




آشنایی با سازمان دامپزشکی کشور
ــع  ــره دف ــام »دای ــه ن ــدا ب ــران در ابت ســازمان دامپزشــکی ای
ــتیتو  ــارت انس ــت نظ ــال ۱۳۰۳ تح ــی« در س ــات حیوان آف
پاســتور تهــران تشــکیل شد.بررســی ایجــاد تشــکیالت 
دامپزشــکی در تعــداد قابــل مالحظــه ای از کشــورهای جهان 
نشــان می دهــد کــه برقــراری تشــکیالت نویــن دامپزشــکی 
ــون  ــای طاع ــروز همه گیری ه ــه واســطه ب ــا ب ــب آنه در اغل
ــکی  ــه، اداره دامپزش ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــوده اس گاوی ب
در فرانســه در ســال ۱۸۱۵ بــه واســطه طاعــون گاوی 
ایجــاد شــد. همچنیــن در ســوئد نیــز پــس از بــروز طاعــون 
گاوی اداره دامپزشــکی در ســال ۱۸۲۴ تأســیس گردیــد. 
در انگلســتان هم همیــن بیمــاری باعــث شــد کــه در ســال 
ــاد اداره  ــل ایج ــردد. دلی ــاد گ ــکی ایج ۱۸۷۸ اداره دامپزش
دامپزشــکی در ژاپــن در ســال ۱۸۹۶ نیــز طاعــون گاوی بوده 
اســت. ایــران هــم از ایــن قاعــده غالــب مســتثنی نبــوده و 
ــی و  ــکیالت آموزش ــاد تش ــب ایج ــون گاوی موج بروز طاع

اجرائــی دامپزشــکی نویــن آن شــده اســت  .
در جریــان جنــگ جهانــی اول در ســال ۱۲۹۵ شمســی 
مطابــق بــا ۱۹۱۶ میــالدی، طاعــون گاوی بــه ایــران 
ــرا  ــور را ف ــزی کش ــمالی و مرک ــی ش ــرد و نواح ــرایت ک س
گرفــت و خســارت های فراوانــی وارد نمــود. در اواخــر ســال 
۱۳۰۲ و اوایــل ۱۳۰۳ نیــز همه گیــری طاعــون گاوی در 
اردبیــل و همــدان ظاهــر شــد و ســرانجام بــه تهــران رســید 
ــجم  ــکیالت منس ــتور تش ــتیتو پاس ــر از انس ــه غی ــون ب و چ
پزشــکی و دامپزشــکی در کشــور وجــود نداشــت، ناچــار بــه 
ایــن مؤسســه مراجعــه و پــس از بررســی بیمــاری، طاعــون 
گاوی تشــخیص داده شــد. در اواســط ســال ۱۳۰۳ در وزارت 
فوائــد عامــه اداره کوچکــی بــه نــام فالحــت وجــود داشــت و 
معــاون وزارتخانــه آقــای قلی خــان بیــات مبــارزه بــا طاعــون 

گاوی را ســر لوحــه اقدامــات خــود قــرار داد  .
در ایــن زمــان یادداشــت کمیتــه بهداشــت مجمــع دولت های 
ــرای  ــود ب ــده ب ــر ش ــید که در آن ذک ــران رس ــه ای ــه ب متفق
ــای  ــک از دولت ه ــر ی ــی ه ــای دام ــا بیماری ه ــارزه ب مب
ــند. از  ــته باش ــکی داش ــد اداره مخصــوص دامپزش ــو بای عض
یــک طــرف گســترش طاعــون گاوی و از طــرف دیگــر ایــن 
ــات  ــع آف ــکیل »اداره دف ــون تش ــا قان ــد ت ــبب ش ــر س تذک
ــس  ــب مجل ــه تصوی ــال ۱۳۰۳ ب ــاه س ــی« در دی م حیوان

شــورای ملــی برســد.
ــام  ــه ن در نتیجــه نخســتین اداره دامپزشــکی نویــن ایــران ب
»دایــره دفــع آفــات حیوانــی« در ســال ۱۳۰۳ تحــت نظــارت 
ــه  ــت آن ب ــد و کفال ــکیل ش ــران تش ــتور ته ــتیتو پاس انس
ــداهلل حامــدی« ســپرده شــد کــه در آن وقــت  مرحــوم »عب
ــاه و  ــاغ ش ــدا در ب ــن اداره ابت ــود. ای ــکی ب ــجوی پزش دانش

ــد. ســپس در حصــارک مســتقر گردی
ــن  ــازی« اولی ــرم س ــی و س ــات حیوان ــع آف ــون دف در »قان
قانــون مربــوط بــه دامپزشــکی ایــران، »قانــون تشــکیل اداره 
دفــع آفــات حیوانــی« اســت کــه در جلســه مــورخ ۲۵ دیمــاه 

۱۳۰۳ شمســی بــه تصویب رســید  .
شــرح حــال وظایــف مؤسســه دفــع آفــات حیوانــی عبــارت 
بــود از، جلوگیــری از امــراض حیوانــات کــه بوســیله علمــی 
در تمــام دنیــا معمــول اســت، تهیــه واکســن و ســرم بــرای 
ــده  ــف ش ــا کش ــن آنه ــرم و واکس ــه س ــی ک ــام امراض تم
ــد  ــناختن حشــرات مفی ــی و ش ــراض نبات ــه ام اســت، مطالع
ــرای  و مضــر و بــه دســت آوردن طریقــه علمــی و عملــی ب
ــره،  ــن و غی ــخ، س ــل مل ــوذی از قبی ــرات م ــن حش برانداخت
ــد از روی  ــات مفی ــی و نبات ــات اهل ــاد حیوان ــعی در ازدی س
ــام  ــد علمــی، بســط و توســعه شــعبات مؤسســه در تم قواع
ایــاالت و والیــات و توســعه عملیــات خود در تمــام مملکت  .
در اواخــر بهــار در ســال ۱۳۰۹ »وزارت اقتصــاد ملــی« 
ــن  ــد. در ای ــت« ش ــه و فالح ــد عام ــن »وزارت فوائ جایگزی
زمــان نظــر ســابق سرلشــگر شــیبانی بــرای اســتخدام یــک 
ــردار  ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب ــر کارشــناس خارجــی مب نف
دام عملــی شــد و دکتــر »لوئــی دلپی«، دامپزشــک فرانســوی 
متخصــص میکروب شناســی و بیماری هــای واگیــردار را 

اســتخدام کردند  .
ــارس ۱۹۳۱ وارد  ــاه م ــا م ــق ب ــی در اســفند ۱۳۰۹ مطاب دلپ
ــازی  ــازی و واکسن س ــاد سرم س ــور ایج ــد و مأم ــران ش ته
ــد.  ــی )دامپزشــکی( گردی ــات حیوان ــع آف و تشــکیل اداره دف
ــگاه  ــداث آزمایش ــارک و اح ــای حص ــد بن ــن تجدی وی ضم
واکسن ســازی، کالســی در حصــارک تشــکیل داد و چنــد نفر 
از کارمنــدان قدیمــی و جدیــد را بــرای انجــام امــور پزشــکی 
ــا  ــی ی ــات حیوان ــع آف ــب اداره دف ــن ترتی ــرد. بدی ــت ک تربی
ــت  ــغول فعالی ــال ۱۳۱۱ مش ــدداً در س ــکی مج اداره دامپزش
ــارزه  ــور مب ــام ام ــریع در انج ــرای تس ــه ب ــا این ک ــد. ت گردی
بــا بیماری هــای دامــی و ضمانت هــای اجرایــی بــرای 
ــی  ــش صح ــون »تفتی ــهریور ۱۳۱۴ قان ــام آن در ۲۵ ش انج
ــه  ــه شــرحی کــه در ادام ــاده ب ــر ۹ م ــات« مشــتمل ب حیوان

خواهــد آمــد بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید  .
در ســال ۱۳۱۸ بــه موجــب بخشــنامه وزارتــی شــماره 
شهرســتان ها  دامپزشــکی   ۲۸/۱۲/۱۳۱۸ مورخــه   ۴۳۴۹۷
ــنامه اداری  ــن بخش ــد. ای ــاورزی گردی ــه ادارات کش ضمیم
ــت  ــا مخالف ــاد و ب ــادی ایج ــدای زی ــر و ص ــمکش و س کش
دامپزشــکی و مخالفــت دامپزشــکی کل و ادارات دامپزشــکی 
شهرســتان ها مواجــه شــد. در بخشــنامه شــماره ۱۲۴۵ 
ــور  ــه منظ ــود ک ــده ب ــح داده ش ــه ۲/۱/۱۳۱۹ توضی مورخ
ــزل  ــه تن ــوده اســت ن ــا ب از بخشــنامه مذکــور تمرکــز کاره



موقعیــت و مقــام دامپزشــکی. دکتــر حامــدی در ســال ۱۳۱۹ 
ــه ریاســت دفــع آفــات نباتــی  ــی ب ــا حفــظ ســمت های قبل ب
نیــز منصــوب شــد. وی در ۲۵ مهــر مــاه ۱۳۲۰ بــا حفــظ مقام 
ــر عامــل فنــی  ــه مقــام مدی ریاســت دانشــکده دامپزشــکی ب
ــکی  ــاورزی و دامپزش ــد و کش ــاب ش ــاورزی انتخ وزارت کش
یکجــا تحــت نظــارت عالیــه قــرار گرفــت و ادارات کشــاورزی 
ــر  ــتان ها از نظ ــتان ها و شهرس ــده اس ــوأم ش ــکی ت و دامپزش

فنــی تحــت نظــر وی قــرار گرفــت  .
بخــش  یــازده  دارای  دامپزشــکی  اداره   ،۱۳۱۶ ســال  در 
ــالن،  ــدران و گی ــران، مازن ــر بود :ته ــز زی ــی در مراک فعالیت
آذربایجــان شــرقی، آذربایجان غربــی، کرمانشــاه و کردســتان 
ــرگان،  ــان، گ ــران، خراس ــارس، مک ــتان، ف و لرستان، خوزس

اصفهان  .
ــه  ــر کشــاورزی کلی ــًا در ســال ۱۳۳۹ طــی دســتور وزی نهایت
ــر  ــت نظ ــده و تح ــتقل ش ــتان ها مس ــکی اس ادارات دامپزش

مســتقیم مدیــر کل دامپزشــکی کشــور قــرار گرفــت  .
کشــور  دامپزشــکی  ســازمان  اصلــی  اهــداف  جملــه  از 
ــردن  ــم ک ــالمت و فراه ــت، س ــن بهداش ــه تأمی ــوان ب می ت
رفــاه دام، کنتــرل، پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری هــای 
دامــی و تأمیــن و تضمیــن بهداشــت و ســالمت فرآورده هــای 
دامــی پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری هــای مشــترک انســان 

و دامــی اشــاره کــرد  .
اولیــن و مهم تریــن وظیفــه   ایــن ســازمان کــه بعدهــا نامــش 
ــر وزارت  ــر نظ ــت و زی ــر یاف ــکی تغیی ــازمان دامپزش ــه س ب
ــا بیماری هــای  کشــاورزی قــرار گرفــت پیشــگیری و مبــارزه ب
دامــی بــود.در نهایــت بــا تصویــب قانون ســازمان دامپزشــکی 
کشــور در ســال ۱۳۵۰ در مجلــس وقــت بــه صــورت واقعــی 
ســاختار ســازمان دامپزشــکی کشــور شــکل گرفــت .در طــی 
ــره  ــددی بابه ــی متع ــه اجرای ــن نام ــز آیی ــر نی ــالیان اخی س
گیــری از قانــون دامپزشــکی کشــور تدویــن شــده اســت کــه 
نقــش بســزایی در اجرایــی شــدن قانــون ســازمان دامپزشــکی 

داشــته اســت .

ــکی از  ــه دامپزش ــی در زمین ــات جهان ــتن ارتباط ــزوم داش ل
همــان ابتــدای کار اهمیــت خــود را نشــان داد. در زمــان بــروز 
ــن  ــل ای ــد در ح ــه بای ــد ک ــورها دریافتن ــون گاوی کش طاع
بیمــاری همــه گیــر هــم فکــری کننــد و اقدامــات مشــابهی 
را انجــام بدهنــد.در همــان زمــان بــود کــه کمیتــه بهداشــت 
مجمــع دولت هــای متفقــه تشــکیل شــد.این کمیتــه بــه ایــران 
یادداشــتی را ارســال کــرد کــه در آن بــه لــزوم داشــتن اداره 
دامپزشــکی در کشــور تاکیــد شــده بود.چنــدی بعــد ایــن اداره 
بــر اســاس مشــاهدات مســعولین ذی ربــط از همــه گیــری

ــا  ــد. از آن روزگاران ت ــن آن تســویب ش ــا تشــکیل و قوانی ه
ــای  ــی )مرزه ــوق الجیش ــی و س ــت جغرافیای ــروز موقعی ام

ــازمان  ــه س ــت ک ــده اس ــث ش ــران باع ــی( ای ــی خاک طوالن
ــود  ــاط خ ــواره ارتب ــکیالت آن هم ــور و تش ــکی کش دامپزش
ــظ  ــا حف ــر دنی ــازمان های دامپزشــکی در سراس ــایر س ــا س را ب
ــن  ــرد. همچنی ــره بب ــان به ــه روز جه ــش ب ــد و از دان نماین
ایــن ســازمان همــواره نقــش خــود را در برخــورد بــا چالــش

هــای جهانی،بهداشــت جهانــی دام،رفــاه و حقــوق حیوانــات و 
ــرار داده اســت. در ایــن راســتا  ســالمت غــذا مــورد توجــه ق
ــد  ــکی متعه ــازمان دامپزش ــه س ــی ک ــف مهم ــی از وظای یک
ــی  ــهای بین الملل ــارکت در کنفرانس  ــت مش ــام آن اس ــه انج ب
ــه  ــن مبادل ــها و همچنی ــن کنفرانس  ــه ای ــده ب ــزام نماین و اع
ــا ایــن مراکــز اســت.برای مثــال  مســتمر اطالعــات علمــی ب
ــارزه  ــه مب ــوط ب ــات مرب ــی اطالع ــای کرونای ــن روزه در ای
ــر  ــه زودت ــورهایی ب ــر را از کش ــاری همه گی ــن بیم ــه ای علی
ــن  ــل چی ــد مث ــروع کرده ان ــارزه را ش ــده اند و مب ــر ش درگی
ــر شــدن  ــا درگی ــارزه ب ــرای مب ــات الزم را ب ــرد و اقدام می گی

ــد. ــام می ده ــا انج ــا کرون ــا ب دام ه

ــه  بخشــی از وظایــف اساســی ســازمان دامپزشــکی کشــور ب
شــرح ذیــل اســت:

انجام اقدامات و هماهنگی های الزم برای مبارزه با 
بیماری های مشترک دام بین انسان و حیوان با همکاری 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .
سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی 

و قرنطینه ای  بر مراکز نگهداری و  پرورش دام ، طیور و 
 آبزیان 

سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی 
و قرنطینه ای و امنیت زیستی برای ورود و خروج و نقل و 

انتقال دام و فرآورده های دامی  .
شناســایی و تعییــن هویــت دام کشــور و صدور شناســنامه های 

بهداشتی واحدهای اپیدمیولوژیک  .
سیاســت گذاری، برنامــه ریــزی و نظارت بــر امورآزمایشــگاهها 

، مراکــز تشــخیص و درمان بیماری هــای دامی  .
سیاســت گذاری، برنامــه ریــزی و نظــارت بــر اجــرای ضوابــط 

مربوط به پســماندهای دامپزشــکی  .
ــد  ــای تولی ــز و کارخانه ه ــر برمراک ــای موث ــام نظارت ه انج
وفــرآوری، ورود، صــدور و توزیــع انــواع دارو، واکســن، ســرم، 
ضدعفونــی کننده هــا، ســموم و مــواد بیولوژیــک و مــواد 

اولیــه موردمصــرف دامپزشــکی  .
تهیه وسایل و لوازم فنی، داروها، واکسن، سرم، مواد 

بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی کننده مربوط به مبارزه با 
بیماری های دامی  

همکاری با نهادهای مرتبط در ذبح و صید شرعی  .



قانون سازمان دامپزشکي کشور
مصــوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۴بــا اصالحــات و الحاقــات 

بعــدي
مــاده ۱  بمنظــور تأمیــن بهداشــت دام کشــور و فرآورده هاي 
ــي  ــاي دام ــا بیماریه ــارزه ب ــري و مب ــآن و پیش گی ــوط ب مرب
ــته  ــور وابس ــکي کش ــازمان  دامپزش ــون س ــن قان ــب ای بموج
بــوزارت کشــاورزي تأســیس و جایگزیــن اداره کل دامپزشــکي 

میگــردد. 
ــازمان  ــون س ــن قان ــه در ای ــور ک ــکي کش ــازمان دامپزش س
ــیله  ــت و وس ــي اس ــخصیت حقوق ــود داراي ش ــده میش نامی
یکنفــر رئیــس از بیــن دامپزشــکاني کــه داراي  درجــه دکتــري 

ــد شــد. ــر کشــاورزي اداره خواه ــند بانتخــاب وزی باش
تبصــره  ســازمان داراي ذیحســابي اســت کــه طبــق مقررات 

قانــون محاســبات عمومــي تعییــن خواهد شــد.
مــاده ۲  در ایــن قانــون کلمــه دام بحیوانــات اهلــي ، طیــور 
، ماهــي ، زنبورعســل ، کــرم ابریشــم ، حیوانــات آزمایشــگاهي 
ــرل  ــاغ وحــش اطالق میشــود و مقصــود از کنت ــات ب و حیوان
بهداشــتي بازرســي و اقداماتــي اســت کــه از لحاظ پیشــگیري 
ــن  ــترک بی ــاي مش ــي و بیماریه ــراض دام ــا ام ــارزه ب و مب

انســان و دام الزم و  ضــروري میباشــد.
ماده ۳  وظائف سازمان بشرح زیر است:

ــق و  ــائي مناط ــي ، شناس ــاي دام ــي بیماریه ــف  بررس ال
ــا. ــار بیماریه ــرز انتش ــرایت و ط ــوده و راه س ــع آل مناب

ــري و  ــق پیش گی ــور از طری ــت دام کش ــن بهداش ب  تأمی
ــه اي دام. ــر و قرنطین ــاي همه گی ــا بیماریه ــارزه ب مب

ج  همــکاري بــا وزارت بهــداري در امــر مبــارزه بــا 
دام.  و  انســان  مشــترک  بیماریهــاي 

د  تأســیس پســتهاي قرنطینــه در نــوار مرزي و داخل کشــور 
بمنظــور جلوگیــري از ســرایت بیماریهــاي دامــي ،همچنیــن 
ــام  ــاي خ ــروج  دام و فرآورده ه ــرل بهداشــتي و ورود و خ کنت
ــي  ــدور گواه ــا و ص ــال آنه ــل و انتق ــارت در نق ــي و نظ دام
بهداشــتي دام و فرآورده هــاي خــام دامــي کــه بخــارج صــادر 

میشــود.
ــخورها ،  ــع ، آبش ــا ، مرات ــتي چراگاهه ــارت بهداش ــ   نظ ه
محــل نگهــداري دام و ســایر تأسیســات مربــوط بــه پــرورش 
ــوراک دام  ــد خ ــر کارخانه هاي تولی ــارت ب ــن نظ دام هم چنی

از لحــاظ بهداشــتي.
و  نظــارت بهداشــتي کشــتارگاهها و کارخانه هــاي تولیــد و 

ــه فرآورده هــاي خــام دامــي. تهی
ز  اظهــار نظــر و نظــارت در مــورد ســاخت، ورود و صــدور 
ــي  ــواد بیولوژیک ــرم و م ــن، س ــواع دارو، واکس ــروش ان و ف

ــوص دام. مخص
دامپزشــکي  بین المللــي  کنفرانســهاي  در  مشــارکت    ح 
ــارات  ــدود اعتب ــها ، در ح ــن کنفرانس ــده بای ــزام نماین و اع

ــه  ــر کشــاورزي ،همچنین مبادل ــد وزی ــس از تأیی مصــوب و پ
ــکي. ــي دامپزش ــع علم ــز و مراج ــا مراک ــي ب ــات علم اطالع
ــن  ــکي همچنی ــبکه هاي دامپزش ــعه ش ــیس و توس ط  تأس

ــداري کشــور. ــز دام ــي در مناطــق و مراک ــت کادر فن تربی
ــاده  ــدرج در م ــاي من ــراي هدفه ــه در اج ــایر اموریک ي  س
یــک از طــرف وزارت کشــاورزي تعییــن و بــراي اجــرا 

ــود.  ــالغ میش ــازمان اب بس
مــاده ۴  کلیــه صاحبــان و مســئوالن نگاهــداري دام و 
کارگاههــا و کارخانه هــا و مراکــز تهیــه و آمــاده کــردن 
ــات و  ــخاص و مؤسس ــم از اش ــي اع ــام دام ــاي خ فرآورده ه
شــرکتهاي خصوصــي و یــا دولتــي یــا وابســته بدولــت و یــا 
هــر نــوع شــرکت و ســازماني کــه بنحــوي از انحــاء بپــرورش 
یــا نگاهــداري دام و تهیــه و آمــاده کــردن فرآورده هــاي خــام 
دامــي اشــتغال دارنــد موظــف باجــراي دســتورهاي بهداشــتي 

ــند. ــازمان میباش ــه اي س و قرنطین
مــاده ۵  ســازمان مکلــف اســت بمنظــور مبــارزه بــا 
ــا  بیماریهــاي دامــي و جلوگیــري از ســرایت و انتشــار آنهــا ب
موافقــت وزارت کشــاورزي اقدامــات زیــر را بعمــل آورد:

الــف  در هــر نقطــه از کشــور کــه الزم بدانــد بــه تلقیحــات 
و معالجــات دامــي و انجــام عملیــات بهداشــتي و قرنطینــه اي 

اقــدام نمایــد.
ب  بــراي جلوگیــري از ســرایت و انتشــار بیماریهــاي دامــي 
ــال دام و  ــل انتق ــرور نق ــور و م ــزوم از عب ــورد ل ــاط م در نق
ــب را  ــل آورد و مرات ــت بعم ــي ممانع ــام دام ــاي خ فرآورده ه
قبــال بنحــوي کــه مقتضــي بدانــد باطــالع صاحبــان دام و در 

صــورت لــزوم باطــالع عمــوم برســاند
ج  دام بیمــار یــا مظنــون بــه ابتــالء بیمــاري یــا ناقــل عامل 
بیمــاري را معــدوم کنــد و اگــر قابــل مصــرف تشــخیص شــد 
ــي  ــق  ضوابط ــزام دارد و طب ــتارگاه اع ــه کش ــح ب ــراي ذب ب
ــد  ــد ش ــن خواه ــون تعیی ــن قان ــي ای ــه اجرائ ــه در آئین نام ک

غرامــت بپــردازد.
 در صورتیکــه تمــام یــا هــر قســمت از دام ذبــح شــده قابــل 
ــت  ــزان غرام ــاي آن از می ــود به ــخیص داده ش ــرف تش مص

ــور کســر خواهــد شــد. مزب
ــورت  ــوده را در ص ــواد آل ــوازم و م ــیاء و ل ــن و اش د  اماک
ــل ضــد  ــر قاب ــي نمــوده و در صورتیکــه غی ــزوم ضــد عفون ل
عفونــي تشــخیص گردیــد بنحــوي کــه در آئین نامــه اجرائــي 
ایــن قانــون تعییــن خواهــد شــد بــا تأدیــه غرامــت خــراب یــا 

معــدوم نمایــد.
ــع  ــخاصیکه در مواق ــي ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹( اش ــاده ۶ )اصالح م
بــروز بیماریهــاي واگیــر دامــي و اعــالم لــزوم رعایــت 
ــي  ــازمان اقدام ــتور س ــالف دس ــر خ ــه ب ــررات قرنطین مق
ــي بمحــل  ــات  ســرایت بیمــاري را از محل ــد کــه موجب نماین
دیگــر فراهــم کنــد و یــا مانــع اجــراي وظایــف مقــرر در مــاده 
ــب  ــورد تعقی ــازمان م ــه تقاضــاي س ــوند ب ــون ش ــن قان ۵ ای



ــا  ــي و ی ــس تأدیب ــا ششــماه حب ــه و بســه ت ــي قرار گرفت قانون
پرداخــت جریمــه نقــدي از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ تــا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ 

ــد شــد.  ــا بهــر دو مجــازات محکــوم خواهن ــال ی ری
ــرغ  ــم م ــده ، تخ ــوع دام زن ــر ن ــدور ه ــاده ۷  ورود و ص م
ــا  ــي ، داروه ــام دام ــاي خ ــپرم دام ، فرآورده ه ــه دار ، اس نطف
و واکســنها و ســرمها و مــواد بیولوژیکــي و مــواد ضــد عفونــي 
ــاي  ــم و مکمله ــي متراک ــواد غذائ ــکي و م ــموم دامپزش و س
غــذاي دام و داروهائیکــه بــراي ســاختن مــواد نامبــرده مــورد 
نیــاز اســت بایــد بــا  موافقــت وزارت کشــاورزي صــورت گیــرد.
ــواد  ــي و م ــام دام ــاي خ ــر گاه دام و فرآورده ه ــاده ۸  ه م
ذکــر شــده در مــاده ۷ بعلــت آلودگــي بــه بیماریهــا یــا فســاد 
ــازمان  ــخیص س ــه بتش ــد در صورتیک ــص نباش ــل ترخی قاب
ــه  ــه هزین ــات الزم ب ــرد اقدام ــن ب ــي را از بی ــوان آلودگ بت
ــوران  ــرف مام ــص از ط ــازه ترخی ــام و اج ــا انج ــان آنه صاحب
قرنطینــه دامپزشــکي داده خواهــد  شــد و در غیــر ایــن صــورت 
دام یــا فــرآورده یــا مــواد مــورد بحــث بوســیله صاحــب آنهــا 
ــا امحــاء  ــدام ی ــه اع ــود و اال نســبت ب ــد برگشــت داده ش بای

ــد.  ــد ش ــدام خواه ــازمان اق ــن س ــا از طــرف  مأموری آنه
مــاده ۹  اشــتغال بــکار تهیــه و ترکیــب و فــروش داروهــاي 
ســاده ، مرکــب ، واکســنها ، ســرمها ، مــواد بیولوژیکــي ، مــواد 
ضــد عفونــي ، ســموم و مــواد  دیگــري کــه باشــکال مختلــف 
مــورد مصــرف دامپزشــکي قــرار میگیــرد مســتلزم اخــذ 
ــا و  ــرکتها و کارگاهه ــات و ش ــازمان است. مؤسس ــه از س پروان
کارخانه هائــي کــه قبــل از تصویــب ایــن قانــون بــراي انجــام 
ــماه از  ــرف شش ــد ظ ــده اند مکلفن ــیس ش ــاال تأس ــاي ب کاره
تاریــخ  تصویــب ایــن قانــون پروانــه الزم را تحصیــل نماینــد.

مــاده ۱۰  تاســیس بیمارســتانها و درمانگاههــاي دامپزشــکي 
همچنیــن اشــتغال بــه مایه کوبــي و درمــان دام مســتلزم اخــذ 
ــتانهاي  ــا و بیمارس ــد بود. درمانگاهه ــازمان خواه ــه از س پروان
وابســته بدانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــي و تحقیقاتــي 
مشــمول ایــن مــاده نخواهنــد بــود. بیمارســتانها و درمانگاههاي 
دامپزشــکي کــه قبــل از تصویــب ایــن قانــون تاســیس 
ــان  ــي و درم ــه مایه کوب ــتغال ب ــه اش ــخاصي ک ــده اند و اش ش
دام داشــته اند مکلفنــد  ظــرف ششــماه از تاریــخ تصویــب ایــن 

قانــون پروانــه الزم را تحصیــل نماینــد.
ــه از  ــذ پروان ــدون اخ ــخاص ب ــه اش ــاده ۱۱  در صورتیک م
ــه  ــد ب ــتغال ورزن ــان دام اش ــي و درم ــه مایه کوب ــازمان ب س
ــا  ــه  ســه ت ــه و ب ــرار گرفت تقاضــاي ســازمان مــورد تعقیــب ق

ــد. ــد ش ــوم خواهن ــي محک ــس تأدیب ــماه حب شش
مــاده ۱۲  در صورتیکــه اشــخاصي اعــم از حقیقــي یــا 
حقوقــي وظایــف تعییــن شــده در مــواد ۴ و ۶ و ۸ و ۹ و 
۱۰ ایــن قانــون را رعایــت ننماینــد مأمــوران  انتظامــي مکلفنــد 
ــور  ــواد مذک ــررات م ــراي مق ــور اج ــازمان بمنظ ــاي س بتقاض
ــد و در صــورت تقاضــاي ســازمان از  اقــدام الزم معمــول دارن

ادامــه کار آنهــا جلوگیري کننــد.

مــاده ۱۳  ســازمان مجــاز اســت در صــورت لــزوم وســائل و 
لــوازم فنــي ، داروهــا ، واکســنها ، ســرمها ، مــواد بیولوژیکــي ، 
ســموم و مــواد ضــد عفونــي  مربــوط بــه مبــارزه بــا بیماریهــاي 
ــداري  ــور خری ــارج کش ــًا از خ ــا رأس ــل و ی ــي را از داخ دام
و بقیمــت تمــام شــده یــا مجانــًا در اختیــار متقاضیــان 

مصرف کننــده بگذارنــد.
ــل انجــام خدمــات  ــاده ۱۴  ســازمان مجــاز اســت در مقاب م
دامپزشــکي وجــوه متناســبي بــا خدمــات انجــام شــده دریافــت 
نمایــد. وجــوه حاصــل از ایــن بابــت در حســاب مخصوصــي کــه 
در خزانــه افتتــاح خواهــد شــد جمــع آوري و صــرف هزینه هــاي 
ــا بیماریهــاي دامــي خواهــد شــد. تعیین  ــارزه ب ــه مب ــوط ب مرب
خدمــات و میــزان وجــوه طبــق آئین نامــه اجرائــي ایــن قانــون 

خواهــد بــود.
ــه  ــي ک ــر دام ــاي واگی ــروز بیماریه ــورت ب ــاده ۱۵  در ص م
بطــور غیــر مترقبــه شــایع شــود و هزینــه آن در بودجــه 
ســازمان منظــور نگردیــده باشــد وزارت کشــاورزي بــا اســتفاده 
ــز  ــت نی ــت و دول ــارزه فوریس ــف بمب ــود موظ ــارات خ از اختی
مکلــف اســت اعتبــار الزم را تأمیــن و در اختیــار وزارت 

ــذارد. ــاورزي بگ کش
مــاده ۱۶  وزارت دارائــي مکلــف اســت اعتبــارات هزینه هــاي 
مربــوط بــه پیشــگیري و مبــارزه بــا بیماریهــاي دامــي مصــوب 
ــه در  ــاط چهارگان ــال به اقس ــر س ــور را ه ــه کل کش در بودج

ابتــداي هــر فصــل در اختیــار ســازمان بگــذارد. 
در  گوشــت  بهداشــتي  معاینــه  و  بازرســي     ۱۸ مــاده 
کشــتارگاههاي کشــور از وظایــف ســازمان اســت و شــهرداریها 
و ســازمانهاي ذیربــط مکلفنــد پرســنل ، بودجــه  و اعتبــار الزم 
ــازمان  ــار س ــون در اختی ــن قان ــي ای ــه اجرائ ــق آئین نام را طب

ــد.  بگذارن
مــاده ۱۹  وزارت کشــاورزي مکلــف اســت ظــرف ســه مــاه 
از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون مقــررات الزم بــراي برقــراري 
نظــام دامــداري کشــور را طــي آئین نامــه اي  تدویــن نمــوده و 

بــه مجلــس تقدیــم دارد.
 آئین نامــه مزبــور پــس از تصویــب کمیســیونهاي مربــوط 

ــود. ــد ب ــراء خواه ــل اج ــین قاب مجلس
ــات مصــوب ســال  ــون تفتیــش صحــي حیوان ــاده ۲۰  قان م

ــي اســت. ۱۳۱۴ ملغ
مــاده ۲۱  آئین نامه هــاي الزم بــراي اجــراي مــواد ایــن 
ــب  ــس از تصوی ــه و پ ــاورزي تهی ــیله وزارت کش ــون بوس قان

ــود. ــراء گذاشته میش ــع اج ــران بموق ــت وزی هیئ
قانــون فــوق مشــتمل بــر بیســت و یــک مــاده و یــک تبصــره 
پــس از تصویــب مجلــس شــورایملي در جلســه روز یکشــنبه 
ــرداد  ــارم خ ــت و چه ــنبه  بیس ــه روز دوش ۲ر۳ر۱۳۵۰ در جلس
ــس  ــب مجل ــیصد و پنجــاه شمســي بتصوی ــزار و س ــاه یکه م

ســنا رســید.
رئیس مجلس سنا  جعفر شریف امامي
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معاونت بهداشتی و پیشگیری 



گزارش عملکرد دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی از سال 1396 لغایت شهریور1400

اهم وظایف دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دام

شناسائی، کنترل، پیشگیری و مدیریت بیماریهای مشترک انسان و دام و بیماریهای واگیر دامی کشور

محورهای عملکرد دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی:
کنتــرل و پیشــگیری بیماریهــای مشــترک انســان و دام از قبیــل ســل، بروســلوز، هــاری، مشمشــمه، بیمــاری تــب خونریــزی 

دهنــده کریمهکنگــو و شــاربن
کنترل و پیشگیری بیماریهای مهم دامی از قبیل تب برفکی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، لمپی  اسکین و آبله 

پایش و مراقبت بیماریهای آندمیک دامی کشور
پایش و تشخیص سریع بیماریهای اگزوتیک کشور

 پیشگیری و کنترل بیماری های انگلی داخلی و خارجی دام



کنترل و پیشگیری سل گاوی:
ســل گاوی یــک بیمــاری مســری اســت کــه اغلــب حیوانــات خونگــرم و انســان را آلــوده می کنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت ســل 
گاوی در بهداشــت عمومــی و بهداشــت دام و تولیــدات دامــی، کنتــرل و ریشــه کنــی ایــن بیمــاری در کانــون توجــه ســازمان 
دامپزشــکی کشــور قــرار گرفتــه و برنامــه ملــی کنتــرل و ریشــه کنــی ســل گاوی بــا تمــام تــوان ســازمان ، در حــال اجــرا مــی 

باشــد.

جدول شماره ۱ : تعداد عملیات تست توبرکولین از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

سال 1396 1397 1398 1399
تعداد تست توبرکولین )نوبت سر( 1303826 1310356 1255100 1332834



ســالیانه بطــور میانگیــن ۶۵۰ هــزار راس )۱,۳ میلیــون نوبــت ســر ( از جمعیــت گاو صنعتــی کشــور تحــت مراقبــت   ســل گاوی 
قــرار گرفتــه اســت کــه کاهــش  چشــمگیر کانــون هــای ســلی از دســتاوردهای ایــن برنامــه بــوده اســت 

تعداد کانونهای سل گاوی در دامداریهای تحت پوشش تست و کشتار از سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹

139613971398سال

306246138کانون بیماری سل

بــا توجــه بــه اندمیــک بــودن ســل گاوی درکشــور و انتشارگســترده آن در دامــداری هــا، بــا ســالها تــالش ســازمان دامپزشــکی 
در راســتای بیماریابــی و انجــام اقدامــات بهداشــتی و قرنطینــه ای، کانونهــای ســل گاوی شناســایی و بــا حــذف دامهــای آلــوده 
شناســایی شــده در کانونهــای مذکــور، ســل گاوی در حــد قابــل قبولــی کنتــرل و عملیــات پاکســازی تــا حــذف بیمــاری همچنــان 

ادامــه خواهــد داشــت. 



 کنترل و پیشگیری بروسلوز:

ایــن بیمــاری جــزء بیماریهــای مشــترک انســان و دام اســت کــه خســارتهای اقتصــادی و بهداشــتی فراوانــی را در جمیعــت دامــی 
ــت  ــه و امنی ــات قرنطین ــرای عملی ــی، اج ــای آموزش ــرای برنامه ه ــا اج ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــد. س ــاد می کن ــانی ایج و انس
زیســتی, واکسیناســیون و تســت و کشــتار در دام ســنگین و دام ســبک در قطــع ســریعتر ســیکل بیمــاری در دام و کاهــش قابــل 

مالحظــه تعــداد مبتالیــان انســانی توفیقــات وســیعی داشــته اســت.
جدول شماره ۲ : تعداد عملیات پایش سرمی از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

سال 1396 1397 1398 1399
تعداد خونگیری و تست )نوبت سر( 1071314 1034762 1098097 1256853

ــرمی  ــت س ــت مراقب ــور تح ــی کش ــت گاو صنعت ــر ( از جمعی ــت س ــون نوب ــزار راس )۱,۱ میلی ــن  ۵۵۰ ه ــور میانگی ــالیانه بط س
بروســلوز قــرار گرفتــه اســت کــه کنتــرل کانــون هــای بروســلوز گاوی در ایــن واحدهــا از دســتاوردهای ایــن برنامــه بــوده اســت

عملیــات واکسیناســیون علیــه بروســلوز در دامهــای ســبگ و ســنگین: بــا توجــه بــه اهمیــت بهداشــتی و اقتصــادی 
ــر مراقبــت ، آمــوزش و  ــوده و عــالوه ب بروســلوز در انســان و دام، ایــن بیمــاری در کانــون توجــه ســازمان دامپزشــکی کشــور ب
اقدامــات بهداشــتیقرنطینه ای، برنامــه توســعه واکسیناســیون علیــه ایــن بیمــاری در دامهــا در سراســر کشــور بــه مــورد اجــراء 

گذاشــته مــی شــود.

جدول شماره ۳ : تعداد دام واکسینه بروسلوز از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

سال
1396 1397 1398 1399

نوع واکسن
 تعداد دام واکسینه

شده
 تعداد دام واکسینه

شده
 تعداد دام واکسینه

شده
 تعداد دام واکسینه

شده
بروسلوز دام سبک 11653539 11091075 13274781 12484998

بروسلوز گاو و گوساله 2451687 2710663 2560719 2721748





کانونهای بروسلوزگاوی از سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹

۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۹سال
۱۸۶۱۴۳۱۷۷۲۳۱کانون بروسلوز گاوی

با حذف دامهای آلوده شناسایی شده در کانونهای مذکور، بروسلوز گاوی در حد بسیار خوبی کنترل و عملیات 

پاکسازی تا ریشه کنی بیماری همچنان ادامه خواهد داشت. 



کنترل و پیشگیری مشمشه:
ــاک مشــترک انســان و دام اســت کــه بصــورت یــک  ــردار خطرن ــن بیماریهــای واگی ــی و از قدیمــی تری بیمــاری مشمشــمه یــک بیمــاری اخطارکردن
بیمــاری قدیمــی بازپدیــد موجــب ابتــالء حیوانــات تــک ســمی می¬گــردد. بــا توجــه ســرمایه گــذاری و توســعه صنعــت پــرورش اســب در کشــور و ارتبــاط 
و تمــاس نزدیــک اســب و انســان و خطــر انتقــال بیمــاری بــه انســان ، همچنیــن بــه منظــور ایجــاد زمینــه شــرکت ســوارکاران ایرانــی در مناســبت هــای 
ورزشــی بیــن المللــی بــا اســب هــای ایرانــی ایــن بیمــاری در اولویــت بیماریهــای ســازمان دامپزشــکی کشــور قــرار گرفتــه اســت. یکــی از اقدامــات 
شــاخص ایــن ســازمان تغییــر روش تشــخیص ایــن بیمــاری از روش تســت مالئیــن )تزریــق در پلــک تــک ســمی(، بــه روش ¬¬¬ کــه اخــذ نمونــه 

خــون اســت، مــی باشــد کــه ضمــن رعایــت رفــاه حیوانــات ســرعت تشــخیص مــوارد مثبــت بیمــاری را افزایــش داده اســت. .
جدول شماره ۴ : تعداد دام تحت مراقبت سرمی مشمشه از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

نوع مراقبت ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
مراقبت سرمي مشمشه 17632 35247 38522 40571

مراقبت مشمشه ) تست مالئین ( 19658 3261 2482 1897
جمع 37290 38508 41004 42468



همانطور که از نمودار پیداست افزیش پوشش و عملکرد مراقبت سرمی مشمشه به کنترل بیماری کمک شایانی نموده است. 

کانونهای بیماری مشمشه از سال 1396 لغایت 1399

1396139713981399سال

14122116کانونهای بیماری مشمشه

با توجه به اجرای توسعه عملیات مراقبت مشمشه در جمعیت هدف تک سمیان، کانونهای مشمشه علیرغم تردد قاچاق و غیر 
قانونی تک سمیان از کشورهای همسایه، طی سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ در حد قابل قبول کنترل گردیده است.



کنترل و پیشگیری هاری:
بیمــاری ویروســی خطرنــاک مشــترک انســان و دام اســت کــه در صــورت ابتــالء ۱۰۰درصــد  کشــنده خواهــد بــود. ایــن بیمــاری 
در کشــور مــا نیــز پیشــینه کهــن دارد. اقدامــات ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی و ســایر دســتگاه هــای همــکار در قالــب دو محــور واکسیناســیون گوشــتخواران اهلــی و همچنیــن برقــراری سیســتم 

مراقبــت و شناســایی هــاری وحشــی و شــهری اجــرا می گــردد.

جدول شماره ۵ : تعداد دام واکسینه هاری از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹ به تفکیک نوع دام

گربهشتر تک سمی گوسفند و بزگاو سگسال

۱۳۹۶۴۳۷۹۶۷۸۰۴۰۰۹۱۱۱۸۳۷۲۳۹۰

۱۳۹۷۳۶۶۶۱۳۲۴۶۸۱۳۷۱۹۷۷۹۸۷۴۸۷۰

۱۳۹۸۴۳۱۷۷۴۳۳۳۹۶۵۹۲۳۹۱۶۶۶۸۷۹۰

۱۳۹۹۴۵۳۵۷۷۲۷۶۳۶۹۸۵۴۳۰۴۲۵۷۲

جدول شماره ۶ : تعداد موارد هاری شناسایی شده از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال

412533615426کانون بیماری هاری



بــا افزایــش واکسیناســیون ســگها بعنــوان مهمتریــن حلقــه در کنتــرل بیمــاری هــاری در انســان، کاهــش مــوارد ابتــالء طــی 
برنامــه پایــش و مراقبــت هــاری ایجــاد شــده اســت.

کنترل و پیشگیری شاربن :
ایــن بیمــاری بعنــوان یــک بیمــاری باکتریایــی مشــترک و بــا کشــندگی بــاال مــی باشــد. کــه تهدیــد کننــده ســرمایه دامــی و 
ســالمت جامعــه انســانی اســت در ســالیان متمــادی برنامــه کنترلــی ایــن بیمــاری از طریــق واکسیناســیون و شناســایی بــه موقــع 

باعــث حفــظ ســرمایه هــای دامــی و ســالمت انســانی شــده اســت. 
جدول شماره ۷ : تعداد کانون شاربن کشور از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

سال 1396 1397 1398 1399

کانون بیماری شاربن 18 11 31 33

جدول شماره ۸ : تعداد واکسیناسیون شاربن کشور از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

سال 1396 1397 1398 1399

واکسیناسیون شاربن 29258217 27527595 25408537 25525060

ــه  ــزان واکسیناســیون در کشــور و صرف ــی رغــم کاهــش می ــد واکسیناســیون شــاربن در کشــور عل ــه هدفمن ــا اجــرای برنام ب
ــرل شــده اســت. ــا در محــدوده مناســبی کنت ــداد کانونه ــه هــای واکسیناســیون تع ــی در مصــرف واکســن و هزین جوی



ــیون در  ــزان واکسیناس ــم کاهــش می ــی رغ ــاربن در کشــور عل ــیون ش ــد واکسیناس ــه هدفمن ــرای برنام ــا اج ب
کشــور و صرفــه جویــی در مصــرف واکســن و هزینــه هــای واکسیناســیون تعــداد کانونهــا در محــدوده مناســبی 

کنتــرل شــده اســت.

کنترل و پیشگیری تب برفکی:

ــن بیمــاری  ــوان مهمتری ــوده کــه بعن ــردار فرامــرزی در نشــخوارکنندگان اهلــی و وحشــی ب از بیماریهــای ویروســی مهــم واگی
ــارت  ــت در تج ــات دام و محدودی ــق تلف ــود. از طری ــی ش ــدی م ــه بن ــک طبق ــزرگ و کوچ ــخوارکنندگان ب ــردار در نش واگی

ــردد. ــترده ای می گ ــارتهای گس ــث خس ــورها باع ــایر کش ــا س ــی ب ــاء دام ــا منش ــوالت ب محص

جدول شماره ۹ : تعداد کانون تب برفکی در دام سنگین از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال

92910531111812تعداد کانون تب برفکی گاوی

جدول شماره ۱۰ : تعداد کانون تب برفکی در دام سبک از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال

241425400598کانون بیماری تب برفکی گوسفندی



کنترل و پیشگیری تب برفکی:

ــن بیمــاری  ــوان مهمتری ــوده کــه بعن ــردار فرامــرزی در نشــخوارکنندگان اهلــی و وحشــی ب از بیماریهــای ویروســی مهــم واگی
ــارت  ــت در تج ــات دام و محدودی ــق تلف ــود. از طری ــی ش ــدی م ــه بن ــک طبق ــزرگ و کوچ ــخوارکنندگان ب ــردار در نش واگی

ــردد. ــترده ای می گ ــارتهای گس ــث خس ــورها باع ــایر کش ــا س ــی ب ــاء دام ــا منش ــوالت ب محص

جدول شماره ۹ : تعداد کانون تب برفکی در دام سنگین از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال

92910531111812تعداد کانون تب برفکی گاوی

جدول شماره ۱۰ : تعداد کانون تب برفکی در دام سبک از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال

241425400598کانون بیماری تب برفکی گوسفندی





جدول شماره ۱۱ : تعداد واکسیناسیون تب برفکی در دام سنگین از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال
واکسیناسیون تب برفکی 

9676892801586783563296300848گاوی

جدول شماره ۱۲: تعداد واکسیناسیون تب برفکی در دام کوچک از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال
برفکــی  تــب  واکسیناســیون 

ی ســفند گو
51854524622424495656792238673054

بــا توجــه بــه اجــرای برنامــه واکسیناســیون هدفمنــد و آمــاده بــاش بــا وجــود کاهــش میــزان واکسیناســیون در کشــور و در نتیجــه 
ــل  ــه طــور قاب ــداد کانونهــای بیمــاری در دام ســبک و دام ســنگین کشــور ب ــه هــای واکسیناســیون در کشــور تع کاهــش هزین

مالحظــه ای کاهــش یافتــه اســت.



کنترل و پیشگیری لمپی  اسکین :

یــک بیمــاری ویروســی فرامــرزی منتقلــه توســط حشــرات مــی باشــد کــه در صــورت بــروز باعــث تلفــات و کاهــش تولیــد در 
دام ســنگین خواهــد شــد. کنتــرل ایــن بیمــاری موجــب کاهــش تلفــات و خســارتهای اقتصــادی مرتبــط بــا محدویــت تجــارت 

دام زنــده بــا ســایر کشــور در برنامــه هــای ســازمان دامپزشــکی کشــور قــرار گرفتــه اســت.

جدول شماره ۱۳: تعداد کانون لمپی اسکین کشور از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال
341972316107کانون بیماری لمپی اسکین



جدول شماره ۱۴: تعداد واکسیناسیون لمپی اسکین کشور از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال
2236590179817039763641532357واکسیناسیون لمپی اسکین

ــا اجــرای  افزایــش کانــون لمپــی اســکین در ســال ۱۳۹۸ متعاقــب بــروز بارندگیهــای ســیل آســا در کشــور ایجــاد شــد کــه ب
برنامــه واکسیناســیون پیشــگیرانه و پاســخ ســریع در مناطــق پرخطــر، تعــداد کانونهــا در ســال ۹۹ کاهــش چشــمگیری داشــته 

اســت.



: (PPR)  کنترل و پیشگیری طاعون نشخوارکنندگان کوچک

ایــن بیمــاری بعنــوان یــک بیمــاری ویروســی و فرامــرزی بــا واگیــری و تلفــات بــاال شــناخته مــی شــود کــه تهدیــد کننــده ســرمایه 
دامــی و حیــات وحــش کشــور مــی باشــد. لــذا بــا اجــرای برنامــه کنتــرل و ریشــه کنــی  PPR و افزایــش پوشــش واکسیناســیون 
ــای چشــمگیری در کاهــش  ــا ســال ۲۰۳۰ در کشــور موفقیته ــاری ت ــی بیم ــرای ریشــه کن ــی ب ــن الملل ــدات بی در راســتای تعه

خســارتهای بیمــاری بدســت آمــده اســت.  

جدول شماره ۱۵: تعداد کانون PPR کشور از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال

421850786361کانون بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک

جدول شماره ۱۶: تعداد واکسیناسیون PPR کشور از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال
واکسیناسیون طاعون 
24231963270899263268718237830513نشخوارکنندگان کوچک



بــا افزایــش پوشــش واکسیناســیون در جمعیــت دام ســبک اهلــی کشــور تعــداد کانونهــای بیمــاری بــه شــدت کاهــش داشــته 
اســت و از ابتــدای ســال جــاری بــا اجــرای برنامــه ملــی ریشــه کنــی PPR بــه مــدت ســه ســال کل جمعیــت دام ســبک کشــور 
واکســینه خواهــد شــد بطــوری کــه در ســال جــاری در شــش ماهــه نخســت بیــش از ۸۵ درصــد از جمعیــت دام ســبک کشــور 

مایــه کوبــی شــده اســت کــه متعاقــب آن تعــداد کانونهــا در ســال جــاری نیــز کاهشــی مــی باشــد.  



کنترل و پیشگیری آبله گوسفند و بز :

ــد. کنتــرل ایــن  ــز را مبتــالء مــی کن ــز یــک بیمــاری ویروســی مســری اســت کــه اختصاصــًا گوســفند و ب ــه گوســفند و ب آبل
ــا شناســایی بــه موقــع کانــون هــا، واکسیناســیون و همچنیــن کنتــرل تــردد و جابجایــی بــی رویــه دام مــی باشــد.  بیمــاری ب
کنتــرل مراقبــت و مبــارزه بــا ایــن بیمــاری یکــی از اولویــت هــای مهــم در برنامــه هــای ســازمان دامپزشــکی کشــور اســت. 

جدول شماره ۱۷: تعداد کانون آبله گوسفند و بز کشور از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال
کانون بیماری آبله 

117207223479گوسفند و بز

عمده دلیل افزایش کانونهای بیماری آبله در کشور در سال ۱۳۹۹ به دلیل جابجایی و تردد گسترده دام سبک در کشور و افزایش 
حساسیت در بیماری یابی می باشد. 

جدول شماره ۱۸: تعداد واکسیناسیون آبله گوسفند و بز کشور از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399سال
واکسیناسیون آبله 

59326280589186185460783259317209گوسفند و بز



عملیات مبارزه با انگلهای خارجی دام :

 در جهــت کاهــش ضایعــات دامــی و کاهــش تولیــدات ناشــی از انگلهــای خارجــی و همچنیــن کنتــرل بیماریهــای دامــی منتقلــه 
بــا حشــرات بــه ویــژه بیمــاری مشــترک و کشــنده تــب خونریــزی دهنــده کریمــه و کنگــو نســبت بــه مبــارزه بــا حشــرات از 

طریــق سمپاشــی بــدن و جایــگاه دام ، اقــدام مــی گــردد.

جدول شماره ۱۹: میزان سمپاشی از سال ۱۳۹۶ لغایت پایان ۱۳۹۹

1396139713981399نوع عملیات
114,463,21243,066,27179,353,61848,933,826مساحت سمپاشی شده ) متر مربع(

27,603,87212,425,52318,010,96814,493,666تعداد دام سمپاشی شده )راس(



ــزان ســم پاشــی  ــده در محصــوالت دامــی می ــه خســارتهای ایجــاد شــده در محیــط زیســت و ایجــاد باقــی مان ــا عنایــت ب ب
محــدود بــه نقــاط پــر خطــر شــده اســت و در ســالهای اخیــر بــه منظــور کاهــش آســیب بــه محیــط زیســت میــزان اســتفاده از 

ســموم کــم شــده اســت.

• اقدامات شاخص:	
• تدوین و اجرای برنامه ملی کنترل و کاهش تب برفکی در سال 1400 در پنج محور	
• راه انــدازی ســامانه کنتــرل واکســن و مــواد بیولوژیــک جهــت کنتــرل مصــرف از کارخانــه تولیــد 	

کننــده تــا دامــداری
• تدوین و اجرای برنامه ملی کنترل و ریشه کنی PPR در سال 1400 در پنج محور	
• تدویــن و ارســال اولیــن ســند بیــن المللــی برنامــه اســتراتژی مبتنــی بــر ســطح خطــر تــب 	

ــی دام در ســال 1400 ــه ســازمان بهداشــت جهان برفکــی کشــور (RBSP) ب
• تدوین برنامه جامع اجرایی کنترل و کاهش لمپی اسکین در کشور در سال 1398	
• ــال 	 ــور در س ــبک کش ــه در دام س ــد آبل ــارزه هدفمن ــیون و مب ــی واکسیناس ــه مل ــن برنام تدوی

1399
• برنامه هدفمندی واکسیناسیون شاربن در کشور از سال 1396	
• تغییــر شــیوه تشــخیص بیمــاری مشمشــه از روش تســت مالئیــن بــه روش CFT )اخــذ نمونــه 	

خــون( در راســتای رفــاه حــال حیوانــات



گزارش عملکرد دفتر بهداشت طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم 1400-1396

 تدوین، ابالغ و اجرایی نمودن برنامه ملی مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در چهار نسخه متفاوت        

 .Iنسخه شمال

 .IIنسخه مناطق با تراکم باال

 .IIIنسخه مناطق خاص پرندگان

 .IVنسخه سایر مناطق

ارکان اساسی برنامه راهبردی ملی مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان:

 .Iرصد و پایش

 .IIبرقراری شبکه تشخیصی مولکولی پیشرفته  در ۱۹ نقطقه کشور

 .III اقدامات کنترلی متعاقب مشکوک شدن یا مثبت شدن یک رخداد

  .IVآموزش و ترویج  با کمک و پشتیبانی موسسه آموزشی ترویجی وزارت جهاد کشاورزی

 .V ارزیابی و مراقبت

نتیجه اجرای برنامه ملی مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

با اجرای این برنامه ضامن حفظ سرمایه طیور کشور در ساال ۱۳۹۹ روزانه بیش از ۳۰۵۰ تن تخم مرغ و

حدود ۷۰۰۰ تن گوشت مرغ تولید و وابستگی کشور به واردات تخم مرغ و گوشت را از بین برد 

از معدوم سازی بیش از ۳۵ میلیون قطعه طیور در مزارع صنعتی جلوگیری بعمل آمد . در سال ۱۳۹۶ بیش

از بیست و شش میلیون پرنده مزارع پرورش طیور صنعتی کشور بدلیل نبود این برنامه از بین رفتند و خسارات

بسیار سنگینی بر کشور تحمیل کردند 

تدوین، ابالغ و اجرای برنامه ملی کاهش ساالمونال در واحدهای پرورش طیور و صنایع وابسته برای اولین بار در پنج 

محور زیر در کشور صورت گرفت

 بررسی و رصد همه گیری 

 استقرار شبکه یکپارچه آزمایشگاهی 

کنترل شاخص ها و مقادیر 

 آموزش و ترویج 

 مراقبت و ارزیابی بیماری 

نتیجه اجرای برنامه ملی کاهش سالمونال در واحدهای پرورش طیور و صنایع وابسته

نقشه آلودگی گونه های جنس سالمونال برای اولین بار در کشور مشخص شد.  

کاهش هزینه تولید در پرورش طیورصنعتی کشور 

جلوگیری از معدوم سازی حداقل ۱۱۰۰ تن گوشت قرمز و سفید در کشور 

کاهش مصرف آنتی بیوتیک در حدود ۲۵۰ تن در سال در صنعت طیور



کاهش موارد انسانی آلودگی با سالمونال در جمعیت انسانی کشور 

برداشتن موانع دسترسی محصوالت دامی به بازارهای منطقه ای و بین المللی

تدوین برنامه ملی کنترل بیماری نیوکاسل در طیور بومی

تدوین برنامه ملی کنترل بیماری نیوکاسل و اجرایی نمودن آن در طیور بومی بصورت سراسری برای اولین بار در کشور

در این برنامه بصورت رایگان طیور روستایی ۶۲ هزار روستا در کشور بر علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند و برنامه های 
ترویجی نیز همراه با این برنامه توسط سازمان دامپزشکی کشور به مرحله اجرا گذاشته شد . تشکل های صنعت طیور نیز 

همکاری و مساعدت همه جانبه بعمل آوردند. 

نتیجه اجرای برنامه ملی کنترل بیماری نیوکاسل در طیور بومی

اجرای این برنامه ضااامن ارتقاء معیشااات مردم باعث کاهش معنی دار تعداد کانون های بیمارینیوکاسل در مزارع پرورش طیور 
صنعتی کشور گردید. 

در قالب این برنامه اطالعات اپیدمیولوژیکی قابل توجهی از طیور روستایی جمع آوری گردید که مورد استفاده سایر برنامه های 
بهداشتی سازمان قرار می گیر

طراحی و راه اندازی سامانه رصد و توزیع واکسن و واکسیناسیون دام و طیور در کشور

برای اولین بار در کشور سامانه رصد و توزیع واکسن و واکسیناسیون طیور و دام طراحی و راه اندازی شد و در شرایط سخت 
تحریم سالیانه بیش از هشت میلیارد دز واکسن طیور بدون هیچگونه وقفه و مشکل اساسی بین مزارع پرورش طیور توزیع و از 

بروز رخدادهای معنی دار بهداشتی بیماری های فرامرزی و اقتصادی جلوگیری بعمل آمد 

نتیجه راه اندازی سامانه رصد و توزیع واکسن و واکسیناسیون دام و طیور در کشور

با اجرایی شدن این سامانه بیش از هشت میلیارد دز واکسن طیور و ششصد میلیون دز واکسن دامی تحت کلید توزیع، مصرف و 
ارزیابی می شود و در شرایط ساخت تحریم کمبودی ملموس در این زمینه برای حفظ سرمایه دامی بوجود نیامده است 

کلیه اطالعات تولید، واردات، توزیع و مرصف تمام واکسن  های راهبردی دام و طیور ر صد و از هر گونه بی نظمی و تخلف 
جلوگیری بعمل می آید

تهیه و اجرای برنامه ملی کنترل و مراقبت بیماری پبرین در کرم ابریشم

برای اولین بار این برنامه طراحی، ابالغ و اجرا گردید، اجرای این برنامه باعث توسعه معنی دار صنعت نوغانداری درکشور شده 
است و این بخش رو به نابودی ، احیا گردیده است

اصالح ساختار بهداشتی واحدهای پرورش طیور در قالب ممیزی واحدهای پرورشی

اجرای این برنامه برای اولین بار در کشور باعث کاهش هزینه تولید و ارتقاء بهداشت دام و کاهش بیماری های طیور گردیده 
است 

طراحی ،تدوین و اجرای برنامه اقدام متعاقب رخداد مرگ و میر غیر متعارف در پرندگان وحشی مهاجر در تاالب های بین المللی 
برای اولین بار در کشور برنامه طرح اقدام متعاقب رخداد مرگ و میر غیر متعارف در پرندگان وحشی مهاجر با همکاری سازمان 

خواروبار کشاورزی ملل متحد تهیه و برای مدیریت مرگ و میر باال در پرندگان وحشی مهاجر عملیاتی گردید

طراحی، تدوین و اجرای برنامه مدیریت بهداشتی باغ های پرندگان کشور

این برنامه برای اولین بار برای کلیه باغ پرندگان کشور طراحی ، ابالغ و اجرایی گردید 

باغ پرندگان می تواند باعث پخش عوامل بیماری های فرامرزی در کشور و وارد آوردن خسارات بسیار سنگین بر صنعت طیور 
کشور گردد. با اجرای این برنامه، ضمن مدیریت مخاطرات احتمالی بیماری های مرتبط با طیور با اولویت بیماری های فرامرزی، 

سطح محافظتی قابل قبولی مطابق با ا ستاندارد های بین المللی از دیدگاه بهدا شت عمومی برقرار شده است



طراحی، تدوین، ابالغ و اجرای شیوه نامه ضوابط و مقررات بهداشتی قرنطینه ای تولید یکپارچه

با ابالغ و اجرای این برنامه اساسی، ضمنا کاهش هزینه های بهداشتی تولید تا حد بیست درصد، مدیریت سیستماتیک کنترل، 
پیشگیری و ریشه کنی بیماری های مهم طیور مثل نیوکاسل بر اساس الگوهای تخصصی مراجع ذیصالح بین المللی از جمله 

اجرای عملیات کوپه بندی ، قابلیت اجرا شدن را پیدا می کنند و به ارتقاء سطح بهداشت طیور کمک شایانی خواهد نمود.

 توسعه اقدامات امنیت زیستی و بکارگیری واکسن های موثر در مزارع الین ، اجداد و مادر باعث  کاهش چشمگیر کانونهای 
برخی از بیماریهای طیور از جمله کوریزا ، مارک ، الرنگوتراکئیت ، آبله، آنسفالومیلیت و پاستورلوز شده است. 

 با توجه به پایش دوره ای در مزارع مرغ مادر از نظر بیماری مایکوپالسما گالی سپتیکم ، در سالهای ۷۶ الی ۱۴۰۰ میزان 
آلودگی گله های مادر به مایکوپالسما گالی سپتیکم کاهش چشمگیر از پنجاه درصد به حدود ۳ درصد را نشان میدهد.

 کاهش تعداد کانونهای بیماری آنفلوانزای فوق حاد در کشور از ۷۵۴ کانون در سال ۹۶ به ۶۶کانون در موج جدید ۹۹ ۱۴۰۰با 
استفاده از واکسیناسیون هدفمند بر علیه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مبتنی بر :

اعمال محدودیت هاي قرنطینه اي و اجرای برنامه  بیوسکیوریتي
کنترل تردد حیوانات و نقل و انتقال تجهیزات.
آموزش گروه هاي مرتبط با بیماريهای طیور .

اعمال معیارهای کنترلی در کانون های حاصل از بیماری 
خاموش کردن و مختومه کردن کانون های بیماری  

 ۱۳ از اهداف راهبردی دفتر بهداشت بیماریهای طیور، کاهش خسارات و تلفات ناشی از بیماریهای طیوربوده که از طریق 
توسعه پوشش بهداشتی واحد های تولیدی می باشد. لذا با توجه به گزارش دفتر طرح و برنامه سازمان سازمان دامپزشکی طی 
برنامه ۵ساله ششم،کاهش تلفات بیماریهای استراتژیک در گله های گوشتی از ۳,۴۸۹ به ۲,۵۵۸ درصد محقق گردیده است.  

عملکرد دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم1396- 1400

جدول شماره 1
1400پنج 

ماهه 
1399 1398

1397 1396 شرح / سال

6889 6021 8420 6479 9208 تعداد بازدید از کل واحدها

170981 249068 298107 437123 328330 تعداد   نمونه برداري  از کل واحدها

34486 126007 134676 108956 176526 تعداد  آزمایش مایکوپالسما

142092 210028 156570 230372 414572 HI تعداد آزمایش

35394 113165 23890 82405 146635 SP تعداد آزمایش

48011 63379 60977 63531 89162 آزمایشات طیور به روش الیزا



جدول شماره۲:  شاخص های اختصاصی دفتر بهداشت طیور 

۹۶۹۹شاخص های اختصاصی دفتر بهداشت طیور

چند روز رشد شناسایی وقوع بیماریها
 ساعت۱۴,۵

۶۶.۸درصد تلفات

۴۶,۶ساعتچند روزدرصد کاهش دوره زمانی شناسایی کانون آلوده

 درصد۰۸۲پوشش واکسیناسیون نسبت به جمعیت هدف )انفلوانزای فوق حاد(

۵۸ درصد۵درصدواکسیناسیون در گله های طیورروستایی

جدول ۳: درصد تلفات کل  در گله های گوشتی در سالهای ۱۳۹۹۱۳۹۰

وضعیت بیماری هاي نیمچه گوشتي در سال هاي ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹
جدول شماره ۴                                                                                                                                        

واحد : قطعه 
1399 1398 1397 1396 شرح / سال

96 231 89 365 تعداد کانون

نیوکاسل
2685125 5644340 1960615 8425521 ظرفیت واحدهاي مبتال

721866 1390329 512809 1634694 تلفات گله مبتال

26.88 24/63 26/16 19/40 درصد تلفات گله  هاي مبتال

تعداد کل تلفاتتعداد کل جوجه ریزيسال
درصد تلفات کل 

1399۱,۲۱۷,۰۹۲,۲۸۶۸۲,۹۸۳,۱۶۶۶.۸
1398 ۱,۱۷۵,۹۰۶,۹۳۷           ۷۶,۴۳۹,۲۰۷            ۶.۵
1397 ۹۹۴,۵۷۳,۵۹۴              ۵۹,۷۷۳,۰۷۴            ۶.۰
1396 ۱,۰۱۴,۱۱۰,۴۷۳           ۶۱,۲۷۴,۸۹۰            ۶.۰
1395 ۸۹۹,۹۶۱,۶۳۰              ۶۲,۹۹۱,۹۹۸            ۷.۰
1394 ۹۵۶,۱۰۳,۸۴۶              ۸۵,۶۶۰,۳۷۲            ۹.۰
1393 ۹۴۵,۷۰۸,۵۳۸              ۹۷,۲۳۴,۴۸۲            ۱۰.۳
1392 ۹۴۴,۳۹۷,۱۸۲              ۱۰۸,۵۴۷,۱۲۹          ۱۱.۵
1391 ۸۸۳,۶۳۸,۲۰۴              ۹۷,۶۶۰,۳۴۰            ۱۱.۱
1390 ۳۶۳,۱۲۲,۱۶۰              ۱۲,۳۷۶,۴۶۶            ۳.۴

۹,۳۹۴,۶۱۴,۸۵۰۷۴۴,۹۴۱,۱۲۴۷.۹میانگین 10سالھ 



جدول شماره۲:  شاخص های اختصاصی دفتر بهداشت طیور 

۹۶۹۹شاخص های اختصاصی دفتر بهداشت طیور

چند روز رشد شناسایی وقوع بیماریها
 ساعت۱۴,۵

۶۶.۸درصد تلفات

۴۶,۶ساعتچند روزدرصد کاهش دوره زمانی شناسایی کانون آلوده

 درصد۰۸۲پوشش واکسیناسیون نسبت به جمعیت هدف )انفلوانزای فوق حاد(

۵۸ درصد۵درصدواکسیناسیون در گله های طیورروستایی

جدول ۳: درصد تلفات کل  در گله های گوشتی در سالهای ۱۳۹۹۱۳۹۰

وضعیت بیماری هاي نیمچه گوشتي در سال هاي ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹
جدول شماره ۴                                                                                                                                        

واحد : قطعه 
1399 1398 1397 1396 شرح / سال

96 231 89 365 تعداد کانون

نیوکاسل
2685125 5644340 1960615 8425521 ظرفیت واحدهاي مبتال

721866 1390329 512809 1634694 تلفات گله مبتال

26.88 24/63 26/16 19/40 درصد تلفات گله  هاي مبتال

2 4 2 21 تعداد کانون

گامبورو
80080 65000 33000 502770 ظرفیت واحدهاي مبتال

7017 13225 7801 63622 تلفات گله مبتال

8.76 20/35 23/64 12/65 درصد تلفات گله  هاي مبتال

115 146 90 647 تعداد کانون

برونشیت
3105890 4002194 2198140 15701430 ظرفیت    واحدهاي مبتال

514661 813371 322503 1616506 تلفات گله مبتال

16.57 20/32 14/67 10/30 درصد تلفات گله  هاي مبتال

97 23 24 206 تعداد کانون

آنفلوانزا 
2803196 525550 433700 5304467 ظرفیت واحدهاي مبتال

568442 122754 94271 550464 تلفات گله مبتال

20.28 23/36 21/74 10/38 درصد تلفات گله  هاي مبتال

گزارش طرح تعیین شیوع سالمونال در مزارع پرورش طیوردر سال 96

درصدآلودگی مجموع مادر گوشتی مادر تخمگذار مرغ تخمگذار پولت نام استان ردیف

۲۳,۳ ۷/۳۰ ۲/۶ ۰/۱ ۴/۲۱ ۱/۲ آذربایجان شرقي ۱
۰ ۰/۷ ۰/۵ ۰ ۰/۲ ۰ آذربایجان غربي ۲

۱۰ ۱/۱۰ ۱/۸ ۰ ۰/۲ ۰ اردبیل ۳
۳۶,۴ ۸/۲۲ ۱/۱ ۰ ۵/۱۸ ۲/۳ اصفهان ۴
۲۹,۴ ۵/۱۷ ۱/۱ ۰/۱ ۳/۱۳ ۱/۲ البرز ۵
۶۶,۷ ۱۲/۱۸ ۱/۲ ۰ ۹/۱۴ ۲/۲ تهران ۶

۰ ۰/۲ ۰/۲ ۰ ۰ ۰ چهارمحال و بختیاري ۷
۵۰ ۵/۱۰ ۱/۲ ۰ ۳/۶ ۱/۲ خراسان جنوبي ۸

۲۹,۷ ۱۱/۳۷ ۰/۲ ۱/۱ ۹/۲۹ ۱/۵ خراسان رضوي ۹
۵۰ ۳/۶ ۰/۲ ۰ ۳/۴ ۰ خوزستان ۱۰
۳۰ ۳/۱۰ ۱/۴ ۰ ۲/۶ ۰ زنجان ۱۱

۱۴,۳ ۱/۷ ۰/۱ ۰ ۱/۵ ۰/۱ سمنان ۱۲
۰ ۰/۲ ۰ ۰ ۰/۲ ۰ سیستان و بلوچستان ۱۳

۶۲,۵ ۵/۸ ۱/۱ ۰ ۳/۶ ۱/۱ فارس ۱۴
۵۰ ۱۴/۲۸ ۳/۷ ۲/۳ ۸/۱۶ ۱/۲ قزوین ۱۵

۴۰,۶ ۱۳/۳۲ ۱/۱ ۰ ۷/۲۲ ۵/۹ قم ۱۶
۳۳,۳ ۲/۶ ۱/۲ ۰ ۱/۴ ۰ کردستان ۱۷

۵۰ ۴/۸ ۱/۲ ۰ ۳/۶ ۰ کرمان ۱۸
۳۳,۳ ۲/۶ ۱/۲ ۰ ۱/۴ ۰ کرمانشاه ۱۹

۲۵ ۱/۴ ۰ ۰ ۱/۴ ۰ کهگیلویه و بویر احمد ۲۰
۴۵,۴ ۵/۱۱ ۳/۷ ۰ ۲/۳ ۰/۱ گلستان ۲۱

۰ ۰/۱۲ ۰/۱۲ ۰ ۰ ۰ گیالن ۲۲
۷۵ ۳/۴ ۲/۲ ۰ ۱/۲ ۰ لرستان ۲۳

۲۹,۱ ۷/۲۴ ۷/۲۳ ۰ ۰/۱ ۰ مازندران ۲۴
۳۳,۳ ۵/۱۵ ۲/۲ ۰ ۳/۱۳ ۰ مرکزي ۲۵

۲۵ ۲/۸ ۰/۲ ۰ ۲/۶ ۰ همدان ۲۶
۶۰ ۶/۱۰ ۱/۲ ۰ ۳/۶ ۲/۲ یزد ۲۷

۱۲۵/۳۵۴ ۳۱/۱۰۱ ۳/۶ ۷۴/۲۱۵ ۱۷/۳۰ مجموع ۲۸
۳۵,۳ ۳۰,۷ ۵۰ ۳۴,۴ ۵۳,۱ درصد



مقایسه مزارع مادر آلوده به مایکوپالسماگالی سپتیکم 

در طی سالهای ۱۴۰۰۱۳۹۶

مهمترین اقدامات در نیمه اول 1400

تداوم و تشدید اقدامات کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

طرح واکسیناسیون طیور بومی و روستایی علیه بیماری نیوکاسل 

بررسی توصیفی و تحلیلی وضعیت ۱۰ ساله بیماری نیوکاسل در طیور گوشتی سطح کشور

تهیه پیش نویس برنامه راهبردی پیشگیری و کنترل بیماری برونشیت عفونی طیور

نامه نگاری با مقام عالی وزارت در خصوص پیش بینی شیوع بیماریهای طیور و علل بروز آن

پیگیری برای واردات واکسن)   HHS + IBH ( و تغییر ژنوتیپ موجود در واکسنهای نیوکاسل ) 
G۷ ( ، برونشیت عفونی ) واریانت دو (

تداوم نمونه گیری برای تعیین میزان شیوع بیماری سالمونلوزیس در گله های الین و اجداد) طرح 
ملی کنترل سالمونال

بازنگری دستورالعمل های  مایکوپالسما 

تدوین دستورالعمل مدیریت بهداشتی باغ پرندگان 

تدوین شیوه نامه نحوه صدور مجوز تغییر کاربری موقت مزارع طیور 

تدوین دستورالعمل بهداشتی افزایش سن گله های مرغ مادر

تدوین دستورالعمل نظارت بهداشتی بر تولک بری مزارع مرغ مادر و تخمگذار  

تدوین دستورالعمل تشدید نظارت بهداشتی بر مزارع مرغ مادر و جوجه کشی ها 

تقویت اقدامات کنترلی در مدیریت بیماری پبرین در کرم ابریشم 



تدوین برنامه مراقبت و پایش زنبورستانهای کشور 

تداوم و تقویت بخش آموزشی و تحقیقاتی در راستای بروز رسانی اطالعات کارشناسان ستاد و استانها  

منطقه بندی استان های کشور بر اساس سابقه بروز کانون های نیوکاسل طی ۱۰ سال اخیر

دسته بندی از نظر سابقه بروز کانون بیماری استان

ناچیز

البرز
ایالم

بوشهر
تهران

خراسان شمالي
سیستان و بلوچستان

قزوین
کرمان جنوب

کهگیلویه و بویر احمد

کم

چهارمحال و بختیاري
زنجان

قم
کرمانشاه

گیالن
مرکزي

هرمزگان

متوسط

آذربایجان شرقي
اردبیل

خراسان جنوبي
سمنان
کرمان

گلستان
مازندران

همدان

زیاد

آذربایجان غربي
اصفهان

خراسان رضوي
خوزستان

فارس
کردستان

لرستان
یزد

وضعیت بیماریهای استراتژیک در گله های گوشتی فروردین الی مرداد1400  
نام بیماری تعداد کانون  ظرفیت

 واحدهای مبتال
 تلفات 

گله مبتال
 درصد تلفات

 گله های مبتال
آنفلوآنزای غیر فوق حاد پرندگان ۲۲۰ ۵,۶۱۶,۴۰۱ ۱,۵۱۲,۷۴۷ ۲۶.۹۳

برونشیت عفونی ۱۸۱ ۴,۹۰۱,۲۲۵ ۱,۱۱۵,۰۳۵ ۲۲.۷۵

گامبورو  ۱۲ ۴۱۸,۰۰۰ ۱۱۴,۵۳۷ ۲۷.۴۰

نیوکاسل ۱۸۷ ۴,۳۷۳,۸۵۰ ۱,۰۴۷,۴۵۰ ۲۳.۹۵

مجموع ۴ بیماری ۶۰۰ ۱۵,۳۰۹,۴۷۶ ۳,۷۸۹,۷۶۹ ۲۴.۷۵



میزان شیوع بیماریهای زنبورعسل درطی برنامه پایش زنبورستانهای کشور۱۴۰۰۱۳۹۸



گزارش عملکرد دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان 1396 لغایت مرداد 1400

وظیفــه مدیریــت بیمــاری هــای آبزیــان و ارتقــا بهداشــت و حفــظ ســالمت ذخایــر آبــزی و جمعیــت آبزیــان پرورشــی کشــور 
در ســازمان دامپزشــکی کشــور بعهــده دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای آبزیــان اســت. در ایــران بــا توجــه بــه شــرایط 
آب و هوایــی متنــوع، صنعــت پــرورش ماهــی قــزل آال، صنعــت پــرورش ماهــی گرمابــی )کپــور ماهیــان(، صنعــت پــرورش 
ماهــی خاویــاری، صنعــت پــرورش ماهــی در قفــس )ســی بــاس و ســی بریــم و قــزل آال(، صنعــت پــرورش آبزیــان زینتــی و 

صنعــت پــرورش میگــو وجــود دارد و فعــال اســت.

دفتر بهداشت و بیماری های آبزیان برنامه های خود را حول سه محور تدوین نموده است.

 Early detection پیشــگیری از بــروز بیمــاری هــای اگزوتیــک )غیــر بومــی( و اســتقرار ســامانه تشــخیص ســریع اولیــه
system

جلوگیری از گسترش بیماری های لیست OIE گزارش شده در کشور و برنامه ریزی در جهت محدودسازی و کنترل آنها

پایش و کنترل بیماری های اندمیک )بومی(

پیشــگیری از بــروز بیمــاری هــای اگزوتیــک )غیــر بومــی( و اســتقرار ســامانه تشــخیص ســریع اولیــه 
Early detection system

بیمــاری هــای SAV ،ISA ،EHN ،GCRV ،KHV ،SVC ،RSIVD ،VNN و Gyrodactylosis در ماهیــان و 
CMNV ،EHP، NHP ، MBV ،IMN ،AHPND ،IHHNV ،YHV و TSV در میگــو بعنــوان بیمــاری هــای 
اگزوتیــک تحــت مراقبــت و پایــش قــرار مــی گیرنــد. بــا توجــه بــه عــدم گــزارش ایــن بیمــاری هــا در کشــور، بیشــترین 
ــه کشــور  ــا از ورود عوامــل مســببه ایــن بیمــاری هــا ب ــه هــای وارداتــی صــورت مــی گیــرد ت ــر روی محمول کنتــرل ب
جلوگیــری بعمــل آیــد. ضمــن ایــن کــه آمــوزش و اطــالع رســانی در خصــوص ایــن بیمــاری هــا و نحــوه شناســایی آنهــا 
در برنامــه آموزشــی ســازمان دامپزشــکی کشــور قــرار دارد تــا دامپزشــکان و مســئولین فنــی بهداشــتی قــادر بــه تشــخیص 
ســریع بیمــاری بــوده و اطــالع رســانی و اقــدام بــه موقــع از طریــق ســامانه الکترونیــک پایــش و مراقبــت و ادارات اجرایــی 
دامپزشــکی در اســتان هــای کشــور در صــورت بــروز بیمــاری صــورت مــی گیــرد. سیاســت ســازمان دامپزشــکی در رابطــه 
بــا ایــن بیمــاری هــا بــا توجــه بــه اگزوتیــک بــودن آنهــا، ریشــه کنــی اســت و در صــورت ردیابــی عامــل بیمــاری و یــا 

بــروز بیمــاری، کانــون آلــوده حــذف شــده و ســایر واحدهــای اپیدمیولوژیــک تحــت برنامــه مراقبــت قــرار مــی گیرنــد.

ــه  برنامــه هــای مراقبــت بیمــاری هــای اگزوتیــک در ســطح کشــور بصــورت مراقبــت فعــال و غیــر فعــال و در محمول
ــرداری و انجــام آزمایــش و مراقبــت دوره قرنطینــه انجــام مــی شــود. ــه ب هــای وارداتــی بصــورت نمون

ــزی در  ــه ری ــری از گســترش بیمــاری هــای لیســت OIE گــزارش شــده در کشــور و برنام جلوگی
ــرل آنهــا جهــت محدودســازی و کنت

رخــداد ســه بیمــاری VHS ،IHN و IPN در صنعــت پــرورش ماهــی قــزل آالی کشــور و بیمــاری WSD در صنعــت 
ــا،  ــن بیمــاری ه ــن راســتا ای ــات و خســارات اقتصــادی مــی شــود. در ای ــرورش میگــو کشــور هــر ســال موجــب تلف پ
تحــت برنامــه مراقبــت قــرار دارنــد و ســازمان دامپزشــکی در تــالش اســت کــه از طریــق منطقــه بنــدی )Zoning( و 
کوپــه بنــدی )Compartmentalization(، نســبت بــه کنتــرل و محدودســازی ایــن بیمــاری هــا اقــدام نمــوده و در 

صــورت امــکان آنهــا را ریشــه کــن نمایــد.

در پــرورش ماهیــان قــزل آال بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از برنامــه هــای مراقبــت و تاریخچــه بــروز بیمــاری، مناطــق 
پــاک، نامشــخص و آلــوده در کشــور از نظــر ایــن بیمــاری هــا معیــن شــده و روابــط جابجایــی و حمــل و نقــل بیــن ایــن 
مناطــق تعریــف شــده و تحــت کنتــرل اســت. سیاســت اجرایــی در ایــن مناطــق متفــاوت بــوده بــه نحــوی کــه در مناطــق 
پــاک، سیاســت ریشــه کنــی و در مناطــق آلــوده سیاســت کنتــرل و محدودســازی بیمــاری عملیاتــی مــی شــود. در مناطــق 

نامشــخص نیــز بســته بــه تاریخچــه بــروز بیمــاری یکــی از ایــن سیاســت هــا اعمــال مــی گــردد.

ــن مناطــق  ــت در ای ــه مراقب ــی باشــد و برنام ــوع م ــه ســایر مناطــق ممن ــوده ب ــل از مناطــق آل ــی و حمــل و نق جابجای



ــوده  ــع در مناطــق آل ــزارع واق ــاک، م ــت پ ــه وضعی ــه منظــور دســتیابی ب ــی اجــرا مــی شــود. ب ــت بالین بصــورت مراقب
بایســتی ضمــن فراهــم نمــودن شــرایط بهداشــتی اولیــه و اســتقرار نظــام امنیــت زیســتی، نســبت بــه خشــک کــردن، 
شستشــو و ضدعفونــی همزمــان اقــدام نماینــد تــا در وضعیــت نامشــخص قــرار گرفتــه و پــس از اجــرای دو ســال متوالــی 

برنامــه مراقبــت فعــال و عــدم ردیابــی عامــل بیمــاری زا، بعنــوان منطقــه پــاک لحــاظ مــی گردنــد.

در پــرورش میگــو، مراقبــت فعــال اجــرا مــی گــردد. تمامــی مولدیــن و بچــه میگوهــای تولیــدی مراکــز تکثیــر از نظــر 
عامــل بیمــاری لکــه ســفید میگــو غربــال مــی شــوند. در طــول دوره پــرورش نیــز مراقبــت بالینــی صــورت مــی گیــرد.

پایش و کنترل بیماری های اندمیک )بومی(

رخــداد بیمــاری هــای باکتریایــی، انگلــی و قارچــی در جمعیــت آبزیــان کشــور تحــت پایــش قــرار دارنــد. ایــن امــر در 
قالــب ارزیابــی هــای بهداشــتی زمــان بنــدی شــده و یــا از طریــق ثبــت گزارشــات دامپزشــکان در ســامانه الکترونیــک 
پایــش و مراقبــت بیماریهــای آبزیــان صــورت مــی گیــرد. هرگونــه افزایــش رخــداد بیمــاری هــا مــورد بررســی قــرار مــی 
ــزوم، اقدامــات کنترلــی هماهنــگ از ســوی ســازمان دامپزشــکی کشــور تدویــن و عملیاتــی مــی  گیــرد و در صــورت ل

گــردد.

از جملــه بیمــاری هــای شــاخص اندمیــک در کشــور، بیمــاری اســترپتوکوکوزیس، یرســینیوزیس در ماهیــان قــزل آال و 
عفونــت هــای آئروموناســی در کپورماهیــان مــی باشــد.

ــزارع  ــتی در م ــت زیس ــام امنی ــتقرار نظ ــک، اس ــای اندمی ــاری ه ــداد بیم ــرل رخ ــکی در کنت ــازمان دامپزش ــت س سیاس
پرورشــی و ارتقــا ســطح بهداشــتی مــی باشــد. در ایــن راســتا آمــوزش بهــره بــرداران از جملــه اولویــت هــای ســازمان 

دامپزشــکی اســت.

تشخیص

مرکــز ملــی تشــخیص بــه عنــوان مرجــع ذیصــالح انجــام آزمایشــات حــوزه بهداشــت و بیمــاری هــای آبزیــان مــی باشــد کــه 
زیرمجموعــه ســازمان دامپزشــکی کشــور اســت. در رابطــه بــا بیمــاری هــای VHS ،IHN و IPN هفــت آزمایشــگاه معیــن 
منطقــه ای، در رابطــه بــا بیمــاری هــای VNN و RSIVD ســه آزمایشــگاه معیــن منطقــه ای، در رابطــه بــا بیمــاری هــای 
KHV و SVC دو آزمایشــگاه معیــن منطقــه ای، نمونــه هــای آزمایشــگاهی برنامــه هــای مراقبــت را پوشــش مــی دهنــد. در 
خصــوص بیمــاری لکــه ســفید، هــر ۵ اســتان میگوپــرور کشــور شــامل اســتانهای )بوشــهر، خوزســتان، هرمــزگان، سیســتان 

و بلوچســتان و گلســتان( دارای آزمایشــگاه منطقــه ای هســتند.

آزمایشــگاه هــای بخــش خصوصــی در کشــور پــس از اخــذ تأییدیــه از مرکــز ملــی تشــخیص بعنــوان آزمایشــگاه همــکار مــی 
تواننــد آزمایشــات مربــوط بــه برنامــه هــای مراقبــت را پوشــش دهنــد.

ــی و  ــت باکتریای ــوژی، کش ــیمی، پاتول ــی، ایمونوهیستوش ــی، مولکول ــت ویروس ــات کش ــان، آزمایش ــت آبزی ــوزه بهداش در ح
ــی شــود. ــزا و FAT انجــام م ــر االی آزمایشــات ســرمی نظی

اقدامات شاخص حوزه بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان از سال 1396 تا مرداد 1400

دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای آبزیــان در راســتای اجــرای شــرح وظایــف محولــه و بــه منظــور کنتــرل بیمــاری هــا 
و ارتقــاء ســطح بهداشــت در مراکــز تکثیــر و مــزارع پــرورش آبزیــان کشــور، اهــم اقدامــات ذیــل را در پنجســاله اخیــر برنامــه 

ریــزی و توســط ادارات کل دامپزشــکی عملیاتــی نموده اســت.

• مدیریت بیماری لکه سفید میگو در کشور و برداشت موفقیت آمیز میگوهای پرورشی	
• تدوین و ابالغ برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید میگو در کشور	
• برنامه بررسی و مراقبت بیماریهای اخطار کردنی میگو در مراکز تکثیر و پرورش میگو	
• مدیریــت بیمــاری هــای ویروســی ماهــی قــزل آال و کاهــش چشــمگیر تعــداد کانــون هــای بیمــاری هــای ویروســی 	

IPN و VHS ،IHN
• ــی 	 ــاری ویروس ــاری زای بیم ــل بیم ــی عام ــری از ورود احتمال ــور جلوگی ــراری بمنظ ــرح اضط ــرای ط ــن و اج تدوی



ــراق ــروز آن در کشــور همســایه ع ــب ب ــه کشــور متعاق KHV ب
• برنامه ریزی مدیریت بهداشتی و تدوین ضوابط و مقررات بهداشتی صنعت نوپای پرورش ماهی در قفس	
• ارزیابی بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان کشور و برنامه ریزی ارتقاء سطح بهداشتی آنها	
• برگــزاری دوره هــای آموزشــی بیــن المللــی، ملــی و اســتانی بمنظــور افزایــش ســطح دانــش کارشناســان دولتــی، 	

بخــش خصوصــی و آبــزی پــروران

مهمترین دستاوردهای حوزه بهداشت و بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور به شرح ذیل می باشد.

مدیریت بیماری لکه سفید میگو در کشور

بــا اجــرای هــر ســاله برنامــه ملــی مراقبــت بیمــاری، بروزرســانی و پیــاده ســازی الزامــات فنــی بهداشــتی تولیــد میگــو، 
ممیــزی، ارزیابــی و نظــارت بهداشــتی مــزارع تکثیــر و پــرورش و آمــوزش بهــره بــرداران، در اســتان هــای جنوبــی کشــور 
از بــروز خســارات شــدید اقتصــادی ناشــی از بــروز بیمــاری لکــه ســفید جلوگیــری شــد و هــر ســاله میگوهــای پرورشــی 
بــا موفقیــت برداشــت شــدند. افزایــش وقــوع بیمــاری در اســتان هرمــزگان و رخــداد بیمــاری لکــه ســفید بــرای اولیــن 
بــار در اســتان گلســتان، منجــر بــه افزایــش تعــداد کانــون هــای بیمــاری در کشــور در دو ســال گذشــته گردیــد کــه در 

شــکل زیــر آمــده اســت.

علیرغــم افزایــش تعــداد کانــون هــای بیمــاری، بــا توجــه بــه تشــخیص بموقــع و اجــرای عملیــات کنترلــی 
و مدیریــت تولیــد در کنــار بیمــاری از بــروز خســارات اقتصــادی بــه صنعــت میگــوی کشــور جلوگیــری بعمــل آمــد و 

میــزان تولیــد افزایــش یافــت کــه در نمــودار زیــر آمــده اســت.



بدنبــال افزایــش تعــداد کانــون هــای بیمــاری، "برنامــه ملــی راهبــردی کنتــرل بیمــاری لکــه ســفید میگــو در 
ــا اجــرای دقیــق  ــد اســت کــه ب ــد و امی ــالغ گردی ــوان یــک ســند ملــی جهــت کنتــرل بیمــاری تدویــن و اب ــران" بعن ای

برنامــه، اهــداف تعریــف شــده محقــق شــود.

ــا اجــرای دقیــق برنامــه و ارتقــا ســطح تشــخیصی آزمایشــگاه هــا، ردیابــی ویــروس در مراکــز تکثیــر  در حــال حاضــر و ب
افزایــش یافتــه اســت کــه نشــان از تقویــت سیســتم غربالگــری و آزمایشــگاهی دارد و از فــرار ویــروس از مراکــز تکثیــر و 

انتشــار آن جلوگیــری مــی نمایــد. 

افزایش ردیابی ویروس لکه سفید در شکل زیر آمده است.

سایر اقدامات در حوزه بهداشت و بیماری های میگو:

ممیزی و ارزیابی بهداشتی مراکز تکثیر میگو کشور 

تدوین و ابالغ ضوابط بهداشتی تولید و پرورش آرتمیا

بــه روز رســانی هــر ســاله الزامــات فنــی و بهداشــتی تولیــد میگــو در قالــب تفاهــم نامــه ســازمان دامپزشــکی کشــور و ســازمان 
شــیالت ایــران

آموزش و تدریس آشنایی با بیماری لکه سفید میگو برای پرورش دهندگان و دامپزشکان بخش خصوصی و دولتی

تدوین دستورالعمل صدور پروانه بهداشتی مراکز تکثیر میگو

تدوین دستورالعمل صدور پروانه بهداشتی مزارع پرورش میگو

تدوین دستورالعمل اجرایی ضوابط تولید مولدین پرورشی میگو در کشور

تدوین ضوابط مرکز نگهداری و پرورش میگو عاری از بیماری های خاص )SPF( درکشور

تدوین دستورالعمل اجرایی ضوابط واردات میگو عاری از بیماری های خاص )SPF( درکشور

)AHPND( تدوین برنامه بررسی و مراقبت بیماری نکروز حاد هپاتو پانکراس میگو 



کوپه بندی مراکز تکثیر میگو

تدوین و ابالغ برنامه خودکنترلی در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو

تدوین شرح وظایف مسئولین فنی بهداشتی مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو در کشور

کاهش چشمگیر تعداد کانون های بیماری های ویروسی ماهیان قزل آال

بــه منظــور کنتــرل بیمــاری هــای ویروســی ماهیــان قــزل آال، برنامــه ملــی مراقبــت از بیماریهــای ویروســی IHN ،VHS و 
IPN هــر ســال اجــرا مــی گــردد.

بــا توجــه بــه اقدامــات گســترده صــورت گرفتــه از جملــه اجــرای برنامــه مراقبــت و ارتقــاء امنیــت زیســتی در مراکــز پرورشــی 
قــزل آالی کشــور، رونــد بــروز بیمــاری هــای ویروســی IHN ،IPN و VHS بعنــوان مهمتریــن بیمــاری هــای صنعــت قــزل 

آالی کشــور، ســیر نزولــی داشــته بــه نحــوی کــه از ابتــدای ســال ۱۳۹۶ تاکنــون کاهــش چشــمگیری مشــاهده مــی شــود.

IHN بیماری
تعداد رخدادهای بیماری IHN کاهش داشته است که خالصه اطالعات آن در جدول ذیل آمده است.



IPN بیماری
تعداد رخدادهای بیماری IPN کاهش داشته است که خالصه اطالعات آن در جدول ذیل آمده است.

VHS بیماری
تعداد رخدادهای بیماری VHS کاهش داشته است که خالصه اطالعات آن در جدول ذیل آمده است.

سایر اقدامات در حوزه بهداشت و بیماری های ماهیان سردآبی:

تدوین و ابالغ دستورالعمل پیشگیری و کنترل بیماری های ویروسی ماهیان سردآبی

تدوین شیوه نامه معدوم سازی در ماهیان سردآبی

تدوین ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز تکثیر ماهیان سردآبی



تدوین ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز تفریخ ماهیان سردآبی

بهداشت و بیماری های ماهیان گرمابی

در حــوزه بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای ماهیــان گرمابــی، هــر ســاله دو برنامــه مراقبــت بیمــاری هــای ویروســی KHV و 
SVC در کشــور اجــرا مــی گــردد و ارزیابــی هــای بهداشــتی در مــزارع تکثیــر و پــرورش کشــور بعمــل مــی آیــد.

ــر در  ــه هــای زی ــب برنام ــات الزم در قال ــی KHV در کشــور عــراق در ســال ۲۰۱۸، اقدام ــروز بیمــاری اخطارکردن ــب ب متعاق
کشــور عملیاتــی شــد.

تدوین و ابالغ “برنامه اضطراری کنترل بیماری ¬¬¬ در کشور “

 بروزرسانی ” برنامه ملی مراقبت ¬¬¬ » 

ــا توجــه دریافــت گــزارش تلفــات در دو واحــد پرورشــی و نتیجــه مثبــت نمونــه ارســالی بــه  در خــرداد مــاه ســالجاری، ب
آزمایشــگاه معیــن تشــخیصی در اســتان و متعاقبــًا تاییــد نتیجــه مذکــور توســط مرکــز ملــی تشــخیص ســازمان دامپزشــکی، 
ــزام  ــا حساســیت بیشــتر و اع ــوده ب ــای آل ــزارع مشــکوک در واحده ــش مجــدد م ــی و پای ــد میدان ــات الزم جهــت بازدی اقدام
ــرل  ــه کنت ــق برنام ــه ای طب ــی و قرنطین ــات کنترل ــاری، اقدام ــل بیم ــی عام ــد ردیاب ــال تأیی ــه دنب ــد. ب ــام ش ــناس انج کارش
اضطــراری بیمــاری در واحدهــای آلــوده، KHV عملیاتــی شــد و بالفاصلــه کمیتــه ملــی و اســتانی طبــق برنامــه تشــکیل گردیــد 
و اقدامــات الزم طبــق »برنامــه اجرایــی کنتــرل بهداشــتی بیمــاری KHV در واحدهــا و مناطــق آلــوده« ابــالغ گردیــد کــه در 

دســت اجــرا مــی باشــد.

بهداشت و بیماری های ماهیان دریایی و آبزیان زینتی 

حوزه بهداشت و بیماری های ماهیان دریایی و آبزیان زینتی، محدوده وسیعی از گونه های پرورشی اعم از گونه های ماهی 
دریایی، ماهیان خاویاری و ماهیان زینتی را در بر می گیرد که کنترل و پیشگیری بروز بیماری ها در این حوزه از اهمیت باالیی 

برخوردار است. بیماری های ویروسی VNN و RSIVD از جمله مهمترین بیماری های تحت مراقبت می باشند.

اهم اقدامات صورت گرفته در این حوزه بشرح ذیل می باشد:

بازنگری هر ساله دستورالعمل مراقبت بیماریهای ماهیان دریایی و نظارت بر اجرای برنامه ها

تدوین ضوابط و مقررات بهداشت نگهداری و پرورش ماهی در قفس در دریاها و آبهای داخلی

تدوین دستورالعمل امنیت زیستی پرورش ماهی در قفس

 بازنگری هر ساله برنامه مراقبت بیماریها در ماهیان زینتی بویژه ماهی قرمز 

نظارت بهداشتی بر روند واردات ماهیان دریایی و زینتی و ارزیابی خطر کشورهای وارد کننده

ارتقاء سطح امنیت زیستی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان دریایی و خاویاری

آموزش بهره برداران و کارشناسان ادارات کل استانها جهت ارتقاء سطح دانش همکاران  



 نظارت و کنترل بهداشتی نهاده های اولیه وارداتی مورد نیاز کشور

ــا  ــه کشــور باشــد کــه ســازمان دامپزشــکی کشــور ب ــد موجــب ورود عوامــل بیمــاری زا ب واردات نهــاده هــای اولیــه مــی توان
تــالش بــی وقفــه کارشناســان خــود از طریــق نظــارت و کنتــرل بهداشــتی محمولــه هــای وارداتــی در زمینــه جلوگیــری از ورود 
عوامــل بیمــاری زا و حفــظ و نگهــداری ذخایــر بومــی کشــور و امنیــت غذایــی مــردم در ایــن راســتا خدمــت رســانی مــی کنــد.

از جمله نهاده های اولیه شاخص حوزه آبزیان

نظارت و کنترل بهداشتی بچه ماهی وارداتی مورد نیاز صنعت پرورش ماهی در قفس

نظارت و کنترل بهداشتی تخم چشم زده وارداتی صنعت پرورش ماهی قزل آال

نظارت و کنترل بهداشتی آبزیان زینتی
 سایر اقدامات

تدوین برنامه جامع واکسیناسیون آبزیان

تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش مخاطرات حوزه بهداشت و بیماری های آبزیان کشور

دستورالعمل عملیاتی استاندارد )SOP( مدیریت بحران زلزله در حوزه بهداشت آبزیان

دستورالعمل مدیریت بحران سیل در حوزه بهداشت آبزیان

ارایه راهنمای آماده سازی مزارع پرورش ماهیان گرمابی به منظور جلوگیری از بروز سندروم تلفات تابستانه

بررسی علل مرگ و میر جمعیت آبزیان در منابع آب های طبیعی

OIE بررسی، تحلیل و جمع بندی گزارشات ارسالی به سازمان جهانی بهداشت دام

نظارت و مشارکت در پروژه های تحقیقاتی مربوطه به حوزه بهداشت و بیماری های آبزیان

تدوین و بروزرسانی کارت اطالعات بیماریهای مهم و اخطارکردنی آبزیان

)GIS( ارتقا و بروزرسانی ثبت اطالعات در سامانه الکترونیک پایش و مراقبت بیماری های آبزیان کشور



گزارش عملکرد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی از سال 1396 تا سال 1400 

  اهم وظائف و محورهای عملکرد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

   مطالعه و تحقیق در تدوین و ابالغ استانداردها، ضوابط بهداشتی قرنطینه ای و ایمنی زیستی در چراگاهها، مراتع، آبشخورها،
محل های نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام

    مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اعمال ضوابط بهداشتی قرنطینه ای و امنیت زیستی در چراگاهها،
مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوطه به پرورش دام

 مطالعه، سیاست گذاری و تدوین برنامه های راهبردی کنترل بقایای )دارو، هورمون، متابولیت های قارچی، رادیونوکلئیدها،
دیوکسین ها، بی کلرو فنینل ها، سموم، آفت کش ها، فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی( در فرآورده های دامی

    مطالعه و برنامه ریزی، نظارت، پیگیری و استقرار سیستم کنترل بقایای )دارو، هورمون، متابولیت های قارچی، رادیونوکلئیدها،
دیوکسین ها، بی کلرو فنینل ها، سموم، آفت کش ها، فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی( در فرآوردههای دامی

    مطالعه و تحقیق در تدوین و ابالغ استانداردها، ضوابط بهداشتی قرنطینه ای و ایمنی زیستی در کشتارگاه ها و کارخانه های تولید
و فرآوری محصوالت دامی

    مطالعه و برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اعمال استاندارد ها، ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و ایمنی زیستی در کشتارگاهها و
کارخانه های تولید و فرآوری محصوالت دامی

 مطالعه و تحقیق به منظور سیاست گذاری تدوین برنامه راهبردی مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با مخاطرات
بهداشت دام، سالمت خوراک دام و فرآورده های دامی در سطح ملی

   مطالعه، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری استقرار سیستم مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با مخاطرات بهداشتی دام،
خوراک دام و فرآورده های دامی در سطح ملی

  مطالعه، سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی خوراک دام و فرآورده های دامی از مرحله تولید
تا عرضه

 مطالعه، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری و اقدام برای بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی خوراک دام و فرآورده های دامی از مرحله
تولید تا عرضه

 مطالعه، سیاست گذاری و تدوین و ابالغ ضوابط تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی .
 تدوین مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل های الزم برای تامین رفاه حیوانات و تولید فرآورده های دامی ارگانیک

 مطالعه، سیاست گذاری،برنامه ریزی و نظارت بر اعمال ضوابط رعایت حقوق حیوانات و تامین رفاه دام و حرکت به سوی تولیدات
ارگانیک دامی با تاکید بر ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی

 مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری برای شناسایی و تعیین هویت دام کشور و صدور شناسنامه های بهداشتی
.

مطالعه،تحقیق و تدوین ضوابط در مورد پسماندهای دامپزشکی
 مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اجرای ضوابط پسماندهای دامپزشکی

 مطالعه و تدوین ضوابط و دستور العمل های بازرسی و کنترل کیفی گوشت در کشارگاهها و نظارت و پیگیری اجرای آنها
مطالعه و تعیین امکانات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای تشخیص و کنترل کیفی فرآورده های دامی

  مطالعه و اعالم تحقیقات کاربردی موردنیاز توسعه ایمنی زیستی، کنترل کیفی و نظارت بر تولید تا عرضه فرآورده های دامی و
مشارکت در اجرای آنها

 مطالعه و اعالم آموزش های موردنیاز بخش های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی برای اعمال ضوابط ایمنی زیستی، کنترل کیفی و
نظارت بر تولید تا عرضه فرآورده های دامی و مشارکت در اجرای آنها.

 همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اجرای برنامه های بهداشتی – قرنطینه ای و ایمنی زیستی
 مطالعه تدوین و ابالغ دستورالعمل های بهداشتی  قرنطینه ای و ایمنی زیستی دامپزشکی

مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری ساماندهی کشتار دام های روستایی و کشتار در اعیاد و مراسم مذهبی.
 مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی نظارت، پیگیری ساماندهی بهداشتی دامداری های روستایی

همکاری و مشارکت در تدوین استاندارهای ملی مربوط به خوراک دام، فرآورده های دامی، اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
 همکاری در برگزاری نشست ها و همایش های بین المللی،ملی و منطقه ای مرتبط

 همکاری در اعمال مقررات شرعی ذبح و صید



 نظــارت بهداشــتی در کشــتارگاههای دام ســبک و ســنگین :) مقایســه نظارتهــای انجــام شــده از ســال
 1396 تــا1400  (

مچموع تعداد دام کشتار شده تحت نظارت)سبک و سنگین(

سه ماهه 1396139713981399سال 
 1400

تعدا دام کشتار شده تحت 
نظارت 

1216329398609778384976111848813628233

تعداد دام کشتار شده تحت نظارت

 



 مقایسه وزن الشه های ضبطی دام از سال 1396 تا  1400 
وزن الشه های ضبطی انواع دام در کشتارگاهها )کیلوگرم(

سه ماهه 1396139713981399سال 
 1400

3219325228737420512092554102665258وزن الشه های ضبطی انواع دام

 میزان فرآورده معدوم شده غیر بهداشتی از سال 1396 تا 1400
میزان فراورده معدوم شده غیر بهداشتی )کیلوگرم(

سه ماهه 1396139713981399سال 
 1400

میزان فراورده معدوم شده غیر بهداشتی 
)کیلوگرم(

4281776435729838277453177103844010



 



 نظارت بهداشتی بر کشتار طیور در  کشتارگاههای طیور صنعتی



                   تعداد پرونده های ارجاع شده به قوه قضاییه  

تعداد پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی

سه ماهه 1400 1396139713981399سال 

46987118869640111632706تعدا د پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی  



برنامه های ملی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی
۱ برنامه ملی ارتقاء کیفیت بهداشتی تخم مرغ: 

بــا عنایــت بــه ضــرورت رعایــت مقــررات بهداشــتی و تقویــت اقدامــات کنترلــی و نظارتــی در زنجیــره تولیــد تــا عرضــه )تولیــد، 
جداســازي، درجــه بنــدي، انبــارداري، حمــل و نقــل، فــرآوري و توزیــع( انــواع تخــم ماکیــان بویــژه تخــم مــرغ و نیــز تخــم 
ســایر پرنــدگان اهلــي )ماننــد کبــک، اردک، بلدرچیــن و شــترمرغ( بــه منظــور کاهــش مخاطــرات بهداشــتي احتمالــي و حصــول 
اطمینــان از تولیــد تخــم ماکیــان ســالم و فــرآورده هــای آن؛ برنامــه راهبــردی، جامــع و ملیارتقــاء کیفیــت بهداشــتی 
و تضمیــن ســالمت تخــم مــرغ در قالــب تولیــد و عرضــه تخــم ماکیــان شناســنامه دار بســته بنــدی در 
راســتاي انجــام وظایــف و مســئولیت هاي ســازمان دامپزشــکي کشــور در تامیــن بهداشــت و ســالمت فرآورده هــاي خــام دامــي 
تحــت عنــوان توســط دفتــر نظــارت بــر بهداشــت عمومــي و مــواد غذایــي بــا همــکاری متخصصیــن و صاحبنظــران، کارگــروه 
تخصصــی بهداشــت تخــم مــرغ، کارشناســان و متخصصیــن ســازمان دامپزشــکی کشــور، دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیمــاری
هــای طیــور، دفتــر قرنطینــه و امنیــت زیســتی، مرکــز ســالمت محیــط و کار وزارت بهداشــت و ادارات کل دامپزشــکی اســتان ها، 
انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان تخــم مــرغ شناســنامه دار ایــران ،اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن ، کانــون سراســری انجمــن 
هــای صنفــی پــرورش دهنــدگان طیــور تخمگــذار، انجمــن صنفــی عمــده فروشــان تخــم مــرغ کشــور تهیــه و تدویــن و طــی 

نامــه شــماره ۱۰/۸۴۸۸۱ ۹۸ مــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷  ابــالغ و عملیاتــی گردیــد.

۲- برنامه ملی ارتقاء کیفیت بهداشتی گوشت مرغ: 
ایــن برنامــه بــا توجــه بــه ضــرورت تقویــت نظــارت بــر اعمــال ســامانه هــای بهداشــتی در کشــتارگاهها و مراکــز بســته بنــدی 
ــور در کشــتارگاههای  ــد اســتحصال فــرآورده هــای خوراکــی طی ــر فرآین ــور، کنتــرل بهداشــتی ب فــرآورده هــای خوراکــی طی
صنعتــی و ارتقــاء کیفیــت بهداشــتی و تضمیــن ســالمت محصــول نهایــی و در راســتاي انجــام وظایــف و مســئولیت هاي ســازمان 
ــي  ــر بهداشــت عموم ــر نظــارت ب ــي؛ توســط دفت ــام دام ــاي خ ــن بهداشــت و ســالمت فرآورده ه دامپزشــکي کشــور در تامی
ــی  ــن صنف ــه انجم ــط از جمل ــی مرتب ــکل های صنف ــتان ها و تش ــکی اس ــرات ادارات کل دامپزش ــذ نظ ــا اخ ــي ب ــواد غذای و م
کشــتارگاههای صنعتــی طیــور، انجمــن ملــی شــرکت های زنجیــره ای تولیــد کننــده گوشــت مــرغ و انجمــن صنفــی کارفرمایــان 
ــالغ شــماره ۹۸/۱۰/۲۳۰۱۲ مــورخ  ــن شــده و پــس از اب ــه و تدوی ــی کشــور تهی ــواد پروتئین ــدی م ــد و بســته بن صنعــت تولی

ــد. ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ عملیاتــی گردی
اهداف این برنامه عبارتند از:



 تقویت سیستم ارزیابي و کنترل کیفي  بهداشتي فرآیند تولید و فرآورده  های خوراکی مرغ
 تضمین سالمت و کیفیت فرآورده  های خوراکی مرغ

 شناســایی مخاطــرات، ارزیابــي و مدیریــت خطــر رخدادهــاي نامطلــوب بهداشــتي فــرآورده  هــای خوراکــی مرغ در کشــتارگاه
هــا و مراکــز قطعــه بنــدی و بســته بنــدی

ــت بهداشــتی  ــا کیفی ــرغ ب ــرای عرضــه گوشــت م ــا مصــرف ب ــد ت ــره تولی ــای بهداشــتی در زنجی ــرل و نظارت ه ــود کنت  بهب
مناســب

 پیشــگیری از تولیــد، توزیــع، عرضــه و مصــرف فــرآورده هــای ناســالم و غیــر بهداشــتی مــرغ بــا اعمــال ضوابــط و مقــررات 
بهداشــتی و برخــورد بــا مــوارد تخلــف

 کاهش ضایعات و جلوگیری از کاهش کیفیت و فساد فرآورده های خوراکی مرغ
 نظــارت بــر اعمــال جــدی ســامانه هــای بهداشــتی در کشــتارگاههای مــرغ و مراکــز قطعــه بنــدی و بســته بنــدی گوشــت 

مــرغ
 تضمین کیفیت بهداشتی گوشت مرغ استحصالی در کشتارگاههای صنعتی طیور 

 بهبود بار میکروبی و افزایش عمر ماندگاری فرآورده های استحصالی مرغ
 رتبه بندی کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی فرآورده های خوراکی مرغ و تعیین شرایط و ضوابط مربوطه 

 رتبه بندی محصوالت استحصالی مرغ و تعیین شرایط و ضوابط مربوطه
 کنترل و مدیریت مخاطرات بهداشتی

 ایجاد بستر رقابت بهداشتی در میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای جلب نظر مصرف کنندگان
 ارائه راهکارهای تشویقی و ترویجی برای تولید و عرضه فرآورده های خوراکی مرغ با کیفیت بهداشتی مناسب

3 انطباق واحدهای تولید فرآورده های خام دامی با استانداردهای بین المللی:
ایــن برنامــه از طریــق اســتقرار ســامانه هــای بهداشــتی نظیــر GHP ،HACCP ،GMP و ... در واحدهــای تولیــد، فــرآوری و 
بســته بنــدی فــرآورده هــای خــام دامــی بــا هــدف ارتقــاء ســطح بهداشــتی فرآینــد تولیــد و محصــوالت در ســطوح اســتانداردها 
و معیارهــای جهانــی بــرای تامیــن پایــدار مــواد غذایــی بــا منشــاء دامــی داخــل کشــور، امنیــت و ایمنــی محصــوالت دامــی بــا 
چشــم انــداز نیــل بــه بازارهــای منطقــه ای و بیــن المللــی در قالــب سیاســتهای کالن کشــور مبنــی بــر جهــش و پشــتیبانی 

تولیــد در ابعــاد و شــاخص های کیفــی و تقویــت صــادرات غیــر نفتــی مــی باشــد.
بخشی از اقدامات انجام شده در دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 

تدوین و اجرای طرح ها و برنامه های ملی: 
طرح ملی ارتقاء کیفیت بهداشتی گوشت مرغ )با همکاری تشکل ها، ذینفعان و ادارات کل دامپزشکی استان ها(

ــان و ادارات کل  ــا، ذینفع ــکل ه ــکاری تش ــا هم ــرغ )ب ــم م ــالمت تخ ــن س ــتی و تضمی ــت بهداش ــاء کیفی ــی ارتق ــه مل برنام
ــا( ــتان ه ــکی اس دامپزش

ــرداری توســط اســتانهای  ــه ب ــرای ســال ۲۰۱۹ و اجــرای آن )نمون ــده هــا در میگــوی پرورشــی ب برنامــه ملــی پایــش باقیمان
میگــو پــرور، ارســال نمونــه بــه مرکــز ملــی تشــخیص، آمــاده ســازی نمونــه هــا بــا همــکاری مرکــز ملــی تشــخیص جهــت 

ارســال بــه آزمایشــگاه معتبــر بیــن المللــی، پیگیــری موضــوع از طریــق دفتــر امــور بیــن الملــل و دریافــت نتایــج(
تدوین برنامه ملی پایش باقیمانده ها در میگوی پرورشی برای سال ۲۰۲۰ و اعالم به کمیسیون اتحادیه اروپا

تدوین برنامه ملی پایش باقیمانده ها در گوشت مرغ ، شیر ، تخم مرغ ، ماهی قزل آال و عسل برای سال ۲۰۲۰ 
تدوین و ابالغ دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی:- 1

  دستورالعمل اجرایی »غنی سازی تخم مرغ با امگا 



دستورالعمل »غنی سازی تخم مرغ با اسید فولیک«
راهنما و دستورالعمل اجرایی »تعیین و اعتبار بخشی عمر ماندگاری فرآورده های خام دامی«

دستورالعمل اجرایي شرایط و ضوابط ثبت جهت واردات خوراک دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و اجزاء آن
دستورالعمل اجرایي ارزیابي و مدیریت مخاطرات بهداشتی روغن و چربی مصرفی دام، طیور و آبزیان

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات بهداشتي مراکز تکثیر و پرورش زالو
دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات بهداشتي مزارع تکثیر و پرورش آرتمیا

دستورالعمل اجرائی فرآیند نمونه برداری و قضاوت فرآورده های خام دامی، مواد اولیه و خوراک دام
دستورالعمل اجرایي ضوابط و مقررات فني بهداشتي نحوه نگهداري حیوانات اهلي در روستا

دســتورالعمل اجرایــي ضوابــط و مقــررات بهداشــتي کارگاه بســته بنــدي فــرآورده هــاي خــام دامــي وابســته بــه مراکــز 
عرضــه

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز آماده سازی و بسته بندی پر شترمرغ
دستورالعمل اجرایی »مقررات و ضوابط بهداشتی مراکز فرآوری کود با استفاده از فناوری بیوگاز

دستورالعمل اجرایي ضوابط و مقررات بهداشتي مرکز تکثیر و پرورش عقرب
بازنگری ضوابط و مقررات کارخانجات فرآوری و بسته بندی پشم ، مو و کرک

تدویــن ضوابــط و مقــررات و دســتورالعملهای بهداشــتی اماکــن دامــی )دام ، طیــور و آبزیــان( بــا همــکاری دفاتــر ذیربــط 
ــان ســازمان، تشــکل ها و ذینفع

ــاد  ــط وزارت جه ــر ذیرب ــا دفات ــه ب ــه صــدور پروان ــوط ب ــتورالعمل های مرب ــررات و دس ــط، مق ــن ضواب ــکاری در تدوی هم
کشــاورزی. 

بررسی و ارزیابی دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی در سطح اجرا:
بررســی دســتورالعمل اجرایــی ضوابــط و مقــررات تولیــد گوشــت مــرغ بــدون آنتــی بیوتیــک درحــوزه اجــرا در کشــور کــه 
منجــر بــه لغــو اجــرای دســتورالعمل مذکــور در ســال ۱۳۹۸ گردیــد تــا پــس از بررســی هــای الزم و در صــورت امــکان 

دســتورالعمل و ضوابــط جدیــد در ســال ۱۳۹۹ تدویــن گــردد.
تهیه پیش نویس دستورالعمل ها

پیــش نویــس دســتورالعمل اجرایــی »نحــوه نمونــه  بــرداري از الشــه در کشــتارگاه هاي دام و طیــور بــه منظــور کنتــرل 
بهداشــتي فرآیندتولیــد 

پیش نویس دستوالعمل اجرایی "مراقبت و ارزیابی پس از فروش  )PMS( خوراک دام و اجزاء آن"
پیش نویس بازنگری "ضوابط بهداشتی میکروبی و شیمیایی خوراک دام و اجزاء آن"

پیش نویس "دستوالعمل اجرایی عمر ماندگاری خوراک دام"
پیش نویس دستورالعمل اجرایي "ضوابط و مقررات بهداشتي آماده سازي و بسته بندي پشم"

پیــش نویــس دســتورالعمل اجرایــي "نظــارت بهداشــتي، ارزیابــي و مدیریــت خطــر محموله هــاي وارداتــی گوشــت قرمــز 
" منجمد

پیش نویس »تعیین تکلیف شیرهای خام مرجوعی از کارخانجات لبنی«
پیش نویس دستورالعمل »ثبت کنسانتره و مکمل خوراک »  

همــکاری هــای و تعامــل ســازنده بــا ســایر ســازمان هــای دولتــی و غیــر دولتــی، تشــکل هــا و 
ذینفعــان

ــوزش  ــان و آم ــتی وزارت بهداشــت، درم ــت بهداش ــا معاون ــای مشــترک ب ــکاری ه ــه هم ــم نام ــاد تفاه ــن و انعق  تدوی
ــی( ــن دام ــز عرضــه و اماک ــی، مراک ــام دام ــای خ ــرآورده ه ــر ف پزشــکی )در حــوزه نظــارت بهداشــتی ب

ــا تشــکل هــای صنفــی و ذینفعــان نظیــر انجمــن ملــی کشــتارگاههای کشــور، انجمــن زنجیــره          همــکاری و تعامــل ب
هــای تولیــد گوشــت مــرغ، انجمــن صنفــی خــوراک دام، انجمــن ملــی تخــم مــرغ شناســنامه دار، ... در برنامــه ریــزی هــا 

ــتورالعمل ها  ــررات و دس ــط، مق ــن ضواب و تدوی
       همــکاری بــا ســازمان ملــی اســتاندارد و شــرکت در جلســات اســتاندارد جهــت تدویــن ضوابــط و دســتورالعمل ها و اســتاندارد ســازی 

نها  آ

       شرکت در جلسات مربوط به خوراک دام و نهاده ها در نهاد ریاست جمهوری مجلس و سایر سازمان ها 
       برگزاری جلسات هم اندیشی  با اتحادیه کارخانجات فرآوری پوست و چرم

      پیگیــری تشــکیل کمیتــه بهبــود کیفیــت فــرآورده هــای خــام دامی ذیــل کارگــروه امنیــت غذایــی و تغذیــه وزارت بهداشــت 



ــام  ــازمان نظ ــکاری س ــا هم ــي دام( ب ــر خوراک ــاي غی ــرآورده ه ــرآوري ف ــز ف ــتي )مراک ــي بهداش ــئولین فن ــوزش مس     آم
ــط  ــکل های مرتب ــارکت تش ــکی ج.ا.ا. و  مش دامپزش

      برگــزاری جلســات هماهنگــی بــا تشــکل ها و انجمن هــای فــراورده هــای لبنــی کشــور در جهــت ارتقــاء کیفیــت بهداشــتی 
شــیر خــام و توســعه صــادرات فــراورده هــای لبنــی 

ــا تشــکیالت و انجمــن هــاي مربوطــه جهــت برگــزاري دوره هــای آموزشــی ســامانه هــای بهداشــتی و          هماهنگــي ب
ــوراک دام ــات خ GMP در کارخانج



درمــان و آمــوزش پزشــکی، شــرکت در جلســات مربوطــه، تهیــه و ارائــه اولویت هــای ارزیابــی و مدیریــت بهداشــتی فــرآورده 
هــای خــام دامــی در دســتور کار کمیته

 اطالع رسانی و ترویج:
 تهیه و پخش برنامه های رسانه ای متعدد با همکاری روابط عمومی سازمان

 شرکت در مصاحبه های تخصصی در صدا و سیما، جراید و سایر رسانه ها
 شرکت فعال در تهیه برنامه مجله تصویری دامپزشکی در شبکه یک سیما

 حضور مستمر مدیر و کارشناسان دفتر در برنامه های شبکه سالمت سیما و رادیو سالمت
توسعه و تسهیل صادرات فرآورده های خام دامی:

ــه کشــور چیــن،  ــان واجــد شــرایط جهــت صــادرات ب ــه لیســت واحدهــای فــرآوری و بســته بنــدی آبزی  آمــاده ســازی و ارائ
ــا   ــه اروپ روســیه و اتحادی

ــه لبنــی   آمــاده ســازی )بررســی مــدارک و مســتندات، رفــع مــوارد عــدم انطبــاق و نهایتــا« تمدیدکــد IR  تعــداد ۱۵ کارخان
کشــور( پیگیــری و هماهنگــی بــا دفاتــر امــور بیــن الملــل و قرنطینــه ســازمان جهــت تســهیل در صــادرات فــراورده هــای لبنــی 

بــه اتحادیــه اوراســیا
 ممیــزی و صــدور مجموعــا تعــداد ۱۰۶ مجــوز  کــد  IR یــا EC بــراي انــواع واحدهــای تولیــد کننــده فــراورده هــای  خــام 

دامــی ، خــوراک دام و ســورت روده بــا همــکاري تشــکل هــای مربوطــه بــه منظــور تســهیل صــادرات.
۴۸ صــادرات روده بــر اســاس ظرفیــت پروانــه بهــره بــرداري توســط واحــد هــاي داراي کــد EC ، جلوگیــري از صــادرات 

روده هاي فرآوري شده در واحد هاي غیر مجاز و معرفي واحدها به اتحادیه مربوطه جهت جلوگیری از صادرات.   
     

   
 اجــرای طرحهــای تشــدید کنتــرل و  نظــارت بهداشــتی در ایــام خــاص: )عیــد نــوروز ، عیــد قربــان ، دهــه 

محــرم ، مــاه مبــارک رمضــان (

 اهم اقدامات در حوزه بهداشت خوراک و کارخانجات خوراک دام:
  بهبــود کنتــرل و نظــارت هــاي بهداشــتي کارخانجــات خــوراک و کارگاه هــاي تبدیــل ضایعــات از طریــق حضــور مســئولین 

فنــي بهداشــتي
ــت  ــی و ثب ــی و ســموم نبات ــار میکروب ــزات ســنگین، آفالتوکســین، ب ــا فل ــاط ب ــور در ارتب ــان و طی ــش  خــوراک دام، آبزی  پای

ــا  ــتان ه ــه و ادارات کل دامپزشــکی اس ــوابق توســط کارخان س
ــان و  ــور و آبزی ــد خــوراک و کارخانجــات خــوراک دام، طی ــه مــورد مصــرف در تولی ــد مــواد اولی  ســاماندهي کارخانجــات تولی
جلوگیــري از تولیــد خــوراک دام بــی هویــت )فاقــد پروانــه بهداشــتي بهــره بــرداري و ســاخت( بــا یــادآوری مجــدد بصــورت 



ــاد  ــازمان جه ــکاری س ــا هم ــا  ب ــتان ه ــکی اس ــه ادارات کل دامپزش ــورخ ۹۸/۸/۱۱ ب ــه ۱۰/۱۱۰۷/م م ــنامه محرمان ــال بخش ارس
ــروی انتظامــی   کشــاورزی اســتان هــا و نی

 ساماندهي ناوگان حمل و نقل خوراک دام و صدور گواهي حمل و نقل خوراک در  سیستم سامانه یکپارچه قرنطینه
 ممیزي ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل و نقل از مبادي ورودي کشور )خوزستان، مازندران، هرمزگان، گیالن(

 ســاماندهي و نظــارت بــر انبارهــاي نگهــداري مــواد اولیــه خــوراک دام بــا اولویــت مبــادي ورودي و ممیــزي انبارهــاي نگهــداري 
مــواد اولیــه بخصــوص در مبــادي ورودي مــرزي و صــدور پروانــه بهداشــتي بهــره بــرداري براســاس صــدور بخشــنامه  بــا یــادآوری 
مجــدد بصــورت ارســال بخشــنامه محرمانــه ۱۰/۱۱۱۰/م مــورخ ۹۸/۸/۱۱ بــه  ســازمان بنــادر و دریــا نــوردی کشــور و ادارات کل 

دامپزشــکی اســتان هــا  بــا همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان هــا 
 اســتقرار ســامانه هــاي بهداشــتي GMP و HACCP بــا اولویــت واحدهــاي درحــال ســاخت و اصــالح واحدهــاي فعــال توســط 

ادارات کل دامپزشــکی اســتان هــا 
ممیزي رسمي از کارخانجات تولید خوراک دام توسط سازمان مرکزی 

 اجرایــي نمــودن سیســتم ردیابــي نهــاده هــا و خــوراک دام در چارچــوب تفاهــم نامــه نهایــي برقــراري ارتبــاط سیســتمي ســامانه 
هــاي حمــل و نقــل

ــت خــوراک و  ــه ثب ــورخ ۲۵/۹/۹۸ ریاســت ســازمان تشــکیل  کمیت ــه شــماره ۷۰۸۶۷/۴۳/۹۸ م  براســاس دســتورالعمل ابالغــی ب
ــه فرآینــد شــده و خــوراک کامــل از خــارج از کشــور ــه، مــواد اولی اجــزاء آن )۱۴ مــورد( جهــت ســاماندهي ورود مــواد اولی

 آموزش مسئولین فني بهداشتي کارخانجات و کارگاه هاي خوراک دام و تبدیل ضایعات با مشارکت تشکل های مربوطه 
 ساماندهي تبدیل ضایعات )پودر گوشت، پودر ماهي، پودر استخوان و پودر پر( از طریق بازنگری ضوابط مربوطه

 ممیــزی کارخانجــات خــوراک دام، طیــور و آبزیــان دارای پروانــه بهداشــتی از دامپزشــکی ســالی دو نوبــت در سراســر کشــور توســط 
ادارات کل دامپزشــکی اســتان هــا

 بازدید از کارخانجات خوراک و صنایع وابسته ماهی یکبار توسط ادارات کل دامپزشکی استان ها
 نمونه برداری از کارخانجات خوراک و صنایع وابسته هر سه ماه یکبار توسط ادارات کل دامپزشکی استان ها

 بررسی پرونده های متقاضیان ثبت و واردات خوراک و اجزاء آن در طول سال حدود ۱۲۰ پرونده
  اجــرای برچســب گــذاری خــوراک دام و طیــور و آبزیــان تهیــه شــده از مــواد تراریختــه )GMO( بــا یــادآوری مجــدد بصــورت 

ارســال بخشــنامه ۵۵۶۷۳/۴۳/۹۸ مــورخ ۹۸/۸/۴ پیــرو ۵ بخشــنامه ای کــه از ســال ۹۶ فرســتاده شــده بــود.
بازنگری در فرآیند نمونه برداری از خوراک  که منجر به تجدید نظر اول استاندارد ۷۵۷۰ گردید.

 اهم اقدامات در حوزه بهداشت در کشتارگاههای دام و طیور: 
  تاســیس و راه انــدازی تعــداد ۱۶ واحــد کشــتارگاه صنعتــی دام در ســطح کشــور)که تعــداد ۲ واحد از آنهــا از بزرگترین کشــتارگاههای 

صنعتــی دام خــاور میانــه بــوده و تاییدیــه بهداشــتی وزارت کشــاورزی اســترالیا را اخذ کــرده اند.( 



 تاسیس و راه اندازی تعداد ۴۴ واحد کشتارگاه صنعتی بوقلمون و طیور در کشور 
ــا اولویــت دام هــای اعزامــی از  ــه ب ــا صــدور گواهــي بهداشــتي حمــل در ســامانه یکپارچــه قرنطین ــده ب حمــل و نقــل دام زن

ــدون گواهــي بهداشــتي حمــل ــری از کشــتار دام ب ــه منظــور جلوگی ــر الزم ب ــن دام و اتخــاذ تدابی ســوی میادی
 جلوگیري از ورود صاحبان دام به سالن کشتار و جلوگیری از کشتار دام های مولد

ــد  ــورد تایی ــزی م ــی دام از ســوی شــرکت هــای ممی ــروژه هــای احــداث کشــتارگاه هــاي صنعت ــرل پ ــه مشــاوره و کنت  ارائ
ســازمان بــه منظــور پیــاده ســازی ســامانه هــای بهداشــتی HACCP و رعایــت اصــول GMP از ابتــداي ســاخت تــا  بهــره 

بــرداری
 بررســی و اقدامــات الزم در خصــوص پرونــده هــا و نقشــه هــای کشــتارگاههای در حــال احــدث، بازســازی و ارتقــاء ارســالی 

از اســتانها  بصــورت مســتمر 
  همکاری با دفتر فاوا در استخراج و تدوین فرآیندهای اجرایی حوزه های مرتبط با دفتر

 آمــوزش مســئولین فنــي بهداشــتي و دســتیاران آنــان و کارکنــان کشــتارگاه بــا همــکاری انجمــن مربوطــه و ســازمان نظــام 
دامپزشــکی ج.ا.ا. .

ــش ســردکن  ــس از کشــتار در پی ــاعت پ ــدت ۲۴ س ــه م ــل ب ــای اســتحصالی حداق ــه ه ــازی الش ــک س ــه خن  انجــام پروس
ــود نعشــی ــه منظــور حصــول جم کشــتارگاه ب

 اســتفاده کارکنــان شــاغل در خــط کشــتار، اســتحصال، بســته بنــدی و... از پوشــش مناســب و ایمــن بهداشــتی در زمــان فعالیــت 
بــه منظــور  رعایــت بهداشــت فــردی .

 تشــدید اقدامــات جلــو گیــری از کشــتارغیر مجــاز دام خــارج از کشــتارگاه ادارات کل دامپزشــکی اســتان هــا براســاس مصوبــات 
کمیتــه ســاماندهی کشــتارگاه هــای دام بــا شــهرداری هــا و نیــروی انتظامــی و پشــتیبانی کارگــروه ســالمت اســتان

 به روز رسانی و تمدید کلیه پروانه های بهداشتی بهره برداری کشتارگاه های صنعتی دام
ــزوم در  ــورد ل ــات م ــایر اطالع ــر س ــالوه ب ــه )ع ــر روی الش ــی ب ــای الصاق ــس دام کشــتاری در برچســب ه ــوع و جن  درج ن
برچســب ( و یــا اســتفاده از برچســب هــای رنگــی مشــخص توســط متصدیــان کشــتارگاه هــای دام کشــور زیــر نظــر مســئول 

فنــی بهداشــتی و ناظریــن دولتــی دامپزشــکی و ثبــت اطالعــات در ســامانه و یــا گزارشــات ارســالی
 الزام خودروهای حمل دام زنده و الشه و اندرونه خوراکی مربوطه به انجام عملیات شستشو و ضدعفونی

پرهیــز از اســتقرار بازرســین بهداشــتی دولتــی در کشــتارگاه هــای دام تحــت مالکیــت شــهرداری مگــر در شــرایط اجتنــاب ناپذیر 
ــا پرداخــت کلیــه هزینــه هــای مترتبــه )ایــاب و ذهــاب، حقــوق، اضافــه کاری، تســری و ســایر مزایــای متعلقــه( توســط  و ب

شــهرداری.
 صــدور گواهــي بهداشــتی حمــل گوشــت طیــور بــه مقصــد مراکــز عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی مجــاز )داراي پروانــه 
یــا مجــوز بهداشــتی دامپزشــکی( در ســامانه یکپارچــه قرنطینــه و برخــورد قانونــی بــا مــوارد عــدم صــدور مجوزهــای مربوطــه
ــط  ــی( توس ــان و آب مصرف ــت کارکن ــزات، دس ــات و تجهی ــطوح  تاسیس ــه، س ــای ادواری )الش ــرداری ه ــه ب ــام نمون   انج
کشــتارگاه هــای صنعتــی طیــور زیــر نظــر مســئول فنــی بهداشــتی بــه منظــور کنتــرل و شناســایی مخاطــرات بیولوژیــک و 
اطمینــان از اثربخشــی برنامــه هــای اجرایــی مربوطــه )برنامــه شستشــو ضدعفونــی و ... ( در فرآینــد تولیــد و عندالــزوم رفــع 
مخاطــرات شناســایی شــده و اصــالح فرآینــد و نیــز ثبــت و نگهــداری ســوابق جهــت ارائــه بــه بازرســین اعزامــی از ســوی اداره 

ــار در ســال  ــی از ســوی اداره کل دامپزشــکی اســتان دو ب ــی محصــول نهای کل دامپزشــکی اســتان و راســتی آزمای
 حمــل ونقــل طیــور زنــده بــا گواهــي بهداشــتي حمــل صــادره توســط مســئول فنــی بهداشــتی مرکــز نگهــداری و پــرورش 
مــرغ گوشــتی در ســامانه یکپارچــه قرنطینــه و تاییــد رعایــت پرهیــز دارویــي و تامیــن خــوراک از کارخانجــات تولیــد کننــده 
ــتان  ــکی اس ــر از اداره کل دامپزش ــاخت معتب ــتی س ــه بهداش ــرداری و پروان ــره ب ــتی به ــه بهداش ــاز )دارای پروان ــوراک مج خ

ــوط( در گواهــی صــادره  مرب
ــه هــای  ــا همــکاری تشــکل هــا و انجمــن هــا و اتحادی ــه کشــتارگاه ب ــوط ب ــه روزرســانی دســتورالعمل هــای اجرایــی مرب ب

مرتبــط



ســوق دادن صــادرات و ذخیــره ســازی گوشــت مــرغ بــه منظــور تنظیــم بــازار و ذخایــر اســتراتژیک بــه گوشــت مــرغ رتبــه 
 +A و A هــای

آمــوزش مســئولین فنــي بهداشــتي و دســتیاران آنــان و کارکنــان کشــتارگاه بــا همــکاری انجمــن مربوطــه و ســازمان نظــام 
دامپزشــکی ج.ا.ا. 

ــه مــدت ۴۶ ســاعت پــس از کشــتار در پیــش ســردکن   انجــام خنــک ســازی الشــه هــای اســتحصالی طیــور حداقــل ب
کشــتارگاه بــه منظــور انجــام جمــود نعشــی

 صدور پروانه بهداشتی تولید برای محصوالت تولیدی کشتارگاه های صنعتی طیور 
کشــتار طیــور مرغــداری هــای گوشــتی غیــر مجــاز در کشــتارگاه هــای صنعتــی طیــور پــس از خاتمــه  کشــتار . توزیــع و 
ــرداری و  ــه ب ــس از نمون ــد و پ ــدی منجم ــا« بصــورت بســته بن ــی صرف ــن مرغ های ــرغ اســتحصالی چنی عرضــه گوشــت م

ــر مــی باشــد. انجــام آزمایشــات مربوطــه و در صــورت احــراز قابلیــت مصــرف ، امــکان پذی
ــور واجــد  ــی طی ــه مربوطــه و در کشــتارگاه صنعت ــی اتحادی ــا هماهنگــی قبل ــان دوره ب ــادر و تخمگــذار پای  کشــتار مــرغ م
شــرایط کــه از ســوی اداره کل دامپزشــکی اســتان و بــا همــکاری انجمــن کشــتارگاه هــای صنعتــی طیــور اســتان تعییــن مــی 

شــده و بــر اســاس طــرح ارتقــاء کیفیــت بهداشــتی گوشــت مــرغ
 اهم اقدامات بهداشتی در  حوزه بهداشت شیر و فراورده های لبنی: 

تهیه و ابالغ دستورالعمل صدور کدIR  در کارخانجات لبنی به ادارات دامپزشکی استانها.
 بازدید، ممیزی و بررسی مستندات و نهایتا« صدور کد IR برای تعداد ۲۶ کارخانه لبنی 

 ابــالغ، پیگیــری و اخــذ گــزارش اجــرای طــرح شــمارش کلــی باکتــری )Total count( و شــمارش ســلول های 
ــی  ــدی نهای ــع بن ــذ و جم ــس از اخ ــا« پ ــوط آن متعاقب ــزارش مبس ــه گ ــتان ها ک ــیرخام در اس ــات ش ــری)SCC( و تقلب پیک

ــد. ــد ش ــالم خواه اع
 ابــالغ و پیگیــری برنامــه ممیــزی واحدهــای تولیــدی )گاوداری،کارخانجــات لبنــی و مراکــز جمــع آوری شــیر( و پیگیــری 

اخــذ گــزارش و رفــع مــوارد عــدم انطبــاق کــه گــزارش آن پــس از اخــذ و جمــع بنــدی ارســال خواهــد شــد.
اعمــال نظــارت هــاي بهداشــتي ) مراکــز فــرآوري فــرآورده هــاي غیــر خوراکــي دام( از طریــق ممیــزي رســمي ، دو نوبــت 

در ســال  توســط اداره کل دامپزشــکی اســتان . 
اهم اقدامات بهداشتی در حوزه بهداشت فرآورده های غیر خوراکی دام: 

 اخــذ مجــوز تــداوم صــادرات روده بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــا تکمیــل پرسشــنامه هــای مربوطــه و برقــراری 
سیســتم پایــش باقیمانــده هــای ســموم و آنتــی بیوتیــک هــا در روده هــای صادراتــی )از تعــداد یــازده کشــور فقــط ســه کشــور 

موفــق بــه دریافــت ایــن مجــوز شــده انــد(.
 بهبود کنترل بهداشتي مراکز فرآورده هاي غیر خوراکي دام از طریق مسئول فني بهداشتي و کادر بهداشتی مربوطه بر اساس 

ضوابط و مقررات ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور
 اجــرای مقــررات بهداشــتی تولیــد و تضمیــن کیفیــت در مراکــز فــرآورده هــاي غیــر خوراکــي دام  بــر اســاس ســامانه هــاي 

بیــن المللــی )از جملــه  GMP و HACCP ( بــا همــکاری تشــکل هــای مرتبــط
 تحویــل روده )لــش گیــري شــده( توســط مراکــز مســتقل و یــا واحدهــای وابســته بــه کشــتارگاه بــه واحدهــاي داراي پروانــه 

کارگاه ســورت روده و صــدور گواهــي حمــل فــراورده هــاي خوراکــي دام در ســامانه یکپارچــه قرنطینــه
 شناسایي و جلوگیري از فعالیت واحد هاي سورت روده غیر مجاز  با مشارکت تشکل هاي مربوطه

 الــزام کارخانجــات و کارگاههــاي پشــم وکــرک بــه منظــور دریافــت پروانــه بهداشــتی بهــره بــرداري بــا همــکاری تشــکل 
هــای مرتبــط

 شناسایي و بهبود وضعیت ناوگان حمل ونقل فرآورده هاي غیر خوراکي با همکاری تشکل های مرتبط
 اخــذ مجــوز تــداوم صــادرات روده بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــا تکمیــل پرسشــنامه هــای مربوطــه و برقــراری 
سیســتم پایــش باقیمانــده هــای ســموم و آنتــی بیوتیــک هــا در روده هــای صادراتــی )از تعــداد یــازده کشــور فقــط ســه کشــور 

موفــق بــه دریافــت ایــن مجــوز شــده اســت (
                                           



گزارش عملکرد دفتر سازمان های تخصصی و  امور بین الملل از سال 1400-1396
ــای ــع و اتحادیه ه ــا مجام ــازمان دامپزشــکی کشــور ب ــن س ــط مابی ــداوم رواب ــظ و ت ــن سیاســت های ایجــاد ، حف ــه و تدوی  تهی

ــه ای ــی و منطق  بین الملل
  تهیــه و تدویــن سیاســت ها و برنامه هــای مرتبــط بــا همکاریهــای بین المللــی در زمینــه بهداشــت دام و بیمــاری هــای مشــترک

 بیــن انســان و دام
    تنظیــم و برقــراری روابــط بــا اتحادیه هــا و مجامــع بین المللــی و منطقــه ای مرتبــط بــا بهداشــت دام و بیمــاری هــای مشــترک

 یــن انســان و دام و همچنیــن بــا گروههــای مطالعاتــی وابســته بــه آنهــا بــه منظــور تبــادل اطالعــات و ارتقــاء دانــش فنــی
در زمینه هــای مربوطــه و تنظیــم روابــط الزم در ایــن امــور بیــن وزارتخانــه، شــرکتها ، مؤسســات و ســازمانهای وابســته .

 ارزیابــی نقــش اتحادیه هــا و مجامــع , مؤسســات مالــی ، اعتبــاری و مشــاوره ای منطقــه ای و بیــن المللــی و پیشــنهاد راهکارهــای
اجرائــی بــرای اســتفاده از خدمــات آنهــا .

 برنامــه ریــزی و هماهنگــی بــه منظــور شــرکت در کنفرانــس هــا, ســمینارها , نمایشــگاههای علمــی و آموزشــی )بین المللــی و
منطقــه ای ( و اتحادیــه هــای بیــن المللــی و مالقاتهــای مختلــف مقامــات بــا مقامــات خارجــی .

  پیش بینی حق عضویت اتحادیه های بین المللی و پیشنهاد به موقع اعتبار موردنیاز و پیگیری پرداخت به موقع آن
 مطالعه و بررسی نشریات واصله از اتحادیه های بین المللی و همچنین بررسی خالصه مطالب جراید خارجی

ــا و ــت ه ــتفاده از قابلی ــه ای و اس ــی , منطق ــن الملل ــی بی ــع تخصص ــور در مجام ــال کش ــور فع ــه حض ــودن زمین ــم نم    فراه
ــا. ــای آنه توانمندیه

  بررسی وتصمیم گیری درخصوص پیشنهادهای اعزام کارکنان به خارج از کشور و نظارت بر اعزام آنها .
 تهیه و تنظیم موافقت نامه ها و یادداشت تفاهم های تخصصی  اقتصادی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای خارجی .

 بررسی نتایج مأموریتهای خارج ازکشور انجام شده وارائه گزارش الزم و ثبت و نگهداری آنها.
 جمــع آوری ، مطالعــه و بررســی قوانیــن ومقــررات مربــوط بــه ســازمان هــای بیــن المللــی بهداشــت دام و تجزیــه و تحلیــل آنهــا

ــا ــتها و تفاهم نامه ه ــا ، یادداش ــم موافقت نامه ه ــه و تنظی ــتفاده در تهی ــور اس ــه منظ  ب
   تهیه وتولید محتوای قابل ارائه به هیأتهای خارجی

  انجــام مکاتبــات بــا وزارت امــور خارجــه ، اخــذ روادیــد ، تهیــه بلیــط هواپیمــا، رزرو هتــل در رابطــه بــا گردهماهــی هــا ، همایــش
هــا ، اجالســها، نمایشــگاههای بیــن المللــی و اقامــت داخلــی و خارجــی .

 انجــام امــور گردهمایــی هــا ، هــم اندیشــی هــا ، همایــش هــا ، تشــریفات ، پذیرایــی از میهمانــان داخلــی و خارجــی و تهیــه و
 تنظیــم پیــام تبریــک و تســلیت بــه مناســبتهای مختلــف بــا هماهنگــی واحدهــای ذیربــط.

 انجــام اقدامــات الزم بــه منظــور مأموریتهــای خــارج از کشــور کارکنــان جهــت شــرکت در همایــش هــا ، گردهمایــی هــا  و اخــذ
مجــوز از هیــأت نظــارت بــر ســفرهای خارجــی کارکنــان .

 پیــش بینــی برنامــه هــای آموزشــی موردنیــاز ارتقــاء مهارتهــای فنــی و تخصصــی کارکنــان بــا همــکاری و هماهنگــی بــا مراجــع
ح یصال  ذ



توضیحات تعداد
) فقره  (

نوع فعالیت گروه های 
سازمانهای تخصصی و امور بین 

الملل

ردیف

OIE,EUFMD,UN,FAO  جلسات و وبینارهای مرتبط با
جلسات نقشه راه تب برفکی و طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سطح بین المللی

۲۰۰ برگزاری وبینار و سمینار و جلسات ۱

نامه های رسمی از کشورهای مختلف و متحد تجاری، درخواستهای مختلف کشورها از ایران، فرصتهای شغلی 
و تحصیلی  و بورسیه ها، ارائه بیانیه در روزهای بین المللی سازمان ملل متحد،پیگیری پرداخت حق عضویت 

ها، هماهنگی های قبل از برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی بین المللی و غیره

۵۰۰ ترجمه ها و مقاالت ۲

 ،OIEجلسات اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جلسات کمیسیونهای منطقه ای ،PVS جلسات رابطین ملی، جلسات
،OIE جلسات مجمع عمومی ،EUFMD جلسات ،APHCA جلسات

۷۰ جلسات هماهنگی داخلی و بین المللی 
و خارج سازمانی

۳

 PVS را اندازی شبکه ارتباطی رابطین ملی، راه اندازی شبکه داخلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، انجام پروژه
در کشور، پیگیری عضویت ایران در VICH OUTREACH FORUM، پیگیری راه اندازی شبکه ملی 

ارتباطات در کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروه جدید در ساختار OIE، راه اندازی کمیته امور بین الملل و 
سازمانهای تخصصی جهت انجام ترجمه و جلب همکاری همکاران خارج از ستاد سازمان، پیشنهاد انجام پروژه 

های TCPو GTP به فائو،

۱۰ ابتکارات ۴

عضویت در شورای مدیریت آفکا بعد از ۱۵ سال
عضویت در شورای مرکزی کمیسیون منطقه ای آسیا و اقیانوسیه به عنوان دبیر کل
عضویت در هسته مرکزی منطقه ای آسیا و اقیانوسیه برای اولین با از زمان تشکیل

عضویت در هسته مرکزی گروه RAG منطقه اوراسیای غربی
عضویت در کارگروه های فرعی  TBTو  SPSاتحادیه اقتصادی اوراسیا

عضویت در شبکه اطالع رسانی بهداشت حیوانات و محصوالت دامی وابسته به فائو

۵ عضویت ها ۵

انجام کلیه مکاتبات
معرفی شرکتها جهت صادرات

پیگیری و استعالم صحت مدارک و مستندات

۳۰۰۰ انجام مکاتبات بین المللی ۶

نامه های رسمی از کشورهای مختلف و متحد تجاری، درخواستهای مختلف کشورها از ایران، ترجمه ها و مقاالت ۵۰۰ ۷

جمع آوری و تدوین پرسشنامه های صادراتی مربوط به انواع  دام و محصوالت دامی  ۲۰ تکمیل پرسشنامه ها ۸

ــت بهداشــت دام  ــن وضعی ــا روســای دامپزشــکی و کارشناســان و ادای توصیحــات الزم در خصــوص اخری ب
ــران در ای

 ۵۰ ترجمه همزمان ۹

امتیاز دهی ، انجام کلیه استعالمات ، درخواست مصوبه اعزام و نظارت بر اعزام   ۸۰۰ اعزام کارشناسان به خارج از کشور و 
انجام تشریفات مربوطه 

۱۰

انجــام مشــاوره و مشــخص نمــودن کلیــه متغیرهــای مربوطــه در خصــوص امتیازدهــی کارشناســان جهــت 
اعــزام بــه ماموریــت خــارج از کشــور بــا توجــه بــه صالحیــت هــای عمومــی و اختصاصــی .

 ۱ تهیه و تدوین نرم افزار و وبسایت اعزام 
کارشناسان دامپزشکی خارج از کشور 

۱۱

اعتبارسنجی آزمایشگاه مرکز تشخیص
تداوم روند تجارت و صادرات مواد خام دامی)روده، پوست، خاویار و غیره( به اتحادیه اروپا 

بالغ بر  ۱ و 
نیم میلیارد 

دالر

پیگیری اخذ بودجه های بین المللی ۱۲



گزارش عملکرد دفتر قرنطینه و امنیت زیستی 1396-1400

 دفتــر قرنطینــه و امنیــت زیســتی ســازمان دامپزشــکی کشــور حســب وظایــف قانونــی ، متولــی نظــارت بهداشــتی بــر صــادرات،
ــده، فــراوده هــای خــام دامــی و  واردات، ترانزیــت بیــن المللــی و حمــل و نقــل داخلــی هرگونــه کاالی زیرمجموعــه دام زن
ــا بهــره گیــری از دســتورالعمل هــای بهداشــتی قرنطینــه ای ملــی و  نهــاده هــای خــوراک دام مــی باشــد. در ایــن راســتا ب
 ، اتحادیــه اروپــا و ... و همچنیــن توانهــایFAOاســتانداردهای بیــن المللــی بــه ویــژه مقــررات ســازمان جهانــی بهداشــت دام، 
 کارشناســان مربوطــه بــا اســتفاده از ســامانه هــای تخصصــی هماننــد ســامانه قرنطینــه و ســامانه شناســایی و ردیابــی دام زنــده

اقــدام بــه طراحــی و اجــرای فرایندهــای تخصصــی جهــت نظــارت هــای بهداشــتی الزم نمــوده اســت.

تدوین دستورالعمل های نظارت بهداشتی بر کاالها:

 بــا توجــه بــه نیازمنــدی هــای کشــورمان جهــت واردات کاالهــای اساســی بــه ویــژه نهــاده هــای خــوراک دام و گوشــت
 قرمــز و ســفید ایــن دفتــر اقــدام بــه تدویــن شــیوه نامــه هــای کنتــرل و نظــارت بهداشــتی بــر گوشــت هــای وارداتــی
 و همچنیــن انعقــاد تفاهــم نامــه بــا ســازمان ملــی اســتاندارد جهــت نظــارت بــر محمولــه هــای نهــاده هــای وارداتــی

نمــوده اســت.

 علیرغــم مقطعــی بــودن واردات برخــی کاالهــا ماننــد دام زنــده کشــتاری ، دســتورالعمل هــای مربوطــه آمــده و امــکان اســتفاده
و اجــرای از آن در مواقــع ورود دام زنــده کشــتاری وجــود دارد.

 تدوین پروتکل های بهداشتی ترانزیت دام زنده و انعقاد تفاهم نامه های مربوطه

 در طــی ســه دهــه اخیــر واردات گوشــت از برخــی کشــورهای آســیایی و اروپایــی بــه صــورت زمینــی ایجــاب مــی نمــود تــا
 ایــن محمولــه هــا از مســیر زمینــی یــا دریایــی ســایر کشــورها بــه مقصــد جمهــوری اســالمی ایــران بارگیــری و ترانزیــت
 گــردد. ایــن مهــم باعــث گردیــد تــا گــس از ارزیابــی خطــر و مطالعــات تخصصــی مربوطــه بنــا بــه درخواســت کشــورهای
 متقاضــی، فراینــد ترانزیــت دام زنــده و فــراورده هــای دامــی متعلــق بــه ســایر کشــورها از مســیر زمینــی کشــورمان بــه مقصــد
  ســایر کشــورها اعریــف و در ایــن راســتا پروتــکل هــای بهداشــتی الزم تدویــن و مابیــن کشــورهای ذی مدخــل منعقــد گــردد
 کــه عــالوه بــر تحکیــم مــراودات علمــی و بهداشــتی بــا ســایر کشــورها، زمینــه هــای قاچــاق دام داخلــی مانــرا نیــز بــه میــزان

قابــل مالحظــه ای کاهــش داده اســت.

ــه، ارمنســتان، جمهــوری آذربایجــان و نخجــوان وجــود ــا کشــورهای ترکی ــکل هــای بهداشــتی ب ــا پروت  در حــال حاضــر ب
ــدام مــی باشــد. ــا گرجســتان در دســت اق ــد ب ــاد تفاهــم نامــه جدی ــری جهــت انعق داشــته و  پیگی

 به روز رسانی الزامات بهداشتی واردات کاالهای مرتبط مطابق با شرایط جدید

ــه ــر علی ــالهای اخی ــای س ــم ه ــن تحری ــد – ۱۹ و همچنی ــاری کووی ــوع بیم ــب وق ــرایط متعاق ــه ش ــه ب ــا توج  ب
 جمهــوری اســالمی ایــران، جهــت روانســازی نظــارت بهداشــتی بــر کاالهــای وارداتــی برخــی از الزامــات بهداشــتی
 کاالهــای تحــت پوشــش بهداشــتی ایــن دفتــر بــا حفــظ معیارهــای بهداشــتی مــد نظــر ســازمان، بــه روزرســانی و

ــه اطــالع نهادهــای ذیصــالح رســانیده شــد. ب
 به روز رسانی شیوه نامه های مرتبط با صادرات

ــرایط و ــر ش ــای کشــورهای مقصــد از نظ ــن درخواســت ه ــای آزمایشــگاهی و همچنی ــرات روش ه ــب تغیی  متعاق
 الزامــات بهداشــتی کاالهــای تولیــدی داخلــی کــه بــه منظــور صــادرات در نظــر گرفتــه شــده انــد بــر ایــن اســاس
ــا الزامــات بهداشــتی هــر کشــور مراتــب جهــت لحــاظ نمــودن آن شــرایط در گواهــی هــای بهداشــتی ــق ب  مطاب

صــادرات در نظــر گرفتــه مــی شــود.
 تکمیــل طــرح رصــد و پایــش و هویــت دام از طریــق اتصــال ســامانه هــای ســازمان بــا وزارت

ــاورزی  جهاد کش
 در اواخــر ســال ۱۳۹۸ مطابــق بــا دســتور ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ، زنجیــره رصــد و پایــش دام
ــا هماهنگــی وزارت ــاوا درخواســت و ب ــر ف ــاز از دفت ــورد نی ــرات ســامانه ای م ــن راســتا تغیی ــل و در ای ــده تکمی  زن
 متبــوع اعمــال گردیــد تــا متعاقبــًا هــر گونــه جابجایــی دام زنــده ســبک و ســنگین صرفــًا پــس از شــماره گــذاری و
 هویــت گــذاری ) پــالک کوبــی ( توســط مراکــز مایــه کوبــی تحــت نظــارت ســازمان دامپزشــکی و مرکــز اصــالح



ــه دام و واحــد دامــداری در ســامانه تریــس و ســامانه هویــت دام و مــدر ــژاد دام کشــور و ثبــت اطالعــات مربــوط ب  ن
 نهایتــا ارســال اطالعــات بــه ســامانه پنجــره واحــد وزارت جهــاد کشــاروزی صــورت پذیــرد. فرایندهــای فــوق تحــت

نظــارت مســتقیم ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز از طریــق ســامانه هــا کنتــرل مــی گــرد
 تعیین تکلیف محموله های رسوبی

 برخــی از محمولــه هــای وارداتــی کــه بنــا بــه دالیــل مختلــف ماننــد کســری اســناد و مــدارک بهداشــتی یــا نتایــج
ــه گوشــت منجمــد گوســفندی ــد مــن جمل ــه، در گمــرکات کشــور رســوبی و انباشــت شــده بودن  آزمایشــگاهی حاصل
ــالح ــع ذیص ــتعالم از مراج ــای الزم و اس ــی ه ــس از بررس ــتان، پ ــور از مجارس ــوراک طی ــتان خ ــی از مغولس  واردات
ــد. ــف و ترخیــص گردی ــن تکلی ــی تعیی ــرم قضای ــا دســتگاه محت ــی هــای انجــام شــده ب ــا رایزن ــداء ؛ ب کشــورهای مب

 به روزرسانی فرایند بررسی و تایید کشتارگاه های خارج از کشور
 بــا توجــه بــه شــرایط رخــداد بیمــاری کوویــد ۱۹ و عــدم امــکان بازدیــد از کشــتارگاه هــای کشــورهای خارجــی در
 زمینــه تولیــد گوشــت بــرای کشــورمان ، فراینــد بررســی، تاییــد و بازدیــد کشــتارگاه اصــالح و بــا تدویــن پرسشــنامه
 هــای ممیــزی بهداشــتی تخصصــی و ارســال آن بــه مراجــع ذیصــالح کشــور ایــن مهــم انجــام گردیــد. شــایان ذکــر
ــد توســط بســیاری از کشــورهای اروپایــی و آســیایی کــه واردکننــده محصــوالت از کشــورمان مــی  اســت ایــن فراین

باشــند نیــز مــورد تاییــد و در حــال اجــرا مــی باشــد.
رفع مشکل نمونه برداری در گمرکات

 در ادامــه اصــالح فراینــد ترخیــص بهداشــتی محمولــه هــای گوشــت قرمــز و ســفید وارداتــی بــا توجــه بــه مشــکالت
 نمونــه بــرداری در محــل گمــرکات ورودی بــه دلیــل شــرایط نامســاعد محیطــی و تجهیزاتــی ، الــزام بــه انتقــال محموله
 هــای وارداتــی بــه ســردخانه هــای تحــت کلیــد مرکــز کشــور بــه شــرکت هــای وارد کننــده ابــالغ گردیــد تــا از هرگونــه

تغییــر نامطلــوب میکروبــی، شــیمیایی و ظاهــری محمولــه هــای گوشــت در زمــان نمونــه بــرداری جلوگیــری گــردد.
 اصالح وضعیت پستهای قرنطینه داخلی و مرزی

ــه هــای مرتبــط ، دخالــت انســانی و  اســتقرار ســامانه هــای برخــط و اســتفاده از آن در فراینــد رصــد و پایــش محمول
 کمبــود تجهیــزات را متاثــر نمــوده و بــا توجــه بــه توســعه شــبکه هــای الکترونیکــی ســازمان ، دفتــر قرنطینــه اصــالح
 وضعیــت پســت هــای قرنطینــه داخلــی و مــرزی را در دســتور کار خــود قــررا داده و تعــدادی از جایــگاه هــای ثایــت و
 ســیار غیــر کاربــردی حــذف گردیــد تــا از اتــالف هزینــه جلوگیــری گــردد. در مقابــل پســت هــای قرنطینــه ای منطقــه
 ای بــا راهبــری متمرکــز جهــت مدیریــت بحــران و مطابــق بــا منویــات ســازمان پدافنــد غیرعامــل تعریــف و در حــال

تجهیــز مــی باشــد.



ــه دام و واحــد دامــداری در ســامانه تریــس و ســامانه هویــت دام و مــدر ــژاد دام کشــور و ثبــت اطالعــات مربــوط ب  ن
 نهایتــا ارســال اطالعــات بــه ســامانه پنجــره واحــد وزارت جهــاد کشــاروزی صــورت پذیــرد. فرایندهــای فــوق تحــت

نظــارت مســتقیم ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز از طریــق ســامانه هــا کنتــرل مــی گــرد
 تعیین تکلیف محموله های رسوبی

 برخــی از محمولــه هــای وارداتــی کــه بنــا بــه دالیــل مختلــف ماننــد کســری اســناد و مــدارک بهداشــتی یــا نتایــج
ــه گوشــت منجمــد گوســفندی ــد مــن جمل ــه، در گمــرکات کشــور رســوبی و انباشــت شــده بودن  آزمایشــگاهی حاصل
ــالح ــع ذیص ــتعالم از مراج ــای الزم و اس ــی ه ــس از بررس ــتان، پ ــور از مجارس ــوراک طی ــتان خ ــی از مغولس  واردات
ــد. ــف و ترخیــص گردی ــن تکلی ــی تعیی ــرم قضای ــا دســتگاه محت ــی هــای انجــام شــده ب ــا رایزن ــداء ؛ ب کشــورهای مب

 به روزرسانی فرایند بررسی و تایید کشتارگاه های خارج از کشور
 بــا توجــه بــه شــرایط رخــداد بیمــاری کوویــد ۱۹ و عــدم امــکان بازدیــد از کشــتارگاه هــای کشــورهای خارجــی در
 زمینــه تولیــد گوشــت بــرای کشــورمان ، فراینــد بررســی، تاییــد و بازدیــد کشــتارگاه اصــالح و بــا تدویــن پرسشــنامه
 هــای ممیــزی بهداشــتی تخصصــی و ارســال آن بــه مراجــع ذیصــالح کشــور ایــن مهــم انجــام گردیــد. شــایان ذکــر
ــد توســط بســیاری از کشــورهای اروپایــی و آســیایی کــه واردکننــده محصــوالت از کشــورمان مــی  اســت ایــن فراین

باشــند نیــز مــورد تاییــد و در حــال اجــرا مــی باشــد.
رفع مشکل نمونه برداری در گمرکات

 در ادامــه اصــالح فراینــد ترخیــص بهداشــتی محمولــه هــای گوشــت قرمــز و ســفید وارداتــی بــا توجــه بــه مشــکالت
 نمونــه بــرداری در محــل گمــرکات ورودی بــه دلیــل شــرایط نامســاعد محیطــی و تجهیزاتــی ، الــزام بــه انتقــال محموله
 هــای وارداتــی بــه ســردخانه هــای تحــت کلیــد مرکــز کشــور بــه شــرکت هــای وارد کننــده ابــالغ گردیــد تــا از هرگونــه

تغییــر نامطلــوب میکروبــی، شــیمیایی و ظاهــری محمولــه هــای گوشــت در زمــان نمونــه بــرداری جلوگیــری گــردد.
 اصالح وضعیت پستهای قرنطینه داخلی و مرزی

ــه هــای مرتبــط ، دخالــت انســانی و  اســتقرار ســامانه هــای برخــط و اســتفاده از آن در فراینــد رصــد و پایــش محمول
 کمبــود تجهیــزات را متاثــر نمــوده و بــا توجــه بــه توســعه شــبکه هــای الکترونیکــی ســازمان ، دفتــر قرنطینــه اصــالح
 وضعیــت پســت هــای قرنطینــه داخلــی و مــرزی را در دســتور کار خــود قــررا داده و تعــدادی از جایــگاه هــای ثایــت و
 ســیار غیــر کاربــردی حــذف گردیــد تــا از اتــالف هزینــه جلوگیــری گــردد. در مقابــل پســت هــای قرنطینــه ای منطقــه
 ای بــا راهبــری متمرکــز جهــت مدیریــت بحــران و مطابــق بــا منویــات ســازمان پدافنــد غیرعامــل تعریــف و در حــال

تجهیــز مــی باشــد. معاونت تشخیص و مدیریت درمان 



گزارش عملکرد دفتر دارو درمان  از سال 1400-1396
وظایف دفتر دارو و درمان 

ــر دارو  ــژه ای در ســازمان دامپزشــکی دارد. از مهمتریــن وظایــف آن نظــارت ب ــگاه وی ــر امــور دارو و درمــان نقــش و جای دفت
ــن و اعــالم  ــط و دســتورالعمل، تعیی ــن ضواب ــزی، تدوی ــی، اظهــار نظــر، ممی ــه، سیاســتگذاری، نظــارت، ارزیاب و درمان، مطالع
ــواع دارو، فرآورده هــای بیولوژیــک، ســرم،  اســتراتژی تولیــد، واردات، صــادرات، نگهــداری، توزیــع، پخــش، فــروش و ثبــت ان
مــواد ضدعفونــی کننــده، ســموم، افزودنــی خــوراک دام، آنزیم هــا، پروبیوتیک هــا و نظایــر آن کــه بــه نحــوی از انحــاء مــورد 
مصــرف دامپزشــکی می باشــد. سیاســت گذاری در ایــن حــوزه، بــرآورد و تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز کارخانجــات تولیــدی 
ــاز  ــورد نی ــن ارز م ــت ســفارش، تامی ــه ثب ــاز در زمین ــورد نی ــن ارز م ــن تامی ــد واکســن و دارو و همچنی ــه تولی ــی در زمین داخل
ــن  ــه شــکایات و تدوی ــع داروســازی و واکســن و واردات واکســن، رســیدگی ب ــاز در صنای ــورد نی ــه م ــواد اولی ــرای واردات م ب

ــد دارو و واکســن در داخــل کشــور اســت. ــر تولی دســتورالعمل های حــوزه دارو، درمــان، شــرکت های پخــش و نظــارت ب
ــفافیت  ــی، ش ــودداری از تمرکزگرای ــتان ها و خ ــه اس ــتر ب ــه بیش ــر چ ــار ه ــض اختی ــت دارو ، تفوی ــتورالعمل ثب ــری دس  بازنگ
ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــرای واردات م ــفارش ها ب ــت س ــه ثب ــر در زمین ــن دفت ــور در ای ــهیل ام ــا و تس ــا و فعالیت ه در کاره
ــا،  ــل آنه ــی و تکمی ــامانه های داروی ــکالت س ــع مش ــادرات، رف ــهیل ص ــی، تس ــول نهای ــی و واردات محص ــات داخل کارخانج
ــاب رجــوع، نهایــی نمــودن بازنگــری دســتورالعمل های داروخانه هــا و درمانگاه هــای  ــه اســتعالم ها و ارب پاســخگویی ســریع ب
دامپزشــکی ، نظــارت بیشــتر و نظام منــد بــر فعالیــت آنهــا بــا فعــال کــردن معاونــت امــور درمانگاه هــا و کمیته هــای مرتبــط، 
تدویــن دســتورالعمل اســتقرار درمانگاه هــا و کلینیک هــا در شــهرها جــزء اولویت هــای اساســی ایــن دفتــر مــی باشــد . نظــارت 
بــر امــر دارو و درمــان در سراســر کشــور و همچنیــن جلوگیــری از درمان هــای غیرمجــاز یــا داروهــای قاچــاق و غیرمجــاز از 

وظایــف ســازمان دامپزشــکی اســت .
درکشــور پتانســیل قابــل توجهــی از نظــر تولیــد دارو، مکمــل، واکســن، پیش مخلوطهــای افزودنــی، ســموم و ضدعفونی کننده هــا 

وجــود دارد؛ بطوری کــه در حــال حاضــر ۲۲۱ کارخانــه تولیــد اقــالم یادشــده در کشــور فعال هســتند.
بــا توجــه بــه وظیفــه ایــن دفتــر در سیاســت گذاری، نظــارت، ارزیابــی، اظهارنظــر، ممیــزی، تدویــن ضوابــط و دســتورالعمل های 
ــا تولیــد و نظــارت بــر کارخانجــات تولیــدی و حمایــت از تولیــد  مربــوط بــه اســتانداردها و ضوابــط فنــی و اجرایــی مرتبــط ب
داخلــی در جهــت تحقــق شــعار تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا در یکســال اخیــر اقدامــات قابــل مالحظــه ای در جهــت 
حمایــت از تولیــد داخلــی و توســعه صــادرات و اســتفاده از ظرفیــت خالــی کارخانجــات دارویــی بعمــل آمــده اســت، بــه برخــی 

از آنهــا اشــاره مــی شــود:
ــا حضــور اعضــاء ســندیکا تولیدکننــدگان و صادر کننــدگان و برگــزاری جلســات هــر   تشــکیل کارگــروه هماهنگــی تولیــد ب
دو هفتــه یکبــار در دفتــر معاونــت کــه در ظــرف ۲ مــاه اخیــر تصمیمــات مهمــی در ایــن کار گــروه اتخــاذ و ابــالغ شــده و در 

رونــق تولیــد موثــر بــوده  اســت از جملــه:
 تمدید اعتبار IVC های مواد اولیه وارداتی به مدت ۴ سال )قبال یکساله بوده(

 تمدید مدت اعتبار IVC محصوالت براساس اعتبار پروانه تولید )به مدت ۴سال(
ــر و  ــرکت های دیگ ــا ش ــرکت ی ــاس IVC کد ش ــد براس ــورس و تأیی ــرات س ــاس تغیی ــچ اول براس ــاخت ب ــزام س ــدم ال  ع

ــت ــا  IRC  وزارت بهداش ی
 تشکیل کمیته ویژه صادرات ذیل کارگروه فوق و اقدام ویژه درخصوص درخواست های صادراتی

 حمایت تعرفه ای از تولیدات داخلی
تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل ضوابــط و روشــهای اجرایی،نظــارت و مدیریــت امحــای ضایعــات دارویی دامپزشــکی )پســماندهای 

ویــژه ( بــرای اولیــن بــار
در همین راستا اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است 

ــه  ــی دامپزشــکی و تفویــض آن ب تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل و تفویــض اختیارصدورگواهــي فــروش آزاد محصــوالت داروئ
اســتانها

ــه  ــرای محصــول /محصــوالت مجــاز دارای پروان ــه ب ــت اولی ــار صــدور موافق ــض اختی ــتورالعمل و تفوی ــالغ دس ــن و اب تدوی
ســاخت مشــابه 



تدوین و ابالغ دستورالعمل وتفویض اختیار تمدید گواهی ثبت دارو و مواد بیولوژیک به اداره کل دامپزشکی استانها
تدوین و ابالغ دستورالعمل  و تفویض اختیار صدور مجوز واردات اقالم دارویی    VHIPبه اداره کل دامپزشکی استانها

تدویــن دســتورالعمل اجرایــی صــدور پروانــه و شــرح وظایــف و نظــارت بــر فعالیــت مســئولین فنــی شــرکتهای تولیــد کننــده 
،واردکننــده و توزیــع کننــده بــرای اولیــن بــار

تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل IVSN)صــدور تمدیــد و تجدیــد  مجــوز تولیــد مکمــل و پیــش مخلــوط هــای افزودنــی(در قالــب 
گــروه هــای پنــج گانــه

تدوین و ابالغ دستورالعمل فروش اینترنتی اقالم غیر دارویی در داروخانه های دامپزشکی
تدوین و ابالغ دستورالعمل ضوابط تاسیس و چگونگی استقرار درمانگاههای حیوانات خانگی در شهرها

تدوین و ابالغ  دستورالعمل ضوابط  تاسیس و فعالیت داروخانه ها
تدویــن و ابــالغ  دســتورالعمل ضوابــط تاســیس و فعالیــت درمانگاههــا ،مجتمــع هــای درمانــی ،بیمارســتان هــا و مراکــز مایــه 

کوبــی)در دســت اقــدام(
تدوین و ابالغ  دستورالعمل نسخه نویسی و نسخه پیچی دامپزشکی
تدوین و ابالغ  دستورالعمل صدور پروانه ساخت داروهای دامپزشکی

تدوین و ابالغ رصد و پایش داروها از تامین تا توزیع
تدوین و ابالغ دستورالعمل صدور پروانه ساخت واکسن  

تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل جامــع ثبــت  )اقــالم منــدرج در بنــد ز مــاده ۳ و مــواد ۷،۸و ۹قانــون ســازمان دامپزشکی(مشــتمل 
برضوابــط ثبــت دارو ،واکســن،کیت ،داروهــای گیاهــی ،ریزمغــذی ها،مکمــل هــای دارویــی ،خــوراک دام و...

مشارکت در تدوین و ابالغ دستورالعمل نیروی انسانی تبصره ۲ ماده ۲
تدوین فلوچارت و روندنمای تولید و ثبت داروهای دامپزشکی )دارو،واکسن ،ریزمغذی ها ،مکمل ها و .....(
اجرای طرح رصد و پایش دارو های دامپزشکی در سطح کشور با همکاری اداره کل دامپزشکی استان ها 

ارتقــاء و رفــع مشــکالت ســامانه خدمــات دارویــی d.ivo.irمتناســب بــا مصوبــات ســتاد قاچــاق کاال و ارز بــه منظــور رصــد و 
d.ivo.ir پایــش اقــالم دارویــی و بهبــود چشــمگیر ثبــت اطالعــات در ســامانه

d.ivo.ir ردیابی دارو و مواد بیولوژیک از طریق سامانه خدمات دارویی
  cert .ivo.ir صدور گواهی ثبت الکترونیکی دارو و موادبیولوژیک در سامانه صدور پروانه

الزام شرکت های وارد کننده و تولید کننده جهت اخذ کد IVCبرای اقالم دارویی  
تامین واکسنهای استراتژیک از طریق ثبت و واردات همزمان به منظور گذر از تحریمهای ظالمانه دولت آمریکا 

برنامه ریزی برای اجرای PMSدر جهت اعمال نظارت ها و انجام وظایف حاکمیتی 
تشکیل کمیته های فنی ارزیابی واکسن ، دارو های گیاهی ،پروبیوتیک ها و مقاومت آنتی بیوتیکی

ثبت سفارش و ترخیص اقالم دارویی از طریق سامانه خدمات دارویی  و اصالح فرآیندها 
واگذاري مجوز ترخیص داروهاي وارداتي به اداره کل دامپزشکي استانها

ــه منظــور تســهیل در امــور صــادرات اقــالم دارویــی  ــه گمــرکات کشــور ب ــا شــرایط خــاص( ب واگــذاري مجــوز صــادرات) ب
ــده  توســط شــرکت هــای تولیدکنن

اقدامات مهم  در حوزه پژوهشی و آموزشی دفتر دارو درمان
 d.ivo.ir برگزاری  جلسات آموزشی به صورت وبینار در خصوص سامانه خدمات دارویی

 cert.ivo.ir برگزاری جلسات آموزشی در خصوص سامانه صدور پروانه دارویی
برگزاری جلسات آموزشی در خصوص الفا نامبر کارخانجات تولید مکمل دارویی 

برگزاری جلسات متعدد با مراکز بخش خصوصی و انجمن واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک 



 عملکرد عنوان  تولید ردیف
۱۳۹۶

 عملکرد سه ماهه
ابتدایی ۱۴۰۰

%۹۸%۹۷  تولید داخلی دارو نسبت به واردات۱
%۳۵%۲۵ تولید داخلی واکسن طیور نسبت به واردات۲
%۹۲%۸۵ تولید داخلی واکسن دام  نسبت به واردات۳
%۸۰%۶۰ تولید داخلی واکسن آبزیان  نسبت به واردات۴
%۹۹%۸۵  تولید داخلی سموم نسبت به واردات۵
%۱۰۰%۹۰تولید داخلی ضدعفونی کننده نسبت به واردات۶
%۱۰۰%۹۰تولید داخلی مکمل ها نسبت به واردات۷
۸MCP, DCP۱۰۰%۹۰نسبت تولید داخلی به واردات%

عملکرد دفتر دارو درمان در خصوص کاهش وابستگی به واردات دارو و واکسن      



 تعداد شرکت های تولیدکننده و وارد کننده و مراکز بخش خصوص ردیف
 تعداد بخش

 خصوصی تا سال
۱۳۹۲ 

 تعداد بخش
 خصوصی از سال

 ۱۳۹۶تا سال
۱۴۰۰

۶۰۲۴۶                         شرکتهاي تولید کننده دارو ،واکسن ضدعفوني کننده سموم۱

۲۰۰۳۱۸                              شرکتهاي واردکننده دارو ،واکسن ضدعفوني کننده سموم۲

۱۳۱۱۱                                      شرکتهاي پخش سراسري/شعبه / واحدپخش  دارو و واکسن۳

۸۰۲۵۴                                                                       شرکتهاي پخش استاني۴

۱۵۴۵۲۱۳۲        داروخانه هاي دامپزشکي۵

۱۱۹۷۱۳۶۴ اشتغال به امور درمانی۶

۵۴۰۸۴۰ درمانگاه عمومی۷

۱۷۳۶۶۰ درمانگاه اختصاصی۸

۳۱۵ پلی کلینیک۹

۳۳۱۰۰ بیمارستان۱۰
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گزارش عملکرد مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی طی سال های 1400-1396

 ایجــاد شــبکه آزمایشــگاهی و اســتفاده بهینــه و بیشــتر از بخــش خصوصــی، باعــث کاهــش عملیــات آزمایشــگاهی در آزمایشــگاه هــای دولتــی 
و افزایــش آن در بخــش خصوصــی و تســریع زمانــی در اخــذ پاســخ. 

ــزات  ــت تجهی ــه از ظرفی ــتفاده بهین ــد و اس ــتقرار جدی ــا در محــل اس ــدازی آن ه ــای پیشــرفته آزمایشــگاهی و راه ان ــتگاه ه ــی دس  جایجای
ــات. ــه خدم ــد ارائ ــق نیازمن ــود در مناط ــگاهی موج آزمایش

 مدیریت و مصرف بهینه مواد و کیت های آزمایشگاهی، پیشگیری از اسراف و یا منقضی گردیدن مواد آزمایشگاهی.
 تمرکز زدایی فعالیت های مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

ــا کســب  ــار وب ــرای نخســتین ب ــروی انســانی،تجهیزات و عملکــردی ) ب ــه (نی ســاماندهی آزمایشــگاه هــای دامپزشــکی کشــور از ســه جنب
اطالعــات و آمارکامــل از آزمایشــگاه هــا ،در تفکیــک وظایــف و نــوع آزمــون هــا بــه صــورت منطقــه ای در بعضــی از اســتان هــا و توزیــع 

ــزات آزمایشــگاهی آزمایشــگاه ــروی انســانی در آزمایشــگاه هــا و همچنیــن تجهی مناســب نی
 بازنگــری و یکســان ســازی روش هــای اجرایــی انجــام آزمایشــات )SOP ( در آزمایشــگاه های  ادارات کل دامپزشــکی اســتان ها , بروزرســانی 

و یکســان ســازی روش های آزمون 
ــه ادارات کل دامپزشــکی اســتان هــا   در راســتای تمرکــز زدایــی واگــذاری تعــدادی از آزمایشــاتی کــه در ایــن مرکــز انجــام مــی گرفــت ب

ــزای طیــور  تــب برفکــی  مشمشــه و...  صــورت پذیرفــت از جملــه تشــخیص بیمــاری هــای آنفلوان
 در راســتای واگــذاری فعالیــت هــا دولتــی  بــه بخــش خصوصــی در ایــن مــدت ممیــزی آزمایشــگاه هــای بخــش خصوصــی آغــاز و بســیاری 
از آزمایشــگاه هــا بــه عنــوان آزمایشــگاه هــای همــکار مــورد تائیــد قــرار گرفــت بطــوری کــه تعــداد آزمایشــات در آزمایشــگاه هــای بخــش 

خصوصــی دامپزشــکی از ۸۸۰۰۰۰ آزمایــش در ســال ۱۳۹۳  بــه بیــش از۱۵۰۰۰۰۰ آزمایــش در ســال ۱۳۹۸ رســید.

عملکرد چهار ساالنه از نظر تعداد نمونه و آزمون آزمایشگاهی بر روی نمونه های تشخیصی

مجموع آزمایشگاه های 
دولتی و خصوصی

مرکز ملی تشخیص سال

تعداد آزمایش تعداد نمونه
۴۱۶۴۴۶۳ ۸۸۴۵۶ ۷۷۲۵۲ ۱۳۹۶
۳۷۴۲۷۱۴ ۸۳۳۰۸ ۷۱۶۶۰ ۱۳۹۷
۳۷۵۸۳۰۷ ۷۰۵۶۵ ۸۵۰۰۲ ۱۳۹۸
۳۲۹۳۹۴۸ ۵۵۴۶۲ ۴۲۰۹۷ ۱۳۹۹



اجــراء فــاز مطالعاتــی و عملیاتــی در مرکــز بــه ویــژه در زمیتــه تولیــد ویــروس بــذر وکســن از جملــه تولیــد بــذر مــادر 
بــرای ســاخت واکســن آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان و تــب برفکــی

 تولید بذرمادر ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان برای تولید واکسن در داخل کشور

ــت  ــی از آن توســط معاون ــدگان و رونمائ ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــروس آنفلوان ــایی وی ــرای شناس ــی ژن H۵ ب ــد آنت  تولی
ــوری. ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن ــرم معاون محت

طراحی و راه اندازی بخش های آزمایشگاهی تشخیص مولکولی اداره های کل دامپزشکی.
برقراری شبکه تشخیصی مولکولی پیشرفته آنفلوانزای پرندگان در ۲۱ نقطه کشور.

ردیابی، تشخیص و تعیین ژنوتیپ آدنوویروس پرندگان IBH برای اولین بار در کشور.   



  راه اندازی تشخیص مولکولی ویروس  مارک پرندگان برای اولین بار در کشور.
  پاتوتایپینگ همزمان ویروس نیوکاسل پرندگان به روش مولکولی برای اولین بار در کشور.

  راه اندازی تشخیص مولکولی بیماری پبرین در کرم ابریشم برای اولین بار در کشور.
            تدوین و ابالغ روش اجرائی استاندارد نمونه برداری از واحدهای مشکوک به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان.

            بررسی فیلوژنتیک و تبار سنجی ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جداسازی شده از کانون های بومی کشور.
            بررسی تغییرات ژنتیکی ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان درگردش کشور طی ۳ سال متوالی.

.H۵ جداسازی و خالص سازی ویروس      
      تشــخیص کلســترودیوم بوتولینیــوم عامــل بیمــاری بوتولیســم بــه روش مولکولــی و ارزیابــی توکســین آن بــرای اولیــن 

بــار در کشــور      

    بررسی فیلوژنتیک و تبار سنجی ویروس تب برفکی جداسازی شده از کانون های بومی کشور
     بررســی فیلوژنتیــک و تبــار ســنجی ویــروس طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک  PPR جداســازی شــده از کانــون هــای 

ــور. بومی کش
    تشحیص ویروس زبان آبی – BTV   در جمعیت دام های نشخوارکننده سبک در مناطقی از کشور

     مشارکت در تدوین و اجرای کامل پایش سالیانه باقیمانده های دارویی ، سموم و فلزات سنگین در عسل ، شیر خام ، قزل 
اال ،خاویار و میگو  

      مشارکت با آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا )ANSES( در زمینه پایش باقی مانده های دارویی در قزل آال، میگو و خاویار.



    راه انــدازی روش تشــخیص ثبــوت کمپلمــان )CF TEST( بــه عنــوان روشــی بــا حساســیت و دقــت بــاال بــرای تشــخیص        
بیمــاری مشمشــه در تــک  ســمیان بــا همــکاری آزمایشــگاه مرجــع حهانــی بیمــاری مشمشــه در انیســتیتو فردریــش لوفلــر 

کشورآلمان. 
راه اندازی و اجرای روش تشخیص آزمایشگاهی بیماری لمپی اسکین و تفکیک سویه واکسن و سویه وحشی. 

  برگزاری دوره های ملی برای کارشناسان آزمایشگاهی سازمان دامپزشکی در سراسر کشور. 
  در راســتای سیاســت تمرکــز زدایــی بعضــی از فعالیــت هــای مرکــز بــه تعــدادی از اســتانها بصــورت ملــی یــا منطقــه ای 
واگــذار گردیــد از جملــه انجــام آزمایشــات تشــخیص بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان ، تشــخیص بیمــاری مشمشــه 

 تعییــن نــوع گوشــت ، تشــخیص بیمــاری هــای هــاری ، تشــخیص ســموم  و ....
 استفاده از توان بخش خصوصی  برای انجام آزمایشات

)LIMS( پیاده سازی سامانه الکترونیکی خدمات آزمایشگاهی 
 استفاده از کیت های آزمایشگاهی تولید داخل به ویژه تولیدات شرکت های دانش بنیان

رتبه بندی آزمایشگاه های دامپزشکی در سطح کشور
راه اندازی ۱۸ آزمون تشخیص مولکولی بیماری های طیور، زنبور عسل.

ارزیابی کارایی واکسن های آنفلوانزای پرندگان سویه H۵ برای اولین بار در کشور در سال ۱۳۹۹
 تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل سیاســت هــا و ضوابــط تأســیس و فعالیــت آزمایشــگاه هــای دامپزشــکی غیــر دولتــی بــا کــد) 

)IVO۱۴۰۰۳۲/۰۰۱
ممیــزی بیــش از ۱۱۰ آزمایشــگاه، مرکــز تحقیقاتــی و آموزشــی و تولیــدی در سراســر کشــور در طــی یــک ســال بــه منظــور 

اخــذ مجــوز همــکاری.
 ســطح بنــدی آزمایشــگاه هــای کنتــرل کیفــی مــواد غذائــی در کشــور و بــه منظــور ارتقــاء کیفــی نظــارت مســتمر بــر نحــوه 

ارزیابــی محمولــه هــای وارداتــی و تولیــدی در کشــور.
تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل  ضوابــط و شــرایط صــدور گواهــي ثبــت و مجــوز ورود اقــالم منــدرج در آئیــن نامــه اجرائــي 

.)IVO۱۳۹۹/۱۰۷ /۳۱ ( ــا کــد ــون ســازمان دامپزشــکي کشــور ب بنــد)ز( مــاده۳ و مــواد ۷، ۸ و ۹ قان
 مشارکت در تدوین دستورالعمل صادرات عسل به کشور چین.

 مشــارکت در تدویــن دســتورالعمل¬ضوابط و مقــررات فنــی و بهداشــتی تولیــد گوشــت مــرغ بــدون مصــرف آنتــی بیوتیــک¬ 
)IVO/۰۵ /۹۹( بــا کــد

 اقدام برای اخذ گواهینامه IVO۱۷۰۲۵ با تائیدیه ILACبرای اولین بار که در حال پیگیری می باشد.
 راه اندازی روش های تشخیص مولکولی ویروس COVID ۱۹ SARS  ۲ COV در حیوانات. 

تشــخیص آزمایشــگاهی همــه جانبــه علــت تلفــات متعاقــب رخــداد مــرگ و میــر غیــر متعــارف در پرنــدگان وحــش مهاجــر 
تــاالب هــای بیــن المللــی کشــور  بــرای اولیــن بــار مشــتمل بــر:

      کالبد گشایی بالینی 
      انجام آزمایشات بیماری های ویروسی 

      آزمایشات بیماری های باکتریایی 
      آزمایشات بیماری های قارچی 
      آزمایشات بیماری های انگلی

      ردیابی بیوتوکسین ها  
      ردیابی سموم شیمیایی  

      ردیابی فلزات سنگین 



      بررسی هیستوپاتولوژی
      آزمایشات آب و رسوبات

ــی از نظــر ســویه هــای ویروســی بیمــاری زای در گــردش   ــان داخل ــش بنی ــا شــرکت هــای دان  پشــتیبانی و همــکاری ب
ــی. ــد  واکســن هــای بومــی و داخل ــا هــدف تولی کشــور  ب

 تشخیص بیماری  KOI Herpesvirus در ماهیان گرمابی کشور.
 

   راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های ملی و تخصصی بیماری های آبزیان از جمله مرکز تشخیص  بیماری های میگوی بوشهر
 ، مرکزتشخیص بیماری های ماهیان سردآبی  چهارمحال و بختیاری.

   بررسی وکنترل کیفی سالیانه بیش از ۱۵۰۰ قلم دارو، واکسن، مکمل و مواد بیولوژیک دامپزشکی
  تدوین دستورالعمل ثبت کیت های تشخیصی و آزمایشگاهی دامپزشکی 



معاونت توسعه مدیریت و منابع 



گزارش عملکرد دفتر فناوري اطالعات ، ارتباطات و تحول اداري طی سال های 1400-1396 
مستندسازي و شفاف کردن فرآیندهاي انجام کار

بررســي و مهندســي مجــدد ماموریــت هــا و وظایــف و فرآیندهــاي اجرایــي ســازمان بــه منظــور منطقــي نمــودن انــدازه 
ســازمان و بهبــود روش هــا ارائــه خدمــات بــا رعایــت مفــاد مــاده ۲۴ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوري.

بررســي و تدویــن برنامــه نیــروي انســاني ســازمان بــه منظــور بهینــه ســازي ســاختار، ترکیــب و توزیــع در چارچــوب برنامــه 
جامــع نیــروي انســاني بــا همــکاري واحــد ذیربــط و پیگیــري الزم.

ــي  ــف و تشــکیالت تفصیل ــه منظــور اصــالح ســاختار، اهــداف شــرح وظای ــري ب ــات الزم و پیگی ــن و انجــام مطالع تعیی
ســازمان و واحــد هــاي تابعــه و بررســي پیشــنهادات واصلــه از واحدهــاي مختلــف ســازمان درخصــوص ایجــاد و حــذف 
ــرات  ــه تغیی ــاز و ارای ــورد نی ــازماني م ــاي س ــت ه ــن پس ــازماني و تامی ــاي س ــت ه ــطوح و پس ــه ، س ــاي تابع ــد ه واح
تشــکیالتي پیشــنهادي بــه وزارت جهــاد کشــاورزي و معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســاني رئیــس جمهــور. )۲۰ 

جلســه (
اصــالح و بازنگــری شــرح وظایــف و ســاختار ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه اســتناد قوانیــن و مقــررات باالدســتی )۱۰ 

جلســه (
برنامــه ریــزي و پیگیــري، نظــارت و اجــراي برنامــه هــاي اســتقرار نظــام مدیریــت نویــن و تحــول اداري در ســازمان و 

توســعه و ترویــج مفاهیــم و فرهنــگ تحــول در ســازمان .
طراحي و اجراي برنامه هاي نوسازي و ایجاد تحول سازماني وتوسعه و بهره گیري از فناوري اطالعات و اداري.

نظــارت، کنتــرل و ارزیابــي مســتمر طــرح هــا، برنامــه هــا و فعالیــت هــاي فــاوا و انطبــاق فعالیــت هــا بــا سیاســت هــاي 
کلــي و ارایــه بازخوردهــاي الزم جهــت رفــع نواقــص احتمالــي بــه صــورت نظــام منــد.

ــزي  ــازمان مرک ــار س ــض اختی ــل تفوی ــوارد قاب ــوص م ــا در خص ــتان ه ــکي اس ــرات ادارات کل دامپزش ــت نظ دریاف
)تمرکززدایــی( بــه ادارات کل دامپزشــکي اســتان هــا و تفویــض اختیــار ۵۰ مــورد از وظایــف ســازمان مرکــزي بــه ادارات 

ــد ( ــض ش ــه تفوی ــا  )۵۰ وظیف ــتان ه ــکي اس کل دامپزش
ــور)۴۰  ــکي کش ــازمان دامپزش ــتانی س ــرش اس ــام اداري دوره دوم )۱۳۹۹۱۳۹۷( و ب ــالح نظ ــع اص ــه جام ــن برنام تدوی

جلســه ( 
تدوین سند برنامه جامع نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور و تصویب در سازمان اداری و استخدامی کشور

ارســال ۵۰۰ پرونــده بــه کمیتــه انتخــاب و انتصــاب مدیــران ســازمان دامپزشــکي کشــور و معرفــی بــه کانــون مدیــران 
جهــت کســب گواهینامــه احــراز شایســتگی )۵۰۰ پرونــده ( 

ــیس در  ــاي جدیدالتاس ــتان ه ــکي شهرس ــبکه دامپزش ــدازي ش ــي و راه ان ــکیالت تفصیل ــورد تش ــب ۱۲م ــري تصوی پیگی
اســتان هــا

انجام تطابق پست هاي سازماني و مشاغل ابالغي جدید سازمان و ادارات کل ) ۲۰جلسه (
تهیــه و تدویــن و تصویــب فهرســت خدمــات ســازمان دامپزشــکی کشــور و برگــزاری جلســات بــا مرکــز نوســازی وزارت 

متبــوع و ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور )تصویــب ۲۸۹ خدمــت(
 تکمیــل و بارگــذاری اطالعــات شناســنامه خدمــات ســازمان بــه تعــداد ۲۸۹ زیــر خدمــت در ســامانه مدیریــت خدمــات 

دســتگاه هــای اجرایــی
انعقــاد تفاهــم نامــه خدمــات قابــل ارائــه ســازمان دامپزشــکی کشــور در دفاتــر پیشــخوان بــا همــکاری ســازمان اداری و 

اســتخدامی کشــور و ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی )۴ تفاهــم نامــه (
بازنگــری و تصویــب مشــاغل اختصاصــی و عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور و تصویــب در ســازمان اداری و اســتخدامی 



ر کشو
ورود و بروزرسانی اطالعات در سامانه ملي مدیریت ساختار دستگاه هاي اجرایي کشور

پیگیری و تشکیل میز خدمت سازمان دامپزشکي در اجرای دستورالعمل تشکیل میزخدمت در دستگاه های اجرایی
تهیه مستندات جهت تکمیل سامانه ارزیابي عملکرد شاخص هاي عمومي سازمان دامپزشکي کشور

بررسی و ارائه فهرست وظایف حاکمیتی و تصدی گری سازمان دامپزشکی کشور با توجه به عناوین جدید خدمات
تدوین و تکمیل فرم شناسنامه خدمات جدید سازمان دامپزشکی کشور به تعداد ۲۸۹ زیر خدمت

تهیه و تدوین و ارائه گزارش خدمات الکترونیکی سازمان دامپزشکی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور
تشکیل و برگزاری جلسات شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان دامپزشکی کشور )۱۵ جلسه(

ــی  ــت ارزیاب ــامانه مدیری ــور در س ــکي کش ــازمان دامپزش ــرد س ــي عملک ــی ارزیاب ــای عموم ــاخص ه ــتندات ش ــذاری مس بارگ
ــرد عملک

برگزاري جلسات کمیته ساختار و فناوري هاي مدیریتي سازمان دامپزشکي کشور و پیگیری موارد مرتبط )۵۰ جلسه(
تکمیل و بارگذاری اطالعات مجموعه خدمات ۲۸۹ سازمان در سامانه راهبری میز خدمات دستگاه های اجرایی

پیگیری و ارتقاء سطح ادارات دامپزشکی شهرستان های دارای فرمانداری ویژه
ــی و تخصصــی  ــط دامپزشــکي در شــرایط احــراز مشــاغل فن ــد مرتب ــي جدی ــی رشــته هــاي تحصیل جمــع آوري و پیــش بین

ســازمان
معرفي مدیران سازمان ) پایه – میاني ( به کانون ارزیابي مدیران وزارت جهاد کشاورزي )۵۰۰ پرونده(

ثبــت اطالعــات عناویــن خدمــات ســازمان دامپزشــکی کشــور)۲۸۹( خدمــت  در درگاه ملــی خدمــات دولــت هوشــمند ســازمان 
فنــاوری اطالعــات ایــران

ارســال مســتندات بــه ادارات کل دامپزشــکی اســتان هــا جهــت ارزیابــي عملکــرد شــاخص هــاي عمومــي ادارات کل دامپزشــکی 
ــتان ها اس

ــازمان اداری و  ــه س ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــد س ــف جدی ــرح وظای ــازمانی و ش ــودار س ــنهاد نم ــن و پیش ــی، تدوی بررس
ــور ــتخدامی کش اس

تکمیــل مســتندات و شــرکت در پایــش ارزیابــی خدمــات الکترونیــک دســتگاه هــای اجرایــی کشــور) مجــری ســازمان فنــاوری 
اطالعــات  (

ــروژه هــاي تحقیقاتــي ســازمان دامپزشــکي  بررســي دســتورالعمل نحــوه پیشــنهاد، بررســي، تصویــب و ابــالغ طــرح هــا و پ
کشــور

تکمیل فرم ارزیابی و مستندات عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع به وزارت متبوع
ارتقاء و تغییر عناوین پست هاي سازماني ادارات کل دامپزشکي استان ها )۱۰۰ پست سازمانی(

بررســي و پیگیــري موضوعــات پیشــنهاد شــده بــه کمیتــه تخصصــي نظــام پذیرش و بررســي پیشــنهادهاي ســازمان دامپزشــکي 
کشــور)بیش از ۱۰۰ موضوع (

برگزاري جلسات کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی سازمان دامپزشکي کشور )۳۰ جلسه(
بررســی و اصــالح فرآینــد صــدور گواهــی بهداشــتی صــادرات دام زنــده و فــرآورده هــای خــام دامــی بــا همــکاری ســازمان 

اداری و اســتخدامی کشــور
احــراز تصــدي مشــاغل جدیــد بــه تناســب وظایــف پســت هــاي قابــل تخصیــص بــه هــر شــغل در رســته بهداشــتي درمانــي 

)ارزیابــي مهــارت هــا در شــرایط احــراز( در ســطح ســتاد، ادارات کل، ادارات شهرســتان، مراکــز مرجــع تشــخیص
تدویــن شــیوه نامــه تشــکیل و نحــوه فعالیــت کارگــروه مناطــق پنــج گانــه ادارات فنــاوری اطالعــات، ارتباطــات و تحــول اداری 



ن ستا ا
افزایش میزان رضایت مندي بهره برداران و ارباب رجوع

ســنجش رضایــت منــدي بهــره بــرداران از خدمــات دامپزشــکي در ســطح روســتاها، مناطــق عشــایري و شــهري بــدون نیــاز  
ببــه مراجعــه بــه واحدهــاي اداري

ســنجش رضایــت منــدي اربــاب رجــوع از طریــق نظــر ســنجی الکترونیــک ، صنــدوق نظــر ســنجی ، ســامانه ۱۵۱۲ ، ســامانه 
مکی  پیا

اصالح شیوه ها و سیستم ها بر مباني اصول مشتري مداري
تهیه و نصب تابلوی راهنمای طبقات و فرم مشخصات همکاران در سازمان دامپزشکی تهیه و نصب تابلوی مشخصات 

همکاران در سازمان دامپزشکی)۵۰۰ مورد (
تهیه استند و تدوین و توزیع بروشور و راهنماي مراجعین در نظام ها و فرآیندهای سازمانی )۲۰ مورد ( 

پیگیــری بارگــذاری و قابلیــت بهــره بــرداری اســتانداردهای طراحــی درگاه هــا و وبــگاه هــای الکترونیکــی )ســامانه هــای 
ارائــه خدمــات الکترونیکــی( در پورتــال ســازمان دامپزشــکی کشــور

تکمیل و ارسال گزارش اجرای حقوق شهروندی در سازمان دامپزشکی کشور 
درج اطالعات در تارنما )وب سایت( و درگاه پورتال اینترنتي و راه اندازي خط تلفن گویای سازمان

توانمندسازي نیروي انساني نیاز سنجي آموزشي کارکنان و مدیران 
تهیه بانک اطالعات جامع مدرسان دوره های تخصصی و عمومی در بانک مدرسان حائز شرایط تدریس 

برنامه ریزي و پیگیري براي اخذ مجوز و برگزاري دوره هاي آموزشي ، مبتني بر نیازهاي تعیین شده .
نظــارت بــر حســن اجــراي دوره هــاي آموزشــي و ارزشــیابي کیفیــت آمــوزش و بررســي اثــر بخشــي دوره هــاي آموزشــي و 

تهیــه و ارائــه گــزارش هــاي الزم .
تهیه شناسنامه آموزشي براي کارکنان.

همکاري در برنامه ریزي براي برگزاري ، بازآموزي و نوآموزي بخش غیر دولتي دامپزشکي .
نیاز سنجي آموزش هاي ترویجي بهره برداري مرتبط با دامپزشکي .

برنامه ریزي وپیگیري براي اخذ مجوزوبرگزاري دوره هاي آموزشي ترویجي براساس نیازهاي تعیین شده.
نظــارت بــر حســن اجــراي دوره هــاي آموزشــي ترویجــي و ارزشــیابي کیفیــت آمــوزش و بررســي اثــر بخشــي دوره هــاي 

برگــزار شــده.
برنامــه ریــزي و پیگیــري در جهــت ایجــاد تســهیالت الزم بــراي تحصیــل کارکنــان در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مربــوط 

.
برنامه ریزي و پیگیري براي اخذ مجوز و برگزاري دوره آموزشي خاص مدیران.

برنامــه ریــزي و نظــارت بــر طراحــي و اجــراي آزمون هــاي تخصصــي اســتخدام بــه منظــور تعییــن اثــر بخشــي آن هــا و 
ارائــه گــزارش هــاي الزم 

توسعه کمي و کیفي آموزش نیروي انساني
ایجــاد سیســتم مستندســازي و انتقــال تجربــه در بیــن پرســنل ایجــاد پایــگاه اطالعــات و تحقیقــات دامپزشــکي و هــم راســتا 

کــردن پــروژه هــاي تحقیقاتــي در ســطح کشــور
توسعه همکاري و استفاده از همه امکانات موجود در کشور

شناسایي و اولویت بندي نیازهاي تحقیقاتي کاربردي
افزایش توان مطالعاتي سازمان در زمینه ارزیابي کیفي دارو، مواد بیولوژیک و مواد غذایي



بررســی، تکمیــل و تصویــب برنامــه آموزشــی ســازمان دامپزشــکی کشــور و ادارات کل دامپزشــکی اســتان هــا در ســازمان اداری 
ــتخدامی کشور و اس

برگزاري دوره آموزشي براي کارکنان سازمان دامپزشکي کشور
صدور گواهینامه دوره هاي آموزش کارکنان سازمان دامپزشکي کشور

صدور و تمدید حکم مآموریت آموزشي کارکنان سازمان دامپزشکي کشور
تأیید گواهینامه آموزشي همکاران جهت ثبت در سامانه فراگیرآموزش کارکنان 

ثبت اطالعات مدرس جدید در سامانه فراگیر آموزش کارکنان
وارد نمودن اطالعات کتابشناسي کتاب ها در سیستم نرم افزار کتابخانه سازمان دامپزشکی کشور

ــه   ــاي الکترونیکــي در زمین ــاب ه ــت کت ــه دانشــجویان و  ثب ــان نام ــات پای ــای دامپزشــکی، اطالع ــه ه ــات مقال ورود اطالع
ــازمان   ــال س ــکي در پورت دامپزش

تهیه، ترجمه، ویرایش و تنظیم رسانه هاي ترویجي 
ــر  ــر نویــس برنامه هــاي شــبکه ي آمــوزش بناب ــه عنــوان زی ــرداري ب ــراي بهــره ب تهیــه  ي پیام هــاي ترویجــي ۱۵ کلمــه اي ب

درخواســت دفتــر ترویــج وزارت متبــوع و ســایر مــوارد
تهیه و تدوین متن سیماي دامپزشکي

تدوین و اعالم عناوین آموزش هاي ترویجي ویژه ي زنان روستایي و عشایري به دفتر ذیربط در وزارت متبوع
آموزش حضوري گروه هاي مخاطب فعالیت هاي ترویجي

تهیه، تکثیرو توزیع نشریه، پوستر، بروشور و اطالعیه ترویجي در سطح کشور
اجراي برنامه هاي رادیویي و تلویزیوني

توسعه و حمایت از بخش غیردولتي
شناســایي فضاهــا و امکانــات موجــود بــراي اشــتغال و بهــره گیــري از خدمــات دانــش آموختــگان دامپزشــکي و ســایر حــرف 

وابســته در حــوزه وظایــف قانونــي
ــون مدیریــت خدمــات  ــب مــواد ۲۲ و۲۴ قان ــراي انجــام وظایــف تصــدي گــري در قال ــي ب ــوان بخــش غیردولت اســتفاده از ت
کشــوري و آییــن نامــه هــاي مربوطــه از جملــه: تشــخیص و درمــان بیمــاري هاي،عملیــات مایــه کوبــي بیمــاري هــاي غیــر 

ــوازم و تجهیــزات دامپزشــکي اســتراتژیک، تولیــد، واردات، صــادرات و توزیــع دارو و مــواد بیولوژیــک و ســایر ل
ــي،  ــي، تحقیقات ــي، مطالعات ــاوره اي، فن ــات مش ــاي خدم ــرکت ه ــژه ش ــي دامپزشــکي بوی ــز بخــش غیردولت ــت از مراک حمای

ــکي ــزي دامپزش ــج و ممی ــوزش و تروی آم
توسعه خدمات الکترونیکي و کاهش مراجعات حضوري

ــاز و  ــورد نی ــزار م ــرم اف ــزار و ن ــه از ســخت اف ــز، پشــتیباني و اســتفاده بهین ــه منظــور تجهی ــزي ب ــه ری سیاســتگذاري و برنام
ســازماندهي و بــه روزرســاني سیســتم هــاي اتوماســیون اداري و ســایر سیســتم هــا و یکپارچــه ســازي آن هــا ، اجــراي طــرح 
ــي  ــي و اینترانت ــگاه اینترنت ــداري جای ــاد و نگه ــي، ایج ــزار، طراح ــرم اف ــه اي و ن ــاي رایان ــتم ه ــاء سیس ــل و ارتق ــاي تبدی ه

ــع نواقــص سیســتم هــاي موجــود.  ســازمان دامپزشــکي ومدیریــت رف
برنامــه ریــزي وپیــش بینــي آمــوزش هــاي الزم درخصــوص فنــاوري اطالعــات و امنیــت و افزایــش مهــارت هــاي تخصصــي 

مدیــران و کارکنــان و تدویــن و ابــالغ ضوابــط و دســتورالعمل هــاي بهــره بــرداري از تجهیــزات انفورماتیکــي.
ــک، عرضــه  ــازمان الکترونی ــق س ــور تحق ــزي منظ ــه ری ــي و برنام ــي و کیف ــداف کم ــداز ،اه ــط مشــي و چشــم ان ــن خ تعیی
ــاال  ــه اســناد ب ــا اســتناد ب ــت الکترونیــک ب خدمــات الکترونیکــي، کار از راه دور و اجــراي سیاســت هــاي کالن در حــوزه دول

ــات ابالغــي. ــه و مصوب ــن نام دســتي ، آیی



برنامــه ریــزي، مطالعــه و اقدامــات الزم در جهــت اســتقرار سیســتم هــاي بــدون کاغــذ در ســازمان، ایجــاد داشــبرد مدیریتــي 
بــراي مدیــران ارشــد ســازمان بــه منظــور دسترســي بــه آخریــن وضعیــت فعالیــت هــاي اصلــي ســازمان و ایجــاد و توســعه 

سیســتم مدیریــت دانــش بــه منظــور امــکان تبــادل اطالعــات کارشناســان ســازمان.
سیاســت گــذاري و برنامــه ریــزي بــه منظــور تدویــن و ابــالغ ضوابــط امنیتــي مربــوط بــه اتصــال رایانــه هــا و شــبکه ســازمان 
ــي،  ــن مخاطــرات امنیت ــل شــبکه و تعیی ــه وتحلی ــر حســن اجــراي آن، تجزی ــارج از ســازمان و نظــارت ب ــه شــبکه هاي خ ب
ارایــه راه حل هــا بــراي کاهــش آســیب پذیــري، تهدیــدات و ریســک هــا، طراحــي ســاختار مطمئــن بــراي شــبکه و تعییــن 

تجهیــزات و فناوري هــاي امنیتــي مــورد نیــاز و رفــع اشــکاالت در عملکــرد سیســتم امنیتــي.
برنامــه ریــزي و پیگیــري بمنظــور ارائــه و اجــراي طــرح جامــع امنیــت شــبکه و اطالعــات بــا توجــه بــه مصوبــات، آییــن نامــه 
هــا و قوانیــن ابالغــي، دادان آگاهــي بــه کارکنــان ســازمان در حفــظ امنیــت مســائل مرتبــط بــا حــوزه کاري، بــراي حفاظــت 

از دسترســي غیــر مجــاز بــه ســرویس هاي شــبکه، حفاظــت از داده هــا و حریــم خصوصــي شــهروندان
آگاهــي رســاني بــه کاربــران شــبکه در خصــوص روش هــاي جدیــد نفــوذ بــه سیســتم ها وروش هــاي مقابلــه بــا آن و اعمــال 
تغییــرات الزم در سیســتم امنیتــي شــبکه در راســتاي مقابلــه بــا تهدیدهــاي جدیــد و نظــارت بــر عملکــرد آن هــا بــراي انطبــاق 

بــا سیاســت هــاي امنیتــي حفاظتــي.
پوشش الکترونیکي تمامي فرآیندهاي نظارتي و اجرایي و ارائه تمام خدمات بصورت الکترونیکي

ایجاد سیستم یکپارچه ، پنجره واحد خدمات و داشبورد مدیریتي
ارتباط و مبادله اطالعات با سامانه هاي الکترونیک سایر دستگاه هاي اجرایي

شناسنامه دار کردن و ردیابي دام و فرآورده هاي دامي کشور
ــت  ــای امنی ــی شــدن طــرح ه ــر عملیات ــاي اداري طراحــی، توســعه و نظــارت ب ــردن سیســتم ه ــزه ک الکترونیکــي و مکانی

ــات اطالع
مقابله با حوادث و حمالت فضای مجازی و تحلیل، ارزیابی و مدیریت مخاطرات و اجرای آزمون مانور و تست نفوذ

ایجاد ساز و کار ثبت وقایع امنیت اطالعات و رصد وقایع و رویدادهای سایبری
ــی  ــا همــکاری واحدهــای متول ــان ب ــا، آگاهــی کارکن ــی آموزشــی جهــت ارتق ــه دســتورالعمل هــا و آگاهــی هــای امنیت تهی

ــی ــت ســایبری در ســطح مل امنی
)GIS.ivo.ir(  پشتیبانی سامانه های پایش دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل و سامانه مدیریت نظارت بهداشتي

)IVO.ir( پشتیبانی و توسعه پرتال سازمان دامپزشکی کشور
پروژه تدوین مدل فرآیندی و مدل داده ای نرم افزار جامع سازمان دامپزشکی

)SADA.ivo.ir(طراحی و توسعه سامانه جامع دامپزشکی
بهره برداری از سرویس ویدئو کنفرانس)شوکا( و برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس

)D.ivo.ir( پشتیبانی سامانه خدمات دارو درمان
)CERT.ivo.ir( پشتیبانی سامانه صدور مجوزها

)INN.ivo.ir( پشتیبانی سامانه مامورسراي سازمان
)E.ivo.ir(توسعه سامانه قرنطینه

)E.ivo.ir( پشتیبانی سامانه قرنطینه و اپلیکیشن اسب
)TRAIN.ivo.ir( پشتیبانی سامانه آموزش کارکنان

)TRACE.ivo.ir( پشتیبانی سامانه ردیابی و شناسایي دام
)TRACE.ivo.ir( توسعه سامانه ردیابی و شناسایي دام



)OPS.ivo.ir( پشتیبانی سامانه پرداخت آنالین
)NAMAD.ivo.ir( پشتیبانی سامانه مدیریت اخبار

)STAT.ivo.ir( پشتیبانی سامانه مدیریت خدمات آماری
)ERP.ivo.ir( پشتیبانی سامانه اتوماسیون اداری مروارید

)TESMA.ivo.ir( پشتیبانی سامانه مدیریت عملکرد دستگاه اجرایی
پشتیبانی سامانه مالی و بودجه و اعتبارات ، حسابداری ، حقوق و دستمزد )چارگون(

)EZAM.ivo.ir( پشتیبانی سامانه اعزام کارشناسان به خارج از کشور
مرکز تماس پشتیبانی و رفع مشکالت مراجعین و استانها

پشــتیبانی ارتبــاط ســامانه هــاي ســازمان باســامانه ســتاد مبــارزه باقاچــاق کاال ، ارز و گمــرک و پنجــره واحــد جهــاد کشــاورزی 
و ســازمان راهداری کشــور)کاوا(

طراحی  و راه اندازی ماژول ماده ۳۴ در سامانه جامع دامپزشکی
راه اندازی سرویس استعالم مدارک تحصیلی

راه اندازی بستر PGSB و استفاده از بستر دولت همراه
ــان«، »شــاهکار«،  ــی ایرانی دریافــت اســتفاده از ســرویس هــای اســتعالم بیــن دســتگاهی »EPL گمــرگ«، »کارپوشــه مل

ــی ســند )شــمس( در اتوماســیون اداری ــاده ســازی شناســه مل ــاع خارجــی« و »رصــد« ریاســت جمهــوری،  پی »اتب
استقرار سامانه پرسنلی و رفاه
پشتیبانی سامانه پیامک مگفا

پشتیبانی و توسعه شبکه
ارتقاء پهنای باند و راه اندازی دکل جدید  برای ارتباطات رادیوی مرکز تشخیص و ساختمان شماره ۲

ــا  ــن ه ــن تلف ــاط بی ــازمان  و ارتب ــانترال س ــا س ــاط ب طراحــی ســرویس IP Telephony جهــت ســرویس دهــی و ارتب
معمولــی و IP Phone هــا،  راه انــدازی IVR، شــامل صــف انتظــار مکالمــات کاربــران، voice mail،  ضبــط مکالمــات، 

IP Phone گــزارش گیــری و محاســبه هزینــه هــای تلفــن،  راه انــدازی زیرســاخت تمــاس تصویــری بیــن
طراحی و عقد قرارداد نصب و راه اندازی دستگاه pos برای پرداخت های بخش مالی

ــرای  ــر روی بســتر اینترانــت ب ــا شــبکه سراســری اینترانــت ) برقــراری ارتبــاط ب طراحــی جایگزینــی MPLS اســتان هــا ب
مراکــز اســتان هــا و شهرســتان هــای کل کشــور(

راه اندازی اتاق سرور جدید مرکزملي  تشخیص
پشتیبانی ارتباط با بستر )NIX( و GSB وزارت فناوری

)MAIL.ivo.ir( پشتیبانی سامانه پست الکترونیک
کلیــه امــور مربــوط بــه پشــتیبانی ســخت افــزاری و نــرم افــزاری رایانــه هــای ســازمان و  ارتقــاء و تجهیــز کامپیوتــر هــای 

کاربــران ســازمان، ســاختمان شــماره۲ و مرکــز تشــخیص.
پشتیبانی کاربران داخلی اینترنت و پست الکترونیکی و افزایش پهنای باند اینترنت به مقدار ضرورت 

پایش و مانیتورینگ تمامي سامانه ها، ارتباطات و تجهیزات.
پیگیری و راه اندازی sip trunk با مخابرات.

طراحی و پیاده سازی رایانش ابری.
پیگیری و دریافت خطوط E۱ برای سازمان.

تست امنیت سامانه های نرم افزاری سازمان.



جمع آوري ویندوزهاي xp  در سطح سازمان.
راه اندازي  همزمان port security  و Anti virus جهت امنیت کاربران  شبکه.

بروزرساني ویندوز سرورهاي تمامي سامانه ها.
تعویض سوییچ هاي قدیمي.

راه اندازي سرورهاي backup در مرکز تشخیص.
تجهیز منایع سخت افزاري دیتاسنترهاي سازمان مرکزي و مرکز ملي تشخیص )هارد و رم(.

تعویض باطري هاي ups و قرارداد با شرکت پشتبان براي بررسي ماهیانه.
پشتیباني سیستم سرمایشي دیتاسنتر با  بررسي ماهیانه.

مدیریت دسترسي شرکت هاي پشتیبان سامانه هاي سازمان.
. waf بروزرساني مستمر نرم افزار  تجهیزات امنیتي نظیر فایروال و

توسعه آمار و اطالعات
مطالعــه سیاســتگذاري،برنامه ریزي،نظــارت و پیگیــري بــراي اســتقرار سیســتم اصولــي وعلمــي جمــع آوري،آنالیــز وتحلیــل 

آمارهــا وگــزارش عملکــرد ایجــاد و راهبــری سیســتم مدیریــت امنیــت اطالعــات
اصالح گزارشات آماری سامانه های الکترونیک

افزودن گزارشات آماری الکترونیک به سامانه های سازمان دامپزشکی کشور
شروع فرایند استانداردسازی آمار

تنظیم فیلترینگ گزارشات
افزودن خروجی اکسل برای اخذ گزارشات آماری

تهیه RFP و پروپوزال گزارش ساز پویا و داشبورد مدیریتی  جهت مدیریت آمار و اطالعات از دانشگاه بهشتی
تهیه RFP و پروپوزال گزارش ساز پویا و داشبورد مدیریتی جهت مدیریت آمار و اطالعات

تکمیل و ارسال گزارشات درخواستی مرکز آمار ایران




