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 بسمه تعالی

 سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران

 وري بخش کشاورزي و منابع طبيعيقانون افزايش بهره 2ماده موضوع  هايشرکتصدور پروانه  نامهشيوه

 مقدمه:

هاي منظور اجراي صحيح قوانين و مقررات با دستگاهاي، استانداردسازي مشاغل و همكاري به تنظيم روابط حرفه  

 2با استناد به ماده ربط از اهداف و وظايف سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران است. در اين راستا و ذي

مجلس شوراي اسالمي و به منظور  1389مصوب سال  وري بخش كشاورزي و منابع طبيعيقانون افزايش بهره

 و بازرگاني ـ اقتصادي ـ بيمه و مالي ـ مديريتي ـ اجرائي ـ فنيستر مناسب براي ارائه خدمات مشاوره آوردن بفراهم

 شود.حوزه دامپزشكي اين دستورالعمل تدوين و براي اجراء ابالغ مي كشاورزي

 تعاريف -1ماده 
 باشد.سازمان نظام: منظور سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران مي .1.1

 باشد.نظور وزرات جهادکشاورزي ميوزارت: م .1.1

 باشد.سازمان دامپزشكي: منظور سازمان دامپزشكي کشور مي .1.1

 باشد.نظام استان: منظور شوراي نظام دامپزشكي استان مي .1.1

 باشد.شوراي مرکزي: منظور شوراي مرکزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران مي .1.1

 وري بخش کشاورزي و منابع طبيعيهرهافزايش بوري: منظور قانون افزايش بهره .1.1

باشد که براي انجام خدمات مرتبط با امور وري ميقانون افزايش بهره 1هاي موضوع ماده شرکت: منظور شرکت .1.1

 دامپزشكي طبق قوانين و مقررات جاري کشور به ثبت رسيده است و شامل:

 دامپزشكي  شرکت تخصصي چند منظوره  .1.1.1

 ني شيالتيشرکت تخصصي دفع آفات و ضدعفو .1.1.1

  مرکز قرنطينه آبزيان .1.1.1

 اي کشاورزيشرکت مالي و بيمه .1.1.1

 شرکت تخصصي بهداشت دامپزشكي )دام، طيور آبزيان( .1.1.1

 شرکت تأمين نيروي کار .1.1.1

 شرکت توزيع و پخش دارو، واکسن و سموم دامپزشكي .1.1.1

 شرکت تأمين، توزيع و عرضه لوازم و تجهيزات دامپزشكي .1.1.1

 شرکت دانش بنيان .1.1.1

 گاني کشاورزيشرکت اقتصادي و بازر .1.1.11
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 مديريتي( دامپزشكي –اجرايي  -شرکت خدمات مشاوره )فني .1.1.11

 هاي خام داميشرکت تخصصي آموزي و ترويجي بهداشت دام و فرآورده .1.1.11

 )داکت دامپزشكي( هاي قابل استفاده در خوراک دامشرکت ضدعفوني تجهيزات و وسايل انتقال محصوالت و فرآورده .1.1.11

 هاي داميبديلي و تكميلي فرآوردهشرکت خدمات بهداشتي تخصصي صنايع ت .1.1.11

 شرکت تخصصي .1.1.11

 نيروي متخصص: نيروي انساني متخصص شاغل در شرکت. .1.1

تعيين صالحيت: فرآيندي است که در آن شرايط عمومي، فني و تخحصصي اشخاص حقوقي مورد بررسي و مشخص  .1.1

 گردد.مي

 باشد.مستقر در سازمان نظام مي پروانهمرکزي: منظور دبيرخانه صدور  دبيرخانه .1.11

 باشد.مستقر در نظام استان مي نه استاني: منظور دبيرخانهدبيرخا .1.11

 باشد.ميوري قانون افزايش بهره 1موضوع ماده  شرکتهاي در تأسيس هايمجوزمنظور  :پروانه .1.11

 باشد.مي کشوري کارگروه مورد تأييد کارشناس بازديد: منظور کارشناس .1.11

 اهداف: -2ماده 

حوزه  کشاورزي و بازرگاني ـ اقتصادي ـ بيمه و مالي ـ مديريتي ـ اجرائي ـ فنيخدمات مشاوره توسعه و ساماندهي ارائه    .1.1

 وريهاي موضوع ماده قانون افزايش بهرهدامپزشكي از طريق تأسيس شرکت

 جلوگيري از دخالت اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز .1.1

 زشكيتالش در راستاي حسن اجراي مقررات و قوانين مرتبط با حوزه دامپ .1.1

 :دبيرخانه مرکزياعضاي  -3 ماده

 )مسؤول(رئيس سازمان نظام .1.1

 )دبير( معاون بهداشت، آموزش و توسعه .1.1

  دبيرخانهکارشناس  .1.1

 وري قانون افزايش بهره 1ماده موضوع شرکت هاي صدور پروانهارزيابي عملكرد کارشناس  .1.1

  :وظايف دبيرخانه مرکزي -4 ماده

 سازمان دامپزشكيوزارت جهادکشاورزي )هاي منطبق با سياست هاپروانهراي صدور هاي اجتدوين و پيشنهاد شيوه نامه .1.1

 سازمان نظامهاي کشور( و دستورالعمل

کشور( و  سازمان دامپزشكيوزارت جهادکشاورزي )هاي سياستهاي سياستها صادره وفق صدور، تمديد و ابطال پروانه .1.1

 سازمان نظامهاي دستورالعمل

  در دبيرخانه استاني  هاي اجراييظارت بر حسن اجراي دستورالعملو ن عملكرد ارزيابي .1.1

 بازديد  کارشناسان و انتخاب بنديهاي رتبهاصالح و بازنگري شيوه نامه پيشنهاد، .1.1

 بررسي انتقادات و پيشنهادات و اتخاذ تدابير الزم .1.1
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 هاهاي مرتبط با صدور پروانهحفظ و نگهداري مطلوب از سوابق و پرونده .1.1

ها و مقررات مربوط به اصول و ضوابط فني مربوط به نامهها، شيوهاظهار نظر، پاسخ به مكاتبات، اعالم و ابالغ دستورالعمل .1.1

 استانيدبيرخانه به  هاصدور پروانه

 ارجاع تخلفات کارشناسان بازديد به هيأت بدوي انتظامي استان .1.1

 :دبيرخانه استانياعضاي  -5 ماده

 (ن)مسؤولرئيس شوراي نظام استا .1.1

 دبيرخانهکارشناس  .1.1

 :وظايف دبيرخانه استاني -6 ماده

  هاي ابالغي از سوي دبيرخانه مرکزيرعايت ضوابط و دستورالعمل .1.1

 مرکزي خانهارسال به دبيرو  هاپروانه اخذ مدارک و مستنداتفرآيند  انجام .1.1

 هاي آموزشي مصوب با همكاري نظام استانها و کارگاهبرگزاري دوره .1.1

 دبيرخانه مرکزيهيه گزارش عملكرد و ارائه آن به بررسي و ت .1.1

 مرکزيدبيرخانه به  هاي مرتبط با اجراي دستورالعمل و اعالمشناسايي و احصاء مشكالت و نارسايي .1.1

 پروانه هاي مرتبط با صدور حفظ و نگهداري مطلوب از سوابق و پرونده .1.1

 مين امكانات و تجهيزات مورد نياز تهيه و تأ .1.1

 سان اعزامي از سوي سازمان نظام همكاري با بازر  .1.1

 هدايت، راهنمايي و مشاوره متقاضيان .1.1

 شرايط کارشناس بازديد: -7ماده 

 تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران .1.1

دامپزشكي از يكي از مراکز معتبر مورد تأييد  کارشناسالتحصيلي معتبر نامه/گواهي موقت فارغداشتن حداقل دانش .1.1

 وري.آوزارت علوم، تحقيقات و فن

 ن کارت عضويت معتبر سازمان نظامدارا بود .1.1

 عدم سوء پيشينه کيفري مؤثر .1.1

اي شاغالن آئين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه 11ماده  بند د به بعدموضوع )اي عدم سوء پيشينه حرفه .1.1

 حرفه دامپزشكي(

 گواهي ارائه عدم اعتياد به مواد مخدر. .1.1

 باشد.هاي مرتبط با حرفه دامپزشكي که مستلزم اخذ پروانه از مراکز ذي صالح ميعاليتعدم اشتغال به فالمقدور حتي .1.1

الزام به حضور در تمامي فرآيندهاي مرتبط با صدور مجوز )تأييد صالحيت، رتبه بندي و صدور مجوز( برابر ضوابط،  .1.1

 هاي مصوب ابالغي مقررات و دستورالعمل

 .ي( بر اساس اعالم و ابالغ سازمان نظام)تئوري و عمل هاي آموزشيگذراندن دوره .1.1
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 بازديد وظايف کارشناس  -8ماده 

 مرکزيهاي ابالغي از سوي دبيرخانه رعايت ضوابط و دستورالعمل .1.1

 باشد(وري ميقانون افزايش بهره 1موضوع ماده  هايشرکت)منظور  شرکتبازديد از  .1.1

 مرکزير ارسال مستندات به دبيرخانه به منظو هاي بازديد به دبيرخانه استانيتكميل و ارائه فرم .1.1

 شرايط متقاضيان -9ماده 

 دامپزشكي باشد.آموختگان اعضاي هيأت مديره شرکت از دانش دو سومداقل ح .1.1

 وزارت جهادکشاورزي( 11/11/1111مورخ  11111/111تأمين نيروي انساني متخصص شرکت )وفق ابالغيه شماره  .1.1

 ب با فعاليت شرکتتوانايي تأمين فضا و ملزومات اداري مناس .1.1

 متخصص وظايف نيروي  -11ماده 

 ت و ارائه گزارش مستمر به نظام دامپزشكي استانکانطباق قوانين و مقررات ابالغي با فعاليت شر .11.1

 همكاري با کارشناس بازديد نظام دامپزشكي .11.1

 گردش کار صدور پروانه -11 ماده

 1طبق فرم شماره  ارائه درخواست متقاضي .11.1

 يان و بازديد از محل پيشنهادي شرکت و تكميل فرم مربوطهمدارک متقاض يسبرر .11.1

 فقت اوليه براي ارائه به سازمان ثبت اسناد و امالک براي تأسيس شرکتصدور موا .11.1

موضوع فعاليت شرکت اشاره شده باشد به همراه نسخ روزنامه رسمي مبني بر اخذ تصوير اساسنامه شرکت که در آن به  .11.1

 د آور شرکت دارندگان حق امضاي اسناد تعه

متقاضياني که قبل از ابالغ اين دستورالعمل اقدام به تأسيس شرکت نموده اند بايد پس از دريافت موافقت اوليه  -1تبصره  .11.1

از سازمان نظام دامپزشكي نسبت به اعمال تغييرات در موضوع فعاليت شرکت اقدام و نسخه روزنامه رسمي مبني بر 

 را ارائه نمايد.انتشار آگهي تغييرات فعاليت شرکت 

 بنديتعيين صالحيت و رتبه -12 ماده

، 11/11/1111/مورخ 111/11بندي اشخاص حقوقي موضوع ابالغيه شماره دستورالعمل تعيين صالحيت و رتبهبر اساس 

 پذيرد.انجام مي 11/11/1111مصوب بيستمين جلسه شوراي مرکزي سازمان نظام مورخ 

 وانهاعتبار و نحوه تمديد پر -13 ماده 

بندي از سازمان سال بوده و براي تمديد اخذ مدارک مربوط به تأييد صالحيت و رتبه 1هاي صادره مدت اعتبار پروانه

 باشد.نظام الزامي مي

 ابطال -14ماده 

 گيرد:ابطال پروانه در صورت بروز هرکدام از موارد ذيل توسط سازمان نظام صورت مي

 درخواست کتب متقاضي .11.1

 ي و عالي انتظاميآرائ هيأت بدو .11.1
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 احكام قطعي قضايي مبني بر ابطال پروانه تأسيس .11.1

 باشد. پيش از ابطال پروانه مي ، بيمه و ماليات: سازمان نظام موظف به اخذ تسويه حساب تسهيالت بانكي1تبصره 

 باشد.: انتقال پروانه امكان پذير نمي1تبصره 

 جابجايي -15ماده 

 زمان نظام در محدوده تعيين شده نسبت به جابجايي مكان شرکت اقدام نمايد.تواند در صورت موافقت ساشرکت مي

 پروانه صادره ابطال و پروانه ديگري با آدرس جديد صادر خواهد شد.در صورت موافقت با جابجايي، تبصره: 

 

 

 شرکتساختار تشكيالت صدور پروانه 

 يعيوري بخش کشاورزي و منابع طبهقانون افزايش بهر 2موضوع ماده 

 

 

 
 

 

 

 

 

 سازمان نظام

 

 دبيرخانه مركزي

 

 كارگروه كشوري

 دبيرخانه استاني

 

 كارشناس بازديد
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 شرکتصدور پروانه مدارك مورد نياز براي 

 وري بخش کشاورزي و منابع طبيعيقانون افزايش بهره 2موضوع ماده  
 (1)فرم شماره فرم تكميل شده درخواست متقاضي  -1

 مدارک ثبت شرکت و روزنامه رسمي  -1

 مي باشد() گواهي امضا مورد قبول ناصل تعهدنامه محضري -1

 تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي محل )برابربااصل(. -1

 فرم تكميل شده معرفي نيروهاي کارشناس شرکت -1

 قرارداد رسمي نيروهاي شرکت مطابق با عنوان شغلي مربوطه -1

 تصوير مهر شرکت  -1

 تصوير کارت عضويت معتبر نظام دامپزشكي سهامداران شرکت -1

 زديد کارشناسرسيد بانكي پرداخت مبلغ تعرفه با -1

 رسيد بانكي پرداخت مبلغ تعرفه صدور پروانه  -11

 پرداخت مبلغ تعرفه ابطال تمبر  -11

 مفاصاحساب -11

 متخصصنيروهاي فعاليت شروع براي مدارك مورد نياز   
 متخصصنيروهاي  تصوير کارت عضويت معتبر نظام دامپزشكي -1

 تصوير کارت پايان خدمت)برابربا اصل( -1

 نيروهاي کارشناس شرکت براي دو عدد 1*1عكس پرسنلي  -1

 التحصيلي معتبر )برابربااصل(تصوير مدرک تحصيلي/ گواهي موقت فارغ -1

 ) گواهي امضا مورد قبول نمي باشد(اصل تعهدنامه محضري -1

 گواهي عدم اعتياد -1

 گواهي عدم سوءپيشينه کيفري -1

 اي گواهي عدم سوء پيشينه حرفه -1
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 تشرکپروانه  مدارك مورد نياز براي تمديد

 وري بخش کشاورزي و منابع طبيعيقانون افزايش بهره 2موضوع ماده  

 
 (1)فرم شماره فرم تكميل شده درخواست متقاضي  -1

 روزنامه رسمي  آخرين -1

 اصل پروانه قبلي  -1

 تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي محل )برابربااصل(. -1

 فرم تكميل شده معرفي نيروهاي کارشناس شرکت -1

 روهاي شرکت مطابق با عنوان شغلي مربوطهقرارداد رسمي ني -1

 تصوير مهر شرکت  -1

 تصوير کارت عضويت معتبر نظام دامپزشكي سهامداران شرکت -1

 رسيد بانكي پرداخت مبلغ تعرفه بازديد کارشناس -1

 رسيد بانكي پرداخت مبلغ تعرفه صدور پروانه  -11

 پرداخت مبلغ تعرفه ابطال تمبر  -11

 مفاصاحساب -11

 

 متخصصنيروهاي عاليت تمديد فمدارك مورد نياز 

 

 تصوير کارت عضويت معتبر نظام دامپزشكي نيروهاي کارشناس و سهامداران شرکت -1

 دو عدد  1*1عكس پرسنلي  -1

 اصل( با التحصيلي معتبر )برابرمدرک تحصيلي/ گواهي موقت فارغارتقاي  تصوير -1

 قبلي فعاليت اصل پروانه  -1

 گواهي عدم اعتياد -1

 گواهي عدم سوءپيشينه کيفري -1

 اي هي عدم سوء پيشينه حرفهگوا -1

 از کميته ارزشيابي استان هاي مصوب سازمان نظامشرکت در دورهگواهي  -1


