
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

صادرات، واردات ، کنترل حمل و نقل بهداشتی داخلی  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

 ، ترانزیت ، صدور کد رهگیری خودرو حمل دام و فرآورده خام دامی ، صدور مجوز بهداشتی واردات

 ارائه دهنده خدمت:مشخصات -2

 تلفن زمان مراجعه متصدی محل استقرار واحد

 

 

 قرنطینه

 

 

 اداره کل 

 دامپزشکی

 )کارشناس مسئول( مهندس میرافضلی-1

 مهندس سمیه منوچهر-2

 محسن صلح جو-3

 

 

 وقت 

 اداری

 32427929تلفن :

 320داخلی:

 پست الکترونیکی:

qu.golestan@ivo.ir 
 

 در سامانه یکپارچه قرنطینه و ارائه مستندات الزم از طریق سامانه ثبت شرکتشرایط متقاضی: -3

 درخواست کتبی ، آزمایشات انجام شده محموله ، مستندات بهداشتیمدارک مورد نیاز: -4

 سامانه جامع قرنطینهنوع فن آوری مورد نیاز: -5

ولید ، صدور مجوز بازدید و نمونه برداری ، دریافت مستندات بهداشتی و تمراحل انجام کار : -6

  بهداشتی ،

 زمان تشکیل پرونده تا صادرات حداکثر یک روزمدت زمان انجام کار: -7

 

 

 

 

 

 



 فرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

مدیریت نظارت بر بهداشت کلیه اماکن تولید و بسته  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

توزیع عرضه و سردخانه های فرآورده های خام دامی و نظارت بر کشتارگاه های بندی، فرآوری و 

 دام و طیور

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

زمان  متصدی محل استقرار واحد

 مراجعه

 تلفن

 

 اداره نظارت بر

 بهداشت عمومی

 و مواد غذایی

 

اداره کل 

 دامپزشکی

 )رئیس( دکتر محمد علی ساالر-1
 )کارشناس مسئول(ساالریمهندس حمید -2

 دکتر شاهرخ پور سینا-3

 دکتر حسین پیله ور -4

 مهندس وحید مالح-5

 علی اصغر گرزین-6

 

 وقت 

 اداری

 32430643:تلفن

 350داخلی:

 پست الکترونیکی:

health.golestan@ivo.ir 

 

و دی داشتن پروانه کسب با بهره برداری جهت تولید ، عرضه ، بسته بن-1شرایط متقاضی: -3

 (E.Cداشتن مجوز صادرات به اتحادیه اروپا)-2فرآوری فرآورده های خام دامی 

 در صفحه بعد می باشد. E.Cمدارک نیاز برای صدور کدمدارک مورد نیاز: -4

 بر اساس دستورالعمل های سازمان دامپزشکی و استانداردهای بین المللی .نوع فن آوری مورد نیاز: -5

کمیسیون  –بازدیدهای کارشناسی  –ارائه درخواست تکمیل نمودن مدارک مراحل انجام کار: -6

 صدور مجوز -مربوطه

 یک الی دو هفته )در صورت تکمیل پرونده(مدت زمان انجام کار:-7

 

 

 



 فرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

داروخانه  –صدور پروانه درمانگاه دامپزشکی  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

 مجوز مایه کوبی و آزمایشگاه دامپزشکی-دامپزشکی

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

محل  واحد

 استقرار

زمان  متصدی

 مراجعه

 تلفن

 

 

 

 اداره تشخیص و

درمان و 

 آزمایشگاه

 

 

 

اداره کل 

 دامپزشکی

 )رئیس(دکتر شهریار کتوک

 )کارشناس مسئول( مخدومیدکتر محمد ابراهیم 

  دکتر رضا ملک
 (آزمایشگاه )کارشناس مسئولمهندس علیرضا دماوندی

  دکتر مهزاد حسینی 

آقای  خانم مهدیه رنجبر یانه سری

  مهدی ناروئی

  آقای امین آخوندی

  آقای سید شهرام حسینی

  خانم شیرین شیخ االسالم

 خانم زهرا مسیح

 

 

 

وقت 

 اداری

 

 32435930تلفن:

 364داخلی:

 پست الکترونیکی:

ptl.golestan@ivo.ir 

 

 

 عدم اشتغال در بخش دولتی –دارا بودن مدرک دکترای دامپزشکی شرایط متقاضی: -3

کپی عضویت نظام -4کپی برگ پایان خدمت-3کپی شناسنامه-2عکس-1مدارک مورد نیاز: -4

-8یا اجاره نامه سند مالکیت محل و-7تعهدنامه محضری-6کپی مدرک تحصیلی-5دامپزشکی

 تکمیل فرم درخواست و فرم کارشناسی محل

 شاخص های عمومینوع فن آوری مورد نیاز: -5

  صدور پروانه-تحویل مدارک-بازدید از محل-درخواست متقاضیمراحل انجام کار : -6

 بسته به مورد متفاوت می باشدمدت زمان انجام کار: -7

 



 ارائه به ارباب رجوعفرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل 

-ارائه دستورالعمل های بهداشتی و نحوه اجرای آنها نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

کمک به -بازدید از مارکز و تکثیر و پرورش آبزیان-هماهنگی بین بخشی آبزیان بسته به مورد

 نواقصات اعالمی صدور مجوز فعالیت مزارع پرورش پس از بازدید و رفع-تشخیص و درمان بیماری

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

 تلفن زمان مراجعه متصدی محل استقرار واحد

 

 اداره بهداشت

 آبزیان

 

اداره کل 

 دامپزشکی

 

 

 )رئیس(دکتر شاپور فکوری

 دکتر آینا قاضلی کر

 

 وقت اداری

 32435046تلفن:

 353داخلی:

 پست الکترونیکی:

aqdcs.golestan@ivo.ir 

 

 آبزی پرور بودن متقاضی و درخواست خدمات بهداشتیشرایط متقاضی: -3

، داشتن گواهی بهداشتی الرو ، تکمیل بودن فرم بهداشتی درخواست کتبی مدارک مورد نیاز: -4

 وضعیت مزرعه 

قوانین بهداشتی سازمان های معتبر  –دستورالعمل های بهداشتی نوع فن آوری مورد نیاز: -5

 جهانی

اخذ تاریخچه  –ارزیابی وضعیت مزرعه  –بعد از اطالع رسانی اعزام به محل مراحل انجام کار : -6

  اخذ نمونه و ارسال به آزمایشگاه جهت تشخیص قطعی-توصیه اولیه-وقوع بیماری

 بستگی به نوع درخواست داردمدت زمان انجام کار: -7

 

 

 



 ارباب رجوعفرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارائه به 

 بررسی بیماریهای طیور در سطح استان نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

 تلفن زمان مراجعه متصدی محل استقرار واحد

 اداره بهداشت

و مدیریت 

بیماریهای 

 طیور

 

اداره کل 

 دامپزشکی

 )رئیس(دکتر پری کرمی

 )کارشناس مسئول( دکتر ادریس کالیراد

  خانم سمیه وردان

 آقای مهدی نوروزی

 

 وقت اداری

 32430907تلفن:

 356داخلی:

 پست الکترونیکی

pdcs.golestan@ivo.ir 

 

 مرغدار سطح استانشرایط متقاضی: -3

 مراجعه مستقیم به واحد و داشتن معرفی نامه از شبکه های دامپزشکیمدارک مورد نیاز: -4

 شاخص های علمینوع فن آوری مورد نیاز: -5

پس از مراجعه مستقیم مرغدار در اولین فرصت نسبت به بررسی بیماری مراحل انجام کار : -6

  بررسی بیماری ها در پرندگان –مرغداری اقدام خواهد شد 

 بسته به مورد متفاوت است.مدت زمان انجام کار: -7

 

 

 

 

 

 

 



 خدمات قابل ارائه به ارباب رجوعفرم اطالعات الزم در خصوص 

بررسی  -تهیه و تامین واکسن های مورد نیاز استان نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام و بیماری های  –بیماری های دامی در سطح استان 

 واگیر دامی

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

زمان  متصدی استقرارمحل  واحد

 مراجعه

 تلفن

اداره بهداشت 

و مدیریت 

بیماری های 

 دامی

اداره کل 

 دامپزشکی

 )رئیس(دکتر حمید رضا حنفی
 دکتر محمودرضا وفایی

 علیرضا مسکر

 دکتر محمدخانی

 32430649تلفن: وقت اداری

 359داخلی: 

 :پست الکترونیکی 

adcs.golestan@ivo.ir 
 

 دامداران سطح استانشرایط متقاضی: -3

آوردن دام مریض یا  –داشتن معرفی نامه از شبکه دامپزشکی شهرستان ها مدارک مورد نیاز: -4

 الشه یا دام مریض شده 

 شاخص های علمینوع فن آوری مورد نیاز: -5

نسبت به شناسایی بیماری دام ها اقدام خواهد شد ،در  پس از مراجعه دامدارمراحل انجام کار : -6

وامسن های دامی مورد نیاز استان که از طریق شبکه های دامپزشکی سطح شهرستان تقاضا  ضمن

 برنامه ریزی جهت واکسیناسیون دامی و پیشگیری از بیماری ها –میگردد و تامین می شود 

 بسته به مورد تقاضا متفاوت می باشدمدت زمان انجام کار: -7

 

 



 ئه به ارباب رجوعفرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارا

تشکیل  –مدیریت واحد های فنی دامپزشکی استان  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

 ابالغ دستور العمل های فنی –جلسه های فنی استان 

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

محل  واحد

 استقرار

زمان  متصدی

 مراجعه

 تلفن

 

 

 معاونت سالمت

 
 

اداره کل 

 دامپزشکی

 

 

 محسن عبدالونددکتر 

 

 

 وقت اداری

 32430030تلفن:

 302داخلی:

 پست الکترونیکی

tech.golestan@ivo.ir 

 

 ارباب رجوع بخش های فنیشرایط متقاضی: -3

 مراجعه مستقیم به واحد و داشتن معرفی نامه از شبکه های دامپزشکیمدارک مورد نیاز: -4

 شاخص های علمینوع فن آوری مورد نیاز: -5

پس از مراجعه ارباب رجوع در خواست از طریق اتوماسیون بررسی و به مراحل انجام کار : -6

  بخش مورد نظر ارجاع و نامه های صادره بخشهای فنی پس از بررسی های مورد نظر تایید می گردد.

 بسته به مورد متفاوت استمدت زمان انجام کار: -7

 

 

 

 

 



 ارائه به ارباب رجوع فرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل

اخذ  –تهیه پیش نویس ابالغ ها و احکام کارگزینی  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

طرح  –تقاضاهای استخدام و معرفی متقاضیان طرح نیروی انسانی و مشمولین به سازمان دامپزشکی 

 تکریم ارباب رجوع

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

زمان  متصدی محل استقرار واحد

 مراجعه

 تلفن

 

 

 

 امور عمومی

 

 

 

اداره کل 

 دامپزشکی

عرب  مهندس حسینعلی

 )رئیس(مفرد

 مهندس علی شفیعی

  مهندس علی اصغر علیمردانی 

 خانم رقیه معتمد نیا

  خانم عزیزه کلته

  خانم فهیمه چکانی

 آقای موسی الرضا االزمنی

 آقای عیسی صالحی

 آقای میالد دیو ساالر

 

 

 

 اداریوقت 

 

 32430905تلفن:

 323داخلی:

 پست الکترونیکی

adaf.golestan@ivo.ir 

 

 

 داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با دامپزشکیشرایط متقاضی: -3

 گذراندن طرح یا سربازیمعرفی از دانشگاه جهت  –مدرک دانشگاهی معتبر  مدارک مورد نیاز:-4

 کشوری و جهاد کشاورزیقوانین و مقررات استخدام نوع فن آوری مورد نیاز: -5

در صورت وجود سهمیه مشمول یا طرح نیروی انسانی اعالم نیاز متقاضی به سازمان دامپزشکی مراحل انجام کار :-6

ابالغ داده می شود در خصوص استخدام پس از شرکتدر آزمون کشور ارسال و پس از معرفی از سازمان و انجام مراحل گزینش 

ت انجام مراحل گزینش به جهاد کشاورزی استان معرفی و پس از تایید جهت انعقاد قرارداد به استخدامی و قبولی متقاضی جه

 سازمان دامپزشکی معرفی می گردد.

 ساعت48مدت زمان انجام کار: -7



 فرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

 –صدور چک های ارباب رجوع  –بررسی اسناد مالی  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

 پرداخت حقوق و مزایا

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

 تلفن زمان مراجعه متصدی محل استقرار واحد

 

 امور مالی

 

اداره کل 

 دامپزشکی

  )رئیس(مهندس مهدی زیارتی

 )کارشناس مسئول(مهندس حجت شریفیان

 مهندس مصطفی ریاحی 

 آقای سید محمد رضی 

 وردانخانم زینب  

 خانم مریم دوجی 

 

 وقت اداری

 32430906تلفن:

 318داخلی:

 پست الکترونیکی:

fin.golestan@ivo.ir 
 

 متصدیان بخش خصوصی دامپزشکی –پیامانکار طرف قرارداد اداره شرایط متقاضی: -3

 مراجعه مستقیم به واحد و داشتن معرفی نامه از شبکه های دامپزشکیمدارک مورد نیاز: -4

 شاخص های علمینوع فن آوری مورد نیاز: -5

پس از مراجعه و تسلیم درخواست و بررسی اسناد نسبت به صدور چک و یا مراحل انجام کار :-6

  واریز مبلغ به حساب اقدام می شود

 نسبت به مورد متفاوت می باشدمدت زمان انجام کار: -7

 

 

 

 

 

 

 



 ارباب رجوع فرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارائه به

اجرای برنامه های  –تدوین برنامه های آموزشی  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

 انجام کارآموزی دانشجویان–آموزشی 

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

 تلفن زمان مراجعه متصدی محل استقرار واحد

 واحد آموزش

 و ترویج

اداره کل 

 دامپزشکی

 341داخلی  اداریوقت  مهندس حمید گلوی

 

متصدیان بخش های  –بهره برداران بخشهای مختلف دام و طیور و آبزیان شرایط متقاضی: -3

 دانشجویان -همکاران در استان  –خصوصی دامپزشکی 

 -----مدارک مورد نیاز: -4

 دستورالعمل های ابالغی –شاخص های علمی نوع فن آوری مورد نیاز: -5

دعوت از -دعوت از واجدین شرایط شرکت در کالس-یه ریزی آموزشبرناممراحل انجام کار :-6

 برگزاری کالس آموزشی –اساتید 

 بسته به مورد تقاضامدت زمان انجام کار: -7

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

-جلسات اداریتشکیل –مدیریت بخش های اداری  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

 ابالغ دستورالعمل های اداری

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

محل  واحد

 استقرار

زمان  متصدی

 مراجعه

 تلفن

 

 معاونت توسعه 

 و مدیریت منابع

 

اداره کل 

 دامپزشکی 

 

 

 دکتر محمد حسین مسلمی

 
 

 وقت اداری

32430645تلفن:  

306داخلی:  

الکترونیکی: پست  

adsu.golestan@ivo.ir 

 

 مالی -ارباب رجوع بخشهای اداری شرایط متقاضی: -3

 ارائه درخواست کتبی –مراجعه مستقیم به واحد مدارک مورد نیاز: -4

 اداری -شاخص های علمی نوع فن آوری مورد نیاز: -5

پس از مراجعهو تسلیم درخواست به دبیرخانه از طریق اتوماسیون به بخش مراحل انجام کار :-6

پس ازز بررسی و انجام کار نامه خروجی تایید و از طریق دبیرخانه به ارباب  مورد نظر ارجاع و

  رجوع تحویل می گردد

 بسته به مورد متفاوت می باشد.مدت زمان انجام کار: -7

 

 

 

 

 



 فرم اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

پاسخگویی به شکایات –بازرسی از واحد های مختلف  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:-1

 ارزیابی عملکرد دستگاه-ارباب رجوع

 مشخصات ارائه دهنده خدمت:-2

محل  واحد

 استقرار

زمان  متصدی

 مراجعه

 تلفن

 بازرسی ، مدیریت

عملکرد و پاسخگویی 

 به شکایات

اداره کل 

 دامپزشکی

  وقت اداری دکتر رسول عاطفی نژاد

 

 ارباب رجوع ادارات دامپزشکی استانشرایط متقاضی: -3

 مراجعه مستقیم به واحد و تسلیم شکایات بهمراه مستنداتمدارک مورد نیاز: -4

 اداری -شاخص های علمی نوع فن آوری مورد نیاز: -5

پس از مراجعه مستقیم و تسلیم درخواست بررسی مورد نیاز اجرا و پاسخ مراحل انجام کار :-6

 کتبی اعالم می شود بصورت 

 بسته به مورد متفاوت می باشدمدت زمان انجام کار: -7

 

 

 

 

 

 

 


