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 : مقذمٍ 

هٌبػت ٍػبلن جْت ایي جوغ فضایٌذُ  پشٍتئیٌیافضایؾ سٍصافضٍى جوؼیت ًفَع اًؼبًی ٍلضٍم تبهیي هَاد 

ثِ ؿوبس هیشٍد ٍایي اهش ثِ ٍیظُ چٌبًچِ دس  داهپضؿىیّوَاسُ اصدغذغِ ّبی اكلی هؼئَلیي ٍوبسؿٌبػبى ثخؾ 

ثبؿذ ثِ لحبػ  داهیدسفشآیٌذ تَلیذ هحلَالت ( اپیذهی ثیوبسیْب  –عغیبى آفبت ) پشٍػِ تَلیذ هَاجِ ثب ثحشاى 

پشٍتئیٌی ٍثِ تجغ آى هحشٍم هبًذى ثخـی اصجوؼیت اًؼبًی اص هَاد  تَلیذتبحیش حتوی آى دسوبّؾ ووی ٍویفی 

.  ّویت ٍجبیگبُ ٍیظُ ای هی یبثذ هَسد ًیبص ا ػبلن

،  داهیػلیشغن دػتبٍسدّب ٍ هَفمیتْبی چـوگیش دسصهیٌِ هذیشیت ٍوٌتشل ػَاهل خؼبستضا ٍصیبى آٍس تَلیذات 

ؿشایظ التلبدی خبف جَاهغ سٍػتبئی ثِ ػٌَاى پبیگبّْبی تَلیذ ٍحؼبع ٍؿىٌٌذُ ثَدى آى دسهمبثل ّشگًَِ 

ایجبة هی ًوبیذ ثب ثْشُ گیشی اص آخشیي  آفبت ٍاهشام دام ٍعیَس ثشٍص خؼبست ًبؿی اص ػَاهل صیبى آٍس

، صیبًْبی احتوبلی دسحذالل هوىي ٍهَسد   اًَاع آفبت ٍاهشام دام ٍعیَسدػتبٍسدّبی ػلوی ٍتحمیمبتی 

.  پزیشؽ لشاس گیشد 

ثبتَجِ ثِ ٍظبیف گًَبگَى تؼشیف ؿذُ ثشای دػتگبّْبی دٍلتی ٍ ًمـی وِ ّشیه دسثخـی اص فشایٌذ 

دسچبسچَة وبسگشٍُ اكلی  داهیداسًذ تـىیل وبسگشٍُ فشػی تخللی آفبت ٍاهشام  داهیتَلیذات 

صهیٌِ خـىؼبلی ، ػشهبصدگی ٍهخبعشات وـبٍسصی ، ثِ هٌظَس ایجبد ّوبٌّگی ٍتجویغ فؼبلیتْبی هشتجظ دس

دسؿشایظ ثحشاى ، یه ضشٍست اًىبسًبپزیش ثِ ؿوبس  داهیوٌتشل ٍاػوبل هذیشیت ثشػَاهل صیبى آٍس تَلیذات 

.  اػت  هیشٍد وِ ثِ دسػتی هذًظش هذیشیت ثحشاى وـَس لشاس گشفتِ

 

 کليبت: فصل ايل

 مستىذات: 1مبدٌ

ٍهخبعشات وـبٍسصی ٍتجلشُ ؿشح ٍظبیف وبسگشٍُ تخللی خـىؼبلی ، ػشهبصدگی (  7) ثِ اػتٌبد هبدُ 

لبئن همبم هحتشم ؿَسای ػبلی  4/2/91هَسخ  31/12046ریل آى اثالغی عی ًبهِ ؿوبسُ (  6) ٍ(  5) ّبی 
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 داهپضؿىیدسػغح وـَس ثب هؼئَلیت ػبصهبى  داهیهذیشیت ثحشاى ، وبسگشٍُ فشػی تخللی آفبت ٍاهشام 

ؿَسای 92/ 21/2هَسخ4369/44/80ثِ ؿوبسُهل19َثِ اػتٌبدثٌذ وـَس ٍدسساػتبی آى وبسگشٍُ اػتبًی

وبسگشٍُ اكلی    1/3/1392 هَسخ 15962/1/106 هلَثِ ؿوبسُ   5  ثٌذّوبٌّگی هذیشیت ثحشاى اػتبًذاسی ٍ

تـىیل ٍؿشح  اداسُ ول داهپضؿىی اػتبىثب هؼئَلیت   خـىؼبلی ٍػشهبصدگی ٍهخبعشات وـبٍسصی اػتبى

 . ٍظبیف هشثَعِ ثِ ؿشح ریل تذٍیي ؿذُ اػت 

 اَذاف:  2مبدٌ 

 ....دسٌّگبم ٍلَع خـىؼبلی،ػشهبصدگی ٍ.....هذیشیت هخبعشات ٍثحشاى آفبت ٍاهشام داهی ٍ-1

 وبّؾ احشات پذیذُ خـىؼبلی ٍاهشام ثیوبسیْبی داهی ثِ هٌظَس-2

 وبّؾ تلفبت جوؼیت داهی:الف

 ثیوبسیْبی هـتشن داهی ثِ جوؼیت اًؼبًیوبّؾ اًتمبل :ة

 ایجبداهٌیت غزایی:ج

 اسصیبثی ٍتحلیل خـىؼبلی ٍاهشام ثیوبسیْبی داهی دسثخؾ وـبٍسصی-3

هشغذاسیْبٍوـتبسگبّْب،داهذاسیْب،كٌبیغ ثؼتِ ثٌذی )استمبءاعالع سػبًی ثِ تَلیذوٌٌذگبى هَادغزایی-4

 ٍعیَسدسٌّگبم ثشٍصثحشاى خـىؼبلی ٍاهشام دام ...(ٍ

ایجبدّوبٌّگی ٍٍحذت سٍیِ ثبػبیشوبسگشٍّْبی فشػی تخللی اػتبى دسٌّگبم همبثلِ ثب پذیذُ ثحشاى -5

 ...خـىؼبلی ٍػشهبصدگی ٍ

 :تعبریف ياشٌ َب ياصطالحبت : 3ادٌم
 وبسگشٍُ تخللی خـىؼبلی ، ػشهبصدگی ٍهخبعشات ثخؾ وـبٍسصی: وبسگشٍُ تخللی 

 داهیٍاهشام وبسگشٍُ فشػی آفبت : وبسگشٍُ فشػی 
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به توام حيوانات اهلي،طيور،زنبورعسل،كرم ابريشن،حيوانات آزهايشگاهي وحيوانات باغ وحش :دام

 .اطالق هي شود

هٌظَس ولیِ ػَاهل خؼبستضای صًذُ ٍغیشصًذُ ّؼتٌذوِ ثِ ثغَس هؼتمین ٍغیشهؼتمین :  داهی آفبت ٍاهشام

ی وٌٌذ ٍیبپغ اصثشداؿت ثبػج وبّؾ ووی ٍویفی دسػشكِ ّبی تَلیذ ایجبد اختالل م داهیدسسؿذ تَلیذات 

 .هی گشدًذ داهیهحلَالت 

ثِ جضهَاسد هَضَػِ ) ؿشایغی اػت وِ ثشاحش حَادث ، سخذادّب ٍػولىشدّبی عجیؼی ٍاًؼبًی : ثحشاى 

ثِ عَس ًبگْبًی یبغیشلبثل وٌتشل ثِ ٍجَد هی آیذ ٍهَجت ایجبد هـمت ( دسحَصُ ّبی اهٌیتی ٍاجتوبػی 

ن هجوَػِ یبجبهؼِ اًؼبًی هی گشددٍثشعشف وشدى آى ًیبص ثِ الذاهبت اضغشاسی ، فَسی ٍفَق ٍػختی ثِ ی

 .الؼبدُ داسد 

فشایٌذ ثشًبهِ سیضی، ػولىشد ٍالذاهبت اجشایی اػت وِ تَػظ دػتگبّْبی دٍلتی ، غیش : هذیشیت ثحشاى 

دیذُ كَست هی پزیشد تب ثِ  دٍلتی ٍػوَهی جْت هذیشیت ػولیبت همبثلِ ، ثبصػبصی ٍثبصتَاًی هٌغمِ آػیت

 .ؿشایظ ٍضؼیت ػبدی ثبص گشدد

 .چْبس هشحلِ هذیشیت ثحشاى ؿبهل پیـگیشی ، آهبدگی ، همبثلِ ٍثبصػبصی اػت : چشخِ هذیشیت ثحشاى 

هجوَػِ الذاهبتی اػت وِ ثبّذف جلَگیشی اصٍلَع حَادث ٍیبوبّؾ آحبس صیبًجبس آى ، ػغح : پیـگیشی 

 .اثی ًوَدُ ٍثبهغبلؼبت ٍالذاهبت الصم ػغح آى ساتبحذ لبثل لجَل وبّؾ هیذّذ خغش پزیشی جبهؼِ سا اسصی

هجوَػِ الذاهبتی اػت وِ تَاًبیی جبهؼِ سادساًجبم هشاحل هختلف هذیشیت ثحشاى افضایؾ هی دّذ : آهبدگی 

هٌبثغ  ٍؿبهل جوغ آٍسی اعالػبت ، ثشًبهِ سیضی، ػبصهبًذّی ، ایجبد ػبختبسّبی هذیشیتی ، آهَصؽ ، تبهیي

 .ٍاهىبًبت، توشیي ٍهبًَس اػت 

اًجبم الذاهبت ٍاسائِ خذهبت اضغشاسی ثِ دًجبل ٍلَع ثحشاى اػت وِ ثبّذف ًجبت جبى ٍهبل اًؼبًْب ، : همبثلِ 

ػولیبت همبثلِ ؿبهل اعالع سػبًی ، . تبهیي سفبُ ًؼجی ثشای آًْب ٍجلَگیشی اصگؼتشؽ خؼبسات اًجبم هی ؿَد 
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ت ٍاهذاد ، ثْذاؿت ، دسهبى ، تبهیي اهٌیت ، استجبعبت ، فَسیت ّبی پضؿىی ، ّـذاس ، جؼت ٍجَ ، ًجب

تذفیي ، دفغ پؼوبًذّب ، هْبس آتؾ ، وٌتشل هَاد خغشًبن ، ػَخت سػبًی ، ثشلشاسی ؿشیبًْبی حیبتی 

 .ٍػبیشخذهبت اضغشاسی ریشثظ اػت 

اصٍلَع ثحشاى اػت وِ ثشای ثبصگشداًذى ثبصػبصی ؿبهل ولیِ الذاهبت الصم ٍضشٍسی پغ : ثبصػبصی ٍثبصتَاًی 

ٍضؼیت ػبدی ثِ هٌبعك آػیت دیذُ ثبدسًظش گشفتي ٍیظگی ّبی تَػؼِ پبیذاس ، ضَاثظ ایوٌی ، هـبسوتْبی 

ثبصتَاًی ًیض ؿبهل هجوَػِ . هشدهی ٍهؼبئل فشٌّگی ، تبسیخی ٍ اجتوبػی هٌغمِ آػیت دیذُ اًجبم هی گیشد 

ؿشایظ جؼوی ، سٍحی ٍسٍاًی ٍاجتوبػی آػیت دیذگبى ثِ حبلت عجیؼی الذاهبتی اػت وِ جْت ثبصگشداًذى 

 .ثِ اًجبم هی سػذ 

 شرح يظبیف تخصصی: فصل ديم 

 شرح يظبیف -4مبدٌ 

  داهی ثشًبهِ سیضی ، ّوبٌّگی ًٍظبست ثشهذیشیت آفبت ٍاهشام

 اجشای هلَثبت وبسگشٍُ اكلی تخللی خـىؼبلی ٍػشهبصدگی اػتبى(1

 الصم دسٌّگبم همبثلِ ثبثشٍصثحشاى اهشام داهیاًجبم آهبدگیْبی (2

تْیِ ٍتذٍیي ولیِ ثشًبهِ ّبی ساّجشدی ، وَتبُ هذت ، هیبى هذت ٍثلٌذهذت هتٌبػت ثب دٍسُ ّبی تؼییي (  3

 ثوٌظَسهمبثلِ ثبپذیذُ ثحشاى اهشام داهی ثِ وبسگشٍُ اكلی ؿذُ دسًظبم ثشًبهِ سیضی اػتبى

 اهشام داهی ٍتجضیِ ٍتحلیل آًْبهؼتٌذػبصی حَادث ٍهخبعشات آفبت ٍ(4

جوغ آٍسی اعالػبت ٍآهبسپبیِ دسخلَف كٌبیغ دام ٍعیَسٍٍاثؼتِ ثِ آى تبدسٌّگبم همبثلِ ثبپذیذُ ثحشاى (5

 .ثشًبهِ سیضی اكَلی تذٍیي ؿَد



 
7 

تْیِ ثشًبهِ ٍهؼتٌذات آهَصؿی،تشٍیجی اهشام دام ٍعیَسجْت آؿٌبیی هشدم دسخلَف هذیشیت (6

 وـبٍسصیهخبعشات ٍثحشاى ثخؾ 

ثشگضاسی جلؼبت تَجیْی ثب ؿجىِ ّبی داهپضؿىی،هذیشاى ثْجَدتَلیذات داهی جْبدوـبٍسصی (7

 ؿْشػتبًْبٍهذیشاى ؿیالت ؿْشػتبًْبثبّوىبسی هذیشیت ثحشاى اػتبى

 هذیشیت همبثلِ اهشام دام ٍعیَسدسٌّگبم ثحشاى دسهٌبعك ثحشاى صدُ(8

ائِ خذهبت هَسدًیبصدسچْبسچَة دػتَسالؼولْبی اػضام گشٍّْبی تخللی ثِ هٌبعك آػیت دیذُ ٍاس(9

 اثالغی

ثبّوىبسی ػبصهبًْبی ...الذام ػشیغ دسجْت حزف ٍهؼذٍم ًوَدى ػَاهل ثیوبسی صا دسثخؾ دام ٍعیَسٍ(10

 ریشثظ ٍثخؾ خلَكی

 اًجبم الذاهبت ػبصهبى یبفتِ جْت هوبًؼت اصگؼتشؽ آفبت ٍاهشام ثیوبسیْبی داهی(11

 ّت ؿٌبػبیی ظشفیت ّب ٍاػتؼذادّبی اػتبىثشًبهِ سیضی الصم ج(  12

تبییذ ، تلَیت ٍاًؼمبد تَافمٌبهِ ، لشاسداد ٍػبیش الذاهبت ثِ هٌظَس تْیِ ٍتبهیي هٌبثغ اػتبًی ٍهلی دسلبلت ( 13

 لَاًیي جبسی وـَس 

دام دسثشخَسدثبپذیذُ ثحشاى آفبت ٍاهشام هَسد ًیبص( اهىبًبت ٍتجْیضات ) تؼییي ًَع ٍهیضاى هٌبثغ (  14

 ٍعیَس

 هَسد ًیبص ( اهىبًبت ٍتجْیضات ) تْیِ دػتَسالؼول ّبی ثىبسگیشی هٌبثغ ( 15

پیؾ ثیٌی ػبختبسّبی هذیشیتی ٍاجشائی دسهمبعغ صهبًی ػبدی ٍثحشاًی ثشای تـخیق ػشیغ ٍهْبس ثِ (  16

 ٍثشآٍسد كذهبت حبكلِ  داهی هَلغ آفبت ٍػَاهل ثیوبسی صای
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 داهی ثب خؼبسات ًبؿی اص آفبت ٍاهشاماسصیبثی ظشفیت ّبی همبثلِ ( 17

 ثشگشٍّْبی هختلف هـبغل التلبدی ٍاجتوبػی داهیاسصیبثی تبحیشات آفبت ٍاهشام (  18

 ًظبست ٍاسصیبثی عشح ّب ٍپشٍطُ ّبی اسائِ ؿذُ (  19

 داهیپظٍّؾ دسهذیشیت آفبت ٍاهشام 

 داهی س آفبت ٍاهشامپیؾ ثیٌی ػبختبسّبی هغبلؼبتی ثشای تحلیل ، اسصیبثی ٍهذیشیت خظ(  1

تجضیِ ٍتحلیل دادُ ّبی اعالػبتی ثشای ؿٌبخت ٍضؼیت هَجَد ٍتـخیق ًیبصّبی هغبلؼبتی ٍتحمیمبتی (  2

  داهیوبسثشدی دسساػتبی پیـگیشی ٍهذیشیت آفبت ٍاهشام 

 تلَیت ، ّذایت ، حوبیت ًٍظبست عشحْبی تحمیمبتی ٍپظٍّؾ ّبی وبسثشدی پیـٌْبدی(  3

ػتبًذاسدّب ، آئیي ًبهِ ّب ، دػتَسالؼول ّبی اجشائی ٍهغبلؼبتی دسػغح اػتبى ٍثشسػی تْیِ ٍتذٍیي ا(  4

 ٍتلَیت آئیي ًبهِ ّب ٍدػتَسالؼول ّبی پیـٌْبدی ٍاحذّبی ریشثظ اػتبى 

جوغ آٍسی آهبس ٍاعالػبت هَسد ًیبص ٍایجبد ثبًه اعالػبت تخللی جْت سدیبثی ٍهذیشیت ؿیَع (  1

  داهیٍعغیبى آفبت ٍاهشام 

ٍدسكَست لضٍم تَػؼِ ، تمَیت ( اصهٌبثغ اػتبًی ٍوـَسی ) ثشپبیی ػیؼتن جوغ آٍسی اعالػبت هَسد ًیبص (  2

 ٍتجْیض ایي ػیؼتن ثِ تٌبػت ًیبص دسػغَح ػولیبتی ٍهمبعغ صهبًی 

پیؾ ثیٌی ٍعشاحی ػیؼتن ّبی پیؾ آگبّی ، ؿجىِ ّبی هشالجت ٍاعالع سػبًی ثشای هذیشیت ٍوبّؾ (  3

 داهیًجخؾ آفبت ٍاهشام احشات صیب

فشاّن آٍسدى ؿشایظ الصم ثشای ایجبد ٍتَػؼِ ؿجىِ ّبی اعالع سػبًی ٍهذیشیتی دسهَسد هذیشیت ٍوبّؾ (  4

 اصعشیك سػبًِ ّبی گشٍّی داهیاحشات صیبى ثبس آفبت ٍاهشام 
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 داهی آهبدگی دس هذیشیت آفبت ٍاهشام

عِ دسػغح اػتبى ٍوـَس ثِ هٌظَس تجبدل اعالػبت ثشلشاسی استجبط الصم ثب هشاوض ٍهجبهغ تخللی هشثَ(  1

 ٍثْشُ گیشی اص پتبًؼیل آًْب 

تذٍیي ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ، فشٌّگی ، تخللی ٍػوَهی ثشای آؿٌبػبختي هشدم ثب هؼبیل هشثَط ثِ آفبت (  2

 داهیٍاهشام 

 عشاحی ٍثشگضاسی وبسگبّْبی آهَصؿی ،تشٍیجی ٍ ػویٌبسّب ثِ كَست اػتبًی (  3

 گضاسی هبًَسّبی هختلف جْت استمبء هیضاى آهبدگیثش(  4

  داهی ثشگضاسی ًوبیـگبّْب ثشای آؿٌبػبختي ػوَم ثب هؼبیل هشثَط ثِ آفبت ٍاهشام(  5

 تٌظین ٍاًتـبس گضاسؽ فؼبلیت ّبی صیشوبسگشٍُ ثِ كَست ًـشیبت ػلوی ٍفٌی، ثَلتي ّبی خجشی ،  (  6

 اعالػیِ ٍاػالهیِ ّبی الصم

  داهی ت آفبت ٍاهشامثبصػبصی دسهذیشی

پیؾ ثیٌی ػبختبسّبی هذیشیتی ٍاجشائی دسهمبعغ صهبًی ػبدی ٍثحشاًی جْت ثشآٍسد كذهبت ٍخؼبست (  1

 ّبی حبكلِ

 جوغ آٍسی آهبس ٍاعالػبت اص هٌبعك خؼبست دیذُ جْت ثشآٍسد خؼبسات (  2

 ثْشُ ثشداساىثشًبهِ سیضی جْت تبهیي هٌبثغ هَسد ًیبص ثبصػبصی خؼبسات ٍاسدؿذُ ثِ (  3

 تخلیق تؼْیالت ون ثْشُ ٍثشًبهِ ّبی حوبیتی جْت ثْشُ ثشداساى(  4

 آگبُ ًوَدى ثْشُ ثشداساى دسخلَف هٌبثغ اػتبًی ٍوـَسی(  5
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 اعضبء کبرگريٌ: فصل سًم
 

 :اعضبء کبرگريٌ ترکيت: 5مبدٌ 

 :اعضبی اصلی 

 (  فشػی سئیغ وبسگشٍُ)  ول داهپضؿىی اػتبىهذیش – 1

 ( وبسگشٍُ فشػی  لبئن همبم)  فٌی داهپضؿىی اػتبىهؼبٍى  – 2

  (دثیشوبسگشٍُ)سئیغ اداسُ ًظبست ثشثْذاؿت ػوَهی – 3

  (ػضَ)سئیغ اداسُ هجبسصُ ثبثیوبسیْبی داهی – 4

  (ػضَ)سئیغ اداسُ ثشسػیْب،آهَصؽ ٍهشالجت – 5

 (ػضَ)سئیغ اداسُ هجبسصُ ثبثیوبسیْبی عیَسصًجَسػؼل-6

 (ػضَ)ثب ثیوبسی آثضیبىسئیغ اداسُ هجبسصُ -7

 (ػضَ)سئیغ ًظبم داهپضؿىی اػتبى-8

 (ػضَ)ػبصهبى جْبد وـبٍسصی اػتبى  داهیًوبیٌذُ هؼبًٍت ثْجَد تَلیذات  – 9

  (ػضَ)ًوبیٌذُ هذیشیت ّوبٌّگی تشٍیج وـبٍسصی اػتبى – 8

  (ػضَ)ًوبیٌذُ هذیشیت ثحشاى اػتبى – 9

 ی دام ٍعیَسًوبیٌذُ ثخؾ ثیوبسیْب) اػتبى  ٍاهَسدام هشوض تحمیمبت وـبٍسصی ٍهٌبثغ عجیؼی ًُوبیٌذ – 11

 (ػضَ)(

 (ػضَ)ًوبیٌذُ ػبصهبى ًظبم هٌْذػی وـبٍسصی ٍهٌبثغ عجیؼی اػتبى – 12

 (ػضَ)ًوبیٌذُ كٌذٍق ثیوِ هحلَالت وـبٍسصی اػتبى  – 13
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 (ػضَ) ایشاىؿشوت وشم اثشیـن ًوبیٌذُ  – 14

 : اعضبی َمکبر 

 ًوبیٌذُ اداسُ ول حفبظت هحیظ صیؼت اػتبى   -1

 ًوبیٌذُ ثبًه وـبٍسصی اػتبى-2

 ًوبیٌذُ اهَسػـبیشػبصهبى-3

ػشهبصدگی ٍ هخبعشات ؿشح ٍظبیف وبسگشٍُ تخللی خـىؼبلی، ( 7)هبدُ ( 5)تجلشُ ثبػتٌبد :1تجصرٌ

خَاّذ ثَد  اػتبىول داهپضؿىی هذیشثش ػْذُ  داهی آفبت ٍاهشامسیبػت وبسگشٍُ فشػی  ثخؾ وـبٍسصی،

هٌلَة  اػتبى وِ ثب حىن سئیغ وبسگشٍُ تخللی خـىؼبلی، ػشهبصدگی ٍ هخبعشات ثخؾ وـبٍسصی

 .ٍدؽهی

ؿشح ٍظبیف وبسگشٍُ تخللی خـىؼبلی، ػشهبصدگی ٍ هخبعشات ( 7)هبدُ ( 5)ثبػتٌبد تجلشُ  :2تجصرٌ 

دس وبسگشٍُ  ػضَاكلیثِ ػٌَاى  داهیات ٍاهشام آفتخللی  ثخؾ وـبٍسصی، سئیغ وبسگشٍُ فشػی

 .خَاٌّذ ثَداصدگی ٍ هخبعشات ثخؾ وـبٍسصی تخللی خـىؼبلی، ػشم

ّشیه اص ًوبیٌذگبى پغ اص هؼشفی تَػظ همبم هؼئَل دػتگبُ هتجَع ثب حىن سئیغ وبسگشٍُ فشػی  :3تجصرٌ 

 .هٌلَة هی ؿًَذ داهیآفبت ٍاهشام تخللی ثشای هذت دٍ ػبل ثِ ػضَیت وبسگشٍُ فشػی تخللی 

هَضَع هَسد ثحج اصافشاد دیگش جْت ؿشوت  دسهَسد  هی تَاًذ حؼتتخللی وبسگشٍُ فشػی  :4تجصرٌ 

 .دس جلؼبت ثذٍى حك سأی دػَت ثؼول آٍسد

ی تَاًذ ثشای پیـجشد اهَس هشثَعِ ثِ خَد ًؼجت ثِ تـىیل صیشوبسگشٍُ مفشػی تخللی وبسگشٍُ  :5تجصرٌ 

ٍ هؤػؼبت آهَصؽ ػبلی،  ّْبّیأت ػلوی داًـگبخَد ، اػضبی  اى اػضبیاص هیتخللی  ّبی فشػی

 .هتخللبى، وبسؿٌبػبى  دػتگبّْبی اجشائی الذام ًوبیذ

پغ اص تلَیت دس وبسگشٍُ   آفبت ٍاهشام ًجبتیتخللی وبسگشٍُ فشػی  آئیي ًبهِ داخلی :6تجصرٌ 

 .تخللی خـىؼبلی، ػشهبصدگی ٍ هخبعشات ثخؾ وـبٍسصی تَػظ سئیغ وبسگشٍُ فشػی اثالؽ خَاّذ ؿذ
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صًرتجلسٍ 5ثٍ استىبدثىذتجصرٌ  ششمبدٌ ي  ایه شرح يظبیف در َفت

اصلی تصًیت يطی وبمٍ  کبرگري1/3/1392ٌمًرخ15962/1/106شمبرٌ

کبرگريٌ فرعی ثٍ عىًان رئيس کل دامپسشکی استبن مذیر ث27/4/1392ٍمًرخ32653/1/106شمبرٌ

 .جُت اجرا اثالغ می گردد دامیآفبت يامراض تخصصی 


