
  

  

  قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران

 ] مجلس شوراي اسالمي١٣٧٦مصوب آبانماه [
  بسمه تعالي

  وزارت جهاد سازندگي
صدوهفتاد وشش                          قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكي       زار و سي اه سال يكه ان م شنبه مورخ هجدهم آب سه علني روزيك ه در جل ران آ جمهوري اسالمي اي

اريخ     ان رسيده و طي نامه شماره        ٢١/٨/١٣٧٦مجلس شوراي اسالمي تصويب و در ت د شوراي نگهب ه تايي ده   ٨/٩/١٣٧٦ق مورخ  -١٦٠٦ ب  و اصل گردي

  . به پيوست جهت اجرا ابالغ مي گردد, است
  يد محمد خاتميس

       رئيس جمهور
  قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران 

  اهداف،وظايف و اختيارات-فصل اول
الي                   -١ماده وقي   ,  سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالم ايران آه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود سازماني است داراي استقالل م شخصيت حق

  .ل غير دولتي آه بمنظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل ميشودمستق
  :  اهداف سازمان عبارتند از -٢ماده 
  .  تالش در جهت ارتقاي اخالق حرفه اي در آليه امو دامپزشكي در چهار چوب ارزشهاي عاليه اسالم -١
  .  تالش در جهت حفظ شئون حرفه دامپزشكي -٢
  ش در جهت پيشبرد و اصالح امور دامپزشكي  تال-٣
   تالش در جهت حسن اجراي وظايف فني و حرفه اي دامپزشكان و ساير رده هاي حرفه دامپزشكي-٤
   تنظيم روابط حرفه اي بين دامپزشكان و ساير رده هاي حرفه دامپزشكي -٥
   در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي  حفظ و حمايت از حقوق صنفي دامپزشكان و ساير رده هاي حرفه دامپزشكي-٦
  .  حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي آه به نحوي از خدمات حرفه دامپزشكي بهره مند ميشوند -٧
  .  تالش در جهت همكاري هر چه بيشتر شاغالن حرفه دامپزشكي با دستگاههاي اجرائي دولتي به منظور ارتقاء بهداشت عمومي -٨
  ستيابي به آخرين يافته هاي علمي و تكنولوژيك دامپزشكي  تالش در جهت د-٩
   تالش در جهت حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور دامپزشكي -١٠

  :  وظائف و اختيارات سازمان به شرح زير تعيين مي شود -٣ماده 
  تي در امور دامپزشكي  همكاري و هماهنگي با مراجع ذيربط براي گسترش و پيشبرد فعاليتهاي علمي و تحقيقا-١
   همكاري با مراجع ذيربط براي تعيين و تنظيم و اجراي صحيح تعرفه هاي خدمات دامپزشكي -٢
   همكاري با دستگاههاي ذيربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور دامپزشكي -٣
ه             همكاري با مراجع ذيربط در اجراي برنامه هاي باز آموزي و نو آموز             -٤ تيابي ب ه دامپزشكي در جهت رشد و دس اير رده هاي حرف ستمر دامپزشكان وس ي م

  آخرين يافته هاي علمي و تكنولوژيك دامپزشكي 
د           ,  اظهار نظر مشورتي در زمينه تدوين پيش نويس لوايح           -٥ ده باش تصويب نامه ها و آئين نامه هاي مرتبط به امور دامپزشكي آه از مراجع ذيصالح ارجاع ش

 .  
   تدوين دستورالعملها و ضوابط صنفي مربوط به استاندارد آردن فعاليتها مختلف دامپزشكان و ساير دره هاي حرفه دامپزشكي -٦
   صدور آارت عضويت و اعطاي شماره دامپزشكي به دامپزشكان عمومي و متخصصان عضو -٧
وان جر               -٨ ررات            رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشكي آه عن ق مق ربط سازمان طب اي ذي ق هياته ند از طري ته باش ائم عمومي را نداش

  مربوطه 
   همكاري در جهت جلو گيري از دخالت اشخاص حقيقي و حقوقي غير مجاز در حرفه دامپزشكي -٩
   همكاري با مراجع ذيربط در تعيين ميزان ماليات و عوارض موسسات و شاغالن حرفه دامپزشكي -١٠
   مراجع ذيربط در ارائه خدمات امدادي دامپزشكي به هنگام بروز حوادث غير مترقبه از طريق بسيج اعضاء  همكاري با-١١
ه مراجع                    -١٢  همكاري با مراجع ذيصالح در جهت رسيدگي به تخلفات و جرائم شاغالن حرفه دامپزشكي و اظهار نظرهاي آارشناسي مشورتي در اين رابطه ب

  ذيربط 
الم نظر آارشناس-١٣ ه     اع اغالن حرف رائم ش ه اي و ج ر حرف ر صنفي و غي ات غي ه تخلف يدگي ب ا رس ه ب ضائي در رابط صالح ق ع ذي ه مراج ي و تخصصي ب

  دامپزشكي 
  :ارآان-فصل دوم 

  :  ارآان سازمان عبارتند از-٤ماده
   شوراي مرآزي -١



   شوراي استاني -٢
  دامپزشك هيات انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه -٣

  :  شوراي مرآزي بعنوان باالترين مرجع تصميم گيري سازمان متشكل از هفده نفر اعضاي انتخابي به شرح زير است-٥ماده 
  .  رئيس يانماينده تام االختيار سازمان دامپزشكي آشور-١
  .  رئيس يا نماينده تام اال ختيار موسسه تحقيقات واآسن و سرم سازي رازي-٢
  . مپزشكان با معرفي وزير جهاد سازندگي به عنوان نماينده ايشان يك نفر از دا-٣
  .  يك نفر از دامپزشكان عضو هيات علمي با معرفي وزير فرهنگ و آموزش عالي به عنوان نماينده ايشان-٤
  .وزش پزشكي به عنوان نماينده ايشاندرمان و آم, درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير بهداشت, يك نفر از دامپزشكان خبره شاغل در وزارت بهداشت-٥
  .  يك نفر از دامپزشكان خبره شاغل در نيروهاي مسلح با معرفي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به عنوان نماينده ايشان-٦
  . نماينده ايشان يك نفر از دامپزشكان خبره شاغل در سازمان حفاظت محيط زيست با معرفي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان -٧
 نه نفر از دامپزشكان صاحب نظر در رشته هاي مختلف علوم دامپزشكي به انتخاب اآثريت آراي مجمع نمايندگان شوراهاي استاني به عنوان اعضاي اصلي            -٨

  . و چهار نفر به عنوان اعضاي علي البدل
  . ر يك نفر از دامپزشكان با تجربه شاغل در وزارت آشاورزي با معرفي وزي-٩

  .  دو نفر از نه نفر فوق مي توانند به انتخاب اآثريت نسبي آرائ از ساير رده هاي حرفه دامپزشكي باشند-١تبصره 
  .  معرفي اعضاي انتصابي ظرف مدت يك ماه پس از الزم اال جرا شدن اين قانون صورت مي گيرد-٢تبصره 
ه و      )٨(و همچنين ضوابط وچگونگي انتخاب اعضاي موضوع بند  نحوه تشكيل وظايف مجمع عمومي عادي و فوق العاده       -٣تبصره   اده توسط مرآزي تهي ن م اي

  . تصويب هيات وزيران مي رسد
  .  دوره فعاليت شوراي مرآزي چهار سال است و انتخاب مجدداعضاي شوراي مرآزي براي دوره هاي بعدي مجاز است -٤تبصره 

  : نظام دامپزشكي و شوراهاي استاني بايد داراي شرايط زير باشند نامزدهاي عضويت در شوراي مرآزي سازمان -٦ماده 
  .  تابعيت دولت جمهوري اسالمي جمهوري ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-١
  .  نداشتن فساد اخالقي و مالي عدم اعتياد به مواد مخدر-٢
  . داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي-٣
  . موثر آيفري و عدم وابستگي به گروههاي غير قانوني نداشتن محكوميت -٤
   داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسالم -٥

ه عضويت     ) ٤(تا)١( اقليتهاي ديني به رسميت شناخته در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در صورت داشتن شرايط بندهاي      -١تبصره د ب اين ماده مي توانن

  . آيندشوراي مرآزي در
اد           -٢تبصره   دگان وزارت جه شكل از نماين ,  تاييد صالحيت نامزدهاي عضويت در شوراي مرآزي و نظارت بر حسن جريان انتخابات توسط هيات سه نفري مت

  . قوه قضائيه و شوراي مرآزي تهيه و به تضويب هيات وزيران مي رسد
ر اعضاي    , و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي را بر عهده دارد          رئيس سازمان آه مسئوليت اجراي مصوبات شوراي مرآزي        -٧ماده   از بين سه نف

  . توسط وزير جهاد سازندگي براي صدورحكم به رئيس جمهور معرفي مي شود, شوراي مرآزي آه بيشترين راي را آسب آنند 
صره  راي ريا      -١تب زي را ب وراي مرآ ابي ش راد انتخ ور اف يس جمه ورتيكه رئ ت         در ص ف اس زي موظ وراي مرآ د، ش شخيص نده ب ت ازمان مناس ت س س

  . حداآثرظرف دو هفته افراد ديگري را انتخابات و معرفي آند
  . يك دبير و يك خزانه دار است آه با اآثريت آراء از بين اعضاي شورا انتخاب مي شوند,  شوراي مرآزي داري يك نايب رئيس -٢تبصره 
سات    . ماه حداقل يك بار تشكيل ميشود        جلسات شوراي مرآزي هر      -٣تبصره   رئيس سازمان رياست جلسات شورا را برعهده دارد ودبير شورا مسئول تشكيل جل

  .واداره دبير خانه شورا است
شكيل مجتمع عمومي مشموالن                  -٨ماده   ق ت ازندگي از طري اد س انون توسط وزارت جه ن ق اه پس از تصويب اي ن   تشكيل اولين شورتي مرآزي حداآثر سه م  اي

  . قانون و انجام انتخابات عمومي براي انتخاب اعضاي اولين شوراي مرآزي صورت مي گيرد
  :  وظايف شوراي مرآزي عبارت است از-٩ماده 
  .  تهيه و تصويب دستورالعمها مربوط به مقررات اداري، مالي، تشكيالتي، اجرايي و ساير دستور العمهاي مورد نياز در محدوده اين قانون-١
  .تصويب برنامه ها و طرحها سازمان -٢
  .  صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن-٣
  .براي طي تشريفات قانوني,  پيشنهاد اصالح يا تغيير قانون سازمان از طريق وزير جهاد سازندگي -٤
  .  نظارت بر آار شوراهاي استاني-٥
  . ويب آئين نامه تشكيل آميته هاي تخصصي دامپزشكي و ساير دره هاي حرفه دامپزشكي تهيه و تص-٦
  .  تعيين حدود وظايف نايب رئيس، خزانه دار و دبير شورا و نظارت برعملكرد آنان-٧
وزش  -٨ واي آم واد درسي و محت ه م ه تهي شورتهاي الزم در زمين ه م ي و آموزشي و ارائ اتي، علم ز تحقيق ا مراآ اري ب ه  همك  دامپزشكي در سطوح مختلف ب

  .وزارتخانه هاي ذيربط
ين           -٩  اتخاذ تصميم در مورد چگونگي مشارآت در برگزاري گردهمائيهاي تخصص مربوط مانند سمينارها، آنفرانسها و آنگره ها در داخل آشور و در سطح ب

  .اللملي



زاري آزمونهاي جامع حرف      -١٠ اري در برگ ا مراجع           اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همك ي ب راي عمومي و تخصصي دامپزشكي و آزمونهاي تكميل اي دآت ه

  .ذيربط در صورت در خواست آنها
  اي   اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاههاي اجرائي در زمينه مسائل صنفي و حرفه-١١

  .  شوراهاي استاني نظام دامپزشكي شهرستانها در موارد زير منحل مي گردند–تبصره 
  .  عدول و تخطي از وظايف و مقررات در اين قانون با تشخيص شوراي مرآزي-١
  .  فوت يا استعفاء و يا عدم شرآت غير موجه بيش از يك دوم اعضاي شوراي استاني براي چهار جلسه متوالي-٢

  . نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمهاي متخذه با راي اآثريت مطلق معتبر است) ١٢( جلسات شوراي مرآزي با حضور حداقل -١٠ماده 
  :  وظايف رئيس سازمان به شرح زير است-١١ماده 
   اداره امور سازمان طبق مفاد اين قانون و مصوبات شوراي مرآزي -١
  ي مرآزي و پيگيري امور به حسن اجراي آنها  اجراء يا ابالغ مصوبات شورا-٢
   رسيدگي و اخذ تصميم راجع به امور جاري و نظارت بر حين اجراي انجام آليه امور اجرايي سازمان -٣
   امضاي آارت هاي عضويت و اعطاء شماره هاي نظام دامپزشكي -٤
  شكايات يا دفاع از آنها با حق توآيل غير , ي براي طرح و تعقيب دعاوي  نمايندگي حقوقي سازمان نزد آليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضائ-٥
   نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين اللملي طبق ضوابط و مقررات مربوطه -٦
   تهيه مقدمات الزم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي مرآزي جديد سه ماه قبل از اتمام مدت قانوني دوره شوراي مرآزي -٧
  ه گزارش عملكرد، تراز مالي و تنظيم و ارائه بودجه ساالنه سازمان براي طرح و تصويب در شوراي مرآزي تهي-٨

   امضاي اسناد مالي سازمان با رئيس و خزانه دار سازمان است -١٢ماده 
  .يرد در غياب رئيس با تفويض اختيار امضاي اسناد مالي توسط نايب رئيس و خزانه دار سازمان صورت مي گ–تبصره 

رر             -١٣ماده   ه ترتيب مق  در صورت پذيرش استعفاء، فوت، عدم امكان ادامه انجام وظيفه يا برآناري رئيس سازمان توسط رئيس جمهور، رئيس جديد سازمان ب

  .اين قانون انتخاب و تعيين مي شود) ٧(در ماده 
ين اعضاي          در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه انجام وظيفه هر             -١٤ماده   زان آراء از ب ه ترتيب مي ابي شوراي مرآزي، ب يك از اعضاي انتخ

  .علي البدل جايگزين مي شوند
سبت                 -١٥ماده   اه ن ك م  در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه انجام وظيفه هر يك از اعضاي انتصابي، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت ي

  .به معرفي عضو جايگزين اقدام آند
ه تصويب                       -١٦ماده   ه و ب ه توسط شوراي مرآزي تهي ه اي آ ين نام ر اساس آئ تان ب ين دامپزشكان اس  شوراهاي استاني اعم از اعضاي انتخابي و انتصابي از ب

  . وزير جهاد سازندگي مي رسد تشكيل مي شوند
  . اد شده را در محدوده استان مربوط به عهده دارد شوراهاي استاني آليه اختيارات و وظايف شوراي مرآزي و اجراي مصوبات شوراي ي-١٧ماده 
  . مدت عملكرد هردوره شوراهاي استاني و شوراي مرآزي چهار سال تمام مي باشد-١٨ماده 

  . شروع اولين دوره فعاليت شوراهاي استاني مذآور حداآثر ده روز پس از اعالم قطعيت يافته نتيجه انتخابات خواهد بود-١تبصره 
د                               شروع  -٢تبصره   ات دوره بع شريفات انتخاب ان دوره ت د و چنانچه در پاي ي مي باش ان دوره قبل ا دوره هاي بعدي نظام دامپزشكي بالفاصله پس از پاي  فعاليته

ار دوره                    دا شروع آ د داد و مب ه خواهن ه فعاليت خود ادام د ب ات جدي ا قطعيت انتخاب ي ت اريخ   بنحوي از انحاء پايان نيافته باشد ارآان سازمان دوره قبل د از ت  جدي

  .قطعيت انتخابات خواهد بود
انوني و      عدم رعايت موازين شرعي، قانوني، مقررات و نظامات دولتي، صنفي و حرفه     -١٩ماده   ام وظايف ق اي، عدم رعايت شئون شغلي، سهل انگاري در انج

رار آن حسب       اجحاف به دامداران و مراجعان به وسيله شاغالن حرفه دامپزشكي تخلف محسوب و متخلفان ب    دد و تك ابي و تع ا توجه به شدت و ضعف عمل ارتك

  : مورد به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند
   تذآر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراهاي استاني نظام دامپزشكي محل -الف
   اخطار يا توبيخ آتبي بادرج در پرونده نظام دامپزشكي -ب
  امپزشكي و الصاق راي در تابلو اعالنات سازمان نظام دامپزشكي محل  توبيخ آتبي با درج در پرونده نظام د-ج
   توبيخ آتبي بادرج در پرونده نظام دامپزشكي و درج متن راي در نشريه سازمان -د
   محروميت از اشتغال به حرفه دامپزشكي از سه ماه تا يكسال در محل ارتكاب تخلف -ه
  سه ماه تا يكسال در تمام آشور محروميت از اشتغال به حرفه دامپزشكي از _ و
  محروميت از اشتغال به حرفه دامپزشكي از يك سال تا پنج سال در تمام آشور با تاييد هيات عالي انتظامي _ ز
  محروميت دائم از اشتغال به حرفه دامپزشكي در تمام آشور با تاييد هيات عالي انتظامي _ ح

الي انتظامي در محل سارمان      به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و -٢٠ماده   حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشكي، هياتهاي بدوي انتظامي در استانها و هيات ع

  .تشكيل مي شود
  .  هياتهاي بدوي انتظامي در استانها متشكل از پنج نفر براي مدت چهار سال بشرح ذيل تشكيل مي شود-٢١ماده 
   رئيس شوراي استاني -١
  خاب و معرفي رئيس آل دادگستري استان  يك نفر حقوقدان به انت-٢
   رئيس شبكه دامپزشكي استان -٣



ازمان                     -٤ يس س م رئ ا حك الي انتظامي و ب ات ع د هي شنهاد شوراهاي استاني و تايي ه پي ه ب ار آ ابقه آ ال س نج س داقل پ ا ح ر دامپزشك از اعضاء سازمان ب  دو نف

  .منصوب مي شوند
  .ده با پيشنهاد هيات عالي انتظامي و تاييد رئيس سازمان صورت مي گيرداين ما) ٤( عزل اعضاي موضوع بند -١تبصره 
  . رياست هيات بدوي انتظامي استان به عهده رئيس شوراهاي استاني است-٢تبصره 

  :  وظايف هياتهاي بدوي انتظامي استانها عبارت است از-٢٢ماده 
  خاص حقيقي و حقوقي  رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان در برابر اش-١
   رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرفه دامپزشكي از مشموالن اين قانون -٢

  : هيات عالي انتظامي در مرآز متشكل از هفت نفر براي مدت چهار سال بشرح ذيل تشكيل مي شوند-٢٣ماده 
  ) به عنوان رئيس هيات عالي انتظامي(  رئيس سازمان -١
  يك نفر حقوقدان به انتخاب و معرفي وزير دادگستري  -٢
   يك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي وزير جهاد سازندگي -٣
   يك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي وزير فرهنگ و آموزش عالي -٤
  رفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  يك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و مع-٥
   يك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي شوراي مرآزي -٦
   يك نفر دامپزشك با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -٧

  .قه آار داشته باشندبايستي حداقل پنچ سال ساب) ٧(الي ) ٢( افراد بندهاي -١تبصره 
د              -٢تبصره   د نظر نماي ضائي تقاضاي تجدي د از مراجع ق د مي توان ضائي   .  در صورتيكه شخصي نسبت به راي هيات عالي انتظامي معترض باش راي مرجع ق

  .قظعي و الزم االجراء خواهد بود
  : وظايف هيات عالي انتظامي عبارت است از-٢٤ماده 
  ي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها  تظارت عاليه بر آار هياتها-١
   رسيدگي به اعتراضها و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز آار هياتهاي بدوي انتظامي -٢
   تجديد نظر در احكام صادر شده توسط هياتهاي بدوي انتظامي -٣
   انحالل هياتهاي بدوي انتظامي در صورت ضرورت به تشخيص شوراي مرآزي -٤

ات صنفي و                          -٢٥ماده   وع تخلف ين ن تانها، چگونگي رسيدگي، همچن دوي انتظامي اس اي ب  آئين نامه اجرائي چگونگي تشكيل جلسات هيات عالي انتظامي و هياته

ام                 , حرفه اي و نحوه رسيدگي به آنها         د نظر در احك ه چگونگي و مدت تجدي وط ب ام مرب اي انتظامي، صدور راي و اجراي احك زان مجازاته اي  نوع و مي هياته

ات                   ه هي راي تصويب ب ازندگي ب اد س ق وزارت جه ه و از طري شكيل شوراي مرآزي توسط آن شورا تهي بدوي انتظامي استانها، حداآثر ظرف سه ماه پس از ت

  .وزيران تقديم مي گردد
ته          -٢٦ماده   ز داش وانين جزائي را ني درج در ق وان يكي از جرايم من ده         هرگاه تخلف افراد موضوع اين قانون عن د ش د تصوير تايي اي انتظامي مكلفن باشد، هياته

ه اي مشموالن           . پرونده مربوط را به مراجع قضايي ذيصالح ارسال آنند         رسيدگي در مراجع قضائي مانع رسيدگي هياتهاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرف

  .اين قانون نيست
ربط                   مراجع ذيصالح قضائي در صورت برخورد با تخلفات صنفي وحر          –تبصره   ه مرجع ذي ده را ب ده پرون د ش انون تصوير تايي ن ق ه اي اشخاص موضوع اي ف

  . ارسال دارند
   شرايط عضويت–فصل سوم  

  . آليه اتباع ايراني فارغ التحصيل دوره هاي دآتراي عمومي و تخصصي و ساير رده هاي حرفه دامپزشكي حق عضويت در سازمان را دارا هستند-٢٧ماده 
د           اعضاي سازما  –تبصره ه سازمان بپردازن وان حق عضويت ب اله مبلغي را بعن ه س د هم ه        . ن مكلفن زان و چگونگي وصول آن مطابق دستورالعملي است آ مي

  .توسط شوراي مرآزي تهيه و ابالغ مي شود
  . آليه دامپزشكان عمومي و متخصص و افراد ساير رده هاي حرفه دامپزشكي موظف به رعايت مفاد اين قانون هستند-٢٨ماده 

  .  ساير رده هاي ساير حرفه دامپزشكي عبارت از آمك تكنسين، تكنسين، آاردان، آمك آارشناس دامپزشكي مي باشد-١تبصره 
  .اين ماده تحت نظارت دامپزشكان عمومي با متخصص مجاز است) ١( اشتغال اشخاص موضوع تبصره -٢تبصره 

   ساير مقررات–فصل چهارم  
  .غال توسط سازمان دامپزشكي آشور مستلزم دريافت شماره نظام دامپزشكي است صدور پروانه هاي اشت-٢٩ماده 

وط               –تبصره وانين دستگاه مرب  شاغالن حرفه دامپزشكي در دستگاههاي دولتي، مادام آه در ساعات موظف اداري به امور دامپزشكي اشتغال داشته باشند، تابع ق

  .هستند
ان حمايت              سازمان مي تواند براي آمك به رفع         -٣٠ماده   اه از آن اون و رف مشكالت رفاهي و مالي اعضاي آم در آمد و خسارت ديده از طريق تشكيل صندوق تع

  .آند
  . اساسنامه صندوق و آيين نامه چگونگي پرداخت وام و حمايتهاي مالي توسط شوراي مرآزي تهيه و به تصويب مي رسد–تبصره

  .ون از محلهاي زير تامين مي شود اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قان-٣١ماده 
   حق عضويت پرداختي از سوي اعضاء -١
   هدايا و آمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي -٢
   آمك هاي اختياري دولت -٣



راي قانون فوق مشتمل بر سي و يك ماده و بيست و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم آبان ماه يكهزارو سيصدو هقتادو شش مجلس شو                 

  .  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است٢٨/٨/١٣٧٦اسالمي تصويب و در تاريخ 

         علي اآبرناطق نوري
   رئيس مجلس شوراي اسالمي

  


