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 ؟ چیست CVBCکالج دامپزشکی بریتیش کلمبیا کار 

مد و اخالقی درزمینه دامپزشکی، مسئولیت حمایت از عموم و  کارآ رسانی  ، با تضمین خدمتCVBC کالج دامپزشکی بریتیش کلمبیا

 مسئول موارد زیر است:  ،کالجی نامهدامپزشکی" و آیینقانون “ براساس  CVBC  پذیرد.حیوانات آنها را می

 دامپزشکی  هایدانشگاه برتیش کلمبیا برای فعالیتثبت نام دامپزشکان در  -
 دامپزشکی آموزش پیوسته  الزامات اطمینان از رعایت حصول و  نظارت  -
 شدگان(  نام  )ثبت BC بریتیش کلمبیا دارای مجوز در  شکایات تنظیم شده علیه دامپزشکان    و اقدام براساس   ، بررسیدریافت -

 تفویض اختیار به دامپزشک برای استفاده از امکانات   -
  ا هرآنچه که بر انجام هرگونه اقدام دامپزشکی نام نشده برای ممانعت از انجام، پیشنهاد انجام ی ام علیه دامپزشکان ثبتاقد -

 آنها داللت دارد. 

 

 

 تنظیم شکایت 

ارسال   CVBCی به توانید شکایتی را برای بررسشک راضی نیستید میدامپز یا رفتار   خودحیوان خانگی  از ت مراقب در مورد اگر 

 کنید. 

او است.       و شایستگی  ی ارزیابی عملکرد دامپزشک در چهارچوب استانداردهای رفتار ،CVBCدگی به شکایات در رسی هدف 

CVBC ی "، آیین نامهچوب "قانون دامپزشکیتواند درمورد شکایاتی که در چهار تنها میCVBC ای است، اقدام  و استانداردهای حرفه

 کند.  

 خارج است عبارتند از:  CVBC یاموری که از عهده لطفا توجه فرمایید،

 اعطای غرامت مالی شامل:  •
 دستور به یک دامپزشک برای بازپرداخت یا پرداخت هرگونه مبلغی به مشتری یا دامپزشکان دیگریا -
 تامین مبلغ یا پرداخت برای درمان حیوان خانگی شما. دستور به یک دامپزشک برای  -

 تامین مشاوره یا درمان پزشکی   •

 جدید ارجاع شما به دامپزشک  •

 یا کمک به شما برای اقدامات قانونی علیه دامپزشک.  حقوقی مشاوره  ی ارائه •

 رسیدگی به اختالفات شغلی دامپزشکان. •

 

 

 چگونه شکایت تنظیم کنم؟ 

 ارسال کنید:  CVBCاطالعات زیر را به برای تنظیم شکایت، 

 نام کامل و اطالعات کامل تماس )نشانی و شماره تلفن(؛  •

 نام حیوان خانگی؛  •

 نام صاحب حیوان اگر شخص دیگری غیر از خودتان است  •

 کند؛ر میام کلینیکی که او در آنجا کادانید( و ن د )اگر میخواهید از او شکایت کنی نام دامپزشکی که می •

 اید؛در این زمینه با آنها مشورت کردههای دیگری که نام دامپزشکان و کلینیک •

 ها؛ و نجر به شکایت شما شده شامل تاریخشرح مفصلی از اتفاقاتی که م •

 همه سوابق درمانی حیوان  •
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 :زیر ارسال نمایید  به آدرسایمیل کرده و یا  ts@cvbc.caComplainتوانید شکایات را به صورت کتبی به می

 

CVBC Complaints Department 
Airport Executive Park (Building 7) 
10991 Shellbridge Way, Suite 210 
Richmond, BC V6X 3C6 
 

، با دفتر ما تماس بگیرید. ما  کتبی ارسال کنیدتوانید شکایت خود را به صورت انی نمیاگر به دلیل عدم توانایی نوشتن یا موانع زب 

   توانیم خدمات ترجمه و نگارش در اختیار شما قرار دهیم. می

 های زیر تماس بگیرید. به ایمیل آدرس یا شماره تلفن  CVBC اگر برای ارسال شکایت، سوال یا نیاز به کمک دارید با دفتر

 کلمبیا: برای تماس با دایره شکایات کالج دامپزشکی بریتیش

 7090-929- 604تلفن: 

 5399-463- 800- 1تلفن رایگان: 

Complaints@cvbc.ca 

  

mailto:Complaints@cvbc.ca
mailto:Complaints@cvbc.ca


 3 

  در فرآیند رسیدگی به شکایات باید انتظار چه چیزی را داشت؟

در حین فرآیند    CVBCتفاوت است. زمانی مبسته به پیچیدگی و جدی بودن موضوع پرونده، روند رسیدگی به شکایات به لحاظ 

با دفتر   خودرسانی اطالعات توانید برای به روز حال میدهد، با ایناخبار قرار میرسیدگی به شکایت مرتبا شما را در جریان آخرین 

 ما تماس بگیرید.  

 

یق، شامل دامپزشکان و  تحق یکه اطالعات کاملی از موضوع شکایت ارائه کنید، شکایت شما توسط کمیته حض آنبه م (1

قید شده، کمیته تحقیق یا بررسی را   کی گونه که در قانون دامپزشسی خواهد شد. در این مرحله، هماناعضای عمومی، برر

 کند.  رده و یا آن را بدون بررسی رد میآغاز ک

 

 تواند شکایت را بدون بررسی رد کند: یکی از موارد زیر مواجه شود، می اگر کمیته بررسی با (2
 شکایت کم اهمیت، بیهوده، دردسرساز یا با نیت بد انجام شده باشد؛ – الف 

 صالحیت قضایی رسیدگی به موضوع را نداشته باشد؛  CVBC – ب 

 شکایت باعث سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی شود؛  –ج 

 شکایت با انگیزه و به نیت نادرستی تنظیم شده باشد؛  –د 

 انداز منطقی برای اثبات دلیل شکایت وجود نداشته باشد؛ چشم  –ه 

 تر در مرجعی دیگر به شکایت رسیدگی شده باشد؛ پیش –و 

 

 کلیه شکایاتی که در بررسی های اولیه مردود نشده باشند، توسط کمیته بررسی می شوند.  (3

 

که برای حفظ منافع عمومی دامپزشک به اقدامات فوق معمول و   در شکایت وجود داردنکات زیادی شود   اگر تشخیص داده (4

 تواند: دارد، کمیته بررسی می نیاز های انضباطیجلسهیا 
 های دامپزشک را محدود کرده و یا فعالیت – الف 

 دامپزشک را معلق کند. یپروانه  – ب 

 

 گیرد تا بتوانند به ادعاهای مطرح شده پاسخ دهند. )دامپزشکان( مورد شکایت قرار می   دامپزشکنامه در اختیار شکایت (5

 

 های دامپزشک و نظرات شما خواهد بود. طالعات، شامل پرونده پزشکی، پاسخآوری ا مامور جمع CVBCبازرس  (6

قرار  بررسی   یکمیته راختیارطول بازرسی تهیه کرده و د آوری شده در گزارشی شامل همه اطالعات جمع CVBCبازرس  (7

 دهد.می

 

 تواند: ی بررسی پس از مرور گزارش بازرس میکمیته (8

 

 رد کند اگر: با یا بدون مشاوره با خوانده یا توصیه به او، شکایت را  –الف 

 عملکرد یا شایستگی دامپزشک رضایتبخش ارزیابی شود؛  -
 نیت بد صورت گرفته باشد؛ اهمیت، بیهوده و دردسرساز باشد یا با شکایت کم -
 شکایت باعث سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی شود؛ )استفاده غیرقابل توجیه یا غیرمنطقی از فرآیند شکایات(  -
 ای نادرست تنظیم شده باشد؛شکایت با هدف یا انگیزه -
- CVBC صالحیت قضایی رسیدگی به موضوع را نداشته باشد؛ و/ یا 

 ای دیگر رسیدگی شده باشد. تر به طرز صحیحی در محکمهیشموضوع شکایت پ  -

 دهد: نجام یا شایستگی دامپزشک، هر یک از اقدامات زیر علیه دامپزشک را ا درموردعملکرد  – ب              

 

 تواند شامل گذراندن کامل دوره حی میقدامات اصالحی انجام دهد. اقدام اصالارضایت خود، با   از دامپزشک بخواهد  -              

 توسط دامپزشک در مواردی که کارکرد یا شایستگی او زیر سوال رفته، باشد.                

 ادامپزشک را توبیخ کند -              



 4 

 کند  از دامپزشک طلبهای بررسی را هزینه -              

 ملکرد مربوطه کند دامپزشک را متعهد به عدم تکرار ع -              

 شود. نضباطی ارجاع داده می دهد. زمانی که اخطار داده شد، شکایت برای رسیدگی به کمیته ااخطار  به دامپزشک  -              

 ،  آن های قبلی برای جبرانکایاتی که تالشد که خطر عمومی دارند یا شن شکایاتی باش مربوط به د ن توان رها میاخطا               

 ناموفق مانده.                              

 بررسی به صورت کتبی به شما ابالغ خواهد شد.  یتصمیم کمیته (9

 


