
بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي ،سياست ها و ضوابط تاسيس درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني   IVO/18/94 مقررات ملي دامپزشكي 
 

 

0 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

94/18/IVO 

January.2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقررات ملي دامپزشكي

IVO/18/94  

 1395 دي ماه

 

Iran veterinary organization  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

خيابان وليعصر، دوراهي يوسف آباد، ابتداي خيابان تهران، : آدرس

  سيدجمال الدين اسدآبادي، ساختمان سازمان دامپزشكي كشور

   88957252: دورنويس         88950876  -  88962380:تلفن     

  IVO.IR                                 .WWW:پايگاه اينترنتي    

     سياست ها و ضوابط تاسيس درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني و   

  بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي

  قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي) ٢(موضوع بند ج ماده 

  

  

 

  

  

  

  
  جمهوري اسالمي ايران

  

  

  

  
  وزارت جهاد كشاورزي

 



بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي ،سياست ها و ضوابط تاسيس درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني   IVO/18/94 مقررات ملي دامپزشكي 
 

 

1 

 

  

  

  

  

  

  

  فهرست

  

صفحه                                                                                        عنوان       

  

  ۲.............................................................................................................. هدف    

 ۲............................................................................ اصطالحات و ها ريف واژهاتع    

  ۳......................................................................................................سياست ها     

  ۴............................................................................................... تاسيسضوابط     

  ۸........................................ ويژگي ها، شرايط اختصاصي و الزامات محل تاسيس    

  ۱۰ .......................... اعتبار مجوز تاسيس، واگذاري، ابطال، بهره برداري و نظارت    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي ،سياست ها و ضوابط تاسيس درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني   IVO/18/94 مقررات ملي دامپزشكي 
 

 

2 

 

  كليات: فصل اول -الف

 :هدف -1

مجتمع هاي درماني، بيمارستان هاي  ،تعيين سياست ها و ضوابط حاكميتي و نظارتي براي صدور مجوز تاسيس درمانگاه ها

   .توسعه متوازن پوشش خدمات بهداشتي، پيشگيري، تشخيصي و درماني دامپزشكي به منظور دامپزشكي و مراكز مايه كوبي

   :اصطالحات و ها واژه فيتعار -2

  :است زير مفاهيم داراي رود، مي كار به ،مجموعه اين در كه اصطالحاتي و ها واژه

  .سازمان دامپزشكي كشور :سازمان -1-2

  .اسالمي ايرانسازمان نظام دامپزشكي جمهوري : سازمان نظام -2-2

  .اداره كل دامپزشكي استان: اداره كل -3-2

  .شوراي نظام دامپزشكي استان: نظام دامپزشكي استان -4-2

مجلـس شـوراي    1389مصـوب تيرمـاه    قانون افـزايش بهـره وري بخـش كشـاورزي و منـابع طبيعـي      : قانون افزايش بهره وري -5-2

  .اسالمي

  .حيوانات باغ وحشم، حيوانات آزمايشگاهي و پوستي وبزيان، زنبورعسل، كرم ابريشآ نوع ازحيوانات اهلي، طيور،ره :دام -6-2

داراي پروانه بهداشتي مانند مراكز نگهداري و پرورش دام (صنعتي نظام هاي موجود شامل دامداري هاي : دامدارينظام هاي  - 7-2

 -و سيستم هاي يكپارچه توليد  ...)پروري، زنبورداري و گاوداري، گوسفندداري، اسبداري، شترداري، مرغداري، شترمرغ داري، آبزي

  .حيوانات خانگي و حيوانات باغ وحش مي گردد -روستايي و عشايريدامداري هاي 

مجموعه اي است از مزارع و مراكز وابسته كه تحت يك مديريت يكپارچه و دفتر اشتغال به امور : 1سيستم يكپارچه توليد - 8-2

 .بي وابسته با اخذ مجوز و پروانه از مراجع ذي صالح، فعاليت مي نمايددرماني و مركز مايه كو

تاسـيس  مجوزي است كه در قالب سياسـت هـا و ضـوابط حـاكميتي سـازمان، بـراي متقاضـيان واجـد شـرايط          : مجوز تاسيس -9-2

  .صادر مي گرددتوسط سازمان نظام ، درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني، بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي

، درمانگـاه  ويژگي ها، شرايط اختصاصي و الزامات محل تاسـيس به منظور انطباق توسط سازمان و مميزي كه  بازرسي :نظارت -10-2

  .صورت مي پذيرد، مجتمع درماني، بيمارستان دامپزشكي و مركز مايه كوبي، براساس سياست هاي حاكميتي اعالمي سازمان

به مركزي اطالق مي شود كه براساس سياست ها، ضوابط و برنامه هاي سازمان در انجـام امـور   : دامپزشكي )كلينيك(درمانگاه  -11-2

در محل درمانگاه از طريق پـذيرش دام،   ييبه صورت سرپايا نيمه وقت  به طور تمام وقت و بهداشتي، پيشگيري، تشخيصي و درماني

  . فعاليت مي نمايد محدوده جغرافيايي تعيين شده،دراز طريق اعزام اكيپ هاي سيار معاينه، آزمايش، تجويز دارو و يا 

به مركزي اطالق مي شود كه بر اساس سياست ها، ضـوابط و برنامـه هـاي سـازمان     : دامپزشكي) كلينيكپلي (مجتمع درماني  -12-2

حـداقل دو  (به صورت سـرپايي در محـل مجتمـع درمـاني      به طور تمام وقت و در انجام امور بهداشتي، پيشگيري، تشخيصي و درماني

                                                   
1
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يا از طريق اعزام اكيپ هاي سيار در محدوده جغرافيـايي تعيـين شـده،    و از طريق پذيرش دام، معاينه، آزمايش، تجويز دارو  )درمانگاه

   .فعاليت مي نمايد

 در انجـام امـور  بط و برنامـه هـاي سـازمان    به مركزي اطالق مي گردد كه براساس سياسـت هـا، ضـوا   : بيمارستان دامپزشكي -13-2

از طريـق پـذيرش دام، معاينـه، آزمـايش، تجـويز دارو، جراحـي و        بـه صـورت شـبانه روزي    بهداشتي، پيشگيري، تشخيصي و درماني

ده، قرار دام در محدوده جغرافيايي تعيـين شـ  تدرصورت لزوم بستري كردن در محل بيمارستان و يا اعزام اكيپ هاي سيار به محل اس

  . فعاليت مي نمايد

مايه كوبي  در انجام اموربه مركزي اطالق مي گردد كه بر اساس سياست ها، ضوابط و برنامه هاي سازمان : مركز مايه كوبي -14-2

  .نمايدمي فعاليت ، به صورت تمام وقت در محدوده جغرافيايي تعيين شده )واكسيناسيون(

 كارشناس كمك دامپزشكي، هاي رشته سايركارشناسان آزمايشگاهي، علوم كارشناس شامل: دامپزشكي حرفه هاي رده ساير -15-2

شود كه براي اشتغال و فعاليت آن ها در مراكز موضوع اين ابالغيه توسط سازمان،  مي دامپزشكي تكنسين و كاردان دامپزشكي،

  .كارت اشتغال صادر خواهد گرديد

 براي شرايط واجد متقاضي درخواست به بنا ،ابالغيه اين موضوع مراكز تاسيس از پس كه است اي پروانه: اشتغال پروانه -2- 16

  .شود مي صادر سازمان، توسط ،در اين مراكز فعاليت انجاماشتغال و 

  سياست ها: فصل دوم -ب

 :سياست ها -3

   :مجتمع هاي درماني، بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي، عبارتند از ها،درمانگاه  سياست هاي سازمان در تاسيس

ساختارهاي  -دامداري هاي صنعتيبا انواع نظام هاي دامداري شامل  توسعه مراكز بهداشتي، پيشگيري و درماني متناسب - 1-3

 .وز و باغ وحشحيوانات خانگي و دست آم -دامداري هاي روستايي و عشايري -هاي يكپارچه توليد 

ايجاد و حمايت از توسعه مراكز بهداشتي، پيشگيري و درماني دامپزشكي روستايي و عشايري به منظور تجميع خدامات  - 2-3

 .دامپزشكي در محدوده هاي جغرافيايي مشخص

 .توسعه مراكز بهداشتي، پيشگيري و درماني اختصاصي و تخصصي دامپزشكي - 3-3

 .پذيري و پاسخگويي شاغلين مراكز بهداشتي، پيشگيري و درماني دامپزشكيافزايش ميزان مسئوليت  - 4-3

 . استفاده از توان مراكز بهداشتي، پيشگيري و درماني دامپزشكي غيردولتي از طريق خريد خدمت - 5-3

موازين علمي، افزايش نظارت در مراكز بهداشتي، پيشگيري و درماني دامپزشكي در فرآيند تجويز و مصرف دارو منطبق با  -6-3

 .ضوابط و مقررات مرتبط

  . ها در سامانه هاي الكترونيكي سازمان افزايش كميت و بهبود كيفيت ثبت وگزارش عملكرد و رخداد بيماري - 7-3

ايجاد آمادگي براي واكنش سريع مقابله با بيماري هاي نوپديد، بازپديد، تهديدات زيستي و خدمات امدادي دامپزشكي  -8-3

  . درحوادث و سوانح غيرمترقبه و بالياي طبيعي

 . ارتقاء رفاه و رعايت حقوق حيوانات - 9-3

 . و درماني دامپزشكي به صورت الكترونيكيصدور مجوزها و ساير فرآيندهاي اجرايي مراكز بهداشتي، پيشگيري  -10-3
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  ضوابط : فصل سوم -ج

  ضوابط تاسيس -4

حـد نصـاب   ضوابط تاسيس درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني، بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي شامل شـرايط متقاضـي،   

  :محل تاسيس، به شرح زير مي باشد نحوه محاسبه امتياز و ويژگي ها، شرايط اختصاصي و الزاماتامتياز مورد نياز، 

  شرايط متقاضي اخذ مجوز تاسيس درمانگاه، مجتمع درماني، بيمارستان دامپزشكي و مراكز مايه كوبي -4 -1

  . دارا بودن تابعيت جمهوري اسالمي -1-1-4

  . دانشنامه دكتراي عمومي دامپزشكي /دارا بودن حداقل مدرك -2-1-4

  .با ارايه كارت معتبر) ويژه آقايان(ت يا معافيت قانوني انجام خدمت دوره ضرور -4- 3-1

  .  داشتن عضويت در سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران با ارايه كارت عضويت معتبر -1-4- 4 

  .  نداشتن اعتياد به مواد مخدر با ارايه گواهي از مراجع ذيربط -4- 5-1

  .  ذيربطموثر با ارايه گواهي از مراجع  يينداشتن سابقه محكوميت جزا - 6-1-4

موضوع مجازات هاي انتظامي مندرج ) ط(و ) ح(، )ز(، )و(محروميت از اشتغال به حرفه دامپزشكي مطابق بندهاي نداشتن  -4- 7-1

  .   آئين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشكي در دوره محكوميت) 20(در ماده 

عدم اشتغال دردستگاه ها و سازمان هاي دولتـي اعـم از لشـگري وكشـوري، موسسـات آمـوزش عـالي و نهادهـاي عمـومي           -8-1-4

   .غيردولتي

  .  نداشتن هرگونه پروانه يا مجوز اشتغال از سازمان يا مراجع ذي صالح ديگر -9-1-4

  . )1(كسب حد نصاب امتياز الزم بر اساس جدول شماره  -10-1-4

ساير متقاضيان حقيقي و حقوقي با اخذ موافقت اوليه مي تواننـد نسـبت بـه سـرمايه گـذاري و احـداث بيمارسـتان، مجتمـع         : تبصره

درماني و درمانگاه دامپزشكي اقدام كنند، در اين گونه موارد مجوز تاسيس مربوط فقط به نام دامپزشـكان واجـد شـرايط، صـادر مـي      

  .شود

  تاسيس مجوزياز براي صدور حداقل امتياز مورد ن -1جدول شماره

 حد نصاب امتياز محل استقرار رديف

 1700 شهر تهران 1

 1600 *)بجز شهر تهران(كالن شهرها  2

 1500 )بجز تهران و ساير كالن شهرها(مراكز استان ها  3

 1400 **) 3و 1،2(بجز شهرستان هاي موضوع بندهاي (مراكز شهرستان ها  4

 1300 ساير شهرها  5

  1200  شهرهاي كمتر توسعه يافته  6

 1100 مراكز بخش ها و دهستان ها  7
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و ساير شهرهاي داراي جمعيت يك ميليون نفر و باالتر از آن قم  ،شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، كرج، تبريز، شيراز، اهواز درحال حاضر* 

  .وندبه صورت رسمي كالن شهر محسوب مي شكه 

   .خواهد بود) 1(جدول شماره  3شهرري، شهريار و اسالم شهر، معادل رديف شهرستان هاي ورامين، **

  نحوه محاسبه امتياز -2-4

 بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي ،محاسبه امتياز مورد نياز براي صدور مجوز تاسيس درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني

  .انجام مي پذيرد) 6و 2،3،4،5(بر اساس جداول شماره 

كليه مستندات مربوط به نحوه محاسبه هرمتقاضي بايد در پرونده مربوط بايگاني و براي بررسي هاي بعدي در دسترس : 1تبصره

  .باشد

  .هرپنج سال يك بار، مورد بازنگري قرار خواهد گرفت) 6و 1،2،3،4،5(جداول شماره  -2تبصره 

  امتياز مدارك تحصيلي -2-4- 1

   متقاضي امتياز مدارك تحصيليمباني محاسبه  -2جدول شماره 

 امتياز شاخص ها رديف

 DVM( 1000(دكتري عمومي دامپزشكي  1

 MSc  ،  MPVM،MPH( 1100( ي مرتبطتحصيالت تكميلي در ساير گرايش ها به همراهدكتري عمومي  2

 MSc( 1150(علوم باليني دامپزشكيگرايش هاي درتحصيالت تكميلي  به همراهدكتري عمومي  3

 DVSc( 1200 و Ph.D( ي دامپزشكيتحصيالت تكميلي در ساير گرايش هابه همراه دكتري عمومي  4

  DVSc ( 1300و Ph.D( علوم باليني دامپزشكيتحصيالت تكميلي در گرايش هاي  به همراهدكتري عمومي  5

  

  امتياز سابقه كار - 2-2-4

بر اساس  بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي ،هاي درماني درمانگاه ها، مجتمعامتياز سابقه كار براي صدور مجوز تاسيس 

  .محاسبه مي شود) 3(جدول شماره 

بر اساس پروانه تمام وقت (منظور از سابقه كار دامپزشكي، سوابق كاري متقاضي در سازمان و يا بخش غيردولتي دامپزشكي : 1تبصره

  .باشدو با مدرك حداقل دكتري عمومي دامپزشكي مي  )معتبر

  .درصد امتياز در نظر گرفته مي شود 75امتياز سابقه كار دامپزشكي در ساير مراكز و موسسات مرتبط با دامپزشكي، معادل : 2تبصره
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  متقاضي مباني محاسبه امتياز سابقه كار -3جدول شماره 

 امتيازساليانه شاخص ها رديف

 50 شهرتهرانسابقه كار دامپزشكي در 1

 55 )بجز تهران(كالن شهرها دامپزشكي درسابقه كار  2

 60 )جز تهران و كالن شهرهاب(دامپزشكي در مراكز استان ها  سابقه كار 3

 65 سابقه كار دامپزشكي مراكز شهرستان ها  4

 70 سابقه كار دامپزشكي در ساير شهرها  5

 75  ي كمتر توسعه يافتهسابقه كار دامپزشكي در شهرها  6

 85 مراكز دهستان هاسابقه كار دامپزشكي در  7

  

  بومي بودنامتياز  - 4- 3-2

بر  درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني و بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبيبراي صدور مجوز تاسيس  بومي بودنامتياز 

  .محاسبه مي شود) 4(اساس جدول شماره 

  :افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند، متقاضي بومي تلقي مي گردند :تبصره

  .شهرستان يا استان محل تولد متقاضي يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي تاسيس مركز، يكي باشد -1

كه شهرستان يا استان محل ) از شاغل و يا بازنشستهاعم (همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح  -2

  .خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين يا همسر متقاضي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي تاسيس آنان، يكي باشد

را به صورت متوالي يا متناوب در  )، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاهييابتدا(متقاضي حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي  -3

  . شهرستان و يا استان مورد تقاضا براي تاسيس واحد، طي كرده باشد

متقاضي يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براي  -4

  .تاسيس مركز را داشته باشد

ل از سنوات خدمتي خود را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براي متقاضي حداقل پنج سا -5

  .تاسيس مركز، طي كرده باشد

  متقاضيمباني محاسبه امتياز بومي بودن  -4جدول شماره 

 امتياز شاخص ها رديف

 100 بومي بودن در استان مورد درخواست مجوز 1

 200 مورد درخواست مجوزبومي بودن در شهرستان  2
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  امتياز سابقه ايثارگري - 4-2-4

درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني و بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه  امتياز ويژه سابقه ايثارگري براي صدور مجوز تاسيس

  .محاسبه مي شود )5(بر اساس جدول شماره  امتياز و منحصرا براي يك بار در كشور اعطاء و 150حداكثر تا  كوبي

  متقاضي مباني محاسبه امتياز سابقه ايثارگري -5جدول شماره 

  امتياز  شاخص ها  رديف

  رزمندگان با تائيد نيروي مقاومت بسيج مركز، نيروهاي نظامي با گواهي  1

  از ستاد مشترك نيروي مربوطه يا يگان مربوطه و جهادگران با تائيد  

  داوطلبانه درجبههوزارت جهاد كشاورزي بر حضور 

  امتياز به ازاي هر ماه 10

  جانبازان با تائيد درصد جانبازي از سوي بنياد جانبازان انقالب اسالمي مركز تا   2

  * درصد جانبازي 25

  امتياز 50

  امتياز به ازاي هر ماه اسارت  10  آزادگان با تائيد ستاد رسيدگي به امور آزادگان  3

  امتياز 150فرزند، همسر و پدر و مادر شهيد  -   بنياد شهيدخانواده شهدا با تائيد   4

  امتياز 50برادر و خواهر شهيد  - 

  .امتياز، اضافه مي شود 30درصد  5به ازاي افزايش هر * 

  آموزشيامتياز  -5-2-4

بر اساس  مايه كوبي درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني و بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكزبراي صدور مجوز تاسيس  آموزشيامتياز 

  .محاسبه مي شود) 6(جدول شماره 

  متقاضي مباني محاسبه امتياز آموزشي - 6جدول شماره 

  امتياز  شاخص ها  رديف

 40 امتياز 4شركت در دوره ها وكارگاه هاي آموزشي دامپزشكي مرتبط، هر روز  1

 20 امتياز 2شركت دركنگره ها، سمينارها و سمپوزيوم هاي دامپزشكي هر روز  2

 25 امتياز 5دركنگره ها، سمينارها و سمپوزيوم هاي دامپزشكي، هر مقاله ) سخنراني(ارايه مقاالت  3

 15 امتياز 3دركنگره ها، سمينارها و سمپوزيوم هاي دامپزشكي، هر مقاله ) پوستر(ارايه مقاالت  4

 15 امتياز 3پژوهشي معتبر، هر مقاله  - چاپ مقاالت دامپزشكي در نشريات علمي 5

 10 امتياز 2ترويجي معتبر، هر مقاله  - چاپ مقاالت دامپزشكي در نشريات علمي 6

 40 امتياز  4تدريس در دوره ها و كارگاه هاي آموزشي مرتبط، هر روز  7

 60 20، هر جلد كتاب )تاليف(چاپ كتب علمي مرتبط دامپزشكي  8

 45 15جلد كتاب ، هر )ترجمه(چاپ كتب علمي مرتبط دامپزشكي  9

 60 امتياز 20اختراع و اكتشاف و برندگان جشنواره هاي علمي مرتبط، هر مورد  10

  . گرفته مي شودساعت در نظر 6ر روز آموزش معادل ه: 1تبصره
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درمانگاه ها، به گواهينامه هاي معتبر ارايه شده تا ده سال قبل از درخواست متقاضي براي تاسيس  4و1،2،3رديف هاي امتياز : 2تبصره

  .، تعلق مي گيردمجتمع هاي درماني و بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي

 10درصد و براي سايرين  40درصد، نفر سوم  50درصد، براي نفر دوم  60ميزان امتياز براي مسئول يا نگارنده اول مقاله يا كتب : 3تبصره

  .درصد در نظرگرفته مي شود

  :يط اختصاصي و الزامات محل تاسيسويژگي ها، شرا -5

  :دامپزشكي )كلينيك(درمانگاه  -1-5

جهـت  (يـا تخصصـي    )جهت يك نوع دام(اختصاصي  ،)جهت چند نوع دام(درمانگاه دامپزشكي حسب مورد مي تواند به صورت عمومي 

  .فعاليت نمايد ،)انجام يك نوع عمليات روي يك يا چند نوع دام

  : دركشور به شرح زير، طبقه بندي مي گردند دامداريدرمانگاه هاي دامپزشكي برمبناي نظام هاي 

  تخصصي حيوانات خانگي و حيوانات باغ وحش/ اختصاصي / درمانگاه هاي دامپزشكي عمومي  -1-1-5

 :مانندهاي صنعتي  دامداريتخصصي / اختصاصي / درمانگاه دامپزشكي عمومي  -2-1-5

    )گاو،گوسفند، بز، شتر( درمانگاه دامپزشكي اختصاصي نشخواركنندگان -1-2-2-5

  ) اسب(درمانگاه دامپزشكي اختصاصي تك سمي ها  -2-2-2-5

  درمانگاه دامپزشكي اختصاصي طيور -3-2-2-5

  درمانگاه دامپزشكي اختصاصي آبزيان -4-2-2-5

  درمانگاه دامپزشكي اختصاصي زنبورعسل -5-2-2-5

  دامپزشكي درمانگاه تخصصي جراحي -6-2-2-5

  درمانگاه تخصصي مامايي، باروري و ناباروري دامپزشكي  -7-2-2-5

  درمانگاه تخصصي پرتونگاري و سونوگرافي تشخيصي دامپزشكي  -8-2-2-5

  . )دانشكده هاي دامپزشكيدرصورت ايجاد رشته تخصصي در (درمانگاه تخصصي طب سنتي و مكمل دامپزشكي  -9-2-2-5

بهداشـتي، پيشـگيري،   خـدمات   ايـه ارمسـئوليت  اين درمانگاه هـا  : عشايري درمانگاه هاي عمومي دامپزشكي روستايي و -3-1-5

  . داشتخواهند را به صورت تمام وقت  در محدوده جغرافيايي خود به دام هاي روستايي و عشايري تشخيصي و درماني

وراديـوگرافي   مسـتقيم  هـاي  آزمـايش انجـام   كـردن دام بـوده و مجـاز بـه    درمانگاه هاي دامپزشكي فاقـد امكانـات بسـتري     -4-1-5

  .، مي باشند...)راديولوژي، سونوگرافي و(

  .هاي معمول آزمايشگاهي آزمايشات مستقيم عبارت است از برداشت نمونه و تشخيص آن براساس روش: 1تبصره

مسـتلزم دريافـت   در درمانگـاه دامپزشـكي،    ثابت و قابل حمـل و متحـرك   )پرتوتشخيصي(ه از دستگاه هاي مولد پرتو استفاد: 2تبصره

  .مي باشد )دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور -سازمان انرژي اتمي ايران(از مراجع ذي صالح  مجوزهاي الزم

  .درمانگاه هاي دامپزشكي بايد مجهز به تجهيزات درمانگاهي الزم بر اساس نوع درمانگاه باشد: 3تبصره

با رعايـت ضـوابط و مقـررات زيسـت محيطـي و       حاشيه شهرهاو در داخل هاي دامپزشكي محل تاسيس و استقرار درمانگاه  -5-1-5

  . و داشتن فاصله با نواحي روستايي مطرح نمي باشداست بالمانع شهرداري 
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خواهد  ها بخش و بزرگ روستاهاي ها، دهستانمراكز  درروستايي و عشايري  دامپزشكيعمومي  درمانگاه استقرار محل - 6-1-5

  . بود

ذيل توسط اداره كل با همكاري  هاي شاخص به توجه با دامپزشكي روستايي و عشايريعمومي كرد درمانگاه عمل حوزه -5- 7-1

و اعالم  تعيين حداكثر سه ماه پس از اين ابالغيه، بايد ،)درصورت وجود( مرتبط نظام دامپزشكي استان و تشكل هاي دامپزشكي

  :گردد

  پوشش تحت دامي جمعيت �

  دامي جمعيت تراكم و پراكنش �

   و مراتع روستاها پراكنش و ييجغرافيا وضعيت �

  اقليمي شرايط �

  انساني جمعيت �

  كاري ظرفيت و توان و كار حجم �

 دارنده و گردد قيد تاسيس مجوز متن درروستايي و عشايري بايد  دامپزشكيعمومي  درمانگاه محدوده جغرافيايي فعاليت: تبصره

 يك بار سال 5 هر ناحيه هر براي شده تعيين حوزه عملكردي /واحدها تعداد .باشد مي محدوده درهمان فعاليت به مجاز صرفا مجوز

  .مورد بازنگري قرار خواهد گرفت ،شاخص هاي فوق الذكر تغييرات پايه بر

 متـر مربـع بـراي    35 بنـاي حـداقل   دامپزشـكي بـا زيـر    درمانگـاه مدارك و مستندات مالكيت و يا قرارداد اجاره معتبر مكان  -8-1-5

درمانگـاه  و  درمانگـاه دامپزشـكي اختصاصـي آبزيـان     -درمانگـاه دامپزشـكي اختصاصـي طيـور    ، حيوانات خـانگي درمانگاه دامپزشكي 

امكانـات مـورد   فضـاها و  با در نظرگرفتن  براي ساير درمانگا ه ها، حسب تقاضا مربعمتر 50 و حداقل دامپزشكي اختصاصي زنبورعسل

  . به نظام دامپزشكي استان تحويل گردد بايد توسط متقاضي اين ابالغيه، )7(جدول شماره  بر اساس نياز

 نواقص درصورت در. مكان پيشنهادي بايد بر اساس ضوابط مندرج در اين ابالغيه مورد تاييد نظام دامپزشكي استان قرارگيرد: تبصره

  .اقدام نمايددر زمان مشخص شده  نواقصبه رفع نسبت ، متقاضي بايد مكان معرفي شده

با معرفي دكتر دامپزشك واجد شرايط براي اخذ پروانه اشـتغال در  ، مي توانند دامپروريمجتمع هاي بزرگ كشت و صنعت  -9-1-5

  .به سازمان اقدام نمايند تحت پوشش خود دامپروي هايدرمانگاه دامپزشكي اختصاصي 

  .در صورت انجام امور درماني توسط مسئول فني بهداشتي مجتمع، نياز به اخذ پروانه اشتغال نخواهد بود :تبصره

سيستم هاي يكپارچه توليد مشروط به كسب مجوز از وزارت جهاد كشاورزي يا ساير مراجع ذي صالح مي توانند بـا اخـذ    -10-1-5

ردرماني و مركز مايه كوبي وابسته نسبت به ارايه خدمات موضـوع ايـن ابالغيـه در    پروانه اشتغال از سازمان و ايجاد دفتر اشتغال به امو

  .سطح واحدهاي تحت پوشش خود اقدام كنند

نحوه ايجاد و فعاليت دفتر اشتغال به امور درماني و مركز مايه كـوبي وابسـته سيسـتم هـاي يكپارچـه توليـد، بايـد بـر اسـاس           :تبصره

  . اشدضوابط و مقررات ابالغي سازمان ب
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  :دامپزشكي )يپلي كلينيك ها(درماني مجتمع هاي  -2-5

حسب مورد مي توانـد بـه صـورت عمـومي     دامپزشكي متشكل از حداقل دو درمانگاه دامپزشكي مكاني است مجتمع درماني  -1-2-5

   .فعاليت نمايد )نوع دامجهت انجام يك نوع عمليات روي يك يا چند (يا تخصصي  )براي يك نوع دام(، اختصاصي )براي انواع دام(

 مجتمع و براي هر درمانگاه حـداقل  رئيسحداقل يك نفر دكتر دامپزشك به عنوان موسس و دامپزشكي  مجتمع درمانيدر  -2-2-5

همكاري خواهنـد نمـود و هريـك در    و رئيس مجتمع مسئول درمانگاه با دارنده مجوز تاسيس به عنوان يك نفر دامپزشك كلينيسين 

  .نه اشتغال خود، پاسخگوي مسئوليت هاي محوله، مي باشندمحدوده پروا

  .دامپزشك موسس و رئيس مجتمع درماني دامپزشكي مي تواند مسئوليت يكي از درمانگاه هاي مجتمع را نيز عهده دار باشد :تبصره

وراديـوگرافي   مسـتقيم  هـاي  آزمـايش انجـام   فاقد امكانات بسـتري كـردن دام بـوده و مجـاز بـه      دامپزشكي مجتمع درماني -3-2-5

  .مي باشند ...)راديولوژي، سونوگرافي و (

  .مجتمع درماني دامپزشكي بايد مجهز به تجهيزات درمانگاهي الزم بر اساس نوع درمانگاه هاي مجتمع باشد: 1تبصره

مسـتلزم  امپزشـكي،  در مجتمـع درمـاني د   ثابت و قابـل حمـل و متحـرك    )پرتوتشخيصي(ه از دستگاه هاي مولد پرتو استفاد: 2تبصره

  .مي باشد )دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور -سازمان انرژي اتمي ايران(از مراجع ذي صالح  مجوزهاي الزمدريافت 

بـا رعايـت ضـوابط و مقـررات زيسـت محيطـي و        حاشيه شـهرها و يا در داخل مجتمع هاي درماني محل تاسيس و استقرار  -4-2-5

  . و داشتن فاصله با نواحي روستايي مطرح نمي باشداست بالمانع شهرداري 

متر مربع براي  70 مجتمع درماني دامپزشكي با زيربناي حداقل مدارك و مستندات مالكيت و يا قرارداد اجاره معتبر مكان -5- 5-2

 ي اختصاصي آبزيان،درمانگاه هاي دامپزشك درمانگاه هاي دامپزشكي اختصاصي طيور، درمانگاه هاي دامپزشكي حيوانات خانگي،

براي براي ساير درمانگاه هاي دامپزشكي حسب تقاضا مربع متر 100 درمانگاه هاي دامپزشكي اختصاصي زنبور عسل و حداقل

مورد نياز بر اساس جدول  و امكانات ساختمان هاي جديد يا تغييرات اصالحي ساختمان هاي موجود، با در نظرگرفتن فضاهااحداث 

   .توسط متقاضي تهيه و به نظام دامپزشكي استان تحويل مي گردد غيه،اين ابال )7(شماره 

نواقص صورت در. مكان پيشنهادي بايد بر اساس ضوابط مندرج در اين ابالغيه مورد تاييد نظام دامپزشكي استان قرار گيرد: 1تبصره

  .نمايداقدام در زمان مشخص شده  نواقصبه رفع نسبت ، متقاضي بايد مكان معرفي شده در

  :كيشبيمارستان هاي دامپز -3-5

/ درمانگـاه عمـومي   ( بخش هاي مورد نياز مانند اورژانـس، درمانگـاه   با دارا بودنبيمارستان دامپزشكي حسب مورد مي تواند  -1-3-5

  .، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه، جراحي، مامايي، بستري و ايزوله، فعاليت نمايد)تخصصي/ اختصاصي 

بخـش هـاي    باشـد،  آبزيـان درمانگـاه اختصاصـي    يـا اختصاصي طيور هاي دامپزشكي كه فقط داراي درمانگاه در بيمارستان : 1تبصره

  .بستري و مامايي، ضروري نيست

با رعايت ضوابط و مقررات زيسـت محيطـي    حاشيه شهرهاو يا در داخل بيمارستان هاي دامپزشكي محل تاسيس و استقرار  -2-3-5

  . و داشتن فاصله با نواحي روستايي مطرح نمي باشداست ع بالمانو شهرداري 

حسب متر مربع  350دامپزشكي با زيربناي حداقل  بيمارستان مدارك و مستندات مالكيت و يا قرارداد اجاره معتبر مكان -5- 3-3

فضاهاي مورد نياز بر اساس ساختمان هاي جديد يا تغييرات اصالحي ساختمان هاي موجود، با در نظرگرفتن احداث براي تقاضا 
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   .توسط متقاضي تهيه و به نظام دامپزشكي استان تحويل مي گردد اين ابالغيه، )7(جدول شماره 

نواقص صورت در. مكان پيشنهادي بايد بر اساس ضوابط مندرج در اين ابالغيه مورد تاييد نظام دامپزشكي استان قرار گيرد: 1تبصره

  .اقدام نمايددر زمان مشخص شده  نواقصبه رفع نسبت يد ، متقاضي بامكان معرفي شده در

يك نفر دامپزشك  بيمارستان، رئيسحداقل يك نفر دكتر دامپزشك به عنوان موسس و دامپزشكي در بيمارستان  -5- 4-3

كلينيسين مسئول درمانگاه، يك نفر مسئول فني آزمايشگاه، يك نفر دامپزشك مسئول فني داروخانه، يك نفر متخصص جراحي و 

به صورت تمام وقت در اداره بيمارستان با دارنده مجوز تاسيس همكاري خواهند نمود و هريك در محدوده  يييك نفر متخصص ماما

  .پاسخگوي مسئوليت هاي محوله، مي باشند پروانه اشتغال خود،

بـه جـاي متخصصـين جراحـي و     آبزيـان،   يا درمانگـاه اختصاصـي  طيور اختصاصي با درمانگاه  هاي دامپزشكي در بيمارستان: 1تبصره

جـاي  اختصاصي حيوانات خانگي و باغ وحش بـه  با درمانگاه  دامپزشكي مامايي، يك نفر متخصص در گرايش مربوطه و در بيمارستان

  . جايگزين مي شود ،متخصص مامايي، يك نفر متخصص داخلي دام كوچك

مدرك تحصيلي دكتـري عمـومي دامپزشـكي انتخـاب     حداقل از بين دارندگان  دامپزشكي مسئول فني آزمايشگاه بيمارستان: 2تبصره

ايشـگاهي دامپزشـكي در   درصورت به كـارگيري كارشـناس ارشـد علـوم آزمايشـگاهي دامپزشـكي يـا كارشـناس علـوم آزم          .مي شود

  .آزمايشگاه بيمارستان، مسئوليت فني آزمايشگاه به عهده رئيس بيمارستان خواهد بود

در بيمارستان هاي با درمانگاه اختصاصي و تخصصي داروخانه دامپزشكي وابسته صرفا مجاز بـه تـامين داروهـاي اختصاصـي     : 3تبصره

مرتبط با گرايش فعاليت درمانگاه بيمارستان و نسخه پيچي براي نسخ همان بيمارستان است و زير نظر مسئول درمانگاه قـرار خواهـد   

  .    داشت

  .درمانگاه هاي بيمارستان باشد/بيمارستان دامپزشكي بايد مجهز به تجهيزات الزم بر اساس گرايش فعاليت درمانگاه: 4تبصره

مسـتلزم دريافـت   در بيمارسـتان دامپزشـكي،    ثابت و قابل حمل و متحرك )پرتوتشخيصي(ه از دستگاه هاي مولد پرتو استفاد: 5تبصره

  .مي باشد )دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور -انرژي اتمي ايرانسازمان (از مراجع ذي صالح  مجوزهاي الزم

فعاليت بيمارستان دامپزشكي به صورت شبانه روزي بوده و مديريت بيمارسـتان موظـف اسـت بـراي ايـام خـارج از سـاعات         -5-3-5

پروانه اشـتغال،   داراياجد شرايط خود در قالب كشيك يا از افراد وواجد شرايط نوبت شبانه از كاركنان / موظف كاري روزانه و شيفت 

  .استفاده نمايد

  :مراكز مايه كوبي -4-5

  :به شرح زير مجاز به فعاليت مي باشندبه صورت مستقل يا وابسته  مراكز مايه كوبي در محدوده جغرافيايي تعيين شده -1-4-5

دامـداري هـاي روسـتايي و عشـايري تحـت      ي مايه كوبصرفا براي  ،در قالب درمانگاه هاي دامپزشكي روستايي و عشايري -1-1-4-5

  .پوشش درمانگاه به صورت وابسته

حيوانات خـانگي و يـا حيوانـات بـاغ     مايه كوبي براي صرفا  ،در قالب درمانگاه هاي دامپزشكي حيوانات خانگي و باغ وحش -2-1-4-5

   .به صورت وابستهتحت پوشش درمانگاه وحش 

  .صرفا زير نظر و با مسئوليت مسئول فني كارخانه جوجه كشي به صورت وابستهدرقالب كارخانه هاي جوجه كشي  -3-1-4-5
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در قالب درمانگاه دامپزشكي مجتمع هاي بزرگ كشت و صنعت دامپروري، صرفا براي مايه كوبي دام هاي تحـت پوشـش    -4-1-4-5

  .به صورت وابسته

چه توليد صرفا براي مايه كوبي دام هاي تحـت پوشـش   در قالب مديريت بهداشت و درمان دامپزشكي سيستم هاي يكپار -5-1-4-5

  .به صورت وابسته

در قالب مديريت بهداشت و درمان دامپزشكي  يا تحت نظر مسئول فنـي بهداشـتي مـزارع اليـن، اجـداد، مـادر و مراكـز         -6-1-4-5

  .اصالح نژاد صرفا براي مايه كوبي دام هاي تحت پوشش به صورت وابسته

  .دامداري هاي صنعتي به صورت وابستهمايه كوبي درمانگاه هاي دامپزشكي براي ر سايدر قالب  -7-1-4-5

برحسـب گـرايش    هـاي دامپزشـكي   بيمارسـتان درمانگـاه هـاي   و دامپزشكي مجتمع هاي درماني  درمانگاه هايدر قالب  -8-1-4-5

  .به صورت وابسته فعاليت آن ها

مستلزم قرارداد با اعتبار مدت حداقل يك ساله بين مـديريت دامـداري و مسـئول    انجام مايه كوبي در دامداري هاي صنعتي : 1تبصره

  .درمانگاه دامپزشكي مي باشد

افراد مايه كوب كه در مراكز مايه كوبي وابسته مجتمع هاي بزرگ كشت و صنعت دامپروري، سيستم هـاي يكپارچـه توليـد،    : 2تبصره

به عنـوان مايـه كـوب در سـاير مراكـز مايـه كـوبي حضـور          ليت مي نمايند نمي توانندمزارع الين، اجداد، مادر و مراكز اصالح نژاد فعا

  .داشته باشند

   .به صورت تمام وقت مي باشند ،داراي مجوز مايه كوبيساير رده هاي حرفه دامپزشكي  مجاز به بكارگيريمراكز مايه كوبي  :3تبصره

مراكز مايه كوبي مستقل موجود در صورت تقاضـاي  . قل، صادر نمي گردداز تاريخ اين ابالغيه مجوز مركز مايه كوبي مست -8-2-4-5

دامپزشـكي و  تاسـيس درمانگـاه    مجـوز دارندگان مجوز، همچنان مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند در غير اين صورت براي اخـذ  

  .در اولويت مي باشندمركز مايه كوبي وابسته، 

  :   دنتامين فضاي مناسب، امكانات، تجهيزات و لوازم مورد نياز به شرح زير مي باش كز مجاز به مايه كوبي ملزم بهامر -2-4-5

بـا وسـيله    و جابجـايي واكسـن   و نقـل  حمـل  ...)سردخانه، يخچال، فريـزر و  (واكسن  نگهداريبراي امكانات زنجيره سرد  -1-2-4-5

و ابـزار نشـانگر و ثبـت    . در شرايط الزم به منظور واكسيناسيون مطلوبواكسن مصرف سردخانه دار يا وسايل خنك كننده مناسب  و 

  . كننده دما و تغييرات آن مانند دماسنج و ترموگراف

 متناسـب كـار  ه و آماه ب خودكار اضطراريبرق  ژنراتورسيستم برق اضطراري مانند يو پي اس و  به مجهز بايد زنجيره سرد -2-2-4-5

  .باشد سردكننده وسايل ظرفيت با

 هواي كه باشد نحوي به بايد ها چيدمان واكسن به كافي برودت و رسيدن هوا بهينه گردش جهتيخچال  يا درسردخانه -4-5- 3-2

  .توزيع شود يكسان قسمت ها،  تمام در برودت و داشته گردش بندي بسته اقالم بين در بتواند سرد

و يا دماي مناسب براي نگهداري  سانتيگراد درجه 2-8 بين را سردخانه داخل دماي بتواند بايد سردكننده سيستم -4-5- 4-2

، لذا باشد رويت قابل بيرون از بايد سردخانه داخل دماي نمايد و ميزان تامينرا واكسن هاي خاص بر اساس توصيه سازنده واكسن 

  .ب شده باشدميزان دماي درون سردخانه يا يخچال نصنشانگر  تابلو روي در يا ديواره جلويي سردخانه، بايد
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سنج  رطوبت نصب همچنين و دما وحداكثر حداقل ثبت يا يخچال جهت سردخانه در مينمم و ماكزيمم دماسنج نصب -4-5- 5-2

  .است سردخانه يا يخچال، الزامي در

الزامي است و مركز مايه كوبي ملزم  واكسن هاي دامپزشكينصب ترموگراف در سردخانه يا يخچال و خودروهاي حمل  -5- 6-2-4

  .به ارايه نمودارهاي ثبت شده به اداره كل به صورت ماهانه و به هنگام بازديدها، مي باشد

  .سازي وسايل و تجهيزات مايه كوبيسترون شستشو، ضدعفوني كننده و سايل و تجهيزات و -7-2-4-5

  .تعيين شده مندرج در مجوز يا پروانه خود مي باشنددر محدوده جغرافيايي مراكز مايه كوبي صرفا مجاز به فعاليت : 1تبصره

در دامداري هاي صنعتي براي درمانگاه هاي دامپزشكي بر حسـب نـوع دام مـرتبط بـا گـرايش منـدرج در        مجوز مايه كوبي: 2تبصره

   .پروانه صادر مي گردد

  .ي مجاز به انجام مايه كوبي در دامداري هاي صنعتي نمي باشددرمانگاه دامپزشكي روستايي و عشايرمركز مايه كوبي : 3تبصره

  درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني و بيمارستان هاي دامپزشكي مورد نياز و امكانات فضاها -7جدول شماره 

  بيمارستان  مجتمع درماني  درمانگاه  فضاهاي مورد نياز  رديف

  +  +  +  *سكوي پياده كرن دام  1

  +  +  +  كاركناناتاق مديريت و   2

  +  +  +  **مقيد كردن و معاينه دام امكان  3

  +  +  +  كالبد گشايي و تشريح امكان  4

  +  +  +  ***نگهداري دارو مكان  5

  +  ±  ±  يآزمايشگاهامكان   6

  ±  ±  ±  پرتوتشخيصيامكان   7

  +  ±  ±  بخش جراحي  8

  +  ±  ±  *بخش مامايي  9

  +  -  -  بخش بستري  10

  +  -  -  بخش ايزوله  11

  +  +  +  شستشو، ضدعفوني و استريليزاسيون  امكان  12

  +  +  +  نگهداري وسايل و تجهيزات  امكان انبار و  13

  بسته بندي الشه، اندام ها و وسايل غيرقابل امكان  14

  شستشو و ضدعفوني 
+  +  +  

  براي دام هاي بزرگ صرفا* 
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  براي دام هاي بزرگ و حيوانات خانگي    صرفا **

  درمانگاه و مجتمع درماني مناسب براي نگهداري داروهاي مورد تجويز و مصرفي در امكان*** 

  الزامي است+ 

  الزامي نيست - 

   .ايجاد آن الزامي نيست ليكن توصيه مي شود ±

بايد متناسب با حجم فعاليت ها و تعداد واحدهاي هر مجموعه ) 7(كليه فضاها و امكانات مورد نياز مندرج در جدول شماره  :تبصره

  . درمانگاه، مجتمع درماني و بيمارستان، باشد

  اعتبار مجوز تاسيس، واگذاري، ابطال، بهره برداري، نظارت: فصل چهارم -د

  :مدت اعتبار مجوز تاسيس -6

 .زتاسيس درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني، بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي براي يك بار، صادر مي شودمجو -1-6

چنانچه دارنده مجوز تاسيس ظرف مدت يك سال از تاريخ صدور مجـوز بـراي ايجـاد يـا تجهيـز مركـز اقـدام نكنـد، مجـوز          : 1تبصره

  .تاسيس صادره از درجه اعتبار ساقط مي گردد

چنانچه دارنده مجوز تاسيس طي مدت يك سال از تاريخ صدور مجوز، براي ايجاد و تجهيز مركز اقدام كند، لـيكن مجموعـه   : 2بصرهت

آماده بهره برداري نباشد، به مدت يك سال ديگر مجاز به تكميل مركز خواهد بود درغير اين صورت مجوز تاسـيس، از درجـه اعتبـار    

  .ارنده مجوز، ايجاد نخواهد كردساقط و هيچگونه حقي را براي د

موجـود، بايـد ظـرف مـدت     ، مجتمع درماني، بيمارستان دامپزشكي و مراكـز مايـه كـوبي    درمانگاهپروانه  يامجوز دارندگان كليه -2-6

ايـن ابالغيـه،    5شش ماه از تاريخ صدور اين ابالغيه، نسبت به تغيير نوع مجوز يا پروانه خود به يكي از انواع مجوزهاي مندرج در بنـد  

   .اقدام نمايند

هـاي    داروخانـه دارنـدگان پروانـه    مراكز مايه كوبي مستقل، دارندگان پروانه دفاتر اشتغال بـه امـور درمـاني و    مجوز دارندگان :تبصره

 و يـا  مجـوز  تغيير متقاضي سياست ها و ضوابط حاكميتي اعالمي سازمان،  مفاد اساس بر كه مربوطه شهرستان در دامپزشكي موجود

  .خواهند گرفت، در اولويت قرارباشند اين ابالغيه 5-1مندرج در بند  دامپزشكي درمانگاه مجوزهايهر يك از  به خود پروانه

   :تاسيس مجوز واگذاري -7

واجد شـرايط مطـابق بـا     اشخاص حقيقي و حقوقيبه  دامپزشكي، مجتمع درماني و بيمارستان درمانگاه تاسيس مجوز واگذاري -1-7

بالمـانع  با رعايـت مـوارد زيـر    ، اداره كلو تائيد دامپزشكي استان سال فعاليت با موافقت نظام  دومنوط به حداقل  اين ابالغيه )4(بند 

  .مي باشد

كليه واجد  بايدجديد متقاضي  بديهي است شخص .ارايه درخواست كتبي مشترك دارنده مجوز تاسيس و متقاضي جديد -7- 1-1

   .باشداين ابالغيه  )4(در بند  مندرجشرايط 

كليـه  جديد توسط دارنده مجوز تاسـيس بـه گونـه اي كـه      متقاضي شخصبه  مجوز تاسيسانتقال  رسميرضايت نامه ارايه  -2-1-7

 . شخص متقاضي جديد انتقال يابدبه تاسيس از وي ساقط و  دارنده مجوزحقوق مكتسبه 

  . اين ابالغيه) 4(ورد نياز مندرج در بند ارايه ساير مدارك م -3-1-7
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در صورت قطعي شدن نقل و انتقال، مجوز تاسيس قبلي ابطال و مجوز تاسيس جديد به نام متقاضي واجـد شـرايط، توسـط     -4-1-7

  .نظام دامپزشكي استان صادر مي شود

ام دامپزشكي استان و اداره كـل مسـئوليتي در   رعايت مقررات و ضوابط جاري كشور بر عهده طرفين واگذاري خواهد بود و نظ: تبصره

  .اين زمينه نخواهد داشت

  : ابطال مجوز تاسيس و جلوگيري از فعاليت -8

بـه  آن هـا   و مركز مايه كوبي يا جلوگيري از ادامه فعاليت  دامپزشكي، مجتمع درماني، بيمارستان درمانگاهابطال مجوز تاسيس  -1-8

  :بود شرح هر يك از موارد زير، خواهد

  .درخواست كتبي صاحب مجوز تاسيس -1-1-8

  .قضايي مراجع ذي صالحهيات هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام و يا ساير احكام صادره از  -2-1-8

بـه مـدت بـيش از     مركز مايـه كـوبي   / دامپزشكيبيمارستان  / مجتمع درماني / درمانگاهغيرموجه تعطيلي يا غيرفعال بودن  -3-1-8

در اين صورت اخطار اول پس از دو ماه تعطيلي غيرموجه، اخطار دوم پس از چهـار مـاه تعطيلـي غيرموجـه و اخطـار سـوم       . هشش ما

پس از شش ماه تعطيلي غيرموجه، توسط اداره كل به دارنده مجوز تاسـيس داده مـي شـود و در صـورت بـي تـوجهي و ترتيـب اثـر         

  .. سيس به نظام دامپزشكي استان ارجاع داده مي شودندادن، مستندات تخلف و درخواست ابطال مجوز تا

  .تشخيص غيرموجه بودن تعطيلي يا غيرفعال بودن مركز به عهده اداره كل خواهد بود: 1تبصره

  :بهره برداري -9

مستلزم حصـول شـرايط زيـر     و مراكز مايه كوبي دامپزشكي، مجتمع درماني، بيمارستان درمانگاهبهره برداري و ارايه خدمات در آغاز  

  :است

ايجاد، تجهيز و حفـظ شـرايط اختصاصـي محـل     (ايجاد، تجهيز و حفظ شرايط اختصاصي محل  ( معتبر دارا بون مجوز تاسيس -1-9

  .اين ابالغيه )5(در بند  مركز مايه كوبي مندرج /دامپزشكيبيمارستان / مجتمع درماني / درمانگاهمحل 

  .تمام وقت از اداره كل اخذ پروانه اشتغال -2-9

مركـز مايـه كـوبي     /دامپزشـكي بيمارستان / مجتمع درماني / درمانگاهدر صورت عدم رعايت مفاد سياست ها و ضوابط تاسيس  -3-9

ابالغي سازمان در صدور مجوز تاسيس، اداره كل مجاز بـه صـدور پروانـه اشـتغال نبـوده و پاسـخگوي خسـارات احتمـالي بـه عهـده           

  .ز تاسيس خواهد بودصادركننده مجو

پروانه مسئول فني آزمايشگاه وابسته بيمارستان دامپزشكي وفق سياست ها و ضوابط تاسـيس آزمايشـگاه هـا صـورت خواهـد      : تبصره

   . گرفت

 مجتمـع / پروانه اشتغال نيمه وقت صرفا براي متقاضيان واجد شرايط كه منع قانوني نداشته باشد به منظور فعاليت در درمانگـاه  -4-9

  .بيمارستان دامپزشكي موجود توسط اداره كل با در نظر گرفتن موارد زير صادر مي شود/ درماني

بيمارسـتان دامپزشـكي   / مجتمع درماني/ صدور پروانه اشتغال نيم وقت براي اشخاص واجد شرايط جهت فعاليت در درمانگاه -1-4-9

  .مي گرددجايگزين اشخاص تمام وقت با الزامات مندرج در اين ابالغيه ن



بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكز مايه كوبي ،سياست ها و ضوابط تاسيس درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني   IVO/18/94 مقررات ملي دامپزشكي 
 

 

16 

 

برابـر   كـه شـاغل مـي باشـند    دامپزشـكي   بيمارستان/ مجتمع درماني/ درمانگاهدر  در مورد متقاضيان پروانه اشتغال نيمه وقت -2-4-9

اقـدام خواهـد شـد و دامپزشـكان شـاغل       ،قانون سازمان) 10(آئين نامه ماده  14ماده  "ب"بند  و) 9(مندرج در تبصره ماده  مقررات

ارايه گواهي از محل خدمت خود مبني بر اين كه مشمول دريافت فوق العاه محروميت از مطب نمي شـوند يـا مشـمول    بايد نسبت به 

  .اقدام نمايند طرح خدمت تمام وقت دانشگاه ها و ساير نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها نيستند،

ك، كارشـناس ارشـد، كارشـناس، كـاردان، تكنسـين و      كليه متقاضيان يا شاغلين امور فني دامپزشكي اعـم از دكتـر دامپزشـ   -3-4-9

كمك تكنسين دامپزشكي در درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني، بيمارستان هاي دامپزشكي و مراكـز مايـه كـوبي ضـمن ارايـه كـارت       

از ) مپزشـكي سـاير رده هـاي حرفـه دا   (يا كـارت اشـتغال   ) دامپزشكان(عضويت معتبر سازمان نظام بايد نسبت به اخذ پروانه اشتغال 

  .اداره كل، اقدام نمايند

  :نظارت -10

درمـاني،  هـاي  ، مجتمـع  هـا  درمانگـاه سازمان نظام موظف به اجراي اين سياست ها و ضـوابط بـراي صـدور مجـوز تاسـيس       -1-10

بـا سياسـت هـاي حـاكميتي      عملكرد مراكـز فـوق الـذكر   انطباق  مي باشد و نظارت بر كز مايه كوبياو مر دامپزشكيهاي بيمارستان 

  .مي باشد سازمانعهده براعالمي، 

تفسير مفاد سياست ها و ضوابط ابالغي به عهده سازمان بوده و در صورت هرگونه ابهام در اين زمينـه، سـازمان نظـام موظـف     : تبصره

  .  به استعالم از سازمان خواهد بود

مجـوز و ارايـه گـزارش    و ضوابط تاسيس، ثبت درخواسـت، صـدور    شامل جاري سازي، اطالع رساني سياست هاكليه خدمات  -2-10

  .هاي الزم به صورت برخط از طريق سامانه الكترونيكي سازمان، خواهد بود

سازمان نظام موظف است فرآيندهاي كاري صدور مجوز تاسيس را در مجموعه اي از فعاليت هاي ساختاريافته و با هم  -3-10

نمايد كه حداكثر ظرف مدت يك هفته توسط نظام دامپزشكي استان خروجي هر مرحله فرآيند به  مرتبط به گونه طراحي و اجرايي

  .  متقاضي اعالم شود

  .در صورت منفي بودن پاسخ، ذكر داليل الزامي است: 1تبصره

  .ام، خواهد بودبه عهده سازمان نظ يبه هر دليلمسئوليت عدم پاسخگويي نظام دامپزشكي استان در هر مرحله فرايند و : 2تبصره

اين ابالغيه كـان   ضوابط قبلي مغاير با سياست ها واجراي اين سياست ها و ضوابط حاكميتي از تاريخ ابالغ الزم االجرا مي باشد و 

  . ملغي اعالم مي گرددلم يكن و 

  

  

  

    


