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إقلیم كوردستان العراق

في اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریین

)8(تعلیمات رقم 

ازة إجمنح تعلیمات 
البیطریةالمستوصفات

الخامسة والعشرین من قانون نقابة االطباء البیطریین في ) 25(استنادا الى المادة 
الصادر من المجلس الوطني كوردستان العراق بالقرار 1998لسنة ) 9(رقم كوردستان

من النظام الداخلي المصادق علیھ) 111(والمادة ، 31/12/1998بتاریخ ) 20(رقم 
قرر مجلس نقابة األطباء البیطریین في كوردستان بجلستھ ، 26/8/2010ریخ بتا

) 8(لیمات رقم عتاصدار 2012/ كانون الثاني/ 29المصادفاالحدیوم المنعقدة 
.البیطریةالمستوصفاتاجازة منح تعلیمات 

:1المادة 
:المعاني المبینة إزائھایقصد بالكلمات والتعابیر

.العراقفي اقلیم كوردستانة االطباء البیطرییننقاب: النقابة
المستوصف البیطري: المستوصف

.فرع نقابة االطباء البیطریین في المحافظة: الفرع
.الطبیب البیطري: الطبیب
.بكل فروعھا واختصاصاتھامھنة الطب والجراحة البیطریة: المھنة

.عضو نقابة االطباء البیطریین: العضو
.للنقابةالداخليالنظام : النظام
.اقلیم كوردستان العراق: االقلیم

:2المادة 
، دون الحصول على اجازة ترخیص مستوصفال یجوز ألي طبیب، منتمي او غیر منتمي للنقابة، فتح 

.نقابةالواجازة ممارسة المھنة من قبل 

:3المادة 
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لوبة لذالك، وبموجب شھادة بعد توفر الشروط المطمر نقابي بموجب أتمنح اجازة فتح المستوصف
.، وتجدد سنویاا ووضعھا في مكان بارز في المستوصفجداریة یتم تأطیرھ

:4المادة 
واحد على ان تراعى المسؤولیة مستوصفالكثر من طبیب في منح اجازة فتح المستوصفیجوز 

.حسب االقدمیة

:5المادة 
وفق الشروط المھنیة والبیطریة البیطریة موادالواالدویة واللقاحاتحفظ المسؤولالطبیبعلى :أوال

.في المستوصفوالصحیة والبیئیة
و لاإلدخاالحاالت المرضیة وتسجیل بالمستوصف لسجالت خاصةمسك المسؤول على الطبیب: ثانیا

للتفتیش ةمعرضوتكون السجالت ، البیطریةاالدویة واللقاحات والمواد من والصرفیات اإلخراج 
.النقابةلجان التفتیش الخاصة بقبل والتدقیق من

:6المادة 
المستلزمات توفیر مع وتجھز باثاث الئق الغراض ممارسة المھنة ظم وترتیب المستوصفیتنیتم : أوال

:التالیة
.االدوات واالجھزة الطبیة البیطریة للمعالجة والتلقیح والمكافحة.1
.لوكرات لحفظ االدویة.2
.ثالجة وبراد لحفظ اللقاحات.3
.خزان لوكر لحفظ المواد الكیمیائیة.4

والشھادة والكلیة والجامعة السمؤول واسم الطبیب اسم المستوصفمتضمنا ) الراجیتة(طبع دفتر : ثانیا
.عنوان ورقم التلفون واالیمیل ان وجدالوسنة التخرج ورقم وتاریخ اجازة النقابة و

كحد ) سم عرض75سم طول 150(س بقیا) قطعة التعریف(تصمیم بورد عنوان المستوصف: ثالثا
:متضمنا ما یليووضعھا في مكان بارز من واجھة العیادة، باللون األبیض أدنى و

باللون االحمراسم المستوصف.1
باللون االزرقاسم الطبیب.2
باللون االسودالشھادة والكلیة واسم الجامعة وسنة التخرج.3
باللون االسودرقم وتاریخ االجازة.4
.المستوصفارقام تلفونات .5

:7المادة 
مناسبا مع اھمیتھا المھنیة والعلمیة واالجتماعیة مع مراعاة ان ن یكون موقع بنایة المستوصفیجب ا

.، وتضم غرف لالدارة والمعالجة والتلقیحات والمذخر والخزنتكون قریبة من الجھات المستفیدة

:8المادة 
الحاصل على شھادة البكالوریوس في طبیبل الاال من قبفي المستوصفالمھنةممارسة ال یجوز 

.نقابةالویكون عضوا مسجال في ، من جامعة معترف بھاوفما فوق أالطب والجراحة البیطریة 
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:9المادة 
اخر وبعلم النقابة، وال یجوز تركھا الى لفترة تتجاوز الشھر دون انابة طبیبترك المستوصفال یجوز 

.باي حال من االحوالد أخرین من غیر االطباءافرا

:10المادة 
باخالص واھتمام وان یبذل كل ما في طاقتھ من عنایة في المستوصفعلى الطبیب ان یؤدي واجبھ 

، وان یعمل على ابراز شخصیتھ العلمیة والمھنیة بالتزام وحرص نابع من علمیة وشخصیة تجاه عملھ
.ادراكھ بالمسؤولیة واخالقیات السلوك المھني

:11ة الماد
خالفاَ الحكام قانون في المستوصفمھنة المارس یكل من االجراءات القانونیة ضد تقوم النقابة باتخاذ

أو عالمة تدل على انھ طبیب انتحل أیة تسمیة أو لقبوضد كل من ،النقابة ونظامھا وتعلیماتھا
.بیطري خالفاَ للحقیقة

:12المادة 
، وااللتزام بالقوانیین لنقابة وتعلیماتھااھنیا ونقابیا بقانون ونظام مان یلتزم في المستوصفطبیبعلى ال

الجھات الحكومیة ذات العالقة، واالنظمة والتعلیمات الخاصة بالتشریعات البیطریة الصادرة من 
.المستجدات في القطاع البیطري والثروة الحیوانیةبشأن یصدر ویراعي احكام اي تشریع معمول بھ 

:13المادة 
الجھات البیطریة الحكومیة لصحة الحیوانیة منان یلتزم بالتعلیمات الصادرة بخصوص الى الطبیبع

.ان یخبر اقرب مركز بیطري حكومي في حالة االشتباه بوجود مرض معد او وبائيوالنقابة، و

:14المادة 
عمل المھني في الشروط ومواصفات وممارسة المھنة تعلیمات ال یحق الیة جھة عدى النقابة اصدار 

وعلى كافة االطراف ذات العالقة االلتزام وتعلیماتھا، النقابة ونظامھاقانون وفق المستوصفات
.بتنفیذھا

:15المادة 
من قبل اي شخص غیر مؤھل في المستوصفاتنة ھملاخبار النقابة عن ایة ممارسة غیر قانونیة ل: أوال

.لممارستھا قانونیا
لصحیة البیطریة والجھات ذات العالقة عن ایة حالة غیر قانونیة تخص البیطرة اخبار السلطات ا: ثانیا

.واعالم النقابة بذلك

:16المادة 
.في المستوصفاتمھنة الللتصرف باالمور المتعلقة بقائمین من غیر االطباءال یجوز تواجد 
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:17المادة 
تحت إشرافھ في البیطریةذوي المھنبعلم النقابة استخدام الكوادر الوسطیة من المسؤول للطبیب 

.مھنةالعلى أن یكون االستخدام وفقا لضوابط السلوك لممارسة ،المستوصف

:18المادة 
خاصة بالعالج او ،في المستوصفأدویة او لقاحات او مواد بیطریةال یجوز استخدام ایة : أوال

.الحكومیةافقة الجھات مواجازة والتحصین الوقائي او المكافحة ما لم تكن حاصلة على 
.مع االدویة واللقحات والمواد البیطریة یكون على اساس المفرد ولیس الجملةتعامل المستوصف: ثانیا

:19المادة 
.المستوصفعند ممارستھ للعمل في ات المھنیة من قبل الطبیبمراعاة االعراف والتقالید والسلوكی

: 20المادة 
:كالتاليالنقابیة م الداخلي للنقابة تستوفى الرسوم المھنیة من النظا) 96(وفقا للمادة 

.الف دینار) 50(الف دینار ویجدد سنویا ) 50(رسم االنتماء للنقابة الول مرة –أ 
الف دینار) 50(جدد سنویا یالف دینار و) 100(رسم اجازة ممارسة المھنة -ب
.الف دینار) 250(دد سنویا جیودینارالف) 500(المستوصفاجازة فتح منح رسم -ج
.الف دینار) 50(رسم الكشف على اى مرفق - د
.الف دینار) 25(النقابةكتاب تأییدرسوم -ه

:21المادة 
لشروط واحكام ھذه حق اغالق المستوصف عند مخالفتھبة وفقا لقانونھا ونظامھا وتعلیماتھاللنقا

.التعلیمات

:22المادة 
وابالغ ه التعلیماتمراقبة تنفیذ احكام ھذ، وكل عضو في النقابةع في المحافظاتوالفروالمجلسعلى 
.بكل مخالفة الحكامھالنقابة

:23المادة 
.المصادقة علیھاتنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ 

النقیب
لطیف محمود أجمد. د

نقابة االطباء البیطریین في كوردستان


