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        كشوركشوركشوركشور    ييييدامپزشكدامپزشكدامپزشكدامپزشك    سازمانسازمانسازمانسازمان    قانونقانونقانونقانون

 1350 خرداد مصوب

 نيا موجب به يدام يهايماريب با مبارزه و يريشگيپ و آن به مربوط يها  فرآورده و كشور دام بهداشت نيتام منظور به ـ 1 ماده

 . گردد يم يدامپزشك كل اداره نيگزيجا و سيتاس  يسازندگ جهاد وزارت به وابسته كشور يپزشك دام سازمان قانون

 دام نيب از سيير نفر كي لهيوس و است يحقوق تيشخص يدارا شود يم دهينام سازمان قانون نيا در كه كشور يپزشك دام سازمان

 . شد خواهد اداره  يكشاورز ريوز انتخاب به باشند يدكتر درجه يدارا كه يپزشكان

 . خواهدشد نييتع يعموم محاسبات قانون مقررات طبق كه است يحساب يذ يدارا سازمان ـ تبصره

 باغ واناتيح و يشگاهيازما واناتيح ، شميابر كرم عسل، زنبور ، يماه ور،يط ، ياهل واناتيح به دام كلمه قانون نيا در ـ 2 ماده

 و يدام امراض با مبارزه و يريشگيپ لحاظ از كه است  ياقدامات و يبازرس ،يبهداشت كنترل از مقصود و شود يم اطالق وحش

 . باشد يم يضرور و الزم دام و انسان نيب مشترك يهايماريب

 :  است ريز شرح به سازمان فيوظا ـ 3 ماده

 . هايماريب انتشار طرز و تيسرا راه و آلوده منابع و مناطق ييشناسا ، يدام يهايماريب يبررس ـ الف

 .  دام يا  نهيقرنط و ريگ  همه يهايماريب با مبارزه و يريشگيپ قيطر از كشور دام بهداشت نيتام ـ ب

 .  دام و انسان مشترك يهايماريب با مبارزه امر در يبهدار وزارت با يهمكار ـ ج

 و يبهداشت كنترل نيهمچن ،يدام  يهايماريب تيسرا از يريجلوگ منظور به كشور داخل و يمرز نوار در نهيقرنط يپستها سيتاس ـ د

 يدام خام يها فرآورده و دام يبهداشت يگواه صدور و آنها انتقال و نقل در نظارت و يدام خام يها  فرآورده و دام خروج و ورود

 . شود يم صادر خارج به كه

 بر نظارت نيهمچن ، دام پرورش  به مربوط ساتيتاس ريسا و دام ينگهدار محل آبشخوارها، مراتع، ها، چراگاه يبهداشت نظارت ـ  ه

 .  يبهداشت لحاظ از دام خوراك ديتول يها كارخانه

 .  يدام خام يها فرآورده هيته و ديتول يها كارخانه و كشتارگاهها يبهداشت نظارت ـ و

 .  دام مخصوص يكيولوژيب مواد و سرم ، واكسن دارو، انواع فروش و صدور و ورود ، ساخت مورد در نظارت و نظر اظهار ـ ز



 دييتا از پس و مصوب اعتبارات حدود در كنفرانسها نيا به ندهينما اعزام و يپزشك دام يالملل نيب يكنفرانسها در مشاركت ـ ح

 .  يپزشك دام يعلم مراجع و مراكز با يعلم اطالعات مبادله نيهمچن ، يسازندگ جهاد ريوز

 . كشور  يدامدار مراكز و مناطق در يفن كادر تيترب نيهمچن يپزشك دام يها شبكه توسعه و سيتاس ـ ط

 ابالغ سازمان به اجرا يبرا و نييتع يسازندگ جهاد وزارت طرف از كي ماده در مندرج يهدفها ياجرا در كه يامور ريسا ـ ي

 . شود يم

 اعم يدام خام يها فرآورده  كردن آماده و هيته مراكز و ها كارخانه و ها كارگاه و دام ينگاهدار مسووالن و صاحبان هيكل ـ 4 ماده

 به انحا از ينحو به كه يسازمان و شركت هرنوع اي و دولت  به وابسته اي يدولت اي و يخصوص يشركتها و موسسات و اشخاص از

 و يبهداشت يدستورها ياجرا به موظف دارند اشتغال يدام خام يها  فرآورده كردن  آماده و هيته و دام ينگاهدار اي پرورش

 . باشند يم سازمان  يا  نهيقرنط

 جهاد وزارت موافقت با آنها انتشار و تيسرا از يريجلوگ و يدام يهايماريب با مبارزه منظور به است مكلف سازمان ـ 5 ماده

 : آورد عمل به را ريز اقدامات يكشاورز

 . دينما اقدام يا نهيقرنط و يبهداشت اتيعمل انجام و يدام معالجات و حاتيتلق به بداند الزم كه كشور از نقطه هر در ـ الف

 خام يها  فرآورده و دام انتقال و نقل و مرور و عبور از لزوم مورد نقاط در يدام يهايماريب انتشار و تيسرا از يريجلوگ يبرا ـ ب

 عموم اطالع به لزوم صورت در و دام صاحبان اطالع به بداند يمقتض كه ينحو به قبال را مراتب و آورد عمل به ممانعت يدام

 . برساند

 كشتارگاه به ذبح يبرا شد صيتشخ  مصرف قابل اگر و كند معدوم را يماريب عامل ناقل اي يماريب يابتال به مظنون اي ماريب دام ـ ج

 . بپردازد غرامت شد خواهد نييتع  قانون نيا يياجرا نامه  نييآ در كه يضوابط طبق و دارد اعزام

 . شد خواهد كسر مزبور غرامت  زانيم از آن يبها شود داده صيتشخ مصرف قابل شده ذبح دام از قسمت هر اي تمام كه يصورت در

 ديگرد صيتشخ يعفون ضد  قابل ريغ كه يصورت در و نموده يعفون ضد لزوم صورت در را آلوده مواد و لوازم و اياش و اماكن ـ د

 . دينما معدوم اي خراب غرامت  هيتاد با شد خواهد نييتع قانون نيا يياجرا نامه  نييآ در كه ينحو به

 ياقدام سازمان دستور برخالف  نهيقرنط مقررات تيرعا لزوم اعالم و يدام ريواگ يهايماريب بروز مواقع در كه ياشخاص ـ 6 ماده

 به شوند قانون نيا 5 ماده در مقرر فيوظا ياجرا مانع اي و كند  فراهم گريد محل به يمحل از را يماريب تيسرا موجبات كه ندينما

 تا الير هزار پنج از ينقد مهيجر پرداخت اي و يا جنحه حبس ماه شش تا سه به و گرفته قرار  يقانون بيتعق مورد سازمان يتقاضا

 . شد خواهند محكوم مجازات هردو به اي الير هزار  پنجاه

 و ها سرم و ها واكسن و داروها ،يدام خام يها  فرآورده ، دام اسپرم دار،  نطفه مرغ  تخم ، زنده دام هرنوع صدور و ورود ـ 7 ماده

 ساختن يبرا كه ييداروها و دام يغذا يمكملها و  متراكم ييغذا مواد و يدامپزشك سموم و يعفون ضد مواد و يكيولوژيب مواد

 . رديگ صورت يسازندگ جهاد وزارت  موافقت با ديبا است ازين مورد نامبرده مواد



 در نباشد صيترخ قابل فساد اي هايماريب به يآلودگ علت به 7 ماده در شده ذكر مواد و يدام خام يها فرآورده و دام هرگاه ـ 8 ماده

 طرف از صيترخ اجازه و انجام آنها صاحبان نهيهز به  الزم اقدامات برد نيب از را يآلودگ بتوان سازمان صيتشخ به كه يصورت

 ديبا آنها صاحب لهيوس به بحث مورد مواد اي فرآورده اي دام صورت نيا ريغ در و شد خواهد داده يپزشك دام نهيقرنط ماموران

 . شد خواهد اقدام سازمان نيمامور طرف از آنها يامحا اي اعدام به نسبت اال و شود داده برگشت

 و سموم ،يعفون ضد مواد ، يكيولوژيب مواد سرمها، واكسنها، ، مركب ، ساده يداروها فروش و بيترك و هيته كار به اشتغال ـ 9 ماده

 .  است سازمان از پروانه اخذ مستلزم رديگ يم قرار  يپزشك دام مصرف مورد مختلف اشكال به كه يگريد مواد

 ظرف مكلفند اند شده سيتاس باال يكارها انجام يبرا قانون نيا بيتصو از قبل كه ييها  كارخانه و كارگاهها و شركتها و موسسات

 . ندينما ليتحص را الزم پروانه قانون نيا بيتصو خيتار از ماه شش

 سازمان از پروانه اخذ مستلزم  دام درمان و يكوب  هيما به اشتغال نيهمچن يپزشك دام يها درمانگاه و ها مارستانيب سيتاس ـ 10 ماده

 . بود خواهد

 . بود نخواهند ماده  نيا مشمول يقاتيتحق و يعال آموزش موسسات و دانشگاهها به وابسته يمارستانهايب و درمانگاهها

 درمان و يكوب  هيما به اشتغال  كه ياشخاص و اند شده سيتاس قانون نيا بيتصو از قبل كه يدامپزشك يها درمانگاه و مارستانهايب

 . ندينما ليتحص را الزم  پروانه قانون نيا بيتصو خيتار از ماه شش ظرف مكلفند اند داشته دام

 مورد سازمان يتقاضا به ورزند  اشتغال دام درمان و يكوب  هيما به سازمان از پروانه اخذ بدون اشخاص كه يصورت در ـ 11 ماده

 . شد خواهند  محكوم يا  جنحه حبس ماه شش تا سه به و گرفته قرار بيتعق

 تيرعا را قانون نيا 10 و 9و 8 و 6 و 4 مواد در شده نييتع فيوظا يحقوق اي يقيحق از اعم ياشخاص كه يصورت در ـ 12 ماده

 صورت در و دارند معمول الزم اقدام مذكور مواد مقررات  ياجرا منظور به سازمان يتقاضا به مكلفند يانتظام ماموران نديننما

 . كنند  يريجلوگ آنها كار ادامه از سازمان يتقاضا

 ضد مواد و سموم ، يكيولوژيب مواد ها، سرم ها، واكسن داروها، ، يفن لوازم و وسائل لزوم صورت در است مجاز سازمان ـ 13 ماده

 ارياخت در مجانا اي شده تمام متيق به و يداريخر كشور خارج از راسا اي و داخل از را يدام يهايماريب با مبارزه به مربوط يعفون

 . بگذارد كننده  مصرف انيمتقاض

 حاصل وجوه. دينما افتيدر شده  انجام خدمات با يمتناسب وجوه يدامپزشك خدمات انجام مقابل در است مجاز سازمان ـ 14 ماده

 يهايماريب با مبارزه به مربوط يها  نهيهز صرف و يآور  جمع شد خواهد افتتاح خزانه در كه يمخصوص حساب در بابت نيا از

 . شد خواهد يدام

 . بود خواهد قانون نيا يياجرا نامه  نييآ طبق وجوه زانيم و خدمات نييتع

 دهينگرد منظور سازمان بودجه در آن نهيهز و شود عيشا مترقبه ريغ طور به كه يدام ريواگ يهايماريب بروز صورت در ـ 15 ماده

 نيتام را الزم اعتبار است مكلف زين دولت و است يفور مبارزه  به موظف خود اراتياخت از استفاده با يسازندگ جهاد وزارت باشد

 . بگذارد  يسازندگ جهاد وزارت ارياخت در و



 كل بودجه در مصوب يدام يهايماريب با مبارزه و يريشگيپ به مربوط يها نهيهز اعتبارات است مكلف ييدارا وزارت ـ 16 ماده

 . بگذارد سازمان اريدراخت فصل هر يابتدا در چهارگانه اقساط به سال هر را كشور

 وزارت يپزشك دام كل اداره اراتياخت و ها تيمسئول و فيوظا و كارمندان و اموال هيكل قانون نيا بيتصو خيتار از ـ 17 ماده

 . شود يم منتقل سازمان به يكشاورز

 ربط يذ يسازمانها و هايشهردار و است سازمان فيوظا از كشور يها كشتارگاه در گوشت يبهداشت نهيمعا و يبازرس ـ 18 ماده

 . بگذارند سازمان ارياخت در قانون  نيا يياجرا نامه  نييآ طبق را الزم اعتبار و بودجه ، پرسنل مكلفند

 يدامدار نظام يبرقرار يبرا  الزم مقررات قانون نيا بيتصو خيتار از ماه سه ظرف است مكلف يكشاورز وزارت ـ 19 ماده

 . دارد ميتقد مجلس به و نموده نيتدو يا  نامه  نييآ يط را كشور

 . بود خواهد اجرا قابل نيمجلس مربوط يها ونيسيكم بيتصو  از پس  مزبور نامه نييآ

 .  است يملغ 1314 سال مصوب واناتيح يصح شيتفت قانون ـ 20 ماده

 موقع به رانيوز اتيه بيتصو از پس و هيته يكشاورز وزارت لهيوس به قانون نيا مواد ياجرا يبرا الزم يها  نامه  نييآ ـ 21 ماده

 .شود يم گذاشته اجرا

 


