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اداره کل دامپزشکی استان در راستاي افزایش بهره وري و بهبود سیستم و پویا نمودن برنامه ها 

ن عالوه بر انجام فعالیتهـا و برنامـه هـاي روتـی    . اقدامات متعددي انجام داده است  1389درسال 

و قانون برنامه چهـارم   1389وعملکرد در حدود انتظارات واحددات پیش بینی شده در برنامه 

توسعه و بهبود عملکرد کمی و کیفی در برخی از شاخصه هاي مدنظر ، به منظور ایجاد تحول در 

است برنامه ها ، استفاده از طرحهاي جدید و نو را مشابه سالهاي قبل در برنامه کاري خود قرارداده 

که در راستاي مستندسازي فعالیتها و استفاده از تجربیات همکاران تعدادي از این فعالیتها که اغلب 

براي اولین بار در کشور در استان قم به مرحله اجرا درآمده است لیست شده و خالصـه اي از  

  .وضعیت  و گردش کار این طرحها مستندشده است 

اجرا شده لیست  1389تهاي شاخصی که در استان قم در سال در انتهاي کتاب نیز تعدادي از فعالی

  .شده است 

این مجموعه که دومین سري از مجموعه از  الگوهاي نوین اجرائی در استان قم می باشد بیانگر 

تالش ها و زحمات کلیه همکاران دامپزشکی استان در طراحی هدف گذاري ، برنامه ریزي اجرا، 

طرح بوده است که برخود الزم می دانم از کلیه همکاران دامپزشکی  پایش و نظارت در کلیه مراحل

  .که در کلیه مراحل فوق تالشهاي بی شائبه اي را انجام داه اند تشکر نمایم 

  

  دکتر مهدي رفیعی محمدي                                                                     

  مدیرکل دامپزشکی استان قم                                                                  
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  : عنوان طرح 

  راه اندازي کتابخانه الکترونیکی

  :مجري 

  واحد انفورماتیک

  

  :اهداف کیفی طرح 

 امکان  دسترسی سریع به نرم افزارهاي آموزشی - 

 تجمیع نرم افزارهاي آموزشی - 

 اده بهینه از امکانات و نرم افزاراستف - 

 استفاده آسان ، سریع و فراگیر اطالعات آموزشی - 

 بهبود سطح آموزشی همکاران - 

 دانشجویان مرتبط و سایر عالقه مندان –بانک اطالعاتی مفید براي دامپزشکان  - 

 استفاده از بانک در سایت اداره کل و ایجاد کتابخانه - 

  :وضعیت قبل 

، فلش ، یا در سیستم هاي کامپیوتري  CDر واحدهاي مختلف فنی بصورت نرم افزارهاي آموزشی د

  .هر اداره نگهداري می شد و امکان دسترسی کامل اطالعات براي همه همکاران وجود نداشت 

  :گردش کار

ابتدا کلیه نرم افزارهاي مختلف آموزشی از واحدهاي مختلف جمع آوري گردید ، سپس اطالاعات 

طبقه بندي شد ودر نرم افزار مربوط به کتابخانه الکترونیکی قرار گرفته و در مذکور دسته بندي و 

  .قابل دسترس براي کلیه همکارن درآمده است  LANدرایو شبکه اداره و در قالب شبکه 

  :مقدمات اجرایی 

  جمع آوري نرم افزارهاي آموزشی ترویجی از ادارات - 

 طراحی نرم افزار کتابخانه الکترونیک - 

 زیرساخت هاي االزم جهت استقرار کتابخانه الکترونیک آماده سازي - 

  :زمان آغاز

  1389اسفندماه  
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  :فلوچارت اجرائی 

  

  

  آموزش

  تحویل نرم افزار به انفورماتیک

  

  انفورماتیک

  طبقه بندي و استقرار در کتابخانه الکترونیک

  

  پرسنل

  ورود به کتابخانه الکترونیکی

  

  
  
  
  

  پایان
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  : ح عنوان طر

  ارائه خدمات دامپزشکی در دفاتر پیشخوان دولت 

  :مجري 

  واحد انفورماتیک 

  :اهداف کیفی طرح 

 اصالح فرآیند درجهت کاهش هزینه و سرعت انجام کار  -2تسریع در روند ارائه خدمات     -1

 کاهش مراجعات غیرضروري -4افزایش رضایتمندي و تکریم ارباب رجوع      -3

 یک شهريکمک به حل تراف --5

  :وضعیت قبل 

ارباب رجوع در مواردي که نیاز به اخذ خدمات یا دریافت تائیدیه خدمات دارند می بایست از 

  .روستاها به دامپزشکی مراجعه نمایند 

بعبارتی ارباب رجوع جهت دریافت خدمات مربوطه به اداره دامپزشکی قم مراجعه نموده و خدمات 

  . ستلزم صرف زمان و وقت و طی مسافت زیاد بودالزم را دریافت می نمود که این م

صدور گواهی مایه  -2صدور گواهی مایه کوبی دامپزشکی     - 1: لیست خدمات قابل ارائه شامل 

صدور اعالم نظر ورود دام به  - 4صدور گواهی مایه کوبی گوسفند داشتی   -3کوبی گاوشیري  

  صدور تائیدیه کشتار دام بیمه شده -5استان  

  :کارگردش 

دفتر پیشخوان دولت که از قبل تعیین شده مراجعه می نماید و  3در این روش ارباب رجوع به 

پس از احراز  هویت ، درخواست نامبرده از طریق کارتابل دفتر پیشخوان و یا سایت اداره کل به 

دامپزشکی ارسال می شود پس از طی مراحل اداري نامه در دامپزشکی تکمیل شده و سپس به 

  .تر پیشخوان ارسال  شد و به ارباب رجوع تحویل می شوددف

  :مقدمات اجرایی 

 هماهنگی با دفتر فن آوري و اطالعات استانداري -1

 بازدید از دفاتر پیشخوان و انتخاب دفاتر واجد شرایط -2

 مشخص نمودن فرآیندهاي قابل واگذاري -3

 تهیه فلوچارت و گردش کاري فرایندهاي فوق -4

 اتر پیشخوان توسط حراست تائید صالحیت مدیران دف -5

 عقد قرارداد با دفاتر پیشخوان دولت -6

 تعیین تعرفه ارائه خدمات توسط استانداري -7

 اطالع رسانی عمومی جهت نحوه ارائه خدمات  -8

 امضاء تفاهم نامه با استانداري قم -9

 
  :زمان آغاز

  .می رسد به بهره برداري نهایی 1390آغاز شده و در بهار  89عملیات اجرائی طرح از دیماه 
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  : عنوان طرح 

 e- Serviceارائه خدمات دامپزشکی بصورت 

  :مجري 

  واحد انفورماتیک

  :اهداف کیفی طرح 

 افزایش رضایتمندي و تکریم ارباب رجوع  -1

 کاهش مراجعات غیرضروري -2

 اجراي طرح دولت الکترونیک -3

 افزایش سرعت در انجام امور -4

 بهبود بهره وري -5

  :وضعیت قبل 

  اضی و اخذ خدمت بصورت حضوري در اداره کل و شهرستانمراجعه حضوري متق

  :گردش کار

فرایند کاري شناسایی شد و فلوچارت اجرائی و گردش کار مربوطه به شرح  9در این طرح 

تنظیم گردید که با استفاده از سایت اداره کل امکان خدمات رسانی به ارباب رجوع   1-9پیوست 

  .فراهم می گردد

  شکایات    -3طرح نیروي انسانی   -2خدمت سربازي   -1 : ائه شامللیست خدمات قابل ار

صدور  -7تقاضاي مسئول فنی    -6صدور پروانه     -نوبت گیري -5غرامت دام کشتار شده    -4 

  تلفات -9صدور مجوز جوجه ریزي    -8مجوز پرواربندي  

  :مقدمات اجرایی 

  شناسایی فرآیندهاي قابل واگذاري -1

 کمیل طرحهاي گردش کار و فلوچارت اجرائیمستندسازي و ت -2

 هماهنگی با دفتر فن آوري و اطالعات استانداري قم -3

 هماهنگی با مجري طرح جهت تهیه نرم افزار مربوطه -4

 اطالع رسانی -5

  :زمان آغاز

  .به مرحله بهره برداري می رسد 90بوده که در بهار  89آغاز فعالیت ها از اسفندماه 

  :فلوچارت اجرائی 
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  ون تحول اداريکمیسی

  مستندسازي فرآیندها و اصالح آن

  

  انفورماتیک

  ساخت فرمهاي مورد نیاز و طراحی

  

  انفورماتیک

  قراردادن فرم ها در سایت اداره کل

  

  متقاضی

  رجوع به سایت و تکمیل فرم
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  متقاضی - ارباب رجوع

  مراجعه به سایت

  

  فرم مورد نظر

  د آنتکمیل فرم و تائی

  

  مدیریت سایت

  ارائه کد رهگیري

  

  )بخش مربوطه ( اداره کل 

  بررسی و پاسخ به متقاضی درسایت

  

  متقاضی

  رجوع به سایت و مشاهده عملیات

  

  
  
  
  

  پایان
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  درخواست گذراندن خدمت سربازي: نام فرایند

  ربازيفرم تقاضاي گذراندن خدمت س: فرم هاي مورد استفاده در این درخواست

  پیوست: قوانین مرتبط با روند

اشاره به مدارك مورد نیاز افراد متقاضی خدمت  24/03/1389در مورخه  19877/22نامه شماره 

  . سربازي در ادارات دامپزشکی دارد 

دفتر عمومی حفاظت اطالعات فرماندهی کل   25/12/1388مورخه  50/08/705/28نامه شماره  

ي در خصوص نحوه اختصاص مشموالن مورد نیاز دستگاه هاي غیر قوا به وازارت جهاد کشاورز

  . نظامی  است

  گذراندن خدمت سربازيدرخواست  مراحل

بر اساس فرم  1متقاضیان وارد سایت خدمات دولت الکترونیک استان می شود و درخواست خود را در مرحله  -1

 وارد می نماید 1شماره 

  :دشماتیک اطالعاتی که کاربر باید وارد نمای

  تقاضاي گذراندن خدمت سربازي:  1شمارهفرم 

  .بر اساس مرحله اول اطالعاتی به فرد  نمایش داده میشود 2در مرحله  -2

  --- : که کاربر باید وارد نماید 2شماتیک مرحله 

رونوشت کارت ملی ، صفحه اول شناسنامه ، آخرین مدرك تحصیلی ، کارت اعزام به اسناد  3در مرحله  -3

کاربر کد رهگیري را براي درخواست خود  .دریافت می شود و به سازمان ارسال می گردد فرد  از   خدمت

 دریافت می کند

 

 :شماتیک اسنادي که کاربر باید وارد نماید
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 خیر  

 
   

  بلی                                                                                  

             

  

  

  خیر             

  

  

  

 شروع

 متقاضي 

  مراجعھ بھ سایت اداره كل وتكمیل فرم درخواست.١
  كاربر اطالعات ورودي را مشاھده میكند. ٢
  الصاق مدارك مورد نیاز . ٣

  

 دبیرخانھ اداره كل

بھ معاون اداري پشتیباني  دریافت فرم وارسال
 ازطریق اتوماسیون 

 پایان

 ارجاع بھ اداره امور عمومي

 معاون اداري پشتیباني

 مسئول كارگزیني  

 جھاد و مراحل بعدي ارسال براي گزینش

  

مراحل روال درخواست 

  گذراندن خدمت سربازي

 

  

  

مان مراحل داخل ساز

  مربوط به درخواست

 

 مسئول کارگزینی

 ضی با زمان نیاز هماهنگآیا زمان اعزام متقا

 است ؟

اداره هست   آیا فرد مورد تایید گزینش داخلی

 ؟

 مسئول کارگزینی

 رسانی به متقاضیاطالع 

 مسئول کارگزینی

 

 بلي

  بلي
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  طرح نیروي انسانی فعالیت در درخواست :نام فرایند

  اضاي طرح نیروي انسانیقفرم ت: واستفرم هاي مورد استفاده در این درخ

  

  طرح نیروي انسانیمراحل درخواست 

بر اساس فرم  1متقاضیان وارد سایت خدمات دولت الکترونیک استان می شود و درخواست خود را در مرحله  -4

 وارد می نماید....... شماره 

  :شماتیک اطالعاتی که کاربر باید وارد نماید

  وي انسانیطرح نیراضاي قت:  1شمارهفرم 

 .بر اساس مرحله اول اطالعاتی به فرد  نمایش داده میشود 2در مرحله  -5

  :که کاربر باید وارد نماید 2شماتیک مرحله 

کارت معافیت یا ، صفحه اول شناسنامه ، آخرین مدرك تحصیلی ،  رونوشت کارت ملیاسناد  3در مرحله  -6

می گردد و کاربر کد رهگیري را براي درخواست خود  فرد دریافت می شود و به سازمان ارسال از   پایان خدمت

 دریافت می کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                        

  

           

  

 خیر                

 
   

                                                                                

  

  بلی                                                                                     

  خیر                                         

  

  

                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 متقاضي 

مراجعھ بھ سایت اداره كل وتكمیل فرم .١
  درخواست

  كاربر اطالعات ورودي را مشاھده میكند. ٢
  الصاق مدارك مورد نیاز . ٣

 پایان

 داره امور عموميارجاع بھ ا

 معاون اداري پشتیباني

 ارسال براي گزینش جھاد و مراحل بعدي

  

مراحل روال درخواست 

طرح نیروي گذراندن 

  انسانی

  

  

  

مراحل داخل سازمان 

  مربوط به درخواست

 

 مسئول کارگزینی

ضی با زمان نیاز متقا درخواست  آیا زمان

 است ؟ هماهنگ

اداره هست   آیا فرد مورد تایید گزینش داخلی

 ؟

 مسئول کارگزینی

 

 رسانی به متقاضیاطالع 

 مسئول کارگزینی

 

 شروع

 بلي
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  مراحل داخل سازمان مربوط به درخواست
  درخواست هاي رسیده را مشاهده می کند کارشناس و مدیر بعد از وارد شدن به سیستم و رفتن به کارتابل -1

  مراحل سازمان

  :کارشناس امور اداري

 .و نظر نهایی مدیر ارسال می گرددبراي بررسی  5و اسناد درخواست به مرحله  اطالعات فرم  4در مرحله  -1

  :که کارشناس باید مشاهده کند 4شماتیک مرحله 

 

 کارشناس اقدامات الزم را صورت می دهد 6در مرحله  -2

  :که کارشناس باید مشاهده کند 6شماتیک مرحله 

 

 

  :معاونت اداري و مالی

  . دانجام می ده 5، جهت تایید نهایی در مرحله )بعد از بررسی کارشناس(مدیر  -1

  :که کارشناس باید مشاهده کند 5شماتیک مرحله 
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                                                                                                                                                                      فرم درخواست                                                                                                                                                  

  ............................تاریخ تکمیل فرم        

�ت       خدمت طرح نیروي انسانی                                                                          �وا �ر� � �ن ��م از ار ا ر� ا��ب �ی با�د � ال    � �دت  ی�س

  اداره کل دامپزشکی استان 

  : احتراما اینجانب 

 مونث         مذکر: جنسیت                : ..............................نام 

  

               : ....................................دگی نام خانوا

  

         : سال تولد               : .....................نام پدر 

  

           : شماره ملی             : شماره شناسنامه 

  

 : ........................رشته ..........  : ...........مقطع         فارغ التحصیل سال : ................ صادره شهرستان 

  : ......................................دانشگاه 

  : وضعیت نظام وظیفه 

          پایان خدمت        معافیت دائم   مشمول خدمت در.................................................................. 

  

  . ابر ضوابط و مقررات جاري آن سازمان در این خصوص اقدام مقتضی معمول فرمایند خواهشمند است بر

  .امضاء متقاضی       

  : آدرس محل سکونت 

  : ...................استان 

  .................................................منزل .... ..............پالك ..................... کوچه ...................... خیابان ......................... روستا / شهر 

  

           : کد پستی 

  

            : شماره تلفن همراه             : شماره تلفن ثابت 

                          

  و عنوان پست                   نام و نام خانوادگی مقام مسئول   

الصاق  محل

 عکس



 ٢٠

  غرامت دام کشتار شده درخواست : فرآیند نام 

  فرم تضاضاي غرامت دام کشتار شده: فرم هاي مورد استفاده در این درخواست

  

  مراحل درخواست غرامت دام کشتار شده

بر اساس فرم  1متقاضیان وارد سایت خدمات دولت الکترونیک استان می شود و درخواست خود را در مرحله  -1

 وارد می نماید....... شماره 

  :عاتی که کاربر باید وارد نمایدشماتیک اطال

  غرامت دام کشتار شدهاضاي قت:  1شمارهفرم 

 .بر اساس مرحله اول اطالعاتی به فرد  نمایش داده میشود 2در مرحله  -2

  :که کاربر باید وارد نماید 2شماتیک مرحله 

ري را براي درخواست فرد دریافت می شود و به سازمان ارسال می گردد و کاربر کد رهگی اسناد از  3در مرحله  -3

 خود دریافت می کند

 :شماتیک اسنادي که کاربر باید وارد نماید

 

 

 

 

 



 ٢١

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 مسئول باسكول كشتا رگاه 

  توزین الشھ ضبطي وصدوربرگھ توزین

 مسئول فني كشتارگاه

تنظیم صورت جلسھ موارد ضبطي والحاق برگھ 
كل  توزین بھ آن وارسال یك نسخھ بھ اداره
 وارائھ نسخھ دوم بھ صاحب الشھ

 پایان

تائید صورتجلسھ وارسال بھ اداره امور مالي 
 جھت پرداخت

 رئیس اداره بھداشت اداره كل

 كارشناس امور مالي

صورتجلسھ پرداخت غرامت ودرج شماره تنظیم 
 حساب ومبلغ ریالي

 كارشناس امور مالي
 

تھیھ لیست كلي پرداختھا وصدور چك جھتواریز 
 بھ حساب صاحب الشھ

 رئیس اداره امور مالي

تائید صورتجلسھ پرداخت غرامت ولیست كلي 
 وچك وارسال بھ مدیر كل

 مدیر كل
 

تائید صورتجلسھ پرداخت غرامت ولیست كلي 
 امورماليبھ  ارجاعوچك و

 كارشناس امور مالي

ارسال چك بھ بانك كشاورزي جھت واریز وجھ 
 بھ حساب صاحبان الشھ

  بانك كشاورزي
 

واریز وجھ بھ حساب صاحبان الشھ وارائھ 
 كارشناس امور ماليگواھي مربوطھ بھ 

 

A 

A 

وبایگاني لیست  احبان الشھاطالع رساني بھ ص
 كلي

 كارشناس امور مالي
 



 ٢٢

  ه بروسلوزمبتال ب  درخواست غرامت دام کشتار شده: فرآیند  نام 

کشتار شده مبتال سل و مت دام فرم تضاضاي غرا: فرم هاي مورد استفاده در این درخواست

  بروسلوز

  

  

  کشتار شده مبتال سل و بروسلوزتضاضاي غرامت دام   مراحل

بر اساس فرم  1متقاضیان وارد سایت خدمات دولت الکترونیک استان می شود و درخواست خود را در مرحله  -1

 وارد می نماید....... شماره 

  :شماتیک اطالعاتی که کاربر باید وارد نماید

  کشتار شده مبتال سل و بروسلوزتضاضاي غرامت دام :  1شمارهم فر

 .بر اساس مرحله اول اطالعاتی به فرد  نمایش داده میشود 2در مرحله  -2

  :که کاربر باید وارد نماید 2شماتیک مرحله 

واست فرد دریافت می شود و به سازمان ارسال می گردد و کاربر کد رهگیري را براي درخ اسناد از  3در مرحله  -3

 خود دریافت می کند

 :شماتیک اسنادي که کاربر باید وارد نماید

 

 

 

 

 

 

  

  



 ٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 اردامد

اعزام دام مبتال به سل ي اسلو برسلوز همراه  

کارت دام رآکتور سلی یا بروسلوزي به 

  کشتارگاه ها

اخذ –صدور چك –جلسھ كلي  تنظیم فرم صورت
امضاء رئیس امور مالي ومدیر كل وارسال بھ 

 بانك

  معاون اداره شھرستان قم

 پایان

 قیمت گذاري دام قبل ازكشتار

 )مقوم(كروه تقویم بھاء 

 ذابحین
 

 كشتار دام رآكتور

 كارشناس بازرس صحي كشتار

بازرسي الشھ وتعیین مقدار وزن قابل مصرف 
تعیین قیمت آن وتعیین قیمت آالیش –ازالشھ 

 وپوست

كارشناس مبارزه اداره دامپزشكي شھرستان قم 
 مستقر در كشتارگاه ھا

تنظیم صورتجلسھ قیمت گذاري الصاق كارت دام 
بروسلوزوتنظیم فرم اعالم شماره رآكتورسلي یا 

 حساب 

پیگیري شماره حساب –بررسي فرمھا 
 دامداروارسال بھ امور مالي

 كارشناس اداره امور مالي



 ٢٤

   درخواست نوبت بازدید از دامداري ها و مرغداري ها: نام فرایند

  مرغداري هافرم درخواست نوبت بازدید از دامداري ها و : فرم هاي مورد استفاده در این درخواست

  

  مراحل درخواست نوبت بازدید از دامداري ها و مرغداري ها

بر اساس فرم  1متقاضیان وارد سایت خدمات دولت الکترونیک استان می شود و درخواست خود را در مرحله  -1

 وارد می نماید....... شماره 

  :شماتیک اطالعاتی که کاربر باید وارد نماید

  زدید از دامداري ها و مرغداري هادرخواست نوبت با:  1شمارهفرم 

 .بر اساس مرحله اول اطالعاتی به فرد  نمایش داده میشود 2در مرحله  -2

  :که کاربر باید وارد نماید 2شماتیک مرحله 

فرد دریافت می شود و به سازمان ارسال می گردد و کاربر کد رهگیري را براي  از رونوشت اسناد  3در مرحله  -3

 کند درخواست خود دریافت می

  :شماتیک اسنادی کھ کاربر باید وارد نماید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  متقاضي 

  مراجعھ بھ سایت اداره كل وتكمیل فرم نوبت گیري -١

  كاربر اطالعات ورودي را مشاھده میكند - ٢

 كارشناس صدورپروانھ

دریافت فرم تقاضا،اختصاص نوبت ودرج 
  درسایت

 پایان

مراجعھ بھ سایت اداره كل ومشاھده نوبت 
 توسط متقاضي

 متقاضي

 پایان



 ٢٥

  مراحل داخل سازمان مربوط به درخواست

  درخواست هاي رسیده را مشاهده می کند کارشناس و مدیر بعد از وارد شدن به سیستم و رفتن به کارتابل

  مراحل سازمان

  :کارشناس کنترل بهداشتی اماکن دامی 
 .براي بررسی و نظر نهایی مدیر ارسال می گردد 5و اسناد درخواست به مرحله  اطالعات فرم  4در مرحله  -1

  :که کارشناس باید مشاهده کند 4شماتیک مرحله 

 

 کارشناس اقدامات الزم را صورت می دهد 6در مرحله  -2

  :که کارشناس باید مشاهده کند 6شماتیک مرحله 

  فرم : ضمیمه 

  

  زشکی استان قماداره کل دامپ

  

  : نام و نام خانوادگی متصدي  

  

  :نوع واحد 

/ پرندگان زینتی/ شترمرغ/ بوقلمون / كارد /پولت/ مرغ  تخمگذار/ مرغ گوشتی  /پرورش مرغ مادر -

  /قرقاول/ بلدرچین/ کبک

 /شترداري/ اسب داري /گوسفند پرواري /گوسفند داشتی /گوساله پرواري /پرورش گاوشیري   -

 /زینتی /خاویاري /گرمابی /سردابیپرورش ماهی  -

 /طیور /کشتارگاه دام -

 /عسل /تخم مرغ /ماهی /مرغ /بسته بندي گوشت  -

 /غیرخوراکی /بسته بندي آالیش خوراکی -

 سرخانه مواد پروتئینی -

 مرکز جمع آوري شیر -

عمل آوري  /پرشویی /پودر خون /پودرماهی /پودر استخوان /پودرگوشت  /تبدیل ضایعات گشتارگاهی  -

 /وست و رودهپ

 /جمع آوري و فرآوري کود/.توام /آبزیان /طیور /تولید حوراك دام -

  واحدهاي غیرمتفرقه -

  

  



 ٢٦

  :نوع  درخواست 

  

  /تمدید /صدور -

 مجوز /پروانه -

  /توسعه بنا /افزایش ظرفیت /تغییرکاربري/ بازسازي /نوسازي /بهسازي/ بهره برداري /تاسیس -

  

  : محل واحد 

  

  

  : شماره تلفن همراه 

  



 ٢٧

  

   گزارش تخلفات: ام فرایندن

  فرم گزارش تخلفات: فرم هاي مورد استفاده در این درخواست

  

  مراحل گزارش تخلفات

بر اساس فرم  1متقاضیان وارد سایت خدمات دولت الکترونیک استان می شود و درخواست خود را در مرحله  -1

 وارد می نماید....... شماره 

  :مایدشماتیک اطالعاتی که کاربر باید وارد ن

  گزارش تخلفات:   1شمارهفرم 

 .بر اساس مرحله اول اطالعاتی به فرد  نمایش داده میشود 2در مرحله  -2

  :که کاربر باید وارد نماید 2شماتیک مرحله 

فرد دریافت می شود و به سازمان ارسال می گردد و کاربر کد رهگیري را براي درخواست  از    اسناد  3در مرحله  -3

 دخود دریافت می کن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨

  

  :شماتیک اسنادی کھ کاربر باید وارد نماید

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                        

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 شروع

 گزارش دھنده 

  تكمیل فرم وارسال

 دبیرخانھ

دریافت گزارش تخلف وارسال بھ مدیر كل 
  ازطریق اتوماسیون

 پایان

 ارجاع گزارش بھ واحدھاي مرتبط

 مدیركل

 واحدھاي مرتبط

 بررسي گزارش،تنظیم پاسخ وارسال بھ مدیر كل

 مدیر كل 

 بررسي پاسخ وارجاع بھ

 

 



 ٢٩

  مراحل داخل سازمان مربوط به درخواست
  درخواست هاي رسیده را مشاهده می کند بعد از وارد شدن به سیستم و رفتن به کارتابلکارشناس و مدیر 

  روال سازمان

  :کارشناس امور اداري

 .براي بررسی و نظر نهایی مدیر ارسال می گردد 5و اسناد درخواست به مرحله  اطالعات فرم  4در مرحله  -1

  :که کارشناس باید مشاهده کند 4شماتیک مرحله 

 

 کارشناس اقدامات الزم را صورت می دهد 6 در مرحله -2

  :که کارشناس باید مشاهده کند 6شماتیک مرحله 

 

 

  :معاونت اداري و مالی

  . انجام می دهد 5، جهت تایید نهایی در مرحله )بعد از بررسی کارشناس(مدیر  -3

  :که کارشناس باید مشاهده کند 5شماتیک مرحله 

  

  

  

  

  



 ٣٠

   



 ٣١

  :عنوان طرح 

  GISنظارت و مراقبت بیماریهاي طیور براساس سامانه اطالعات 

  :مجري 

  اداره مبارزه با بیماریهاي طیور

  :اهداف کیفی طرح 

 بهبود سیستم مراقبت از بیماریهاي طیور  -1

 امکان کنترل و پایش بیماریها براساس نتایج ممیزي واحد -2

 امکان پردازش اطالعات مختلف نمونه برداري ، آزمایشات و تشخیص ها -3

 نک اطالعات مختلف گزارشات بیماریهاي گروه یک و نتایج تشخیص هاامکان لی -4

 دوره زمانی خاص درامکان گزارش گیري ماهیانه  -5

 امکان برقراري االرم هاي مختلف بیماري -6

 امکان گزارش گیري ننایج آزمایشگاهی با سایر داده هاي اطالعاتی مرغداري -7

 ...تان از قبیل راهها ، مزارع واس GISالیه هاي مختلف امکان بهره گیري از اطالعات  -8

  :عیت قبل ضو

فعال شده و قبل از آن اطالعات  89مرکزي سازمان و ادارات کل دامپزشکی از اسفندماه  GISسیستم 

  .بصورت دستی تحلیل و آنالیز می شد

این سیستم طراحی استانی است و بصورت ملی نمی باشد و مزایایی از قبیل امکان لینک اطالعات 

استان از قبل شبکه راهها ،  GISرغداریها و امکان بهره گیري از الیه هاي جغرافیایی ممیزي م

  .          .آن وجود دارددر... روستاها ، مراتع و

  :گردش کار

 تعیین شاخص هاي مختلف مورد نظر برنامه  -2عقد قرارداد با مجري طرح    -1

 طراحی نرم افزار -4استان    هاي مرغداری GISاستفاده از بانک اطالعاتی  -3

 پشتیبان گیري از برنامه  -7گزارش گیري   -6ورود اطالعات آزمایشی    -1

  :مقدمات اجرایی 

  جلسات کمیته فنی طیور وواحد انفورماتیک جهت تعیین محورهاي برنامه برگزاري 

  :زمان آغاز

  .به اتمام می رسد 90انجام که تا بهار  1389عملیات اجرائی طرح از بهار 

  



 ٣٢



 ٣٣

  : ن طرح عنوا

  منع تحویل شیرخام با بیدون پالستیکی در مراکز جمع آوري شیر

  :مجري 

  اداره نظارت بربهداشت عمومی

  :اهداف کیفی طرح 

  بهبود شرایط حمل و نقل بهداشتی شیرخام  - 

 امکان ضدعفونی بهترظروف شیر - 

 کاهش بار میکروبی شیر در اثر حمل و نقل و نگهداري شیر - 

  :وضعیت قبل 

خودروهاي حمل شیر با تانکر استیل ، ( یدي در واحدهاي دامداري به طرق مختلف شیرخام تول

، برخی از دامداران شدبه مراکز جمع آوري شیر منتقل می ) ظروف فلزي وبشکه هاي پالستیکی 

  .شیرخود را با بیدون هاي پالستیکی به مراکز جمع آوري شیر منتقل می شوند

  :گردش کار

حمل شیر و یا  دارز جمع آوري شیر فقط مجازند شیر را با خودروهاي تانکردر این سیستم کلیه مراک

  .ازدامداران دریافت نمایند و استیل) آلومینیومی ( دون هاي فلزي یب

  :مقدمات اجرایی 

  برگزاري جلسه با مسئولین فنی مراکز جمع آوري شیرخام جهت توجیه طرح-1

مراکز جمع آوري شیرخام مبنی بر ممنوعیت حمل اطالع رسانی گسترده در سطح مراکز تولیدي و -2

 و نقل شیرخام با بشکه هاي پالستیکی

 اجراي عملیات نظارت برطرح و توقیف خودروهاي حمل شیر با بیدون پالستیکی-3

  فاقد تانکر خودروهاي حمل شیر ساماندهی-4

  :زمان آغاز

1/10/1389  



 ٣٤



 ٣٥

  : عنوان طرح 

  »  GISکز عرضه براساس سامانه اطالعات نظارت بهداشتی مرا« 

  :مجري 

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی

  :اهداف کیفی طرح

 امکان بررسی اطالعات مکانی مراکز عرضه در شهر و استان قم وجود دارد  -1

 GISپردازش اطالعات نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه براساس  -2

 امکان االرم هاي مختلف نظارت بهداشتی و حقوقی  -3

 PDAهاي اطالعاتی بصورت امکان انتقال داده  -4

 . رقمی جدید انجام می شود  13سیستم اطالعات براساس کدهاي  -5

 .اقدامات حقوقی وجود دارد و ممیزي  ،امکان لینک و پردازش اطالعات متعدد نظارت  -6

 . در نقشه شهر و استان قم وجود دارد ... ) اماکن ، راهها و ( هاي متعدد شهري  الیهامکان استفاده از  -7

 وزرسانی اطالعات و امکان تحلیل سریع داده هابه ر -8

 PDAاطالعات نظارتهاي قبلی در اختیار ناظرین توسط  در دسترس بودن -9

 بهبود کیفیت و سطح نظارت بهداشتی -10

 شناسایی نقاط بحرانی شهر در سیستم نظارت  -11

 و نظارت فراگیر بر مراکز عرضهمیزان بازدید یکسان سازي  -12

  

  :وضعیت قبل 

و بـا قابلیـت هـاي     GISبصورت و انجام می شد  Accessنظارت بهداشتی در نرم افزار ثبت اطالعات -

  . برنامه جدید نبود 



 ٣٦

   :گردش کار

جهت کاربران قابل  PDAنرم افزار مربوطه ضمن استقرار در واحد نظارت بر بهداشت عمومی از طریق  -

اطالعـات  . سیسـتم منتقـل شـود    دسترسی می باشد اطالعات پس از ثبت می تواند توسط کابل لینک بـه  

 . قابلیت گزارش گیري و تحلیل و پردازش براساس هر قیلد اطالعاتی را دارا می باشد 

  

  : مقدمات اجرایی 

 تشکیل کمیته فنی بهداشت و تدوین مشخصات فنی پروژه  -1

 عقد قرارداد با مجري طرح و طراحی نرم افزار -2

 مراکز عرضه  GISکدگذاري و ثبت اطالعات  -3

 اطالعات و گزارش گیريورود  -4

 

بصورت عملیاتی انجام می شود  1390آغاز شده و از بهار  1389طراحی برنامه از بهار   :زمان آغـاز  

.   



 ٣٧



 ٣٨

  :عنوان طرح 

  »  GISسامانه اطالعات نظارت ممیزي واحدهاي تولیدي و پرورشی براساس «   

  

  :مجري 

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی

  

  :اهداف کیفی طرح

  اطالعات نظارت بهداشتی ممیزي از مراکز تولیدي و صنایع وابسته ثبت  - 

 بهبود سیستم نظارت بر اماکن توسط صدور پروانه - 

  GPSاري مکانی صنایع وابسته با دربنقطه  - 

 ینک داده هاي ممیزي با اطالعات نظارت بهداشتی طیورو بهداشت فرآورده هالامکان  - 

 ثبت و پردازش اطالعات ممیزي واحدها - 

 وز شدن اطالعات نظارت به ر - 

 دسترسی سریع به اطالعات نظارت ممیزي - 

  :وضعیت قبل 

فرمهاي مربوط به شرکتهاي ممیزي بصورت دستی جمع آوري می شد و نـرم افـزاري درایـن مـوارد     

  .وجود نداشت 

  :گردش کار

رم افزار مربوطه در واحد صدور پروانه و نیز شرکتهاي ممیزي نصب شده و اطالعـات پـس   ن -1

مرغداریها ، دامداریها و صنایع وابسته ثبت  GISت بصورت ماهیانه در سیستم اطالعات از ثب

  . می شود 

اطالعات ثبت شده در فواصل زمانی مشخص از شـرکت ممیـزي بـه اداره کـل منتقـل و در       -2

 .   مراکز تولیدي         اداره کل قرارداده می شود GISسیستم اطالعات 

  

  : مقدمات اجرایی 

  ته فنی بهداشت و تدوین مشخصات فنی پروژه تشکیل کمی -1

 تعیین فرمهاي ممیزي از مراکز تولیدي و صنایع وابسته به عنوان پایه ورود اطالعات  -2

 50کلیه صنایع وابسته اعم از کارخانجات فرآورده هاي گوشتی ، مراکز بسته بندي کـه بـالغ بـر     -3

 .  شده اند  GPSواحد می گردید در سیستم جدید کدگذاري و نقطه برداري با 
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 طراحی برنامه و ورود اطالعات توسط شرکتهاي ممیزي -4

 گزارش گیري از برنامه  -5

 

  . بصورت عملیاتی انجام می شود  1390آغاز شد و از بهار  1389طراحی برنامه ازبهار   :زمان آغاز 



 ٤٠



 ٤١

  : عنوان طرح 

  منع دریافت شیر خام مستقیم از دامداران توسط کارخانجات لبنی

  

  : مجري

  اداره نظارت بر بهداشت عمومی

  

  :اهداف کیفی طرح

 بهبود سیستم دریافت شیر  -1

 کنترل ضوابط بهداشتی قرنطینه اي در حمل و نقل شیر -2

 ساماندهی دالالن حمل  و نقل شیر -3

 نظارت بهداشتی در مراحل دریافت شیر -4

 کنترل بهداشتی در شیرهاي ورودي به کارخانجات  -5

 رنطینه اي و دریافت شیر در کارخانجات لبنیجلوگیري از تخلفات بهداشتی ق -6

  

  :وضعیت قبل  

د و دامدارانی کـه بـه   نکارخانجات لبنی می توانستند بصورت مستقیم شیر را از دامداران دریافت نمای

مـی  بودند  گریزان هر نحو از ضوابط بهداشتی و قرنطینه اي اعمال شده در سکوهاي جمع آوري شیر 

ارضایتی سـکوهاي  نازطرفی این امرموجب .  تحویل دهندقیم به کارخانجات شیر خود را مستتوانستند 

همچنین احتمال ورود شیرهاي نامناسب و برگشتی بـه   می شد، ر در زمینه رقابت منفی یري شوجمع آ

  . کارخانجات لبنی به دور از نظارت دامپزشکی وجود داشت 

   :گردش کار

ز سکوهاي جمع آوري شیر داخل یا خارج استان با اخذ کارخانجات لبنی موظفند شیرهاي خود را یا ا

گواهی حمل دامپزشکی دریافت کنند و در این مورد نیازي به احداث سکوي جمع آوري شیر ندارنـد  

ولی در غیر این صورت و تمایل به دریافت شیر ازدامداران مـی بایسـت در ابتـداي ورودي کارخانـه     

ه مربوط را از دامپزشکی دریافت نموده و با نامه مسـئول  سکوي جمع آوري شیر احداث نموده و پروان

  .فنی مرکز جمع آوري شیر ، شیر وارد کارخانه لبنی می شود 



 ٤٢

  

  : مقدمات اجرایی 

  یب این مصوبه در کمیته بهبود کیفی شیرتصو -

 تشدید نظارت بهداشتی قرنطینه اي در کارخانجات لبنی -

  بنی برگزاري جلسه توجیهی جهت مدیران کارخانجات ل -

  

آغاز شده که تاکنون در کارخانجات لبنیران ، ژال ، رابتـا ،   89زمان اجرا از ابتداي سال   :زمان آغاز 

  .. آریا راما  اجرا و در کارخانجات  حلیب ، خجند ، اتسا ، کوهستان در حال پیگیري نهایی می باشد 

  

  : فلوچارت اجرایی 

  

  

  

  

  

  سکوي جمع آوري مستقل    سکوي شیر کارخانه لبنی 

  دریافت شیر    دریافت شیر

          

  مسئول فنی سکو    مسئول فنی سکو

آزمایش و صدور مجوز 

  انتقال به کارخانه
  

آزمایش و صدور برگه گواهی  

  حمل بهداشتی

  

  

  

  

  دامدار    دامپزشکی سایر استانها

  ایش صدور گواهی حمل انجام آزم

  قرنطینه اي

  ارسال شیر

    

  کارخانه لبنی

  فت شیردریا
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 ٤٤

  : عنوان طرح 

 طرح ارتقاء بهداشتی کیفیت شیرخام

  :مجري 

  اداره نظارت بربهداشت عمومی

  :اهداف کیفی طرح 

 بهبود وضعیت بهداشتی شیرخام از طریق کاهش بارمیکروبی -1

 ارتقاء سطح آگاهی دامداران -2

 آموزشی  مسئولین فنی سکوهاي جمع آوري شیر –ارتقاء سطح فنی  -3

 بهداشتی فرآیند شیردوشی بهبود وضعیت -4

 بهبود وضعیت بهداشتی فرآیند نگهداري و انتقال شیرخام -5

  :وضعیت قبل 

دامداران شیرهاي خام خود را بصورت مستقیم یا توسط  دالالن به سکوهاي جمع آوري شـیر ارسـال   

بـه  می دارند و سکوهاي فوق نیز براساس بار میکروبی شیر و سایر تست هاي مربوطه ، وجه شـیر را  

دامداران پرداخت می نمایند مراکز جمع آوري شیر ، برنامه آموزش و نظارت برفرآینـدهاي دوشـش ،   

  .حمل و نقل ندارند

  :گردش کار

دامـدار در منـاطق پرتـراکم اسـتان      150براساس نتایج اولیه نمونه برداري انجـام شـده ، تعـداد    

دا جهت مسئولین فنی مراکز جمع در ابت. شناسایی شدند که تحت پوشش این طرح قرار می گیرند

آوري شیر و کارشناسان اداره کل با حضور خانم دکتر نوري جلسـه آموزشـی وتـوجیهی طـرح      

برگزار شد پس از انجام آموزش ها و هماهنگی هـاي الزم ، مسـئولین مراکـز جمـع آوري شـیر       

مراجعـه بـه   بعنوان مجریان طرح طرف قرارداد با دامپزشکی استان قـرار مـی گیرنـد کـه ضـمن      

دامداري و بررسی فرآیند دوشش و نگهداري  و حمل و نقل ، موارد و مشکالت بهداشـتی را بـه   

همراه راهکارهاي اصالحی به دامداران آموزش داده و طی سه مرحله در محل دامداري و هنگـام  

هبود توتال تحویل به مرکز نمونه برداري انجام می دهند که نمونه ها به آزمایشگاه ارسال و نتایج ب

  .کانت و اقدامات اصالحی مرتب کنترل می شود

  :مقدمات اجرایی 

برگزاري جلسات کمیته فنی شیر با حضور مسئولین و نمایندگان  دستگاههاي مرتبط شامل  - 

  .جهادکشاورزي ، استانداري ، مرکز بهداشت و استاندارد

 مشاوره  فنی با استاد دانشگاه جهت اجراي طرح - 



 ٤٥

 خش خصوصی جهت انجام نمونه برداري از جمعیت هدفعقد قرارداد با ب - 

  :زمان آغاز

  .خواهد بود 1390و مرحله اتمام طرح  تابستان  1/7/1388

   :فلوچارت اجرائی 

  مسئول فنی مرکز جمع آوري شیر

  مراجعه به دامداري

  

  مسئول مرکز جمع آوري شیر

  تکمیل فرم نواقص ، نمونه برداري ، تشریح اقدامات اصالحی

  

  مسئول مرکز جمع آوري شیر

  انتقال شیر به آزمایشگاه

  

  آزمایشگاه

  و ارسال نتایج به دامپزشکی T.Cانجام آزمایش 

  

  اداره کل دامپزشکی

  بررسی و تحلیل نتایج و کنترل روند بهبود

  

  
  
  
  

  پایان
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 ٤٧

  : عنوان طرح 

  تدوین و چاپ کتابچه مقاالت علمی

  :مجري 

  فنی معاون

  

  :اف کیفی طرح اهد

 ارتقاء سطح علمی و افزایش بهره وري کارشناسان مرتبط - 

 توسط فرهنگ تحقیق - 

 امکان اطالع رسانی آموزشی به بهره برداران - 

  

  :وضعیت قبل 

مقـاالت درحـد   تدوین و ارائه مقاالت در برنامه کاري اداره کل قرار گرفت و در ابتـدا   1388از سال 

  .بود چاپ در محالت و روزنامه ها 

  

  :گردش کار

ـ تعیین عنوان مقاله و ابالغ به کارشناسان مربوطه توسط معاونت فنی انجام می شود که  پس مقـاالت  س

مقـاالت مـورد   . زمانی معین شده توسط کارشناسان تهیه و به معاون فنی تحویل می شود  هدر محدود

  .استفاده قرار می گیردارزیابی قرار گرفته و مقاالت برتر جهت درج در کتابچه مقاالت علمی مورد 

  :مقدمات اجرایی 

 تدوین و تهیه لیست مقاالت علمی - 

  ابالغ عناوین مقاالت به کارشناسان - 

  :زمان آغاز

  .مقاالت تکمیل و بررسی شده است 1389تاپایان سال  1/1/1389

  

  

  

  

  :فلوچارت اجرائی 



 ٤٨

  

  معاون فنی

  تدوین و ابالغ عناوین مقاالت

  

  کارشناس

  تهیه مقاله

  

  معاون فنی

  بررسی مقاالت و ارسال مقاالت برتر

  

  آموزش

  تدوین کتابچه مقاالت علمی

  

  
  
  
  

  پایان

  



 ٤٩

  1389لیست فعالیتهاي شاخص اجرا شده درسال 

  
  توسعه نظارت قرنطینه مبدا و مقصد در دامداریها -1

 توسعه طرح صدور مجوز شروع پرواربندي -2

 توسعه نظارت هاي قرنطینه سیار -3

 ن دومین شرکت ممیزيفعال نمود -4

 تغییر سیستم سایت اداره کل -5

 ثبت اطالعات کشتارگاههاي دام در نرم افزار -6

 تشکیل کمیته فنی نظارت -7

 تنظیم تقویم زمانی اخبار تابلوي روان -8

 توزیع پمفلت آموزشی در بین خانه ها با کمک شرکتهاي تبلیغاتی -9

  رقمی سازمان 13از کدهاي  کدگذاري کلیه واحدهاي عرضه و خودروهاي حمل با استفاده-10

  تهیه کتاب الکترونیک بولتن تحلیلی بخشهاي فنی -11

  بازنگري نقشه اصالحی کشتارگاههاي طیور و تعیین برنامه زمانی اصالح -12

بررسی نقشه جامع جدیداالحداث کشتارگاه دام و تطبیق آن با آخرین دستورالعمل هاي  -13

  سازمان

  با کاالي قاچاق در زمینه حمل و نقل دام قاچاقگشت مشترك با ستاد مبارزه -14

  89مرکز درسال 4توسعه مراکز بسته بندي گوشت و مرغ و راه اندازي  -15

  بازنگري در گردش کار ، پیگیري قضایی تخلفات بهداشتی -16

  راه اندازي یک شرکت پخش استانی دارو -17

  خش استانی واکسنواگذاري انتقال واکسن هاي دامی بهادار به شرکت هاي پ -18

  توزیع دفترچه هاي بهداشتی آبزیان -19

  تشدید اقدامات نظارتی در تولید خمیرمرغساماندهی و  -20

  مواد معدنی در بین دامداران –توزیع مکملهاي ویتامینه  -21

  اخذ سند ملکی اداره کل دامپزشکی استان -22

  ت پروژه هاي فنیتشکیل کمیته نظارت و برنامه ریزي و بودجه ریزي عملیا -23

ارائه و تصویب طرح احداث آزمایشگاه مرکزي اداره کل از اعتبارات سفر مقام معظم  -24

  رهبري

  فرآیند 125مستندسازي  -25

  تهیه بانک اطالعات پیگیري حقوقی تخلفات بهداشتی -26


