
دامپزشـکی کشـور حـدود 90 سـال قبل به دنبال شـیوع بیمـاری طاعون گاوی ایجاد شـد. 
ایـن سـازمان در سـال ۱۳0۲ ابتـدا در موسسـه پاسـتور بـا عنـوان اداره کل تفتیـش صحی 
حیوانـات آغـاز بـه کار کرد و در سـال ۱۳۱۴ بـا تصویب قانون تفتیش صحی حیوانـات اداره 
کل دامپزشـکی در وزارت فالحت وقت ایجاد شـد و از سـال ۱۳۵0 به سـازمان دامپزشـکی 
کشـور تبدیـل شـد. ایـن سـازمان امـروزه به صـورت یک سـازمان مسـتقل زیر نظـر وزارت 
جهـاد کشـاورزی فعالیـت می کنـد و وظیفـه اصلـی آن پیشـگیری از بیماری هـای دام و 
بیماری هـای مشـترک بیـن انسـان و دام در دام و نظـارت بهداشـتی بـر فرآورده هـای خـام 
دامـی اسـت. ایـن سـازمان امـروزه حـدود ۷00 واحـد اداری در سـطح کشـور دارد و از نظر 
تشـکیالتی حدود ۱0۵00 نفر پسـت سـازمانی را در خود جای داده اما نیروهای موجود آن 

حـدود ۶ هزار نفر اسـت. 

سابقه آی تی در سازمان دامپزشکی 
از زمـان اسـتقرار واحـد آی تـی در سـال۷0 ایـن واحـد زیـر نظر دفتر طـرح و برنامـه به نام 
اداره آمـار و اطالعـات و بـا مدیریـت رئیـس گـروه فعالیـت می کـرده اسـت کـه تـا قبـل از 
سـال80 بـا تعـداد محـدودی نرم افـزار مانند دبیرخانـه و ... بیشـتر فعالیتـش در زمینه آمار 
متمرکز بود ولی با ورود اتوماسـیون اداری در سـال 8۲ و لزوم اسـتفاده کاربران از سیسـتم 
بـه تدریـج فعالیـت آی تـی افزایش یافت. سـازمان دامپزشـکی در زیر مجموعه جهـاد برای 
اسـتقرار اتوماسـیون اداری به عنوان پایلوت انتخاب شـد و تا سـال 8۵ که سیسـتم پایش و 
مراقبت بیماری های دام طراحی و اجرا شـد کماکان اتوماسـیون اداری تنها سیسـتم موجود 

در سـازمان بود.

از چالش تا استقرار 
بـه گفتـه دکتـر حاج اکبـری تا پیـش از راه انـدازی اتوماسـیون اداری صرفا سیسـتمی برای 
ثبـت نامه هـا در دبیرخانـه این سـازمان وجود داشـت. بدنه کارشناسـی قـوی و تحصیلکرده 
سـطح علمـی و پذیرش تکنولوژی هـای جدید را در این سـازمان افزایـش داده و این موجب 
شـد مراحل اسـتقرار اتوماسـیون اداری همکاران سیسـتم به سـرعت پیش رود. با این حال 
عـدم اعتماد مدیران ارشـد وقت سـازمان و ریشـه دار بـودن فرهنگ سـازمانی مکتوب باعث 

چالش هـای زیادی شـد. 
در سـال ۱۳8۶ تغییـر مدیریـت ارشـد سـازمان و پیگیـری بخش آی تـی بر پیاده سـازی و 
اسـتفاده گسـترده از اتوماسـیون عمال باعث راه اندازی کامل سیسـتم در سراسـر کشور شد.

بـه گفتـه دکتر حـاج اکبری تمرکزگرایـی روی مدیریت متمرکز اتوماسـیون اداری در داخل 
سـازمان تجربـه موفـق دامپزشـکی در را ه اندازی این سیسـتم بوده اسـت. وی معتقد اسـت 
کـه آمـوزش چهـره به چهـره و ورود تک تک اسـتان ها همزمان با سـتاد مرکزی و پیشـبرد 

آهسـته و مسـتمر موضوع باعث موفقیت راه اندازی اتوماسـیون اداری شـد.
هم اکنون سیسـتم اتوماسیون اداری همکاران سیسـتم در اداره هاي دامپزشکی در ۲۴ استان 
بـه صـورت ECE )تبـادل الکترونیکـي مکاتبـات اداري( راه انـدازی شـده و در عیـن حال هم 
اکنون اداره هاي اسـتانی هم شـبکه های شهرسـتانی خود را به این سیسـتم متصل کرده اند. 

تغيير فرهنگ استفاده از كاغذ در سازمان دامپزشکي كشور 
با استقرار اتوماسيون اداري همکاران سيستم

داستان موفقيت

در يك نگاه

بـه عنـوان  سـازمان دامپزشـکی کشـور 
یـک سـازمان وابسـته بـه وزارت جهـاد 
وظیفـه  و  می کنـد  فعالیـت  کشـاورزی 
اصلـی آن پیشـگیری از بیماری هـای دام 
و بیماری هـای مشـترک بین انسـان و دام 
در دام و نظارت بهداشـتی بـر فرآورده های 

خـام دامی اسـت.

چالش هاي قبل از استقرار:
زمان بـر بودن پیدا کردن سـابقه مکاتبات، 
گم شدن سـابقه مکاتبات و عدم اطمینان 
پیش نویـس  بـه  نیـاز  آنهـا،  بـه صحـت 
نامه هـا، رفـت و برگشـت کاغـذي نامه هـا 
براي رسـیدن به متن نهایي و تأیید شـده

دستاوردهاي پس از استقرار:
افزایش سـرعت کار، کاهـش مصرف کاغذ، 
امـکان مدیریـت بهتـر مکاتبـات، پایـش و 
بازیابـی نامه هـا، کاهش هزینه هـای خرید 

تجهیـزات کامپیوتری

اتوماسـيون اداری تحت وب
سرعت   سيسـتم  همکاران 
کار، مستندسـازی بهتر، افزایش 
اطالعـات    از صحـت  اطمينـان 
بـرای  را  هزینه هـا  کاهـش  و 
کشـور  دامپزشـکی  سـازمان 

ایجـاد کـرده اسـت.
دکتر محمود حاج اکبری

مدیر دفتر فناوری اطالعات سازمان 
دامپزشکی کشور



مزيت های اتوماسيون تحت وب همکاران سيستم 
افزایش سـرعت کار، افزایش اطمینان، مستندسـازی بهتر، کاهـش هزینه ها، کاهش مصرف 
کاغـذ، امـکان مدیریـت بهتر مکاتبـات، پایـش و بازیابـی نامه هـا؛ نمونـه ای از مزیت های به 
دسـت آمـده اسـت کـه دکتـر حـاج اکبـری در رابطـه بـا اسـتفاده از اتوماسـیون تحت وب 
همکاران سیسـتم نام می بـرد. وي همچنین کاهش هزینه هـای خرید تجهیزات کامپیوتری 

و کار دبیرخانـه ای و افزایـش دقـت کار را هـم بـه مزیت هـای قبلـی اضافه می کند.
مدیـر آی تی سـازمان دامپزشـکی کشـور می گویـد: امروزه بخـش بزرگی از واحدهـای ما از 
اتوماسـیون همـکاران سیسـتم اسـتفاده می کنند و ایـن کار ما را بسـیار راحت کرده اسـت. 
مـا خیلـی راحـت می توانیـم تجـارب خـود را به آنهـا منتقل کنیـم. مثال وقتـی می خواهیم 
اسـتفاده از فرم سـاز را آمـوزش دهیـم آن را با یک کالس مشـترک انجـام می دهیم. در عین 
حـال ارتبـاط مسـتقیم بـا پشـتیبانی هـم کار را بسـیار راحت تر کـرده اسـت. تعامل خیلی 
خـوب مـا با شـرکت همـکاران سیسـتم در اسـتان ها و پیشـبرد موضوعـات از طریـق دفتر 

تهـران بـه موفقیت بیشـتر این پـروژه کمک شـایانی کرده اسـت.

مشکالت كار كردن با كاغذ 
آقـای حـاج اکبری معتقد اسـت فرهنگ کار کردن بـا کاغذ هنوز هم در سـازمان های ایرانی 
ریشـه دار اسـت. با این حال با اسـتفاده از سیستم اتوماسـیون همکاران سیستم این فرهنگ 
در سـازمان دامپزشـکی در حـال تغییـر اسـت. به گفته وی در گذشـته چون مستندسـازی 
سیسـتماتیک نبـود هـر کارمندی بـرای خودش بایـد یک کپـی از نامه را نگه می داشـت. با 
همـه ایـن اوضـاع پیـدا کردن سـابقه یک نامه بسـیار سـخت بـود و خیلی وقت هـا نامه گم 
می شـد یـا امـکان دسـتکاری شـدن و دیگر مشـکالت وجود داشـت. به گفتـه وی بی نیازی 
بـه پیش نویـس نامـه هـم از مزیت هـای اصلی اتوماسـیون اداری اسـت. در سیسـتم کاغذی 
گاهـی یـک نامـه چندین بار از اول نوشـته می شـد تا به متـن نهایی برسـد و گاه چندین بار 

اصالحـات روی آن صـورت می گرفـت، حـال اما این گونه نیسـت. 
بـه گفتـه مدیر آی تی سـازمان دامپزشـکی کشـور بـا فراگیری این سیسـتم امـروزه تعداد 
نیروهـای دبیرخانه هم بسـیار کم شـده اسـت ضمن اینکه حـاال و با راه اندازی شـبکه دولت 

و اتصـال دامپزشـکی بـه آن بخش عمـده مکاتبات به طـور اتوماتیک صـورت می گیرد. 
همچنیـن بـا بي نیـازي بـه جابه جایـی فیزیکـی نامه هـا در داخـل سـازمان یـا بهره گیـری 
از تـوان دورکاری مدیـران بـه کمـک کارتابـل آنالیـن منفعت هـای زیـادی نصیب سـازمان 

دامپزشـکی کشـور شـده است.
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داستان موفقيت چيست؟
داستان موفقیت )Success Story( یک نوع محتوای مصاحبه گونه است که از گفت  و گو با 
مدیران شرکت های مشتری همکاران سیستم تهیه می شود. هدف این پروژه جستار موفقیت های 
یک شرکت در استفاده از محصوالت و راهکارهای همکاران سیستم است. برای دیدن داستان های 
موفقیت تهیه شده می توانید به بخش داستان های موفقیت سایت همکاران سیستم در آدرس 

http://www.systemgroup.net/success-stories  مراجعه نمایید. 


