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 .ّاي داهي تأهيي تْذاضت، سالهت ٍ فشاّن وشدى سفاُ دام ، وٌتشل، پيطگيشي ٍ هثاسصُ تا تيواسي .1

 .ّاي داهي تأهيي ٍ تضويي تْذاضت ٍ سالهت فشآٍسدُ .2

 .ّاي هطتشن اًساى ٍ دام پيطگيشي ٍ هثاسصُ تا تيواسي .3

 .فشاّن وشدى ضشايظ ٍسٍد تِ تاصاسّاي جْاًي، تَسؼِ پايذاس ٍ سشهايِ گزاسي دس تخص دام .4

 .ّاي تيي الوللي هشتثظ اجشاي الضاهات، همشسات ٍ دستَسالؼول ّاي تْذاضتي ساصهاى .5

  

 :وظايف اساسی سازمان دامپزشكی كشور

ّاي  تيواسي ّاي داهي ًظيش ضثىِ ّاي هلي هشالثت شالثت تيواسيه ّاي ضثىِ ٍهذيشيت سياست گزاسي،تشًاهِ سيضي،تذٍيي ضَاتظ .1
    اًساى ٍ حيَاى هطتشن ّاي تيواسي ٍ( آتضي)حيَاًي ّاي تيواسي حيَاًي )خاوضي(،

اس ٍلَع ٍ اًتط ّاي داهي ٍ ػَاهل هؤثش دس ٍاحذّاي تاتؼِ استاًي تشاي ضٌاسايي واًَى تيواسي اًجام الذاهات ٍ ّواٌّگي ّاي الصم تا .2
  .ّا آى

لشًغيٌِ  ٍ ٍاگيشداس ّاي تيواسي وٌي سيطِ ٍ پيطگيشي تاهيي تْذاضت دام اص عشيك وٌتشل، سياست گزاسي ، تشًاهِ سيضي ًٍظاست تشاي .3
 .اي دام

سهاى ٍ د ّاي هطتشن دام تيي اًساى ٍ حيَاى تا ّوىاسي ٍصاست تْذاضت ، هثاسصُ تا تيواسي اًجام الذاهات ٍّواٌّگي ّاي الصم تشاي .4
 .آهَصش پضضىي ٍ سايش هشاجغ ريصالح

اًتمال دام ٍ  ٍ ًمل ٍ خشٍج ٍ ٍسٍد تشاي صيستي اػوال ضَاتظ تْذاضتي ٍ لشًغيٌِ اي ٍ اهٌيت سياست گزاسي، تشًاهِ سيضي ، ًظاست ٍ .5
 .هشتثظ تْذاضتي هجَصّاي صذٍس ٍ( الوللي تيي ٍ هلي) داهي ّاي  فشآٍسدُ

دام ،وطتاسگاُ  ّاي تَليذ خَسان اػوال ضَاتظ تْذاضتي ٍ لشًغيٌِ اي ٍ اهٌيت صيستي دسواسخاًِ ي، ًظاست ٍسياست گزاسي، تشًاهِ سيض .6
 .دستگاُ ّاي ريشتظ ّا ٍواسخاًِ ّاي تَليذ ٍفشآٍسي هحصَالت داهي تا ّواٌّگي

 . (ِ تا سفشُ هصشف وٌٌذُهضسػ اص)تَصيغ تا تَليذ هشحلِ اص دام خَساوي ّاي  تاصسسي ٍ وٌتشل ويفي تْذاضتي فشآٍسدُ .7

ًٍگْذاسي  اػوال ضَاتظ تْذاضتي ٍ لشًغيٌِ اي ٍ اهٌيت صيستي دسهحيظ ّاي صًذگي،پشٍسش سياست گزاسي، تشًاهِ سيضي، ًظاست ٍ .8
 .دام ٍسايشتاسيسات هشتَعِ

هتاتَليه ،  ّاي اص جولِ تيواسيّاي غيش ٍاگيش  الذاهات اجشايي وٌتشل ٍ پيطگيشي تيواسي سياست گزاسي، تشًاهِ سيضي ٍ ًظاست تش .9
 ...هسوَهيت ّا ٍ

تاّواٌّگي  ّاي فشاهشصي اي ٍ تيي الوللي تشاي وٌتشل ، پيطگيشي ٍ سيطِ وٌي تيواسي هذيشيت اجشاي تشًاهِ ّاي هلي، هٌغمِ .11
 .ٍاحذّاي ري ستظ

 .وطَس تيواسي صا تِ داخل ساُ اًذاصي ضثىِ هلي تجضيِ ٍ تحليل خغشات احتوالي تشاي جلَگيشي اص ٍسٍد ػَاهل .11

 .سياست گزاسي، تشًاهِ سيضي ٍ هذيشيت تحشاى ٍ ٍاوٌص ّاي سشيغ تشاي تْذاضت دام ٍ ايوٌي هَاد غزايي دس سغح هلي .12

ٍحطي ٍ  ّاي ٍاگيش داس ٍ لشًغيٌِ اي دس حيَاًات الذاهات پيطگيشاًِ ٍ وٌتشلي تيواسي سياست گزاسي، تشًاهِ سيضي ٍ ًظاست تش .13
 . گاى آصادپشٍاص تا ّوىاسي هشاجغ داخلي ٍ تيي الوللي هشتثظپشًذ

تْذاضتي دسهاًي  حيَاًات خاًگي تي خغش تشاي جاهؼِ ٍ اػوال ضَاتظ تْذاضتي ٍ ساّثشي هشاوض سياست گزاسي ٍ تؼييي اًَاع هختلف .14
 .ّاي ٍاگيشداس تشاتش تيواسي ايوي ساصي هستوش آًاى دس تخص غيش دٍلتي داهپضضىي تشاي صذٍس ضٌاسٌاهِ ايي حيَاًات ٍ

سوَم ٍ هَاد  ، ّا ػفًَي ضذ ّا سشم ّا، ٍاوسي تيَلَطيه، ّاي  اًَاع داسٍّا ، فشآٍسدُ تشًاهِ سيضي ٍهذيشيت ضثىِ هلي ثثت .15
 .تيَلَطيه ٍ هَاد اٍليِ

ًاهِ ّاي الصم ٍ  تذٍيي همشسات ٍ آييي پشٍسش حيَاًات آصهايطگاّي ٍ استاًذاسد گزاسي آًاى ٍ سياست گزاسي ٍ تؼييي ضَاتظ تَليذ ٍ .16
 .(حيَاًات صًذُ) in vivo سساًذى هغالؼات اػوال اًاى تشاي پشّيض ٍ اجتٌاب اص آصاس حيَاًات ٍتِ حذالل

تَليذات اسگاًيه  اػوال ضَاتظ تشاي سػايت حمَق حيَاًات ٍ تاهيي سفاُ دام ٍدستياتي تِ سياست گزاسي ، تشًاهِ سيضي ٍ ًظاست تش .17
 .ساتغِ ايي اهي تا تاويذ تش تشٍيج فشٌّگ اصيل ايشاًي ٍ اسالهي دسد

 .ضٌاسايي ٍ تؼييي َّيت دام وطَس ٍ صذٍس ضٌاسٌاهِ ّاي تْذاضتي ٍاحذّاي اپيذهيَلَطيه .18

 . اي لشًغيٌِ ايجاد پست ّاي لشًغيٌِ دس داخل وطَس ٍ پاياًِ ّاي هشصي تِ هٌظَس اػوال همشسات تْذاضتي ٍ .19



 . ّاي داهي ست گزاسي،ْ تشًاهِ سيضي ٍ ًظاست تش اهَس تطخيص ٍ دسهاى تيواسيسيا .21

دام ٍ  ّاي هختلف آصهايطگاّي تطخيص ٍوٌتشل ويفي تِ هٌظَس حوايت ضثىِ هشالثت تيواسي ايجاد ٍتَسؼِ ووي ٍويفي ضثىِ ّاي .21
 .ّا آتضياى ٍاستاًذاسدساصي آى

 .( غيشدٍلتي -دٍلتي -اجشايي  -آصهايطگاُ ّاي داهپضضىي وطَس )تحميماتيتذٍيي ٍهذيشيت تشًاهِ هلي اػتثاس تخطي  .22

 .تشًاهِ سيضي ٍ اجشاي تشًاهِ ّاي هشتثظ تا تيَتىٌَلَطي ٍعة هىول دس داهپضضىي .23

 . سياست گزاسي ، تشًاهِ سيضي ٍ ًظاست تش اجشاي ضَاتظ هشتَط تِ پسواًذّاي داهپضضىي .24

 . تذٍيي ٍ اتالؽ دستَسالؼول ّا ٍ ضَاتظ فٌي ٍ اجشايي تْذاضتي ٍ لشًغيٌِ اي )هلي، هٌغمِ اي ٍ تيي الوللي (داهپضضىي .25

تشًاهِ  اجشاي توٌظَس داهي ّاي  گستشش ضثىِ ّاي هلي تطخيص تماياي داسٍيي دسفشآٍسدُ سياست گزاسي، تشًاهِ سيضي ٍ استمشاس ٍ .26
 ... ٍ اسٍ،آًتي تيَتيه،سوَم،آفت وص ّا،فلضات سٌگييّاي هلي وٌتشل تماياي د

وٌٌذُ ّا، سوَم  تَليذ،فشآٍسي، ٍسٍد ٍصذٍس،ًگْذاسي ٍ تَصيغ اًَاع داسٍ، ٍاوسي، سشم، ضذػفًَي تشًاهِ سيضي دسجْت هذيشيت فشايٌذ .27
 .ّا ّا ٍ واسايي ايي ًْادُ ٍ هَاد تيَلَطيه ٍ هَاد اٍليِ آى

ضذػفًَي وٌٌذُ ّا،  سشم، ٍاوسي، ، داسٍ اًَاع تَصيغ ٍ ،صذٍس تَليذٍفشآٍسي،ٍسٍد واسخاًِ ّاي تشهشاوض ٍاًجام ًظاست ّاي هَثش  .28
 .سوَم ٍ هَاد تيَلَطيه ٍ هَاد اٍليِ هَسدهصشف داهپضضىي

تشداساى هشتثظ ُ تْش آخشيي يافتِ ّاي تْذاضتي، لشًغيٌِ اي ٍ اهٌيت صيستي داهپضضىي تِ تشًاهِ سيضي ٍ ّواٌّگي تشٍيج ٍ اًتمال .29
 .اصعشيك ٍاحذّاي ػولياتي تاتؼِ

 .تشًاهِ سيضي ٍ ّواٌّگي تِ هٌظَس آهَصش ٍ اعالع سساًي دس اهش تْذاضت ػوَهي .31

تاهشاوض ٍ  سغح داًص،في آٍسي هْاست ّاي داهپضضىي اصعشيك ايجاد استثاط هستوش ٍ هَثش تشًاهِ سيضي ٍ ّواٌّگي تِ هٌظَس تَسؼِ .31
 .ّاي تحميماتي واستشدي پشٍطُ ًْادّاي تحميماتي ٍ هطاسوت تا هشاوض آهَصضي ٍ تحميماتي دس اجشاي

 .تشًاهِ سيضي ٍ ًظاست تش اجشاي دٍسُ ّاي آهَصضي ضوي خذهت واسوٌاى .32

تشػولىشد  ِ ّاي الصم ًٍظاستٍ آهَصش تخص غيشدٍلتي دس حَصُ داهپضضىي ٍصذٍسپشٍاً سياست گزاسي ٍ تشًاهِ سيضي تشاي تَسؼِ .33
 .ّا تا ّوىاسي هشاجغ ريشتظ آى

اعالػات ػلوي  تيي الوللي داهپضضىي ٍ اػضام ًوايٌذُ تِ ايي وٌفشاًس ّا ٍ ّوچٌيي هثادلِ هطاسوت فؼال دس وٌفشاًس ّاي داخلي ٍ .34
 .تا هشاوض ٍ هشاجغ ػلوي ٍ داهپضضىي

 .شتيت وادس فٌي دس هٌاعك ٍ هشاوض داهذاسي وطَستاسيس ٍ تَسؼِ ضثىِ ّاي داهپضضىي ّوچٌيي ت .35

ّاي داهي اص  تيواسي ٍاوسي، سشم، هَاد تيَلَطيىي، سوَم ٍ هَاد ضذػفًَي وٌٌذُ هشتَط تِ هثاسصُ تا تْيِ ٍسايل ٍ لَاصم فٌي، داسٍّا، .36
لاًَى ساصهاى داهپضضىي  13تشاتشتٌذليوت توام ضذُ يا تِ صَست تالػَض ) داخل يا خاسج اص وطَس ٍ ػشضِ آى تِ هصشف وٌٌذگاى تِ

 .(وطَس

 .تشًاهِ سيضي ٍ ًظاست توٌظَساجشاي هفاد هَافمت ًاهِ ّاي ساصهاى تجاست جْاًي هشتَط تِ تْذاضت دام دس سغح وطَس .37

 . ّوىاسي تا ًْادّاي هشتثظ دس رتح ٍ صيذ ضشػي .38

 


