
  بيانيه مشاركت الكترونيكي اداره كل دامپزشكي استان البرز

ها، دستورالعملها و ضوابط  ها، آيين نامه ين اداره كل كليه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامها

اجرايي و طرح هاي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي همچنين طرح تشديد نظارت بهداشتي 

هفته از طريق درگاه الكترونيك خود در معرض نقد عموم  2به مدت  ابالغدر ايام خاص را پيش از 

اقدام  ابالغو سپس  اصالحقرار داده و پس از دريافت نظرات و انتقادات سازنده مردمي، نسبت به 

  .نمايد مي

كليه صاحبنظران و انديشمندان و متخصصان در اين حوزه مي توانند نظرات ، انتقادات و 

، نرم افزار اختصاصي تلفن البرزرا از طريق پورتال اداره كل دامپزشكي استان پيشنهادات خود 

به اين  relation.alborz@ivo.irترونيكي و يا پست الك )يار دامپزشكي سالمت( همراه اداره كل

  .اداره كل اعالم نمايند

هاي قانوني كه نيازمند تصويب نمايندگان  تدوين لوايح و تعرفه اين اداره كل در رابطه با تهيه و

ميباشد، پيش از ارسال به مدت يك ماه از طريق درگاه الكترونيك خود الح مجلس يا مراجع ذيص

اصالح در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دريافت نظرات و انتقادات سازنده مردمي، نسبت به 

از جمله اين گونه لوايح استاني ضوابط صدور پروانه هاي  .يدو سپس ارسال آن اقدام مينما

بهداشتي، ضوابط حمل و نقل دام و فرآورده هاي دامي و همچنين ضوابط صادرات و واردات دام و 

... دوره اي و/  ساالنهفرآورده هاي دامي و تعرفه هاي خدمات بخش دولتي اشاره نمود كه بصورت 

  . قابل تغيير مي باشد.... بوده و با توجه به شرايط اقليمي ، فصلي، شرايط اقتصادي و 

ي و ارتقا عملكرد سازماني ، اين اداره كل نظرات صاحبنظران و ه وردر راستاي افزايش بهر

آورده انديشمندان و متخصصان را در زمينه هاي بهداشت دام، طيور، آبزيان و نيز بهداشت فر

نرم افزار ،  1512 رساني و پاسخگويي به شماره تلفن اطالعهاي خام دامي از طريق سامانه 

 و يا پست الكترونيكي )ت يار دامپزشكيالمس(اختصاصي تلفن همراه اداره كل

relation.alborz@ivo.ir  دريافت نموده و حتي المقدور در تصميم گيري هاي خود لحاظ      

  . مي نمايداعالم و ساير ذينفعان  البرزمي نمايد و نتايج را به مردم شريف استان 


