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 مستندات – توضیحات عناوین اختیارات قابل تفویض ردیف

1 
امکان تعیین ظرفیت سنجی کشتارگاهی و بسته بندی در 

 استان
 ها می باشد. ت کل دامپزشکی استانادر حال حاضر تعیین ظرفیت کشتارگاهی به منظور کشتار در اختیار ادار

مشاغل بندی طبقه کمیته 2  

 مورخ 11812/39/202 شماره مصوبهبر اساس  استانی و ملی های کمیته ساختار دولت هیات مصوبات وفق
استانی  و اجرايی های دستگاه مديريت توسعه راهبری شورای تشکیل موضوع اداری عالی شورای 1/3/1939

.نمايد می تبعیت مصوبات همین از نیز سازمان اين و تعیین  

 پرندگانمراقبت از بیماری آنفلوانزای فوق حاد  پايش و 9
بدين منظور برنامه ملی ريشه کنی بیماری مورد اشاره تدوين و در ابتدای هرسال جهت اجرای کامل آن به 

 کتاب برنامه ملی مبازره با آنفلوانزا() ها ابالغ می گردد. استانادارات کل دامپزشکی 

 ايجاد پست های ثابت سازمانی در مناطق مرزی 4
 اين سازمانی ساختار سطح ترين پائینساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی  قوانین و مقررات ايجاد بر اساس

باشد و در شهرستان های مرزی نیز پست سازمانی کارشناس قرنطینه  می شهرستان دامپزشکی اداره سازمان
 وجود دارد.

 اجرای برنامه واکسیناسیون نیوکاسل حلقه ای در طیور بومی 1
های دارای طیور  تامین اعتبار ريالی خريد واکسن به صورت کشوری در استانبرنامه به صورت ملی و پس از 

  بومی و با همکاری دستگاه های استانی از جمله بسیج صورت می پذيرد.

2 
 فعالیت دامنه که ملی های طرح اعتبارات و بودجه واگذاری

 .آيند می در اجرا به ها استان در و داشته استانی

استگذاری دارد و امور اجرايی به عهده ادارات کل دامپزشکی یبرنامه ريزی و س ،نظارتستاد سازمان وظیفه 
 ابتدای در و تدوين ملی برنامه استان های می باشد و کلیه امور اجرايی به صورت برنامه سالیانه تحت عنوان

 . گردد مییز واگذار و اعتبار مربوطه ن ابالغ ها استان دامپزشکی کل ادارات به آن کامل اجرای جهت سال هر

7 

 کنترل، امر بهینه اجرای جهت ريزی برنامه ، گذاری سیاست
 با دامی استراتژيك های بیماری با مبارزه و پیشگیری

 طاعون، شاربن، آبله، اسکین، لمپی های بیماری محوريت
 های بیماری و برفکی، تب کوچك، نشخورکنندگان هاری،

 بیماری مشمشه، و بروسلوز قبیل از دام و انسان مشترك
 .خارجی و داخلی های انگل های

 کل ادارات عهده به اجرايی امور می باشد و سازمان ستاد بعهده سیاستگذاری و ريزی برنامه ،نظارتوظیفه 
ها نسبت به  سازمان دامپزشکی کشور هر ساله پس از اخذ اطالعات از استان و باشد می های استان دامپزشکی

های دامی با مشارکت و همکاری تمامی ادارات  یربرنامه ملی واکسیناسیون و مبارزه با بیماطراحی و اجرای 
 )کتاب برنامه ملی مبازره ( ها اقدام می نمايد. کل دامپزشکی استان

8 
 بیماری با مبارزه و کنترل جهت الزم های بررسی و تحقیق

 دام و انسان بین مشترك و استراتژيك های
 از دولتی های شرکت مورد در و( 2) و( 1) فصول استثنای به ای هزينه يافته تخصیص اعتبارات از درصد كي

 گردد می هزينه فناوری توسعه و پژوهشی امور برای عملیاتی غیر های هزينه

3 
 فنی مسئولین اشتغال پروانه تمديد و صدور اختیار تفويض

به استان ها دارويی کارخانجات  
 .است شده تفويض ها استانادارات کل دامپزشکی  به

 عالی(و  ارشد، خبرهطرح ارتقاء مسیر شغلی ) 10
تفويض شده و رتبه های خبره و عالی با تايید و ادارات کل دامپزشکی استان ها تايید رتبه های تا ارشد قبال به 

 صورت می پذيرد.متبوع ت وزارت يتصويب نماينده شورای توسعه مدير

11 
مجوز بکارگیری طرح و معافیت از طرح نیروی انسانی فارغ 

 التحصیالن رشته های دامپزشکی
اضر به صورت ها تفويض و در حال ح يند آن به ادارات کل دامپزشکی استانآاين مجوز و فر سال های قبلدر 

 .استانی انجام می شود

12 
واگذاری و تجهیز آزمايشگاه استان جهت پايش و باقیمانده 

 فلزات سنگینو  سموم دارويی،

استان کشور می باشد به جهت  10مرکز ملی و مرجع آزمايشگاهی در  10با توجه به اينکه سازمان دارای 
ماهیت نوع بیماری و کانون های بیماری ها  های ملی و جلوگیری از هزينه های نگهداری و براساس سیاست
استان های  ريش باقیمانده ها و فلزات سنگین دوضوع پاهمچنین رعايت استانداردهای ملی و بین المللی م

 گیرد. مشخصی برنامه ريزی و صورت می
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19 
صدور موافقت اصولی و پروژه های ساخت داروهای دامی و 

 مکمل
به ادارات کل دامپزشکی  1937در سال مکمل  و دامی داروهای ساخت های پروژه و اصولی موافقت صدور

 مستندات پیوست می باشد.استان ها تفويض شد و 

14 
تجهیز آزمايشگاه های دامپزشکی به منظور تايید و تشخیص 

 های دامی بیماری

محدوديت منابع و کاهش تخصیص منابع مالی همچنین عدم ضرورت تجهیز بعضی آزمايشگاه ها به دستگاه 
جذب نیروی با تجربه و عدم های ديگر و همچنین  بعضی استانهای با هزينه باال و عدم کاربرد آن در 

، و متخصص در استان و بهره مندی از آزمايشگاه های همکار بخش خصوصی با هزينه پايین تر کارشناس
 .در کشور ضرورتی برای تجهیز آزمايشگاه ها به نظر نمی رسد مرکز ملی تشخیص 10وجود 

 .است شدهتفويض  استان دامپزشکی کل ادارات به قبل های سال در واگذاری تشخیص نوع گوشت از نظر گونه ای به استان 11

 تردد و حمل و نقل دام در سطح استان 12
ها به ادارات کل  دستورالعمل نحوه تردد دام در استان سال های قبلبدين منظور و به جهت تسهیل امور در 

 دامپزشکی استان ابالغ شده است.

17 
انجام آزمايشات ملکولی تب برفکی و تشخیص ويروس 

 وناکر
ها احتمال بروز بیماری کرونا وجود دارد لذا استان  با توجه به جمعیت دامی شتر و اينکه در تعدادی از استان

 کرمان به عنوان مرکزيت بررسی و کنترل آزمايشگاهی اين بیماری در نظر گرفته شده است.

18 
تفويض انجام کلیه برنامه های آموزشی و صدور گواهی 

 آموزشی

در حال حاضر تمامی خدمات  اين نرم افزارو امکانات  ايده بستر نرم افزاری آموزش استفاده ازبا توجه به 
ها انجام  مسئولین آموزش در ادارات کل دامپزشکی استان ار بهیآموزشی به صورت الکترونیکی و با تفويض اخت

 می شود.

 


