تبیین ماموريت ،چشم انداز ،ارزش ها ،تعین اهداف کالن ،کلی،
کمی ،اتخاذ راهبرد ها
 -1-1ماموريت های سازمان دامپزشکی کشور
 -1-1-1بررسی بيماريهای دامی ،شناسايی مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها
 -1-1-2تامين بهداشت دام کشور از طريق پيشگيری و مبارزه با بيماريها همهگير و قرنطينهای دام
 -1-1-3همکاری با وزارت بهداشت در امر مبارزه با بيماريهای مشترك انسان و دام
 -1-1-4تاسيس پستهای قرنطينه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگيری از سرايت بيماريهای دامی ،همچنين کنترل
بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآوردههای خام دامی و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآوردههای
خام دامی که به خارج صادر میشود
 -1-1-5نظارت بهداشتی چراگاهها ،مراتع ،آبشخورها ،محل نگهداری دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام ،همچنين
نظارت بر کارخانههای توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتی
 -1-1-6نظارت بهداشتی کشتارگاهها و بازرسی و معاينه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور ،نظارت بهداشتیکارخانههای
توليد و تهيه فرآوردههای خام دامی
 -1-1-7اظهارنظر و نظارت در مورد ساخت  ،ورود و صدور فروش انواع داروی سرم ،واکسن و مواد بيولوژيکی مخصوص دام و
صدور پروانه برای اشتغال به کار تهيه و ترکيب و فروش داروهای ساده ،مرکب ،واکسنها ،سرمها ،مواد بيولوژيکی  ،مواد ضدعفونی،
سموم و مواد ديگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار میگيرد
 -1-1-8مشارکت در کنفرانسهای بينالمللی دامپزشکی و اعزام نماينده به اين کنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از
تاييد وزير کشاورزی  ،همچنين مبادله اطالعات علمی با مراکز و مراجع علمی دامپزشکی
 -1-1-9تاسيس و توسعه شبکههای دامپزشکی ،همچنين تربيت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور و صدور پروانه
تاسيس بيمارستانها و درمانگاههای دامپزشکی ،همچنين اشتغال به مايهکوبی و درمان دام و سياست گذاری و مديريت تامين
وسائل و لوازم فنی ،داروها ،واکسنها ،سرمها ،مواد بيولوژيکی ،سموم و مواد ضدعفونی مربوط به مبارزه با بيماريهای دامی
 -1-1-10حذف دام بيمار يا مظنون به ابتالء بيماری يا ناقل عامل بيماری و پرداخت غرامت به صاحب آن

 -1-2چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور
 -1-2-1پيشرو در کنترل و ريشه کنی بيماريهای استراتژيك دامی در منطقه

 -1-2-2توانمند در نظام سالمت کشور با کنترل و ريشه کنی بيماريهای مشترك بين انسان و حيوان و نظام مراقبت ايمنی
توليدات دامی و آبزی پروری
 -1-2-3پويايی نظام مراقبت بيماری های واگيردار آندميك ،اگزوتيك ،نوپديد ،بازپديد و مخاطرات و تهديدات بيوتروريسم
 -1-2-4رقابت پذير ی خدمات دامپزشکی با تکيه بر استاندارد های جهانی و به کمك دانش و فناوری های نوين و مشارکت
حداکثری بخش خصوصی و تعاونی
 -1-2-5دسترسی عادالنه اقشار مختلف مردم بويژه در مناطق عشايری و محروم به خدمات دامپزشکی
 -1-2-6دارای تعامل سازنده و مؤثر با مجامع جهانی دامپزشکی

 -1-3ارزش های سازمان دامپزشکی کشور
 -1-3-1بهره مندی از نيروهای توانمند ،متخصص ،نوآور و کارآفرين
 -1-3-2حمايت از پژوهش های کاربردی و به کار گيری نتايج آن در سطوح ملی و استانی
 -1-3-3حفظ و صيانت از سرمايههای دامی کشور
 -1-3-4احترام به حقوق و کرامت ذينفعان و ارائه خدمت صادقانه ،رضايت مندی و پاسخگويی دقيق و به موقع به آنان
 -1-3-5اعتقاد به مشارکت پذيری و انضباط در انجام وظايف و پرهيز از اسراف و تبذير در امکانات و منابع
 -1-3-6حفظ و صيانت از بهداشت ،رفاه و حقوق حيوانات

 -1-4اهداف بلند مدت سازمان دامپزشکی کشور (اهداف کالن برنامه استراتژيك ،نتايج خاصی که سازمان
می کوشد در تأمين مأموريت خود با همکاری سازمان ها و دستگاه های مرتبط بدست آورد )
 -1-4-1امنيت غذايی
 -1-4-2سالمت جامعه ( بهداشت عمومی /سالمت غذايی)
 -1-4-3استاندارد های بهداشتی توليدات دامی در تجارت

 -1-5اهداف ميان مدت سازمان دامپزشکی کشور (اهداف کلی برنامه جامع (توسعه) ،نتايج خاصی که
سازمان می کوشد در تأمين مأموريت خود بدست آورد)
 -1-5-1ارتقاء بهداشت و سالمت دام

 -1-5-2ارتقاء بهداشت و تضمين کيفيت فراورده های خام دامی ،خوراك دام ،دارو و فراورده های بيولوژيك
 -1-5-3ارتقاء کيفيت و بهداشت واحدهای توليدی ،توزيعی ،عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی
 -1-5-4دسترسی کمی و کيفی به بسته خدمات دامپزشکی

راهبردهای هدف  :1ارتقاء بهداشت و سالمت دام
 -1-5-1-1ارتقاء شاخص های کنترل بيماری های قابل انتقال بين حيوان و انسان
 -1-5-1-2ارتقاء شاخص های کنترل بيماری های دام ،طيور و آبزيان
 -1-5-1-3ارتقاء ساختار بهداشتی واحدهای پرورش دام ،طيور ،آبزيان و صنايع مرتبط
 -1-5-1-4توسعه بيمه دام
 -1-5-1-5ارتقاء شاخص های رفاه دام

راهبردهای هدف  :2ارتقاء بهداشت و تضمين کيفيت فراورده های خام دامی ،خوراك دام ،دارو و فراورده
های بيولوژيك
 -1-5-2-1ارتقاء شاخص های سالمت و بهداشت فراورده های خام دامی و خوراك دام ،دارو و فراورده های بيولوژيك
 -1-5-2-2ارتقاء مطالعات کاربردی برای ارزيابی مخاطرات فراورده های خام دامی و خوراك دام ،دارو و فراورده های
بيولوژيك
 -1-5-2-3توسعه آزمايشگاه های کنترل کيفی فراورده های خام دامی و خوراك دام ،دارو و فراورده های بيولوژيك
 -1-5-2-4به روز رسانی ،اصالح و رفع خالء های قوانين و مقررات
 -1-5-2-5ارتقاء بهداشت ناوگان حمل و نقل

راهبردهای هدف  :3ارتقاء کيفيت و بهداشت واحدهای توليدی ،توزيعی ،عرضه و خدمات مرتبط با
دامپزشکی
 -1-5-3-1استقرار سامانه های  GMP, HACCPو  ....در واحدهای توليدی ،توزيعی ،عرضه و خدمات مرتبط با
دامپزشکی
 -1-5-3-2توسعه رقابت پذيری توليدات برای صادرات

 -1-5-3-3رتبه بندی واحدهای توليدی ،توزيعی ،عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی
 -1-5-3-4به روز رسانی ،اصالح و رفع خالء های قوانين و مقررات
 -1-5-3-5ارتقاء شاخص های امنيت زيستی

راهبردهای هدف  :4دسترسی کمی و کيفی به بسته خدمات دامپزشکی
 -1-5-4-1توسعه متوازن و توانمندسازی بخش دولتی و غير دولتی دامپزشکی
 -1-5-4-2ارتقاء دانش و مهارت های ذينفعان
 -1-5-4-3توسعه خدمات دامپزشکی در مناطق روستايی /عشايری
 -1-5-4-4مشارکت ذينفعان در سياستگذاری ،برنامه ريزی و ارائه خدمات دامپزشکی
 -1-5-4-5اصالح ساختارهای دامپزشکی متناسب با شرايط و الزامات روز
 -1-5-4-6توسعه ارتباطات و ارائه خدمات به ذينفعان با استفاده از فناوری های نوين هوشمند و مديريت دانش اطالعات
 -1-5-4-7بسترسازی مناسب برای استفاده از فرصت های بين المللی و منطقه ای و سازمانهای تخصصی

