


 

مطالب مندرج در این نشریه، الزاما نظرات ماهنامه نبوده و به عنننوا               

دیدگاه این رسانه محسوب نمی شود؛ لذا از خوانندگا  عزیز این ماهنامه   

درخواست می شود در صورتی که نسبت به هریک از مطالب منتشر شده 
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 نظام دامپزشکی؛  

 چالش ها،

 کارکردها و         

 انتظارات                            



 دکتر هادی زارعی
 سردبیر

ترین   ها از جمله مهم      »سمن«نهاد یا هما        های مردم   سازما 
نهادهای جامعه مدنی هستند که نقش میانجی و واسط را بین                 
حاکمیت و افکار عمومی تحت پوشش خود ایفا می کنند و این                 

توانند بازوی بخش دولتی و       ها می   نهادها در صورت تحقق ظرفیت    
حاکمیت در راستای حرکت به سمت توسعه یافتگی و بهبود امور              

 .باشند
نیز یاد می شوند          «NGO»سمن ها که تحت عنوا             

های داوطلبانه، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی هستند           سازما 
که در نتیجه واسط بود  بین دولت و مردم، نقش بارزی در ایجاد و               
 44افزایش مشارکت های عمومی دارند. همچنین بر اساس اصل            

قانو  اساسی، این نهادها در توسعه اجتماعی کشور و صنوف از                
توا  ضرورت ایجاد و      ای برخوردارهستند؛ از این رو می       جایگاه ویژه 

تقویت این نهادها را در تحقق اهدافی چو  چابک سازی دولت،               
توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدی بیشتر نظام         

ها و  ریزی و عملیاتی سازی برنامه سازی فرآیند برنامه اقتصادی، بهینه
 .ها و ... دانست مقابله با آسیب

با توجه به این مقدمه و نیز، نظر به موضوع دومین شماره                    
نظام دامپزشکی، چالش  «، تحت عنوا  »ماهنامه الکترونیک فاخته «

به نهاد نظام دامپزشکی پرداخته شده تا          »ها، کارکردها و انتظارات   
 در آینه این عنوا ، عملکرد این نهاد را طی سالیا  حدود ربع قر              

 که از ایجاد آ  می گذرد مورد بررسی قرار دهیم. 
ایجاد شد    1376سازما  نظام دامپزشکی به روایت تاریخ در سال         

و به گواه بسیاری از دامپزشکا ، ایجاد چنین نهادی، بارقه امیدی در      
دل دامپزشکا  و سپس پیرادامپزشکا  غیردولتی ایجاد کرد چراکه          
خود را دارای تشکیالتی جدای از حاکمیت و دولت دیدند و این                 

 استقالل، امری مبارک، تلقی شد... . 
آنچه روشن است این است که نمی توا  چالش ها و ایرادات را               
متوجه دوره کنونی، قبلی و یا قبل تر دانست؛ بلکه گویی این ایرادات 
یکی از پس از دیگری در دورا  مختلف مدیریتی نظام دامپزشکی             
ایجاد شد و به سبب عدم توجه به رفع آنها، هریک به مثابه هما                 
گلوله برفی شدند که از کوه سرازیر شده و طی این سال ها در مسیر        

 پایین آمد  از کوه، با خود بهمن هولناکی را ایجاد کردند! 
بررسی های نگارنده نشا  می دهد آنچه که به عنوا  بزرگ ترین 
دستاورد نظام دامپزشکی باید از آ  یاد کرد، ساماندهی نزدیک به              

هزار عضو در قالب دامپزشک و پیرادامپزشک است که همین              51
نظم دهی و ایجاد چتر حمایتی برای اعضا می تواند راهگشای جلب            
مشارکت باشد مشروط بر آنکه تجدید نظر اساسی در فرایند عضویت     
و ایجاد ارتباط با اعضا انجام شود. همچنین برخی اقدامات در ادوار             
مختلف که سبب شکسته شد  برخی رانت ها و انحصارها شد نیز              

 در همین ردیف می تواند قلمداد شود.
و اما مهم ترین چالش هایی که نظام دامپزشکی در حال حاضر با             
آ  روبروست، میراث معیوب هما  سال هایی است که عرض کردم           
و البته در پیشانی این میراث معیوب، عدم ارتباط صحیح و منطقی با          
اعضا و نیز پاسخگویی سریع به مطالبات است که در ادوار مختلف              
مدیریت سازما  نظام دامپزشکی با فراز و فرودهایی به چشم می              
خورد و همچنا  هم ادامه دارد؛ و دیگر چالشی که شاید کمتر به آ              
پرداخته شده، انفعال سازما  در حوزه بین الملل است که با توجه به             

بایستی    »جمهوری اسالمی ایرا   «عنوا  سازما  نظام دامپزشکی     
بخش بین الملل این سازما ، ایجاد و با برنامه ای برگرفته از حوزه              
دیپلماتیک کشور، به فعالیت در حوزه فراملی نیز اقدام کند تا از این              
رهگذر، امکا  حضور دامپزشکا  و پیرادامپزشکا  در فضایی               
فراملی، در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و حتی رفاهی            

 را فراهم کند. 
و دیگر چالشی که بایستی بدا  اشاره کنم، عدم ارتباط سازنده              
بین این نهاد و حوزه دانشگاهی کشور در عرصه مطالعات دامپزشکی  
و نیز مطالعات جامعه شناختی حوزه دامپزشکا  و پیرادامپزشکا             
است که تا جایی که ذهنم یاری می کند تا کنو  در جایی ندیدم و                
نخواندم که سازما  نظام دامپزشکی طی ادوار مختلف حیات خود،            
در بحث ارتباط بهتر با اعضا یا انطباق سیاست های آموزشی با                 
نیازهای جامعه و موارد مشابه، مطالعه ای علمی و عملی را داشته و              

  نتایج آ  را منتشر کرده باشد!

آنچه که به نظر می آید مهم ترین انتظار اعضا از سازما  نظام                
دامپزشکی در دوره کنونی است، ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در               
مسایل مالی، هزینه کردها، اقدامات در راستای مقابله با فساد،                
پیگیری برخورد با درمانگرا  غیرمجاز و بستن همیشگی پرونده             
های آزاردهنده ای نظیر؛ تجاری سازی کلینیک های دامپزشکی و...          

 است.
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 سرمقاله
 »کلمُاللّهُمَّ صَلِّ عَلَی فَاطِمَةَ و اَبِیهَا وَ بَعلِهَا وَ بَنِیهَا وَ السِّرِّ المُستَودَعِ فِیهَا بِعَدَدِ مَا اَحاطَ بِهِ عِ«
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به هر حال، با بررسی موضوع در این شماره و انتشار دیدگاه های افراد، کارشناسا  و                         
متخصصا  مختلف به هیچ عنوا  قصد سیاه نمایی نداریم بلکه؛ عزم انتقاد صحیح و سازنده                    
داریم و اینکه فضایی رسمی و رسانه ای برای برخی نقدها و فریادهای اعضا فراهم کنیم تا به                     
این شکل، رسانه، نقش میانجی و واسط را بین اعضا و سازما  ایفا کند و امید آ  داریم که این                     

 نوشته ها، گالیه ها و نیز انتقادها خوانده و شنیده شود.
ناگفته نماند که ادبیات انتقاد، رهنمو  است به ذکر تواما  خوبی ها و بدی ها، ضعف ها و                      

قرار می گیرد که    » نقد کرد  «قوت ها و بر این مدار، حرکت بر محور عدالت در دستور کار                 
سعی بر آ  کردم در این نوشتار از این رویه، تا حد ممکن، تبعیت کنم؛ اما اگر نیش قلم برخی                       
نویسندگا  مطالب در این شماره کمی تند است، به پای سیاه نمایی، گذاشته نشود که انصافا                    
چنین قصدی نداشتیم بلکه هما  گونه که عنوا  شد، هدف، ایجاد فضایی امن برای درج آرا و                   

 نظرات اعضای فرهیخته نظام دامپزشکی بود.
و اما در روزهایی که گذشت، جها  اسالم و عالم تشیع، عزادار و سیاه پوش شهادت نگین عالم 
هستی، صدیقه طاهره، بانو فاطمه زهرا سالم اهلل علیها بود که ماهنامه فاخته نیز ضمن تسلیت                  

 این ایام، حرکت در مسیر فاطمی را برای تمامی خوانندگا  فهیم این نشریه مسالت دارد.
و دیگر مناسبتی که همزما  با روزهای نهایی انتشار نشریه الکترونیک فاخته  به ثبت رسیده،                  

آغاز سال نو میالدی و میالد پیامبر رحمت، حضرت عیسی مسیح علیه السالم بود که در همین                   
جا فرصت را مغتنم شمرده، این مناسبت را به هموطنا  مسیحی، به ویژه پیرادامپزشکا  و                     

 دامپزشکا  ارمنی تبریک و تهنیت عرض می کند. 
و در انتها خداقوت به تمامی فعاال  حوزه نظام دامپزشکی، از ابتدای تاسیس این نهاد تا کنو ،           
از صدر تا ذیل، از پایتخت تا استا  ها و شهرستا  ها که با تالش خود، سعی در بهبود امور برای          
دامپزشکا  فرهیخته و پیرادامپزشکا  شریف این دیار دارند. به امید سرفراری و اعتالی روزافزو  

 دامپزشکی کشور. 



کسب دانش و تجربه ، دارایی شخصی نیست بلکه 

 بخشی از بدهی افراد به آحاد جامعه است!

 دکتر علیرضا کیها  پور ها( NGOفراموشی امور بین الملل، پاشنه آشیل سازمان های غیردولتی)

 مشاور عالی پایگاه خبری تحلیلی فاخته
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قدیمی ترین سازما  اجرایی  مردم ننهناد کشنور            

پا   1335سازما  نظام پزشکی ایرا  است که از سال 

به عرصه وجود نهاده است و اثرات مثنبنت آ  بنه               

عنوا  بزرگترین نهاد غیر دولتی در امور پنزشنکنی،            

درمانی، دارویی و...برای اکثریت افراد جامعه ملمنوس   

و تکیه گاه استمداد طلبی شاکیا  درمناننگنری  و              

رعایت جایگاه ، منزلت و کرامت انسانی  پنزشنکنا ،          

 پیرادامپزشکا  و ....است.

خدمات داوطلبانه، شفافیت امور، عدم وابسنتنگنی          

نسبی به بخش دولتی  و به ویژه پناسنخنگنوینی از            

( کنه بنه      NGO,Sشاخص های اِ  جی اوُ هاست)   

عنوا  تخصصی ترین تشکلهای غیر دولتی بر اساس        

قانو  تاسیس، تصویب  مجلنس، تناینیند شنورای              

نگهبا ،  انتخابات هر چهار سال ینکنبنار تنوسنط               

فراخوا  اعضاء، تشکیل مجمع عالی، جلسات  شورای 

مرکزی،آیین نامه های اجرایی و ابالغ قانو  مصنوب     

توسط باالترین مسوول نهاد اجرایی کشنور ینعنننی            

رئیس جمهور و وزارت کشور یا سازما  بهنزیسنتنی            

تاسیس شده  و هم اکنو  به عنوا  مثال سنازمنا              

های نظام پزشکی، ساختما ، دامپزشکی، مهنندسنی        

کشاورزی و منابع طبیعی، پرستناری، روانشننناسنی           

بالینی و... وجود داشته و باید چتر حمایتی منادی و                

معنوی بر سَر  اعضای عضو گیری شده  را براسناس            

تخصیص شماره عضویت و کارت شناسایی رسنمنی         

بارکُددار و دارای شناسه رهگیری همراه با عکنس و         

سایر الزامات عضوگیری را عادالنه و بنی طنرفناننه             

 بگسترانند.

اگر خیلی خالصه به چالش ها ، مشکالت و ساینر           

مسائل مُبتالبِه بپردازیم؛ نخست، عدم اهمیت کنافنی      

به امور بین الملل و ارتباطات جهانی  و همچنین یک    

چرخه تعامل و همبستگی همه این سازما  ها با هم          

به دلیل ارتباط هرچه بیشتر فارغ از هرگوننه ننام و              

عنوا  با هدف کاهش خطا و آزمو  با اسنتنفناده از              

تجارب ارزشمند گذشته های دور و کنونی در بستری         

از همگرایی و اثر بخشی کمّی و کیفنی اسنت کنه               

جزایر تصمیم گیری جدا از هم نباشد زیرا در پاره ای           

از موارد مانند برنامه ریزی، تامین  اعتبارات، اطنالع           

رسانی، رفاه، عضو گیری، رسانه ها، فرهنگ سنازی،         

تبلیغات، همایش ها، مجموعه این سازما  ها دارای         

نقاط و نکات مشترکی هستند که به نظر منی رسند             

قابل بازنگری در قانو  تاسیس  و آیین نامنه هنای             

اجرایی و تعامل دوسویه با نمایندگا  منجنلنس در             

 راستای حمایت های بیشتر از سوی مقابل باشد.

از آنجا که روحیه خدمتگزاری داوطلبانه و بندو            

اعتنا به پُست و مقام اداری در این سنازمنا  هنای           

غیردولتی تقدم بر دیوانساالری و پیچیده بود  رونند          

کاری دارد لذا پاسخگویی و شفافیت مالی و کاری در          

راس امور سازما  ها و تشکل های تخصصی  بخش         

غیر دولتی بوده و باید از رفتار  بخشی نگری پرهنینز             

داشته،  فرا بخشی نگریستن به ویژه در تعامالت بین          

المللی در دستور کار بیشتر دست اندرکارا  مربنوطنه          

 باشد.

با وجود عشق و عالقه اعضا و پیکره و شنالنوده              

اساسی این سازما  ها و تشکل ها و شور، شعنف و             

داوطلبانه و ظرفیت باالی علمی، تجربی، حضنور در          

صف مقدم بود  و ادراک باال می توا  گفت این ایثار 

و از خود گذشتگی اعضای مربوطه می تواند در اینن            

 جمله کوتاه ثبت شود:

کسب دانش و تجربه ارزشمنند، داراینی افنراد            «

نیست بلکه بخشی از بدهکاری این افراد بنه سناینر            

آحاد جامعه است که در این گونه سازما  می تنوانند            

نمود عینی بیشتری داشته و تجلی گر انجام وظینفنه           

خداپسندانه و جها  شمول بوده و مرزهای جهانی را         

 »در هم نوردد.

خدمات داوطلبانه، 

شفافیت امور، عدم 

وابستگی نسبی به 

بخش دولتی  و به ویژه 

پاسخگویی از شاخص 

 های اِن جی اوُ هاست



آمده است سازمنا  دارای       1376در قانو  تاسیس نظام دامپزشکی مصوب       
 استقالل مالی شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی است.

عضنو        17با نگاهی به شاکله شورای مرکزی نظام دامپزشکی کنه دارای            
نفر به صورت انتصابی، نماینده مستقیم سازمانها و ارگانهای دولتی            1می باشد   
نفر منتخب مجموعه نمایندگا  شوراهای استانی کنه بناز هنم                       9هستند و   

 می توانند از بخش دولتی انتخاب شوند.

بدین صورت کفه ترازوی شورای مرکزی نظام دامپزشکی به سمت دولنتنی             
نماینده وزیر جهناد در شنورای            شد  سنگین شده است. به طور معمول هم        

 مرکزی، بعنوا  ریاست سازما  نظام دامپزشکی انتخاب می شود.

گرچه این ترکیب در ابتدای تشکیل نظام دامپزشکی به خاطر داشتن پشتوانه 
دولتی می توانست در پیشبرد اهداف این سازما  کمک کند اما به مرور زما ،              
همچنا  که در اختیارات شورای مرکزی نظام دامپزشکی آمده است اصالح و             
تغییر این قوانین و ترکیب شورای مرکزی به سمت انتخابی شد ، بنینش از                 
گذشته احساس می شود. در قانو  تاسیس سازما  نظام دامپزشکی، مهمترین            
بخش، حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضای این سازما  در برابر اشنخنا             
حقیقی و حقوقی بوده است، اما به مرور و به خصو  با درگیر شد  سنازمنا               
نظام با کارهای اجرایی نظیر؛ صدور انواع پروانه ها خصوصًا پروانه واحندهنای              
تولیدی از قبیل؛ دامداری ها یا مرغداری ها و یا سایر مراکز پرورشی و تولیدی، 
با وجود کمبود نیروی انسانی و کادر اداری احساس می شود این سازما  کمتر              
می تواند به رسالت اصلی خود که همانا صیانت از حقوق صنفنی اعضناسنت                 
بپردازد! به طور مثال، تاخیر همه ساله در ابالغ تعرفه های بخش خصنوصنی،                
عدم ورود به بحث مالیات مشاغل دامپزشکی که در وظایف این سازما  آمنده              
است، عدم تغییر در شیوه دوره های بازآموزی و نحوه کسب امتیازات الزم در               
تاسیس یا تمدید پروانه های همکارا  و یا جلوگیری از دخالت اشخا  حقیقی 
و حقوقی غیر مجاز در حرفه دامپزشکی که هنوز در حد برخورد با تنخنلنفنات                  
اعضای این سازما  و دارندگا  پروانه از نظام دامپزشکی در هیئت های بدوی             
انتظامی محدود مانده است و افراد فاقد پروانه از برخورد، مصو  مانده انند و                
هنوز پیگیری و شکایت از اعضای غیر عضو بر عهده خود اعضاست که پیچ و         

 خم های این امر هم معموال به عدم پیگیری آ  منجر می شود.

در حالی که در سازما  های دولتی، نقشه راه و یا دستورات از ننوک هنرم                  
)مدیرا ( به قاعده هرم )ادارات و کارمندا  (داده می شود در سازمنا  ننظنام            

های غیردولتی، این خواسته ها باید از قاعنده   دامپزشکی، همچو  سایر سازما  
هرم که هما  اعضای عادی سازما  هستند به شوراهای استانی نظام و پس از 

هنا     آ  شورای مرکزی نظام و نهایتًا ریاست سازما  رسانده شود. در این سال             
متأسفانه اینگونه نبوده است و شوراهای استانی در تصمیم گیری های سازما             

کردند و نمی کنند؛ لنذا بنعند از              نظام دامپزشکی عمالً نقش چندانی ایفا نمی      
سال از تاسیس سازما  نظام دامپزشکی، انتظار این است که چنین            15نزدیک  
ها اصالح گردد و سازما  نظام دامپزشکی در قنالنب ینک سنازمنا                        رویه

 غیردولتی بیش از گذشته پیگیر مطالبات اعضا باشد.

معتقدم در صورت اصالحات در قوانین و رویه ها مطمئنننًا اینن سنازمنا            
تواند با حمایت قاطبه اعضا، قدم های موثرتری در زمینه حفظ و صیانت از             می

حقوق آنها بر دارد. گرچه مسلماً این راه، جاده یک طرفه نیست و اعضا نیز باید     
با مشارکت فعال در ارائه راهکارها و پیشنهادها و در عمل به سازمنا  ننظنام              
یاری برسانند و این پیام را به مدیرا  این سازما  القا کنند که هر گونه تغیینر                 

 مثبتی حمایت و پشتیبانی قاطع اعضا را در پی خواهد داشت.

و اعضا احتیاج بنه        در نهایت به نظر می آید ارتباط سازما  نظام دامپزشکی         
 ترمیم و بازنگری از هر دو سو دارد.

 به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

 بکوشم  و گر مراد نیابم به قدر وسع

 

 

کفه ترازوی شورای مرکزی نظام دامپزشکی  

 به سمت دولتی شدن سنگین شده است! 

 دکتر محمد طیبی

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی درمانگاه هاا      

 دامپزشکی خراسان رضو 

 4 1041سال اول/ شماره دوم/ د  ماه 

در قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، 

مهمترین بخش، حفظ و حمایت از حقوق 

صنفی اعضای این سازمان در برابر اشخاص 

حقیقی و حقوقی بوده است، اما به مرور و به 

خصوص با درگیر شدن سازمان نظام با 

کارهای اجرایی، این سازمان کمتر می تواند به 

رسالت اصلی خود که همانا صیانت از حقوق 

 صنفی اعضاست بپردازد!
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 گفتگوی
ماه   

با توجه به موضوع این شماره ماهنامه و انتشار دیدگاه های مختلف در خصوص آن، بنا بر آن        

شد فرصتی را نیز در اختیار سازمان نظام دامپزشکی قرار دهیم تا ضمن خواندن و شنیدن                  

دیدگاه های مختلف و بعضا مخالف، رئیس این سازمان نیز دیدگاه های خود را بیان کند. لذا             

انچه در ادامه می خوانید، گفتگوی خبرنگار ماهنامه فاخته با دکتر حامد زارعی، رئیس این                 

 نهاد است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران در این مصاحبه گفت: حمایت اساسی     

 از صنف و اعضای سازمان جز مهم ترین کارکردهای نظام دامپزشکی است.

مهمترین کارکرد نظام   دکتر حامد زارعی در گفت و گو با خبرنگار ما، در پاسخ به اینکه                   

 اظهار کرد:دامپزشکی را در کدام موارد می بینید، 

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران، سازمانی است دارای استقالل مالی،                

شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی که اهدافی همچون تالش در جهت ارتقای اخالق                    

ای در کلیه امور دامپزشکی در چهارچوب ارزش های عالیه اسالم، تالش در جهت                     حرفه

حفظ شئون حرفه دامپزشکی، تالش در جهت پیشبرد و اصالح امور دامپزشکی، تالش در                 

های حرفه دامپزشکی،     ای دامپزشکان و سایر رده       جهت حسن اجرای وظایف فنی و حرفه        

های حرفه دامپزشکی در برابر         حفظ و حمایت از حقوق صنفی دامپزشکان و سایر رده              

اشخاص حقیقی و حقوقی، تالش در جهت همکاری هرچه بیشتر شاغالن حرفه دامپزشکی با        

دستگاههای اجرایی دولتی به منظور ارتقای بهداشت عمومی و تالش در جهت حسن اجرای              

مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی را دارد. این ها از جمله وظایفی است که بر عهده                  

سازمان است و سازمان نیز در همین راستا تالش می کند. همچنین حمایت اساسی از صنف            

 و اعضای سازمان در تمامی حوزه ها جزء مهم ترین کارکردهای نظام است.  

از زمان حضور جنابعالی در نظام دامپزشکی، چه تحولی در این سازمان مردم نهاد               

 رخ داده؟

تحول در تمام حوزه های زیرساختی سازمان و حوزه های سامانه ها از جمله تحوالت                    

اساسی در این چند ماه است. به زودی پرتال جدید سازمان رونمایی می شود و به موجب آن    

تمامی عضویت ها و صدور پروانه ها با نهایت نظم دهی وارد سامانه خواهد شد. در این چند                   

ماه شاهد تحوالت ساختاری و اداری بودیم. مبارزه با ویژه خواری ها، نظم دهی مالی و نظم                  

دهی سازمانی و استانی از جمله موارد قابل ذکر است. همچنین برگزاری منظم جلسات                   

شورای مرکزی و مصوبات مفید آن از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.                      

تالش در جهت افزایش ضریب نفوذ فناوری و دانش در حوزه دامپزشکی نیز مورد دیگری                  

 بوده که در این چند وقت اتفاق افتاده است.

مهم ترین برنامه های شما برای ادامه حرکت در مسیر مدیریت سازمان نظام                  

 دامپزشکی کدام موارد هستند؟

ایجاد نظم و انضباط در محیط اداری سازمان، ایجاد تحول در امور سامانه های سازمان،                 

شفاف سازی، مبارزه با ویژه خواری، افزایش ضریب نفوذ فناوری در حوزه دامپزشکی،                    

درآمدهای پایدار برای سازمان، اعتالی بخش خصوصی و اعتالی نام دامپزشکی، تالش در                

جهت احقاق حق بخش خصوصی از جمله برنامه های سازمان است. ایجاد امکانات معیشتی               

و رفاهی مستدام و مستمر برای اعضا که در این راستا تفاهم نامه های خوبی در دست                       

بررسی است. همچنین تالش در جهت ساماندهی مسایل و مشکالت مسئولین فنی به                    

صورت اساسی و ریشه ای که در این خصوص جلسات بسیار متعددی گذاشته شده است.                  

 اعتقاد بنده این است که موضوع مسئولین فنی یک بار برای همیشه باید حل شود.

به نظر شما مهم ترین علت های نارضایتی برخی اعضا از کارکرد نظام دامپزشکی                

 کدام موارد هستند؟

البته همان طور که می دانید تعریف نارضایتی متفاوت و نسبی است. نمی توان گفت                      

نارضایتی از کارکرد نظام وجود دارد یا خیر؛ به هر حال ممکن است بخش های مختلف                     

نسبت به مواردی که وجود دارد نارضایتی داشته باشند. با توجه به اینکه بخش دامپزشکی،                 

بخش بسیار گسترده ای است و حیطه های متعدد و متنوعی دارد؛ همچنین عوامل بیرونی                 

نیز بسیار بر این بخش تاثیرگذار است، بالطبع ممکن است در حوزه های مختلف نارضایتی                 

ایجاد شود. دامپزشکی به شرایط اقتصادی کشور، شرایط مالی و اداری کشور و حتی به تولید     

نیز وابسته است. هر کدام از این موارد تحت تاثیر قرار بگیرد، روی بخش دامپزشکی نیز تاثیر         

می گذارد و ممکن است نارضایتی ایجاد شود. گاها دیده شده اتفاقی در دامپزشکی می افتد                 

که این اتفاق مثال در صنف داروخانه ها ایجاد نارضایتی می کند، اما همان اتفاق در صنف                    

دیگر باعث خوشحالی و رضایت می شود! بنابراین در بخش دامپزشکی همیشه یک تعارض                

منافعی وجود دارد. همچنین بعضی از موارد حاکمیتی مانند صدور پروانه ها به سازمان نظام               

دامپزشکی محول شده است، اما زیر ساخت های الزم و بروکراسی سازمانی متاسفانه در                   

سازمان نظام شکل نگرفته است. سازمان وظایف زیادی دارد، اما زیرساخت های الزم شکل                

 نگرفته است و این سبب ایجاد نارضایتی می شود. 

همچنین الزم به ذکر است برخی از موضوعات سازمان نظام بر دوش موارد حاکمیتی است                 

مانند ابالغ تعرفه ها که سازمان نظام پیشنهاد می دهد اما ابالغ آن برعهده وزارت                          

جهادکشاورزی است. سازمان نظام در این مورد وظیفه خود را انجام داده است. چندین بار                 

تعرفه اعالم کرده، مذاکره صورت گرفته، چندین بار نامه نگاری شده، پیشنهادات ارائه شده و               

تمامی کارهای کارشناسی توسط سازمان نظام انجام شده است، اما ابالغ تعرفه دست سازمان  

نظام نیست و دست وزارت جهاد کشاورزی است. عدم ابالغ به موقع تعرفه ها توسط وزارت                  

جهاد کشاورزی باعث بروز نارضایتی از سازمان نظام می شود. مورد دیگر، بیمه تکمیلی                   

است. قبل از حضور بنده در سازمان، قرارداد بیمه تکمیلی با شرکتی منعقد شده بود و                      

مسائل و مشکالتی در این خصوص پیش آمد که در اینجا جای بحث نیست و بعدا در جای                    

دیگر مفصال به این موضوع خواهم پرداخت. به خاطر عدم تعهدات شرکت مشکالتی پیش                 

آمد که خوشبختانه به صورت مقطعی در حال برطرف شدن است و روند آن روزانه رصد می                  

شود و این مشکل هم تا آخر سال حل خواهد شد و در قرارداد جدید اجازه نمی دهیم این                     

یکی دیگر از مواردی که باعث ایجاد نارضایتی در بین اعضای سازمان              مشکالت باقی بماند.    

نظام شده، موضوع عضویت و عدم چاپ کارت های نظام است. علت نیز آن است که                         

مسئولیت چاپ کارت های نظام بر اساس قراردادی پنج ساله بر دوش شرکتی خارج از                     

 سازمان گذاشته شده است.

 رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران؛

حمایت اساسی از صنف و اعضای سازمان جزء مهم ترین 

کارکردهای نظام دامپزشکی است؛ تغییر و اصالح قانون یکی از 

 نظام دامپزشکی بشمار می آید یچالش ها

 گفتگو: غزاله شهیدی
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معاونت آموزشی سازمان مصاحبه ای مفصل و جامع در این خصوص انجاام داده               

است که به زودی منتشر خواهد شد و جزئیات  کامل در آن ذکر شده است. باناده       

دیگر اینجا خیلی به آن اشاره نمی کنم. فقط به گفتن این جمله اکتفا می کنم کاه                   

به دلیل تفاوت قیمت هایی که ایجاد شده و شرکت حاضر به صدور کارت ها نشاده      

بود این مشکالت به وجود آمد که این مشکل نیز حل شد و مابه التفاوت را از خاود                   

سازمان پرداخت کردیم که مشکل اعضا حل شود و ظرف چند روز آینده تاماامای                  

کارت های عقب افتاده که بیش از دو هزار کارت است صدور و ارسال خواهاد شاد                   

که در خصوص اینکه چرا این اتفاق و مشکالت افتاد با جزئیات بیشاتار باه زودی                    

 مصاحبه مربوطه منتشر خواهد شد.

به نظر جنابعالی، مهم ترین چالش های فعلی و پیییش روی نیظیام                    

 دامپزشکی کدام موارد هستند؟ شرح دهید.

دکتر زارعی در این باره می گوید: اتفاقی که برای کلینیک های دامپزشاکای در                  

خصوص مراکز مسکونی افتاد و محدودیت هایی که برای کلینیک های دامپزشاکای        

وجود دارد از جمله چالش های کنونی حوزه دامپزشکی است. همانطاور کاه مای                   

دانید در حال حاضر نظرات زیادی در خصوص حیوانات خااناگای وجاود دارد و                     

یکسری افراد آن را مرتبط با فعالیت دامپزشکی می دانند در صورتی کاه مساائال          

فرهنگی جامعه، نگهداری حیوانات خانگی، مشکالت بوجود آمده در خصوص سا              

گردانی و غیره جدا و بی ارتباط با فعالیت دامپزشکان است. گسترش این موضوعات               

است که باعث ایجاد و احداث کلینیک های دامپزشاکای مای شاود. هاماکااران                  

دامپزشک ما درمانگر هستند و موظف به تامین بهداشت جامعه و بهداشت انسان و               

در مورادی از جمله خوراک، تربیت و توسعه حیوانات خانگی نقشی ندارد. صرفا باه                

دلیل عدم اطالع کافی از این قضایا و اینکه اتمامی این موارد را باه داماپازشاکای               

ارتباط می دهند، شاهد حجمه هایی بر بخش خصوصی و ایجاد مشکالتی در ساز و        

 کار کیلینیک های دامپزشکی هستیم.

یکی دیگر از چالش های موجود، در خصوص موارد قانونی است. تغییر و اصاالح                 

قانون نظام دامپزشکی یکی از چالش های ما است که قانون فعلی این را پاساخاگاو                  

 نیست و باید یکسری اصالحات در قانون انجام شود. 

بحث صدور مجوزها مورد دیگری است که در حال حاضر قانون های متاعاارضای                

در مورد آن وجود دارد. متاسفانه هم بحث های ظرفیت را داریم و هم بحاث هاای                

قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را که اینها در نهایت باید در یاک جاایای باا                      

 تعادل به هم برسد.

مشکل دیگر در ساختار اداری خود سازمان نظام دامپزشکی و مواردی بوده اسات              

که امور مربوط به نظام خیلی بر اساس سیستماتیک و نظم دهی پیش نرفته اسات             

 که این موراد نیز در حال نظم دهی است.
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 به حق می دانید؟ توضیح دهید.

به هر حال سازمان نظام دامپزشکی خانه دامپزشکان است. سازمان ناظاام یاک                 

بخش خصوصی، غیر دولتی و مستقل است و وظیفه دارد تمامی انتظاارات باخاش           

خصوصی را پیگیری کند. مطالبات همکاران پیگیری و انجام شود. در واقع می توان                

گفت بسیاری از این انتظارات درست است. ما تمام قد از بخش خصوصی حاماایات                  

می کنیم. تمامی انتظارات بخش خصوصی به حق است. بخش خصوصی بااری بار                   

دوش دولت نیست و بودجه ای از دولت نمی گیرد، اتفاقا تمامای باار را از دوش                 

بارنااماه      44دولت برداشته است. تمام احکام کشور، سیاست ها و برنامه های اصل            

هفتم همه در تربیت بخش خصوصی و کوچک کردن دولت تاکیاد دارد. اناتاظاار                  

بیشتری چه از دولت قبلی و چه از دولت فعلی میرفت که واگذاری ها باه باخاش                

خصوصی را گسترش دهد و باعث تقویت بخش خصوصی شود. بالطبع این انتظارات              

به حق است و ما هم در ادامه هر آنچه بتوانیم در حمایت از بخش خصوصی اناجاام                   

می دهیم و این اعتقاد راسخ و قلبی ما است که انتظارات بخش خصوصی انتظاارات                

 نا به حقی نیست و به جرات می توان گفت در راستای اهداف کشور است.

در خصوص موضوع دومین شماره ماهنامه الکترونیک فاختیه تیحیت              

چیه نیظیری       «نظام دامپزشکی، کارکردها، چالش ها و انتظارات      »عنوان  

 دارید؟ لطفا شرح دهید.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران ضمن تشکر از مااهانااماه      

فاخته که به این موضوع پرداخته است، گفت: انتظار می رود که به صورت عمیق و                  

کامال بی طرفانه این بحث مطرح و سعی شود واقعا مشکلی حل شود. شخص باناده           

و سازمان نظام دامپزشکی فعلی کامال از هیاهوی رسانه ای و مواردی که نتیجه ای                

در بر ندارد به دور هستیم. از حاشیه سازی کامال دوری می کنایام. ساازماان در                       

شرایط فعلی دنبال کار کردن است. دنبال کارهای اساسی و بانایاادی و دناباال                      

اصالحات اساسی است. به هیچ وجه وارد حاشیه سازی و حواشی نمای شاود و از          

شما هم انتظار می رود این را مالک مصاحبه های خود قرار داده تا همه با کاماک                    

 هم بتوانیم مسائل را به صورت اصولی حل کنیم.

 اگر حرف ناگفته ای باقی مانده بفرمایید.

مطلب خاصی نیست. فقط اینکه تمامی همکاران عزیزمان بدانند سازماان ناظاام          

تمام تالش خود را برای پیشرفت و بهبود اوضاع بخش خصوصی می کناد. اعضاای             

محترم نظام دامپزشکی باید این را در نظر داشته باشند مواردی که سالهاا درگایار                  

مناقشه بوده، مواردی که سالها مورد بحث بوده است گاها در کوتاه مدت قابل حال            

نیست. خیلی از مواردی که قابل حل باشد در مدت زمان کوتاه رسیدگی و حل مای    

کنیم اما برخی واقعا مستلزم زمان بیشتری است. انشاهلل با همکاری همه اعضاا، باا                  

صبر و حوصله ای که نشان می دهند با پرهیز از حاشیه سازی و پرهیز از هارگاوناه        

مواردی که موجب اخالل در کارها می شود همه کمک می کنیم سازمان نظام باه                 

اهداف عالی خود برسد و بتواند همیشه در صدر قرار بگایارد. هاماکااران صاناف                     

خوشحال و امیدوار باشند و بدانند تالش بر این است که انتظارات به حاق باخاش                   

 خصوصی همه اتفاق بیافتد.



 6 1411سال اول/ شماره دوم/ دی ماه 

 بسمه تعالی 

 باسالم و احترام

 خدمت برادر ارجمند جناب دکتر زارعی  

 سردبیر محترم مجله خبری الکترونیک وزین فاخته

ساله در زمینه دارو و      6بنده ........ هستم دامپزشک بسیجی ساکن مشهد  با سابقه      

 کسن و ....در شهرهای مشهد و چنارا .  وا

متاسفانه مدتی است که نظام دامپزشکی استا  علی رغم درخواست اینننجناننب از                

طریق سامانه نظام دامپزشکی به شماره کد رهگیری).....(مبنی بنر جنابنه جناینی                        

داروخانه دامپزشکی بنده باتوجه به مشکالت خانوادگی و نیز بومی بود  در شنهنر        

مشهد هیچگونه پاسخی به اینجانب نداده به بهانه اینکه کمیسیو  داروخناننه هنا                 

 تشکیل نشده و یا بازار اشباع میباشد!

اینجانب با توجه به قانو  تسهیل مجوزها و همچنین دارا بود  شرایط و امتنینازات                 

 -الزم در جهت تاسیس داروخانه دامپزشکی در حومه شهر مشهد) بخش منرکنزی               

آرامگاه فردوسی( خود را مستحق دریافت پروانه  داروخانه دامپزشکنی بنر اسناس                  

ضوابط موجود بر طبق سومین ویرایش آیین نامه تاسیس داروخانه دامپزشکی منی              

دانم که با توجه به پیگیری های بنده از طریق سازما  دامپزشکی  که به پنینوسنت          

تقدیم می گردد نیز بر اجرای آیین نامه سومین ویرایش تاسیس داروخاننه تنوسنط                 

نظام دامپزشکی تاکید گردیده است که در این آیین نامه در جهت صندور پنرواننه                   

تاسیس داروخانه هیچگونه محدودیتی در شهری خا  قایل نشده اند و چیزی بننام    

ظرفیت اشباع وجود نداشته و قابل قبول نیست و جالب اینجاست که در این آینینن         

نامه تاکید شده که پاسخ به متقاضیا  توسط نظام دامپزشکی استا  حداکثر طنرف               

مدت دو روز کاری با ذکر علت )در صورت عدم تایید درخواست ایشا ( داده شود نه                  

اینکه پس از گذشت بیش از چهار ماه از درخواست بنده هنوز هیچگونه پاسخی بنه                 

بنده علی رغم پیگیری های حضوری و کتبی مستمر اینجانب داده نشود که واقنعنا            

جای تامل دارد چرا باید پاسخ به یک درخواست چهار ماه مسکوت بماند!!چرا بنایند           

جوانا  تحصیل کرده و نیروی کار فعال ما بخاطر چنین سوء مدیریت هاینی دچنار                 

یاس و ناامیدی گردند؟؟ البته گویا نظام دامپزشکی هم که تاکننو  پناسنخ ننداده                   

 خودش نیز می داند که پاسخی قانع کننده ندارد که بدهد.

اینجانب به عنوا  نماینده  چند تن از دامپزشکا  جوا  که تاکنو  بنخناطنر کنج                    

سلیقگی های نظام دامپزشکی استا  و کشور حقما  ضایع گشته برخود الزم میدانم      

که درصورت عدم موافقت با درخنواسنت         

بنده و امثال بنده تا باالترین مقام اجراینی         

کشور نیز موضوع را پیگیری نمایم تا درسطح کشور و همچنین در رسانه ها  دقینقنا        

مشخص گردد چه کسانی از این ناامید کرد  جوانا  و همچنین عدم صدور پنرواننه      

داروخانه سود می برند و آیا دست های پنهانی در این موضوع دخیل هستند یا واقعنا     

 قانو  اینگونه بوده؟؟؟

بنده متذکر می شوم که به دلیل ترافیک باالی محور مشهد به چنارا  تاکنو  بننده                

چندین بار تصادف نموده ام که خوشبختانه بجز ماشین بنده به شخص خودم آسیبی              

نرسیده اما خدا می داند که اگر یک نفر از ما جوانا  که بومی مشهد هستیم برایما               

خسارت جانی در محور چنارا  پیش آید چه کسی در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو              

خواهد بود؟؟چرا یک مجوزی که نظام دامپزشکی می خواهد بدهد ایننقندر سنننگ         

 اندازی می کند؟

در پایا  اعالم میدارم بنده از این نامه نگاری قصد هیچگونه توهین به شخنص ینا      

ارگانی  خا  را نداشته و ندارم و اگر حرفی به میا  آورده ام فقط در جهت تسهیل                  

 امور و اجرای قانو  بوده و بس. 

و اگر به علت نگارش این نامه، شخص خاصی آزرده شده  بنده از ایشا  پیشاپینش                 

عذرخواهی می نمایم. به امید روزی که هیچ یک از جوانا  تحصیل کرده این مرز و               

بوم  به خاطر کج سلیقه گی عده ای خا  از صدور پروانه در جهت کسنب روزی             

حالل جا نمانند و ناامید نگردند چرا که بهترین بهانه برای نفوذ دشمنن در منینا            

 جوانا ، همین ناامیدیست!!!

سخن آخر اینکه طبق مصاحبه چندی قبل جناب دکتر اعلمی مدینرکنل منحنتنرم                  

دامپزشکی استا  در روزنامه خراسا  در سال جاری هیچگونه پنرواننه تناسنینس                  

داروخانه دامپزشکی درشهر مشهد صادر نشده درصورتی که در شهرستانهای مجناور          

همچو  چنارا ، پروانه تاسیس داروخانه داده شده که این نشا  از تبعیض بین شهر              

 مشهد با دیگر شهرستانها دارد.

البته باید در پایا  از زحمات و پیگیری های آقایا  دکتر محمدی و دکتر قنبنری و             

دکتر سیاح و حاج آقای شورورزی بابت حمایت از اینجانب کمال تشکر را داشنتنه                  

باشم که بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم موافقت خود را در جهت تناسنینس                

پروانه داروخانه اینجانب در حومه شهر مشهد به صورت شفاهی اعالم نموده اند امنا               

 واقعا نمیدانم اشکال کار کجاست که هنوز پروانه بنده صادر نشده!

 و من اهلل التوفیق  

با توجه به درخواست خوانندگان و کاربران ماهنامه الکترونیک فاخته، مقرر شد تا از  این شممماره،                   

در ماهنامه قرار داده شود تا همراهانی که تمایم  بمه ارا مه         »تریبون آزاد«صفحه ای تحت عنوان  

مطلب غیر از موضوع اصلی نشریه را دارند قادر به ذکر مطالب و دیدگاه های خود باشند. لماا در                 

 جهت احترام به این گروه از عالقه مندان رسانه فاخته، این بخش ایجاد شده است.
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 رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد:

در صورتی که فرزندم حداقل رتبه الزم کنکور برای رشته 

دامپزشکی را کـسب  می کرد، با افتخار رشته دامپزشکی را توصیه 

 و انتخاب می کردم

 گفتگو: غزاله شهیدی 

 1411سال اول/ شماره دوم/ دی ماه 

گزارش  
 ماه

طبق وعده ای که داده بودیم در بخش گزارش ماه،  در هر شماره ماهنامه، یاک        

دانشکده دامپزشکی را معرفی خواهیم کرد..این شماره نیز بار آن شادیم تاا باه           

 معرفی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد بپردازیم.

آنچه در ادامه می خوانید ماحصل گفتگوی ما با دکاتر محاسن ملکای، رئیاس                

دانشکده دامپزشکی مشهد است که شما را باه خوانادن ایان ماصاحبه دعاوت                    

 می کنیم.

 لطفا خودتان را معرفی کنید؛

محسن ملکی هاستم؛ داناشیار بخاش پااتولوری گاروه پااتوبیولوری               

در رشاته     5661دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسای ماشهد، ساال           

دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز دانش آموختاه شادم و در             

همین ساال تحاصیل خاودم را در دوره دکاتری تخصاصی پااتولوری                  

باه    5631دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شاروع کاردم. در ساال              

در  5631استخدام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز در آمدم و تا سال 

 5631دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز مشغول به کار بودم و از سال       

به دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منتقال شادم. از ساال              

 تا کنون تصدی ریاست دانشکده دامپزشکی را عهده دار هستم. 5636

ظرفیت های انسانی دانشکده شامل تعداد اعضاء هیات علمی در     

 رده های مختلف را ذکر کنید؛

گروه  4در حال حاضر دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در       

آموزشی علوم پایه، پاتوبیولوری، بهداشت مواد غذایی و آبزیاان، و علاوم       

نفر عاضو     44درمانگاهی بهداشت وپیشگیری از بیماریهای دامی، دارای     

 54عضو هیات علمی در مرتبه اساتادی ،   51هیات علمی است که شامل  

عضو هیات علمی در مرتباه         51عضو هیات علمی در مرتبه دانشیاری و   

 استادیاری         می باشند.

تعداد رشته های موجیود در دانیشکده بیه تفکییک وتعیداد                

 دانشجویان هر مقطع را عنوان کنید؛

داناشجو در رشاته دکاتری        436در دانشکده دامپزشکی در حال حاضر   

رشته علوم    2دانشجودر مقطع کارشناسی  در   546عمومی دامپزشکی،   

دانشجو در مقطاع        35آزمایشگاهی دامپزشکی و بهداشت مواد غذایی ،      

رشته شاامل رشاته هاای؛ فایزیولوری،         3کارشناسی ارشد ناپیوسته  در    

بافت شناسی، بیوشیمی بالینی، سم شناسی، بااکتری شناسای ، انگال               

شناسی ، ایمنی شناسی و بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی، همچنیان     

رشته  شاامل رشاته       55دانشجو نیز در مقطع دکتری تخصصی در   533

های؛ بافت شناسی مقایسه ای، فیزیولوری، انگال شناسای دامپزشاکی،           

پاتولوری دامپزشاکی، بیوتکنولاوری دامپزشاکی، جراحای دامپزشاکی،            

مامایی و بیماری های تولید مثل، بیماریهای داخلای دام هاای بازر ،               

 کلینیکال پاتولوری مشغول به تحصیل می باشند.

امکانات دانشکده نظیر آزمایشگاه، بیمارستان وکلنیک تخصصی       

 و... را ذکر کنید

دانشکده دامپزشکی در مجموعه پردیس داناشگاه فردوسای شاامل         

فضاهای آموزشی پژوهشی و اداری در فضای کالبدی با زیربنای حادود         

کاالس باا    54آزمایاشگاه آموزشای پژوهاشی،         21هزار متر شامل؛   56

نفار و     511سالن اجتماعات با ظرفیت حدود       2نفر،  41ظرفیت حدود  

نفر می باشد، آزمایشگاه مرکازی        611یک آمفی تئاتر با ظرفیت حدود    

دانشکده نیز مستقل از آزمایشگاه های گروه های آموزشی در زیربناای            

متر به ارائه خدمت پژوهشی مشغول می باشاد. بیمارساتان     511حدود  

تخصصی دانشکده در حاشیه جاده آسیایی واقع شده و با زیربنای حدود    

هزار متر مشتمل بر بخش های کلنیکال پاتولوری، داخلی دامی هاای         1

بزر ، مامایی و بیماری هاای تولیادمثل، داخلای دام هاای کوچاک،                 

 جراحی، رادیولوری و بیماری های طیور می باشد. 
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 تاریخچه مختصری از تاسیس دانشکده را بفرمایید 

موافقت اصولی تاسیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی ماشهد در            

توسط وزارت علوم، تحقیقاات وفنااوری صاادر شاد            5631فروردین سال   

بااا پااذیرش اولیاان دوره دانااشجویان دکااتری عموماای           5635ودرسااال  

دامپزشکی در یک ساختمان استیجاری در خیابان پامچال، فعالیات خاود       

به محال فعلای درمانگااه       5634را آغاز نمود. ساختمان دانشکده در سال      

 5634تخصصی دانشکده در ابتدای جاده آسیایی منتقل گردید. در سال        

فاز اول ساختمان آموزشی اداری واقع در پردیس دانشگاه افتتاح گردید و        

نیز فاز دوم ساختمان تکمیل و ماورد بهاره بارداری قارار          5634در سال   

گرفت. از ابتدای تاسیس داناشکده عاالوه  بار مقطاع دکاتری عمومای                    

دامپزشکی، دانشکده در دوره کاردانی دامپزشکی نایز اقادام باه پاذیرش               

ادامه   5632دانشجو نموده است که پذیرش دانشجو در این مقطع تا سال        

داشت ولای متعاقاب توقاف پاذیرش داناشجوی کااردانی در داناشکده                  

دامپزشکی دانشگاه فردوسی ماشهد، رشاته کارشناسای ناپیوشاته علاوم              

نایز دوره هاای       5641آزمایشگاهی دامپزشکی جاایگزین شاد. از ساال            

کارشناسی علوم آزمایاشگاهی دامپزشاکی و بهداشات ماواد غاذایی راه                

اندازی شد و دانشجویان این دو رشاته همانناد رشاته دکاتری عمومای                  

دامپزشکی مستقیما از طریق کنکور سراسری داناشجو پذیرفتاه  شادند.              

دوره های تحصیالت تکمیلی دانشکده نایز باا پاذیرش داناشجو در دوره            

آغااز    5636تخصصی دکتری بیماری های داخلی دام های بزر  در سال    

رشاته    3رشاته دکاتری تخصاصی و        55شد و از ایان تااریخ تاا کناون             

کارشناسی ارشد راه اندازی شاده ودر تماامی ایان  مقااطع داناشجویان                 

 مشغول به تحصیل می باشند.

 مهم ترین نقاط قوت دانشکده دامپزشکی مشهد کدام است؟

استقرار دانشکده دامپزشکی در گستره جغرافیای وسیع استان خراساان     

به عنوان دومین قطب دامپروری کشور که تعداد درخاور توجهای واحاد             

بزر  صنعتی و نیمه صنعتی گااوداری، پارورش طیاور وگوسافندداری،              

پرورش شتر و مزارع بزر  پرورش ماهی را در خود جای داده، همجاواری   

با چندین استان، و چند کشورهماسایه، روناق گارفتن پارورش اساب و                  

افزایش  عالقه و اقبال مردم به حیوانات خانگی و پرندگان زینتی، شارایط          

مناسبی را جهت تامین موارد ارجااعی بیماریهاای دامای بارای آماوزش                

بالینی دانشجویان در دانشکده دامپزشکی فردوسی ماشهد فاراهم نماوده           

که در مقایسه با برخی از دانشکده های دامپزشکی کاشور مزیات ناسبی             

محسوب می شود.  عالوه بر این همجواری با مرقد امام رضا علیه السالم و         

جاذبه شهری مشهد هم مزیت دیگاری اسات کاه تاامین هیاات علمای                  

دانشکده را تسهیل نموده است. تعداد و رتبه های علمای اعاضای هیاات            

علمی این داناشکده تاوان و فعالیات هاای آموزشای پژوهاشی اسااتید                   

فرهیخته این دانشکده، ارائه خدمات ارزشمند  توسط قطب علمای ساقط       

جنین و بیماری های نوزادان نشخوارکننده و انتشارو ارتقاء مستمر، مجلاه       

علمی پژوهشی علوم و فنون دامپزشکی ایاران، خیال داناش آموختگاان               

مستعد و توانمند دانشکده که در سانوات گذشاته در شائون و مناصاب                 

متعدد علمی وصنفی موفقیت های شایانی را کسب نماوده اناد، در کناار               

امکانات کالبدی سخت افزاری و تجهیزاتی دانشکده، مهم ترین نقاط قوت        

 دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد محسوب می شوند.

البته عطر آن است که خود ببوید و گفتاه عطاار را دیگاران قاضاوت                  

 خواهند کرد.

 مهم ترین معضالت ومشکالت دانشکده کدام است؟

آموزش دامپزشکی در تمام سطوح و مقاطع در همه کشورهای دنیا جازء          

گران ترین رشته ها محسوب می شود که علت آن مهاارت محاور باودن                 

آموزش های دامپزشکی و آموزش مبتنی بر محتوای عملی وآزمایاشگاهی    

است و در  تمامی طول دوره آموزشی مستلزم صرف هزینه هاای گازاف،            

جهت تامین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی درمانگاهی می باشاد. در چناد        

سال گذشته محدودیت هاای ماالی و ماضائق اعتبااری در داناشگاه هاا                  

بیشترین تاثیر را بر رشته های نظیر دامپزشاکی داشاته و عماال تامیان                 

امکانات الزم اعام از ماواد آزمایاشگاهی وامکاناات آموزشای وتجهایزات                

پژوهشی را با مشکل جدی مواجه نموده است و این مورد را می تاوان در            

 حال حاضر مهمترین مشکل و معضل این دانشکده قلمداد کرد.
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برای ارتقا سطح دانشکده چه اهدافی وبرنامه هایی داریید و         

 چه زمانی دست یافتنی هستند؟

برخی مواردی که در مسیر ارتقاء سطح دانشکده شایان ذکر هاستند       

عبارتند از؛ راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی که این دانشکده          

هم امکانات و مزیت راه اندازی آنها را دارا می باشد و هام متقاضای            

این رشته ها وجود دارد و این رشته های کاربردی هم هستند مانناد    

رشته داخلی دام های کوچک، رشته تکنولوری تولید مثال، کاه باه          

دالیلی علیرغم درخواست راه اندازی مجوز راه اندازی آنهاا از طارف            

شورای گسترش آموزش عالی وزارت صادر نشده و در حال پیگایری       

می باشند. به لحاظ سخت افزاری، احداث مزرعه آموزشای داناشکده     

هکتار کاه واگاذاری       61در محل اراضی کاهو در زمینی به مساحت    

آن در کمیسیون  واگذاری اراضی ر یاست جمهوری در حال پیگاری    

می باشد و امید است با احاداث ایان فاارم آموزشای زمیناه ارتقااء                

امکانات آموزشای، پژوهاشی فاراهم گاردد. تکمیال و راه انادازی                  

بیمارستان آموزشی دانشکده در محل درمانگاه تخصاصی داناشکده           

هم بسیار ضرورت دارد که ان شاء ا... طی چند ماه آیناده تکمیال و          

تحویل خواهد شد و البته تامین تجهیزات آزمایشگاه هاا و درمانگااه          

های دانشکده و جایگزین تجهیزات کاه در طای ساال هاای اخیار                

 مستهلک شده اند نیز بسیار  حیاتی می باشد.

اگر فرزند خودتان بخواهد انتخاب رشیته کنید آییا رشیته              

 دامپزشکی را به او توصیه می کنید؟

واقعیت این است که  در حال حاضر انتخاب رشاته در کاشور ماا              

بیش از این که با عالیق دانشجویان مرتبط باشد تابعی است از رتباه       

کنکور، ارزش های اجتماعی ،اقتصادی و حتی تمایالت خانواده و در        

رشته علوم تجربی  متقاضیان با اولویت پزشکی انتخااب رشاته مای        

کنند. ولی البته در صورتی که فرزندم حداقل رتبه الزم کنکور بارای        

رشته دامپزشکی را کاسب  می کرد، با افتخار رشاته دامپزشاکی را           

 توصیه و انتخاب می کردم.

به نظر جنابعالی آیا دانش آموختگان دانشکده دامپزشکی از          

سرفصل های آموزشی ارایه شده طی دوران تحصیل رضیایت    

 دارند؟ ایا این سر فصل ها با نیاز های جامعه تطابق دارد؟  

روز آمد کردن برنامه های درسای و سرفاصل هاای آموزشای در              

دانشگاه ها در قالب فرآیندی تحت عنوان بازنگری درسی در  مقاطع       

و رشته های مختلف انجام می گیرد. در ایان فرآیناد برناماه هاای                 

درسی کشور های مختلف دنیا بویژه کشور های  پیشرفته همچنیان        

برنامه های درسی سایر دانشکده های دامپزشکی کشور  باه عناوان              

پشتیبان علمی و نظرات اساتید، داناشجویان، داناش آموختگاان  و              

افراد شاغل در مناسب اداری و صنایع مرتبط با رشته به عنوان افاراد     

صاحب نظر و خبره ارکان و مبانی اصلی بازنگری درسای را تاشکیل           

می دهند. دردانشکده دامپزشاکی داناشگاه فردوسای برناماه هاای               

وکارشناسی ارشد و دکتری تخصاصی    آموزشی در مقاطع کارشناسی 

اکثر رشته ها بازنگری شده و تعداد ی هم در حاال باازنگری اسات.            

ولی صادقانه بگویم که بازنگری رشته دکتری عمومی دامپزشاکی باا          

تاخیر و وقفه طوالنی در حال انجام است و این تاخیر یکای از نقااط           

ضعف اساسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسای محاسوب مای           

شود، با توجه به مبانی الگوی بازنگری درسی امید است با تاصویب و      

اجرای برنامه بازنگری شده از سال تحاصیلی آیناده، اهاداف اصالی              

روز آمد کردن برنامه آموزشی تطابق آن با نیااز هاای جامعاه،           مانند

رضایت دانشجویان و افزایش توانمند هاای علمای و کاارایی عملای              

دانش آموختگان در رشته دکتری عمومای دامپزشاکی نایز محقاق           

 شود.

با توجه به محدودیت های گونیه هیای میورد آمیوز  در                

دانشکده های دامپزشکی کشور و باتوجه به مهاجرت تعیداد          

معنی داری از دانش آموختگان این رشته بیه خیارک کیشور             

بعضا مشاهده شده که آموخته های دانیشکده هیای داخیل            

کشور در کشور های مقصد کار آمد نیست نظر شما در ایین          

 باره چیست؟

گرچه ظرفیت و توانمندی دانش آموختگان رشته های دانشگاهی از           

جمله دامپزشکی برای ارائه خدمت و اشتغال در سایر کشورها و باوم       

های فرا ملی یک مزیت و ارزش محسوب می شود.  ولای رساالت و              

وظیفه اصلی سیستم آموزشی بویژه آماوزش عاالی ارائاه و اجارای               

برنامه های درسی و آموزشی منطبق بر نیاز های کشور و مقتاضیات         

ملی است به نحوی که بکار گیری دانش آموختاه گاان باه ماوازات                

اشتغال تامین کننده ضروریات و اولویت های برنامه های راهبردی و        

 کالن ملی نیز باشد.  
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و در راستای واگذاری بخشی از امنور          76نظام دامپزشکی در سال     

حرفه ی دامپزشکی شامل درما  و پیشگیری به بخش خصوصی بنا            

هدف افزایش بهره وری انواع تولیدات دامی تاسیس و راه انندازی              

 شد.

در این راستا، قوانینی به تایید مجلس شورای اسالمی رسنیند و               

سالهاست که با نام قوانین سازما  نظام دامپزشکی با آ  سر و کنار               

 داریم!

نخستین تعریفی که برای سازما  مذکور بیا  شده؛ سازمانی سنت     

غیر دولتی و دارای استقالل مالی که از اهداف آ  حفظ شئو  حرف             

دامپزشکی، ارتقاء اخالق حرفه ای در کلیه ی امور دامپزشکی، تالش 

در جهت پیشبرد و اصالح امور دامپزشکی، حفظ و حمایت از حقنوق             

صنفی دامپزشکا  بخش خصوصی، تالش در جهت حسنن اجنرای            

 مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی می باشد.

ارکا  سازما ، شامل شورای مرکزی و شوراهای استانی می باشد          

که شورای مرکزی باالترین مرجع تصمیم گیری سازمنا  اسنت و              

شوراهای استانی بر اساس آیین نامه ای که توسط شورای منرکنزی             

تهیه شده تشکیل می شود و کلیه ی اختیارات و وظناینف شنورای                

مرکزی و اجرای مصوبات شوراهای یاد شده را در محدوده ی استانی 

بر عهده دارد. مدت عملکرد هر دوره ی شوراهای استانی و مرکزی ،      

 سال تمام می باشد! 4

موارد مذکور، بخشی از قوانین سازما  نظام دامپزشکی است کنه            

روی کاغذ با نام قوانین سازما  آنها را می شناسیم ولی در عنمنل                

 چیزی متفاوت می بینیم!

اولین وجه متفاوت قانو  با واقعیت، غیر دولتی بنود  سنازمنا                

مربوطه است که در مفاد اساسنامه به این شکل ثبت شده ولنی بنه                

 صورت شبه دولتی اداره می شود!

دومین وجه تفاوت، در اهداف مکتوب مغایر با واقعیت است! اگنر              

روی کاغذ هدف ما حفظ شأ  همکارا  و تالش برای ارتقاء جایگناه      

 دامپزشکی است چرا در عمل بدین شکل نیست؟!

به کدامین دلیل حسن اجرای قوانین مکتوب اساسنامه، اجنراینی            

 نمی شود؟!

به کدامین دلیل در مقابل پذینرش بنی روینه ی دانشنجنوی                   

دامپزشکی، در مقابل احداث بی حد و حسناب دانشنکنده هنای                  

دامپزشکی و در مقابل عدم اعالم تعرفه های بنخنش خصنوصنی                

 واکنشی نشا  داده نمی شود؟!

 به کدامین دلیل انتخابات در زما  مشخص خود انجام نمی گیرد؟!

به تاریخ امروز که این گزارش توسط اینجانب به رشته ی تحنرینر     

ساله ی انتخابات شوراهای استانی به اتمام رسیده  4در آمده دوره ی 

 و همین روزها باید انتخابات دوره ی جدید انجام می شد!

این همه بی نظمی در برنامه های سازما  نظام که ریشه ی لغوی     

آمده، به دور از مواد و تبصره های نوشته شده در قانو  ”  نظم“ ش از  

 آ  است! 

 ایراد کار از کجاست؟!

 قانو  باید عوض شود یا مجری قانو ؟!

 ویژگی های مجری قانو  چیست؟!

 شجاع؟ مطالبه گر؟ دانا به مشکالت؟

به هر حال چیزی که بدیهی است این است که نظام دامپزشنکنی              

موجود و مجریا  فعلی آ  پاسخگوی نیازهای ما نیستند و به گماننم     

 هر آنچه که پاسخگو نبود باید تغییر یابد! 

ساماندهی وضعیت موجود دامپزشکی نیاز به مدیریت مناسب دارد؛         

مدیریتی که معیار انتخابش توانایی باشد، مطالبه گری و تصنمنینم              

گیری درست باشد! مدیریتی که حقوق و اقتصاد بداند! مدیریتی کنه        

مشکالت بالینی و داروخانه و ازمایشگاه و مسئول فنی را درک نماید!       

مدیریتی که برخاسته از پشت میز اداری نباشد! مدیرینتنی کنه بنا                  

تصمیم درست، تغییرات بزرگ و مفید در اوضناع ننابسنامنا  اینن                 

روزهای دامپزشکی ایجاد کند! مدیریتی که توا  مقابله با تصمیمنات      

نادرست بخش اداری را در جهت حمایت از بخش خصوصی داشنتنه           

باشد! وگرنه شرایط فعلی که جز دامن زد  به مشکالت همنکنارا ،              

 عایدی دیگری ندارد... .

 نظام دامپزشکی، چالش ها، کارکردها،           

 انتظارات و...                                        

 دکتر ملیسا پوردنیا

 فعال بخش خصوصی دامپزشکی در صنف داروخانه

 1411سال اول/ شماره دوم/ دی ماه 





دراین موضوع بسیاری جای بحث و تامل وجود دارد . که مختنصنرا بنه         

 مواردی در خور وقت اشاره می کنم. 

نظام دامپزشکی یک نهاد خصوصی است که خود را به عنوا  ینکنی از                

 متولیا  دامپزشکا ، حرفه دامپزشکی و مشاغل مربوط معرفی می ننمنایند.        

باید دید که این متولی چقدر توانسته  است در امور اعضا از جمله  )کناردا           

ها، کارشناسا ، کارشناسا  ارشد ، دکتری حرفه ای و متنخنصنصنا ( در                 

اموری همچو  تسهیل یا فراهم نمود  خدمات رفاهی، اجتماعی، شنغنلنی             

 موثر باشد ؟!

یکی از چالش هایی که در هر زما  از سوی نظام دامپزشکی مطرح شده، 

کمبود بودجه است که با وجود دریافت وجه عضویت از اعضا و ینا صندور                 

برخی از مجوزها و برگزاری کالس های بازآموزی همچنا  ناراضیسنت و             

متاسفانه به دلیل اهمیت نداد  به اعضا و خواسته هایشا  باعث شده است             

که خیلی از دوستا  دامپزشک عضویت خود را لغو کنند که این خود باعنث        

ریزش شدید مالی می شود. البته این موضوع با یک مدیریت صنحنینح و                  

 راهکارهای ساده قابل حل شد  است.

چالش بعدی و بسیار مهم دیگر طی برخی از ادوار قبلی، عدم حنمناینت          

سازما  دامپزشکی از نظام دامپزشکی و اعضای نظام می باشد که خود یک 

بحث بسیار مهم و جدی است که باید از سوی مدیرا  سازما  ننظنام بنه             

جدیت پیگیری شود، چراکه وجود برخی از سوء رفتارها به خصو  در قبال          

دامپزشکا  و سایر رده ها باعث رنجش و نارضایتی بیشتر از سازما  نظنام              

 دامپزشکی می شود.

در ادامه ، موضوع مطرح شده دیگر، که از سوی دامپزشکا  به خصنو      

عزیزا  سایررده مطرح می باشد ، دیده نشد  و اهمیت نداد  به خواسنتنه               

های آنهاست و نظام دامپزشکی هیچ جایگاهی در رده های تصمیم گیری و 

سیاست گذاری برای این دوستا  قائل نشده و این عزیزا  اعتقاد دارند کنه     

هزینه هایی که بعنوا  حق عضویت پرداخت می کنند صرفا یک هنزینننه                

 اضافی است!

در موضوع کارکرد سازما  نظام دامپزشکی به دلینل سنیناسنت هنای                 

مدیریتی و درو  سازمانی، چو  شفافیت و اطالع رسانی زیادی انجام نشده           

نظر خاصی هم نمی توا  داد ، ولی هرچه که هست خروجی خنوبنی بنه                  

همراه ندارد. از کوچک ترین موردی که می توا  به آ  اشاره کرد روز ملی                

مهر می باشد که بخصو  در این چند سال اخیر هنینچ               14دامپزشکی در   

جشن و یا گردهمایی اثرگذاری برگزار نشده و یا در خصو  انتخاباتی کنه              

در داخل سازما  نظام انجام می شود، ایرادات بسیار فاحشی دیده می شود،             

 ولی هیچ تفکر و راهکاری برای رفع آ  دیده نشده است. 

در پایا  انتظاراتی که  دامپزشکا  عزیز از سازما  نظام دامپزشکی  خود             

دارند این است که به سیاست های یک طرفه بود   ویک جانبه گرایی خود 

پایا  دهد و درهای خود را برای شنید  و عمل به نظرات و پیشنننهنادات                 

اعضای خود باز کند و اعضا را سال ها پشت در، برای دیدار چند دقیقه ای               

 با مدیریت منتظر نگذارد.

در مجموع پیشنهاد می شود، با حضور تمام اقشار دامپزشک ، گردهمایی            

و هم اندیشی برای رفع مشکالت این عزیزا  برگزار شود تنا ا  شناءاهلل                 

 دیگر شاهد قهرو دلخوری دامپزشکا  با متولیا  حرفه خود نباشیم. 

 

 

 محسن زاهدی فرد

 کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 1411سال اول/شماره دمم/ دی ماه 

نظام دامپزشکی و ابهام در جایگاه 

 سایر رده ها؛ 

 فضای تعامل ایجاد شود!
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کلینیک های دامپزشکی همواره مرکز تشخیص، پیشگینری و درمنا              

بیماری های دام و طیور هستند و مدیر کلینیک بر اساس شرایط موجود در            

فارم اقدام به توصیه دارو یا واکسن می کند. در واقع، کلینیسین با در اختیار          

داشتن واکسن به عنوا  ابزار پیشگیری و دارو به عنوا  ابزار درمانی اقندام              

به کنترل بیماری ها نموده تا بتواند از این طریق وقوع بیماری یا منینزا                  

تلفات را به حداقل برساند. متاسفانه امروزه با توجه به سهولت دسترسی بنه     

واکسن و دارو، مدیرا  فارم در مواجهه با بروز بیماری، قبل از آننکنه بنه                

کلینیسین مراجعه کنند اقدام به درما  نموده و پس از آنکه شرایط بیمناری      

حاد یا تلفات زیاد شد، به فکر مراجعه به کلینیک می افتند! اساسا کلینینک                

به عنوا  محور تشخیص و درما  جایگاه خود را در ساختار دامپزشکنی از               

دست داده است. همچنین در سال های اخیر با افزایش روزافنزو  داننش                

آموختگا  دامپزشکی و نیاز به افزایش ظرفیت هنای اشنتنغنال، منرکنز                  

واکسیناسیو  که مهم ترین ابزار کنترل بیماری در اختیار کلیننسنینن هنا                

بوده، از کلینیک جدا شده و به صورت مستقل به مرکزی برای خنریند و                  

 -بدو  نظارت کلینیسین و در نظرگرفتن شنراینط فنارم           -فروش واکسن 

 تبدیل شده است.   

یکی از وظایف کلینیک های دامپزشکی ثبت مراجعین و گزارش بیماری           

های مناطق مختلف است. ثبت بیماری ها به تصمیم گیری های صحنینح         

در سطح کال  کمک شایانی می کند. متاسفانه با تشخیص بیماری توسط             

اشخا  فاقد پروانه اشتغال، در دسترس بود  واکسنن و دارو و عندم                  

مراجعه مرغدار یا دامدار به کلینیسین، امکا  ثبت به منوقنع و صنحنینح                

اطالعات بیماری های هر منطقه از بین خواهد رفنت کنه در ننتنینجنه                    

اطالعات ارسالی از سراسر کشور جهت اتخاذ سیاست های مهنم گنمنراه               

 کننده خواهد بود. 

با توجه به مطالب فوق، در محوریت قرار داد  کلینیک های دامپزشکی،            

فروش واکسن و دارو با نظر مستقیم کلینیسین و بنرخنورد قناننوننی بنا                    

درمانگرا  غیرمجاز از مهم ترین چالش های پیش روی نظام دامپزشنکنی            

به عنوا  سازما  موثر در تصمیم گیری های مرتبط با جامعه دامپزشنکنی              

می باشد. همانطور که می دانیم از وظایف نظام دامنپنزشنکنی تندوینن                    

دستورالعمل ها و ضوابط خا  صنفی مربوط به استاندارد کرد  فعنالنینت              

های دامپزشکی و اظهار نظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لنواینح،        

تصویبنامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور دامپزشکی به منراجنع ذی                 

 صالح و مقابله با درمانگرا  فاقد صالحیت دامپزشکی می باشد. 

تعداد درمانگران غیرمجاز روبه افزیش است و به نظرظر         
می رسد نرام دامپزشکی نیازمند اهرم فشار بظیظشظ ظر              

 برا  مقابله با این افراد می باشد

تا به امروز تالش نظام دامپزشکی درجهت جنلنوگنینری از دخنالنت                   

اشخا  حقیقی و حقوقی غیرمجاز در حرفه دامپزشکی قابل تقدیر اسنت             

اما کافی نیست! تعداد درمانگرا  غیرمجاز روبه افزیش است و به نظر منی               

رسد نظام دامپزشکی نیازمند اهرم فشار بیشتری برای مقابله با اینن افنراد       

می باشد و این مسیر نیازمند همکاری بیشتر نظام دامپزشکی بنا منراجنع                

 قانونی و قضایی است.  

پیشنهاد نسخه الک رونیک، سال ها پیش بظه سظازمظان             
دامپزشکی ارائه شده است اما م اسفانه اقدامی عظمظلظی            

 در این مورد صورت نگرف ه است  

پیشنهاد نسخه الکترونیک، سال ها پیش به سازما  دامپزشنکنی ارائنه              

شده است اما متاسفانه اقدامی عملی در این مورد صورت نگرفنتنه اسنت.                

انتظار می رود نسخه الکترونیک منجر به توجه بیشتر به کلیننینک هنای                

دامپزشکی شود به نحوی که تمام اقدامات پیشگیری و درما  زینر ننظنر                

 کلینیسین صورت گیرد.

همچنین امید است طبق سنوات گذشته، مراکنز مناینه کنوبنی زینر                    

نظرکلینیک ها )مرکز مایه کوبی وابسته( تاسیس شود تا از مصرف واکسنن       

 مناسب در شرایط صحیح اطمینا  حاصل شود. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و عضنو پنینوسنتنه           دانشگاه تنهنرا      ممتاز استاد در تهرا   1316 حسن تاجبخش، زاده  
)سنال    های ماندگار   چهره و از برگزیدگا  دوره نخست     جمهوری اسالمی  فرهنگستا  علوم 

هننای    اسننت. او مننتننخننصننص رشننتننه            دامننپننزشننکننی  در رشننتننه ی     (  1311
 .است شناسی ایمنی و شناسی میکرب دامپزشکی،

آموختگا  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرا  است. او حتنی            استاد حسن تاجبخش از دانش    

در دورا  سربازی، مشغول به یادگیری طب نظامی شد. در هما  روزها به فنعنالنینت در                  

شناسی دانشکده دامپزشکی     شناسی اداره دامپزشکی و دپارتما  میکروب       آزمایشگاه میکروب 

 نیز پرداخت.  

هنای     شننناسنی، بنینمناری          شناسی، ایمنی   برای کسب آگاهی و تخصص در میکروب      وی  

های هوازی راهی فرانسه شد. حضور در انستیتو پاستور پاریس به وی              سیری و باکتری    گرم

هنای     های تیموس را داد که از پایه ّ ژ  زایی و آنتی   فرصت تحقیق و پژوهش پیرامو  ایمنی     

 های ضدلنفوسیت و جلوگیری از دفع پیوند اعضا در جها  است.   کشف سرم

شناسی     ی حضور در آزمایشگاه میکروب      دیگر تحقیق ارزشمند دکتر حسن تاجبخش به دوره       

های مؤثر بنر ضند          گردد، این تحقیق به تهیه واکسن       دانشکده دامپزشکی انگلستا  بازمی   

 سالمونال دابلین مربوط بود. 

های ارزشمند این استاد واالمقام آگاهی بر تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایرا ، طنب      از ویژگی 

شننناسنی و            سنتی و زبا  و ادبیات فارسی افزو  بر تخصص در دامپزشکی، منینکنروب           

 .شناسی است ایمن

جنا     کنندگا  انجمن ژنتیک ایرا  بوده و برای مدتی در سمت دبینر در آ                  وی از تأسیس  

های جنوب غربنی      ی عضویت در هیأت امنای دانشگاه       فعالیت داشت. دکتر تاجبخش تجربه     

های پزشکی جها  را دارد.         های ایرا  و برخی فرهنگستا       کشور، هیأت امنای پژوهشگاه   

  آفرینی داشتنه  های علمی فراوانی در ایرا  نقش       همچنین در جایگاه رئیس یا دبیر در کنگره       

های فرانسنه و عضنو          ها وی از اعضای مؤسس انجمن ایمونولوژیست        است. افزو  بر این    

شناسی ایرا  است. او مسؤولینت شناخنه             شناسی و ایمنی    اصلی و مؤسس انجمن میکروب    

 .پزشکی فرهنگستا  علوم جمهوری اسالمی ایرا  را نیز بر عهده دارد پاتوبیولوژی گروه دام

است، در این اثر اشعار اینن  » آثار موالنا«از ارزشمندترین آثار این استاد ارجمند پزشکی در         

شننناسنی     باکتری«اند. در   های پزشکی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته   شاعر نامی از جنبه   

هنا     های میکروبیولوژی، جایگاه باکتری     شناسی، روش   ی میکروب   نیز به تاریخچه    »عمومی

ها، فیزیولنوژی   ها، متابولیسم باکتری    ها، ساختما  باکتری    بندی آ    در بین موجودات و دسته    

هنا، اصنول        اند. ژنتیک باکتری  ها پرداخته ها، رشد و تکثیر باکتری ها، تغذیه باکتری   باکتری

شناسی بنیادی، سیر تحول علم در اسالم و ایرا ، تاریخ            شناسی پزشکی، اصول ایمنی     ایمنی

های ایرا  از آغاز تا عصر حاضر و بنینمناری               دامپزشکی و پزشکی ایرا ، تاریخ بیمارستا      

 151باشند. تألنینف حندود            ی دکتر تاجبخش می     حیوانات آزمایشگاهی از دیگر آثار ارزنده     

ی ایشا  را پربار گرداننده        های فرانسه، انگلیسی و فارسی نیز کارنامه        مقاله تحقیقی به زبا    

 .است

بنه عنننوا          1311، استاد ممتاز دانشگاه تهرا  و در سال 1366این استاد گرامی در سال  

چهره ماندگار عرصه علم دامپزشکی معرفی شد. استاد بزرگ، حسن تناجنبنخنش، عضنو               

سینا را نیز از این انجمنن    پزشکا  آلما  است و جایزه ابن       افتخاری انجمن پزشکا  و دندا     

 1373دریافت کرده است. از افتخارات دیگر وی قرار گرفتن در جایگاه برنده کتاب سنال               

هنای     جلد از آثار وی برنده جایزه بهتنرینن کنتناب       11است. البته نباید فراموش کنیم که  

 .اند دانشگاهی شده

طی مراسمی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرا  آقای دکنتنر    1391اردیبهشت    7در تاریخ   
 حسن تاج بخش کتابخانه شخصی خود را به دانشگاه تهرا  اهداء کرد.  

 

 مشاهیر دامپزشکی اریان

 دکتر حسن تاجبخش
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 ابتدا حکایت زیر را بخوانید:

شد و بالفاصله کار      مورچه کوچکی بود که هر روز صبح زود سر کار حاضر می           

کرد و تنولنیند          کرد. مورچه، بسیار فعال بود و خیلی کار می           خود را شروع می   

 زیادی داشت و از کارش راضی بود.

کنرد    کرد، متعجب بود و فکر می       شیر از فعالیت مورچه که بدو  رئیس کار می        

تواند بدو  نظارت این همه تولید داشته باشد، به طور مسلم             که اگر مورچه می   

اگر رئیسی داشته باشد، راندما  باالتر و تولید بیشتری خواهد داشت. بنابراینن              

شیر یک سوسک را که تجربه ریاست داشت و به نوشتن گنزارشنات خنوب                  

مشهور بود، به عنوا  رئیس مورچه استخدام کرد. سوسک در اولین اقدام خود              

برای کنترل مورچه ساعت ورود و خروج نصب کرد. سوسک همچنننینن بنه                  

منظور و    همکاری نیاز داشت که گزارشات او را بنویسد و تایپ کند. پس بدین             

ها یک عنکبوت استخندام کنرد.      همچنین برای بایگانی و پاسخگویی به تلفن     

های سوسک راضی بود و از او خواست که از نمودار برای تجزیه  شیر از گزارش

گیرد، استنفناده      و تحلیل نر  و روند رشد تولیدی که توسط مورچه صورت می           

کند تا شیر بتواند این نمودارها را در گزارش به مجمع مدیرا  جنگل به کنار                  

برد. سوسک برای انجام امور یک کامپیوتر و پرینتر لیزری خریداری کنرد و                 

 برای اداره واحد تکنولوژی اطالعات یک زنبور نیز استخدام کرد.

کنرد،     مورچه که زمانی بسیار فعال بود و در محیط کارش احساس آرامش می          

های اداری و جلسات متعددی که وقت او را می گرفت را دوسنت                  کاغذبازی

نداشت. شیر به این نتیجه رسید که فردی را به عنوا  مدیر داخلی واحدی که                

کرد، بکار گمارد. این پست به ملخ داده شد که اولین کار               مورچه در آ  کار می    

ملخ، خریداری یک فرش و صندلی برای کارش بود. ملخ همچنین به کامپیوتر         

و کارمند نیاز داشت که آنها را از اداره قبلی خودش آورده تا به او در تهنینه و            

 ها کمک کند. سازی برنامه کنترل بودجه و بهینه

محیطی که مورچه در آ  کار می کرد، حال به مکانی فاقد شور و نشاط تبدیل     

 خندید و همه غمگین و نگرا  بودند. شده بود. دیگر هیچکس نمی

های رسیده، شیر متوجه شد که تولیدات مورچه کمتر از قبنل         با مطالعه گزارش  

شده است. بنابراین یک جغد باپرستیژ را به عنوا  مشاور عالی استخدام کرد و               

حل ارائه    به او ماموریت داد تا امور را بررسی کرده، مشکالت را مشخص و راه             

ماه وقت صرف کرد و گزارشی در چند جلد تهیه نمود و در آخنر       3نماید. جغد،    

آمده، ناشی از وجود تعداد زیاد کارمند است و            نتیجه گرفت که مشکالت پیش    

باید تعدیل نیرو صورت گیرد. بنابراین شیر دستور داد که منورچنه را اخنراج                   

 ای برای کار نداشت... نمایند! زیرا مورچه دیگر انگیزه

قصد اصلی حکایت فوق، تمثیل و مناقشه نیست بلکه غرض، صرفا اشاره بنه               

مشکالت ناشی از سلسله مراتب غیرضروری و تطویل روندهای ساده اداری و            

ناشی از آ  در ارگانیست که حداقل روی کاغذ یک              های اضافی   تحمیل هزینه 

NGO  صاحنب  »سازما «کشید  نام     شود ولی به صرف یدک      محسوب می ،

تشکیالت و چارت اداری عریض و طویلی همانند یک ارگا  دولتی است کنه     

 NGOهای جاری آ  شده است و بالطبع بواسطه هما             باعث افزایش هزینه  

 ها به انحاء مختلف از اعضا اخذ خواهد شد.  بود ، این هزینه

توسط سازما  ننظنام      یکی از موارد مذکور، دریافت حق عضویت های اجباری        

نام یا تمدید عضنوینت مشناهنده            است. بعد از ورود به سایت نظام جهت ثبت         

باشد و تمدید باالجبنار بصنورت      ساله موجود نمی شود که گزینه تمدید یک    می

ساله صورت خواهد گرفت. در ضمن برای افرادی که حتی سالها              دوساله یا پنج  

اند نیز سننوات مناضنی       در حوزه دامپزشکی کار نکرده و پروانه اشتغال نداشته   

گردد که باید حق عضویت برای آ  سالها و آ  هم بنا         بعنوا  بدهی منظور می   

تعرفه روز پرداخت شود! همچنین با توجه به اینکه جهت تمدید پروانه، آپنلنود                

رسید پرداخت حق عضویت کافیست، پس در زما  تکمیل فرایند تمدید پروانه، 

وجود کارت عضویت ضرورتی ندارد. فلذا درخواست کارت عضویت در سناینت        

نظام در هنگام تمدید عضویت باید بصورت اختیاری باشد؛ ولی نکته عجنینب               

اینجاست که امکا  غیرفعال کرد  تیک صدور کارت وجود ندارد و بصنورت              

شود و ضنمنن        اجباری از اعضاء هزینه صدور و ارسال کارت عضویت اخذ می          

اینکه تاخیر در ارسال کارت نیز بارها مورد اعتراض بعضی اعضاء قرار گرفنتنه               

 است.

منبع دیگر درآمد نظام دامپزشکی از اعضاء، برگزاری کالسهای بازآموزی است          

شنود.     که برای کسب امتیازات الزم جهت صدور یا تمدید پروانه برگزار منی             

هنای واسنط و          صرفنظر از کیفیت این کالسها و حواشی مربوط به شرکنت          

های آنها شده است،      منتفعین این کالسها که به نوبه خود باعث افزایش هزینه         

های صنفنی   های باالی آنها در مقایسه با کالسهای بازآموزی سایر نظام        هزینه

مثل نظام پزشکی )که حتی گاهی با جذب اسپانسر بصورت رایگنا  بنرگنزار                 

 گردند( همواره مورد اعتراض اعضاء بوده است. می

 1411سال اول/شماره یکم/ آذرماه 

های صنفی نسبت  در گام نخست همانند سایر نظام

سازی و انتشار بیالن مالی سالیانه سازمان  به شفاف

 دکتر میرجالل سیدرسولی نظام دامپزشکی اقدام شود

 دامپزشک
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و یا در حالی که سازمان نظام دامپزشکی در مورد وظایف ذاتای              

ها نظیر حق و حقوق       خود در خصوص رسیدگی به برخی بالتکلیفی      

های بخش خصوصای،      بهداشتی، ابالغ به موقع تعرفه    -مسئولین فنی 

برگزاری به موقع انتخابات نظام دامپزشکی و... روشی منفعالناه در           

پیش گرفته است، اخباری از سازمان نظام در خصوص پارداخاتای             

ها در برخی ماوارد       های غیرمتعارف به کارمندانش )که طبق شنیده       

بهداشتی بیشتر است!(،     -حتی از اشل مصوب برای یک مسئول فنی       

های پر زرق و بارق بارای             تخصیص بودجه برای خرید ساختمان    

توجهی به وضعیت رفاهای اعضاا و            شورای نظام برخی استانها، بی    

تبدیل صندوق تعاون و رفاه سازمان به یک بنگاه اقتصادی کاه از               

یک سو از شمال و رویان گرفته تا جناوب و کایاش اقادام باه                      

نماید و از ساوی       های الکچری می   سازی و ساخت شهرک     آپارتمان

کند ولای   دیگر بعنوان مثال هزینه بیمه تکمیلی را از اعضاء اخذ می      

های بایاماه پارداخات           آنرا در حساب خود نگه داشته و به شرکت        

شوند و اخباری از ایان         کند و اعضا از بیمه تکمیلی محروم می         نمی

 رسد! دست به گوش می

بنابراین اعضای نظام دامپزشکی این حق را بر خود قائلند تاا از               

کرد آنچه به عناوین مختلف از جیب آناهاا بارداشاتاه                 روند هزینه 

شود، آگاه شوند و اصوال این نظام دامپزشکی است که باایاد در         می

راستای منافع اعضاء خود حرکت کند و نه اینکه به اعضاء خود باه              

ها و ریاخات و           دیده منبع درآمد کارمندان و رفع و رجوع هزینه        

هاای     پاشهای تشکیالت خود بنگرد. چرا که این تحمیل هازیاناه             

اضافی، همان چوبی است که نظام دامپزشکای بار چارع اعضااء                 

 گذارد. می

هاای     گردد در گام نخست همانند سایر ناظاام          فلذا پیشنهاد می   

سازی و انتشار بیالن مالی سالیانه ساازماان          صنفی نسبت به شفاف   

نظام دامپزشکی اقدام شود تا بلکه کمتر شاهد بارخای حاواشای                

 باشیم.

همچنین در کنار وجود برخی تناقضات در قوانین و عامالاکارد               

ای از      سازمان نظام دامپزشکی کشور )که باعث شده است که عاده  

تر از     و در مباحث جدی     »شتر گاو پلن   «همکاران به طنز از لقب      

 برای این سازمان استفاده کنند!(، یکی از نقدهای   »خصولتی«واره 

اصلی اعضا به نظام دامپزشکی، انفعال این سازماان در بارخای               

بزنگاه هاست که تلفیق تناقضات قانونی با انفعاال ایان ساازماان،                

بارد.     گاهی دست به دست هم داده و صنف را بیشتر به محاق مای             

های روز این سازمان، تالش سازماان داماپازشاکای               یکی از چالش  

کشور برای تغییر قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور اسات. هار              

چند که تغییر در برخی قوانین سازمان نظام و بروزرسانی آنها الزم           

رسد ولی بایستی مشخص گردد که اختیاار باررسای و            به نظر می  

نویس ارائه شده به مجلس از سوی سازمان دامپزشکای            تدوین پیش 

برای تغییر قانون سازمان نظام دامپزشکی باراسااس کادام مااده               

 قانونی صورت گرفته است و همچنین نام و صالحیت اعضاء هیئت 

ناویاس مشاخاص شاود و              کارشناسی بررسی کننده این پیش    

 ابهامات دیگری که باید پاسخ داده شود.

پس شایسته است که سازمان نظام دامپزشکی کشاور در ایان             

برهه بسیار حساس از موضع انفعال خارج شده و در اسارع وقات                

موضع شفاف خود را به اقدام سازمان دامپزشکی کشور در تاالش              

 برای تغییر قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور اعالم کند.

دانم که برخالف نظر بارخای         در پایان، ذکر این مهم را واجب می       

دوستان، شخصا در کل موافق وجود یک نظام صنفی همانند سایار            

صنوف برای صنف دامپزشکی هستم؛ ولی یاک ناظاام صانافای              

قدرتمند، قاطع، همراه با اعضاء، غیر وابسته و به معاناای واقاعای                

 واقعی. NGO»یک«کلمه: 
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گردد در گام نخست هماننظد سظایظر            پیشنهاد می 

ساز  و انظ ظشظار         ها  صنفی نسبت به شفاف      نرام

بیالن مالی سالیانه سازمان نرام دامپزشکی اقدام       

 شود تا بلکه کم ر شاهد برخی حواشی باشیم



سازما  های مردم نهاد، همیشه با انگیزه های مترقیانه غیر سیاسی و فارغ از                

اهداف حاکمیتی در جهت اهداف بخشی از جامعه تاسیس می گردند. بالطبع، بننا               

بر تعریف این نهادها در قانو ، آنچه در اولویت اول تصممیات و پیگیری ها قنرار              

های سیاسی، اقتصادی و منفعت       می گیرد، منافع جامعه هدف بدو  دخالت انگیزه       

 طلبانه شخصی است. 

در خصو  سازما  نظام دامپزشکی و بر اساس ترکیب شورای مرکزی هرچند         

نفر منتخب نمایندگا  شوراهای استانی حائز اکثریت شنورای منرکنزی               9تعداد  

هستند، ولی با توجه به ترکیب شوراهای استانی گاهی اینن اسنتنقنالل منورد                    

تشکیک قرار می گیرد، از این رو به نظر می رسد گاهی شرایط تصمیم گیری در      

 سمت و سوی اهداف تعریف شده سازما  قرار نمی گیرد. 

متاسفانه در شرایط حال حاضر، گاهی سکوت طوالنی توسط شورای منرکنزی             

نظام دامپزشکی،  در بر خورد با مسائل روز دامپزشکی  که منافع عمومی اعضای               

آ  را هدف می گیرد، شائبه انفعال و یا عقب نشینی در برابر تصمیمات حاکمیتنی        

را به اذها  متبادر می سازد، که از جدیدترین این موارد می توا  طرح هنمنینار                   

 دامپزشک را مثال زد. 

متاسفانه در تعریف ارکا  سازما ، شوراهای استانی نظام دامپزشکی از حداقنل          

قدرت و عدم استقالل کافی در تصمیم گیری ها برخوردار نیستند، هرچند با توجه            

به ماهیت قانونی سازما  نظام دامپزشکی نمی توا  قدرت تقنینی برای شوراهای        

استانی در نظر گرفت، ولی آنچه مشهود است این شوراها به نوعی نمنایننندگنا                  

اجرایی شورای مرکزی بوده، که توا  هیچ دخالتی حتی در چارت سازمانی دفاتر و 

باالتر از آ  تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه انتخابیه بر اسناس شنراینط                  

 بومی و منطقه ای خود را ندارند. 

با توجه به مسائل متعدد در سال های اخیر می توا  به این نکته اندیشید کنه                  

شاید جز پوسته ای ظاهرفریب از سازما  نظام دامپزشکی باقی نمانده است، بنه               

نحوی که تمام رسته های دامپزشکی با این مشکالت آشنا و همراه هستند و بنا            

عنایت به مواردی که ذکر آ  رفت، شاید بتوا  گفت ایجاد استقالل عملیاتنی و                

ورود منسجم تر و قوی تر شوراهای استانی در تصمیم گیری ها، و هنمنچنننینن       

استقالل این شوراها در نظارت بر عملکرد سازمانها و ننهنادهنای منرتنبنط بنا                   

دامپزشکی توانایی سازما  نظام دامپزشکی کشور را در حصنول اهنداف خنود،                

 توانمندتر می سازد. 

هر چند برخی تصمیم گیری ها در مراجع حاکمیتی و باال دستی بنابر ماهیت و               

جایگاه قانونی شوراها، قدرت عمل را از شوراها در تغییر یا تصمیم و نظنارت بنر                

آنهاسلب می نماید، ولی در خصو  بسیاری از تصمیمات با توجه بنه ارتنبناط                  

تر شوراهای استانی با انجمنهای صنفی، می تواند منجر به تصمیم گینری    منسجم

های منطقی تر گردد، که از این موارد می توا  به تاثیر مستقیم تصمیمات متخذه 

قانو  افزایش بهره وری بر فعالیت و شغل دامپزشکنا    1در کمیسیو  های ماده     

 اشاره کرد.  

به سرانجام نرسید  تکلیف آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، به ویژه مواد        

، طرح هایی مانند همیار دامپزشک و ادعای اعطای کد نظام دامپزشکی            19و    11

به افراد و آ  هم توسط سازما  دامپزشکی، بعنوا  سازمانی که متولنی تناینیند                  

صالحیت جهت اعطای شماره نظام به افراد نیست، وجود و حضور درمانگرا  غیر           

مجاز که طرحهایی چو  همیار دامپزشک می تواند به افزایش آ  دامنن بنزنند،                 

وجود شبکه توزیع غیرقانونی دارو به ویژه در بستر فضای مجازی و نبود  مساعی 

کافی در پیگیری این مشکالت از جمله دیگر مسائلی است که می تواند اهمینت               

 استقالل شوراهای استانی را نمایا  سازد. 

با توجه به تعلل و عدم تدوین یک قانو  انتخابات اساسی برای شوراهای نظام  

دامپزشکی و تشویش و بی نظمی در اجرای انتخابات در دوره های گذشته و بنه            

ویژه دوره کنونی، به نظر می رسد دخالت و نظارت بیشتر سازما  نظام دامپزشکی 

کشور بر آیین نامه ها و دستورالعملهای سازمانهای ذی ربط و بازنگری در قوانین              

به ویژه دستورالعمل های اجرایی سازما  در خصو  جایگاه و قدرت شنوراهنای      

استانی بار دیگر پویایی الزم در عملکرد نظام دامپزشکی و بهبود اقبال عنمنومنی       

 اعضای نظام دامپزشکی را به دنبال داشته باشد. 

 

 1411سال اول/شماره یکم/ آذرماه 

 

 دکتر کامران شماعی

 دامپزشک

 

 16 1411سال اول/ شماره دوم/ دی ماه 

 نظام دامپزشکی؛ از خیال تا عمل!

شوراها  اس انی نرام دامپزشکی از حداقل قدرت و عدم 
 اس قالل کافی در تصمیم گیر  ها برخوردار نیس ند



سازما  نظام دامپزشکی بزرگترین سازما  غیر دولتی که قرار بود بعنوا  متولی بخش              
خصوصی نقشی بی بدیل در ساماندهی، حمایت، نظارت، پشتیبانی و... از بخش خصوصی             
بردارد . اما مانند خیلی از موارد دیگر ایجاد تشکلها در کشور بدو  چشم انداز وسیع آینده                  
از توانایی، امکانات و ظرفیتهای بخش خصوصی تنها بر اساس ضرورتهای موجود آ                  
زما  توسط تفکری دولتی که میتوا  در بند بند قانو  تاسیس آ  مشاهده نمود، آغاز                   

 بکار کرد.

شاید در زما  تاسیس، وظایف و توقعات از آ  سازما  با توجه به جمعیت فعالین این                  
صنف و همین طور وظایف محوله به آ  جوابگوی چارت سازمانی آ  بود . اما به مرور                    
زما  با واگذاری هایی که قوانین بعدی به سازما  نظام واگذار نمودند، نظام مخصوصا در            
حوزه وظایف واگذار شده  سازما  دامپزشکی وارد چالش هایی شد که به نظر بنده با                     
وجود نداشتن زیر ساخت مناسب سخت افزاری و نرم افزاری و حتی برخی مقاومت های                
ارگا  حاکمیتی که همچنا  نیز ادامه دارد توانست با نمره قبولی از این مرحله گذر نماید.                
در شرایط فعلی با توجه اعضای خانواده بزرگ عضو سازما  نظام دامپزشکی، وجود                   
وظایف متعدد در خصو  اعضا و بهره بردارا  این حوزه، حضور شاغلین فراوا  زیر نظر                
نظام سازما  نیازمند پوست اندازی می باشد. اصالح قوانین بیش از هر زما  دیگری                  
احساس می شود. این تغییرات می تواند از ترکیب شورای مرکزی تا چارت اداری                      
شوراهای استانی را در بر گیرد. افزایش دانش آموختگا  دانشگاهی در کنار کاهش                    
جمعیت دامی شرایط کار در این حوزه را سخت تر از گذشته نموده است که بالطبع وظیفه                 

 سازما  بعنوا  متولی بخش را پیچیده تر می نماید.

از چالش های پیش روی سازما  تالش درجهت کاهش دانش آموختگا  دانشگاهی              
و اعالم نیاز سالیانه بر اساس قانو  افزایش بهره وری در خصو  نیاز کشور خواهد بود.                 
از سویی دانش آموختگا  موجود بر اساس روندی آموزش می بینند که شاید در سالهای                
دور متناسب بازار کار دامپزشکی بود اما با تغییر حوزه های کاری، دیگر آموزه های کسب                
شده جهت فعالیت در بازار فعلی مناسب نمی باشند و تالش در جهت آموزش این                      
همکارا  برای حضور بهتر در فضای کسب و کار چالشی دیگر برای سازما  خواهد بود                 
که شاید بتوا  با همکاری موثر با حوزه های دانشگاهی هم تعداد پذیرش و هم نحوه                    
آموزش را جهت حضوری بهتر فراهم نمود. متاسفانه تعلیمات دانشگاهی تنها بر پایه ورود              
به بخش دارو و درما  بوده و هیچ تالشی در جهت حضور در حوزه هایی مانند تولید و                     
پرورش نبوده است. ساختار سازما  با اکثریتی از نمایندگا  وزرای محترم همیشه امکا               
حضور نمایندگانی از بخش خصوصی را در راس سازما  فراهم نخواهد نمود. شاید حضور              

روسای دولتی و همسو با دولت در طی سالیا  گذشته در پیشبرد امور کلی سازما  موثر                  
علت عمده مشکالتی را برای بدنه ایجاد می نمایند؛ تضاد دیدگاه                  1بوده اند اما به       

احتمالی مدیریت با دولت همیشه چالشی بزرگ می باشد و همینطور عدم اشتغال روسای               
 سازما  در بخش خصوصی امکا  درک کامل مشکالت را برایشا  فراهم نمی نماید.

در فردای پیش رو، سازما  نظام چاره ای ندارد تا جهت حفظ تواز  و ارتباط موثر بین          
بخشهای مختلف دامپزشکی، نقشی بیش از امروز در تدوین دستورالعملها، آیین نامه ها               
و ... برای شاغلین این حوزه بر اساس سیاستهای کلی حاکمیت داشته باشد. حضور                    
انجمن ها، کانو  ها و تشکلهای فعالین هر حوزه در صورت استفاده مناسب می توانند                  
بازوهای مهمی برای سازما  باشند. انتظار از سازما  برای مسیر پیش رو، سازمانی با                  
ساختاری مدر  در استاندارد سازی حوزه های کاری فعال در آ  متناسب با شرایط روز و                 
ایجاد بستری با امنیت شغلی برای فعالین بخش خصوصی و دفاعی شایسته تر از فعالین                

تسهیالتی برای اعضا، تدوین دستورالملها     -حوزه دامپزشکی، توانا در ارایه خدمات رفاهی       
و آیین نامه های جاری با توجه به سیاست کلی ارگا  حاکمیتی نه بصورت کلی بلکه بر                   
اساس شرایط و شکل ارایه خدمات متفاوت هر جغرافیا، توانایی دفاع موثر از اعضا در                    
قبال مشکالت بین حوزه ای و خارج از آ   شرایط و برهه کنونی قطعا سازما  نیازمند                    
پوست اندازی کاربردی با هدف حضور موثر و تاثیر گذار تر بخش خصوصی در بدنه                     
اجرایی و تصمیم گیری سازما  و توانایی و توانایی حضور و ایجاد حلقه گمشده بین دو                  
ضلع دیگر خانواده بزرگ دامپزشکی یعنی دانشگاه و سازما  دامپزشکی با بخش                    

 خصوصی است.

شاید اگر اعضای دانشگاهیا  دامپزشکی و سازما  دامپزشکی در بخش خصوصی                
حضوری موثر داشتند؛ نگاهی متفاوت به مشکالت این بخش نیز ایجاد می شد. درک                  
بهتر این موضوع را در حوزه پزشکی می توا  به عینه دید اکثریت اساتید و مسئولین                     
وزارت بهداشت حتی وزرای محترم بعلت حضور در بخش خصوصی در تدوین هر آنچه                
ابالغ و یا تصمیم گیری می نمایند. نگاهی دیگر به مقوله مشکالت و نتایج تصمیم                     
گیری هایشا  با توجه به لمس مشکالت احتمالی دارند؛ مثال واضح در حالیکه تعرفه                  

دامپزشکی هنوز ابالغ نشده مراحل ابتدایی تعرفه پزشکی            1411بخش خصوصی سال     
 برای سال آتی تایید گردیده است!

 دکتر کامیار محمدزاده

رئیس انجمن صنفی استان کرمانشاه و 

 عضو هیات مدیره کانون سراسر  انجمن ها  درمانگاه ها و مراکز مایه کوبی 

متاسفانه تعلیمات دانشگاهی تنها بر پایه 

ورود به بخش دارو و درمان بوده و هیچ 

تالشی در جهت حضور در حوزه هایی مانند 

  تولید و پرورش نبوده است
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هرگاه سخن از عملکرد نظام دامپزشکی به میا  می آید اکثر منتقدین این               

سازما  را با نظام پزشکی مقایسه می کنند و خواهند گفت که نظام پزشکی                 

خیلی قوی تر و جلوتر از ماست. حال باید دید که واقعا چه اتفاقی افتاده که                    

سازما  نظام دامپزشکی همیشه درگیر مشکالت گاها پیش پا افتاده می باشد              

 در حالیکه نظام پزشکی پویا ، سیستماتیک و رو به جلوست.

با یک نگاه ساده به ساختار و قوانین سازما  نظام دامپزشکی و پزشکی شاهد  

 وابستگی شدید این سازما  در سیطره نهاد ها و ادارات دیگر خواهیم بود. 

اهداف تبیین شده هر دونظام در تدوین نگارش قانو  تقریبا یکی می باشد               

اما در بررسی حیطه وظایف و اختیارات شاهد وابستگی شدید قوانین هستیم و               

 »همکاری«می بینیم که در اغلب بند های اختیارات نظام دامپزشکی از واژه               

 استفاده شده است . 

به هر صورت انتظارات و توقعات زحمتکشا  و شاغلین دامپزشکی از بدنه               

کامال دولتی سازما  و نظام دامپزشکی در انجام اهداف عالیه دامپزشکی چندا            

زیاد نیست. شاید گاهی فقط گوش داد  به صداهای همکارا  دردمند، التیامی             

بر درد درمانگرا  بی منت و سربازا  عرصه سالمت غذایی و بهداشتی کشور               

 باشد.

در سال های اخیر شاهد فشارهای زیادی به همکارا  درمانگر دامپزشک بوده 

ایم و در این راه سازما  نظام دامپزشکی که وظیفه اصلی او  دفاع از حقوق                  

 صنفی ماست ، اقدام و فعالیت موثری انجام نداده است، مسائلی همچو  :

 . مالیات1

قانو  سازما  نظام دامپزشکی قید شده است که سازما             3ماده    11در بند   

باید با مراجع ذی ربط در تعیین میزا  مالیات همکاری الزم را انجام دهند ، این 

در حالی است که همکارا  درمانگر ما عالوه بر صرف وقت و هزینه های                   

جانبی زیاد بر خالف پزشکا  باید هزینه درما  خود را بر اساس تعرفه سال                  

ماه از سال تعرفه های سال        11های گذشته دریافت کنند )چو  هنوز با گذشت   

ابالغ نشده است( و متاسفانه مالیات خود را حتی باالتر از پزشکا  و به                  1411

 روز پرداخت نمایند.

 

 . تعرفه ها1

هر ساله نظام دامپزشکی در ابالغ تعرفه های خدمات دامپزشکی با مشکالت            

عدیده ای مواجه است که همگی ناشی از وابستگی شدید این سازما  به نهادها   

و تصمیمات باال دستی دارد و این موضوع بزرگترین اجحاف به دامپزشکی و                

 بخش خصوصی است.

درصد به حقوق کارگرا  افزوده شد و تقریبا          57میزا     1411در ابتدای سال    

درصدی در تمام اقالم هستیم، ولی هنوز تعرفه های خدماتی              41شاهد تورم   

 ابالغ نشده است و این ظلم آشکار به بخش خصوصی می باشد. 1411سال 

تعرفه های بخش غیر      ابالغقانو  سازما  نظام پزشکی       3ماده  “  ک”  در بند   

تعیین دولتی بر عهده نظام پزشکی است در حالیکه نظام دامپزشکی فقط وظیفه        

 تعرفه ها را بر عهده دارد.  و تنظیم

 

 چالشها ، کارکرد ها و انتظارات از سازمان

 نظام دامپزشکی 
 دکتر ایمان امیران

دبیر انجمن صنفی درمانگاه ها  دامپزشکی 

 استان خراسان رضو  کلینیسین دام کوچک

اهداف تبیین شده هر دو نظام 

در تدوین نگارش قانون تقریبا 

یکی می باشد اما در بررسی حیطه 

وظایف و اختیارات شاهد 

وابستگی شدید قوانین هستیم و 

می بینیم که در اغلب بند های 

اختیارات نظام دامپزشکی از واژه 

 استفاده شده است.  »همکاری«
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 . هیات بدوی و انتظامی نظام3

سالهاست که قوانین هیات بدوی و انتظامی نظام دامپزشکی بدو  تغییر و                

اصالح باقی مانده است و رای های صادره به هیچ عنوا  با نوع تخلف همخوانی      

ندارد. در سیستم فرسوده هیات بدوی که فقط بر اساس مشکالت تولید کننده ها          

تدوین شده است اصال به مشکالت جدید در حیطه درما  حیوانات خانگی نگاه              

کارشناسانه ای نشده و لذا این قوانین هیچ گونه بازدارندگی حقوقی برای                    

 متخلفین پروانه دار و بدو  پروانه ایجاد میکند .

 . عدم حمایت از همکارا  در مقابل نهاد های حقیقی و حقوقی4

حمایت از حقوق صنفی دامپزشکا  و سایر رده های حرفه دامپزشکی در برابر              

اشخا  حقیقی و حقوقی  یکی از اهداف سازما  دامپزشکی  می باشد، متاسفانه     

قانو  در حیطه اختیارات نظام هیچگونه وظیفه ای برای نظام در این               3در ماده   

باب در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل سال هاست همکارا  ما در مقابل                

با قوانین لحظه ای صادر شده از هر ارگانی به مشکالت عدیده بر می خورند و                  

توا  حل مساله رو ندارند و همه چیز را به قضا و قدر باید واگذار کرد، مسایلی                    

 همچو  قوانین شهرداری ها ، عوارض صنفی و ..... ناگفته های زیاد... .

 . اختیارات پایین شوراهای استانی5

قطعا سازما  نظام دامپزشکی در تهرا  نقش اساسی در سیاست گذاری و                

مدیریت امور داراست. اما فرصت و توا  کافی برای حل یکایک مشکالت ریز و               

جزئی اعضا نظام را در نقاط مختلف کشور را نخواهد داشت ، بدین منظور باید                 

امکا  تصمیم گیری و اقدامات خا  را به شوراهای استانی واگذار نمود و قدرت        

اجرایی شورا های استانی را افزایش داد تا شورا ها در موارد اختصاصی و منطقه                

 ای امکا  تصمیم گیری و حل مساله را پیدا کنند.

 . توجه ناکافی به پتانسیل کاری انجمن های صنفی و کارگروه های مشورتی6 

سخن از کمی و کاستی ها در یک سیستم  وابسته خیلی زیاد است، بهترین                  

کار این است که به جای سخن گفتن از کم کاری و نقصا  ها به فکر راه حل                    

سازنده باشیم.  به نظر بنده در شرایط کنونی بهترین راهکار برای برو  رفت از                 

برخی بن بست های حقوقی و قانونی تقویت انجمن های صنفی می باشد. از                  

طرفی سازماندهی کارگروه های تخصصی در نظام کشوری و همچنین شورا               

های استانی بسیار ضعیف بوده و برای افزایش راندما  و پیگیری مسائل باید به               

 فکر تقویت زیر مجموعه های سیستم باشیم.

ا  شااهلل با کمک یکایک اعضا عضو نظام و همکارا  بخش خصوصی و                  

 دولتی عضو نظام شاهد عملکرد موثرتر نظام دامپزشکی خود باشیم.

به جای سخن گفتن از کم 

کاری و نقصان ها به فکر راه 

حل سازنده باشیم. در شرایط 

کنونی بهترین راهکار برای 

برون رفت از برخی بن بست 

های حقوقی و قانونی 

تقویت انجمن های صنفی 

 می باشد. 





از کلیه دامپزشکان، پیرادامپزشکان و تمامی فعاالن عرصه دامپزشکی و        
صنایع وابس ه دعوت می شود در صورت عالقه، نسبت به ارسال مقظالظه،           

یادداشت یا نرر خود در زمینه مظووظوس سظومظیظن شظمظاره نشظریظه تظا                                      
 د  ماه جار  اقدام فرمایند. 20

 موووس:

 »دامپزشکان مسئول فنی؛ قربانیان گمنام« 

 کلمه ۰555تا  055حجم مطلب: بین 

 به همراه عکس نویسنده مطلب wordبه صورت فایل 

 صفحه تریبون آزاد؛ ارسال مطلب خارج از موووس ماهنامه

 

 راه ها  ارسال مطالب و پیشنهاد سوژه

 برا  شماره ها  بعد : 

http://T.me/fakhtehshoma  آید  تلگرام 

   info@fakhtehnews.irایمیل 

 95559955000000سامانه پیامک: 


