
 خذمات سازمان دامپسضکی کطًر

 ضىاسٍ زیرخذمت َاعىًان زیر خذمت (ضىاسٍ خذمت)عىًان خذمت  ردیف

1 

َای بُذاضتی در تًلیذ، غذير پرياوٍ

بازرگاوی ي اضتغال حًزٌ دامپسضکی 

غذير، تمذیذ، تغییر، ابطال ي مًافقت )

 (اغًلی

(13021202000) 

تراوسیت ي غذير گًاَی بُذاضتی ياردات، غادرات،  -1

َای دامی، داري، مًاد بیًلًشیک ي ترخیع دام، فرآيردٌ

َای دامی، مکمل ي تجُیسات دامپسضکی، خًراک ي وُادٌ

 َای خًراک دامافسيدوی

13021202100 

غذير مجًز بُذاضتی تًلیذ، فرآيری، وگُذاری ي  -2

َای دامی، داري،  خًراک حمل ي وقل دام زوذٌ ي فرآيردٌ

 َای خًراک دامدامی، مکمل ي افسيدوی َایي وُادٌ

13021202101 

غذير مجًز بُذاضتی تًلیذ لًازم ي تجُیسات  -3

 آزمایطگاَی، درماوگاَی ي مًاد مػرفی دامپسضکی
13021202102 

غذير مًافقت اغًلی، پرياوٍ بُذاضتی تأسیس ي  -4

برداری اماکه دامی ي غىایع يابستٍ پرياوٍ بُذاضتی بُرٌ

 دامبٍ 

13021202103 

2 

َای بُذاضتی تاسیس مراکس غذير پرياوٍ

غذير، تمذیذ، )ارائٍ خذمات دامپسضکی 

 (ابطال ي اوتقال

(13011203000) 

غذير مجًز تأسیس ياحذَا ي اضتغال اضخاظ  -1

حقیقی ي حقًقی بخص غیرديلتی در حًزٌ تطخیع ي 

 درمان دامپسضکی

13011203100 

پرياوٍ تًلیذ تا مػرف داري،  غذير مًافقت اغًلی ي -2

 َامًاد بیًلًشیک، مکمل ي افسيدوی
13011203101 

3 

خذمات حمایتی در حًزٌ دامپسضکی بٍ 

 بردارانبُرٌ

(13021204000) 

َای دامی، ضىاسایی ي ردیابی دام زوذٌ ي فرآيردٌ -1

َای خًراک َای دامی، مکمل ي افسيدویخًراک ي وُادٌ

 دام

13021204100 

 13021204101 َاکًبی داممایٍ -2

-ارائٍ خذمات تطخیع بالیىی ي درمان در درماوگاٌ -3

 َای مرجع
13021204102 

َای خام دامی، ارزیابی خطرات بُذاضتی فرآيردٌ-4

َای خًراک دام، مىابع شوتیکی دام، مًاد ايلیٍ ي فرآيردٌ

داريیی ي بیًلًشیک دامپسضکی ي وظیر آوُا در تمامی 

 بىذی، وگُذاری، تًزیع ي عرضٍمراحل تًلیذ، بستٍ

13021204103 

َای داري، ًَرمًن، سمًم فلسات پایص باقیماوذٌ -5

َای َا ي فرآيردٌسىگیه ي سایر مًاد ضیمیایی در وُادٌ

 دامی

13021204104 

 13021204105 َای دامپایص ي مراقبت فعال ي غیرفعال بیماری -6



 ضىاسٍ زیرخذمت َاعىًان زیر خذمت (ضىاسٍ خذمت)عىًان خذمت  ردیف

ياحذَا ي مراکس تطخیع ي درمان بخص وظارت بر  -7

 غیرديلتی
13021204106 

 13021204107 َای دامپسضکیوظارت بر آزمایطگاٌ -8

وظارت بر تًلیذ، پخص، عرضٍ ي مػرف داري ي مًاد  -9

 بیًلًشیک مًرد مػرف دامپسضکی
13011204108 

زای غذير مجًز تحقیقات بر ريی عًامل بیماری -10

 دامی
13081204109 

 13081204110 مطالعٍ ي ثبت داري ي مًاد بیًلًشیک -11

وظارت ي اعمال ضًابط بُذاضتی ي امىیت زیستی بر  -12

ياحذَای تًلیذ، حمل ي وقل، وگُذاری ي عرضٍ دام زوذٌ 

َای دامی، مکمل ي َا دامی، خًراک ي وُادٌي فرآيردٌ

 َای خًراک دامافسيدوی

13021204111 

پایص ي کىترل کیفی داري ي مًاد بیًلًشیک پس از  -13

 (PMS)فريش 
13021204112 

 


