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پيشرفت سريع جهان و ارتقاء سطح زندگي و رفاه انسان مرهون توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات است. براي ماندن در عرصه رقابت جهاني ، 
، 63، 64قانون مديريت خدمات كشوري وموواد   73، 73، 73چاره اي جز همراه شدن با اين موج نيست. از سوي ديگر الزامات قانوني مانند مواد 

قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسالمي، دستگاه هاي اجرايي را مكلف به اصالح فرآيندها و روش هاي انجام كار مبتني بور فنواوري    63
 اطالعات و ارتباطات كرده است. 

يز و چشومگيري در زمينوه    سازمان دامپزشكي كشور نيز مانند ساير نهاد ها و سازمان هاي كشور در دهه گذشته تالش ها و اقدامات  موفقيت آم
همبن سبيل سامانه پايش و مراقبت بيماري هاي دامي، سامانه يكپارچه قرنطينه، سوامانه پوايش ومراقبوت     بر اطالعات و ارتباطات داشته است.

ت اينكه سامانه هاي بيماري هاي طيور، سيستم اتوماسيون مكاتبات اداري وچند سامانه اداري محدود ديگر طراحي و مستقر شده بود. ولي به عل
مذكور عمدتاً براساس نيازهاي موردي دفاتر مرتبط و بدون داشتن تحليل كامل و يكپارچه ملي و حتي بين الملول و بوه صوورت جزايور مسوتقل      
 طراحووي شووده بودنوود و از سوووي ديگوور اكهوور سووامانه هوواي مووذكور تحووت وه نبوووده و امكووان ارا ووه خوودمات الكترونيكووي بووراي             

 رج سازماني وجود نداشت، در عمل با اشكاالت ونواقص عديده اي مواجه بود. ذي نفع هاي خا
همچنين زير ساخت شبكه و سخت افزار با تالش چندين ساله سازمان تا حدود زيادي ايجاد شده بود، ولي به دليل فقدان تحليل كامل و تعيوين  

 دقيق نياز هاي آتي، پاسخ گوي نياز رو به افزايش سازمان نبود.
با تشكيل دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و تحول اداري با تأكيد بر اصالح فرآيندها و توسعه خودمات الكترونيوو و اصوالح و بازمهندسوي      لذا

تأكيود  فرآيندها و ارا ه خدمات دامپزشكي با استفاد ه از امكانات فناوري اطالعات و ارتباطات براساس ساختار تشكيالت تفضيلي جديد سازمان با 
ر وظايف و مسئوليت هاي حاكميتي سازمان تحليلي كلي از وضعيت موجود و نيازهاي سازمان انجام شد. با تشكيل گروه هاي كارشناسي و بهره ب

گيري از مشاوران با گرايش ها و تخصص هاي متفاوت مانند تحليل سيستم ، انفورماتيو )نرم افزار و سخت افوزار  و موديريت بوا همواهنگي و     
يران و كارشناسان حوزه هاي مختلف ستادي و استاني سازمان طرح كلي براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان تهيوه  همكاري مد

 شد. 

 ساله در دو گام متفاوت در شكل زير ارا ه شده است 5كه الگوي وضعيت موجود و هدف 
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 اتوماسیون مکاتبات اداری : -3-0
 

شروع شده بود ليكن به دليل اينكه سيستم مزبور تحت وه نبود و همچنين بوه علوت    1734استفاده از سيستم مكاتبات اداري سازمان از سال 

ات، نقص آموزش و فرهنگ سازي الزم، فقوط در داخول مجموعوه سوتاد سوازمان و درهريوو از ادارات كول        اشكال در زيرساخت،كمبود امكان

 دامپزشكي استان به صورت مستقل استفاده مي شد و عمالً ارسال مكاتبات با استفاد ه از روش هاي معمول قبلي انجام مي شد. اقدامات انجام

 ح زير مي باشد. شده براي بهبود توسعه مكاتبات الكترونيو به شر

 كسب اطالعات و هماهنگي در استفاده از سيستم هاي الكترونيكي مكاتبات در سطح كل واحدهاي تابعه سازمان  .1

 متمركز كردن دبيرخانه ستاد سازمان و استفاده از سيستم الكترونيو دريافت و ارسال نمابر  .2

 ل دامپزشكي استان استفاده از سيستم اتوماسيون تحت وه در ستاد سازمان و ادارات ك .7
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 توسعه سامانه ها  -0-0

 توسعه سامانه پايش ومراقبت بیماری های دامی :  -0-0-0

ايش و مراقبت بيماري هاي دامي كه به صورت يو نرم افزاري ويندوزي طراحي ومستقر شده بود. يكي از موفق ترين و بهترين سامانه سامانه پ

درآن ثبت موي شود ولوي بوه علوت       (GIS)هاي الكترونيكي بود كه گزارش پايش و مراقبت بيماري هاي دامي براساس مكان يابي جغرافيايي 

 حي آن براي ارا ه خدمات الكترونيكي اشكاالت عديد، از جمله موارد زير وجود داشت .تحت وه نبودن و عدم طرا

 عدم امكان بهره برداري ذي نفع هاي خارج از سازماني .1

 هزينه باالي به روز رساني و مديريت سامانه  .2

 فقدان يكپارچگي و هماهنگي با ساير سامانه هاي سازمان  .7

 ت بيماري هاي دامي و با امكانات وسيع تر و با استفاده از فناوري ها جديدتر طراحي و مستقر شد. بنابراين سامانه تحت وه پايش و مراقب

 استقرار و توسعه سامانه پايش و مراقبت بیماری های طیور:  -2-0-0

ذشته افزايش ميزان عمالً مستقر شده و مورد استفاده قرار گرفت. در طي دوسال گ 1732مراقبت بيماري هاي طيور ازسال  سامانه پايش و

درصد اهداف تعيين شده براي اين سامانه تحقوق شوده اسوت     32ثبت اطالعات وارا ه خدمات سامانه در دستور كار بوده و اكنون تا حدود

 برخي از اقدامات انجام شد، بررسي اين سامانه عبارتند از :

 ياطالعات پايه اي مربوط به بيماري ها، سويه ها، واكسن ها، نمونه گير -1

 اطالعات مربوط به انواع واحدهاي اپيدميولوژيو، مالو، مستاجر، مسئول فني، مجوز بهره برداري  -2

 اطالعات مربوط به بيماري هاي مشاهده شده -3

 اطالعات مربوط به مجوز هاي بهداشتي )جوجه ريزي، آماده سازي بهداشتي و ...  -4

 مراقبت  اطالعات مربوط به اقدامات كنترلي پيشگيري و درمان )پايش و -5

 اطالعات مربوط به نمونه گيري و آزمايش ها -6

 اطالعات مربوط به معدوم سازي -7

 اطالعات مربوط به دوره پرورش و توليد -8

 اطالعات مربوط به غرامت و بيمه  -9

 

 

 



 سامانه يکپارچه قرنطینه : -3-0-0

ريت نظوارت فرآينودهاي واردات ، صوادرات ، ترانزيوت      مودي  اين سامانه يكي از سامانه هاي موفق سازمان بوده كه عمالً خدمات الكترونيكي و

فرآورده هاي خام دامي را در سطوح كشور تحت پوشش دارد. براي بهبود استفاده از سامانه مذكور اقدامات زيور انجوام شوده     وحمل ونقل دام و

 است.

 انتقال ميزباني سامانه از يو شركت خصوصي به مركز داده هاي سازمان  .1

 فويض اختيار گواهي بهداشتي حمل به بخش غير دولتي ايجاد دسترسي وت .2

 ايجاد ارتباط با سامانه صدور مجوز ترخيص كاالي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز  .7

 ابجاد ارتباط ويكپارچه سازي با سامانه پايش ومراقبت بيماري هاي طيور  .6

 ايجاد امكان پرداخت آنالين توسط متقاضيان دريافت مجوز .5

 جهت باز سازي بانو اطالعاتي مطابق آخرين فن آوري نرم افزاري موجود برنامه ريزي .4

 ايجاد امكانات نرم افزاري جهت اتصال به سامانه سازمان حمل و نقل پايانه ها .3

 

 سامانه الکترونیکی خدمات دارو و درمان -0-0-0

مديريت فرايند چرخه داروهاي دامي را از واردات تا توزيع در اين سامانه يكي از سامانه هاي نوپاي سازمان بوده كه عمالً خدمات الكترونيكي و

ر سطح كشور تحت پوشش دارد.  از آنجا كه ارتباط اين سامانه با سامانه مبارزه با قاچاق كاال و ارز  فراهم شوده اسوت امكوان ورود داروي غيو    

سرعت بيشتري انجام خواهد شد  و ميزان رضايت آنها بيشتر مجاز به حداقل مي رسد .در ضمن با وجود اين خدمات ، تقاضاي ارباه رجوع   با 

 است .برخي از توانمندي هاي اين سامانه عبارتنداز : 

 كدگذاري دارو و فراورده هاي بيولوژيو -1

  ارا ه خدمات الكترونيو براي واردات ، صادرات ثبت ،پخش و توزيع دارو -2

 ثبت اطالعات شركتهاي توليد كننده  -7

 ي توزيع كننده ثبت اطالعات شركتها -6

 ثبت كد دارو واكسن   -5

 ثبت اطالعات ثبت سفارش داروو واكسن  -4

 صدور مجوز  واردات دارو  و واكسن  -3

 ثبت اطالعات ترخيص  دارو و واكسن  -3

 صدور مجوز ترخيص  دارو و واكسن  -3



 ثبت اطالعات پروانه توليد دارو و واكسن  -12

 صدور پروانه توليد دارو و واكسن  -11

 سراسري  دارو و واكسن  ثبت اطالعات توزيع  -12

 صدور مجوز توزيع سراسري دارو و اكسن    -17

 ثبت اطالعات توزيع استاني دارو و واكسن  -16

 صدور مجوز توزيع استاني دارو و اكسن  -15

 ثبت اطالعات نسخه دارو در داروخانه -14

 و در نهايت حذف كاغذ و الكترونيكي كردن پروسه كليه خدمات ارا ه شده در دفتر دارو و درمان

 

 سامانه جامع دامپزشکی :  -5-0-0

ترين نيازهاي انسان در جوامع توسعه يافته است. سازمان به عنوان دستگاه موادر دامپزشوكي كشوور ،     نياز به اطالعات يكي از اساسي .1

ر گوردآوري  وظيفه خود مي داند كه به اين نياز اساسي مردم در حوزه دامپزشكي پاسوخ دهد.سوامانه اطالعوات جوامع دامپزشوكي بوه منظوو       

اطالعات و معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي در تمام حوزه هاي مرتبط دامپزشكي طراحي شده است . برخي از توانمندي ها و خودماتي كوه   

 توسط اين سامانه ارا ه مي شود به شرح زير مي باشد:

 ثبت نام افراد حقيقي و حقوقي .1

 بررسي و تأ يداطالعات توسط واحدهاي مرتبط در سازمان .2

 روز رساني اطالعات با استفاده از اطالعات ثبت شده و به روز در ساير سامانه هاي سازمان به  .7

 امكان جستجو بر اساس مشاغل مرتبط با دامپزشكي .6

 

 سامانه اموال سازمان : -6-0-0

يراسوت. بوه منظوور    ضرورت وجود اطالعات دقيق و شفاف به منظور مديريت فرآيند تأمين ، تجهيز و حفظ اموال سازمان اجتناه ناپذ

امكان تمركز اطالعات و همچنين كاهش هزينه هاي نگهداري و پشتيباني،  سامانه اموال سازمان به صورت يو نرم افزار تحت وه 

 با مشخصات زير تهيه و در مركز ديتاي سازمان مستقر شد. 

 تمركز اطالعات در مركز سازمان  .1

 به صورت مستقل مديريت مستقل و ثبت اطالعات هريو ازادارات كل  .2

 اخذ تأ يديه وزارت دارايي و امور اقتصادي  .7



 

 مديريت سخت افزار و شبکه ارتباطات -5-0

 با توجه به توسعه روزافزون خدمات الكترونيكي و استفاده از سامانه هاي متعدد الكترونيكي به ويژه سياست سازمان مبني بر توسعه سامانه

ي دامپزشكي كشور در مركز ديتاي سازمان، مديريت سخت افزار و شبكه ارتباطي و مركز سرور هاي تحت وه و تمركز بانو هاي اطالعات

 سازمان اهميتي حياتي دارد. ضرورت رعايت استانداردها و الزامات قانوني و مباني امنيتي، همچنين پايداري و ارا ه خدمات تمام وقت بدون

 اقدامات و پروژه هاي اجرايي در حوزه مديريت سخت افزار و شبكه به شرح زير است.وقفه ، اهميت اين حوزه را افزايش مي دهد. برخي از 

0-5-0- SAN Storage  : 

)راه اندازي افزونگي براي سرورها و  Clusteringبراي راه اندازي      HP San Storage MSA Pخريد يو دستگاه 

 . Short-term backupاستاندارد   سرويس ها  و همچنين قرار دادن يكسري بكاپ بر روي آن به عنوان

 

2-5-0- Tape Device : 

، بكاپ هاي گرفته شده بر روي  Long-term backupبر روي آن تحت استاندارد  backupو تهيه  Tapeخريد يو دستگاه 

Tape براي جلوگيري  بر اساس ويژگي كه برخوردار هستند قابليت نگهداري بلند مدت و آرشيو كردن داده ها را مي دهد، همچنين

 خارج از ساختمان مركزي نگهداري مي شود. Tapeاز دست رفتن اطالعات بكاپ هاي تهيه شده بر روي 

 

3-5-0-  Virtualization : 

و راه اندازي تكنيو مجازي سازي و استفاده بهينه از سرور ها و منابع مهم آن مانند    HP DL    Gعدد سرور  2خريد 

RAM,CPU ز جديد ترين نرم افزارهاي مجازي سازي شركت و بكار گيري اVMware  . 

 

 

0-5-0-  Cisco Firewall : 

براي امن كردن ارتباطات اينترنت با سرورهاي درون سازماني و همچنين Cisco ASA  خريد و راه اندازي يو دستگاه فايروال 

 ...امن سازي پورتال هايي مانند سايت قرنطينه، مبارزه با قاچاق، دارويي و 

 



 : 2لینک وايرلس بین ساختمان مرکزی و ساختمان شماره  -5-5-0

مگ امكان پذير شده است كه باعث افزايش سرعت در ارتباط و  22با راه اندازي اين لينو ارتباطي ميان اين دو ساختمان با سرعت 

 انتقال فايل ميان كامپيوترهاي اين دو ساختمان شده است.

 

 اختمان مرکزی و ساختمان مرکز تشخیص :لینک وايرلس بین س -6-5-0

برابر در  4مگ امكان پذير شده است كه باعث افزايش سرعت )  12با راه اندازي اين لينو ارتباطي ميان اين دو ساختمان با سرعت 

تومان    نيز حذف مي هزار  322ارتباط و انتقال فايل ميان كامپيوترهاي اين دو ساختمان شده و هزينه شارژ ماهانه مخابرات ) ماهانه 

 گردد است.

 لینک ارتباطی با شبکه دولت -7-5-0

مگ براي ارتباط با شبكه دولت بوده و جهت تبادل نامه ، بخشنامه و دستورالعمل ها استفاده  2اين لينو مخابراتي با پهناي باند 

 خواهد شد.

 فیبر نوری -8-5-0

مگابيت افزايش يابود و بوراي آن موي بايسوت      12است. اين مقدار بايد تا  مگابيت 6در سازمان مركزي  mplsپهناي باند فعلي حط 

بستر سيم مسي به فيبر نوري تغيير يابد. از دو سال پيش پيگيريها از طريق مخابرات انجام شد . در حال حاضور كابول فيبور از مركوز     

 مخابراتي تا سازمان كشيده شده و آماده تست و تحويل مي باشد.

 

 استانها ITسئولین آموزش م -9-5-0

ساعت بوده و طي آن مراحل نصب و راه انودازي و   65استانها برگزار شد. اين دوره به مدت  ITبراي مسئولين  mplsدوره آموزشي 

 آموزش داده شد. mplsعيب يابي خطوط 

 

  mplsافزايش پهنای باند  -01-5-0 

مگابيت در نظر گرفته شد . بوا   6كيلوبيت بود و پهناي باند سازمان مركزي نيز  254، پهناي باند هر استان  mplsدر ابتداي راه انندازي خطوط 

مگابيت افزايش يابد . با عنايوت   1عنايت به افزايش ترافيو خطوط ، طي نامه اي از شركت مخابرات درخواست شد كه پهناي باند هر استان به 

 مگابيت افزايش يافته است و بقيه استانها در صف انتظار مي باشند.    1به  استان 12به محدوديت هاي مخابرات ، در حال حاضر پهناي باند 

 



 آمار و اطالعات : -6-0

آمار صحيح و معتبر به مهابه مصالح مرغوه برنامه ريزي و تصميم گيري سازماني است. ولي گردآوري داده ها و  توليود آموار بوه عنووان يوو        

منجر به توليد ارزش افزوده نمي شود.  شيوه هاي سنتي جمع آوري داده ها مستلزم صرف وقت و هزينه  فرآيند مجرد و مستقل از ساير برنامه ها

زيادي است. در سازمان دامپزشكي كشور نيز نيروي انساني زيادي در سطح شبكه هاي دامپزشكي، ادارات كل استاني و دفواتر سوتادي سوازمان    

ده داشتند. عليرغم تالش مجدانه پرسنل و بهره گيري از برخي روش هواي فنواوري اطالعوات    داده ها را برعه  مسئوليت گردآوري، طبقه بندي

همچنان مديريت آمار سازمان با اشكاالت و نواقص زيادي  مواجه است. لذا با تشوكيل    EXCLLمانند پست الكترونيو و نرم افزارهاي مانند

 نظر قرار گرفت . دفتر فناوري دو راهبرد اساسي در مديريت آمار سازمان مورد

   داده هاي آماري هم زمان با انجام كار و توسط هر فرد مسئول انجام آن وظيفه توليد و ثبت مي شود. 1

   مديريت آمار و اطالعات مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات2

 بر مبناي دو راهبرد مذكور اقدامات ذيل انجام شد ه است . 

 رد  بازنگري فرم هاي گزارش عملك1

   توسعه گزارشات  و تكميل گزارشات سامانه هاي الكترونيو 2

   طراحي وتوليد سامانه مديريت آماربراي حوزه هاي فعاليتي كه  تحت پوشش سامانه هاي الكترونيكي موجود نيست .7

   خودداري از گردآوري گزارشات موازي خارجي از سامانه هاي الكترونيكي 6

 الكترونيكي داده ها و توليد گزارشات آماري     جمع بندي وطبقه بندي 5

اي   طراحي سامانه داشبورد مديريتي سازمان براي ارا ه گزارشات آماري به صورت آنالين به تمام مديران سازمان  و ساير دستگاه ها و نهادهو 3

 سياسي و اجرايي دولتي و غير دولتي مرتبط ) سامانه در دست طراحي است 

 

 توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری-هـ
نرم افزار مورد نياز و سازماندهي و به روزرساني  سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار و-1

بديل و ارتقاء سيستم هاي رايانه اي و نرم افزار، ها ، اجراي طرح هاي ت اتوماسيون اداري و ساير سيستم ها و يكپارچه سازي آن سيستم هاي
  طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان دامپزشكي ومديريت رفع نواقص سيستم هاي موجود.

كنان و تدوين برنامه ريزي وپيش بيني آموزش هاي الزم درخصوص فناوري اطالعات و امنيت و افزايش مهارت هاي تخصصي مديران و كار-7

 .و ابالغ ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيكي
تعيين خط مشي و چشم انداز ،اهداف كمي و كيفي و برنامه ريزي منظور تحقق سازمان الكترونيو، عرضه خدمات الكترونيكي، كار از راه دور -6

 ستناد به اسناد باال دستي ، آيين نامه و مصوبات ابالغي.و اجراي سياست هاي كالن در حوزه دولت الكترونيو با ا
 برنامه ريزي، مطالعه و اقدامات الزم در جهت استقرار سيستم هاي بدون كاغذ در سازمان، ايجاد داشبرد مديريتي براي مديران ارشد سازمان-5

م مديريت دانش به منظور امكان تبادل اطالعات به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت هاي اصلي سازمان و ايجاد و توسعه سيست
 كارشناسان سازمان.



هاي خارج از  سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تدوين و ابالغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه ها و شبكه سازمان به شبكه-4
ها براي كاهش آسيب پذيري، تهديدات و  ، ارايه راه حلسازمان و نظارت بر حسن اجراي آن، تجزيه وتحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي

 هاي امنيتي مورد نياز و رفع اشكاالت در عملكرد سيستم امنيتي. ريسو ها، طراحي ساختار مطمئن براي شبكه و تعيين تجهيزات و فناوري
مصوبات، آيين نامه ها و قوانين ابالغي، دادان  برنامه ريزي و پيگيري بمنظور ارا ه و اجراي طرح جامع امنيت شبكه و اطالعات با توجه به-3

هاي شبكه، حفاظت از  آگاهي به كاركنان سازمان در حفظ امنيت مسا ل مرتبط با حوزه كاري، براي حفاظت از دسترسي غير مجاز به سرويس
 داده ها و حريم خصوصي شهروندان

ها وروش هاي مقابله با آن و اعمال تغييرات الزم در سيستم  يستمهاي جديد نفوذ به س آگاهي رساني به كاربران شبكه در خصوص روش-3
 ها براي انطباق با سياست هاي امنيتي حفاظتي. امنيتي شبكه در راستاي مقابله با تهديدهاي جديد و نظارت بر عملكرد آن

 پوشش الكترونيكي تمامي فرآيندهاي نظارتي و اجرايي و ارا ه تمام خدمات بصورت الكترونيكي-3
 ايجاد سيستم يكپارچه ، پنجره واحد خدمات و داشبورد مديريتي-12
 ارتباط و مبادله اطالعات با سامانه هاي الكترونيو ساير دستگاه هاي اجرايي-11
 شناسنامه دار كردن و رديابي دام و فرآورده هاي دامي كشور-12
 ت بر عملياتي شدن طرح هاي امنيت اطالعاتطراحي، توسعه و نظار الكترونيكي و مكانيزه كردن سيستم هاي اداري-17
 مقابله با حوادث و حمالت فضاي مجازي و تحليل، ارزيابي و مديريت مخاطرات و اجراي آزمون مانور و تست نفوذ-16
 ايجاد ساز و كار ثبت وقايع امنيت اطالعات و رصد وقايع و رويدادهاي سايبري-15
 آموزشي جهت ارتقا، آگاهي كاركنان با همكاري واحدهاي متولي امنيت سايبري در سطح ملي تهيه دستورالعمل ها و آگاهي هاي امنيتي-14
  GIS.ivo.ir)  بهداشتي نظارت مديريت سامانه و عسل زنبور و آبزيان طيور، دام، پايش هاي سامانه پشتيباني-13

  IVO.ir) كشور دامپزشكي سازمان پرتال توسعه و پشتيباني-13

 دامپزشكي سازمان جامع افزار نرم اي داده مدل و فرآيندي لمد تدوين پروژه-13

  SADA.ivo.ir)دامپزشكي جامع سامانه توسعه و طراحي-22

 كنفرانس ويد و جلسات برگزاري و  شوكا)كنفرانس ويد و سرويس از برداري بهره-21

  D.ivo.ir) درمان دارو خدمات سامانه پشتيباني-22

  CERT.ivo.ir) امجوزه صدور سامانه پشتيباني-27

  INN.ivo.ir) سازمان مامورسراي سامانه پشتيباني-26

  E.ivo.ir)قرنطينه سامانه توسعه-25

  E.ivo.ir) اسب اپليكيشن و قرنطينه سامانه پشتيباني-24

  TRAIN.ivo.ir) كاركنان آموزش سامانه پشتيباني-23

  TRACE.ivo.ir) دام شناسايي و رديابي سامانه پشتيباني-23

  TRACE.ivo.ir) دام شناسايي و رديابي سامانه توسعه-23

  OPS.ivo.ir) آنالين پرداخت سامانه پشتيباني-72

  NAMAD.ivo.ir) اخبار مديريت سامانه پشتيباني-71

  STAT.ivo.ir) آماري خدمات مديريت سامانه پشتيباني-72

  ERP.ivo.ir) مرواريد اداري اتوماسيون سامانه پشتيباني-77

  TESMA.ivo.ir) اجرايي دستگاه عملكرد مديريت سامانه شتيبانيپ-76

  چارگون) دستمزد و حقوق ، حسابداري ، اعتبارات و بودجه و مالي سامانه پشتيباني-75

  EZAM.ivo.ir) كشور از خارج به كارشناسان اعزام سامانه پشتيباني-74

 استانها و مراجعين مشكالت رفع و پشتيباني تماس مركز-73



 راهداري سازمان و كشاورزي جهاد واحد پنجره و گمرك و ارز ، كاال باقاچاق مبارزه ستاد باسامانه سازمان هاي سامانه ارتباط پشتيباني-73
  كاوا)كشور

 دامپزشكي جامع سامانه در 76 ماده ماژول اندازي راه و  طراحي-73

 تحصيلي مدارك استعالم سرويس اندازي راه-62

 همراه دولت بستر از استفاده و PGSB ربست اندازي راه-61

 «رصد» و «خارجي اتباع» ،«شاهكار» ،«ايرانيان ملي كارپوشه» ،«گمرگ EPL» دستگاهي بين استعالم هاي سرويس از استفاده دريافت-62
 اداري اتوماسيون در  شمس) سند ملي شناسه سازي پياده  جمهوري، رياست

 رفاه و پرسنلي سامانه استقرار-67

 مگفا پيامو سامانه شتيبانيپ-66

 شبکه توسعه و پشتیبانی-6
 2 شماره ساختمان و تشخيص مركز راديوي ارتباطات براي  جديد دكل اندازي راه و باند پهناي ارتقاء-1

 راه  ها، IP Phone و معمولي ها تلفن بين ارتباط و  سازمان سانترال با ارتباط و دهي سرويس جهت IP Telephony سرويس طراحي-2
 اندازي راه  تلفن، هاي هزينه محاسبه و گيري گزارش مكالمات، ضبط  ،voice mail كاربران، مكالمات انتظار صف شامل ،IVR اندازي

 IP Phone بين تصويري تماس زيرساخت

 مالي بخش هاي پرداخت براي pos دستگاه اندازي راه و نصب قرارداد عقد و طراحي-7

 شهرستان و ها استان مراكز براي اينترانت بستر روي بر ارتباط برقراري)  اينترانت سراسري شبكه با ها ناستا MPLS جايگزيني طراحي-6
  كشور كل هاي

 تشخيص  مركزملي جديد سرور اتاق اندازي راه-5

 فناوري وزارت GSB و  NIX) بستر با ارتباط پشتيباني-4

  MAIL.ivo.ir) الكترونيو پست سامانه پشتيباني-3

 ساختمان سازمان، كاربران هاي كامپيوتر تجهيز و ارتقاء  و سازمان هاي رايانه افزاري نرم و افزاري سخت پشتيباني به مربوط امور كليه-3
 .تشخيص مركز و 2شماره

  .ضرورت مقدار به اينترنت باند پهناي افزايش و) الكترونيكي پست و اينترنت داخلي كاربران پشتيباني-3

 .تجهيزات و ارتباطات ها، سامانه تمامي نگمانيتوري و پايش-12

 .مخابرات با sip trunk اندازي راه و پيگيري-11

 .ابري رايانش سازي پياده و طراحي-12

 .سازمان براي  E خطوط دريافت و پيگيري-17

 .سازمان افزاري نرم هاي سامانه امنيت تست-16

 .سازمان سطح در  xp ويندوزهاي آوري جمع-15

 .شبكه  كاربران امنيت جهت Anti virus و  port security همزمان  يانداز راه-14

 .ها سامانه تمامي سرورهاي ويندوز بروزرساني-13

 .قديمي هاي سوييچ تعويض-13

 .تشخيص مركز در backup سرورهاي اندازي راه-13

  .رم و هارد) تشخيص ملي مركز و مركزي سازمان ديتاسنترهاي افزاري سخت منايع تجهيز-22

 .ماهيانه بررسي براي پشتبان شركت با قرارداد و ups هاي باطري تعويض-21

 .ماهيانه بررسي  با ديتاسنتر سرمايشي سيستم پشتيباني-22

 .سازمان هاي سامانه پشتيبان هاي شركت دسترسي مديريت-27

 . waf و فايروال نظير امنيتي تجهيزات  افزار نرم مستمر بروزرساني-26



 و اطالعات توسعه آمار-7
 تحليل آمارها وگزارش عملكرد آناليز و يگيري براي استقرار سيستم اصولي وعلمي جمع آوري،پ طالعه سياستگذاري،برنامه ريزي،نظارت وم-1

 ايجاد و راهبري سيستم مديريت امنيت اطالعات
 الكترونيو هاي سامانه آماري گزارشات اصالح-2

 كشور دامپزشكي سازمان هاي سامانه به الكترونيو آماري گزارشات افزودن-7

 آمار استانداردسازي فرايند شروع-6

 گزارشات فيلترينگ تنظيم-5

 آماري گزارشات اخذ براي اكسل خروجي افزودن-4

 بهشتي دانشگاه از اطالعات و آمار مديريت جهت  مديريتي داشبورد و پويا ساز گزارش پروپوزال و RFP تهيه-3

 مهر سامانه آفرينش شركت از اطالعات و آمار مديريت جهت مديريتي داشبورد و پويا ساز ارشگز پروپوزال و RFP تهيه-3

 ايران آمار مركز درخواستي گزارشات ارسال و تكميل-3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رنامه های اجرايی توسعه خدمات الکترونیکی سازمان دامپزشکی کشورب

 عناوين برنامه/فعالیتها رديف
 تا پايان 

0011 

 پايان تا

 0010 

 تا پايان

0012 

 52% 52% % تهیه و استقرار سامانه مديريت دانش 1

 % % 122% تهیه و استقرار سامانه دريافت، پرسش، انتقاد، پیشنهاد و شکايت 2

 % 72% 32% توسعه و استقرار سامانه اموال و دارايی های ثابت 7

 42% 62% % ايجاد و استقرار سامانه آموزش 6

 62% 42% % و استقرار سامانه نظام پیشنهاداتتهیه  5

 72% 32% % تهیه و استقرار سیستمهای نرم افزاری اداری ومالی 4

 52% 72% 22% تهیه و استقرار سیستمهای نرم افزاری امور رفاه پرسنلی 3

 % 12% 32% توسعه و استقرار سامانه پايش و مراقبت بیماريهای دام 3

 % 12% 32% نه پايش و مراقبت بیماريهای طیورتوسعه و استقرار ساما 3

12 
تهیه و توسعه و استقرار سامانه پايش و مراقبت بیماريهای آبزيان، 

 زنبور عسل و کرم ابريشم
%32 %12 % 

 % 42% 62% توسعه و استقرار سامانه يکپارچه قرنطینه 11

 % 62% 42% توسعه و استقرار سامانه رديابی و شناسايی دام  12

 12% 72% 42% تهیه و توسعه و استقرار سامانه تشخیص و درمان 17

 % 42% 62% تهیه و توسعه و استقرار سامانه صدور پروانه 16

15 
تهیه و استقرار سامانه مديريت نظارت بهداشتی دام و فرآورده های 

 دامی
%62 %42 % 

 12% 22% 32% توسعه و استقرار سامانه اتوماسیون اداری)ارجاع بین سازمانی( 14

 % 22% 32% تهیه و استقرار سامانه داشبورد ديجیتال مديريتی 13

 % % 122% توسعه و استقرار سامانه مقاالت و پايان نامه های دامپزشکی 13

 % %32 %72 (VINFOتوسعه و استقرار سامانه جامع اطالعات دامپزشکی ) 13

 % 12% 32% توسعه و استقرار سامانه خدمات آماری 22

 % % 122% توسعه و استقرار سامانه مديريت اخبار)نماد( 21

 42% 62% % توسعه و استقرار سامانه ارزيابی مخاطرات 22

27 
مطالعه و تدوين و پیاده سازی سیستم مديريت امنیت اطالعات 

(ISMS) 
% %42 %62 

 Site Mirror  % %72 %32مطالعه ، طراحی، پیاده سازی  26

 22% 22% 42% زير ساخت شبکه رايانه ای و ارتباطاتتوسعه و تکمیل  25

 % 42% 62% يکپارچه سازی سامانه های الکترونیکی 24

 



 دام، پرندگان، آبزيان و بهداشت عمومی GISسامانه يکپارچه 

، طراحي و پياده سازي اين سامانه با هدف كمو به پيشگيري از بيماري ها در سه حوزه اصلي فعاليت سازمان يعني: پرندگان، دام و آبزيان

گرديده است. اين سامانه مكان محور بوده و به كاربران اجازه مي دهد بخش عمده اي از فرآيندهاي بهداشتي و پيشگيري را از طريق آن، 

 مديريت نمايند. سرفصل هاي اطالعاتي عمده اي كه در اين سامانه توليد و مورد بهره برداري قرار مي گيرد، عبارتند از: 

 العات پايه اي مربوط به بيماري ها، سويه ها، واكسن ها، روش هاي درمان، روش هاي آزمايش، انواع حيوان، روش هاي نمونه اط

 گيري، پرفورما، طرح و غيره

 .... اطالعات مربوطه به انواع واحدهاي اپيدميولوژيو، مالو، مستاجر، مسئول فني، مجوز بهره برداري و 

 هاي مشاهده شده اطالعات مربوطه به بيماري 

 اطالعات مربوطه به واردات 

 اطالعات مربوطه به واردات/توليد واكسن 

  ... اطالعات مربوطه بهمجوز هاي بهداشتي )جوجه ريزي، آماده سازي بهداشتي و 

  اطالعات مربوطه بهحمل و نقل حيوانات )پرندگان، آبزيان و دام 

 ن )پايش و مراقبت اطالعات مربوطه به اقدامات كنترلي پيشگيري و درما 

 اطالعات مربوطه به نمونه گيري و آزمايش ها 

 اطالعات مربوطه به معدوم سازي 

 اطالعات مربوطه به دوره پرورش و چرخه حيات حيوانات 

 اطالعات مربوطه بهغرامت و بيمه حيوانات 

  .و ساير اطالعات عملياتي كه در اين سامانه توليد و مورد بهره برداري قرار مي گيرد 

 

 سامانه دارو و درمان

اين سامانه با هدف رديابي دارو و واكسن در مراحل گوناگون )واردات/توليد، توزيع كشوري، توزيع استاني، داروخانه و مصرف كننده )واحد 

 اپيدميولوژيو   توسعه يافته است.

 ثبت اطالعات شرکتهای وارد کننده

  ثبت اطالعات شرکتهای تولید کننده 

 شرکتهای توزيع کنندهثبت اطالعات 

  ثبت کد دارو واکسن 

 ثبت اطالعات ثبت سفارش داروو واکسن 

    صدور مجوز  واردات دارو  و واکسن 

  ثبت اطالعات ترخیص  دارو و واکسن 



 صدور مجوز ترخیص  دارو و واکسن 

  ثبت اطالعات پروانه تولید دارو و واکسن 

  صدور پروانه تولید دارو و واکسن 

  ثبت اطالعات توزيع سراسری  دارو و واکسن 

  صدور مجوز توزيع سراسری دارو و اکسن 

  ثبت اطالعات توزيع استانی دارو و واکسن 

  صدور مجوز توزيع استانی دارو و اکسن 

ثبت اطالعات نسخه دارو در داروخانه ها 

 

 سامانه قرنطینه 

مرتبط با سازمان دامپزشكي توسعه يافته است و از انواع حمل شامل واردات، صادرات، اين سامانه با هدف كنترل حمل و نقل محصوالت 

 ترانزيت و داخلي )بين استاني  پشتيباني نموده و گواهي هاي مربوط به هر يو را صادر مينمايد.

ده، تو سمي، زنبور عسل و نهاده قلم ميباشند كه در شش گروه )فرآورده هاي خام دامي، طيور، دام زن 722محصوالت تحت نظارت كه حدود 

 هاي خوراك دام  طبقه بندي ميگردند.

 سامانه  يكپارچه قرنطينه   داراي بخش هاي مختلف ميباشد كه عبارتند از :

 اطالع رساني آنالين به كليه كاربران سيستم 

  ثبت شركت هاي وارد كننده 

 ثبت خودرو ها در سيستم شبكه يو پارچه 

  كاالثبت شركت هاي ترانزيت 

 ثبت شركت هاي صادر كننده كاال  

   ثبت جابجايي دام و فرآورده هاي خام دام ) با تخصيص كد رهگيري 

 اطالعات مربوطه به واردات و صادرات و ترانزيت 

  اطالعات مربوطه به حمل و نقل حيوانات )پرندگان، آبزيان و دام 

 

 



  :هاي ذيل است شصفحه اصلي سايت حاوي بخ بخش اطالع رسانی عمومی و تخصصی :

اطالعات عمومي در خصوص دفتر قرنطينه وامور بين الملل ، شامل دستور العمل هاي مختلف حمل ونقل بهداشتي ، بخش نامه هاي فني ،  -1

امپزشكي موافقت نامه هاي سازمان دامپزشكي كشور با نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران وبا سازمان پايانه ها  وهمچنين قوانين سازمان د

ن كشور وآيين نامه اجرايي حمل ونقل بهداشتي دام وفراورده هاي خام دامي وهمچنين ساير قوانين مرتبط در اختيار ارباه رجوع وسواير همكوارا  

 استان قرار مي گيرد همچنين در اين بخش تمامي اطالعات در مورد پست هاي قرنطينه مرزي ، اسامي مسئولين قرنطينه استان ها وشهرسوتان 

 ها همراه با آدرس وشماره تلفن آنان و كليه ضوابط واردات دام وفرآورده هاي خام دامي درج گرديده است.

بخش اطالعات عمومي به زبان التين : در اين بخش اطالعات در خصوص سازمان دامپزشكي كشور و دفتر قرنطينه ، اخبار دفتر قرنطينوه ،   -2

 به ايران و قوانين و الزامات بهداشتي جهت واردات محموله هاي مرتبط با دامپزشكي قرار دارد. مدل هاي گواهي هاي بهداشتي جهت واردات

بخش ورود اعضا : در اين بخش  با وارد كردن نام كاربري و رمز ورود  بوراي پرسونل امكوان دسترسوي بوه سيسوتم صودور گوواهي هواي           -7

امي شامل دام زنده و فرآورده هاي خام دامي و نهاده هاي خووراك دام را پوشوش   الكترونيكي فراهم ميگردد. در اين بخش كليه محموله هاي د

داده و جهت حمل نقل آن توسط كاربران سيستم گواهي هاي بهداشتي منحصر فرد با كد رهگيري يونيو صادر مي گردد كه قابليوت رهگيوري   

لي از نقل و انتقال محموله ها را به كواربران ميدهود. در ايون قسومت     از طريق سيستم پيامو و از طريق اينترنت را دارا خواهد بود و تصوير كام

اطالعات مربوط به جايبجايي دام بصورت وه سويس به بانو رديابي دام ها متصل بوده و اطالعات نقل و انتقال بين سوامانه هوا بوه اشوتراك     

 گذاشته ميشود 

ه براي هرگواهي صادره يو كد رهيگري صادر مي كند كه با داشتن اين كد بخش كنترل گواهي بهداشتي : از فوايد اين سيستم اين است ك -6

رهيگري در هر نقطه دنيا مي توان گواهي صادره را مشاهده كرد واين امر مي تواند جلووي جعول وتزويور گوواهي صوادره را بگيورد . ضومنًا در        

كشور مقصد مي توانند با ورود به سايت ودادن كد رهيگوري   خصوص گواهي هاي بهداشتي صادر براي كاالهاي صادراتي ، كارشناسان قرنطينه

از صحت گواهي صادره مطمئن شوند. با راه اندازي اين سايت بيش از سيصد وپنجاه شهرستان كشور بدين سايت مرتبط شده وپس از اخوذ نوام   

ا بوه صوورت الكترونيكوي صوادر نماينود. صودور       ورمز عبور قادرهستند كه مجوزهاي بهداشتي قرنطينه اي حمل ونقل دام وفرآورده هاي دامي ر

گواهي ها در بخش صادرات به زبان التين و مطابق با فرم هاي استاندارد بين المللي بوده و در بخوش هواي واردات و ترانزيوت و بوين اسوتاني      

كز استان صوادر كننوده ، اسوتان و    مطابق فرم هاي مصوه سازمان ميباشد كه همكارانمان در اين مراكز به محض صدور ، اين گواهي ها در مر

 شهرستان مقصد )دريافت كننده كاال   و سازمان مركزي قابل رويت مي باشند. ضمناً با راه اندازي اين سايت ، استان هاي مقصد موظف هستند

ارد ومي تواند كنترل هواي  پس از وصول محموله به شهرستان مقصد ، قسمت اعالم وصول آن را نشان دار نمايند ، كه اين كار اهميت زيادي د

نظارتي براي جابجايي محموله هاي دامي را قوت بخشد واز وصول محموله ها به مقصد اطمينان حاصل نمايد.در همين راستا صدور گواهي هاي 

لوي  بهداشتي حمل و نقل در داخل كشور به مسئولين بهداشتي بخش خصوصي واگذار گرديده است كوه باعوث گسوترش نقوش نظوارتي و كنتر     

 سازمان گرديده است. 

 سامانه رديابي و شناسايي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي 

راقبت همچنين از توانايي هاي بسيار مهم اين سايت استفاده از بانو هاي اطالعاتي ساير دفاتر مانند بانو  اطالعات مربوط به سامانه پايش و م

ه اين قسمت مي تواند از بيماري هاي شايع در شهر ستان مبدا وشهرستان مقصد مطلع شده مي باشد كه در اين بخش هر شهرستاني با مراجعه ب

 و با توجه به وضعيت شيوع بيماريها اجازه نقل و انتقال دام صادر گردد و يا خير سامانه رديابي

آنهوا از توليود توا توزيوع )مصورف كننوده        هدف از توسعه ي اين سامانه رديابي انفرادي دام ها و ثبت كليه ي اطالعوات و اتفاقوات مربووط بوه     

مي تواند براي هر دام در داخل كشور شناسنامه اي الكترونيكي با يو شماره شناسنامه منحصور بفورد، توليود     ويكپارچه بوده ميباشد.اين سامانه 



   SMSتوان از سيستم پيوام كوتواه )   طراحي شده و مي بصورت تحت وهنمايد و در هر لحظه از زمان محل آن دام را تعيين نمايد. اين سيستم 

ذيل اليه مديريتي و نظارتي و اجرايي فعال مي باشند كه ما آنها را با عناوين  6براي كنترل محموله هاي دامي نيز استفاده نمود. در اين سيستم 

 ثبت اطالعات مي نماييم

 مدير كشوري سيستم ثبت اطالعات  

 مدير استاني سيستم ثبت اطالعات 

 مدير شهرستان عاتثبت اطال 

 ناظرين و دريافت كنندگان اطالعات 

 شركتهاي پالك كوه  ثبت اطالعات 

 مسئولين فني كشتارگاه   ثبت اطالعات 

 اين سيستم مي تواند در هر زمان اطالعات ذيل را دريافت و يا در اختار كاربران قرار دهد

  شماره  پالك دام و مشخصات دام 

  ضدعفوني و... اقدامات بهداشتي ) واكسيناسيون ، 

 امكان ارتباط بين شبكه يو پارچه قرنطينه و اين سامانه جهت كنترل دقيق حمل و نقل دام ها و فرآورده هاي خام دامي 

 امكان درج باركد بر روي محصوالت تحت نظارت و كنترل و رديابي اين محصوالت از مبدا تا مقصد 

 مكان يابي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي 

 ه مديريت آمار و اطالعاتامانس

 ايجاد فرم 

 امكان دادن دسترسي كاربران به فرمها

 گزارش گيري

 سامانه  مديريت اخبار دامپزشكي

 ساخت بولتن خبري

 ساخت خوشه خبري

 امكان تعريف كاربر و سطح دسترسي 


