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 شرح وظایف اداره کل دامپزشکی کردستان  و شبکه های دامپزشکی تابعه

از  ها، تامین بهداشت دام کشورهای دامی، شناسایی مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریبررسی بیماری

با  ر امر مبارزهددانشگاه علوم پزشکی ای دام، همکاری با گیر و قرنطینههای همهطریق پیشگیری و مبارزه با بیماری

های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از های مشترک انسان و دام، تاسیس پستبیماری

های خام دامی و نظارت در نقل و های دامی، همچنین کنترل بهداشتی ورود و خروج دام و فرآوردهسرایت بیماری

این ن شود، از جمله وظایف ایهای خام دامی که به خارج صادر میل آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآوردهانتقا

  اداره کل می باشد .

وش صدور و فر وهای تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی، اظهار نظر و نظارت درباره ساخت، ورود نظارت بر کارخانه

کننده ی تهیهاحدهایولوژیکی مخصوص دام، صدور پروانه اشتغال برای موسسات و وانواع دارو، واکسن، سرم و مواد ب

های دامپزشکی ها و آزمایشگاهها، درمانگاهها، داروخانهمواد مورد مصرف دامپزشکی، صدور پروانه تاسیس بیمارستان

ل و لوازم صالح، تهیه وسایفراد ذیکوبی و درمان دام جهت او نظارت بر فعالیت آنها، صدور پروانه اشتغال به کار مایه

های دامی از یکننده مربوط به مبارزه با بیمارفنی، داروها، واکسن، سرم، مواد بیولوژیک، سموم و مواد ضدعفونی

شده یا به صورت بالعوض و بازرسی و کنترل کنندگان به قیمت تمامداخل یا خارج کشور و عرضه آن به مصرف

 اشد ره کل می باین ادا ی خوراکی دام از مرحله تولید تا توزیع نیز از دیگر وظایف اساسیهاکیفی بهداشتی فرآورده

 اداره کل دامپزشکی استان کردستان همه ساله در راه نیل به اهداف فوق اقداماتی نظیر : .

ه پایش ژان بویزنبور عسل وآبزی ،دامی ، بررسی ومراقبت دام، طیور واکسیناسیون سراسری بر علیه بیماریهای

هداشت فراورده و سایر بیماریهای اگزوتیک ، نظارت بر بCCHF وضعیت آنفلوانزای پرندگان ،طاعون وجنون گاوی

دد دام بر تر های خام دامی از تولید تا عرضه ، کنترل وضعیت بهداشتی اماکن پرورش ونگهداری دام و نظارت

 وفرآورده های خام دامی را در دستور کار دارد.

ملیات ومراکز هدف اعم از روستا ها ، دامداری های  صننعتی وسننتی ، مرانداری هنا ،مراکنز پنرورش گستردگی ع

و پست هنای قرنطیننه ای،  اداره کنل  آبزیان،مراکز تولید ،توزیع ونگهداری فراورده های خام دامی در سطح شهرها

ز بهنره گینری نمایند . معموعنه دامپزشکی را برآن داشته تا در راه اجرای وظایف خود از توان بخش خصوصنی نین

فعالیت های دامپزشکی استان عالوه برکاهش ضایعات واقتصادی تر  نمودن فعالیت های دامنداری ، مرانداری و....، 
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ارتقاء سطح بهداشت فرآوده های خام دامی، می تواند نقش ایر قابل انکاری در کنترل بیماریهای مهلنک مشنترک 

  . بین انسان ودام داشته باشد

 1396یشگیری و مبارزه با بیماری های دام در سال پ

متوسط سالیانه  نوع عملیات مایه کوبی دامی صورت می گیرد بطور 20در استان کردستان سالیانه در معموع حدود 

مپزشکی دولتی و ایر نوبت مورد مراجعه اکیپ های دا 5هر واحد اپیدمیولوژیک دارای انواع دام در استان به میزان 

تب   ،لمپی اسکین  ،به صورت واکسیناسیون دامی بر علیه بیماریهای آبله ، شاربن  "قرار می گیرد که عمدتادولتی 

 رد.عام می گیون انبرفکی ، بروسلوز و آنتروتوکسمی می باشد که با اولویت کانون های بیماری و مناطق اطراف کان

یرد  که گم می کز مایه کوب بخش ایر دولتی انعابوسیله مرا "عملیات مایه کوبی دامی صورت می گیرد که االبا

بخش  توسط به دو شکل انعام شده است  که بخشی بصورت رایگان بوده و از دامدار وجهی اخذ نشده و "عمدتا

ز دولتی هزینه اجرای عملیات به بخش خصوصی پرداخت شده است و بخش دیگری هزینه اجرای عملیات ا

 20تر از شامل بیماری های مدیریتی باکتریایی می باشد )کم "که عمدتادامداران تحت پوشش اخذ شده است 

وده بت رایگان بصور درصد از کل عملیات را در بر خواهد گرفت ( . عملیات انعام یافته توسط بخش دولتی نیز کامال

 بود . اهددرصد کل عملیات خو 80و از دامداران تحت پوشش هیچ گونه وجهی اخذ نشده است که شامل بیش از 

 ات گسنتردهاداره کل دامپزشکی کردستان در راستای مبارزه و پیشگیری بیماریهای واگیر دامی   بنا اجنرای عملین

کسی آبله  ، اگاالواکسیناسیون بر علیه بیماریهای واگیر دامی نظیر تب برفکی ، شاربن یا سیاه زخم، شاربن عالمتی،

زار اسنب ، بنا کا طاعون نشخوار کنندگان کوچک ، شاربن تک سمی و ی pprآنتروتوکسمی ، قانقاریا ، تیلریوز گاو ، 

یماریهای ببهره گیری از توان اکیپ های واکسیناتور بخش دولتی و خصوصی موفق به کنترل سویه های بومی عامل 

 دامی در منطقه شده است .

 1396سال  در پیشگیری و مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام -1
 

 )سیاه زخم (  شاربن پیشگیری و مبارزه با بیماری -الف               
 

 عملکرد   شرح عملیات 

 56888 تعداد گاو و گوساله مایه کوبی شده ) نوبت سر (

 1220014 تعداد گوسفند و بز مایه کوبی شده ) نوبت سر (

 2878 تعداد تک سمی مایه کوبی شده ) نوبت سر (

 1 نمونه برداری شدهتعداد کانون های مشکوک 

 0 تعداد موارد مثبت
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 بروسلوز  ) تب مالت ( پیشگیری و مبارزه با بیماری -ب             

 عملکرد شرح عملیات

 58532 تعداد گاو گوساله مایه کوبی شده

 146 درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه

 362198 تعداد گوسفند و بز بره و بزغاله مایه کوبی شده

 174 درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه

 تعدا دامداری یا قریه عمل شده
 988 گاو گوساله

 1295 گوسفند و بز و بره و بزغاله

تعداد دام خونگیری شده جهت انجام 

 آزمایشات سرولوژیک

 11625 گاو

 0 گوسفند و بز

 تعداد دام های آلوده ) مثبت ( کشتار

 شده  و تقویم بها شده

 3 گاو

 0 گوسفند و بز
 
 

 پیشگیری و مبارزه با بیماری هاری -ج                   

              

 عملکرد  شرح عملیات 

 8850 تعداد سگ واکسینه شده و قالده گذاری شده ) قالده (

 7200 درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه 

 4560 دبارزه با کیست هیداتیم-تعداد سگهای درمان شده

 9 تعداد نمونه برداری انجام شده

 8 تعداد موارد مثبت

 

 پیشگیری و مبارزه با بیماری مشمشه -د      
 

 عملکرد  شرح عملیات 

 1420 تعداد تک سمی تست شده ) نوبت سر (

 1000 درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه 

 26 تعداد موارد مثبت
 

 سلری و مبارزه با بیماری پیشگی -و                  

 عملکرد  شرح عملیات 

 14169 تعداد گاو تست شده ) نوبت سر (

 11000 درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه 

 3 تعداد موارد مثبت
 



 5 

 ی خارجی بدن دام و ناقلین عملیات مبارزه با انگل ها -ه                   
 
 

 نوع عملیات
سم پاشی بدن گاو 

 له ) راس (و گوسا
سم پاشی بدن گوسفند 

 و بز ) راس (

سم پاشی جایگاه 
نگهداری دام ) متر 

 مربع (
تب خونریزی دهنده کریمه 

 کنگو
1658 17910 337665 

 
 

 نوع عملیات
سم پاشی بدن گاو 
 و گوساله ) راس (

سم پاشی بدن گوسفند 
 و بز ) راس (

سم پاشی جایگاه 
نگهداری دام ) متر 

 مربع (
 752425 111768 7456 طرح جامع سمپاشی

 
 
 

 1396پیشگیری و مبارزه با بیماری های اختصاصی دام در سال  -2
 عملیات مایه کوبی

 ) نوبت سر ( 
 درصد پیشرفت  پیش بینی سالیانه یک ساله

 170 750000 1277302 آبله گوسفندی

 149 150000 223091 آبله بزی

 75 6000 4510 شاربن عالمتی

PPR 249448 193621 129 

 118 180000 212352 تب برفکی گاو

 192 1000000 1922831 تب برفکی گوسفند

 95 900000 855290 آنتروتوکسمی

 129 24000 30887 آگاالکسی

 92 180000 164746 قانقاریا

 133 60000 79662 لمپی اسکین

 110 10000 10952 گاوی تیلریوز

 146 3453621 5031071 جمع

 

 جنون گاوی اد واحد های صنعتی و روستایی بازدید شده جهت عملیات بررسی و مراقبت از بیماری تعد-3

 1396توسط دامپزشکی کردستان در سال  

 سال

1396 

 جمع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

26 24 35 13 25 19 13 23 19 16 17 19 249 

 جهت عملیات بررسی و مراقبت از بیماری تب برفکی)نوبت بازدید(د های صنعتی و روستایی بازدید شده تعداد واح -4

 1396سال  توسط دامپزشکی کردستان در 
 سال

1396 

 جمع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

218 236 212 207 265 355 210 225 231 210 175 178 2722 
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 1396نظارت بر بهداشت عمومی در سال 

یمه صنعتی و سنتی ، یک کشتارگاه ن کشتارگاه   2مصرفی استان از محل استحصال در قرمز گوشت در حال حاضر 

ست نیاز استان را اکشتارگاه صنعتی طیور تا حدود زیادی توانسته  5وجود  با  تامین میگردد.یک کشتارگاه صنعتی 

 سانی به مراداری ها و تولید گوشت مرغ بهداشتی مرتفع نماید.در خصوص خدمات ر

 بابیک  مریوان و  و  واحد کشتارگاه سنتی دام فعال در شهرستانهای، بانه 2میدان دام ،  5 استان کردستان دارای

د ام وجوعلیر و یک باب کشتار گاه نیمه صنعتی در سقز می باشد کشتارگاه صنعتی دام در شهرستان سنندج 

رگاه کشتامی فوق الذکر ، در تماسنتی شکالت بهداشتی ، تاسیساتی ، مدیریتی و ساختاری در کشتارگاه های م

با  گوشت اظرین و بازرسین بهداشت گوشت دامپزشکی بخش دولتی مستقر بوده و کار بازرسی صحیهای استان ن

  گیرد. دقت هر چه تمام تر انعام می

ش مردم به ن میتواند گرایآکه یکی از عمده دالیل افزایش نداشته مز گوشت قرمصرف علیرام افزایش جمعیت 

ی که در آن بوده سال 77تاریخچه کشتار صنعتی مرغ در استان کردستان مربوط به سال  مصرف گوشت مرغ باشد.

 های رستانرغ شهماولین کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان سنندج شروع به فعالیت نمود . تا قبل از این تاریخ 

 د کردستانا واراستان االب به شکل زنده عرضه می شد و مقادیر بسیار جزئی مرغ بصورت پرکنده از سایر استانه

 می شد.

رسید  ه انعامباقدامات وسیعی در جهت تبدیل الگوی مصرف مرغ در استان صنعتی مرغ با شروع به کار کشتارگاه 

رضه کنند ویق عموزشی و ترویعی ، برخورد با متخلفین و تشکه از جمله میتوان به اجرای برنامه های گسترده آ

ل مرغ و نق گان به تبدیل مراکز به شکل بهداشتی و معهز به سیستم سرد کننده و همچنین تعهیز ناوگان حمل

  اشاره نمود.

، ت رفگه خود های استان این روند سرعت بیشتری ب با شروع بکار نمودن کشتارگاه های جدید در دیگر شهرستان

مه دامه برنادر ا افزایش چشمگیر مصرف مرغ پرکنده به بیش از چند برابر گذشته این اداره کل را بر آن داشت تا

و  بندی شده بسته بهداشتی تر کردن مرغ ، کشتارگاه های استان را ملزم نماید که مرغ های کشتار روز را به شکل

 دارای تاریخ مصرف و با مشخصات کامل ارائه نماید
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زنده به  ان مرغمراکز عرضه مرغ بهداشتی موجود بوده و  اندک عرضه کنند گ تابعهروزه در کلیه شهرستانهای ام

الی در استحص کیفیت مناسب مرغ های حاشیه شهرها رانده شده اند و روز به روز از تعداد آنها کاسته میشود.

 ماید.نرا در سبد مصرف خانوار پر کشتارگاه های استان باعث شده که گوشت مرغ کم کم جای گوشت قرمز 

 فرآورده های خام  دامی :(  نظارت بر  1

 واحد مقدار اقدامات

 راس دام سبک و سنگین 79203 مقدار الشه دام بازرسی

 کیلوگرم 49005 مقدار گوشت قرمز حذف شده

 قطعه 9691231 تعداد طیور کشتاری

 کیلوگرم 248018 مقدار ضبطی کشتارگاهی طیور

 مورد 138186 دبازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامیتعدا

 کیلوگرم 65390 میزان فرآورده غیر بهداشتی ضبط شده

 

ن  ردستا( تعداد اکیپ های عملیاتی نظارتی و بازرسی ویژه ایام محرم )تاسوعا وعاشورا ( استان  ک 2

 1396در سال 

 عملیاتی تعداد پرسنل   تعداد اکیپ  های نظارتی و بازرسی

 ناظر شرعی بازرس بهداشت گوشت  دکتر دامپزشک  سیار  ثابت 

23 24 21 31 4 

 

( گزارش عملکرد بازرسی ونظارت بهداشتی دام های قربانی در ایاام محرم)تاساوعاو عاشاورا(   3

   1396استان کردستان سال 

 کیلوگرم ( وزن الشه های ضبط شده ) تعداد دام  زنده بازرسی شده )راس ( نوع دام 

 490 287 جمع کل
 

 cert.ivo.ir( تعداد پروانه های موجود در سامانه صدور پروانه ها 4

کارخانجات 

 خوراک

عمل آوری 

 فرآورده ها

کشتارگاه 

 طیور

دستیار 

 مسئولین فنی

مسئولین 

 فنی

خودرو های 

 حمل

کل 

 موارد
عنوان 

 پروانه ها
12 8 5 5 25 944 999 
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بری دستیاران مسئول فنی بهداشتی و کارفرما و اختصاص کد کار، ئولین فنی  ( قرارداد تنظیمی مس5

 .CERT.IVO.IRجهت درج سایر مدارک جهت اخذ پروانه مسئولین فنی از سامانه 

کشتارگاه 

 دام

کشتارگاه 

 طیور

کارخانه 

 خوراک

صنایع بسته 

 بندی

فرآوری 

 کود

میدان 

 دام

جمع 

آوری 

 شیر

مرغ مادر  

جوجه کشی 

 و سایر

 جمع کل ایرس

2 18 17 7 1 4 18 4 21 92 

 

 1396در سال زنبور عسل  بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور

 ل وجود یکه دلی، ب بر اساس آمار و ارقام سازمان دامپزشکی کشور جایگاه صنعت طیور استان در مقایسه با کشور

اد ز نظر تعدا. کردستان ت مراداری می باشدجزو مناطق پر تراکم از نظر صنعکیلومتر مربع  37مراداری در هر 

واحدهای گوشتی  از نظر جوجه ریزی،  14 رتبه دارای تعداد کل واحدهای طیور  ، 12رتبه دارای واحدهای گوشتی 

 . ا دارد رکشوری  20از نظر تعداد کانون بیماری رتبه و   5،  از نظر کمترین میزان تلفات رتبه  8رتبه 

درصد  10-15واحد ایر معاز در سطح استان وجود دارند و در هر ماه بیش از  100از  در حال حاضر نیز بیش

مقررات  ووابط ضجوجه ریزی را به خود اختصاص داده اند با توجه به اینکه این واحدها اجباری به پیاده کردن 

ای جدی بربهداشتی دامپزشکی ندارند باعث بی نظمی در صنعت طیور و شکست سدهای قرنطینه ای تهدید 

 واحدهای معاز به حساب می آیند .  

ش زارع پرورماشتی با توجه به نظارت عالیه بر مزارع مرغ مادر و کارخانعات جوجه کشی ، ارتقاء سطح مدیریت بهد

و تمدید  صدور ، رعایت اقدامات امنیت زیستی ، الزام مراداران به رعایت ضوابط و مقررات دامپزشکی در زمان

لی تعداد ه است . وا کردی و ...  تعداد کانون بیماریهای باکتریایی و قارچی و انگلی به شدت کاهش پیدپروانه بهداشت

های ایش کانونه افزکانونهای بیماریهای ویروسی مثل نیوکاسل ، برونشیت و ... در حال افزایش است لذا با توجه ب

ی ات مولکولزمایشیزات تشخیص تکمیلی تهیه  و آبیماری ویروسی باید همزمان با تغییر ویروسها ، امکانات و تعه

ت و ظرفی افزایش تراکم در تعدادشامل  دالیل روند صعودی بیماریهای ویروسیدر سطح استان انعام شود . 

ران از مرادا عدم اجرای کامل برنامه واکسیناسیون توسط برخی، افزایش نقل و انتقاالت ، واحدهای مراداری 

اری می ی مراددی ) موثرترین روش پیشگیری از بیماریهای ویروسی واکسیناسیون واحدهابه دالیل اقتصا“ عمدتا

   .ی جدیدظهور سروتیپ هاو ها و افزایش فاصله زمانی تا تولید واکسن مناسب  تغییر سویه ویروس( ،باشد



 9 

کامل  راریرقتعداد کل کانون های بیماری و درصد تلفات واحدهای مراداری نسبت به کل جوجه ریزی علیرام ب

 قدامات  ود . اسیستم های اطالع رسانی و ثبت کامل اطالعات و افزایش تراکم جمعیت ، روند کاهشی نشان می ده

ش کار ف گردمداخالت بموقع دامپزشکی ، هماهنگی کامل بین دستگاههای ذیربط ، ساماندهی جوجه ریزی ، تعری

رت بر ع نظاماندهی مراکز مایه کوبی ،اجرای طرح جاممشخص در مواقع وقوع  خسارت در واحدهای مراداری، سا

تشدید  ان  ،واکسن و واکسیناسیون در واحدهای مراداری ، تشکیل کارگاه ها و کالسهای آموزشی برای مرادار

 مکاریهنظارت بر جوجه یکروزه تولیدی ، پیگیری مشکالت هفته اول پرورش، اجرای طرحهای تحقیقاتی با 

ه سامانه های بو ثبت کامل آمار و اطالعات و لینک آن  GISراکز تحقیقاتی، راه اندازی سازمان دامپزشکی و م

 .  مرتبط و  رعایت فاصله جوجه ریزی  تاثیر بسزایی در کاهش تلفات واحدهای مراداری استان دارد

فزایش انده هدتعداد دز واکسن مصرف شده به تناسب افزایش جوجه ریزی کاهش پیدا کرده است که این امر نشان 

 واکسنهای دوگانه و هدف دار شدن واکسیناسیون در واحدهای مراداری می باشد . 

 . دری دهدمشکیل ماهی یکی از مهم ترین منابع تامین پروتئین های حیوانی مورد نیاز انسان را در تمام جهان ت

جهان را کسب  آال رتبه نخستهزار تن ماهی قزل  140ایران با تولید بیش از  93بخش ماهیان سرد آبی در سال 

در خالل اشد .بده است. استان کردستان نیز که یکی از تولید کنندگان عمده ماهی قزل آال در سطح کشور می کر

د ن را تهدیاستا سالیان گذشته به دلیل رشد سریع آبزی پروری در کشور و توسعه ارتباطات مشکالتی مزرعه داران

 اشاره نمود.نموده که می توان به موارد ذیل 

 ب تلفات وو سب بیماری استرپتوکوکوزیس که به شکل خزنده و به تدریج قسمت عمده مزارع استان را درگیر نموده

ب مزرعه ، االکاهش رشد و ... در مزارع گردید ولی علی رام خسارت باالی این بیماری به دلیل مزمن بودن آن

ی ن صورت نمه با آو متاسفانه کوچک ترین تالشی در جهت مبارزداران بیماری را به عنوان یک واقعیت قبول نموده 

 دادند مگر اینکه شدید گردیده و سبب تلفات باال می گردید . 

که بیماری ویروسی و خیلی حاد بوده و متاسفانه سبب خسارات زیادی به صنعت آبزی پروری استان  VHSبیماری 

نترل بیماری مشهور به بیماری ورشکستگی بوده و در مناطق گردید.این بیماری به دلیل تلفات باال و مشکالت ک

پاک بهترین روش مبارزه ، معدوم سازی و آیش اولین مزارع در گیر می باشد تا سایر مزارع در گیر نشوند. اما 

متاسفانه در زمان ایعاد اولین موارد بیماری علی رام پیگیری های مداوم امکان تامین اعتبار الزم برای معدوم 
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ازی فراهم نگردیده و کم کم تعداد موارد بیماری علی الخصوص در معتمع های پرورش ماهی افزایش یافته و س

 سبب خساراتی به مزارع در گیر شد.

 1396سال  در ص بهداشت و مبارزه با بیماری های طیوروعملکرد در خص -1

 سال   خالصه گزارش عملکرد بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور
 کل بازدید ها از )مادرگوشتی،تخمگذار تعارتی،تعداد 

 نیمچه گوشتی،سایر ماکیان،کارخانه جوجه کشی،کشتارگاه  طیور(
16090 

 12648 تعادا نمونه برداری های انعام شده

 32819 تعداد کل آزمایشات انعام شده

 218000000 میزان واکسیناسیون طیور ) دز (

 113 تعداد کانون بیماری های طیور صنعتی

 درصد تلفات طیور صنعتی نسبت به میزان جوجه ریزی

 در واحدهای درگیر بیماری
5/6 

 37847914 تعداد جوجه ریزی)گوشتی ،تخمگذار ،مادر گوشتی(

 0 تعداد واحدهای مراداری مشمول حذف کانون آلوده

 2896 تعداد نمونه های ارسالی به سازمان دامپزشکی

 367000 شده ضد عفونی جایگاه طیور معدوم

 20 برگزاری دوره های آموزشی برای برای مراداران

 665 تعداد افراد آموزش دیده

 5/16 درصد تلفات طیور نسبت  به کل جوجه ریزی

 

 1396اقدامات شاخص اداره مبارزه با بیماریهای طیور و زنبورعسل در سال  -2

 تاثیر آن بر سیستم دامپزشکی  اقدام 
تاثیر آن بر صنعت مرغداری 

 زنبورداری /

 اجرا و رعایت  بهتر ضوابط بهداشتی  ساماندهی جوجه ریزی 
کاهش تلفات و افزایش بهره وری در صنعت 

 طیور 

طرح جامع نظارت بر توزیع واکسن و 

 واکسیناسیون واحدهای مراداری 

ساماندهی و تعهیز امکانات و آموزش نیروی 

 انسانی 

ی بیماری و تلفات در کاهش کانونها

 واحدهای مراداری استان 

به روز رسانی دقیق آمار و اطالعات 

 صنعت طیور و زنبورداری 

تدوین برنامه ها و سیاستگذاری بر اساس 

 آمار دقیق 

 برداشتن موانع تولید و افزایش پویایی صنعت

 طیور و زنبورداری 

اجرای طرح مراقبت از بیماری 

 50ندگان در آنفلوانزای فوق حاد پر

 روستای استان 

شناسایی تحت تیپهای بیماری آنفلوانزای 

فوق حاد در سطح استان و تدوین برنامه 

 های کنترلی بر اساس آن 

ردپایی از بیماری در استان مشاهده نشد و 

 صنعت طیور استان در آرامش به سر می برد 

اجرای طرح واکسیناسیون طیور 

در بومی بر علیه بیماری نیوکاسل 

 روستای استان  432

واکسیناسیون باعث جابعایی سویه ایر 

 بیماریزا با سویه بیماریزا می شود 

کاهش کانونهای بیماری نیوکاسل در طیور 

روستای و کاهش انتقال بیماری به واحدهای 

صنعتی و کاهش تلفات در واحدهای 

 مراداری 
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 زنبور عسلو مبارزه با بیماری های ص بهداشت وعملکرد اداره کل دامپزشکی کردستان در خص-3

 96سال در  ساله بهداشت و مبارزه با بیماری های زنبور عسلدیکخالصه گزارش عملکر

 1047 تعداد کل بازدید ها از زنبورستان های استان

 2111 تعداد نمونه برداری

 6594 آزمایش

 نفر  112 -کالس4 تعداد کالس های آموزشی برگزار شده و افراد آموزش دیده

 197000 تعداد کندوی زنبور عسل )فروند(

 1322000 میزان تولید عسل )کیلوگرم (

 134 تعداد کانون های بیماری زنبور عسل 

 

 قدامات اداره کل دامپزشکی در برداشتن  موانع و مشکالت موجود  ا -4

 بورداری تاثیر آن بر صنعت مرغداری /زن اقدامات انجام شده   موانع و مشکالت موجود 

 جوجه ریزی ایر معاز 
 25نفر و ارجاع  30تذکر به 

 پرونده به مراجع قضایی 

اقدامات انعام شده باعث جلوگیری از ایعاد بی 

نظمی و جلوگیری از انتشار و گسترش بیماریها 

 می شود .

توزیع مرغ زنده در سطح 

 شهرستانهای استان 

تشکیل اکیپهای مشترک در 

برخورد و کلیه شهرستانها جهت 

انعام اقدامات فرهنگی و اطالع 

 رسانی 

اقدامات انعام شده باعث جلوگیری از شکست 

سدهای قرنطینه ای و جلوگیری از انتشار و 

 گسترش بیماریهای طیور می شود .

جابعایی ایر معاز طیور در سطح 

 روستاها توسط افراد دوره گرد 

تشکیل کالسهای آموزشی برای 

 بهورزان و دهیاران 

اقدامات انعام شده باعث کنترل و پیشگیری از 

بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح 

 استان شده است .

 

 1396در سال آبزیان بهداشت و مبارزه با بیماری های 
 . دری دهدمشکیل ماهی یکی از مهم ترین منابع تامین پروتئین های حیوانی مورد نیاز انسان را در تمام جهان ت

جهان را کسب  هزار تن ماهی قزل آال رتبه نخست 140ایران با تولید بیش از  93ماهیان سرد آبی در سال بخش 

در خالل اشد .بده است. استان کردستان نیز که یکی از تولید کنندگان عمده ماهی قزل آال در سطح کشور می کر

د ن را تهدیاستا ات مشکالتی مزرعه دارانسالیان گذشته به دلیل رشد سریع آبزی پروری در کشور و توسعه ارتباط

 نموده که می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
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 ب تلفات وو سب بیماری استرپتوکوکوزیس که به شکل خزنده و به تدریج قسمت عمده مزارع استان را درگیر نموده

االب مزرعه  ن بودن آن،کاهش رشد و ... در مزارع گردید ولی علی رام خسارت باالی این بیماری به دلیل مزم

ی ن صورت نمآه با داران بیماری را به عنوان یک واقعیت قبول نموده و متاسفانه کوچک ترین تالشی در جهت مبارز

 دادند مگر اینکه شدید گردیده و سبب تلفات باال می گردید . 

ستان روری اصنعت آبزی پکه بیماری ویروسی و خیلی حاد بوده و متاسفانه سبب خسارات زیادی به  VHSبیماری 

ر مناطق دده و گردید.این بیماری به دلیل تلفات باال و مشکالت کنترل بیماری مشهور به بیماری ورشکستگی بو

وند. اما یر نشگپاک بهترین روش مبارزه ، معدوم سازی و آیش اولین مزارع در گیر می باشد تا سایر مزارع در 

 رای معدومبالزم  بیماری علی رام پیگیری های مداوم امکان تامین اعتبارمتاسفانه در زمان ایعاد اولین موارد 

فته و یش یاسازی فراهم نگردیده و کم کم تعداد موارد بیماری علی الخصوص در معتمع های پرورش ماهی افزا

 سبب خساراتی به مزارع در گیر شد.

 

 آبزیانا بیماری های ص بهداشت و مبارزه بوعملکرد اداره کل دامپزشکی کردستان در خص-7

 نوع پرورش
نوع مزرعه 

 مرکز

ل 
عا

ز ف
راک

ع م
زار

د م
دا

تع

ال
 س

ی
 ط

در
 

تعداد 

 بازدید

ب 
ه آ

ون
نم

د 
دا

تع
 

ده
 ش

خذ
ا

 

ت 
ور

ص
ب 

ش آ
مای

آز
 د

دا
تع

ته
رف

گ
 

ت
شا

مای
آز

ل 
د ک

دا
تع

 

 تعدا د آزمایشات به تفکیک
 تعداد نمونه 

ارسالی به 

 سازمان

ی
وس

یر
و

 

ی
روب

یک
م

 

ی
گل

ان
ی 

رچ
قا

 

 آبیسرد 
 0 0 0 65 75 218 75 15 192 4 تکثیر

 1 5 5 60 135 280 75 25 1051 240 پرورش

 گرم آبی
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تکثیر

 0 0 5 5 0 70 60 12 12 6 پرورش

ماهیان 

 زینتی

 0 4 4 4 0 26 10 2 12 1 تکثیر

 0 2 2 2 0 33 5 1 36 2 پرورش

 1 11 16 136 210 627 225 55 1303 253 جمع کل

 

 :و امنیت زیستیقرنطینه 

 اجرای جمله از دامی های خام و فرآورده دام بهداشت تأمین در مهم و ابزارهای ها رکن از یکی بعنوان قرنطینه

 از وسیعی طیف ای قرنطینه های فعالیت. باشد می مطرح دامی های بیمارهای کنی ریشه و های کنترل پروژه

 های پست و کنترل ایستگاههای استقرار و به شروع دامداری داخل قرنطینه زا که گردد می شامل را ها فعالیت
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 خام های وفرآورده دام و نقل حمل ای قرنطینه بهداشتی های العمل دستور اجرای و استانی و بین مرزی قرنطینه

 .گردد می منتهی دامی

 رد دامی مختلف هایبیماری انتشار و یا ورود جلوگیری از در راستای فعالیت بهبود قرنطینه، اجرائی ضوابط از هدف

و  ضوابط قیقد اجرای که است بدیهی. باشد می فعلی ای قرنطینه سیستم وری و بهره کارائی و افزایش کشور سطح

 بهداشتی لکنتر زمینه در موجود مشکالت از بسیاری تواند می مقصد در آن وکنترل مبدأ در بهداشتی مقررات

 .سازد مرتفع را کشور تباطیار های جاده در ای قرنطینه

امی دای واگیر یماریهانعام کلیه اقدامات الزم جهت پیشگیری از احتمال سرایت و نفوذ باین اداره شامل  وظایف اهم

نقاط  ررسیب،  و اگزوتیک به داخل کشور به منظور حفظ سرمایه های دامی و نهایتا حفظ بهداشت عمومی جامعه

مرزی و  رنطینهقهوائی( راهها و معابر داخلی به منظور ایعاد و احداث پستهای مرزی کشور  )زمینی، دریائی و 

ی ات پیشگیراقدام به اجرا گذاشتن،  داخلی جهت کنترل بهداشتی نقل و انتقال دام زنده و فرآورده های خام دامی

نترل ک،  ییمارو اطالع رسانی درهنگام شیوع ب کننده در مناطقی که امکان پخش و سرایت بیماری وجود دارد

ها و  تورالعملاز طریق صدور معوز بهداشتی حمل بر طبق آخرین دسورده های خام دامی آفر دام و ترددبهداشتی 

 دام زنده رانزیتصدور گواهی نامه ها و معوزهای بهداشتی صادرات و واردات و تمقررات سازمان دامپزشکی کشور، 

 مراقبت، طات مربوقرنطینه ای و کنترل های بهداشتی براساس مقرر اقداماتانعام و فرآورده های خام دامی پس از 

ق ایعاد ز طریدر اجرای برنامه های کنترل بهداشتی، نقل و انتقال دام و فرآورده های دامی در داخل کشور ا

ل مان حمو سازی با نیروی محترم انتظام همکاری،  پستهای قرنطینه ثابت و موقت، طبق برنامه های مصوب سازمان

 .کشور در سطح های خام دامی فراوردهو در امر کنترل تردد دام زنده و نقل و پایانه ها 

ئه خدمات ن ارابه منظور رسیدن به این اهداف و در راستای یکپارچه سازی نقل و انتقال در سطح کشور و همچنی

کاربران از هر  طراحی شده و e.ivo.irالکترونیک در راستای نیل به هدف دولت الکترونیک، سامانه ای با نشانی 

ساس ی حمل براهداشتبنقطه کشور می توانند با نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شده و اقدام به صدور معوزهای 

مت وده و سالیید بمستندات و گواهی های ارائه شده توسط متقاضی نمایند. این مستندات و گواهی ها باید مورد تأ

 محموله را اثبات نمایند.

معوزهای بهداشتی حمل به محض صدور در مبدأ، قابل مشاهده در مقصد نیز بوده و شبکه دامپزشکی شهرستان 

مقصد می تواند نسبت به پیگیری و کنترل محموله و تأیید سالمت آن اقدام نماید و این موضوع را در سامانه از 
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وصول محموله نیز می تواند با عبارت عدم وصول طریق ثبت تأیید تخلیه به اطالع کاربر مبدأ برساند. درصورت عدم 

 کاربر مبدأ را مطلع سازد تا در موارد بعدی از ارائه معوز به راننده متخلف جلوگیری نماید. 

های همچنین در این سامانه امکان ثبت نام و درخواست کد رهگیری جهت خودروها و همچنین صدور معوز

امانه به این س راجعه الکترونیکی فراهم شده و متقاضیان می توانند با مصادرات و واردات و ترانزیت بصورت کامالا 

 درخواستها و امور اداری خود را پیگیری نمایند.

یه رج کلداقدامات صورت گرفته در سال اخیردر این اداره شامل درج کد رهگیری بر روی مرغ کشتار شده ، 

ال ، ح دروهانیک خوالزام به صدور کد الکترونه قرنطینه ، اطالعات صادرکنندگان و محموله های صادر شده در ساما

ریق از ط حاضر امکان صدور معوز حمل بهداشتی بدون کد رهگیری وجود ندارد ، دسترسی به سامانه قرنطینه

 ی حملهداشتب، راه اندازی نسخه جدید درخواست واردات ، ارتباط سامانه صدور بارنامه و گواهی  MPLSشبکه 

 

نظارت بر نقل و انتقال دام زنده و فرآورده های خام دامی در سطح  ، داخلی قرنطینه ی  -1

 کشور 

 ردیف نوع فعالیت تعداد

فقره 10255 صدور معوز بهداشتی حمل انواع دام و طیور زنده و فرآورده های خام دامی  

 بین استانی

1 

فقره  12821 صدور معوز بهداشتی حمل انواع دام و طیور زنده و فرآورده های خام دامی  

 داخل استانی

2 

 3 نظارت بر محموله های وارده به استان از سایر استان ها  فقره 19585  

 4  نظارت بر محموله های جا به جا شده بین شهرستان های مختلف استان فقره  13158  

 

 

  صادرات و ترانزیت –قرنطینه ی خارجی  -2

 ردیف نوع فعالیت تعداد

امیعوز صادرات انواع دام و طیور زنده و فرآورده های خام دصدور م فقره 110  1 

 2 صدور معوز ترانزیت بین المللی انواع فرآورده های خام دامی فقره 208 
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 مقصد  واحد مقدار تعداد مجوز نوع محصول صادراتی

 عراق راس 4890 77 دام زنده ) گوساله ی نر پرواری (  

 ماهی منعمد
 تن 236 15

، عراق ، امارات متحده روسیه 

 عربی و عمان

 هندوستان تن 15 1 پشم گوسفندی

 عراق قطعه 14000 6 ماهی زینتی 

 قطعه/قالده 11 11 دام و طیور همراه مسافر 
عراق ، گرجستان ، آمریکا و 

 ترکیه 

 

 مقصد مبداء واحد مقدار تعداد مجوز نوع محصول ترانزیتی

 هترکی عراق تن 4311 176 یپوست گاو

 ترکیه عراق  تن 47.7 11 یگوسفند پوست

 ترکیه  عراق  تن 75 4 یگوسفند روده

 ترکیه عراق  تن 32 2 نهیو نر دنبالن

 پاکستان عراق  تن 213 15 نمک سود یهزارال

 

 واگذاری امور به بخش غیر دولتی 

جناری دولنت بنه بخنش قانون اساسی در خصوص واگذاری بخشی از فعالینت هنای  44در اجرای سیاستهای اصل 

شنگیری، خصوصی این اداره کل نیز اقدام به واگذاری بخشنی از فعالینت هنای خنود در امنور داروینی، درمنانی، پی

 آزمایشگاهی و تأمین و توزیع دارو و واکسن طبق جدول زیر نموده است:

 تعداد نوع پروانه
 66 امور درمانی

 25 امور مایه کوبی

 25 فروش دارو

 12 آزمایشگاه

 6 مسئول فنی شرکت پخش

 117 مجوز مایه کوبی جهت کاردانهای دامپزشکی

 250 جمع کل
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ترسی همچنین در راستای سیاستهای سازمان دامپزشکی و توسعه و متمرکزسازی خدمات دامپزشکی به منظور دس

یر را در زکالت بخش خصوصی اقدامات بهتر و سهل تر بهره برداران و همچنین در راستای توانمند سازی و حل مش

 انعام داده است: 1396سال 

ات با بخش خصوصی به تفکیک شهرستانهای استان جهت رسیدگی بنه مشنکالت، پیشننهادات و برگزاری جلس -1

د انتقادات بخش خصوصی با حضور معاون محترم سالمت و سایر رؤسای محترم ستادی کنه در اینن خصنوص منوار

 ذیل پیگیری شد:

 در طرح جهت شهرستانها یکشاورز جهاد به ارائه و استان یخصوص بخش التیتسه درخواست یآور عجم 

 .استان و شهرستان اشتغال کارگروه

 یخصوص بخش دامپزشکان تیفعال ییایجغراف حوزه تیرعا جهت همعوار یاستانها با انعام مکاتبات. 

 داره ا وتنأمین اجتمناعی  مهیب ه اداراتبخش خصوصی از جمله مشکالتی که در ارتباط ب مشکالت یریگیپ

 .امکان حد تا مذکور مشکالت رفع مالیات می باشند و و ییداراامور 

 مستمر بطور موضوع نیا ،یدامپزشک درمان و دارو حوزه به پروانه فاقد و رمتخصصیا افراد ورود به توجه با 

 و شنده داده ارجاع استان یعموم یها دادگاه به و لیتشک پرونده 4 خصوص نیا در و بوده یریگیپ درحال

 .است شده صادر رابطه نیا در زین یاحکام

 با یخصوص و یدولت بخش دامپزشکان جهت دام کیمتابول یهایماریب جمله از یآموزش یها دوره یبرگزار 

 .کشور برجسته دیاسات از ینور پروفسور حضور

این رابطه نیز مهمترین موارد به شرح زیر می رگزاری منظم جلسات کمیسیون تشخیص و درمان استان که در ب -2

 باشد:

 تعداد به توجه بادر کمیسیون تشخیص و درمان استان  استان یخال یتهایظرف و لیپتانس کردن مشخص 

 النیلتحصا فارغ تیهدا و ییراهنما به منظور استان یشهرستانها دهستان هر و بخش هر یدام یواحدها

 . دورافتاده و محروم ناطقم در دیجد مراکز سیتأس جهت دیجد

 یراستا در افتاده دور و ییروستا مناطق در درمانگاه سیتأس جهت یخصوص بخش انیمتقاض تیهدا 

 مراکز و درمانگاهها سیتأس دیجد نامه وهیش به توجه با و یدامپزشک خدمات شتریب هرچه توسعه استیس
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 استان یروستاها و ها بخش در یریشاع و ییروستا درمانگاه 22 تاکنون یدامپزشک سازمان یکوب هیما

 .اند شده سیتأس

 و یستاد راتادا ریسا یهمکار با فرمها نمودن روز به و یخصوص بخش مراکز بر نظارت ژهیو یفرمها هیته 

 .به منظور جلوگیری از تخلف مراکز بخش خصوصی و تشدید نظارتها شهرستانها یدامپزشک شبکه

 مراکنز از سنتانا یدامپزشنک یهنا شبکه و کل اداره درمان دارو کارشناسان سرزده و یا دوره منظم یدهایبازد -3

 انعام گرفت: 96ی که در این رابطه اقدامات زیر در سال خصوص بخش

 استان پخش مراکز و یکوب هیما مراکز ها، داروخانه از گذشته خیتار یواکسنها و دارو ضبط.  

 یامپزشکد سازمان یدستورالعملها تیرعا منظور به ی به مراکز بخش خصوصیشفاه و یکتب تذکرات دادن 

 2 و ستانا یدامپزشک نظام یانتظام یبدو ئتیه به مورد 5 خصوص نیا در که تخلف تکرار از یریجلوگ و

ی ابطال و رماند مرکز 2پروانه  1396که در نتیعه آن در سال  شده داده ارجاع یعموم دادگاه به هم مورد

 .دیگرد قیعلموقت ت مرکز درمانی دیگر هم بصورت 2

 یتعداد با دیجد یقراردادها انعقاد عدمهمچنین  وواکسیناسیون دامها  و یکوب هیما مراکز بر نظارت دیتشد 

 های این اداره کل عملکرد مناسبی نداشته اند. یابیارز در که یکوب هیما مراکز از

 ستان برای ثبت صحیح، دقینق و بنه موقنعو هدایت و راهنمایی کاربران ا GISمانه اصالح و تکمیل اطالعات سا -4

 اطالعات در سامانه مذکور

یماریهنای بمهمترین سامانه سازمان دامپزشکی جهت برنامه ریزی، کنترل و بررسیهای اپیندمیولوژیک  GISسامانه 

 گرفت: دام و طیور و آبزیان و زنبورعسل می باشد که بطور خالصه اقدامات اصالحی به شرح جدول زیر انعام

 تعداد/مورد الیتفع
 138 افزایش کاربران فعال جی آی اس

 4260 اصالح مختصاتهای جغرافیایی واحدها

 970 تکمیل مشخصات واحدهای اپیدمیولوژیک

 645 تکمیل مشخصات مالکان واحدها

 

ل همچنین ثبت اطالعات در سامانه همچون واکسیناسیون، ورودی و خروجی از فارم، تغییر سطح رشد، ثبنت ارسنا

نمونه و جواب آزمایشات، ایرفعال کردن واحدهای اپیدمیولوژیک ایرفعال در سامانه، اصالح جمعیت های دامی و ... 

در یک سال گذشته بصورت کامل تر و منظم تر ثبت گردید که در نهاینت در آخنرین ارزینابی انعنام شنده توسنط 



 18 

 1396رتبه ای در سنال  20ن با ارتقای بیش از کارشناسان سازمان دامپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان کردستا

 در جایگاه عالی کشور قرار گرفت.

 

  سال مجموع عملکرد آزمایشگاه های دامپزشکی استان کردستان در

 آمار تایید شده و تایید نشده(–)برگرفته از سامانه آماری  1396

ش
بخ

 

ی دام
سرولوژ

ی طیور 
سرولوژ

 

ی
آنالیز شیم

ی 
ت میکرب

کش
 

ی
ت مرض

کش
 

انگ
ی

ل شناس
 

P
.C

.R
ی 
خون شناس

 

ی
بیوشیم

باقیمانده 
 

جمع
 

 38645 1108 0 0 2021 489 739 2054 3205 18043 10986 دولتی

 64256 0 1141 3070 0 4662 18660 425 594 35704 0 خصوصی

 102901 1108 1141 3070 2021 5151 19399 2479 3799 53747 10986 جمع

 

 

 1396فعالیت های ترویجی دامپزشکی در سال 

 1396فعالیت های ترویجی دامپزشکی کردستان در سال  - 13

 هیک سال شرح فعالیت ها

 آموزش حضوری

 

 

 

 7922 تعداد کالس ها و جلسات توجیهی

 37243 تعداد فراگیران) نفر (

 8052 مدت اجرا ) ساعت (

 نمایش فیلم و اسالید

 328 تعداد بیننده ) نفر (

 نوع فراگیران
قصابان  بهره برداران)

 (ودامداران ومرغداران

 10 ( و اطالعیه ) موضوع -لتپمف –تعداد کل موضوعات تهیه شده در قالب پوستر 

 4000 پمفلت و اطالعیه تکثیر شده ) برگ ( –تعداد پوستر 

 آموزش زنان روستایی
 4221 تعداد مخاطب ) نفر (

 2000 مدت اجرا ) ساعت (
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  1396سال در اعتبارات 

 طرح تملک دارائیهای سرمایه ای : –الف 

 ریال میلیون ارقام به 

 مصوب اعتبار عنوان طرح ردیف

 1700 طرح تعمیر و تعهیز ساختمانهای دامپزشکی 1

 6710 احداث و تکمیل و تعمیر واحدهای فنی دامپزشکی 2

 13345 پوشش و کنترل بهداشتی دام و فراورده های خام دامی و شیالتی 3

44531 ه ای(قرنطین یهایمبارزه با بیماریهای واگیر و انگلی دام)به استثنای اپیدمیها و بیمار 4  

 1599 تامین تعهیزات وماشین آالت دامپزشکی استان 5

 700 آموزش 6

 55499 جمع

 

 اعتبارات هزینه ای : -ب

 ریال میلیون ارقام به  

 اعتبار مصوب عنوان برنامه ردیف

 21.937.82 برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دام ، طیور و آبزیان 1

 32.948.81 ت بر دارو ، دارو و تشخیص بیماریهابرنامه نظار 2

 27.201.11 برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام 3

 21.063.26 برنامه کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی و شیالتی 4

 103،151 جمع کل

 

 


