
تان، درمانگاه، آزمایشگاه و سقانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه های بیمار 01یین نامه اجرایی ماده آ

 اشتغال به امور درمانی دامپزشکی

وزارتجهادسازندگی،به 310333738ومورخ37303.-9878بنابهپیشنهادشماره310133731هیأتوزیراندرجلسهمورخ

 استناد سازمان37ماده مصوبقانون کشور آیین3137دامپزشکی نمود، تصویب زیر شرح به را شده یاد ماده اجرایی  :نامه

 

 تعاریف–فصلاول

باامکانات-درسازماندامپزشکیکشوربیمارستاندامپزشکی،مکانیبافضایمناسب،مطابقنقشهاستانداردموجود-3ماده

 یکازآنهاستکهدارایامکاناتمعاینه،تشخیص،معالج،جراحیدامها،امکاناتبزرگ،طیورو...یاهرپذیرشدامهایکوچکو

بستریکردندامهاواعزاماکیپهایسیاربهداروهایتجویزشدهودرصورتلزومآزمایشگاهیبرایانجامآزمایشاتالزم،تأمین

 .باشدمناطقتحتپوششمی

 -7ماده فضایمناسبدرمانگاه مکانیبا سازمانطبقنقشه-دامپزشکی: هایموجوددر استکهدارای-دامپزشکیکشور

معالجامکاناتکافیبرایپذیرشدام، تشخیص، اکیپسرپاییداممعاینه، اعزام صورتلزوم در و مناطقتحتها به هایسیار

 .باشدپوششمی

ومجهزبه-سازماندامپزشکیکشورهایموجوددریباقاضیمناسب،طبقنقشهآزمایشگاهتشخیصدامپزشکی:مکان-1ماده

مواد و فنی وسایل و درلوازم که است آزمایشآزمایشگاهی میآن انجام دامپزشکی تشخیص مجاز  .شودهای

حسبتخصصخصصی)عمومییاتفعالیتبیمارستان،درمانگاهوآزمایشگاهتشخیصدامپزشکیبهصورتاختصاصی،-تبصره

 .دامپزشکان(مجازاست

 بخش-1ماده چند شامل و مناسب فضای با عمومی درمانگاهی دامپزشکی: کلینیک استپلی  .اختصاصی

گیردوروشتجویزبهزبانالتینصورتمینویسیوایاستکهدرآنتجویزداروبراساسمعیارهاینسخهنسخه:ورقه-3ماده

 شودمیرسینوشتهآنبهزبانفا

شودکهمدرکدکترایدامپزشکیاطالقمیهایدامپزشکیداخلوخارجازکشورالتحصیالنرشتهدامپزشک:بهفارغ-6ماده

 .رسیدهباشدآنهابهتأییدمراجعذیصالح

المللیبیماریهایدردفتربینبندیموجودطبقهاستکهبراساس (A و B و C) بندیبیماریها:گروهبیماریهایطبقه-0ماده

 .شودتعیینمی (OIE) واگیردام

پلی-فصلدوم دامپزشکیخصوصیواشتغالبهامورکلینیکوآزمایشگاهتشخیصهدفازصدورپروانهبیمارستان،درمانگاه،

هایمربوطبهارتالزمبرفعالیتدامپزشکیکشوردرجهتایجادهماهنگیونظاجرایسیاستهایسازمانکوبیدام،درمانیومایه

و دامیبهداشت سرمایه حفظ منظور به دام استدرمان عمومی بهداشت سطح باالبردن و  .کشور



 صورتیمی-8ماده پروانهدامپزشکاندر اشتغالورزندکه دامپزشکی، حرفه به سازماندامپزشکیکشورتوانند از مربوطرا

 .دریافتکردهباشند

تواننددراداریوبارعایتمقرراتمربوطمیهایدولتیفقطبعدازساعتهایدامپزشکیشاغلدردستگاهاغالنحرفهش-تبصره

 .کنندبخشخصوصیفعالیت

 انواعپروانه-فصلسوم

 :نامهعبارتندازهاموضوعاینآیینپروانه-37ماده

حداقلسهنفردامپزشکدیگردربخشهایشودویکنفردامپزشکصادرمیپروانهتأسیسبیمارستاندامپزشکیکهبهنام-الف

 .دارندهاینپروانههمکاریکنندادارهبیمارستانبامختلفبیمارستانیبایددر

تواندبهصورتاختصاصیموردمیشودوحسبپروانهتأسیسدرمانگاهدامپزشکیکهبهنامیکنفردامپزشکصادرمی-ب

 .بهصورتتخصصیفعالیتکندجهتچندنوعدام(یایکنوعدام(یاعمومی)جهت)

کلینیکنامیدهاختصاصیباشدپلیدرصورتیکهدرمانگاهعمومیدارایفضاهایمناسبجهتچندبخشدرمانگاهی-تبصره

 .شودمیشودومراتبدرپروانهقیدمی

توانددرمنطقهتعیینشدهدراینپروانهمیشودودارندهیکنفردامپزشکصادرمیپروانهاشتغالبهاموردرمانیکهبهنام-ج

یا بیمارستانها از دفتر هایدرمانگاهیکی عنوان به را محلی باید صورت این غیر در ورزد، اشتغال درمانی امور به  دامپزشکی

 .کارمعرفیکند

 ی-د نام به تشخیصدامپزشکیکه آزمایشگاه میپروانه دامپزشکصادر اینکنفر و زمینه شود در هایمختلفآزمایشگاه

 .کندآزمایشگاهیفعالیتمی

گذاریوتوانندنسبتبهسرمایهکشورمی سایرمتقاضیانحقیقیوحقوقیبااخذموافقتاصولیازسازماندامپزشکی-تبصره

آزمایشگاه  نددراینگونهمواردپروانهمربوطفقطبهنامدامپزشکانشاغلدردامپزشکیاقدامکن ودرمانگاهاحداثبیمارستان،

 .شودآنهاصادرمی

 .گیردسازماندامپزشکیکشورصورتمی رسیدگیبهتقاضاهایرسیدهدرموردتمدید،لغوصدورمجددپروانهتوسط-33ماده

 شرایطکلیصدورپروانه-فصلچهارم

 :باشند تحصیلپروانهراداشتهباشندبایددارایشرایطزیردامپزشکانیکهقصد-37ماده

 .تابعیتدولتجمهوریاسالمیایرانوتدینبهیکیازادیانرسمیکشور-الف

 .درجهدکترایدامپزشکی-ب



 .اشتغالدامپزشکانبیگانهبارعایتمقرراتمربوطمجازاست-3تبصره

شدهبرایمدتپنجسالاستوپسازپایانمدتیادشدهباتصویبمجددسازماندامپزشکیهایصادراعتبارپروانه-7تبصره

 .شودکشورتمدیدمی

کوبیدامهادرمراکزدرمانینیازبهاستفادهدرصورتیکهبرایارائهخدماتجنبینظرتزریقات،امورآزمایشگاهیومایه-31ماده

افراد هاوکاردانهایدامپزشکیوعلومآزمایشگاهیاستفادهلفندفقطازوجودتکنسینمراکزمکازنیرویانسانیباشد،این کنند.

 .کنندمییادشدهتحتنظارتوبامسئولیتدامپزشکفعالیت

 :هایزیررادریافتکنندپروانه توانندفقطیکیازنامهمیدامپزشکانواجدشرایطمندرجدراینآیین-31ماده

 .شودهایدولتیندارندصادرمیدستگاه پروانهاشتغالبهاموردرمانیکهبرایکلیهدامپزشکانیکهتعهدخدمتبه-الف

العادهدامپزشکانشاغلکهمشمولدریافتفوق پروانهدرمانگاه،آزمایشگاهوپروانهاشتغالبهاموردرمانینیمهوقتکهبرای-ب

مطب نمیمحرومیتاز وقتدانشگاه مشمولطرحشوندیا وزارتخانهخدمتتمام و سازمانها نهادها، سایر و نیستندصادرها  ها

 .شودمی

کلینیکتماموقتدربیمارستانوپل کلینیکفقطبرایدامپزشکانیکهبتوانندبهصورتپروانهتأسیسبیمارستانوپلی-ج

 .شودانجاموظیفهکنندصادرمی

 .رسدیادشدهبهامضایرییسسازماندامپزشکیکشورمیهایپروانه-تبصره

 .هاباتصویبسازماندامپزشکیکشورمجازاستتغییرمحلهریکازپروانه-33ماده

محلخدمتهستند،پسازپایانمأموریتو اعتبارپروانهدامپزشکاندولتیکهبراساسوظایفقانونیناگزیربهتغییر-تبصره

  استوافرادمزبورحقافتتاحمجدددرمانگاهدرمحلقبلیراباهمانپروانهدارند بهقوتخودباقیبهمحلخدمتقبلیبازگشت

کهمایلباشندبارعایتحقتقدمپروانه نامهبرایهرشهریبرایدامپزشکانبازنشستهباتوجهبهشرایطاینآیین-36ماده

 .شودمربوطصادرمی

درمانیآزمایشگاهیکهبهپیشنهادوزارت دامپزشکاندارایپروانهبایدبرایانجامخدماتدامپزشکیازتعرفهخدمات-30ماده

 .رسدتبعیتکنندکمیسیوناقتصادهیأتدولتمی اکثریتوزرایعضوجهادسازندگیبهتصویب

 سایرمقررات-فصلپنجم

 رادامپزشکاندارایپروانهمکلفن-39ماده بیماریهایواگیر بروز ترتیبزیر نزدیکتریاداره71حداکثرظرف دبه ساعتبه

 .هایپستیبهوسیلهگزارش C گروهبیماری - .بهصورتتلفنییاتلگرافی B و A هاگروهبیماری - :دامپزشکیگزارشکنند

 .شودپروانهبهمتقاضیانارائهمی صدوربههنگام C و B و A هایبندیشدهدرگروهاسامیبیماریهایطبقه-تبصره



کنیسازمانکهتحتنظارتوریشه آزمایشهایمربوطبهتشخیصبیماریسل،برسولوز،مشمشهوبیماریهایدیگری-38ماده

و هستند کشور ترخیصدامپزشکی به مربوط فرآورده آزمایشهای صادرات همچنینیا طیور، و دام خوراک و دامی خام های

 .شودتوسطسازماندامپزشکیکشورانجاممیوکیفیدارووموادبیولوژیکفقط هایکنترلکمیزمایشآ

داریهایکهدرمخصوصیدرمناطقودام هایهایتحتنظارتاعالمشدهانجامآزمایشچنانچهبرایتشخیصبیماری-77ماده

قراربیماریکنیشعاعبرنامهریشه دامپزشکاندارایپروانهمیاندالزمنگرفته ها موافقتکتبیسازمانباشد، دامپزشکی توانندبا

بیماریهااعالمشدهاستنسبتبهآزمایشاتموردنظر کنیکنترلوریشهکشوروبادرنظرگرفتنکلیهشرایطومقرراتیکهبرای

 .اقدامکنند

 .سازماندامپزشکیکشورهمکاریکنند موظفندتارفعاضطرارباهادامپزشکیدرموارداضطراردارندگانپروانه-73ماده

دارندگانپروانه هایمختلفتوانددرصورتلزومنسبتبهبرگزاریدورهسازماندامپزشکیمی-77ماده بازآموزیاقدامکند.

 .هستند بینیشدهپیشهایموظفبهشرکتدربرنامه

درخواستکتبیسازماندامپزشکیکشورکارآموز نامهموظفنددرصورتمعرفیوعاینآیینهایموضودارندگانپروانه-71ماده

 .نامهبپذیرنداینآیین30هایموضوعمادهتعرفه درقالبمعرفیشدهرابرایآموزش

 .شودنظیمواجرامیسازماندامپزشکیکشورت نامهتوسطهایالزمبرایاجرایمفاداینآیینضوابطودستورالعمل-71ماده

 معاوناولرییسجمهور-حسنحبیبی


