
  
 

 

 

 : و مدیریت بیماری های دامیاداره بهداشت 

 

 

 

 جدول برنامه ریزی برای رفع گلوگاه 

 

 

 

 

 

 

 

واحد سازمانی  مسئول انجام نام فعالیت
 مجری

شرح انواع فساد  شرح فعالیت
 احتمالی فعالیت

علت فسادزا 
 بودن

برای راهکار پیشنهادی 
 رفع گلوگاه

توزیع واکسنننا هننای 
دامی در سنننمر مراکز 

 توزیع واکسا 

رئیس اداره 
بهداشت و 
مدیریت 

 بیماریهای دامی 

رئیس اداره 
دامپزشکی 

شهرستان های 
 تابعه 

توزیع واکسا 
جهت هریک از 
مراکز توسط 
مسئول مبارزه 

 شهرستان 

با عنایت به توزیع 
واکسا رایگان و وجود 

 واکسا های مشابه
بهادار در مراکز بخش 

خصوصی احتمال 
استفاده از واکسا 

های رایگان بصورت 
خصوصی توسط افراد 
مایه کوبی وجود دارد  

. 

به صورت 
غیرقانونی 

واکسا های 
رایگان را به 

صورت بهادار و 
آزاد در بیا 
متقاضیان 

 توزیع نمود . 

با نظارت مستمر در محل توزیع و 
از  دامداریهای اعالم شده می توان

 نحوه توزیع اطالع حاصل نمود . 

زمان شروع  درصد فعالیت فعالیت ردیف
 فعالیت

زمان پایان 
 فعالیت

واحد 
 مجری

 توضیحات ضروری 

عدم توزیع واکسا  1
های رایگان با شماره 
سریال مشخص به 
مراکز توزیع واکسا 

 بخش خصوصی

سازمان  29/12/1400 01/01/1400 100
دامپزشکی 

 کشور 

شماره سریال واکسا های 
رایگان بخش دولتی با 

شماره همان نوع واکسا 
در بخش خصوصی 

 متفاوت باشد . 

نصب لیبل با عنوان  2
رایگان و غیرقابل 

فروش بر روی شیشه 
واکسا های بخش 

 دولتی 

اداره کل  29/12/1400 01/01/1400 100
دامپزشکی 

استان 
 قزویا 

لیبل ها غیرقابل مخدوش 
 شدن باشد . 



  
 

 

 

 طیور ، آبزیان و زنبور عسل : اداره بهداشت مبارزه با بیماریهای گلو گاه 

مسئول  نام فعالیت
 انجام

واحد سازمانی 
 مجری

شرح انواع فساد  شرح فعالیت
 احتمالی فعالیت

علت فسادزا 
 بودن

راهکار پیشنهادی 
 برای رفع گلوگاه

تائیدیه جوجه 
 ریزی 

ئول  مسنننن
اداره 

هداشنننت  ب
مبننارزه بننا 
های  ماری بی
طننیننور ، 
آبننزیننان و 
 زنبور عسل

اداره دامپزشکی 
 شهرستان های تابعه

تائیدیه جوجه ریزی فارمهای 
نیمچه گوشتی در سامانه 

GISو سماسط 

بدون  جه ریزی  ید جو تائ
ید  تائ مدارک الزم ) خذ  ا
نی فننارم و  ف ئول  مسننن

روانه بررسی تاریخ اعتبار پ
 واحد( 

عنندم احننراز 
شنننرایط الزم 
جهننت  فننارم 

 جوجه ریزی 

چک کردن توسط 
 مسئول باالتر

 

 طیور ، آبزیان و زنبور عسل : اداره بهداشت مبارزه با بیماریهای اقدام 

درصد  فعالیت ردیف
 فعالیت

زمان شروع 
 فعالیت

زمان پایان 
 فعالیت

توضیحات  واحد مجری
 ضروری 

انعکاس موضوع به سازمان دامپزشکی کشور بدیا  1
 صورت که جهت تایید گواهی بهداشتی در سامانه

gis  به صورت هوشمند توسط سامانه تاریخ اعتبار
پروانه بررسی و در صورت عدم اعتبار به طور 

 خودکار از تایید گواهی خودداری گردد. 

اداره دامپزشکی  29/12/1400 01/01/1400 100
شهرستان های 

 تابعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی گلوگاه 

 

 

 

 اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی  اقدام

 

 

 

 

واحد سازمانی  مسئول انجام نام فعالیت
 مجری

شرح انواع فساد  شرح فعالیت
 احتمالی فعالیت

راهکار پیشنهادی برای  علت فسادزا بودن
 رفع گلوگاه

لی  تبننام مننا مع ار ق
نی و  ف یا  ل ئو مسننن

( با 19بهداشننتی )ماده 
 کارفرمایان

اداره کل 
دامپزشکی با 

همکاری شورای 
نظام دامپزشکی 

 استان

اداره نظارت بر 
بهداشت عمومی و 
مواد غذایی اداره 

 کل

کلیه واحدهای تولیدی 
مشمول می بایست تحت 
نظارت بهداشتی بر فرایند 
تولید تا عرضه نسبت به 
بکارگیری مسئول فنی 

بهداشتی )دکتر دامپزشک( 
 اقدام نمایند

مل و عدم اعمال کا
بایسته نظارت 

بهداشتی بر مراحل 
 –تولید و عرضه 
احتمال وقوع 

 تخلفات بهداشتی

بدلیل دریافت حقوق و مزایا ز 
کارفرما احتمال تبانی و یا 

عدم اعمال نظارت بهداشتی 
 احتمال می رود

پیش بینی و تامیا بودجه 
حقوق و مزایای مسئولیا فنی 

بهداشتی از محل اعتبارات 
ور یا تامیا بودجه سالمت کش

اعتبارات از محل خرید 
 خدمت و ...

اجرا و اعمال نظارت 
بر فعالیت صدور پروانه 
واحدهای پرورش دام 

و طیور و آبزیان 
قانون  5مشمول ماده 

نظام جامع دامپروری 
 کشور

سازمان 
 دامپزشکی کشور

اداره کل دامپزشکی 
استان/اداره نظارت 
 بر بهداشت عمومی

مل بر اساس ایا دستورالع
فرایند اجرایی صدور پروانه 

توسمشورای نظام 
دامپزشکی استان ها می 
بایست نظارت و رسیدگی 

 گردد

احتمال تخلف از 
ضوابط ، عدم 

رعایت حرایم و 
صدور پروانه نا 

منمبق با ضوابط و 
تممیع مالی 

 کارشناسان بازدید

تممیع مالی کارشناسان بدلیل 
 حجم باالی سرمایه گذاری

شیوه نامه  تسریع در تدویا
نظارتی بر اساس دستورالعمل 

اجرایی قانون نظام جامع 
 دامپروری کشور

درصد  فعالیت ردیف
 فعالیت

زمان شروع 
 فعالیت

 توضیحات ضروری  واحد مجری زمان پایان فعالیت

قمع ارتبام مالی مسئولیا  1
( 19فنی و بهداشتی )ماده 

 با کارفرمایان

اداره نظارت بر  29/12/1400 01/01/1400 100
بهداشت عمومی 

 اداره کل

روش صورت  3بر اساس دستور العمل به 
قرارداد از طریق بانک عامل  -1می پذیرید 

از طریق نظام سبز سالمت سازمان نظام  -2
از طریق صندوق  -3دامپزشکی کشور 

 حمایت از توسعه بخش کشاورزی

تدویا شیوه نامه نظارتی  2
بر عملکرد شوراهای نظام 

امپزشکی در زمینه صدور د
پروانه واحدهای پرورش 

دام ، طیور ، آبزیان 
قانون  5مشمول ماده 

نظام جامع دامپروری 
 کشور

اداره نظارت بر  - - -
بهداشت عمومی 

بازرسی –اداره کل 
 و حراست اداره کل

با عنایت به دستورالعمل اجرایی قانون نظام 
جامع دامپروری کشور تا کنون شیوه نامه 

 نظارتی تدویا و ابالغ نشده است 



  
 

 

 اداره تشخیص و درمان گلوگاه 

مسئول  نام فعالیت
 انجام

انواع فساد  شرح شرح فعالیت واحد سازمانی مجری
 احتمالی فعالیت

علت فسادزا 
 بودن

راهکار 
پیشنهادی برای 

 رفع گلوگاه

صدور پروانه و 
موافقت های 

اولیه تولید دارو 
 ودرمان

اداره 
تشخیص و 

 درمان

واحد دارو ودرمان 
سازمان دامپزشکی 

 کشور

بازدید و بازرسی از 
خموم تولید و مواد 
اولیه و نظارت روی 
اجرای دستورالعمل 
ها و جمع بندی 
 مستندات الزم

استفاده از مواد اولیه 
غیر مجاز،عدم 

رعایت فرموالسیون 
 و ضوابط تولید

ارتباطات با 
مسئولیا 

انجام و چشم 
چوشی از 

 رعایت قوانیا

ارائه کلیه 
خدمات صدور 

پروانه به 
صورت آنالیا 

 و سامانه ای

 اداره تشخیص و درمانمقابله 

 

زمان پایان  زمان شروع فعالیت درصد فعالیت فعالیت ردیف
 فعالیت

توضیحات  واحد مجری
 ضروری 

اعالم نواقص سامانه های  1
 صدور پروانه

تشخیص و  29/12/1400 1/1/1400 50
 درمان

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره قرنمینه و امنیت زیستی گلوگاه 



  
 

نام 
 فعالیت

واحد سازمانی  مسئول انجام
 مجری

شرح انواع فساد  شرح فعالیت
 احتمالی فعالیت

علت فسادزا 
 بودن

راهکار پیشنهادی برای 
 رفع گلوگاه

هویت 
گذاری 
وپالک 

کوبی دام 
 زنده

اتحادیه ها وتعاونی 
های دامداران وبیمه 
بانک کشاورزی و 

کوبی مراکز پالک 
بخش خصوصی 

 دامپزشکی

معاونت بهبود 
تولیدات دامی 
سازمان جهاد 

 کشاورزی

پالک کوبی گوش دام 
رقمی  15با پالک 

 بارکد دار 

عدم پالک کوبی دام 
وفروش پالک بصورت 
دستی به دامدار ودالل 

 ها

جابجایی 
وحمل غیر 
مجاز دام از 
مناطق مجاز 

به سمت 
مرزهای 
خروجی و 

 بلعکس

نظارت وکنترل بر مراکز 
پالک کوبی وتمبیق تعداد 
پالک های گزارش شده با 

اطالعات  ثبت شده در 
سامانه هویت گذاری دام 

 زنده  

 اداره قرنمینه و امنیت زیستیجدول برنامه ریزی برای رفع گلوگاه 

 

زمان شروع  درصد فعالیت فعالیت ردیف
 فعالیت

زمان پایان 
 فعالیت

توضیحات  واحد مجری
 ضروری 

مبارزه مصوبات کارگروه  1
 با قاچاق دام زنده

مورخ  8802/1910/00
13/4/1400 

درصد  80بیش از 
 -دامداری های صنعتی

درصد در  30بیش از 
دامداری های سبک 

 وروستایی

 وتعاونی ها اتحادیه مستمر   1400تیر ماه 
 وبیمه دامداران های

 و کشاورزی بانک
 کوبی پالک مراکز

 خصوصی بخش
 دامپزشکی

 _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 : استان سطح در اداری سالمت ارتقای کارگروه /کمیته مصوب های برنامه دقیق و کامل اجرای

حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد  هدف کلی از اجرای برنامه ارتقاء سالمت اداری 

 ارتقای سالمت اداری و کاهش فساد می باشد و سیاست کلی ارتقاء سالمت اداری بشرح ذیل می باشد.   -عمومی

  

 مند مردم به آسان و ضابمهسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی شفاف

 اطالعات صحیر

 های وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خالف قانون حفظ حقوق مردم و جبران خسارت

 و مقررات در نظام اداری

 وع و شهروندان و اجتناب از برخورد رجپذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم اربابگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیتقانون

 هاای و فردی در کلیه فعالیتسلیقه

 مندی و اعتماد مردمرسانی برتر، نویا و کیفی به منظور ارتقای سمر رضایتخدمات 

 و  گیری از امکانات فرهنگیهای اخالقی در آن از طریق اصالح فرآیندهای قانونی و اداری، بهرهارتقای سالمت اداری و رشد ارزش

 بکارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلّفات

 المالزیستی و حفظ بیتجویی، سادهداری، صرفهسازی وجدان کاری، انضبام اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانتنهادینه 

 کمیته در اداره کل:اهم وظايف 

 تشویق و تنبیه .بازنگری قوانیا و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و  -

 راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم. -

 . رجوع ارباب تکریم و دستگاه خدمات ارایه نحوه از مردم مندی رضایت میزان گیری اندازه و سنجش برنامه تدویا -

 . آن استقرار راهبری و دستگاه اداری فساد با مبارزه و سالمت ارتقای اجرایی برنامه تنظیم -

 رندگی و برخورد قاطع با متخلفان.بازدا ، پیشگیری رویکرد با مقررات و قوانیا در بازنگری -

 .اداری فساد و سالمت میزان پایش و سنجش و سالمت های شاخص تدویا -

 مدیران رفتار اصالح بر مبتنی سازمانی فرهنگ بهبود برنامه تدویا دستگاه، سازمانی فرهنگ موجود وضع شناسی آسیب و سنجش -

 .مقررات و قوانیا اصالح و کارکنان و

 رار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.استق راهبری -

 تعییا مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاهتکریم ارباب رجوع و و برنامه عملیانی حقوق شهروندی ونظارت بر اجرای و  -

 .در قالب تهیه دستورالعمل

 

تأمیا بهداشت، سالمت و فراهم کردن رفاه دام ، کنترل، اداره کل دامپزشکی استان قزویا بعنوان یک دستگاه اجرایی و با هدف 

های پیشگیری و مبارزه با بیماریو  های دامیتأمیا و تضمیا بهداشت و سالمت فرآوردهو  های دامیپیشگیری و مبارزه با بیماری



  
 

مستمر با بهرهبرداران داشته و در مواردی می توان برای اقدامات آن در ارتبام با ارباب رجوع یک استثنا ارتبام  مشترک انسان و دام

نیز قائل شد بصورتیکه عالوه بر مراجعه ارباب رجوع به ادارات و واحدهای تابعه اداره کل در برخی موارد کارشناسان اداره کل جهت 

اجعه و در آنجا خدمات ارائه می نمایند بر همیا اساس ارتبام بیا بهره بردار و دامپزشکی انجام خدمات به محل فعالیت ارباب رجوع مر

 تنگاتنگ بوده و ارباب رجوع در انجام خدمات ایا اداره کل دارای جایگاه ویژه ای است.

ز حقوق مردم ارتقای ایا اداره کل نسبت به برگزاری کارگروه توسعه مدیریت و همچنیا کمیته تخصصی حقوق شهروندی و صیانت ا

سالمت اداری در ایا اداره کل دامپزشکی تمامی مصوبات با در نظر گرفتا زمان اجرء ، شخص پیگیری کننده با جدیت فراوان دنبال 

گرفته شد و با شناسایی و احصاء گلوگاههای مفسده خیز در اداره کل ، تکلیف به مسئول حراست اداره کل در انجام بازدید های نا 

س از نوع خدمت رسانی همکاران در بخش های مختلف ، انتصاب احدی از کارکنان اداره کل بعنوان بازرس معتمد اداره کل و محسو

بازرس مبارزه با رشوه ، نظارت نامحسوس بر عملکرد مسئولیا و کارکنان هر واحد اداری توسط مقام مسئول مافوق ، بازدید و مصاحبه 

ه دامپزشکی ، بررسی مستندات ارائه خدمت و منمبق بودن مبالغ اخذ شده بر اساس قانون و واریز مبالغ با بهره برداران مرتبط با حوز

اخذ شده بر اساس قاون و واریز مبالغ به خزانه کشور  و ... از جمله اموراتی است که در راستای مبارزه با فساد اداری و یا برخورداری 

ریان دارد . در همیا ارتبام سیر صعودی نمرات و امتیازات کسب شده اداره کل دامپزشکی از رانت اداری بمور مستمر در اداره کل ج

انتخاب دستگاه بعنوان دستگاه برتر استانی شاهد روشا از موفقیت اداره کل در ایا 1399و  98،  96و  95، 94استان در سالهای 

 ارتبام بوده است. 

ق شهروندی و صیانت حقوق مردم و نیز مقابله با فساد اداری ، توسعه وجدان کاری ، اقدامات مرتبط با توصیه کارکنان به رعایت حقو

تعهد ، مسئولیت پذیری ، حضور بموقع در محل کار و جلوگیری از هر گونه اختالل درخدمت رسانی به ارباب رجوع نیز همیشه مد 

کار نسبت به معرفی جانشیا جهت عدم توقف خدمت  نظر بوده است . تمامی پرسنل موظف گردیده اند در مواقع عدم حضور در محل

رسانی به ارباب رجوعان اقدام نمایند و ایا موضوع نیز بمور مکرر و مستمر و بصروت محسوس و نا محسوس توسط بازرسیا و 

 واحدهای نظارتی اداره کل مورد  مونیتورینگ قرار گرفته است .

دوره ای اقدامات بعمل آمده و اتخاذ راهکارهای الزم در جهت تقویت آن از جهت بررسی  ارتقاء سالمت اداریتشکیل کمیته های 

دید قانونی و نیز کمیته هایی با عنوان عفاف و حجاب ، شورای اقامه نماز ، حلقه صالحیا با هدف تبادل نظر در زمینه انتخاب بهتریا 

رحال بنظر می رسد در حد ه ینه محسوب می گردد. بهشیوه های فرهنگی در توسعه آن نیز از جمله اقدامات اداره کل در ایا زم

ق مردم به بهتریا نحو در اداره قوبضاعت و امکانات ، عملیاتی شدن برنامه جامع تدویا شده در ارتبام با سالمت اداری و صیانت از ح

 کل دامپزشکی استان به انجام رسیده است.
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 سالمت کمیته برنامه مصوب براساس 91 مااده موضوع استانی بازرسان/بازرس توسط سال طول در مستمر بازرسیهای انجام

 جهت اقدامات انجام گرفته  دستگاه اداری

بازرسی ها در طول سال بمور مستمر از کلیه واحدهای زیربط بمور متناوب انجام می گردد و گزارشات آن مورد بررسی قرار گرفته و 

ی و نتایج آن جهت بهبود عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . بازرسیا اداره کل دامپزشکی استان قزویا اقدام به شناسای

احصاء گلوگاههای مفسده خیز نموده است ، بازدید های نا محسوس از نوع خدمت رسانی در بخش های مختلف اداری ، انتصاب احدی 

از کارکنان اداره کل بعنوان بازرس معتمد اداره کل و بازرس مبارزه با رشوه ، نظارت نامحسوس بر عملکرد مسئولیا و کارکنان هر واحد 

مسئول مافوق ، بازدید و مصاحبه با بهره برداران مرتبط با حوزه دامپزشکی ، بررسی مستندات ارائه خدمت و منمبق اداری توسط مقام 

که بودن مبالغ اخذ شده بر اساس قانون و واریز مبالغ اخذ شده بر اساس قاون و واریز مبالغ به خزانه کشور  و ... از جمله اموراتی است 

داری و یا برخورداری از رانت اداری بمور مستمر در اداره کل جریان دارد  و حتی در بدو سال قبل در ایا در راستای مبارزه با فساد ا



  
 

ارتبام پرونده ای جهت احدی از مسئوالن شهرستانی تشکیل و به هیات تخلفات اداری ارسال گردیده است در همیا ارتبام سیر 

استان در سالهای  قبل انتخاب دستگاه بعنوان دستگاه برتر استانی شاهد  صعودی نمرات و امتیازات کسب شده اداره کل دامپزشکی

روشا از موفقیت اداره کل در ایا ارتبام بوده است. توجه به اقدامات فرهنگی از جمله توسعه اقدامات مرتبط عفاف و حجاب و فرهنگ 

 .اقامه نماز در اداره کل ( نیز در دستور کار بوده است

م بازرس معتمد از سوی سازمان دامپزشکی کشور، بازرس معتمد اداره کل دامپزشکی استان قزویا بصورت انفرادی پیرو صدور ابالغ حک

یا حسب مورد و بر اساس ضرورت در معیت کارشناسان، مسؤلیا ستادی و فنی و یا حراست اداره کل نسبت به بازدید و بازرسی از 

ع وابسته به دام و تحت پوشش حوزه ی عملکرد اداره کل دامپزشکی استان اقدام نموده ادارات دامپزشکی تابعه، و سایر واحد ها و صنای

 است. 

 

 

 مقابله

 

 قضايی و اداری مراجع مافوق، مقامات به اداری فساد موارد گزارش و شناسايی

مسؤلیا اداره کل دامپزشکی استان واحدهای ذیربط در حوزه بازرسی و پاسخگوئی بشکایات ، بازرس معتمد و حراست اداره کل و سایر 

مرتبط با حوزه عملکرد و وظایف خویش  در صورت مشاهده تخلفات در زمینه های مختلف وشامل واحد های اداری و فنی  قزویا

شامل تخلف کارکنان بخش دولتی، همکاران شاغل در بخش خصوص و یا متصدیان واحد تولید و عرضه کنندگان فرآورده های خام 

هیأت های ررسیدگی به تخلفات،  موضوع را از طریق مراجع ذیربط از قبیل :  ضما گزارش موارد تخلف  حسب نوع تخلف دامی بر

 نتظامی مورد پیگیری قرار می دهد.دادگستری، تعزیرات حکومتی ، هیأت بدوی ا

 

 پیشگیری : 

دوره آموزشی ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد  )) بازرسی و ارزيابی عملکرد و الگوهای تهیه گزارش و دوره آموزشی برگزاری 

))  

سساتی که به آموزش و نیروی انسانی توجه داشته باشند و ؤمت ای اس آموزش، یکی از ملزومات انسانها برای توسعه عملی هر موسسه

سسات برای ؤانواع آموزشهایی که میکی از . کنند آن را یک سیاست و استراتژی برای سازمانشان در نظر بگیرند، موفقتر عمل می

باشد. آموزش ضما خدمت چیزی نیست جز تالشهایی که در  پردازند، آموزش ضما خدمت می توسعه خود و کارکنان خود، بدان می

آگاهی، مهارتهای فنی و نیز استقرار رفتار مملوب در کارکنان یک موسسه صورت میگیرد و آنان را برای انجام  جهت ارتقای دانش،

ضرورت طراحی و اجرای آموزشهای ضما خدمت در سازمانها، امری حیاتی است، اما آنچه بیشتر حائز  .بهینه وظایف شغلی آماده میکند

مرتبط با سالمتی حائز  ه هایبه جهت اینکه دانش و مهارت کارکنان در حرف .اهمیت است، سنجش میزان اثربخشی ایا آموزشهاست

ایا گروه دارد و بالمبع اتخاذ متدی مناسب جهت ارزشیابی  موزش ضما خدمت نیز اهمیتی ویژه برایاهمیتی ویژه است، بنابرایا آ



  
 

ای به آموزش ضما  امروزه سازمانها برای رشد و تعالی خود، توجه ویژهدوره های ضما خدمت، اهمیت ایا قضیه را دو چندان مینماید

ت در گرو ارتقای سمر دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. ها و مؤسسایشرفت و توسعه سازمانپ .خدمت اثربخش دارند

حصول نتایجی برای از تهیه ایا گزارش کنند . هدف های آموزشی برای کارکنان خود برگزار میها، دورهبر همیا اساس، اکثر سازمان

 .باشدها میایا دورههای آموزشی تخصصی و نهایتاً افزایش میزان اثربخشی ارتقاء کیفیت و کمیت دوره

 

ایا مجموعه  و از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه میکنند یفساد اداری بخشبا توجه باینکه 

زمان را سا می تواند های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن به طور عمده ریشهخواهد شد که معظالتی  باعث بروزمسایل 

در راستای موارد ممرح شده فوق و در جهت پیشگیری و جلوگیری از وقوع فساد اداری و سالم سازی روابط کاری در محیط  متأثر سازد

اداری مجموعه واحدهای بازرسی و آموزش با هماهنگی مدیریت اداره کل دامپزشکی بر اساس نیاز سنجی های آموزشی بعمل آمده 

بازرسی و ارزیابی عملکرد و الگوهای تهیه گزارش جهت کارشناسان اداره کل ه آموزشی ضما خدمت با عنوان تصمیم به برگزاری دور

 نمودند.و دوره آموزشی ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد جهت بازرس معتمد ایا اداره کل 

 

 

 

 

 

 

 


