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١ 

 

  :هدف - 1ماده 
   

اعمال «به منظور ( ،یدامپزشک ینامه نظارت بهداشت نيآئ) ٢(مراکز موضوع ماده  یبهداشت ینحوه پرداخت حقوق مسئولين فن نتعيي

  )»آنها به صاحبان و متصديان واحد  تحت مسئوليت یمال یعدم ايجاد وابستگ«و  »یبهداشت ینظارت بهينه بر فعاليت مسئولين فن
  
  

 :اصطالحات و ها واژهتعاريف،  – 2ماده 

، )١٣٨٧ سال مصوب( دامپزشكي بهداشتي نظارت اجرايي نامه آئين در شده تعريف اصطالحات و ها واژه بر عالوه دستورالعمل اين در

 :باشند زير مي معاني داراي شده است، برده به كار اصطالحات و ها واژه

 کشور دامپزشکي سازمان: سازمان. ١

 استان دامپزشکي کل اداره: كل اداره. ٢

 استان دامپزشکي نظام شوراي: نظام شوراي. ٣

 کشور دامپزشکي سازمان قانون) ٢١( ماده موضوع دامپزشکي بهداشتي نظارت اجرايي نامه آيين: بهداشتي نظارت نامه آيين. ٤

 )رانيوز أتيه ١٣/٩/١٣٨٧ - ک ٣٥٣٨٤ت/١٦٤٤٧٣٣مصوب  (

 .بهداشتي نظارت نامه آيين) ٢( ماده موضوع مراکز از يک هر متصدي يا صاحب حقوقي اي يحقيق شخص: مركز متصدي. ٥

 ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک از فعاليت مجوز داراي اعتباري مالي مؤسسه يا بانک: عامل اعتباري مالي مؤسسه يا بانك. ٦

 .کند مي همکاري دستورالعمل اين اجراي در که

 .بهداشتي نظارت اجرايي نامه آيين) ١٩( ماده دستورالعمل اجرای هماهنگی كميته: هماهنگي كميته. ٧

 کشور جاری مقررات و ضوابط تيرعا با مربوط بهداشتی فنی مسئول و مرکز متصدی مابين فی منعقده سند: كار قرارداد. ٨

 دامپزشکی بهداشتي اجرائی نظارت نامه آئين )١٨( ماده موضوع های تعرفه: تعرفه. ٩

 دامپزشکی بهداشتی نظارتاجرائی  نامه نيآئ) ٢( ماده موضوع مراکز از کي هر: مركز .١٠

ن نامه نظارت بهداشتی يآئ)  ١٢(ط موضوع ماده يپروانه ای که پس از احراز شرا: )به عنوان مسئول فني بهداشتي(پروانه اشتغال . ١١

ن يجهت شخص معرفی شده و متعاقب انعقاد قرارداد کار مربوط، از سوی اداره کل و به عنوان مسئول فنی بهداشتی برای مدت مع

  .صادر می شود) مرکز  تحت مسئوليت برداري بهره بهداشتي پروانه اعتبار دوره معادل يک(

  

  :دامنه كاربرد -3ماده 
  

کاربرد  ینامه نظارت بهداشت نيآئ) ۲(مراکز موضوع ماده  یبهداشت یاين دستورالعمل در خصوص نحوه پرداخت حقوق مسئولين فن

  .دارد

مرکز صادره شده است، از  یآن به نام دامپزشک استخدام یبهداشت یفن تيوابسته به دولت که پروانه مسئول اي یمراکز دولت. تبصره

  .دستورالعمل خارج است نيشمول ا
  

  :مسئوليت اجراء - 4ماده 
  

و ) ۲(مراکز موضوع ماده  انيمتصد ،یهماهنگ تهيکم یاعضا رياستان و سا ینظام دامپزشک یشورا سيمدير كل دامپزشكي استان، رئ

 .دستورالعمل را بر عهده دارند نيمواد مرتبط در ا یمربوط، مسئوليت اجرا یبهداشت یفن نيمسئول
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٢ 

 

  

  :قوانين و مقررات مرتبط – 5ماده 
  

 )٢٤/٣/١٣٥٠ مصوب( کشور دامپزشکي سازمان قانون. ۱

 )١٨/٨/١٣٧٦ مصوب( ايران اسالمي جمهوري دامپزشکي نظام سازمان تاسيس قانون. ٢

 تشخيص مجمع ٢٩/٨/١٣٦٩ نهايي مصوب ،اسالمي شوراي مجلس ٢/٧/١٣٦٨ مصوب( ايران اسالمي جمهوري کار قانون. ٣

 ) نظام مصلحت

 )وزيران هيئت ١٣/٩/١٣٨٧ مصوب( دامپزشکي بهداشتي نظارت اجرايي نامه آيين. ٤

 و بهداشتي فني مسئول روزانه مزد تعيين خصوص در وزيران هيئت ٢/١٢/١٣٩٠ مورخ ه٤٦٦٥٧ ت٢٣۷٤٠٩ شماره نامه تصويب. ٥

 )دامپزشکي بهداشتي نظارت اجرايي نامه آئين ١٨ ماده موضوع( کنند مي فعاليت وي نظر زير که بهداشتي کادر

 )١٣/١٢/١٣٩٠ مصوب( كار و كسب محيط مستمر بهبود قانون. ٦

 ٠١/٠٢/١٣٩٣ مورخ ١٠٧ شماره دادنامه به اداری عدالت ديوان رای. ٧

  

  بهداشتي فني مسئولين مزاياي و حقوق پرداخت وجه و دريافت نحوه. 6 ماده

 آنها با بهداشتی فنی مسئولين »حقوق پرداخت« و بهداشتی نظارت اجرايي نامه نيآئ) ٢( ماده موضوع واحدهای از »وجه دريافت«. ١

 :بود خواهد) استان در بودن فعال صورت در( ريز های روش از کیي مرکز به متصدی انتخاب

 : عامل اعتباري مالي مؤسسه يا بانك سامانه. ١-١

 در مجزا حساب افتتاح به نسبت بهداشتی، هر کدام نظارت نامه نيآئ) ٢( ماده موضوع مرکز متصدی و بهداشتی فنی مسئول. ١-١-١

 .ديمی نما اقدام توافق مورد عامل اعتباري مالي مؤسسه يا بانک

 .می شود درج مرکز متصدی و بهداشتی فنی مسئول نيابم فی منعقده کاری قرارداد در بهداشتی فنی مسئول حساب شماره .تبصره

 اجازه برداشت بر مبني عامل اعتباري مالي مؤسسه يا بانك به) مربوط فرم برابر( كتبي اجازه نامه ارائه به موظف مرکز متصدي. ٢-١-١

 و حقوق عنوان به بهداشتي فني مسئول حساب به آن واريز و قرارداد در مندرج ماهيانه مزاياي و حقوق مبلغ ميزان به خود حساب از

 .باشد مي ماه هر پايان مندرج در قرارداد، در ماهيانه مزاياي

 :صنفی رانتفاعیيوابسته به شرکت های تعاونی غ های صندوق. ١-٢

 :ندير ارائه می نمايز شرکت هاي کی ازيش را به يخو مشترك كتبي ذيربط درخواست مرکز متصدي و بهداشتي فني مسئول. ١-١-٢

 انجمن و دامپزشكي بهداشتي فني مسئولين صنفي هاي انجمن مشترك رفاهی اي وابسته به شرکت های تعاونی های صندوق. الف

 ينامه نظارت بهداشت نيآئ) 2(موضوع ماده مراكز مرتبط با  كارفرمايي صنفي هاي

 .ا.ا.ج دامپزشكي نظام سازمان رفاه و تعاون صندوق. ب

در استان  دستورالعمل نيا اجرای در مشارکت و مقررات خاص خود برای آمادگی مراتب قبال ديبا ها صندوق نيا از کي هر .تبصره

 .کردته هماهنگی اعالم خواهد ياداره کل متعاقبا مراتب را به کم .ندينما اعالم اداره کل مربوط به کتبا های مورد نظر را

 مکتوب، صورت به) نيطرف توافق مورد( صندوق بر حاکم مقررات با را خود د موافقتيبا مرکز متصدی و بهداشتی فنی مسئول. ٢-١-٢

 .ندينما ت صندوق اعالميريبه مد
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٣ 

 

 بيش تر پرداخت و دريافت رد و هرگونهيانجام پذ) ١٨(ت تعرفه های ماده يد با رعايهای صندوق با پرداخت ها و ه دريافتيکل: تبصره

ن جاری کشور و يت قوانيرعا منوط به) ات بر ارزش افزوده و مانند آنياز جمله موارد مربوط به کارمزد صندوق، مال( ها ن تعرفهيا از

 .طرفين خواهد بود توافق

 اعالم صندوق به مزايا و حقوق واريز برای را کاری قرارداد در بانکی مندرج حساب شماره است موظف بهداشتی فنی مسئول. ٣-١-٢

 .دينما

 فني مسئول مزاياي و حقوق پرداخت ن متصدی مرکز و مسئول فنی بهداشتی مربوط، هرگونهيدر موارد اختالفات مالی فی ماب. ٢

  .بود ن مسموع نخواهديست و هر گونه اعتراضی  از سوی طرفين استناد قابل طرق، ساير از بهداشتي

 ماه پنجم تا مرکز مالی امور محاسبه از پس کار قانون و نامه نيآئ) ١٨( ماده تعرفه براساس بهداشتی فنی مسئول کاری اضافه مبلغ. ٣

 .شود می بعد پرداخت

  

 :شود مي تشکيل ذيل تركيب با استان در)" ١٩( ماده اجرای هماهنگی تهيکم" نام با اي کميته دستورالعمل، اين اجراي در .7 ماده

 )رئيس( استان دامپزشکي کل مدير. ١

 )عضو( وی االختيار تام س اداره روابط کار به عنوان نمايندهيرئ يا و رفاه اجتماعی استان کار تعاون، کل مدير. ٢

 )عضو( استان دامپزشکي نظام شوراي رئيس. ٣

 )عضو( استان بهداشتي فني مسئولين صنفي انجمن االختيار تام نماينده. ٤

 با جلسه تشکيل به هماهنگی نسبت كميته رييس استان، در بهداشتي فني مسئولين صنفي تشکل وجود عدم صورت در. تبصره

 گيري، راي طريق از تا نمايد مي اقدام استان بهداشتی در نظارت نامه آيين) ٢( ماده موضوع مراکز در شاغل بهداشتي فني مسئولين

ن فنی بهداشتی يات موسس انجمن صنفی مسئوليز هين و کميته هماهنگی در بهداشتي فني موقت مسئولين نماينده عنوان به نفر يک

 .شد خواهد انتخاباستان 

 ) عضو( استان ن نامه نظارت بهداشتی دريآئ) ٢(مراکز موضوع ماده  کارفرمايي صنفي های انجمن االختيار تام نماينده. ٥

 انجمن االختيار تام ل جلسه نمايندگانيق تشکياستان، از طر در مرتبط کارفرمايي صنفي های انجمن االختيار تام نماينده .1تبصره 

  .استان انتخاب می شود ن نامه نظارت بهداشتی دريآئ) ٢(مراکز موضوع ماده  کارفرمايي صنفي های

 از نظارت نامه آيين) ٢( ماده موضوع مراکز متصديان از نفر يک استان، در کارفرمايي صنفي تشکل وجود عدم صورت در .2تبصره 

 .شد خواهد انتخاب) ١(نده موقت آن مراکز در جلسه موضوع تبصره يبه عنوان نما گيري رآي طريق

  

 : است زير اختيارات و وظايف هماهنگی داراي كميته. 8 ماده

 ت زمانی مراکزی که دستورالعمل در آن اجرا می شودين اولوييو تع دستورالعمل نيا در مربوط مفاد اجرای هماهنگی. ١

 انجمن ندگانينما سوی از شده ارائه گزارشات ق استماع و بررسیياز طر بهداشتی فنی مسئولين مزاياي و حقوق پرداخت بر نظارت. ٢

  تهيکم عضو صنفی های

  مركز متصدي و بهداشتي فني مسئول بين ما فی مالي مسائل و قرارداد مورد در اختالف سازش و حل و فصل. ٣

 »هماهنگی كميته« در مركز متصدي و بهداشتي فني مسئول بين ما فی مالي مسائل و قرارداد موردبررسی موارد اختالف در  .1تبصره 

قانون ) ١٥٧(حل اختالف موضوع ماده  مراجع در) بهداشتي فني مسئول و مرکز متصدي( ذينفعان سوي از دعاوي رجوع و طرح مانع

  .بود نخواهد کار،
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٤ 

 

 هينظر مربوط، بهداشتي فني مسئول و متصدی مرکز از يك هر بين بهداشتي نظارت اعمال به راجع اختالف بروز صورت در .2تبصره 

  .بود خواهد عمل فصل الخطاب و مالك ،)اداره کل( سازمان
  

 : است زير اختيارات و وظايف هماهنگی داراي كميته سيرئ .9 ماده

  .دستورالعملن يته هماهنگی براساس مفاد ايکم ت جلساتيريو مد منظم برقراری. ١

 .سازمان به آن ارسال هماهنگی و کميته ماهه شش عملکرد گزارش تهيه. ٢

 بهداشتي نظارت نامه آئين) ١٩( ماده مفاد بهتر چه هر اجراي در ذينفعان براي توجيهي جلسات برگزاري جهت هماهنگي. ٣

  

 در بار يک هماهنگی حداقل کميته جلسات. است کل اداره محل در آن دبيرخانه هماهنگی و كميته جلسات تشکيل محل .10 ماده

   .داشت خواهد رسميت اعضاء از گريد نفر سه حداقل و رئيس حضور با آن تصميمات و شده تشکيل ماه
 

 :بود خواهد ريز شرح هماهنگی به تهيکم توسط تعرفه پرداخت عدم موارد به دگیيرس نديفرا .11 ماده

 می تواند درخواست سررسيد، از هفته گذشت يك از پس ايشان حساب به مزايا و حقوق واريز عدم صورت در بهداشتي فني مسئول. ١

 غيرانتفاعي صندوق يا و عامل اعتباري مالي مؤسسه يا بانك مهر به ممهور كه( خود حساب ماهيانه مالي گردش همراه به را خود كتبي

 .نمايد تحويل كميته هماهنگی، دبيرخانه به) است شده صنفي

 بررسي هماهنگی به منظور كميته جلسه اولين برای شرکت در) و متصدی مرکز مربوط بهداشتي فني مسئول( طرفين متعاقبا از. ٢

  .موضوع، دعوت می شود

بدون (ز يی مربوط نينده انجمن صنفی کارفرماينما/ سيته هماهنگی، رئيی در کمينده انجمن های صنفی کارفرمايعالوه بر نما. تبصره

  .ه جلسه دعوت می شودب) حق رای

 . دين می نماييای معوقه تعين مهلتی را برای پرداخت حقوق و مزايته با موافقت طرفين، کميدر صورت صلح و سازش طرف. ١-٢

 زير موارد نمايد، استنکاف ي مسئول فني بهداشتي مربوطحقوق و مزايا پرداخت از موجه دليل بدون مركز متصدي كه صورتي در. ٢-٢

 :شود يم  گذارده اجرا مورد به) ترتيب به(

 بهداشتي فني مسئول مزاياي و حقوق الزامات قانونی واريز خصوص در(ته هماهنگی يدر جلسه کم مربوط مركز متصدي به تذکر .الف

  )کاري روز ٣ن مهلت يين نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و قانون کار، و تعيبرابر آئ

 از سوی مسئول فنی بهداشتی ثبت اجرائيات طريق از کار قرارداد گذاردن اجرا مورد به برایته يموافقت کم .ب

) ٤(بات مقرر در ماده يت ترتيمركز با رعا کار ادامه از بهداشتي مربوط، فني مسئول حضور ت مرکز بدونيصورت فعال در کل اداره. ٣

  .می نمايد جلوگيري ن نامه نظارت بهداشتی دامپزشکیيآئ

 مانع »هماهنگی كميته« در مركز متصدي و بهداشتي فني مسئول بين ما فی مالي مسائل و قرارداد اختالف در موردبررسی موارد . ٤

و  قانون کار) ١٥٧(حل اختالف موضوع ماده  مراجع در) بهداشتي فني مسئول و مرکز متصدي( ذينفعان سوي از دعاوي رجوع و طرح

 .بود نخواهد ،مراجع ذی صالح قانونی يگرد

  

 خواهد االجرا الزم ابالغ، زمان از و شود مي قبلي دستورالعمل جايگزين تبصره )١٠( و ماده )١٢( شامل دستورالعمل اين .12 ماده

  .بود
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٥ 

 

  بسمه تعالي

  قرارداد كار
  

  :اين قرارداد في مابين

به شماره عضويت سازمان نظام دامپزشكي ................... فرزند ........................  كد ملي .................... متولد  ..................... از  صادره...................... به شماره شناسنامه............................ خانم / آقاي 

داراي دانشنامه تحصيلي دکتری دامپزشکی از دانشكده ................................ كد پستي ..........................) ................................................................محل سكونت(به آدرس ................ ا .ا.ج

صادره از ...................... به شماره شناسنامه............................ خانم/و آقاي از يك طرف " مسئول فنی بهداشتی"به عنوان ............................ تلفن .............................. دانشگاه ............................ 

داراي پروانه بهداشتي بهره ......................................... .....متصدی مرکز .........................) شماره ثبت شركت ............................ به نمايندگي از طرف شركت ........................ (كد ملي ..................... 

" متصدی"كه از اين پس به عنوان .................... تلفن .... ...................كد پستي ............................ ...................... ........................... به آدرس ..../....../...........) مورخ ............................ شماره (برداري 

  .ناميده مي شود، به شرح ذيل منعقد می شود
  

  تعهدات و وظايف طرفين قرارداد) ب

  مسئول فني بهداشتي - 1

ابالغي از سوي سازمان دامپزشكي كشور، زيرنظر اداره كل دامپزشكي استان و گزارش برابر شرح وظايف  )کار قانون ۵۱ ماده اساس بر( روزانه مرکز كار پايان تا شروع كنترل بهداشتي مرکز از. ۱-۱

  .ماهانه اقدامات برابر فرم مربوط به اداره كل دامپزشكي استان

  .انشين ذيصالح و موافقت اداره دامپزشکی شهرستانمعرفي جهماهنگی متصدی مرکز، ، با ...)استحقاقی يا (، جز در موارد مرخصي )حتي واجد شرايط(عدم واگذاري مسئوليت به شخص ديگر . ۲-۱

  .در مرکز تحت مسئوليت، چنانچه موجب تهديد عليه بهداشت عمومي شود) از دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی اعالمی سازمان دامپزشکی کشور(گزارش وقوع موارد تخلف . ۳-۱

  .براي خود و يا ديگري و يا متصدي مرکز) ، صدور اسناد تجاریاز قبيل خريد و فروش، امانت داري(مسئوليت عدم دخالت در امورات اقتصادي در حوزه فعاليت مرکز  تحت . ۴-۱
 

  متصدي مركز. 2

  . خودداري از فعاليت مرکز بدون حضور مسئول فني بهداشتي و يا جانشين وي، همكاري با مسئول فني بهداشتي و عدم دخالت در وظايف وی. ۱-۲

   لوازم مورد نياز كنترل بهداشتي، وسايل حفاظت فردي و امکانات اياب و ذهاب به مرکزفراهم نمودن . ۲-۲

روز بوده كه ساير روزهاي تعطيل  ۳۰روز جمعه در ماه در طول يك سال،  ۴با پرداخت مزد و احتساب (قانون كار  ۶۴موافقت با مرخصي استحقاقي ساليانه مسئول فني بهداشتي برابر مفاد ماده . ۳-۲

  .و نيز مرخصی استعالجی و زايمان بر اساس ضوابط و مقررات قانون کار و پرداخت حقوق جانشين مسئول فنی بهداشتی در اين ايام) مي، جز ايام مرخصي محسوب نخواهد شدرس

آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتی  ١٨موضوع ماده ( ٢/١٢/١٣٩٠مورخ  ه٤٦٦٥٧ت ٢٣٧٤٠٩شماره  حقوق و مزاياي مسئول فني بهداشتي براساس تصويب نامه هيات وزيران بهپرداخت . ۴-۲

  .بر مبنای حقوق دريافتی) کار قانون ۱۴۸ ماده موضوع( اجتماعی تامين سازمان نزد بهداشتی فنی مسئول بيمهو قانون کار جمهوري اسالمي ايران و ) دامپزشکی
  

  مدت اعتبار قرارداد) ج

برای ادامه  بهداشتي فني مسئولمنع قانونی  عدمباشد و در صورت  مي مرکز برداري بهره بهداشتي پروانه اعتبار دوره يک مدت به ۱۳.../ ..../ ....تا تاريخ  ۱۳.../ ..../ ....اعتبار اين قرارداد از تاريخ 

 بهره بهداشتي پروانه ديتمد دوره يک مدت به ،)ا مخالفت مستند اداره کل دامپزشکی استانييا دادگاه صالحه . ا.ا.عالی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی ج/هيات های بدوی قطعي ءآراحسب (ت يفعال

  .خواهد بود) ط فوقيعالوه بر شرا(ن يدهای بعدی، منوط به توافق طرفيتمديد می شود و تمد مرکز مربوط، برداري

  :ر فسخ می شوديط زيين قرارداد در شراا

  .مجاز نمي باشد مسئول فنی بهداشتی جانشين زمان صدور پروانه و شروع به کارتا در اين صورت، قطع همكاري  -)قانون کار ۲۵موضوع ماده ( تمايل هر دو طرف قرارداد. ۱

  .منوط به ارائه و بررسی مدارك رسمي به اداره کل دامپزشکی استان خواهد بودن موارد، يفسخ قرارداد در ا -) مانند انحالل و ورشكستگي(موارد قهري . ۲

  .ص اداره کل دامپزشکی استانيبه تشخ )دامپزشکی بهداشتی نظارت نامه نيآئ ١٢ ماده موضوع( بهداشتی فنی مسئول عنوان به اشتغال پروانه صدور طيشرا ک ازيزائل شدن هر. ٣
  

مورخ  ه٤٦٦٥٧ت ٢٣٧٤٠٩شماره  های بعد براساس تصويب نامه هيات وزيران به سال و در ريال..... .......................... جاری سال حقوق و مزاياي مسئول فني بهداشتي در :مبلغ قرارداد) ه

مسئول فني بهداشتي ........................ ، محاسبه و در پايان هر ماه به شماره حساب و قانون کار جمهوري اسالمي ايران) آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتی دامپزشکی ١٨موضوع ماده ( ٠٢/١٢/١٣٩٠

  پس از کسر کسورات قانونی مربوط واريز مي شود ....................................... صندوق ...................................../ نزد بانك عامل 

ماده واحده تعيين عيدی مشمولين قانون کار مصوب  براساس(عيدی ، تا پنجم ماه بعد، )بر اساس قانون کار، محاسبه و(انجام ماموريت های خارج از محل فعاليت اضافه کاری و : 1 تبصره

  .به حساب فوق واريز می شود ،خ يا خاتمه قراردادبه هنگام فس )، محاسبه وقانون کار براساس(در پايان هر سال و مزايای پايان کار  )، محاسبه ومجلس شورای اسالمی۶/۱۲/۱۳۷۰

  )صرفا در صورت فراهم نشدن امکانات اياب و ذهاب تکميل شودن تبصره يا(اياب و ذهاب در پايان هر ماه به شماره حساب فوق واريز مي شود  ريال به عنوان هزينه................. مبلغ  :2تبصره 

. نت گردش مالی حساب بانکی فوق منطبق باشديد با پريشود و با يد به اداره کل دامپزشکی استان ارائه ميدج یبهداشت یصدور پروانه مسئول فنن قرارداد در زمان ياحساب  يهتسو :3تبصره 

  .ر طرق، قابل استناد نخواهد بوديهرگونه پرداخت از سا

  .است...................................................... طرفين در امور بهداشتی، نظريه اداره کل دامپزشکی استان  ظايفو و مرجع حل اختالفات طرفين در امور مربوط به تعهدات :4تبصره 

 و مرکز متصدي( ذينفعان سوي از دعاوي رجوع و طرحمانع آئين نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی است که  )۱۹( ماده یاجرامرجع حل اختالفات طرفين در امور مالی، کميته هماهنگی  :5تبصره 

  . بود نخواهد ،و ديگر مراجع ذی صالح قانونی قانون کار) ۱۵۷(حل اختالف موضوع ماده  مراجع در) بهداشتي فني مسئول

  .مواردی که در اين قرارداد پيش بينی نشده است، براساس قانون کار جمهوری اسالمی ايران خواهد بود  :6تبصره 

بهداشتي و متصدي مرکز  ن، مسئول فنيه نسخه در سربرگ آرم دار دفاتر اسناد رسمي، تنظيم كه هر کدام داراي اعتباري واحد است و به ترتيب در اختيار اداره كل دامپزشكي استااين قرارداد در س *

  . قانون مدني ملزم و متعهد به رعايت و اجراي مفاد اين قرارداد هستند ۱۰به ماده طرفين قرارداد با آگاهي و وقوف كامل از متن اين قرارداد، آن را امضا نموده و مستند . قرار خواهد گرفت
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