1400/02/22
 /134اﻟﻒ98/
 12ﺻﻔﺤﻪ
» ﺗﻮﻟـﯿــــﺪ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ  ،ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽ ﻫﺎ ) ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ( «

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﻮﺿﻮع » :اﺑﻼغ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (34ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ «

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام،
در اﺟﺮاي ﻣﺎده ) (34ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻮاد ) (4و )(5

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /157271ت  55502ﻫ ﻣﻮرخ  1397/11/27ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده )(34

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان «  ،ﭘﯿﺮو اﺑﻼغ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن

داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  400/10/14656ﻣﻮرخ  1400/02/22و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در
ﺧﺼﻮص ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺼﺪي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺎدة ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ » ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ « ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﯾﻔﺎد

ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ) (34ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺘﺼﺪي واﺣﺪ درﺻﻮرت ﺗﺨﻄﯽ از اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ

و ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ راي دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﻼم ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺑﻼﻏﯽ ﺑﻪ

ﺷﺮط ﺳﺒﺒﯿﺖ در ﺻﻮرت ﻗﺼﻮر ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﻂ و اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺻﺪراﻻﺷﺎره ،ﻣﺮاﺗﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي

ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و دﺳﺘﯿﺎران ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد/.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام،

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﺗﺸﮑﺮي
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

روﻧﻮﺷﺖ:

 -رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  400/10/14656ﻣﻮرخ  ، 1400/02/22ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر

 -رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و دﺳﺘﯿﺎران اﺳﺘﺎن  ، ....ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

آدرس :ﺗﻬﺮان -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮﭼﻢ ،ﭘﻼك  ،59ﻃﺒﻘﻪ اول

400/10/14656
1400/02/22
د ار د

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ....
ﻣﻮﺿﻮع" :ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (34ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ"

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮي
1753074

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
در اﺟﺮاي ﻣﺎده ) ( 34ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻮاد ) (4و ) (5ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻤﺎره /157271ت  55502ه ﻣﻮرخ  1397/11/27ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ) (34ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان" ،ﺑﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ »ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ« )ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم
ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺼﺪي و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﻓﺎﺗﺮ ﺳـﺘﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﺎزﻣﺎن /ادارات ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ( ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
در "ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاي آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ) (34ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ" ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ،اﺑﻼـغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﻠﻐﯽ و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨًﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ
»ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺰﺷـﮑﯽ اﯾﺮان« ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴـﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺴـﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ /ﻣﺘﺼﺪي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ،ﺛﺒﺖ ﮔﺰارﺷﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺣﺴـﺐ
ﻣﻮرد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )در ﺣﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

روﻧﻮﺷﺖ :
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺻﻔﺮي رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ج.ا.ا ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﻘﯿﺒﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان -رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و دﺳﺘﯿﺎران ،ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء

شرح وظایف
مسئول فنی بهداشتی
موضوع آیین نامه اجرایی ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی
موضوع آیین نامه اجرایی ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

ماده ( )1هدف
تبیین «شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی» در چارچوب مفاد ماده ( )34قانون برنامه ششم توسععه اقتصعادی ،اجتمعاعی و فرهنگعی
جمهوری اسالمی ایران و مقررات آیین نامه اجرایی آن
ماده ( )2تعاریف و واژه ها
براساس تعاریف مندرج در آیین نامه اجرایی ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتمعاعی و فرهنگعی جمهعوری اسعالمی
ایران و آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی ،واژه ها و اصطالحات در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف .آیين نامه :آیین نامه اجرایی ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتمعاعی و فرهنگعی جمهعوری اسعالمی ایعران
(مصوب سال )1397
ب .مسئول فنی بهداشتی :شخصی که پس از تأیید صالحیت توسط سازمان نظام دامپزشکی و با اخذ پروانه مربعو از سعازمان
دامپزشکی کشور و ادارات تابعه ،وظیفه کنترل بهداشتی را (با کمك دستیاران مربو  /کادر بهداشتی) ،در واحدهای موضوع آیین نامه،
مطابق شرح وظایف ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور (طی این دستورالعمل را) برعهده دارد.
ج .متصدی (واحد تحت نظارت) :شخص حقیقی یا حقوقی (صاحب و یا مسئول محل ها یا اماکنی که) در حوزه امور تولید،
پرورش ،نگهداری ،توزیع ،حمل و نقل ،عرضه و فروش دام زنده و یا استحصال ،تهیه ،عملآوری ،جمعآوری ،نگهداری ،بستهبندی،
حمل و نقل و توزیع فرآوردههای با منشأ دامی /خوراک دام (با هدف عرضه و یا فروش تولیدات مربو و یا دریافت کارمزد به واسطه
آن) فعالیت دارد.
د .كنترل بهداشتی :اقداماتی که توسط مسئول فنی بهداشتی واحد و به کمك دستیاران مربو براساس دستورالعمل های
بهداشتی ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور در بخش های مرتبط در واحدهای موضوع آیین نامه ،اعمال می گردد.
تبصره .منظور از بخش های مرتبط ،تمام قسمت های واحد و فرایندهای جاری در آنها می باشد که در محدوده حوزه فعالیت تعیین
شده در پروانه بهداشتی بهره برداری واحد و تحت کنترل بهداشتی مسئول فنی بهداشتی قرار دارد.
ماده ( )3دامنه كاربرد
این دستورالعمل در خصوص تبیین «شرح وظایف مسئولین فنی بهداشتی» ،و نیز «تعهدات و مسئولیت های متصدی» و «مسئولیت
های دفاتر ستادی مرتبط سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی استان ها» در اعمال کنترل بهداشتی توسط مسئول فنی
بهداشتی کاربرد دارد.
صفحه 1

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

ماده ( )4مسئوليت اجراء
«مسئول فنی بهداشتی» واحدهای موضوع آیین نامه و «متصدی» واحد تحت نظارت مربو  ،حسب مورد ،ملزم به رعایت مفاد این
دستورالعمل می باشند.
تبصره .اداره کل دامپزشکی استان موظف به نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل در سطح استان مربو می باشد.
ماده ( )5قوانين و آیين نامه های مرتبط
قوانین و مقررات مرتبط با این دستورالعمل عبارتند از:
 .1قانون سازمان دامپزشکی کشور (مصوب )1350
 .2قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (مصوب )1396
 .3آیین نامه اجرایی ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و آیین نامه نظارت
بهداشتی دامپزشکی (مصوب )1397
 .4آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی (مصوب )1387
ماده ( )6مسئول فنی بهداشتی مکلف به حضور در زمان فعالیت واحد (منعدرج در قعرارداد) و انجعام کامعل و دقیعق وظیفعه کنتعرل
بهداشتی (حسب نوع واحد) به شرح جدول پیوست می باشد.
تبصره  .1مسئول فنی بهداشتی حق واگذاری مسئولیت خود به دیگری را ندارد و موظف است مواقع عدم حضور خود را به متصدی
اعالم نماید .در ایام مرخصی یا معذوریت ،متصدی باید با تأیید سازمان (ادارات کل دامپزشکی استان ها) ،فرد (واجد شرایط) دیگری
را به جای وی ،جایگزین (جانشین) نماید.
تبصره  .2شرح وظایف کادر بهداشتی واحد (که به عنوان دستیار زیر نظر مسئول فنی بهداشتی مشغول بعه کعار معی باشعند) ،توسعط
مسئول فنی بهداشتی واحد و با رعایت مفاد دستورالعمل مربو  1،تبیین و کنترل می شود .معذالك این موضوع نافی مسئولیت مسئول
فنی بهداشتی واحد در انجام کامل و دقیق شرح وظایف ابالغی نیست.
تبصره  .3متصدی مکلف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی (به شرح جدول پیوست) تحت نظر مسئول فنعی بهداشعتی
واحد و نظارت عالیه اداره کل دامپزشکی استان مربو می باشد.
تبصره  .4مسئولیت های دفاتر ستادی مرتبط سازمان (حسب مورد) و ادارات کل دامپزشکی استان ها در موضوع اعمال کنترل
بهداشتی توسط مسئولین فنی بهداشتی در واحدهای تحت نظارت به شرح جدول پیوست ،تعیین می شود.

 .1دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور مرتبط با «تعداد و صالحیت های الزم برای کادر بهداشتی هر واحد»

صفحه 2

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

پیوست« -شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی»« ،تعهدات و مسئولیت های متصدی» و تکالیف "دفاتر ستادی مرتبط" و "ادارات کل دامپزشکی
استان ها" موضوع ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
وظایف و تکاليف قانونی تعهدات و مسئوليت های
حوزه اقدامات

متصدی

وظایف

مسئوليت های دفاتر ستادی مرتبط و

مسئول فنی بهداشتی

ادارات كل دامپزشکی استان ها

( )1ساختمان و تجهیزات در بخش های مرتبط

( )1-1سالن ها و تاسیسات

* بهره برداری ،تعمیعر و نگهعداری سعالن هعا و * ارائه راهنمایی هعای الزم بعه متصعدی

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

تاسیسات (سیستم تهویعه ،روشعنایی ،گرمعایش /درخصوص ضعوابط و مقعررات بهداشعتی * تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات
سرمایش و  )...در بخعش هعای معرتبط مطعابق تعمیر و نگهداری سالن ها و تاسیسات در بهداشتی بهره برداری ،تعمیعر و نگهعداری
سالن ها و تاسیسات در بخش های مرتبط
ضوابط و مقررات بهداشتی سعازمان دامپزشعکی بخش های مرتبط
کشور

* کنترل بهداشتی سالن ها و امکانعات در و نظارت بر حسن اجرای آن

* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل بخش های مرتبط (از جمله کنتعرل دمعا،

اداره کل دامپزشکی استان:

* نظععارت بععر رعایععت ضععوابط و مقععررات

تهویه ،روشنایی)
دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی
* خودداری از هر گونه ساخت و ساز بعه منظعور * کنتععرل روزانععه دسععتگاه هععای تهویععه ،بهداشتی بهره برداری ،تعمیعر و نگهعداری
توسعه یا تغییر کعاربری سعالن هعا و تاسعیس در سردکننده ،ثبت دما /رطوبت و اطمینان از سالن ها و تاسیسات در بخش های مرتبط
(توسط متصدی) /کنترل بهداشتی (توسعط
بخش های مرتبط بدون اخذ مجوزهعای قعانونی عملکرد صحیح آنها
* اععالم مععوارد عععدم انطبععاه (و راهکععار مسئول فنی بهداشتی)
الزم
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
* پیگیری قضایی هعر گونعه سعاخت و سعاز در اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف
حریم بهداشتی واحد ،از طریق مراجع صالحه
( )1-2دستگاه هعا ،تجهیعزات * ،تامین دسعتگاه هعا ،تجهیعزات ،لعوازم و معواد * ارائه راهنمایی هعای الزم بعه متصعدی

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

لوازم و مواد مصعرفی (بعه جعز مصرفی معورد اسعتفاده در بخعش هعای معرتبط درخصوص ضعوابط و مقعررات بهداشعتی * تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات
مطععابق ضععوابط و مقععررات بهداشععتی سععازمان تععامین ،تعمیععر و نگهععداری دسععتگاههععا ،بهداشتی بهره برداری ،تعمیعر و نگهعداری
مواد اولیه)
تجهیزات ،لوازم و مواد مصرفی مورد نیعاز دستگاهها ،تجهیزات ،لوازم و مواد مصعرفی
دامپزشکی کشور
* بهره برداری ،تعمیعر و نگهعداری دسعتگاههعا ،در بخش های مرتبط

در بخش های مرتبط و نظارت بعر حسعن

تجهیزات و لوازم مورد اسعتفاده در بخعش هعای * کنترل بهداشتی دستگاههعا ،تجهیعزات ،اجرای آن
مرتبط مطابق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور

لعوازم و معواد مصعرفی معورد اسععتفاده در

* کالیبراسیون دستگاهها ،تجهیزات و لوازم مورد فرایندهای مرتبط

اداره کل دامپزشکی استان:

* نظععارت بععر رعایععت ضععوابط و مقععررات

* اعالم موارد نیاز به تعامین و یعا تعمیعر بهداشععتی بععر تععامین ،تعمیععر و نگهععداری
استفاده مطابق ضوابط مراجع مربو
* تامین دفتر کار ،امکانات و تجهیزات ارتبعاطی تجهیزات و لوازم مورد اسعتفاده در بخعش دستگاهها ،تجهیزات و لوازم مورد اسعتفاده
در بخش های معرتبط (توسعط متصعدی)/
(رایانه ،تلفن و اینترنت) و بایگعانی ،تجهیعزات و های مرتبط به متصدی
لوازم تخصصی و ابزار دقیق معورد نیعاز مسعئول * اعالم کمبود /عدم دسترسی به امکانات کنتععرل بهداشععتی (توسععط مسععئول فنععی
و تجهیزات ارتباطی و بایگعانی ،امکانعات ،بهداشتی)
فنی بهداشتی
* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل تجهیزات و لوازم تخصصی مورد نیاز برای * اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
انجام عملیات کنترل بهداشتی به متصدی * برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف
دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی

صفحه 3

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

پیوست« -شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی»« ،تعهدات و مسئولیت های متصدی» و تکالیف "دفاتر ستادی مرتبط" و "ادارات کل دامپزشکی
استان ها" موضوع ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
وظایف و تکاليف قانونی تعهدات و مسئوليت های
حوزه اقدامات

متصدی

وظایف

مسئوليت های دفاتر ستادی مرتبط و

مسئول فنی بهداشتی

ادارات كل دامپزشکی استان ها

( )2فرایندهای مرتبط با تولید
دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

( )2-1فراینععد تععامین /دریافععت * تامین مواد اولیه از منابع مجاز مطابق ضوابط و * کنترل بهداشتی مواد اولیعه ورودی بعه
واحد (حسب مورد ،شامل کنتعرل ویگگعی * تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات
مععواد اولیععه (اصععلی و فرعععی) مقررات بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور
(شامل تامین آب و یخ مصرفی) * رعایععت ضععوابط و مقععررات فنععی بهداشععتی و هععا ،زمععان مانععدگاری و گععواهی هععای بهداشتی و مقررات زمان ماندگاری تامین/
مقععررات زمععان مانععدگاری (اعالمععی سععازمان بهداشتی خعودرو /محمولعه و در صعورت دریافت مواد اولیه و نظارت بر حسن اجرای
لزوم ،نمونه بعرداری و ارسعال نمونعه بعه آن
دامپزشکی کشور) در تامین /دریافت مواد اولیه
اداره کل دامپزشکی استان:

* تخلیه مواد اولیه ورودی به واحد صرفا پعس از آزمایشگاه)
تایید مسئول فنی بهداشتی (در موارد اضعطراری * ،صدور تایید تخلیعه معواد اولیعه اصعلی * نظععارت بععر رعایععت ضععوابط و مقععررات
بهداشععتی و مقععررات زمععان مانععدگاری در
تخلیه و نگهداری محموله در مکان مشعخص و ورودی به واحد در سامانه مربو
مجزا با رعایت شرایط قرنطینه ای تا زمان اعالم * کنترل بهداشعتی آب /یعخ مصعرفی در تامین /دریافت مواد اولیه (توسط متصدی)/
نظر مسئول فنی بهداشتی)

کنتععرل بهداشععتی (توسععط مسععئول فنععی

بخش های مرتبط

* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل * اععالم مععوارد عععدم انطبععاه (و راهکععار بهداشتی)
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن
دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف
( )2-2فراینعععععد پعععععرورش و * رعایعت کلیععه ضعوابط و مقععررات بهداشععتی و * صدور تاییدیعه بهداشعتی محعل بعرای

دفاتر بهداشت و مدیریت بیماری ها:

قرنطینععه ای سعععازمان دامپزشععکی کشعععور در صدور مجعوز بهداشعتی ورود دام /جوجعه * اعالم سیاست مبعارزه بعا بیمعاری هعا و
نگهداری دام
نظارت بر حسن اجرای آن
(صرفا در مورد واحدهایی که به خصععوص سععالمت و رفععاه دام و نیععز توجععه بععه ریزی /ورود آبزی و مانند آن به واحد
نحوی از انحاء ،حداقل یك نوع دسعععتورات مسعععئول فنعععی بهداشعععتی در ورود * ،برنامه ریزی امور پیشعگیری و کنتعرل

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

بیماری ها (از جمله ثبت هویت ،قرنطینه * ،تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات
دام در آن پععععرورش داده یععععا نگهداری و خروج دام از واحد
* خععودداری از نگهععداری دام در واحععد بععیش از واکسیناسععیون ،سععم پاشععی /ضععدعفونی ،بهداشتی پرورش و نگهداری دام و نظارت
نگهداری می شوند)
بر حسن اجرای آن
ظرفیت و یا نگهداری سعایر انعواع دام در واحعد ،تست /نمونه برداری)
برخالف مندرجات پروانه بهداشتی

* برنامه ریزی امور تشخیص و درمان (و

* اعالم سریع هر نوع تلفات /عوارض غیرعادی در صورت توافق با متصدی ،انجعام امعور
در دام های زنده به مسئول فنی بهداشتی

درمععانی ،عملیععات جراحععی و مامععایی،

* همکاری کامل با اداره کل دامپزشکی اسعتان مدیریت تولید مثل و اصالح جیره غعذایی
برای قرنطینه ،کشتار یا معدوم سعازی دام هعای برای پیشگیری از بیماری

ها)1

بیمار ،مظنون یا ناقل مطابق ضعوابط و مقعررات * کنترل رعایت دوره پرهیز از مصرف در
بهداشتی قرنطینه ای سازمان دامپزشکی کشور

مورد دارو و واکسن های مورد استفاده

اداره کل دامپزشکی استان:

* نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات
بهداشتی و قرنطینه ای سالمت و رفعاه دام
(توسط متصدی) /کنترل بهداشتی (توسعط
مسئول فنی بهداشتی)
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف

« .1پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی بهداشتی» اماکن دامی ،به منزله اجازه انجام امور درمانی منحصرا در واحد مربو تلقی می شود و ضرورتی به صدور پروانه اشتغال
به امور درمانی برای مسئول فنی بهداشتی این قبیل مراکز نمی باشد.

صفحه 4

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

پیوست« -شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی»« ،تعهدات و مسئولیت های متصدی» و تکالیف "دفاتر ستادی مرتبط" و "ادارات کل دامپزشکی
استان ها" موضوع ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
وظایف و تکاليف قانونی تعهدات و مسئوليت های

وظایف

مسئوليت های دفاتر ستادی مرتبط و

مسئول فنی بهداشتی

ادارات كل دامپزشکی استان ها

حوزه اقدامات

متصدی

( )2-3فرایند تولید /فراوری

* رعایت ضعوابط و مقعررات بهداشعتی سعازمان * کنترل بهداشتی فرایند تولید /فراوری و

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

دامپزشکی کشور در تمام مراحعل فراینعد تولیعد /حسب مورد انجام نمونه برداری های دوره * تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات
بهداشتی تولید و نظارت بر حسعن اجعرای
ای و ارسال نمونه به آزمایشگاه
فراوری در واحد
* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل * اععالم معوارد ععدم انطبعاه (و راهکعار آن
اداره کل دامپزشکی استان:

اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن
دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی
* توقف تولید /قرنطینعه واحعد در معوارد اععالم * اعالم توقف تولید /قرنطینعه واحعد بعه * نظععارت بععر رعایععت ضععوابط و مقععررات
نقععص بحرانععی در واحععد از سععوی اداره کععل متصدی در موارد مشاهده نقعص بحرانعی بهداشتی تولید (توسعط متصعدی) /کنتعرل
بهداشتی (توسط مسئول فنی بهداشتی)
در واحد تا زمان رفع آن
دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف
( )2-4فرایند بسته بندی

* رعایت ضوابط بهداشعتی سعازمان دامپزشعکی * کنتعرل بهداشعتی فراینعد بسعته بنعدی
محصوالت تولیدی

کشور در بسته بندی محصوالت تولیدی

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

* تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات

* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل * اععالم معوارد ععدم انطبعاه (و راهکعار بهداشتی بسته بندی و نظعارت بعر حسعن
اجرای آن
اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن
دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی
اداره کل دامپزشکی استان:

* توقف فرایند بسته بندی در موارد اعالم نقعص * اععالم توقععف فراینعد بسععته بنعدی بععه
بحرانی در واحد از سعوی اداره کعل دامپزشعکی متصدی در موارد مشاهده نقعص بحرانعی * نظععارت بععر رعایععت ضععوابط و مقععررات
بهداشتی بسعته بنعدی (توسعط متصعدی)/
در واحد تا زمان رفع آن
استان /مسئول فنی بهداشتی
کنتععرل بهداشععتی (توسععط مسععئول فنععی
بهداشتی)
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف
دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

( )2-5فراینععد نشععانه گععذاری * رعایت ضعوابط و مقعررات بهداشعتی سعازمان * ارائه راهنمایی هعای الزم بعه متصعدی
دامپزشععکی کشععور در خصععوص نشععانه گععذاری درخصوص ضعوابط و مقعررات بهداشعتی * تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات
(برچسب گذاری)
طراحی و مشخصات برچسب محصعوالت بهداشتی نشانه گذاری و نظارت بعر حسعن
محصوالت تولیدی در واحد
* اخذ تاییدیه اداره کل دامپزشکی استان پیش از تولیدی در واحد

اجرای آن

چاپ ،تکثیر و استفاده از هرگونه برچسب (بسعته

اداره کل دامپزشکی استان:

بندی) و پیگیری قضایی هرگونه سوء استفاده یعا
تکثیر غیرمجاز برچسب محصوالت واحد توسعط
سایر اشخاص و واحدها تا حصول نتیجه
* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل

* کنترل نشانه گذاری محصوالت تولیدی
* نظععارت بععر رعایععت ضععوابط و مقععررات
در واحد از نظر انطباه با ضوابط سعازمان
بهداشتی نشانه گذاری (توسعط متصعدی)/
دامپزشکی کشور
کنتععرل بهداشععتی (توسععط مسععئول فنععی
* اععالم معوارد ععدم انطبعاه (و راهکعار بهداشتی)
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف

دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی

صفحه 5

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

پیوست« -شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی»« ،تعهدات و مسئولیت های متصدی» و تکالیف "دفاتر ستادی مرتبط" و "ادارات کل دامپزشکی
استان ها" موضوع ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
وظایف و تکاليف قانونی تعهدات و مسئوليت های
حوزه اقدامات

متصدی

وظایف

مسئوليت های دفاتر ستادی مرتبط و

مسئول فنی بهداشتی

ادارات كل دامپزشکی استان ها

( )2-6فراینعععععد انبارمعععععانی * تهیههو ا راهه ر برنامععه مناسععب انبارمععانی * /ارائه راهنمایی هعای الزم بعه متصعدی

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

درخصوص ضعوابط و مقعررات بهداشعتی * تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات
(نگهععععداری) مععععواد اولیععععه /انبارگردانی مواد اولیه /محصوالت تولیدی
* رعایت ضعوابط و مقعررات بهداشعتی سعازمان انبارمععانی /انبععارگردانی (و حسععب مععورد بهداشتی و مقررات عمر ماندگاری انبارمانی
محصوالت تولیدی
(نگهداری) مواد اولیه /محصوالت و نظارت
دامپزشععکی کشععور در نگهععداری مععواد اولیععه /زنجیره سرد)
محصععوالت از جملععه مععدت نگهععداری ،رعایععت * کنترل رعایت ضعوابط و مقعررات فنعی بر حسن اجرای آن
ظرفیت ،نحعوه چیعدمان ،دمعا ،رطوبعت و  ،...در بهداشتی در نحوه نگهعداری معواد اولیعه/

اداره کل دامپزشکی استان:

انبار /سردخانه های واحد (پعیش سعردکن ،چیلعر محصوالت و حسعب معورد انجعام نمونعه * نظارت بر رعایت مقررات عمر ماندگاری
و ضوابط بهداشتی انبارمانی ،حمل و عرضه
آبععی /اتععاه سععرد ،تونععل انجمععاد و سععردخانه برداری های دوره ای
* کنترل تاریخ انقضا /زمان مصرف معواد مواد اولیه /محصوالت (توسعط متصعدی)/
نگهداری)
* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل اولیه /محصوالت نگهداری شده در انبعار /کنتععرل بهداشععتی (توسععط مسععئول فنععی
بهداشتی)
سردخانه
دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی
* اععالم معوارد ععدم انطبعاه (و راهکعار * اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف
اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن
( )2-7فراینعععععد بعععععارگیری * جلععوگیری از ورود خودروهععای فاقععد پروانععه * کنترل اعتبار پروانه ،سیستم سردکننده،

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

محصععوالت (بععرای حمععل بععه اشتغال به حمل معتبر و یا دارای پروانه نامتناسب دستگاه ثبت کننده دما و شرایط بهداشتی * تدوین ،به روزرسانی و نظارت بر حسعن
اجرای ضوابط و مقعررات بهداشعتی حمعل
خودروهای حمل در زمان ورود به واحد
مراکز مجاز شامل مراکز عرضه ،با نوع محصوالت تولیدی در واحد
مصرف ،نگهعداری یعا فعراوری * جلععوگیری از خععروج خودروهععای ویععگه حمععل * کنترل بهداشتی محموله های خروجعی محصوالت تولیدی
بعدی)

محصوالت پیش از صدور مجوز حمل بهداشتی -قبل و حین بارگیری

اداره کل دامپزشکی استان:

* صععدور گععواهی سععالمت جهععت دام * نظععارت بععر رعایععت ضععوابط و مقععررات
قرنطینه ای دامپزشکی
بهداشتی حمل و نقل محصعوالت (توسعط
* رعایععت مقععررات عمععر مانععدگاری و ضععوابط خروجی از واحد ،در صورت سالمت
بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور در بارگیری و * صدور مجوز حمل بهداشتی -قرنطینعه متصدی) /کنترل بهداشتی (توسط مسعئول
ای جهت محموله های خروجی از واحد و فنی بهداشتی)
حمل محصوالت تولیدی
* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل پیگیععری در سععامانه مربععو  ،بععه منظععور * نظارت بر حمل و نقل بهداشعتی اقعالم
اطمینان از صدور تایید تخلیه آن و اععالم تحت نظارت دامپزشکی در محدوده استان
دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی
موارد فاقد تایید تخلیه در مهلت مربو به مربو
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
اداره دامپزشکی شهرستان
* اععالم معوارد ععدم انطبعاه (و راهکعار * برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف
اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن

صفحه 6

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

پیوست« -شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی»« ،تعهدات و مسئولیت های متصدی» و تکالیف "دفاتر ستادی مرتبط" و "ادارات کل دامپزشکی
استان ها" موضوع ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
وظایف و تکاليف قانونی تعهدات و مسئوليت های
حوزه اقدامات

متصدی

وظایف

مسئوليت های دفاتر ستادی مرتبط و

مسئول فنی بهداشتی

ادارات كل دامپزشکی استان ها

( )3پایش محصوالت در سطح عرضه (1)PMSو فراخوان محصوالت تولیدی نامنطبق ()RECALL

* برقراری «نظام ردیابی» محصوالت تولید شده * کنتعععرل کعععارایی «نظعععام ردیعععابی»

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

در واحد تا سطح عرضه مطابق ضعوابط سعازمان محصععوالت (و در صععورت لععزوم ،اتخععا

* تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات

تدابیر الزم برای بهبود نظام ردیابی)

دامپزشکی کشور

بهداشتی ردیعابی و پعایش محصعوالت در

* برقراری «سیستم بعازخورد از سعوی مصعرف * کنتععرل کععارایی «سیسععتم بععازخورد از سععطح عرضععه ،و فراخععوان محصععوالت
کنندگان» مطعابق ضعوابط سعازمان دامپزشعکی سوی مصرف کنندگان» ،بررسی نتعای و ناسالم /غیعر بهداشعتی از سعطح عرضعه و
در صورت لزوم ،اتخعا تعدابیر الزم بعرای نظارت بر حسن اجرای آن
کشور
اداره کل دامپزشکی استان:

* پایش (نمونه بعرداری) محصعوالت در سعطح بهبود کیفیت بهداشتی محصوالت)
* بررسععی نتععای پععایش محصععوالت در * نظععارت بععر نظععام ردیععابی و پععایش
عرضه مطابق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور
* فراخوان محصعوالت ناسعالم /غیربهداشعتی از سطح عرضه (و در صعورت لعزوم ،اتخعا محصوالت در سطح عرضه توسط متصدی
تدابیر الزم برای جلوگیری از وقوع مجدد و اقدامات مسئول فنی بهداشتی
بازار پیرو دستور اداره کل دامپزشکی استان
* همکاری با اداره کل دامپزشکی اسعتان بعرای موارد عدم انطباه محصوالت با ضوابط و * پععایش محصععوالت در سععطح عرضععه و
اععالم نتعای بععه متصعدی /مسعئول فنععی
معدوم سازی محصوالت ناسالم یا سعالم سعازی مقررات فنی بهداشتی)
* اععالم معوارد ععدم انطبعاه (و راهکعار بهداشتی و در صورت لزوم ،اعالم فراخوان
فراخوان شده
* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن

محصوالت ناسالم /غیربهداشتی

دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی

* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف

( )4بهداشتی سازی محیط کار

( )4-1پعععععاکیزه سعععععازی و * تامین امکانات و مواد مصرفی مورد نیاز بعرای * معرفععی مععواد و روش هععای مناسععب
ضدعفونی

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

شستشو /ضدعفونی ساختمان ،تجهیعزات * ،تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات
انجام عملیات شستشو و ضدعفونی
بهداشتی شستشو و ضدعفونی و نظارت بر
* تهیه و اجعرای برنامعه شستشعو و ضعدعفونی لوازم و خودروهای حمل به متصدی
محل های تولید /نگهداری و خودروهعای ویعگه * کنتععرل پععاکیزگی و ضععدعفونی (و در حسن اجرای آن
صورت لزوم نمونه برداری از سطوح

حمل مواد اولیه /محصول

* فراهم نمودن امکان انجام نمونه برداری دوره * اععالم معوارد ععدم انطبعاه (و راهکعار
ای از سطوح و انجام آزمایشعات مربعو مطعابق اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن
ضوابط سازمان دامپزشکی کشور
* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل
دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی

اداره کل دامپزشکی استان:

* نظععارت بععر رعایععت ضععوابط و مقععررات
بهداشععتی شستشععو و ضععدعفونی (توسععط
متصدی) /کنترل بهداشتی (توسط مسعئول
فنی بهداشتی)
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف

1
). Post- Market Surveillance (PMS

صفحه 7

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

پیوست« -شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی»« ،تعهدات و مسئولیت های متصدی» و تکالیف "دفاتر ستادی مرتبط" و "ادارات کل دامپزشکی
استان ها" موضوع ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
وظایف و تکاليف قانونی تعهدات و مسئوليت های

وظایف

مسئوليت های دفاتر ستادی مرتبط و

مسئول فنی بهداشتی

ادارات كل دامپزشکی استان ها

حوزه اقدامات

متصدی

( )4-2مبارزه با حیوانات مو ی

* تامین دستگاههعا و ابزارهعا ،امکانعات و معواد * معرفی مواد و روش های مناسب مبارزه

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

مصرفی مورد نیاز برای مبارزه با حیوانات معو ی با حیوانات مو ی ،به متصدی

* تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات

* کنترل کارایی برنامه مبارزه با حیوانعات بهداشتی مبارزه با حیوانات مو ی و نظارت
مطابق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور
بر حسن اجرای آن
* تهیه و اجرای برنامه مبارزه با حیوانات معو ی مو ی در واحد
* اععالم معوارد ععدم انطبعاه (و راهکعار

در واحد مطابق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور

اداره کل دامپزشکی استان:

* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن

* نظععارت بععر رعایععت ضععوابط و مقععررات

دامپزشکی استان /مسئول فنی بهداشتی

بهداشتی مبارزه با حیوانات معو ی (توسعط
متصدی) /کنترل بهداشتی (توسط مسعئول
فنی بهداشتی)
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف

( )4-3دفععع بهداشععتی کععود * /رعایت ضعوابط و مقعررات بهداشعتی سعازمان * کنترل بهداشتی دفع کود /ضعایعات در
ضایعات و تصفیه فاضالب

دامپزشکی کشور در خصوص دفع بهداشتی کود /واحد

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

* تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات

* کنترل خروجی سیستم تصفیه فاضالب بهداشتی دفع کود /ضعایعات و نظعارت بعر
ضایعات
حسن اجرای آن
* تدارک و به کارگیری سیستم تصفیه فاضالب در واحد مطابق ضوابط و مقررات مربو
* اععالم معوارد ععدم انطبعاه (و راهکعار

مناسب مطابق ضوابط و مقررات مربو

اداره کل دامپزشکی استان:

* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن

* نظارت بر رعایت ضوابط بهداشعتی دفعع

دامپزشکی استان /اداره کل محیط زیست استان/

کود /ضعایعات (توسعط متصعدی) /کنتعرل

مسئول فنی بهداشتی

بهداشتی (توسط مسئول فنی بهداشتی)
* اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
* برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف

( )5بهداشت کارگران /کارکنان بخش های مرتبط

( )5-1تعععامین و بکعععارگیری * تامین و بکارگیری نیروی انسانی واجد شرایط * کنترل واجد شرایط بودن نیروی انسانی
نیروی انسانی واجد شرایط

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

(به تعداد مورد نیعاز ،متناسعب بعا ظرفیعت واحعد فعال در هر یك از بخعش هعای معرتبط * ،تدوین و به روزرسانی ضوابط مربو بعه
تعداد و صالحیت نیروی انسانی مورد نیعاز
مندرج در پروانه بهداشتی) برای هر یك از بخش متناسب با ظرفیت اسمی واحد
های مرتبط ،مطابق ضوابط و مقررات بهداشعتی * اععالم مععوارد عععدم انطبععاه (و راهکععار برای اجرای دسعتورالعمل هعای بهداشعتی
اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن

سازمان دامپزشکی کشور

سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن

* رفع نواقص اعالمی در خصوص نیروی انسانی

اداره کل دامپزشکی استان:

از سوی اداره کل دامپزشکی استان /مسئول فنی

* نظارت بعر واجعد شعرایط بعودن نیعروی

بهداشتی

انسانی مورد استفاده در واحدها

صفحه 8

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

پیوست« -شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی»« ،تعهدات و مسئولیت های متصدی» و تکالیف "دفاتر ستادی مرتبط" و "ادارات کل دامپزشکی
استان ها" موضوع ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
وظایف و تکاليف قانونی تعهدات و مسئوليت های
حوزه اقدامات

متصدی

وظایف

مسئوليت های دفاتر ستادی مرتبط و

مسئول فنی بهداشتی

ادارات كل دامپزشکی استان ها

( )5-2بهداشت فردی کارگران * /تامین لباس کار و لعوازم حفاظعت شخصعی و * کنتععرل رعایععت ضععوابط و مقععررات
کارکنان

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

بهداشتی بعرای کعارگران /کارکنعان /بازرسعان /بهداشتی توسط کارگران /کارکنان در هعر * تدوین و به روزرسانی ضوابط و مقعررات
یك از بخش هعای معرتبط ،حعین انجعام بهداشتی تامین امکانات و شرایط مورد نیاز
بازدیدکنندگان (متناسب با شغل)
* اتخا تدابیر عملی الزم برای جلوگیری از ورود وظیفععه (اسععتفاده از لبععاس کععار و لععوازم کععارگران /کارکنععان واحععد بععرای اجععرای
افراد متفرقه یا فاقعد شعرایط بهداشعتی الزم بعه حفاظت شخصی و بهداشتی -لباس کعار ،دسععتورالعمل هععای بهداشععتی سععازمان و
چکمه ،دستکش ،ماسك ،روپوش و پعیش نظارت بر حسن اجرای آن
بخش های مرتبط
اداره کل دامپزشکی استان:

* پیش بینی و تهیه لوازم کمك های اولیه وفق بند ،-و عدم استفاده از زیورآالت  -ماننعد
انگشتر و یا ساعت مدی ،-عدم اسعتعمال * نظارت بر تامین امکانات و شرایط معورد
ضوابط و مقررات مربو
نیععاز کععارگران /کارکنععان بععرای اجععرای
* الزام کارگران /کارکنان در هر یعك از بخعش دخانیات و  ...خوردن و آشامیدن)
های مرتبط به انجام اقعدامات بهداشعتی الزم در * کنترل اعتبار کارت بهداشعتی (گعواهی دستورالعمل های بهداشتی سازمان (توسط
زمان ورود و خعروج بعه سعالن هعای عملیعات و سالمت) کارگران /کارکنعان هعر یعك از متصدی) /کنترل بهداشتی (توسط مسعئول
استفاده از لباس کار و لوازم حفاظعت شخصعی و بخش های مرتبط و اعالم موارد غیرمعتبر فنی بهداشتی)
بهداشععتی و عععدم اسععتفاده از زیععورآالت (ماننععد بععه متصععدی جهععت جلععوگیری از ادامععه * کنترل اعتبار کعارت بهداشعتی (گعواهی
سالمت) کعارگران /کارکنعان واحعد و نیعز

انگشععتر و یععا سععاعت مدععی) ،عععدم اسععتعمال فعالیت آنان
دخانیات ،خوردن و آشعامیدن در هنگعام کعار (از * کنتععرل کععارگران /کارکنععان در بخععش رعایت ضوابط و مقررات بهداشعتی توسعط
طریععق ابععال در زمععان اسععتخدام و اقععدام الزم های مرتبط از نظر ابتال به بیمعاری هعای ایشان
متعاقب مشاهده موارد عدم رعایت و یعا گعزارش عفونی واگیر یا جراحات جلعدی عفعونی و * اعالم موارد عدم انطباه به متصدی
اعالم موارد مبتال جهت جلوگیری از ادامه * برخورد قانونی در صورت مشاهده تخلف

مسئول فنی بهداشتی)

* فراهم نمودن شرایط الزم جهت اعزام به موقع فعالیت آنان توسط متصدی
کارگران /کارکنان /مسعئول فنعی بهداشعتی بعه * کنترل انجعام اقعدامات بهداشعتی الزم
مراکز بهداشت جهت انجام معاینات الزم و اخذ /توسط کارگران /کارکنان هر یك از بخش
های مرتبط در زمان ورود و خروج به هعر

تمدید کارت بهداشتی (گواهی سالمت) معتبر

* جلوگیری از ادامه فعالیت کارگران /کارکنان در یك از سالن های عملیات
هر یك از بخش های مرتبط ،در صورت ابتال به * اععالم مععوارد عععدم انطبععاه (و راهکععار
بیماری های عفونی واگیر یا جراحات جلدی ،تعا اصالحی) به متصدی و پیگیری رفع آن
زمان اخذ تاییدیه بهبودی کامل از سعوی مرکعز
بهداشت شهرستان مربو
* رفععع نععواقص اعالمععی از سععوی اداره کععل
دامپزشکی اسعتان /مرکعز بهداشعت شهرسعتان/
مسئول فنی بهداشتی

صفحه 9

سازمان دامپزشکی کشور

شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی

پیوست« -شرح وظایف مسئول فنی بهداشتی»« ،تعهدات و مسئولیت های متصدی» و تکالیف "دفاتر ستادی مرتبط" و "ادارات کل دامپزشکی
استان ها" موضوع ماده ( )34قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
وظایف و تکاليف قانونی تعهدات و مسئوليت های
حوزه اقدامات

متصدی

وظایف

مسئوليت های دفاتر ستادی مرتبط و

مسئول فنی بهداشتی

ادارات كل دامپزشکی استان ها

( )6آموزش ضوابط و مقررات بهداشتی

(آمععوزش مععدیران /کععارگران * /فراهم نمودن امکانعات و شعرایط الزم جهعت * نیازسععنجی و تععدوین برنامععه سععاالنه

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی:

کارکنععان در خصععوص رعایععت برگعزاری دوره هععای آمععوزش مسععتمر مععدیران /آموزش ضعوابط و مقعررات بهداشعتی بعه * تدوین و به روزرسانی عناوین و سرفصل
ضوابط و مقعررات بهداشعتی در کارگران /کارکنان (شاغل در هر یعك از بخعش کارگران /کارکنان بر اساس برنامعه هعای دوره های آموزشعی آشعنایی بعا ضعوابط و
هععای مععرتبط) در خصععوص ضععوابط و مقععررات اعالمی از سوی سازمان دامپزشکی کشور مقععررات بهداشععتی و بهداشععت عمععومی و
واحد)
بهداشت دام /مواد اولیه ،فرایند تولید تعا عرضعه ،و ارائه آن به متصدی

نظارت بر حسن اجرای آن
اداره کل دامپزشکی استان:

فرآورده های تولیدی و نیز بهداشعت و حفاظعت * همکاری در آموزش مدیران /کارگران/
فردی با تاکید بر آشنایی با بیمعاری هعای قابعل کارکنان واحد برای آشعنایی بعا ضعوابط و * نظارت بر حسن اجعرا و اثربخشعی دوره
مقررات فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی های آموزش آشنایی با ضعوابط و مقعررات
انتقال بین انسان و حیوان
کشور

بهداشتی توسط مدیران /کارگران /کارکنان

( )7ثبت و بایگانی اطالعات و آمار و گزارشات ( ...مستند سازی)

* ایجاد و به روز رسانی سیستم ثبت و بایگعانی * ایجاد و به روزرسانی سیسعتم بایگعانی

دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات:

اطالعات ،مدارک و مستندات اقدامات بهداشعتی مدارک و مستندات اقدامات و فعالیت ها

* طراحی و اجرای سعامانه ثبعت حضعور و

در واحد مطابق ضوابط سازمان دامپزشکی کشور * ثبت نعام در سعامانه (هعای) مربعو و غیاب و گزارش اقدامات و فعالیت ها توسط
* ثبت نام در سامانه (های) مربو و حفاظعت از حفاظت از «رمز ورود» و عدم ارائه آن بعه مسئول فنعی بهداشعتی /متصعدی و سعایر
سامانه های تخصصی مربو دامپزشکی
غیر
«رمز ورود» و عدم ارائه آن به غیر
* ثبت و بایگانی آمار تولید /فراوری ،نگهعداری * ،ثبت حضور /اعالم عدم حضور در واحد
ورود و خروج مواد اولیه /محصعوالت (و گعزارش (و گزارش آن در سامانه مربو )
آن در سامانه مربو ) بعه عنعوان مبنعای صعدور * ثبت و بایگانی اطالعات مربو به کلیه
مجوزهای قرنطینه ای -بهداشتی ورود و خروج /اقععدامات انجععام شععده در حععوزه کنتععرل
تایید تخلیه محموله ها

بهداشتی در واحد (و گزارش آن در سامانه

* ثبت و بایگانی اطالعات مربو رفعع نعواقص مربو )
بهداشععتی و نیععز فراخععوان محصععوالت ناسععالم * /ثبت و بایگعانی رویعداد بیمعاری هعای
غیربهداشتی از بازار (و گزارش آن سامانه مربو ) دامععی در دفععاتر مخصععوص در واحععد و
* ثبت و بایگانی مسعتندات اجعرای نظعام نامعه گعزارش دقیععق و بعه موقععع معوارد وقععوع
سامانه ها /برنامه های بهداشعتی اجعرا شعده در بیمععاری هععای هشععداردادنی در سععامانه
واحد

مربو مطابق ضوابط

دفتر نظارت بر بهداشت عمعومی و معواد غعذایی/
دفاتر بهداشت و مدیریت بیماری ها:

* تدوین و به روز رسانی ضعوابط و نحعوه
ثبت و بایگانی مدارک و مستندات در واحد
و گزارش آن در سامانه مربو
اداره کل دامپزشکی استان:

* نظععارت بععر نحععوه گععزارش اقععدامات در
سامانه (هعای) مربعو (توسعط متصعدی/
مسئول فنی بهداشتی)
* بررسی و تایید فرد معرفی شده از سوی
متصدی به عنوان مسئول فنعی جانشعین/
کععادر بهداشععتی جانشععین (تهیععه و اطععالع
رسانی فهرست جانشین)

صفحه 10

