرتو (پرتو تشخیصی) مجتمع درمانی دامپزشکی (پلی كلینیک) ،مستلزم دريافت مجوزهای
الزم از مراجع ذيصالح (سازمان انرژی اتمی ايران -دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) می باشد.
د .مديريت اجرايی پسماندهای دامپزشکی برابر مقررات ،ضوابط و دستورالعمل های مربوط به عهده مؤسس يا رئیس مجتمع درمانی
دامپزشکی (پلیكلینیک) دامپزشکی با ارائه قرارداد با سازمان مديريت پسماند يا شركت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد
تايید اداره كل محیط زيست استان خواهد بود .با توجه به شرايط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف،
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اتخاذ تصمیم به عهده كمیته استانی خواهد بود.

 -3بيمارستان دامپزشكی
بیمارستان دامپزشکی حسب مورد می تواند با دارا بودن بخش های مورد نیاز مانند پذيرش ،اورژانس ،درمانگاه ،آزمايشگاه ،راديولوژی،
داروخانه ،جراحی ،مامايی و بستری بر اساس گرايش درمانگاه به صورت عمومی يا اختصاصی يا تخصصی در محدوده جغرافیايی
مشخص فعالیت نمايد.
 .1-3انواع بيمارستان دامپزشكی
بیمارستان دامپزشکی به شرح زير ،سطح بندی میگردند:
الف -.بيمارستان دامپزشكی عمومی :شامل حداقل يک درمانگاه عمومی ،به همراه داروخانه ،آزمايشگاه ،بخش بستری و
ايزوله
ب -بيمارستان دامپزشكی اختصاصی :شامل حداقل يک درمانگاه اختصاصی ،به همراه اورژانس ،داروخانه ،آزمايشگاه ،بخش
بستری و ايزوله
ج -بيمارستان دامپزشكی تخصصی :شامل حداقل يک درمانگاه تخصصی ،به همراه اورژانس ،داروخانه ،آزمايشگاه ،بخش
بستری و ايزوله
 -2-3شرایط اختصاصی و الزامات محل تأسيس بيمارستان دامپزشكی
شرايط اختصاصی و الزامات فنی محل تأسیس بیمارستان دامپزشکی به شرح زير است:
الف -محل تاسیس و استقرار بیمارستان های دامپزشکی در داخل و يا حاشیه شهرها با رعايت اصول بهداشتی ،مقررات و ضوابط
مربوط بالمانع است .
تبصره  :1در مورد امالک فاقد سند رسمی ،ارائه مبايعه نامه يا اجاره نامه عادی با كد رهگیری ،كفايت می كند.
تبصره  :2مکان پیشنهادی بايد بر اساس ضوابط مندرج در اين ابالغیه مورد تايید نظام استان قرار گیرد .درصورت نواقص در مکان
معرفی شده ،متقاضی بايد نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نمايد.
ب -ساختمان بیمارستان دامپزشکی با زيربنای حداقل  300مترمربع برای بیمارستانهای عمومی ،حداقل 250مترمربع برای
بیمارستانهای اختصاصی نشخواركنندگان و تکسمیها ،حداقل  225مترمربع برای بیمارستان های اختصاصی حیوانات خانگی و
حیوانات باغ وحش و حداقل  175مترمربع برای بیمارستانهای اختصاصی طیور و آبزيان می باشد .در صورت احداث ساختمان های
جديد يا تغییرات اصالحی ساختمان های موجود ،بايد فضاهای مورد نیاز بر اساس جدول شماره ( )8اين ابالغیه با ارائه سند مالکیت
(و يا قرارداد اجاره نامه رسمی حداقل به مدت يک سال قابل تمديد به مدت سه سال) و جانمايی بخش های مختلف طراحی و به
نظام استان ارائه شود.
ج -در بیمارستان دامپزشکی تأمین برق اضطراری با ظرفیت مناسب ،الزامی است.
تبصره :شرايط اختصاصی و الزامات فنی آزمايشگاه و داروخانه بیمارستان های دامپزشکی تابع سیاست ها و ضوابط ابالغی سازمان در
خصوص آزمايشگاه ها و داروخانه های دامپزشکی خواهد بود.
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جدول شماره  -8فضاها و امكانات مورد نياز هر یک از انواع مراكز درمانی /مایه كوبی دامپزشكی
ردیف فضاهاي مورد

نياز*

درمانگاه

دامپزشكی**

مجتمع درمانی بيمارستان

مركز مایه كوبی

فضاهاي مربوط به درمان دام
سکوی پیاده كردن دام (صرفا برای دام های بزرگ)







-

بخش پذيرش

-





-

بخش اورژانس

-

-



-

مکان مقید كردن و معاينه دام های بزرگ







-

مکان كالبد گشايی و تشريح







-

فضاهاي مربوط به درمان هاي تخصصی
دام

بخش جراحی

-

-



-

بخش مامايی *

-

-



-

بخش بستری

-

-



-

سایر فضاهاي فنی
داروخانه

-

-



-

بخش آزمايشگاه

-

-



-

بخش راديولوژی و سونوگرافی

-

-



-

تجهيزات و امكانات عمومی
بخش شستشو ،ضدعفونی و استريلیزاسیون









انبار نگهداری وسايل و تجهیزات









سردخانه يا يخچال /فريزر

-

-





تجهیزات برق اضطراری

-

-



جعبه كمک های اولیه










فضاهاي مربوط به امور اداري مركز
اتاق مديريت و كاركنان









* كلیه فضاها و امکانات مورد نیاز مندرج در جدول شماره ( )8بايد متناسب با حجم فعالیت ها و تعداد واحدهای هر مركز باشد.
** درمانگاه دامپزشکی سیار صرفا بايد محلی را به عنوان دفتر كار معرفی نمايد.
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د -استفاده از دستگاه های مولد پرتو (پرتوتشخیصی) در بیمارستان دامپزشکی ،مستلزم دريافت مجوزهای الزم از مراجع ذيصالح
(سازمان انرژی اتمی ايران -دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) می باشد
ه -مديريت اجرايی پسماندهای دامپزشکی برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط به عهده مؤسس يا رئیس بیمارستان با ارائه
قرارداد با سازمان مديريت پسماند يا شركت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تايید اداره كل محیط زيست استان خواهد
بود .با توجه به شرايط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف ،اتخاذ تصمیم به عهده كمیته استانی خواهد
بود.
 -4مراكز مایه كوبی دامپزشكی
مركز مايهكوبی به صورت عمومی (جهت مايهكوبی انواع دام) /اختصاصی (جهت يک نوع دام) در محدوده جغرافیايی تعیین شده
فعالیت می نمايند.
 .1-4انواع مراكز مایه كوبی دامپزشكی
انواع مراكز مايه كوبی دامپزشکی به شرح زير است.
الف -مركز مايه كوبی عمومی (جهت مايه كوبی دام و طیور همراه با خدمات سم پاشی و ضدعفونی)
ب -مركز مايه كوبی اختصاصی (جهت مايه كوبی دام يا طیور همراه با خدمات سم پاشی و ضدعفونی)
 -2-4شرایط اختصاصی و الزامات محل تأسيس مركز مایه كوبی دامپزشكی
شرايط اختصاصی و الزامات فنی محل تأسیس مركز مايه كوبی دامپزشکی به شرح زير است:
الف -مركز مايهكوبی مستقل ملزم به تامین فضای مناسب با ارائه سند مالکیت و يا اجاره نامه رسمی حداقل به مدت  1سال با
حداقل مساحت  35مترمربع در برگیرنده فضاهای الزم از جمله :استقرار مسئول و كاركنان مركز -استقرار سردخانه /يخچال /فريزر-
نگهداری وسايل و تجهیزات مايهكوبی -نگهداری لباس كار  -شستشو /ضدعفونی و سترون سازی -انبار -استقرار برق اضطراری
خودكار آماده بکار می باشد.
تبصره  :1در مورد امالک فاقد سند رسمی ،ارائه مبايعه نامه يا اجاره نامه عادی با كد پیگیری كفايت می كند.
تبصره  :2مکان پیشنهادی بايد براساس ضوابط مندرج در اين ابالغیه مورد تايید نظام استان قرار گیرد .درصورت نواقص در مکان
معرفی شده ،متقاضی بايد نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نمايد.
ب -مساحت مورد نیاز برای مركز مايهكوبی وابسته موجود (برای مركز مايه كوبی عمومی دام های بزرگ و طیور حداقل به مساحت
 30مترمربع ،برای مركز مايه كوبی اختصاصی با گرايش دام های بزرگ حداقل به مساحت  25مترمربع ،برای مركز مايهكوبی
اختصاصی باگرايش طیورحداقل به مساحت  25مترمربع ،برای مركز مايهكوبی اختصاصی با گرايش آبزيان حداقل به مساحت 20
مترمربع می باشد.
تبصره  -1در كلیه مراكز مايهكوبی وابسته موجود يا مراكزی كه منبعد و بسته به شرايط ،اجازه مايهكوبی داده میشود ،مکان مركز
مايهكوبی بايد به صورت جدا از مركز درمانی و فاقد راهرو مشترک باشد.
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تبصره  -2مراكز مايهكوبی وابسته كه راهرو يا فضای مشترک با مركز درمانی دارند حداكثر تا شش ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل
ملزم به جداسازی و تفکیک راهرو مشترک می باشند.
د -مديريت اجرايی پسماندهای دامپزشکی برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط به عهده مسئول مركز مايهكوبی با ارائه قرارداد با
سازمان مديريت پسماند يا شركت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تايید اداره كل محیط زيست استان خواهد بود .با توجه به
شرايط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف ،اتخاذ تصمیم به عهده كمیته استانی خواهد بود.
ه -امکانات ،تجهیزات و لوازم مورد نیاز مركز مايهكوبی عبارتند از:
 امکانات زنجیره سرد برای نگهداری واكسن (سردخانه ،يخچال ،فريزر و  )...حمل و نقل و جابجايی واكسن با خودرو سردخانه دار ياوسايل خنک كننده مناسب و ابزار نشانگر و ثبت كننده دما و تغییرات آن مانند دماسنج و ترموگراف الزامی است.
 زنجیره سرد بايد مجهز به سامانه برق اضطراری مانند ژنراتور خودكار و آماه به كار متناسب با ظرفیت وسايل سردكننده باشد. در سردخانه يا يخچال جهت گردش بهینه هوا و رسیدن برودت كافی به واكسن ها چیدمان بايد به نحوی باشد كه هوای سرد بتوانددر بین اقالم بسته بندی گردش داشته و برودت در تمام قسمت ها ،يکسان توزيع شود.
 سیستم سردكننده بايد بتواند دمای داخل سردخانه را بین  2-8درجه سانتیگراد و يا دمای مناسب برای نگهداری واكسن های خاصبر اساس توصیه سازنده واكسن را تامین نمايد و میزان دمای داخل سردخانه بايد از بیرون قابل رويت باشد ،لذا روی در يا ديواره جلويی
سردخانه ،بايد تابلو نشانگر میزان دمای درون سردخانه يا يخچال نصب شده باشد.
 نصب ترموگراف درسردخانه يا يخچال جهت ثبت نوسانات دما و همچنین نصب رطوبت سنج در سردخانه يا يخچال ،الزامی است. نصب ترموگراف در خودروهای حمل واكسن های دامپزشکی الزامی است و مركز مايهكوبی ملزم به ارائه نمودارهای ثبت شده بهاداره كل به صورت ماهانه و به هنگام بازديدها می باشد.
 -تجهیزات و وسايل شستشو ،ضدعفونی كننده و سترون سازی وسايل و تجهیزات مايهكوبی.
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بخش سوم .تمدید ،جابجایی ،ابطال/از درجه اعتبار ساقط شدن مجوز تأسيس مراکز درمانی و مایهکوبی
الف .اعتبار /تمدید مجوز تأسيس مراكز درمانی و مایهكوبی دامپزشكی
 -1مدت اعتبار مجوز تأسیس  12ماه می باشد.
 -2متقاضیانی كه مجوز تأسیس درمانگاه /مجتمع درمانی /بیمارستان دامپزشکی و مركز مايهكوبی دريافت داشته اند ،موظفند حداكثر
تا  12ماه از تاريخ اعالم موافقت ،نسبت به بهره برداری از مركز درمانی /مايه كوبی اقدام نمايند.
تبصره :در صورت عدم اتمام عملیات ساخت و ساز و يا آماده نشدن محل مركز درمانی و مايهكوبی و يا عدم اقدام به بهره برداری در
مدت مذكور ،مجوز تأسیس ،می بايست داليل توجیهی به نظام استان ارائه گردد تا نسبت به تمديد مجوز تاسیس برای يک نوبت ،به
مدت  12ماه اقدام شود.

ب .جابجایی مراكز درمانی و مایهكوبی دامپزشكی
-1دارنده مجوز مركز درمانی و مايهكوبی به شرط حصول شرايط ،می تواند متقاضی جابجايی و تأسیس مركز درمانی و مايهكوبی در
شهرستان ديگر در همان استان يا استان ديگر باشد.
تبصره :بديهی است جابجايی يا انتقال محل مركز درمانی و مايهكوبی به شهرستان ديگر در همان استان يا استان ديگر بعنوان
متقاضی جديد محسوب می شود و صدور مجوز تاسیس در محل جديد منوط به حصول شرايط توسط متقاضی و ابطال مجوز قبلی
می باشد .
-2جابجايی يا انتقال محل مركز درمانی و مايه كوبی در محدوده همان شهرستان  /شهر (محل استقرار مركز) از همان استان با ارائه
درخواست به نظام دامپزشکی و اخذ مجوز تاسیس ( بدون امتیاز بندی جديد ) و متعاقبا اخذ پروانه فعالیت بالمانع می باشد.
ج .ابطال  /از درجه اعتبار ساقط شدن مجوز تأسيس
مجوز تأسیس مركز درمانی و مايهكوبی در موارد زير ابطال /از درجه اعتبار ساقط می شود:
 -1درخواست كتبی صاحب مجوز تأسیس به نظام استان
 -2احکام صادره از سوی مراجع ذيصالح قضايی
 -3صدور مجوز مركز درمانی و مايهكوبی برخالف ضوابط و سیاستهای ابالغی سازمان به تشخیص كمیته استانی تشخیص و
درمان و ابطال از طريق مراجع ذيصالح
 -4عدم رعايت شرايط مندرج در بند الف بخش اول و يا زائل شدن ( از دست دادن) هر يک از الزامات و شرايط اخذ مجوز تأسیس
مركز درمانی به تشخیص كمیته استانی تشخیص و درمان و ابطال از طريق مراجع ذيصالح
 -5با انقضاء مدت اعتبار مجوز و عدم تأسیس داروخانه ،مجوز از درجه اعتبار ساقط میشود
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فصل چهارم :ضوابط حاکميتی فعاليت مراکز درمانی و مایهکوبی دامپزشكی
بخش اول-ضوابط صدور پروانه فعاليت مراکز درمانی و مایه کوبی
به منظور نظارت الزم بر عملکرد درمانگاه /مجتمع درمانی /بیمارستان دامپزشکی و مركز مايهكوبی در جهت تحقق تکالیف
قانونی سازمان در تامین بهداشت دام و تضمین سالمت و بهداشت فراورده های دامی ،فعالیت و ارائه خدمات درمانگاه /مجتمع
درمانی و بیمارستان دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه فعالیت (از اداره كل دامپزشکی استان مربوط) میباشد.
الف -شرایط و ضوابط اخذ پروانه فعاليت مراكز درمانی و مایه كوبی دامپزشكی:

شرايط و ضوابط صدور پروانه فعالیت مراكز درمانی و مايه كوبی دامپزشکی عبارتند از:
 -1داشتن مجوز تأسیس
 -2اتمام عملیات اجرايی تأسیس و آماده شدن برای بهره برداری
 -3معرفی فرد واجد شرايط به عنوان مسئول فنی (صرفا در مورد بیمارستان دامپزشکی)
ب -مراحل و نحوه صدور پروانه فعاليت مراكز درمانی و مایهكوبی:
مراحل و نحوه صدور پروانه فعالیت مركز درمانی و مايه كوبی به شرح زير است (روند نمای شماره :)2
 -1بارگذاری درخواست صدور پروانه فعالیت و مدارک (مجوز تاسیس و خود اظهاری متقاضی مبنی بر اتمام عملیات تأسیس،
آماده بودن مركز برای بهره برداری و رعايت ضوابط و الزامات فنی مركز مربوط ،مطابق اين دستورالعمل) در سامانه صدور
پروانه سازمان دامپزشکی (حداكثر در مدت دو روز كاری)
 -2بررسی ،تأيید و ارسال مدارک
 -3بارگذاری مدارک مسئول فنی در سامانه  certتوسط متقاضی و بررسی مستندات توسط اداره كل (دو روز كاری)
 -4موافقت و تايید نهايی توسط اداره كل
 -5صدور پروانه فعالیت در سامانه صدور پروانه سازمان توسط اداره كل (يک روز كاری)
تبصره :تحويل واكسن توسط شركت های پخش به مراكز مايهكوبی جديد صرفا با معرفی ادارات كل دامپزشکی استان ها متعاقب
صدور پروانه فعالیت مجاز خواهد بود
ج -ضوابط ادامه فعاليت مراكز درمانی و مایهكوبی پس از فوت موسس:
 در صورت فوت موسس وراث مکلفند ظرف مدت  6ماه نسبت به معرفی مؤسس جديد اقدام نمايند در غیر اين صورت پروانهدرمانگاه ،مجتمع درمانی ،بیمارستان و مركز مايهكوبی از درجه اعتبار ساقط می شود.
تبصره :در مهلت  6ماهه مذكور فعالیت هر كدام از مراكز فوق الذكر ،منوط به معرفی دامپزشک واجد شرايط و تکمیل كادر درمان
بالمانع است.
25

روند نمای شماره  .2صدور پروانه فعاليت مراکز درمانی و مایه کوبی دامپزشكی
(ظرف مدت حداكثر  5روز كاري)

بارگذاري درخواست صدور پروانه فعاليت و مدارك
در سامانه صدور پروانه سازمان

عدم موافقت

دامپزشكی (دو روز كاري)

بررسی  ،تائيد و ارسال مدارك

بارگذاري مدارك مسئول فنی در سامانه  certو
بررسی مستندات توسط اداره

كل (دو روز كاري)

عدم موافقت

موافقت و تایيد نهایی توسط
اداره كل

صدور پروانه فعالیت در سامانه صدور پروانه سازمان
توسط اداره کل (یک روز كاري )
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د – ضوابط و شرایط صدور پروانه /كارت اشتغال به درمان /مایه كوبی
 .1دامپزشکان /ساير رده های دامپزشکی اعم از كارشناس ارشد ،كارشناس ،كاردان ،تکنسین و كمک تکنسین دامپزشکی برای
فعالیت در درمانگاه ها ،مجتمع های درمانی (پلیكلینیک ها) ،بیمارستان ها و مراكز مايهكوبی دامپزشکی ،ملزم به اخذ پروانه /كارت
اشتغال از اداره كل استان می باشند.
 .2پروانه /كارت اشتغال تمام وقت يا نیمه وقت برای متقاضیان واجد شرايط كه منع قانونی نداشته باشد به منظور فعالیت در درمانگاه،
مجتمع درمانی (پلیكلینیک) ،بیمارستان و مراكز مايه كوبی دامپزشکی موجود توسط اداره كل استان با در نظر گرفتن موارد زير صادر
می شود:
الف .برای صدور پروانه /كارت اشتغال داشتن عضويت در سازمان نظام با ارائه كارت عضويت معتبر ،انجام خدمت دوره ضرورت يا
معافیت قانونی (ويژه آقايان) با ارائه كارت معتبر ،نداشتن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی و سپردن تعهدنامه كاری در قالب
فرم شماره ( ،)3الزامی است.
ب .برای صدور پروانه /كارت تمام وقت ،عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان های دولتی (اعم از لشکری و كشوری) ،شركت های
دولتی ،مراكز و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (دولتی و غیردولتی) ،موسسات عمومی غیردولتی و يا موسسات خصوصی حرفه
ای عهده دار ماموريت های عمومی الزامی است.
ج -دامپزشکانی كه به عنوان اعضاء هیات علمی يا غیرهیات علمی در مراكز آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی شاغل
می باشند و دامپزشکان شاغل در سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین رزيدنتهای رشته های تخصصی با گرايشهای علوم
بالینی دامپزشکی مرتبط ،متقاضی پروانه اشتغال نیمه وقت جهت فعالیت در درمانگاه /مجتمع درمانی (پلیكلینیک) ،بیمارستان
دامپزشکی موجود به عنوان همکار يا به صورت مستقل ،بايد نسبت به ارائه موافقت از محل خدمت يا محل تحصیل خود با رعايت
قوانین و مقررات مربوط ،اقدام نمايند.
د -ب رای ساير متقاضیان اشتغال در مراكز موضوع اين ابالغیه مشروط به دارا بودن شرايط مندرج در بند الف بخش اول فصل سوم و
سپردن تعهدنامه محضری در قالب فرم شماره ( ،)2توسط اداره كل پروانه اشتغال صادر خواهد شد.
 -3پروانه /كارت اشتغال با اعتبار حداكثر به مدت  3سال توسط اداره كل ،صادر و مدت اعتبار آن تابع مدت اعتبار پروانه فعالیت مركز
محل خدمت متقاضی خواهد بود.
 -4اشخاص دارای پروانه /كارت اشتغال نیمه وقت جهت فعالیت در درمانگاه /مجتمع درمانی (پلیكلینیک) /بیمارستان دامپزشکی/
مركز مايه كوبی جايگزين اشخاص تمام وقت نمی گردد.
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بخش دوم-ویژگی ها ،شرایط اختصاصی و الزامات فعاليت مراکز درمانی و مایه کوبی
الف .ویژگی ها ،شرایط اختصاصی و الزامات فعاليت مراكز درمانی
 -1مراكز درمانی دامپزشکی حسب مورد می تواند به صورت تمام وقت /نیمه وقت در محدوده جغرافیايی مشخص شده در پروانه
فعالیت صادره از سوی ادراه كل (در سطح شهرستان مربوطه) فعالیت نمايند.
تبصره  :1محدوده جغرافیايی فعالیت درمانگاه عمومی دامپزشکی روستايی و عشايری موجود بايد در متن پروانه فعالیت قید گردد و
دارنده مجوز صرفا مجاز به فعالیت در همان محدوده می باشد.
تبصره  : 2درمانگاه های روستايی و عشايری موجود بايد داروهای مورد نیاز خود را با هماهنگی اداره كل و از طريق شركتهای پخش
استانی تهیه نمايند.
تبصره  :3بیمارستانهای دامپزشکی میتوانند به صورت شبانه روزی فعالیت نمايند و مديريت بیمارستان مؤظف است برای ايام
خارج از ساعات مؤظف كاری روزانه و شیفت يا نوبت شبانه از كاركنان واجد شرايط خود در قالب كشیک و آنکال يا از افراد واجد
شرايط دارای پروانه اشتغال و اعالم اسامی آن ها در تابلو نصب شده در محل مناسب جهت آگاهی مراجعان ،اقدام نمايد.
تبصره  :4فعالیت بیمارستان مشروط به فعال بودن و ارائه خدمت تمام وقت كلیه بخشهای آن (درمانگاه ،داروخانه و آزمايشگاه)
می باشد .در صورت غیر فعال شدن هر يک از بخش ها ،ادامه فعالیت بیمارستان مجاز نمیباشد.
تبصره  :5فعالیت مركز درمانی و نسخه نويسی در غیاب دكتر دامپزشک مسئول مركز مجاز نمیباشد.
تبصره  :6مراكز درمانی دامپزشکی (درمانگاه و پلیكلینیک) مجاز به تهیه ،نگهداری و فروش دارو و واكسن نمی باشند.
 -2فعالیت دامپزشکان و ساير رده های دامپزشکی در مراكز درمانی دامپزشکی در چارچوب دستورالعمل نیروی انسانی متخصص
مراكز موضوع تبصره  2ماده  2قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی ،منوط به اخذ پروانه اشتغال برای هر يک از آن ها می باشد.
تبصره  .1مؤسس و رئیس درمانگاه می تواند از يک يا چند نفر دامپزشک دارای پروانه اشتغال به عنوان همکار استفاده نمايد.
تبصره  :2در مجتمع درمانی دامپزشکی (پلیكلینیک) يک نفر دامپزشک به عنوان موسس و رئیس مجتمع درمانی و برای هر درمانگاه
يک نفر دامپزشک (كلینیسین) به عنوان مسئول درمانگاه و هر يک در محدوده پروانه اشتغال خود ،پاسخگوی مسئولیت های محوله،
می باشند .همچنین دامپزشک مؤسس مجتمع درمانی دامپزشکی (پلیكلینیک) ،مجاز به اشتغال به درمان در يکی از درمانگاه های
همان مجتمع درمانی می باشد.
تبصره  :3مؤسس بیمارستان برای شروع فعالیت موظف به معرفی و بکارگیری دامپزشک واجد شرايط برای بخش های مختلف
بیمارستان (درمانگاه ،داروخانه ،آزمايشگاه) می باشد .برای دامپزشکان مزبور اخذ پروانه اشتغال /مسئول فنی از اداراه كل الزامی می
باشد .همچنین دامپزشک مؤسس بیمارستان با اخذ پروانه ،مجاز به اشتغال در هر يک از بخش های بیمارستان می باشد.
ب .ویژگی ها ،شرایط اختصاصی و الزامات فعاليت مراكز مایه كوبی
 -1مراكز مايهكوبی دامپزشکی صرفا مجاز به فعالیت در محدوده جغرافیايی تعیین شده مندرج در پروانه فعالیت خود می باشند.
تبصره  :1سیستم يکپارچه تولید ،خدمات مايهكوبی واحدهای تحت پوشش خود را از مراكز مايه كوبی مجاز دريافت نموده و در
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صورت تامین امکانات زنجیره سرد نگهداری و حمل و نقل واكسن می تواند نسبت به تامین واكسن مورد نیاز خود از طريق شركت
های پخش استانی و سراسری واكسن زير نظر و با مسئولیت مسئول فنی بهداشتی خود اقدام نمايد.
تبصره  :2در شهرستانهايی كه مركز مايهكوبی مستقل و يا متقاضی برای احداث اين قبیل مراكز وجود ندارد اجازه مايهكوبی جمعیت
دامی به مراكز درمانی (درمانگاه /مجتمع درمانی و بیمارستان) به صورت موقت تا زمان احداث مركز مستقل و با تصويب كمیته
استانی بالمانع است و با توجه به ممنوعیت صدور دو مجوز /پروانه برای يک نفر ،مجوز  /پروانه جداگانهای صادر نخواهد شد و اجازه
مايهكوبی به صورت موقت با مدت اعتبار آن كه تابعی از مدت اعتبار پروانه درمانگاه است در ذيل پروانه فعالیت درمانگاه درج خواهد
شد.
تبصره  :3در شهرستان هايی كه مركز مايهكوبی وجود ندارد اولويت مايهكوبی با نزديک ترين مركز مايه كوبی مجاور آن شهرستان
می باشد.
تبصره  :4اجازه مايه كوبی توسط درمانگاه روستايی و عشايری با نظر كمیته استانی و صرفا در محدوده جغرافیايی تعريف شده برای
درمانگاه و به صورت موقت بالمانع است.
تبصره  :5مايه كوبی حیوانات خانگی در مراكز درمانی و مايه كوبی بالمانع است.
 -2فعالیت دامپزشکان و ساير رده های دامپزشکی در مراكز مايه كوبی دامپزشکی در چارچوب دستورالعمل نیروی انسانی متخصص
مراكز موضوع تبصره  2ماده  2قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی ،منوط به اخذ پروانه اشتغال برای هر يک از آن ها می باشد.
 -2مركز مايهكوبی به صورت مستقل و با حداقل يک نفر دامپزشک به عنوان موسس و با بکارگیری ساير رده های حرفه دامپزشکی
به عنوان واكسیناتور به صورت تمام وقت فعالیت می نمايد.
تبصره  :1در مركز مايهكوبی دامپزشکی مستقل حداقل يک نفر دامپزشک به عنوان موسس و مسئول مركز و حداقل دو نفر از ساير
رده های دامپزشکی به عنوان واكسیناتور تمام وقت با دارنده پروانه مركز مايه كوبی همکاری خواهند نمود و هريک در محدوده
پروانه اشتغال خود ،پاسخگوی مسئولیت های محوله ،خواهد بود.
تبصره  :2مراكز مايهكوبی مجاز به بکارگیری ساير رده های حرفه دامپزشکی با اولويت كاردان ها و تکنسین های دامپزشکی دارای
مجوز مايهكوبی ،به صورت تمام وقت و يا پاره وقت می باشند.
تبصره  :3دامپزشک موسس مركز درمانی می تواند عهده دار مسئولیت مركز مايهكوبی وابسته به همان درمانگاه باشد.
ج -سایر وظایف و تعهدات دارندگان پروانه فعاليت مراكز درمانی و مایهكوبی:
ساير وظايف و تعهدات دارندگان پروانه فعالیت مراكز درمانی و مايهكوبی عبارتند از:
 -1رعايت كلیه قوانین ،مقررات ،ضوابط ،دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه های سازمان در امور مرتبط
 -2رعايت شئونات اخالقی و حرفه ای در محیط كار
 -3عدم استفاده از نام و عنوان ديگری در تابلو و سربرگ ها غیراز آنچه در پروانه فعالیت قید شده است.
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 -4انجام به موقع و صحیح كالیبراسیون وسايل موجود اعم از وسايل آزمايشگاهی ،سرمايشی ،گرمايشی ،برودتی ،دماسنج،
رطوبت سنج ،كپسول آتش نشانی و سیستم اعالن و اطفاء حريق و غیره در مراكز مايهكوبی
 -5رعايت بهداشت و ايمنی محیط كار
 -6همکاری كامل با اداره كل برای انجام فرآيند های نظارتی (پايش ،بازرسی ،ارزيابی ،ممیزی و نمونه برداری) ،ارائه آمار،
اطالعات و اسناد مربوط ،رفع نواقص اعالمی ادارهكل و نظام استان و اعالم نتیجه در مهلت مقرر در اخطاريهها و نیز تسهیل
شرايط نمونه برداری در موارد نیاز ،به تشخیص اداره كل
 -7همکاری با ادارهكل دامپزشکی در پذيرش دانشجويان رشته دامپزشکی به منظور كارآموزی و فارغ التحصیالن متقاضی
تأسیس مراكز درمانی برای كارورزی
 -8گزارش مستمر و منظم عملکرد و نگهداری مستندات مركز درمانی دامپزشکی حداقل به مدت يک سال در شرايط مناسب و
قابل دسترس
 -9رعايت حداقل ساعات كاری موظف ( 8ساعت ) به صورت روزانه يا دو نوبتكاری به صورت شبانه روزی كه در مجوز /پروانه
صادره قید شده است .بديهی است بر اساس شرايط اقلیمی هر شهرستان و فصول مختلف سال ،زمان شروع و زمان پايان ارائه
خدمات دارويی بايد با هماهنگی اداره دامپزشکی برای آگاهی و مراجعه دامداران اطالع رسانی شود.
تبصره  :1چنانچه مؤسس مركز درمانی و مايهكوبی به هردلیل بدون كسب مجوز از اداره كل دامپزشکی استان اقدام به تعطیل
نمودن مركز درمانی و مايهكوبی نمايد جهت رسیدگی به تخلف به هیئت بدوی انتظامی استان معرفی می شود.
تبصره  -2مركز درمانی و مايهكوبی می تواند با اطالع قبلی مؤسس به اداره كل ،حداكثر به مدت  3ماه در سال تعطیل باشد .در
صورتی كه نیاز به تعطیلی بیش از اين مدت باشد مدارک الزم به اداره كل استان جهت طرح در كمیته استانی ارائه شود.
تبصره -3در مناطقی كه صرفا دارای يک مركز درمانی يا مايهكوبی هستند موسس مجاز به تعطیلی مركز نمی باشد ،ولی
می تواند با ارائه درخواست كتبی و معرفی فرد واجد شرايط با اخذ موافقت اداره كل ،حداكثر به مدت  3ماه در سال در محل
فعالیت حضور نداشته باشد .در موارد اضطراری (بیماری ،مسافرت،مرخصی زايمان و ) ....با ارائه مدارک مرتبط و موافقت اداره كل
استان مدت فوق الذكر قابل تمديد می باشد.
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بخش سوم .تمدید و ابطال/از درجه اعتبار ساقط شدن پروانه فعاليت مراکز درمانی و مایهکوبی

الف .اعتبار /تمدید پروانه فعاليت مراكز درمانی و مایهكوبی دامپزشكی
 .1مدت اعتبار پروانه فعالیت  3سال می باشد.
 .2دارندگان پروانه فعالیت موظفند قبل از پايان اعتبار پروانه فعالیت ،نسبت به تمديد آن اقدام نمايند.
 .3شرايط متقاضی تمديد پروانه فعالیت مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی عبارتند از:
 .1-3عضويت در سازمان نظام با ارائه كارت عضويت معتبر
 .2-3نداشتن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهای (و)( ،ز)( ،ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در
ماده ( )20آئین نامه اجرايی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی در دوره محکومیت
 .3-3عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان های دولتی اعم از لشکری وكشوری ،مراكز و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی و
غیردولتی و نهادهای عمومی و شركت های دولتی
 .4-3نداشتن هرگونه پروانه اشتغال از سازمان يا مجوز تاسیس از سازمان نظام يا مراجع مرتبط ذيصالح ديگر
 .5-3احراز تداوم شرايط و الزامات فنی مورد نیاز (برابر مفاد اين دستورالعمل) در بازديد كارشناسی ادراه كل دامپزشکی استان

ب .ابطال  /از درجه اعتبار ساقط شدن پروانه فعاليت
پروانه فعالیت مركز درمانی و مايهكوبی در موارد زير ابطال /از درجه اعتبار ساقط می شود:
 -1درخواست كتبی صاحب پروانه تأسیس به اداره كل استان
 -2احکام صادره از سوی مراجع ذيصالح قضايی
 -3با انقضاء مدت اعتبار پروانه فعالیت و عدم تمديد آن ،پروانه فعالیت از درجه اعتبار ساقط می شود.
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فصل پنجم :ضوابط نظارت بر تاسيس و فعاليت مراکز درمانی و مایه کوبی
بخش اول .نظارت بر تاسيس مراكز درمانی و مایهكوبی دامپزشكی
 -1مؤسس مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی موظف به رعايت سیاست ها و ضوابط حاكمیتی و برنامه های ابالغی از سوی
سازمان می باشد و نظارت بر عملکرد آن بر عهده سازمان /اداره كل می باشد.
 -2نظارت بر انطباق عملکرد سازمان نظام در رعايت سیاست ها و ضوابط اعالمی سازمان جهت صدور مجوز تأسیس مراكز درمانی
دامپزشکی بر عهده دفتر امور دارو و درمان سازمان /اداره كل دامپزشکی استان می باشد.
 -3نظارت بر مراحل اجرايی تاسیس مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی و رعايت ضوابط حاكمیتی در تأسیس آن بر عهده نظام
دامپزشکی استان می باشد.
 -5درصورت عدم رعايت مفاد سیاست ها و ضوابط تأسیس مراكز درمانی و مايهكوبی دامپزشکی ابالغی سازمان در صدور مجوز
تاسیس ،جبران خسارات احتمالی به عهده صادركننده مجوز تأسیس خواهد بود.
 -6تفسیر مفاد سیاست ها و ضوابط ابالغی به عهده كمیسیون مركزی تشخیص و درمان سازمان بوده و درصورت هرگونه ابهام در
اين زمینه ،سازمان نظام موظف به استعالم از كمیسیون خواهد بود.
 -7سازمان نظام موظف است مفاد تبصره  3ماده  57قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاء نظام مالی كشور را رعايت نمايد.
 -8در صورتی كه سازمان نظام از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده امتناع كند متقاضی مجوز می تواند عالوه بر ارائه شکايت
كتبی يا الکترونیکی به مركز ملی رقابت ،كتبا از مدير كل دامپزشکی استان (بعنوان رئیس كمیته استانی) تسريع در صدور مجوز خود
را درخواست كند .در اين موارد درخواست متقاضی در كمیته استانی مطرح و ظرف مدت  7روز كاری از تاريخ ثبت در خواست ،با
دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز ،موضوع بررسی و در صورت انطباق شرايط با ضوابط ابالغی و كسب
امتیازات الزم و در چهارچوب قوانین ،زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم شود .
تبصره :مسئولیت عدم پاسخگويی نظام استان در هر مرحله فرآيند و به هر دلیلی به عهده سازمان مذكور خواهد بود.
 -9كلیه خدمات شامل جاری سازی ،اطالع رسانی سیاست ها و ضوابط تأسیس ،ثبت درخواست ،صدور مجوز و ارائه گزارشهای
الزم به صورت برخط از طريق سامانه های الکترونیکی سازمان و سازمان نظام ،پس از ايجاد بستر الزم بايد صورت پذيرد.
تبصره :تا زمان راه اندازی سامانه های مذكور فرآيندهای صدور مجوز به صورت فیزيکی صورت می پذيرد.
بخش دوم .نظارت بر فعاليت مراكز درمانی و مایه كوبی دامپزشكی
 -1اشتغال به امور درمانی /مايه كوبی مستلزم اخذ پروانه فعالیت /پروانه اشتغال به امور درمانی /مايه كوبی از اداره كل می باشد
 -1موسس مراكز مايه كوبی موظف به درج اطالعات كامل موجودی و ورود و خروج واكسن از مركز به صورت روزانه در سامانه
خدمات دارويی سازمان می باشد .
 -2در مواردی كه انجام بازرسی از مراكز درمانی و مايه كوبی دامپزشکی توسط ساير مراجع قانونی ذيصالح الزم باشد با هماهنگی
اداره كل و به همراه كارشناس مربوطه بازديد انجام شود .
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 -3اداره كل موظف است عالوه بر بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد مراكز درمانی و مايه كوبی دامپزشکی سالی يک بار نسبت به
ارزشیابی و ممیزی مراكز درمانی و مايه كوبی اقدام نمايد.
 -4نتیجه گزارش بازرسی از مراكز درمانی و مايه كوبی دامپزشکی عالوه برپیگیری تخطی احتمالی از قوانین و دستور العمل ها در
مراجع صالحه ،در ارزشیابی عملکرد ساالنه نیز موثر خواهد بود .
 -5اداره كل دامپزشکی استان موظف است به منظور نظارت بر انطباق عملکرد مراكز درمانی و مايه كوبی دامپزشکی بر سیاست ها و
ضوابط حاكمیتی اعالمی ،نسبت به انجام بازديد و بازرسیهای الزم ،اقدام و در صورت برخورد با موارد تخلف ،به تناسب نوع و میزان
آنها با رعايت ساير قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زير با متخلفین برخورد نمايد:
الف ـ اخطار كتبی و ابالغ موارد تخلف به متخلف و درخواست رفع آنها
ب ـ معرفی به مراجع ذيصالح قضايی (در صورت عدم رفع تخلف) و درخواست صدور حکم تعلیق و يا ابطال  /از درجه اعتبار ساقط
شدن مجوزها و پروانههای مربوط.
تبصره  1ـ برخورد با تخلفات صنفی و حرفهای شاغالن حرفه دامپزشکی تابع مفاد مندرج در مواد ( )19تا ( )26قانون تأسیس سازمان
نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ايران ـ مصوب  1376ـ میباشد.
تبصره 2ـ هرگاه تخلف اشخاص موضوع اين ماده عنوان يکی از جرايم مندرج در قوانین جزايی را داشته باشد ،سازمان موظف به
ارسال پرونده مربوط به مراجع قضايی ذيصالح میباشد.
 -6مؤسس مركز درمانی و مايه كوبی مکلف به همکاری كامل با بازرسان اداره كل دامپزشکی استان در خصوص موارد زير میباشند:
الف ـ ارائه اطالعات و اسناد مربوط
ب .رفع نواقص اعالمی در اخطار كتبی سازمان و اعالم نتیجه در مهلت مقرر در اخطار يادشده
ج .تسهیل شرايط نمونه برداری در مواقع مورد نیاز به تشخیص سازمان.
د :موسس مركز مايه كوبی مکلف است در خصوص ثبت اطالعات ورود و خروج واكسن درسامانه خدمات دارويی سازمان در راستای
اجرای بند پ ماده  7قانون احکام دائمی اقدام الزم را بعمل آورند .
 -7د رصورت عدم رعايت مفاد سیاست ها و ضوابط تاسیس ابالغی سازمان در صدور مجوز تاسیس ،پاسخگوی خسارات احتمالی بر
عهده صادركننده مجوز تاسیس خواهد بود.
 -8تفسیر مفاد سیاست ها و ضوابط ابالغی به عهده سازمان بوده و در صورت هرگونه ابهام در اين زمینه ،سازمان نظام موظف به
استعالم از سازمان خواهد بود.
تبصره  :1در صورت منفی بودن پاسخ ،ذكر داليل الزامی است.
تبصره  :2مسئولیت عدم پاسخگويی نظام استان در هر مرحله فرايند و به هر دلیلی به عهده سازمان نظام ،خواهد بود.
 -9نحوه نظارت بر صدور مجوز تأسیس و همچنین نظارت بر انطباق عملکرد درمانگاه ها ،مجتمع های درمانی (پلی كلینیک ها)
بیمارستان ها و مراكز مايه كوبی دامپزشکی برسیاست ها و ضوابط حاكمیتی اعالمی ،از اختیارات سازمان خواهد بود.
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پيوست شماره 1
تعهد نامه محضري
موسس درمانگاه/مجتمع درمانی (پلی كلينيک) /بيمارستان /مركز مایه كوبی دامپزشكی
اينجانب دكتر  .... ...نام پدر  ...شماره شناسنامه  ......صادره از  ...شماره ملی  ..........فارغ التحصیل دوره عمومی /تخصصی  ... ... ... ...از دانشکده
دامپزشکی دانشگاه  ...متقاضی مجوز تاسیس و پروانه فعالیت درمانگاه /مجتمع درمانی (پلی كلینیک) /بیمارستان /مراكز مايه كوبی دامپزشکی در استان
 .......شهرستان  ..بخش  ...دهستان ،...متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،سیاست ها و ضوابط حاكمیتی ابالغی،
دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط ،به موارد مندرج در اين تعهد نامه عمل نمايم.
 -1درهیچ وزارتخانه ،سازمان و نهاد دولتی ،اشتغال به خدمت رسمی يا پیمانی يا قراردادی نداشته ،عضو هیئت علمی هیچ يک از دانشگاه ها و مراكز و
موسسات آموزشی و پژوهشی كشور نبوده ،هیچیک از مجوزها يا پروانه های مسئول فنی بهداشتی ،دامداری ها ،مرغداری ها ،آبزی پروری ها كشتارگاه
ها ،كارخانه های خوراک دام و مکمل سازی ها ،مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی ،مراكز تامین (تولید /واردات) ،توزيع و فروش دارو و ساير
موارد مشابه را از سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای تابعه در سطح استان ها و ساير دستگاه های ذی صالح تا كنون اخذ ننموده ام و يا در صورت
دريافت ،تاكنون باطل گرديده است و متعهد می گردم بیش از يک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.
 -2از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهای (و)( ،ز)( ،ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده ( )20آئین نامه اجرايی رسیدگی به
تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی و ساير مراجع ذی صالح محروم نمی باشم.
 -3به اجرای كلیه قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای
تابعه در سطح استان ،متعهد می گردم.
 -4با رويت كامل سیاست ها و ضوابط حاكمیتی ابالغی سازمان دامپزشکی كشور برای صدور مجوزتاسیس/پروانه فعالیت /مركز درمانی و مايه كوبی
دامپزشکی ،متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود اجتناب نموده و درصورت مشاهده و يا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به
اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمايم.
-5متعهد می گردم از تهیه ،تجويز و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق ،تاريخ مصرف گذشته و يا داروی
تقلبی و واكسنهای غیر مجاز ،تقلبی و قاچاق اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر يک از جرايم و تخلفات ذكر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره
دامپزشکی شهرستان گزارش و در اين زمینه با سازمان دامپزشکی كشور و ادارات تابعه همکاری الزم را داشته باشم.
 -6متعهد به گزارش مستمر و منظم عملکرد وگزارش سريع و به موقع بیماری های هشدار دادنی /گزارش كردنی به اداره دامپزشکی شهرستان خواهم
بود.
 -7متعهد به ثبت آمار و اطالعات در سامانه خدمات دارويی سازمان دامپزشکی می باشم(در مورد مراكز مايه كوبی)
 -8متعهد به همکاری با سازمان دامپزشکی كشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره ،بر اساس دستورالعمل
های ابالغی خواهم بود.
 -9متعهد به همکاری با كارشناس /كارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای تابعه در اعمال فرآيندهای نظارتی خواهم بود.
 -10درصورتی كه خالف موارد فوق (بندهای  2،1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8و  )9ثابت گردد ،سازمان دامپزشکی كشور محق به تعلیق و يا ابطال مجوز /پروانه و
پیگیری مورد تخلف از طريق مراجع ذی صالح مربوط ،خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.
 -11موسس متعهد می گردد َنسبت به پذيرش كارآموزان و كارورزان معرفی شده از سوی اداره كل همکاری الزم را بعمل اورد.
متعهدله اين تعهدنامه در مورد مجوز تاسیس ،نظام استان و در مورد پروانه فعالیت مراكز درمانی و مايه كوبی اداره كل دامپزشکی استان می باشد.
نام و نام خانوادگی ... ...
امضاء  ...............................تاریخ... ... ...
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پيوست شماره 2
تعهد نامه محضري
دامپزشكان متقاضی پروانه اشتغال (تمام وقت)
اينجانب دكتر  .... ...نام پدر  ...شماره شناسنامه  ......صادره از  ...شماره ملی  ..........فارغ التحصیل دوره عمومی /تخصصی  ... ... ... ...از دانشکده
دامپزشکی دانشگاه  ...متقاضی پروانه اشتغال در درمانگاه/مجتمع درمانی( پلی كلینیک) /بیمارستان /مراكز مايه كوبی دامپزشکی در استان......
شهرستان  ...بخش  ...دهستان  ،...متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،سیاست ها و ضوابط حاكمیتی ابالغی،
دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط ،به موارد مندرج در اين تعهد نامه عمل نمايم.
 -1درهیچ وزارتخانه ،سازمان و نهاد دولتی ،اشتغال به خدمت رسمی يا پیمانی يا قراردادی نداشته ،عضو هیئت علمی هیچ يک از دانشگاه ها و مراكز و
موسسات آموزشی و پژوهشی كشور نبوده ،هیچیک از مجوزها يا پروانه های مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها ،كارخانه های خوراک دام و مکمل
سازی ها ،مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی ،مراكز تامین (تولید /واردات) ،توزيع و فروش دارو ،دامداری ها ،مرغداری ها ،آبزی پروری ها و
ساير موارد مشابه را از سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای تابعه در سطح استان ها و ساير دستگاه های ذی صالح تا كنون اخذ ننموده ام و يا در
صورت دريافت ،تاكنون باطل گرديده است و متعهد می گردم بیش از يک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.
 -2ا ز اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهای (و)( ،ز)( ،ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده ( )20آئین نامه اجرايی رسیدگی به
تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی و ساير مراجع ذی صالح محروم نمی باشم.
 -3به اجرای كلیه قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای
تابعه در سطح استان ،متعهد می باشم.
 -4با رويت كامل سیاست ها و ضوابط حاكمیتی ابالغی سازمان دامپزشکی كشور برای صدور پروانه اشتغال در درمانگاه /مجتمع درمانی (پلی
كلینیک) /بیمارستان /مراكز مايه كوبی دامپزشکی ،متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و يا
رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به مسئول مركز و اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمايم.
 -5متعهد می گردم از تهیه ،تجويز و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق ،تاريخ مصرف گذشته و يا
داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر يک از جرايم و تخلفات ذكر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و
در اين زمینه با سازمان دامپزشکی كشور و ادارات تابعه همکاری الزم را داشته باشم.
 -6متعهد به گزارش مستمر و منظم عملکرد وگزارش سريع و به موقع بیماری های هشدار دادنی /گزارش كردنی به مسئول مركز و اداره دامپزشکی
شهرستان خواهم بود.
 -7متعهد به همکاری با سازمان دامپزشکی كشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره ،بر اساس دستورالعمل
های ابالغی خواهم بود.
 -8متعهد به همکاری با كارشناس /كارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای تابعه در اعمال فرآيندهای نظارتی خواهم بود.
 -9متعهد می گردم آخرين ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی كشور را از مجاری رسمی دريافت و به آن ها عمل نمايم.
 -10درصورتی كه خالف موارد فوق (بندهای  1،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8و  )9ثابت گردد ،سازمان دامپزشکی كشور /اداره كل دامپزشکی استان حق به
تعلیق و يا ابطال مجوز /پروانه و پیگیری مورد تخلف از طريق مراجع ذی صالح مربوط ،خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی ... ...
امضاء  ...تاریخ .... / .. / ..
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پيوست شماره 3
تعهد نامه محضري
دامپزشكان متقاضی پروانه اشتغال (نيمه وقت)
اينجانب دكتر  .... ...نام پدر  ...شماره شناسنامه  ......صادره از  ...شماره ملی  ..........فارغ التحصیل دوره عمومی /تخصصی  ... ... ... ...از دانشکده
دامپزشکی دانشگاه  ...متقاضی پروانه اشتغال در درمانگاه /مجتمع درمانی(پلی كلینیک) /بیمارستان در استان  .........شهرستان  ...بخش  ...دهستان ،...
متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،سیاست ها و ضوابط حاكمیتی ابالغی ،دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه های
مربوط ،به موارد مندرج در اين تعهد نامه عمل نمايم.
 -1هیچیک از مجوزها يا پروانه های مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها ،كارخانه های خوراک دام و مکمل سازی ها ،مراكز بسته بندی فرآورده های
خام دامی ،مراكز تامین (تولید /واردات) ،توزيع و فروش دارو ،دامداری ها ،مرغداری ها ،آبزی پروری ها و ساير موارد مشابه را از سازمان دامپزشکی
كشور و واحدهای تابعه در سطح استان ها و ساير دستگاه های ذيصالح تاكنون اخذ ننموده ام و يا در صورت دريافت ،تاكنون باطل گرديده است و
متعهد می گردم بیش از يک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم..
 -2از ا شتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهای (و)( ،ز)( ،ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده ( )20آئین نامه اجرايی رسیدگی به
تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی و ساير مراجع ذی صالح محروم نمی باشم.
 -3به اجرای كلیه قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای
تابعه در سطح استان ،متعهد می باشم.
 -4با رويت كامل سیاست ها و ضوابط حاكمیتی ابالغی سازمان دامپزشکی كشور برای صدور پروانه اشتغال در درمانگاه /مجتمع درمانی(پلی كلینیک)/
بیمار ستان /متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و يا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت
به مسئول مركز و اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمايم.
 -5متعهد می گردم از تهیه ،تجويز و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق ،تاريخ مصرف گذشته و يا
داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر يک از جرايم و تخلفات ذكر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و
در اين زمینه با سازمان دامپزشکی كشور و ادارات تابعه همکاری الزم را داشته باشم.
 -6متعهد به گزارش مستمر و منظم عملکرد وگزارش سريع و به موقع بیماری های هشدار دادنی /گزارش كردنی به مسئول مركز و اداره دامپزشکی
شهرستان خواهم بود.
 -7متعهد به همکاری با سازمان دامپزشکی كشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره ،بر اساس دستورالعمل
های ابالغی خواهم بود.
 -8متعهد به همکاری با كارشناس /كارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای تابعه در اعمال فرآيندهای نظارتی خواهم بود.
 -9متعهد می گردم آخرين ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی كشور را از مجاری رسمی دريافت و به آن ها عمل نمايم.
 -10درصورتی كه خالف موارد فوق (بندهای  1،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8و  )9ثابت گردد ،سازمان دامپزشکی كشور /اداره كل دامپزشکی استان محق به
تعلیق و يا ابطال مجوز /پروانه و پیگیری مورد تخلف از طريق مراجع ذيصالح مربوط ،خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
امضاء  ............. ...تاریخ... ...... ...
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پيوست شماره 4
تعهد نامه كاري
سایر رده هاي متقاضی كارت اشتغال (تمام وقت)
اينجانب ..................نام پدر  ...شماره شناسنامه  ......شماره ملی  ..........دارای مدرک تحصیلی  .... ... ...نشانی محل سکونت :استان تهران شهرستان ...
كوچه  ...پالک  ...تلفن ثابت  ........تلفن همراه  ...........متقاضی اشتغال در  /درمانگاه دامپزشکی  /مجتمع درمانی(پلی كلینیک)  /بیمارستان دامپزشکی
 /مركز مايه كوبی ،متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،ضوابط و دستورالعمل های مربوط ،به موارد مندرج در اين تعهد
نامه عمل نمايم.
-1در هیچ سازمان و نهاد دولتی ،اشتغال به خدمت رسمی يا پیمانی يا قراردادی نداشته و از سازمان دامپزشکی كشور و ادارات تابعه و ساير دستگاههای
ذی صالح تا كنون مجوزی برای اشتغال در مراكز غیردولتی ،اخذ ننموده ام.
 -2از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهای (و)( ،ز)( ،ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده ( )20آئین نامه اجرايی رسیدگی به
تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی و ساير مراجع ذی صالح قرار ندارم محروم نمی باشم.
 -3به اجرای كلیه قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،ضوابط ،دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای تابعه در
سطح استان ،متعهد می باشم.
 -4متعهد به همکاری با كارشناس /كارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای تابعه در اعمال فرآيندهای نظارتی خواهم بود.
 -5متعهد به همکاری با اداره كل دامپزشکی استان در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره ،بر اساس دستورالعمل های ابالغی
خواهم بود.
 -6متعهد می گردم از تهیه و مصرف هر گونه واكسن های دامپزشکی خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای دامپزشکی قاچاق ،تاريخ
مصرف گذشته و يا تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر يک از جرايم و تخلفات ذكر شده در اسرع وقت مراتب را به مسئول مركز و همزمان
به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمايم.
 -7درصورتی كه خالف موارد فوق (بندهای  2،1 ،3 ،4 ،5و  )6ثابت گردد ،اداره كل دامپزشکی استان محق به تعلیق يا ابطال و يا خودداری از تمديد
كارت اشتغال و پیگیری مورد تخلف از طريق مراجع ذی صالح مربوط ،خواهد بود و اينجانب پاسخگوی جبران خسارت وارده خواهم بود.
نام و نام خانوادگی  ... ...امضاء ...
تاریخ ...
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پيوست شماره 5
تعهد نامه كاري
سایر رده هاي متقاضی كارت اشتغال (تمام وقت /نيمه وقت)
اينجانب  .... ...نام پدر  ...شماره شناسنامه  ......شماره ملی  ..........دارای مدرک تحصیلی  .... ... ...نشانی محل سکونت :استان تهران شهرستان  ...كوچه
 ...پالک  ...تلفن ثابت  ........تلفن همراه  ...........متقاضی اشتغال در  /درمانگاه دامپزشکی  /مجتمع درمانی (پلی كلینیک)  /بیمارستان دامپزشکی /
مركز مايه كوبی دامپزشکی  ،متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،ضوابط و دستورالعمل های مربوط ،به موارد مندرج در
اين تعهد نامه عمل نمايم.
 -1از سازمان د امپزشکی كشور و ادارات تابعه درسطح استان ها و ساير دستگاههای ذی صالح تا كنون مجوزی برای اشتغال در مراكز غیردولتی ،اخذ
ننموده ام.
 -2از اشتغال به حرفه دامپزشکی مطابق بندهای (و)( ،ز)( ،ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده ( )20آئین نامه اجرايی رسیدگی به
تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی و ساير مراجع ذی صالح ،محروم نمی باشم.
 -3به اجرای كلیه قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،ضوابط ،دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای تابعه در
سطح استان ،متعهد می باشم.
 -4به همکاری با كارشناس /كارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی كشور و واحدهای تابعه در اعمال فرآيندهای نظارتی ،متعهد خواهم بود.
 -5به همکاری با اداره كل دامپزشکی استان در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره ،بر اساس دستورالعمل های ابالغی ،متعهد
خواهم بود.
 -6متعهد می گردم از تهیه و مصرف هر گونه واكسن های دامپزشکی خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای دامپزشکی قاچاق ،تاريخ
مصرف گذشته و يا تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطالع از هر يک از جرايم و تخلفات ذكر شده در اسرع وقت مراتب را به مسئول مركز و همزمان
به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمايم.
 -7درصورتی كه خالف موارد فوق (بندهای  2،1 ،3 ،4 ،5و  )6ثابت گردد ،اداره كل دامپزشکی استان محق به تعلیق يا ابطال و يا خودداری از تمديد
كارت اشتغال و پیگیری مورد تخلف از طريق مراجع ذی صالح مربوط ،خواهد بود و اينجانب پاسخگوی جبران خسارت وارده خواهم بود.
نام و نام خانوادگی ... ...
امضاء  ................ ...تاریخ .............................
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پيوست شماره 6
فرم درخواست تاسيس مراكز درمانی و مایه كوبی
اینجانب

تابعیت:

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

محل تولد :تاريخ تولد/ / :

محل صدور:

شمارهشناسنامه:

شماره ملی:

شماره نظام دامپزشکی:

پايان خدمت  معاف  ساير 

وضعیت نظام وظیفه:

مدت خدمت :نوع معافیت :توضیحات:

محل سكونت:

تلفن تماس ثابت:

نشانی و كد پستی:

تلفن تماس همراه:

نشانی پست الکترونیک /سايت:
با سوابق تحصيلی

مدت
دانشنامه تحصیلی

گرايش

رشته تحصیلی

تحصیل
از

تا

نام واحد كشور/شهر
آموزشی محل تحصیل

و سوابق فعاليت دامپزشكی
نوع فعاليت

عنوان فعاليت

حكم كارگزینی

پروانه اشتغال

اعتبار

اعتبار

تاریخ
صدور

تاریخ
صدور

نام واحد
محل

كشور

شهر

اشتغال

متقاضی صدور مجوزتاسيس مراكز درمانی و مایه كوبی دامپزشكی در شهرستان  ...........................شهر
 ..........................می باشم .

محل امضاء:
تاریخ:
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پيوست شماره :7
فرم امتياز مكتسبه متقاضی صدور مجوز تاسيس مراكز درمانی و مایه كوبی

نام و نام خانوادگی ........................... :شماره ملی ....................... :شماره نظام دامپزشكی..................:
نوع درخواست ............................................................................ :تاریخ درخواست:
استان ................................. :شهرستان .......................... :شهر............................... :

شاخص

عنوان
مدرك تحصيلی
امتياز مكتسبه به
تفكيک موارد

دولتی
سابقه كار

غير دولتی

بومی بودن
سابقه ایثارگري
آموزشی
جمع كل امتياز مكتسبه

حد نصاب امتياز مورد نياز در محل مورد نظر

تائيد درخواست رد درخواست

امضا رئيس نظام دامپزشكی استان ........
تاریخ...................... :
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امتياز مكتسبه

پيوست شماره ()8
فرم بازدید كارشناسی مكان تاسيس مركز درمانی و مایه كوبی دامپزشكی ( قبل از صدور مجوزتاسيس)

 - 1آدرس محل تاسیس مركز درمانی و مايه كوبی:
استان  ..................شهرستان  .....................شهر /بخش .................
نوع مالکیت :شخصی واگذاری استیجاری
تلفن ........

تلفن همراه  ........................كدپستی  ..................پست الکترونیکی .............................

كروكی محل:

 -2فضاي فيزیكی موجود:
 محل مركز درمانی از نظر موقعیت جغرافیائی ،مخاطرات زيست محیطی (آالينده های میکروبی ،شیمیائیو فیزيکی):

دارد

ندارد

اگر دارد توضیح داده شود:
..........................................................................................................................................
 مساحت مركز درمانی  ................مترمربع  -ارتفاع  ...............متر نظريه كارشناس/كارشناسان بازديد كننده:..........
...........
نام و نام خانوادگی كارشناس/گروه كارشناسی بازدید كننده:
تاریخ  .......................امضاء ...
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پيوست شماره ()9
فرم بازدید كارشناسی الزامات فنی تاسيس (پس از صدور مجوز تاسيس)
 - 1آدرس محل تاسیس مركز درمانی و مايه كوبی:
استان  .....................................شهرستان ... .............................................شهر /بخش .............. ...
نوع مالکیت :شخصی

واگذاری

تلفن  ..... ........تلفن همراه ........................

استیجاری
كدپستی  ..................پست الکترونیکی .............................

 -كف و ديوار مركز درمانی و مايه كوبی مناسب است:

بلی

خیر

 -وسايل سرمايشی و گرمايشی مناسب است:

بلی

خیر

خیر

 وسايل تهويه انبار مناسب است :بلی يخچال مناسب واجد فضا و ظرفیت كافی وجود: -يخچال مجهز به دما سنج و ترموگراف:

دارد
است

ندارد
نیست

 -مركزمايه كوبی دارای ترموگراف و سیستم ثبت رطوبت:

می باشند

 -رايانه و لوازم جانبی آن با امکان اتصال به اينترنت وجود:

دارد

نمی باشند
ندارد

 نرم افزارهای الزم جهت ثبت اطالعات در سامانه خدمات الکترونیک دفتر دارو و درمان وجود:دارد

ندارد

 -مركزدرمانی و مايه كوبی مجهز به وسايل ايمنی و اطفاء حريق :م

ی باشند

نمی باشند

 نظريه كارشناس/كارشناسان بازديد كننده:...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی كارشناس/گروه كارشناسی بازدید كننده:
تاریخ  ... ... ...امضاء .
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تاريخ صدور................

الصاق عکس

شماره.......................

مجوز تاسيس
درمانگاه /مجتمع درمانی/بيمارستان دامپزشكی /مرکز مایه کوبی
به استناد ماده  2قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصـوب  1389مجلـس شـورای
اسالمی ،آقای  /خانم دكتر ............................فرزند .................متولـد ...........................بـه شـماره شناسـنامه
............صــادره از ...................بــا شــماره ملــی......................................دارای شــماره نظــام دامپزشــکی
 ،.....................مجاز به تاسیس درمانگاه /مجتمع درمانی/بیمارستان دامپزشکی /مركز مايه كوبی دامپزشـکی
در اســـتان ............................شهرســـتان ..................................شـــهر /روســـتا  ...............................بـــه
نشانی ....................................................با رعايت سیاست ها و ضوابط حـاكمیتی اعالمـی از سـوی سـازمان
دامپزشکی كشور می باشد

دکتر.............
رئيس نظام دامپزشكی استان .......

* اعتبار اين مجوز از تاريخ صدور به مدت يکسال می باشد .
صدور این مجوز به منزله فعاليت درمانگاه /مجتمع درمانی/بيمارستان دامپزشكی /مركز مایه كوبی نبوده و
موسس باید براي بهره برداري نسبت به اخذ پروانه فعاليت از اداره كل دامپزشكی استان .........اقدام نماید

43

تاريخ صدور........ :

الصاق عکس

شماره ...................:وزارت جهادكشاورزي

پروانه فعاليت
درمانگاه /مجتمع درمانی/بيمارستان دامپزشكی /مرکز مایه کوبی دامپزشكی

به استناد مواد  2و 6قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی ومنابع طبیعی مصوب سال  ،89ماده  9قانون
سازمان دامپزشکی كشور و آئین نامه اجرايی بند (ز) ماده ( )3و مواد ( )8( ،)7و ( )9مصوب سال  ،1391به
خانم/آقای دكتر  ... ...فرزند  ...شماره شناسنامه  ..........شماره ملی  ..........كد پستی  .................و عضويت
سازمان نظام دامپزشکی به شماره  .....دارنده مجوز تاسیس ....................دامپزشکی به شماره  ...........مورخ
...................

اجازه

داده

می

شود..........................................

در

استان

..........................

شهرستان ..........................بخش .......................به آدرس ..............................................................................
تحت نظارت سازمان دامپزشکی كشور و اداره كل دامپزشکی استان  ...........فعالیت نمايد.
دکتر ... ...
مدیر کل دامپزشكی استان ...

* اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور به مدت  3سال می باشد .
الف – این پروانه پس از اتمام فرایند تاسيس و به منظور فعاليت ،بهره برداري صادر می شود
ب  -این پروانه غير قابل خرید و فروش و واگذاري است.
ج-در صورت عدم تمدید ،پروانه از درجه اعتبار ساقط می شود.
ه-این پروانه الزم است در محل مناسبی كه در معرض دید باشد ،نصب شود
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