
دامپزشکان استانی فدراسیون سوارکاری کشور، احراز شرایط ذیل الزامی  در ردهافراد  ورود: جهت دامپزشک استانی -

 است:

 دکترای عمومی دامپزشکیحداقل مدرک تحصیلی:  -

 سال 50حداکثر سن:  -

 تمام سال 2آشنایی با اسب در حد اشتغال نیمه وقت یا تمام وقت در دامپزشکی اسب با سابقه فعالیت حداقل  -

 درصد نمره آزمون 06شرکت در کالس توجیهی یک روزه دامپزشکی رویداد و کسب حداقل  -

 اخذ دفترچه کارآموزی دامپزشکی رویداد -

مسابقه به عنوان کارآموز نزد یکی از دامپزشکان تعیین شده توسط کمیته دامپزشکی  5انجام کارآموزی با شرکت در  -
دن مراحل ابتدایی قبل از شروع کارآموزی بعنوان دامپزشک درمانی در دامپزشکان بعد از گذران)  فدراسیون سوارکاری

مورد نیاز به لیست دامپزشکان استانی لیست کمیته دامپزشکی ثبت خواهد شد و پس از گذراندن دوره کاراموزی 
 (خواهند پیوست

 معرفی رسمی از طرف هیأت سوارکاری استان مربوطه  -

 مپزشکی فدراسیون سوارکاری کشور تأیید دارا بودن شرایط توسط کمیته دا -

 طی مراحل فوق منجر به کسب مدرک دامپزشک استانی رویداد خواهد شد.
 

نموده شرکت یکبار در کالسهای بازآموزی دامپزشکان رویداد فدراسیون سوارکاری کشور  دو سالدامپزشکان استانی باید هر 
و به تائید کمیته دامپزشکی هئیت  مربوطه را نیز داشته باشدو همچنین فعالیت و همکاری نیز با هئیت سوارکاری استان 
حذف دامپزشکان رده استانی . در غیر اینصورت نام از فهرست سوارکاری و یا هئیت سوارکاری استان مربوطه نیز رسیده باشد

 خواهد شد.
 تبصره: کالس دامپزشکان استانی به مدت یک روز می باشد.

 

دامپزشکان ملی فدراسیون سوارکاری کشور، احراز شرایط ذیل الزامی  ردهافراد در  ودور: جهت دامپزشک ملی -8-1-2

 است:
رویداد ملی طی یکسال بعنوان دستیار در کنار یکی از دامپزشکان رده ملی یا بین المللی که  4حداقل شرکت در  -

 مورد تایید کمیته دامپزشکی می باشد.

شرکت در کالس یک روزه ارتقا به دامپزشک ملی و شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی در آزمون مربوطه   -
 درصد نمره آزمون 75از طریق کسب حداقل 

 تأیید دارا بودن شرایط توسط کمیته دامپزشکی فدراسیون سوارکاری کشور -

 
و امپزشکان رویداد فدراسیون سوارکاری کشور شرکت نمایند. دامپزشکان ملی باید هر دو سال یکبار در کالسهای بازآموزی د

حداقل شرکت در یک مسابقه رده ملی بعنوان دامپزشک رویداد و یا دو مسابقه رده ملی بعنوان دستیار طی دوسال مذکور 

 .ماهه به درجه استانی تنزل خواهد یافت 6در غیر اینصورت درجه ایشان پس از اعالم مهلت  حضور داشته باشد
 

مسابقه استانی و دامپزشکان رویداد رده  6کلیه دامپزشکان رویداد رده استانی می بایست طی دو سال حداقل در  –تبصره 
 ماهه تنزل درجه خواهند داشت. 6مسابقه رده ملی فعالیت نمایند در غیر اینصورت پس از اعالم مهلت  4ملی حداقل در 

 



 

 

شرکت در کالس دامپزشکی رویداد

درصد نمره آزمون60کسب حداقل 

ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز 

دامپزشک درمانی مسابقات

دریافت برگه کار آموزی 

رویداد بعنوان دستیار 5شرکت در 

ارتقا به درجه دامپزشکی استانی

شرکت در کالس آموزشی دامپزشکی 

درصد نمره آزمون75کسب حداقل 

مسابقه رده ملی و یا بین 4شرکت در 
المللی بعنوان دستیار 

به درجه دامپزشک ملیارتقا


