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  مدیر کل

 برنامه ریزی وهدایت نیروها دراجرای برنامه های ابالغی توسط سازمان دامپزشکی کشور. 

 نظارت برحسن اجرای برنامه های پیشگیری ومبارزه برعلیه بیماریهای واگیر دام وطیور. 

  نظارت برحسن اجرای وظائف دستگاه درامورصدورپروانه ومجوزهای بهداشتی تأسیس،بهره برداری

 .وتمدید

 نظارت برحسن اجرای فعالیتهای واحد های طرح برنامه،مالی واداری دردستگاه. 

  برنامه ریزی وهدایت طرح هاوپرژه های قابل اجرا دردستگاه درحوزه اختیارات و وفق رعایت موافقتنامه

 .های مبادله شده

 شکیالت درجلساتبرقراری ارتباط با سازمانها ونهادهای مرتبط درحوزه فعالیتهای دستگاه ودفاع ازت. 

 حضور درمراکز علمی وآموزشی درجهت ترویج،تحقیقات ومشاوره های علمی. 

 عاون توسعه و مدیریت منابعم

  برنامه ریزی در جهت اجرای مقررات و دستورالعملهای اداری واستخدامی با رعایت مقررات مربوط ودر

 .چارچوب اختیارات تفویضی

 ی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دامپزشکی استان در چارچوب انجام اقدامات الزم در زمینه پیش بین

 .اختیارات تفویضی

 اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی با رعایت مقررات مربوط. 

  تهیه وتنظیم بودجه جاری و عمرانی مورد نیاز در جهت اجرای طرحها وعملیات دامپزشکی و مزایای

 کارکنان
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 عاون سالمتم

 وهدایت نیروها دراجرای برنامه های ابالغی توسط سازمان دامپزشکی کشور برنامه ریزی. 

 نظارت برحسن اجرای برنامه های پیشگیری ومبارزه برعلیه بیماریهای واگیر دام وطیور. 

  نظارت برحسن اجرای وظائف دستگاه درامورصدورپروانه ومجوزهای بهداشتی تأسیس،بهره برداری

 .وتمدید

 دات رسیده درزمینه دامپزشکی وارائه طرح وتعیین ضوابط جهت بهداشتی نمودن بررسی طرحهاوپیشنها

 .واحدهای دامداری ومرغداری وصنایع وابسته به دام

 پیش بینی وتأمین لوازم وتجهیزات موردنیاز واحدهای تحت سرپرستی. 

 تنظیم گزارش از عملیات اجرائی وپروژه ها وکمبودهای دامپزشکی استان. 

 راستح

انجام برنامه ریزی های الزم جهت اجرای خط مشی امنیتی اطالعاتی ابالغ شده از سوی  ف حراستشرح وظای

حفاظت  "،  "حفاظت پرسنل "وزارت اطالعات و حراست وزارت متبوع در حوزه های وظیفه ای حراست شامل: 

ستورالعمل های صادره و نظارت بر حسن اجرای د"بررسی و اطالع رسانی و جمع آوری اطالعات "،  "و امور ایمنی

  .از سوی حراست کل کشور

برنامه ریزی در جهت آسیب شناسی مجموعه ادارات کل دامپزشکی به منظور رفع تهدیدها و حسن استفاده از فرصتها و 

 .ارائه راهکارهای مناسب در دوره های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت به تمامی مدیران و مراجع ذیصالح

مشی ها و سیاست های راهبردی ، عملیاتی و استراتژیک حراست سازمان دامپزشکی و تدوین و ابالغ بررسی و تعیین خط 

دستورالعمل های مربوطه و هدایت امور در چهارچوب قوانین و مقرر ات در راستای نیل به اهداف خرد و کالن سازمان و 

  .ها در زمینه وظایف محولهی و کنترل آنایجاد هماهنگی میان مدیران در تمامی سطوح سازمانی و هدایت و راهبر
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ارائه گزارش عملکرد و پاسخگوئی الزم در جهت ارائه به ریاست سازمان و اداره کل حراست وزارت متبوع در 

  .راستای اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها

ان مجموعه دامپزشکی برنامه ریزی جهت ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطالعاتی الزم به ریاست سازمان مدیر

 .کشور

برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت های واحدها و نیروهای تحت سرپرستی و حراست 

 .  ادارات کل دامپزشکی استان ها بمنظور حسن اجرای امور محوله

 .های دیگر سازمانها و پاسخگویی به استعالم های واحدتعیین و انتصاب مسئولین حراست اداره کل استآن

ایجاد هماهنگی های الزم جهت شرکت درکمیسیون های برگزار شده در وزارت اطالعات و اداره کل حراست 

 .هاسازمآن

 پیشگیری جهت در خرابکاری و نظم اخالل ، نفوذ هرگونه از جلوگیری بمنظور  برنامه ریزی وانجام اقدامات الزم

  .احتمالی سوانح و حوادث از

 مصالح بر هاآن افشای دستبرد از که لطماتی میزان و اهمیت حسب بر  ظارت بر نگهداری اسناد محرمانهکنترل و ن

  .آید می وارد کشور امنیت و

ایجاد دبیرخانه محرمانه بمنظور دریافت و ثبت و صدور نامه های محرمانه ، کشف رمز ، اخذ دورنویس و پست 

 .های الکترونیکی محرمانه

 حقوقي

ربرگیرنده پستهای سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح این شغل د

قانونی، تصویبنامه ها، اساسنامه ها، آییننامه ها، دستورالعملها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی به 

ن کارگر و کارفرما، امور ورشکستگان، اتباع پرونده ها و دعاوی اداری، استخدامی و مسائل مرتبط به حقوق کار بی
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دار  ریزی، هماهنگی و سرپرستی قسمتی از فعالیتهای فوق را عهده خارجی و نظایر آن را بر عهده داشته یا طرح

 .میباشند

  :نمونه وظايف ومسئوليتها 

سسه دولتی در مراجع جمع آوری و بررسی و تنظیم اطالعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا مؤ

 صالحیتدار

جمع آوری، بررسی و تنظیم اطالعات جهت ارایه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ پرسشهای به عمل آمده از -

 طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمینه مسایل حقوقی

سنامه ها و آیین جمع آوری، بررسی و تنظیم اطالعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویبنامه ها، اسا-

 نامه های مورد نیاز

 تهیه متن قراردادهای منعقده - 

 تهیه دستور جلسات و صورتجلسات-

 شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آن-

 ارسال طرحها و مصوبات به مراجع و ارگانهای مربوط-

 جاع به واحدها یا کمیته های تخصصی مربوط تفکیک عرایض و شکایات واصله ازمراجع ذیربط و ار-

 رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعالم پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده-

 بندی رونوشت مصوبات همکاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه– 

 به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقیمطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارایه پیشنهادات -
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 آوری منافع و تقسیم بین طلبکاران صدور دستور تأمین یا فروش اموال ورشکستگان و جمع- 

 اقدام در مورد تصفیه ترکه ورشکستگان بالوارث، ترکه اتباع خارجی و نظایر آن- 

 ررات مربوطبازرسی درباره کیفیت اشتغال اتباع بیگانه و کشف موارد تخلف از مق-

 )استرداد، تعاون قضایی، تنظیم قراردادهای قضایی و نظایر آن( المللی انجام امور قضایی بین-

 تهیه گزارش از پرونده های محکومین جهت ارایه به مقامات و مراجع مربوط-

  روابط عمومي

 :  الف( ارتباط با رسانه ها

 : عمده فعاليت

 یا بدون تصویر( ارسال خبر، گزارش خبری )با تصویر و  -

 برگزاری مصاحبه با رؤسای ادارات و کارشناسان -

 جوابگویی به رسانه ها در مواردی که سوالی مطرح نموده اند  -

 برگزاری توربازدید اصحاب رسانه از فعالیت ها و پروژه های شاخص -

 برگزاری جلسات و نشست های کاری با اصحاب رسانه  -

 تن خبری در سطح شهرستانتهیه بریده جراید و بول -

 تهیه آرشیو فیلم و صدا از اخبار منعکس شده از صداوسیما -

)نظام نامه گزارش کارفصلی تهیه گزارش عملکرد از فعالیتهای بخش ارتباط با رسانه بصورت سه ماهه در قالب  -

 اطالع یابی واطالع رسانی توسط مدیریت روابط عمومی تهیه و ارائه شده است.(
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 ارتباطات مردمیب( 

 : عمده فعاليت

رسانه ها ، مردم و تهیه و تنظیم تقویم مالقات مردمی مدیر شهرستان ، دیدارباکارکنان و اعالم به همه  -

 همکاران

 تهیه گزارش از روند اجرای این مالقات ها بصورت سه ماهه  -

 ارزیابی این نشست ها و مالقات ها با ابزار فرمهای نظرسنجی  -

هفته )همه همکاران در نامه ریزی برای نشست های صمیمی همکاران با مدیر بصورت بخش بخش در طی بر -

 نشست با مدیر داشته باشند .( 2طی هرسال 

 حضورمدیران درمجامع عمومی)نمازجمعه،اجتماعات ملی ومذهبی و...( -

 همايش / مراسم / نمايشگاه (ج

 : عمده فعاليت

 همایش / مراسم / نمایشگاه در شهرستان تهیه تقویم برگزاری  - 

 برنامه ریزی عملیاتی برگزاری نمایشگاه  -

 استفاده از امکانات روز در همایش ها،مراسم ونمایشگاهها -

 د ( انتشارات

 : عمده فعاليت

 داشتن تقویم فعالیت انتشاراتی درسال  -

 وشوربنر،استند،سی دی،کاتالوگ، پوسترو... برپوشش تمام فعالیتهای مدیریت در حوزه انتشارات درقالب  -
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 هـ( تبليغات محيطی

 : عمده فعاليت

 تهیه تقویم آذین بندی ساختمان اداری به مناسبت های مختلف  -

 نظارت بر تزئین فضای داخلی و بیرونی ساختمان های اداری -

 نصب پوسترهاوبروشورهاوکاتالوگ های تبلیغاتی درتابلوی اعالنات  -

 (  پالکارد در محل های اجتماع مردم مثل نمازجمعه و ... نصب -

 :سمعی و بصری

 : عمده فعاليت

 داشتن آرشیو فنی از فعالیت های سمعی بصری  -

 وحجمی(قابل ارائه بودن این فعالیت در کمترین زمان به مدیریت )بصورت الکترونیکی  -

 ( لف و بهره برداری آنها نصب و پخش تصاویر برای همکاران به مناسبت های مخت -

 پژوهش و افکار سنجی

 : عمده فعاليت

 داشتن تقویم اجرایی طرح نظرسنجی طی یکسال برای فعالیتهای درون سازمانی یابرون سازمانی  - 

توجه به شرایط و فرهنگ هر داشتن فرم های خام نظرسنجی برای موضوعات خاص و یا طراحی فرم جدید با  -

 نشهرستان و دهستا

 انجام حداقل دو پروژه نظرسنجی با هماهنگی مدیریت طی سال  - 

 عضويت در کميته و مجامع عمومی روابط عمومی 

 : عمده فعاليت

 حضورفعال ومستمردرکمیته های شهرستانی)کمیته دهه فجر و...( -
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 ارائه گزارش فعالیت خود در کمیته به مدیریت شهرستان و مدیریت روابط عمومی  -

  ور فعال نشست های روابط عمومی سازمان حض -

 ی ( بازديد از پروژه ها / افتتاحيه ها /مالقات با مسئولين شهرستان

 : عمده فعاليت

 حضور مسئول روابط عمومی طی برگزاری این برنامه ها بصورت فعال  -

 تهیه خبر و گزارش خبری باتصریح به رسانه های گروهی ملی ومحلی -

   ای حضور در مراسم های شادی و غم همکاران ط ( هماهنگی بر

 عمده فعاليت :

 غم همکاران داشتن برنامه برای نحوه حضور همکاران و روابط عمومی در مراسم های شادی و  -

 انتشارپیام تبریک یا تسلیت از طرف مدیروکارکنان -

 منطقه و محلی هر انعکاس این برنامه در سطح داخلی سازمان با توجه به فرهنگ قومی  -

 ارتباطات الکترونیکی

 :( ICTارتباطات الکترونيکی )

 : عمده فعاليت

 ITداشتن اطالعات کافی و بهره گیری از فن آوریهای  -

 ایجاد ارتباط الکترونیکی بصورت مداوم با سازمان  -

 ایجاد صندوق پستی الکترونیکی فعال اختصاصی روابط عمومی در هربخش -

  ه روزکردن اخبار بخش درسایت سازمان ب -
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 پيام کوتاه

 : عمده فعاليت 

 داشتن لیست تلفن همراه مخاطبان بصورت گروه بندی شده  -

شرایط اقلیمی هر بخش به تهیه متون پیام کوتاه برای مناسبت ها و برنامه های هر بخش بر اساس فرهنگ و  -

 تفکیک پیام هر بخش

 اداره برنامه و بودجه و مطالعات اقتصادی

  مطالعه ، بررسی وتدوین برنامه های بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت. 1

  مطالعه وپیش بینی اعتبارات مورد نیاز. 2

یی ارائه شده توسط دفاتر وحوزه های مختلف فنی واداری سازمان مطالعه وبررسی واصالح برنامه های اجرا. 3

  وتطبیق آن باسیاست های کالن واستراتژیک کشور وسازمان

مطالعه وبررسی امکانات ومنابع واولویت بندی طرحها ، برنامه ها ونیازها وتهیه وتنظیم بودجه تفصیلی سازمان . 4

  و تنظیم ومبادله موافقتنامه های مربوط

ه، بررسی وجمع بندی داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقی از برنامه ها، طرحها ، پروژه ها وبودجه های مطالع. 5

 پیشنهادی

مطالعه وبررسی تعیین قیمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادی برنامه ها ، طرح ها و پروژه های پیشنهادی . 6

 واجرایی

 وریئه راهکارهای اصالحی وتکمیلی به منظور افزایش بهرهو نظارت پروژه ها وفرآیندها وارامطالعه، بررسی. 7

 مطالعه و بررسی به منظور تدوین سیاست های استراتژیک برای تمام پروژه ها وفرایندهای اجرایی. 8

سیاستگذاری ، برنامه ریزی ونظارت برای ارائه برنامه ها، طرح ها وپروژه های هماهنگ ومتناسب دامپزشکی در . 9

  سطح کشور



10 
 

طالعه، سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری استقرار سیستم اصولی وعلمی جمع آوری ، جمع م. 10

 . بندی وتحلیل آثارها و گزارش عملکرد

 سیاستگداری ، برنامه ریزی ، نظارت ، پیگیری توسعه سرمایه گذاری وکارآفرینی در زیر بخش دامپزشکی. 11

  IT نظارت وپیگیری توسعه کاربرد فن آوری اطالعاتمطالعه سیاستگذاری، برنامه ریزی ، . 12

مطالعه ، بررسی و ارزشیابی برنامه ها، طرح ها ، پروژه ها وفرآیندهای اجرایی وتنظیم وارائه گزارش های . 13

  مقایسه ای و تحلیلی

  همکاری در برگزاری همایش های علمی دامپزشکی. 14

  پزشکیهمکاری در تدوین و اجرای تحقیقات کاربردی دام. 15

  همکاری در تدوین و اجرای پروژه های بیمه دام و فرآورده های دامی. 16

  همکاری در تدوین و تصویب قوانین مقررات دامپزشکی. 17

  همکاری و مشارکت درتدوین برنامه مقابله باحوادث غیرمترقبه وتامین منابع مالی موردنیاز. 18

 اداره امور اداری ، رفاه و پشتیباني

 اره کارگزينیشرح وظايف اد

 .آن وتامین جذب وپیگیری انسانی نیروی و تعداد نیازسنجی و مطالعه .1

 اجرای بر نظارت و وپیگیری انسانی نیروی وتوزیع جابجائی ، جذب وعلمی اصولی سیستم وتدوین ریزی برنامه  .2

 .آن

 انتقال، ماموریت، ،ارتقاء بیق،تط انتصاب، استخدام، مانند پرسنلی احکام صدور وپیگیری نظارت ریزی،برنامه  .3

 اخراج، انفصال، تعلیق، استعفاء، فوت و برکناری و ..... خدمت، خرید بازنشستگی، استخدامی، رابطه وقطع مرخصی

 .مکانیزه و نوین ازروشهای بااستفاده پرسنلی اطالعات ونگهداری برثبت ونظارت ریزیبرنامه  .4



11 
 

 ومدیران کارکنان ارزشیابی - علمی امور امنظ استقرار پیگیری و ریزی برنامه  .5

 تهیه گزارش ماهیانه جهت کارکنان غیاب و حضور وکنترل نظارت  .6

 ستادی تابعه واحدهای در استخدامی و اداری های ودستورالعمل ومقررات قوانین اجرای و نظارت و ریزی برنامه  .7

 استانی و

 شرح وظايف اداره دبيرخانه 

  .مطالعه، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری جهت انجام علمی، اصولی وروش مند مکاتبات و بایگانی اداری8 

 وصادره وارده ومکاتبات ها نامه کلیه وارجاع توزیع ، ثبت ، دریافت  .9

 اداری مکاتبات کلیه انجام به مربوط امور انجام  .10

 سازمان اداری اتوماسیون وتوسعه انجام  .11

 پرسنل اداری تخلفات به رسیدگی های هیئت آرای اجرای پیگیری و ابالغ   .12

 شرح وظايف اداره رفاه وتعاون 

 کارکنان کاری انگیزه افزایش جهت پیگیری و ریزی برنامه ، مطالعه  .13 

 رفت سرویس ، مسکن ، بانکی تسهیالت مانند پرسنل رفاهی امکانات تامین وپیگیری نظارت ، ریزی برنامه .14

 ...و مهدکودک ، وآمد

 همکاران جهت ورزشی ومسابقات ورزشی وتقویم بدنی تربیت امور وپیگیری ریزی برنامه   .15

 پرسنل ای بیمه خدمات ارائه وپیگیری نظارت ، ریزی برنامه  .16
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 شرح وظايف گروه تشکيالت و روشها

 گری.کمیتی وواگذاری وظایف تصدیها وظایف سازمان باهدف توسعه وظایف حامجددماموریت.مهندسی1

 .مطالعه و بررسی برای ایجاد ساختار سازمانی متناسب با وظایف و ماموریتهای سازمان.2

.مطالعه و بررسی به منظور بهینه سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای الزم در 3

 چارچوب برنامه های جامع نیروی انسانی دولت .

مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و .4

جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین تعداد و عناوین پست های سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسایی 

 های تشکیالتی .

 اهداف ، شرح وظایف و سازمان تفصیلی سازمان..مطالعه و بررسی و تهیه و تنظیم نمودن تشکیالت ، 5

 های مرتبط..مطالعه و اعالم نظر در خصوص قوانین ، آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و دستورالعمل6

 .همکاری برای توسعه سازمانهای غیر دولتی و تشکل های تخصصی در راستای تحقق وظایف سازمان.7

ی ها و تشکیالت مربوط به سیستم ها، فرآیندها و روشهای انجام کار .مطالعه و بررسی مستمر در خصوص نارسای8

 و برنامه ریزی برای اصالح و بهسازی آنها با همکاری واحدهای ذیربط.

 تهیه استانداردهای الزم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها .      .9

سبک های مدیریتی نوین و ارتقاء فرهنگ و فن .مطالعه ، برنامه ریزی و پیگیری به منظور استقرار نظام ها و 10

 آوری مدیریت برای انجام کارآمد وظایف سازما.

 .کارکنان و مدیران انتخاب در ساالری شایسته برای(  مشاوره ارائه)  الزم اقدامات انجام و ریزی برنامه .11

 نگیزش کارکنان و برنامه ریزی برای ارتقاء آن .ا سطح سنجش .12
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 .پیشنهادات بررسی و دریافت نظام استقرار .13

 .سازنده پیشنهادات شدن اجرایی برای پیگیری .14

 .شده اجرا پیشنهادات کیفیت و میزان ارزیابی و بررسی .15

.برنامه ریز ی و نظارت بر طراحی و اجرای آزمونهای تخصصی استخدام به منظور تعیین اثر بخشی آنها و ارائه 16

 گزارشات الزم .

 .کارکنان برای آن تشریح و ترویج و سازمان اخالقی منشور تهیه و اصول تدوین برای بررسی و مطالعه .17

 اجعین دستگاه و رعایت حقوق شهروندی آنان.مر و مردم تکریم به مربوط امور پیگیری و بررسی .18

 .خدمات ارائه نحوه خصوص در رجوع ارباب از سنجی نظر برای اقدام و برنامه تهیه .19

 ه فناوری اطالعات ، ارتباطات و تحول اداریادار

افزار ، نگهداری جایگاه اینترنتی و افزار و نرممنظور تجهیز، پشتیبانی و استفاده بهینه از سختریزی بهبرنامه -1

 از شدهابالغ تغییرات و الگوها اساس بر هاآن سازییکپارچه  ها ،روزرسانی سیستماینترانتیموردنیاز اداره کل و به

  نسازما اداری تحول و ارتباطات اطالعات، فناوری دفتر  سوی

  های اشتراک اطالعات اداره کلبرداری از شبکه و سیستممدیریت بهره -2

پیگیری و اقدام برای اجرای دستورالعمل هراز سوی سازمان و اعمال ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه هاو  -3

 شبکه

 سازمانی هایپست تأمین و  شهرستانی ادارات و  ختار و تشکیالت تفصیلی اداره کلمنظور اصالح ساپیگیری به -4

  نسازما به پیشنهادی تشکیالتی تغییرات ارائه و موردنیاز

 آوری، آنالیز و تحلیل آمارها و گزارش عملکردریزی و پیگیری برای استقرار سیستم اصولی و علمی جمعبرنامه -5
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  ی استقرار نظام مدیریت نوین و تحول اداری در اداره کلریزی و پیگیری برابرنامه -6

  یامنیت مخاطرات  پذیری وها برای کاهش آسیبنظارت بر حسن اجرای مربوط به اتصال رایانه -7

 هایبرنامه قالب در سازمان  های ابالغی از سویریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیازها بر اساس اولویتبرنامه -8

 میزان بررسی و ابالغی هایروش و فرآیندها اجرای حسن بر نظارت و کنترل و بلندمدت و مدتنمیا مدت،کوتاه

  اهآن اثربخشی

آوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری استان های اداره فنها، برنامه هاو فعالیتکنترل و ارزیابی مستمر طرح -9

 وانعکاس به دفتر فاوای سازمان ه گزارش ماهیان و تنظیم

 تر نهاد نمایندگي ولي فقیهدف

 برنامه ریزی و نظارت شرعی بر ذبح و صید 

 دفتر قرنطینه و امنیت زیستي

 های واگیر دامی و اگزوتیک  انجام کلیه اقدامات الزم جهت پیش گیری از احتمال سرایت و نفوذ بیماری

 .معهبه داخل کشور به منظور حفظ سرمایه های دامی و نهایتا حفظ بهداشت عمومی جا

  صدور گواهی نامه ها و مجوزهای بهداشتی صادرات و واردات و ترانزیت دام زنده و فرآورده های خام دامی

 .پس از اقدامات قرنطینه ای و کنترل های بهداشتی براساس مقررات مربوط

  کشور از مراقبت در اجرای برنامه های کنترل بهداشتی، نقل و انتقال دام و فرآورده های دامی در داخل

 .های قرنطینه ثابت و موقت، طبق برنامه های مصوب سازمان طریق ایجاد پست

 هایی که در امر ترخیص دام و فرآورده های دامی مشارکت دارند همکاری با سازمان. 

 های مختلف و نحوه کنترل و پیشگیری از آنها اتخاذ تصمیمات الزم شرکت در جلسات در زمینه بیماری. 
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  الزم جهت جمع آوری و نگهداری و ضبط آمار و اطالعات فنی و بهداشتی و قرنطینه ای از داخل اقدامات

 .تشکیل بانک اطالعاتی با همکاری واحدهای مربوطه و استفاده بهینه از اطالعات موجود استان و

  به خارج از کشور  استانانجام پیگیری اقدامات الزم به منظور عزیمت مامورین اعزامی 

 بهداشت و مدیریت بیماری های دامره ادا

o  ، مدیریت سامانه مراقبت بیماری های دامی نظیر شبکه های ملی مراقبت بیماری های حیوانات خاکزی

 آبزی و بیماری های مشترک انسان و حیوان

o  برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی های الزم با واحدهای تابعه شهرستانی برای شناسایی کانون بیماری

 دامی و شناسایی عوامل موثر در وقوع و انتشار آن هاهای 

o  برنامه ریزی ، نظارت و اقدام برای تامین بهداشت دام از طریق کنترل ، پیشگیری و ریشه کنی بیماری

 های واگیر و قرنطینه ای دام

o کاری انجام اقدامات و هماهنگی های الزم برای مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان با هم

 سایر مراجع ذیصالح.

o  برنامه ریزی، نظارت و اقدام مراقبتی ، پیشگیرانه و کنترلی بیماری های واگیردار و قرنطینه ای در حیوانات

 وحشی و پرندگان آزاد پرواز با همکاری مراجع ذیصالح

o ت خانگی و برنامه ریزی ، نظارت و اقدامات اجرایی مراقبتی ، مبارزه ای و درمانی بیماری های حیوانا

 اعمال ضوابط بهداشتی

o برنامه ریزی و نظارت و اقدامات اجرایی کنترل ، پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری های غیرواگیر 

o  برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند شناسایی و تعیین هویت دام و صدور شناسنامه های بهداشتی واحدهای

 اپیدمیولوژیک
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o و همچنین مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با حوادث و  مطالعه ، برنامه ریزی برای پیشگیری

 عوامل تهدید کننده بهداشت دام و فرآورده های خام دامی

 اداره بهداشت و نظارت بر مواد غذایي

 برنامه ریزی و نظارت بر تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی 

 م و صدور شناسنامه های بهداشتی واحدهای برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند شناسایی و تعیین هویت دا

 اپیدمیولوژیک

 ، تولید ، فرآوری ، نگهداری ، توزیع و مصرف منابع برنامه ریزی،بازرسی و نظارت بر فرآیند ورود ، صدور

 ژنتیکی دام و انواع اجرام و موجودات تراریخته و ارزیابی و مدیریت مخاطرات آن ها.

 کنترل کیفی و بهداشت فرآورده های دامی از تولید تا عرضه برنامه ریزی ، بازرسی ، نظارت و 

 برنامه ریزی ، بازرسی ، نظارت و کنترل کیفی و بهداشت مواد اولیه خوراک و خوراک آماده دام 

  برنامه ریزی ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در زیستگاه ها و مراتع و

 داممراکز پرورش و نگهداری 

  مطالعه ، برنامه ریزی برای پیشگیری و همچنین مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با حوادث و

 عوامل تهدید کننده بهداشت دام و فرآورده های خام دامی

 برنامه ریزی و اقدام برای استقرار سامانه کنترل باقیمانده های مخاطره آمیز در فرآورده های دامی 

  فرآوری ، ورود و صدور ، نگهداری و توزیع و مصرف انواع دارو و نظارت بر فرآیند تولید ،مدیریت ، بازرسی

، واکسن ، سرم ، ضدعفونی کننده ها ، سموم ، مواد بیولوژیک مکمل ها و افزودنی های خوراکی و مواد 

مصرف  اولیه آن ها و لوازم و تجهیزات مواد مصرفی آزمایشگاهی و سایر مواردی که به نحوی مورد

 دامپزشکی می باشد.

 برنامه ریزی و نظارت بر اعمال ضوابط برای تامین رفاه و رعایت حقوق حیوانات 
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 برنامه ریزی و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به پسماندهای دامپزشکی  

 اداره طیور

ماموریت و وظیفه داره مبارزه با بیماریهای طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم استان در راستای وظیفه سازمانی ا

کنترل و پیشگیری از بیماریهای طیوربا تکیه بر کارشناسان مجرب و آموزش دیده با هدف کاهش خسارت وتلفات 

ناشی از بیماریهای  طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم  را از طریق توسعه پوشش بهداشتی واحدها تولیدی با 

 راهبردهای بهداشتی  کلی ذیل در دستور کار دارد :

مادر (به  –بازدید و نمونه برداری دوره ای ازتمام  واحدهای اپیدمیولوژیک  بویژه واحد های مولد )اجداد  

منظور  بررسی ، مراقبت ودر مواردی تشخیص و یا تایید تشخیص وقوع بیماری ودر صورت نیاز  اعمال 

 مقرارت بهداشتی و قرنطینه ای 

کشی استان شامل بررسی وضعیت بهداشتی و قرنطینه ای  بازدید و نمونه برداری از کارخانجات جوجه 

واحد، نمونه برداری از نظر میکروبی و قارچی )توتال کانت (، بررسی مستندات و گواهی بهداشتی تخم 

مرغ نطفه دار  ، بررسی گواهی حمل قرنطینه )صادره از سایر استانها و برای جوجه های یکروزه تولیدی 

 ماهیانه از عملکرد جوجه کشی و ارسال آن به سازمان ،   ...( ، تهیه گزارش هفتگی و 

، پیگیری روند  GISبررسی گزارش وقوع بیماری در مرغداریهای گوشتی توسط ادارات تابعه در سامانه  

بیماری ، بررسی نتایج آزمایشگاهی حاصل از نمونه برداری در خصوص بیماریهای واگیردار و در صورت 

هداشتی قرنطنه ای و در مواردی تایید معدوم سازی و نظارت بر اعمال محدودیت لزوم اعمال مقرارات ب

 جوجه ریزی در شعاع حفاظتی و دیده وری مطابق دستورالعمل مربوطه 

بررسی برنامه پیشنهادی سازمان برای  واکسیناسیون مزارع گوشتی در کمیته فنی استان و اعالم به  

 ادارات تابعه شهرستانی 
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و غیر فعال آنفلوانزای فوق حاد با نمونه برداری از طیور کشتاری با سن باال )مادر ( و در  مراقبت مستمر 

 موارد گزارش وقوع بیماری یا تلفات با عالئم مشکوک 

مراقبت فعال سالیانه آنفلوانزای فوق حاد طیور در مزارع مادر و طیور بومی و روستایی بر اساس برنامه  

 مپزشکی اعالمی دفتر طیور سازمان دا

نظارت بر اجرای برنامه واکسیناسیون طیور بومی بر اساس طرح سازمان )واکسیناسیون حلقه ای شعاع  

حفاظتی کانون نیوکاسل با واکسن کشته با همکاری مراکز مایه کوبی بخش خصوصی ، اجرای طرح 

 کی (آزمایش واکسیناسیون طیور بومی با واکسن زنده مقاوم به حرارت توسط ادارات دامپزش

بندی و ارسال  بررسی گزارش آمار ماهیانه ارسالی از ادارات شهرستانها بر اساس فرم های سازمان ، جمع 

 آن به دفتر طیور سازمان 

بررسی شکایات ارسالی از مراجع قضایی و یا ادارات تابعه از سوی مرغداران گوشتی و در مواردی مادر ،  

 و ارائه پاسخ قانونی  پیگیری و در موارد مورد نیاز نمونه برداری

برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی برای بهره برداران و فعاالن حوزه طیور از جمله  مرغداران گوشتی  

 ، روستائیان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی ، تعاونی مرغداران شهرستان 

واقع خطر شیوع برگزاری جلسات اطالع رسانی و هم اندیشی با همکاران  بخش خصوصی بویژه در م 

 بیماریهای اخطار کردنی مانند آنفلوانزا ی فوق حاد در شهرستانها 

( : ثبت اطالعات مربوط به شرایط بهداشتی فارم  GISثبت اطالعات در  سامانه پایش و مراقبت طیور ) 

ان الزم برای صدور جوجه ریزی توسط ادارات تابعه ،صدور  مجوز بهداشتی جوجه ریزی توسط اداره شهرست

، نظارت بر ثبت اطالعات مربوط به گزارش وقوع  بیماری توسط شهرستانها ، ثبت اطالعات  ورود و خروج  

از هر فارم و ثبت اطالعات واکسیناسیون طیور روستایی ، بررسی برنامه واکسیناسیون واحد های 

 30فی مشتمل بر اپیدمیولوژیک فعال صنعتی ثبت شده توسط مراکز مایه کوبی ، اخذ گزارش های مختل

 عنوان از سامانه و ...
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بررسی و در موارد مورد نیاز  نمونه برداری از زنبورستانها برای تشخیص بیماریهای زنبور عسل ، نمونه  

برداری از زنبورستانها در روند مراقبت از  بیماریهای قرنطینه ای  قبل از حمل و نقل ، بررسی و پاسخ 

 زنبورداران  دهی به شکایات مطروحه از جانب

 

 

 


