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 شرح وظایف اداره کل دامپزشکی کردستان  و شبکه های دامپزشکی تابعه

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

های زه با بیماریدر امر مباردانشگاه علوم پزشکی همکاری با ای دام، گیر و قرنطینههای همهپیشگیری و مبارزه با بیماری

های های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماریمشترک انسان و دام، تاسیس پست

اهی صدور گو های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال آنها ودامی، همچنین کنترل بهداشتی ورود و خروج دام و فرآورده

  داره کل می باشد .ااین شود، از جمله وظایف این ارج صادر میهای خام دامی که به خبهداشتی دام و فرآورده

انواع  های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی، اظهار نظر و نظارت درباره ساخت، ورود و صدور و فروشنظارت بر کارخانه

ورد کننده مواد ممخصوص دام، صدور پروانه اشتغال برای موسسات و واحدهای تهیه دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیکی

های دامپزشکی و نظارت بر ها و آزمایشگاهها، درمانگاهها، داروخانهمصرف دامپزشکی، صدور پروانه تاسیس بیمارستان

داروها،  صالح، تهیه وسایل و لوازم فنی،راد ذیکوبی و درمان دام جهت اففعالیت آنها، صدور پروانه اشتغال به کار مایه

های دامی از داخل یا خارج کشور کننده مربوط به مبارزه با بیماریواکسن، سرم، مواد بیولوژیک، سموم و مواد ضدعفونی

های شده یا به صورت بالعوض و بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی فرآوردهکنندگان به قیمت تمامو عرضه آن به مصرف

شکی استان اداره کل دامپز . این اداره کل می باشد دام از مرحله تولید تا توزیع نیز از دیگر وظایف اساسی  خوراکی

 کردستان همه ساله در راه نیل به اهداف فوق اقداماتی نظیر :

 ژه پایشزنبور عسل وآبزیان بوی ،دامی ، بررسی ومراقبت دام، طیور واکسیناسیون سراسری بر علیه بیماریهای

و سایر بیماریهای اگزوتیک ، نظارت بر بهداشت CCHF وضعیت آنفلوانزای پرندگان ،طاعون وجنون گاوی

رت بر فراورده های خام دامی از تولید تا عرضه ، کنترل وضعیت بهداشتی اماکن پرورش ونگهداری دام و نظا

 تردد دام وفرآورده های خام دامی را در دستور کار دارد.

راکز هدف اعم از روستا ها ، دامداری های  صنعتی وسنتی ، مرغداری ها ،مراکزز پزرورش گستردگی عملیات وم

ره و پست هزای قرنطینزه ای،  ادا آبزیان،مراکز تولید ،توزیع ونگهداری فراورده های خام دامی در سطح شهرها

یزری نمایزد . کل دامپزشکی را برآن داشته تا در راه اجرای وظایف خود از توان بخزش خصوصزی نیزز بهزره گ

مجموعه فعالیت های دامپزشکی استان عالوه برکاهش ضایعات واقتصادی تر  نمودن فعالیزت هزای دامزداری ، 

اریهای مرغداری و....، ارتقاء سطح بهداشت فرآوده های خام دامی، می تواند نقش غیر قابل انکاری در کنترل بیم

  . مهلک مشترک بین انسان ودام داشته باشد
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 1395و مبارزه با بیماری های دام در سال  پیشگیری
 

نه هر نوع عملیات مایه کوبی دامی صورت می گیرد بطور متوسط سالیا 20در استان کردستان سالیانه در مجموع حدود 

یر دولتی غنوبت مورد مراجعه اکیپ های دامپزشکی دولتی و  5واحد اپیدمیولوژیک دارای انواع دام در استان به میزان 

وز و به صورت واکسیناسیون دامی بر علیه بیماریهای آبله ، شاربن ، تب برفکی ، بروسل "می گیرد که عمدتاقرار 

 آنتروتوکسمی می باشد که با اولویت کانون های بیماری و مناطق اطراف کانون انجام می گیرد.

 "اه عمدتدولتی انجام می گیرد  ک بوسیله مراکز مایه کوب بخش غیر "عملیات مایه کوبی دامی صورت می گیرد که غالبا

نه به دو شکل انجام شده است  که بخشی بصورت رایگان بوده و از دامدار وجهی اخذ نشده و توسط بخش دولتی هزی

اجرای عملیات به بخش خصوصی پرداخت شده است و بخش دیگری هزینه اجرای عملیات از دامداران تحت پوشش اخذ 

ل عملیات را در بر درصد از ک 20-30ری های مدیریتی باکتریایی می باشد ) حدود شامل بیما "شده است که عمدتا

 شش هیچخواهد گرفت ( . عملیات انجام یافته توسط بخش دولتی نیز کامال بصورت رایگان بوده و از دامداران تحت پو

 درصد کل عملیات خواهد بود . 70-80گونه وجهی اخذ نشده است که شامل 

 بزا اجزرای عملیزات گسزترده کی کردستان در راستای مبارزه و پیشگیری  با بیماریهای واگیر دامزی  اداره کل دامپزش

سزی اگاالک ، آبلزه شاربن یا سیاه زخزم، شزاربن عالمتی، واکسیناسیون بر علیه بیماریهای واگیر دامی نظیر تب برفکی ،

هزره ب، بزا  شاربن تک سمی و کزار اسب دگان کوچک ،یا طاعون نشخوار کنن ppr،  لریوز گاویت ، قانقاریا ، آنتروتوکسمی

 می گیرد . صورت  های واکسیناتور بخش دولتی و خصوصیگیری از توان اکیپ 

 

 

 1395سال  در پیشگیری و مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام -1
 

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

 

 عملکرد   عملیات شرح 

  56638 تعداد گاو و گوساله مایه کوبی شده ) نوبت سر (

  1097782 تعداد گوسفند و بز مایه کوبی شده ) نوبت سر (

 3276  تعداد تک سمی مایه کوبی شده ) نوبت سر (

  2 تعداد کانون های مشکوک نمونه برداری شده

  0 تعداد موارد مثبت
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 بروسلوز  ) تب مالت ( یشگیری و مبارزه با بیماریپ -ب             

 عملکرد شرح عملیات

  53674 تعداد گاو گوساله مایه کوبی شده

  98 درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه

 234614  تعداد گوسفند و بز بره و بزغاله مایه کوبی شده

  89 درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه

 یا قریه عمل شدهتعدا دامداری 
  1192 گاو گوساله

  1131 گوسفند و بز و بره و بزغاله

تعداد دام خونگیری شده جهت انجام 

 آزمایشات سرولوژیک

  9066 گاو

  750 گوسفند و بز

 تعداد دام های آلوده ) مثبت ( کشتار

 شده  و تقویم بها شده

  1 گاو

  0 گوسفند و بز
 
 

 

 یشگیری و مبارزه با بیماری هاریپ -ج                   

              

 عملکرد  شرح عملیات 

 8229  تعداد سگ واکسینه شده و قالده گذاری شده ) قالده (

 98.5  درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه 

  3599 بارزه با کیست هیداتیدم-تعداد سگهای درمان شده

  17   تعداد نمونه برداری انجام شده

 14  عداد موارد مثبتت

    تعداد سگ ولگرد معدوم شده ) قالده (

 

 پیشگیری و مبارزه با بیماری مشمشه -د      
 

 عملکرد  شرح عملیات 

  1075 تعداد تک سمی تست شده ) نوبت سر (
 100   درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه 

  1 تعداد موارد مثبت
 

 سلگیری و مبارزه با بیماری پیش -و                  

 عملکرد  شرح عملیات 

  12386 تعداد گاو تست شده ) نوبت سر (
 100  درصد پیشرفت نسبت به پیش بینی سالیانه 

  6 تعداد موارد مثبت
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 ی دهنده کریمه کنگو (عملیات مبارزه با انگل های خارجی بدن دام و ناقلین ) تب خونریز -ه                   
 
 

 نوع عملیات
سم پاشی بدن گاو 
 و گوساله ) راس (

سم پاشی بدن گوسفند 
 و بز ) راس (

سم پاشی جایگاه 
نگهداری دام ) متر 

 مربع (
  120000  6328 3703  مبارزه با انگل های خارجی

 
 

 نوع عملیات
سم پاشی بدن گاو 
 و گوساله ) راس (

سم پاشی بدن گوسفند 
 و بز ) راس (

 سم پاشی جایگاه
نگهداری دام ) متر 

 مربع (
   658919 56674 5075  سمپاشی طرح جامع

 
 
 

 1395پیشگیری و مبارزه با بیماری های اختصاصی دام در سال  -2
 عملیات مایه کوبی

 ) نوبت سر ( 
 درصد پیشرفت  پیش بینی سالیانه یک ساله

 133  750000  999508  آبله گوسفندی
  120  150000 180078  آبله بزی

  63  17000  10712 شاربن عالمتی
PPR  273366  20000 1366  

 157 120000   188831 تب برفکی گاو
  193 1000000   1933615 تب برفکی گوسفند

  40  1400000 567817  آنتروتوکسمی
  41  58000  23762 آگاالکسی

  58  250000  146156 قانقاریا
  102 8000  8229  تیلریوز

 115  3773000 4332074 معج

 

 

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

 1395توسط دامپزشکی کردستان در سال  

 سال

1395 

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

 13  13  17 18  17  23  21 17 19 23 18 13 213 

 

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

 1395سال  توسط دامپزشکی کردستان در 
 سال

1395 

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

190  197   175 182  256   242 210 243 201 221 237 240 2594 

 



 6 

 1395نظارت بر بهداشت عمومی در سال 

ک سنتی ، یک کشتارگاه نیمه صنعتی و ی کشتارگاه  5مصرفی استان از محل استحصال در قرمز گوشت در حال حاضر 

جود وگیرد و  میلیون قطعه جوجه ریزی گوشتی صورت می 39یانه بالغ بر همچنین سال تامین میگردد.کشتارگاه صنعتی 

 تولید کشتارگاه صنعتی طیور تا حدود زیادی توانسته است نیاز استان را در خصوص خدمات رسانی به مرغداری ها و 5

 گوشت مرغ بهداشتی مرتفع نماید.

روه ، کامیاران قدیواندره ،  فعال در شهرستانهای، بانه ،  واحد کشتارگاه سنتی دام 5میدان دام ،  5 استان کردستان دارای

و  شد و یک باب کشتار گاه نیمه صنعتی در سقز می باباب کشتارگاه صنعتی دام در شهرستان سنندج یک  مریوان وو  

 .است شهرستان سروآباد فاقد کشتارگاه 

می فوق الذکر ، در تماسنتی کشتارگاه های علیرغم وجود مشکالت بهداشتی ، تاسیساتی ، مدیریتی و ساختاری در 

شت اظرین و بازرسین بهداشت گوشت دامپزشکی بخش دولتی مستقر بوده و کار بازرسی صحی گوکشتارگاه های استان ن

  گیرد. با دقت هر چه تمام تر انجام می

چوبدار ،  در حضور دامدار ، “بازرسی الشه اجبارادر کشتارگاه های سنتی  با توجه به سیستم سنتی خرید و فروش دام، 

آلودگی  قصاب و سالّخ صورت گرفته و این امر عالوه بر ایجاد اخالل در امر بازرسی گوشت و ایجاد تنش های مختلف ،

  ثانویه الشه را سبب گشته و کیفیت الشه های استحصالی را تحت تاثیر قرار میدهد.

مر اند بر کالت و مسایل مختلفی بوده که هر کدام از آنها میتواکشتارگاه های دام استان هر کدام به تناسب دارای مش

 بازرسی گوشت و کیفیت الشه تاثیر داشته باشد .

یور در طبوده سالی که در آن اولین کشتارگاه صنعتی  77تاریخچه کشتار صنعتی مرغ در استان کردستان مربوط به سال 

ضه می های استان اغلب به شکل زنده عر ن تاریخ مرغ شهرستانشهرستان سنندج شروع به فعالیت نمود . تا قبل از ای

 شد و مقادیر بسیار جزئی مرغ بصورت پرکنده از سایر استانها وارد کردستان می شد.

د که از اقدامات وسیعی در جهت تبدیل الگوی مصرف مرغ در استان به انجام رسیصنعتی مرغ با شروع به کار کشتارگاه 

ل ه تبدیببرنامه های گسترده آموزشی و ترویجی ، برخورد با متخلفین و تشویق عرضه کنند گان  جمله میتوان به اجرای

  مراکز به شکل بهداشتی و مجهز به سیستم سرد کننده و همچنین تجهیز ناوگان حمل و نقل مرغ اشاره نمود.

، عت بیشتری به خود گرفت های استان این روند سر با شروع بکار نمودن کشتارگاه های جدید در دیگر شهرستان

هداشتی نامه بافزایش چشمگیر مصرف مرغ پرکنده به بیش از چند برابر گذشته این اداره کل را بر آن داشت تا در ادامه بر

یخ ای تارتر کردن مرغ ، کشتارگاه های استان را ملزم نماید که مرغ های کشتار روز را به شکل بسته بندی شده و دار

 کامل ارائه نماید مصرف و با مشخصات
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 ه حاشیهبمراکز عرضه مرغ بهداشتی موجود بوده و  اندک عرضه کنند گان مرغ زنده  تابعهامروزه در کلیه شهرستانهای 

 گاه هایکیفیت مناسب مرغ های استحصالی در کشتار شهرها رانده شده اند و روز به روز از تعداد آنها کاسته میشود.

 کم کم جای گوشت قرمز را در سبد مصرف خانوار پر نماید.استان باعث شده که گوشت مرغ 

 

 1395عملکرد اداره کل دامپزشکی کردستان در خصوص نظارت بر بهداشت عمومی در سال  -5
  

 1395درسال  شرح عملیات

 90373 تعداد الشه های دامی بازرسی بهداشتی شده در کشتارگاه های استان ) رأس (

 35517 شده)کیلوگرم(مقدار الشه های دامی حذف 

 6953886 گوشت قرمز  استحصالی ) کیلوگرم(

 13051671 تعداد مرغ گوشتی بازرسی شده در کشتارگاه صنعتی طیور استان ) قطعه(

 329165 مقدار الشه های مرغی حذف شده ) کیلوگرم (

 29467922 گوشت سفید استحصالی ) کیلوگرم (

 3370 دامی تحت نظارتتعداد مراکز عرضه فرآورده های خام 

 138576 تعداد بازدید ها از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی

 8971 تعداد موارد غیر بهداشتی

 65 تعداد موارد معرفی به مراجع قضایی

 44115 میزان فرآورده  غیر بهداشتی ضبط شده ) کیلو گرم (

 360 تعداد نمونه اخذ شده جهت انجام آزمایشات مربوطه

 اد پروانه بهداشتی صادره و تمدید شده جهت اماکن دامیتعد

 زنبور داری( –آبزی پروری  –مرغداری  –) دامداری  
492 

 تعداد پروانه بهداشتی صادره و تمدیدی جهت کارگاه ) مراکز جمع آوری شیر و 

 کشتارگاه دام و طیور( –کارخانجات خوراک دام  –بسته بندی گوشت 
24 

 330 د پروانه اشتغال به حمل دام زنده و فرآورده های خام دامیتعداد صدور و تمدی

 203641 تعداد الشه های مرغی حذف شده ) کیلوگرم (

 

 1395در سال  زنبور عسل وآبزیان  بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور
 

یک  ، به دلیل وجود وربر اساس آمار و ارقام سازمان دامپزشکی کش جایگاه صنعت طیور استان در مقایسه با کشور

واحدهای  از نظر تعداد. کردستان جزو مناطق پر تراکم از نظر صنعت مرغداری می باشدکیلومتر مربع  37مرغداری در هر 

،  از نظر  8از نظر جوجه ریزی واحدهای گوشتی رتبه ،  14 رتبه دارای تعداد کل واحدهای طیور  ، 12رتبه دارای گوشتی 

 . کشوری را دارد  20از نظر تعداد کانون بیماری رتبه و   5رتبه کمترین میزان تلفات 

درصد جوجه ریزی را  10-15واحد غیر مجاز در سطح استان وجود دارند و در هر ماه بیش از  100در حال حاضر نیز بیش از 

بهداشتی دامپزشکی به خود اختصاص داده اند با توجه به اینکه این واحدها اجباری به پیاده کردن ضوابط و مقررات 
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ندارند باعث بی نظمی در صنعت طیور و شکست سدهای قرنطینه ای تهدید جدی برای واحدهای مجاز به حساب می 

 آیند .  

 رورش ،با توجه به نظارت عالیه بر مزارع مرغ مادر و کارخانجات جوجه کشی ، ارتقاء سطح مدیریت بهداشتی مزارع پ

روانه پزام مرغداران به رعایت ضوابط و مقررات دامپزشکی در زمان صدور و تمدید رعایت اقدامات امنیت زیستی ، ال

نونهای داد کابهداشتی و ...  تعداد کانون بیماریهای باکتریایی و قارچی و انگلی به شدت کاهش پیدا کرده است . ولی تع

روسی اری ویجه به افزایش کانونهای بیمبیماریهای ویروسی مثل نیوکاسل ، برونشیت و ... در حال افزایش است لذا با تو

ام ان انجباید همزمان با تغییر ویروسها ، امکانات و تجهیزات تشخیص تکمیلی تهیه  و آزمایشات مولکولی در سطح است

ش نقل و افزای، افزایش تراکم در تعداد و ظرفیت واحدهای مرغداری شامل  دالیل روند صعودی بیماریهای ویروسیشود . 

ترین روش به دالیل اقتصادی ) موثر“ عدم اجرای کامل برنامه واکسیناسیون توسط برخی از مرغداران عمدتا،  انتقاالت

صله ها و افزایش فا تغییر سویه ویروس( ،پیشگیری از بیماریهای ویروسی واکسیناسیون واحدهای مرغداری می باشد

   .ظهور سروتیپ های جدیدو زمانی تا تولید واکسن مناسب 

یستم د کل کانون های بیماری و درصد تلفات واحدهای مرغداری نسبت به کل جوجه ریزی علیرغم برقراری کامل ستعدا

خالت های اطالع رسانی و ثبت کامل اطالعات و افزایش تراکم جمعیت ، روند کاهشی نشان می دهد . اقدامات  و مدا

ندهی جوجه ریزی ، تعریف گردش کار مشخص در بموقع دامپزشکی ، هماهنگی کامل بین دستگاههای ذیربط ، ساما

مواقع وقوع  خسارت در واحدهای مرغداری، ساماندهی مراکز مایه کوبی ،اجرای طرح جامع نظارت بر واکسن و 

جوجه  واکسیناسیون در واحدهای مرغداری ، تشکیل کارگاه ها و کالسهای آموزشی برای مرغداران  ، تشدید نظارت بر

راکز یگیری مشکالت هفته اول پرورش، اجرای طرحهای تحقیقاتی با همکاری سازمان دامپزشکی و میکروزه تولیدی ، پ

وجه ریزی  و ثبت کامل آمار و اطالعات و لینک آن به سامانه های مرتبط و  رعایت فاصله ج GISتحقیقاتی، راه اندازی 

 تاثیر بسزایی در کاهش تلفات واحدهای مرغداری استان دارد . 

 ز واکسن مصرف شده به تناسب افزایش جوجه ریزی کاهش پیدا کرده است که این امر نشان دهنده افزایشتعداد د

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

ر بخش د. دهدماهی یکی از مهم ترین منابع تامین پروتئین های حیوانی مورد نیاز انسان را در تمام جهان تشکیل می 

است.  دههزار تن ماهی قزل آال رتبه نخست جهان را کسب کر 140ایران با تولید بیش از  93ماهیان سرد آبی در سال 

ه ذشته باستان کردستان نیز که یکی از تولید کنندگان عمده ماهی قزل آال در سطح کشور می باشد .در خالل سالیان گ

وان به تتوسعه ارتباطات مشکالتی مزرعه داران استان را تهدید نموده که می دلیل رشد سریع آبزی پروری در کشور و 

 موارد ذیل اشاره نمود.
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و  نده و به تدریج قسمت عمده مزارع استان را درگیر نموده و سبب تلفاتبیماری استرپتوکوکوزیس که به شکل خز

 داران کاهش رشد و ... در مزارع گردید ولی علی رغم خسارت باالی این بیماری به دلیل مزمن بودن آن، اغلب مزرعه

گر دند مصورت نمی دا بیماری را به عنوان یک واقعیت قبول نموده و متاسفانه کوچک ترین تالشی در جهت مبارزه با آن

 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 

پاک  مناطق گردید.این بیماری به دلیل تلفات باال و مشکالت کنترل بیماری مشهور به بیماری ورشکستگی بوده و در

ه در تاسفانبهترین روش مبارزه ، معدوم سازی و آیش اولین مزارع در گیر می باشد تا سایر مزارع در گیر نشوند. اما م

ردیده و اهم نگزمان ایجاد اولین موارد بیماری علی رغم پیگیری های مداوم امکان تامین اعتبار الزم برای معدوم سازی فر

ر گیر لی الخصوص در مجتمع های پرورش ماهی افزایش یافته و سبب خساراتی به مزارع دکم کم تعداد موارد بیماری ع

 شد.

 ص بهداشت و مبارزه با بیماری های طیوروعملکرد اداره کل دامپزشکی کردستان در خص -6

 1395سال  در 

 95سال در  خالصه گزارش عملکرد بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور

 از )مادرگوشتی،تخمگذار تجارتی، تعداد کل بازدید ها
 نیمچه گوشتی،سایر ماکیان،کارخانه جوجه کشی،کشتارگاه  طیور(

15004 

 11408 تعادا نمونه برداری های انجام شده
 31526 تعداد کل آزمایشات انجام شده

 195000000 میزان واکسیناسیون طیور ) دز (
 183 تعداد کانون بیماری های طیور صنعتی

 لفات طیور صنعتی نسبت به میزان جوجه ریزیدرصد ت
 در واحدهای درگیر بیماری

9/21 

 34000000 تعداد جوجه ریزی)گوشتی ،تخمگذار ،مادر گوشتی(
 2 تعداد واحدهای مرغداری مشمول حذف کانون آلوده

 6850 تعداد نمونه های ارسالی به سازمان دامپزشکی
 140000 ضد عفونی جایگاه طیور معدوم شده

  22 برگزاری دوره های آموزشی برای برای مرغداران
 760 تعداد افراد آموزش دیده

 7/6 درصد تلفات طیور نسبت  به کل جوجه ریزی
 

 آبزیانص بهداشت و مبارزه با بیماری های وعملکرد اداره کل دامپزشکی کردستان در خص-7
 

 1395سال  ای آبزیانساله  بهداشت و مبارزه با بیماری هیکخالصه گزاش عملکرد 

 620 تعداد کل بازدید ها از استخر های پرورش ماهی استان
 270 تعدا د نمونه برداری

 800 جمع کل آزمایشات انجام شده
 

 زنبور عسلص بهداشت و مبارزه با بیماری های وعملکرد اداره کل دامپزشکی کردستان در خص-8
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 95سال در  با بیماری های زنبور عسلساله بهداشت و مبارزه دیکخالصه گزارش عملکر

 1014 تعداد کل بازدید ها از زنبورستان های استان
 1571 تعداد نمونه برداری

 4108 آزمایش
 0 ر (نوا توزیع دارو های رایگان و یارانه دار زنبور عسل و نظارت بر مصرف آن ها )

 تعداد کالس های آموزشی برگزار شده و افراد آموزش دیده
نفر آموزش  505تعداد  و 11

 دیده
 185046 تعداد کندوی زنبور عسل )فروند(

 1158483 میزان تولید عسل )کیلوگرم (
 172 تعداد کانون های بیماری زنبور عسل 

 

 

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

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

 و تانیاس و بین مرزی قرنطینه های پست و کنترل ایستگاههای استقرار و به شروع دامداری داخل قرنطینه از که گردد

 .گردد می منتهی دامی خام های وفرآورده دام و نقل حمل یا قرنطینه بهداشتی های العمل دستور اجرای

 مختلف بیماریهای انتشار و یا ورود جلوگیری از در راستای آن منسجم فعالیت بهبود قرنطینه، اجرائی ضوابط از هدف

 دقیق اجرای که است بدیهی. باشد می فعلی ای قرنطینه سیستم وری و بهره کارائی و افزایش کشور سطح در دامی

 داشتیبه کنترل زمینه در موجود مشکالت از بسیاری تواند می مقصد در آن وکنترل مبدأ در بهداشتی و مقررات ضوابط

 .سازد مرتفع را کشور ارتباطی های جاده در ای قرنطینه

دامی و انجام کلیه اقدامات الزم جهت پیشگیری از احتمال سرایت و نفوذ بیماریهای واگیر این اداره شامل  وظایف اهم

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

کشور  )زمینی، دریائی و هوائی( راهها و معابر داخلی به منظور ایجاد و احداث پستهای قرنطینه مرزی و داخلی جهت 

به اجرا گذاشتن اقدامات پیشگیری کننده در مناطقی ،  ه های خام دامیکنترل بهداشتی نقل و انتقال دام زنده و فرآورد

ورده آفر دام و ترددکنترل بهداشتی ،  و اطالع رسانی درهنگام شیوع بیماری که امکان پخش و سرایت بیماری وجود دارد

دامپزشکی کشور،  از طریق صدور مجوز بهداشتی حمل بر طبق آخرین دستورالعمل ها و مقررات سازمانهای خام دامی 

انجام صدور گواهی نامه ها و مجوزهای بهداشتی صادرات و واردات و ترانزیت دام زنده و فرآورده های خام دامی پس از 

مراقبت در اجرای برنامه های کنترل بهداشتی، نقل و ، اقدامات قرنطینه ای و کنترل های بهداشتی براساس مقررات مربوط

دامی در داخل کشور از طریق ایجاد پستهای قرنطینه ثابت و موقت، طبق برنامه های مصوب انتقال دام و فرآورده های 
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های  فراوردهو در امر کنترل تردد دام زنده و سازمان حمل و نقل و پایانه ها با نیروی محترم انتظامی  همکاری،  سازمان

 .کشور در سطح خام دامی

ت ارچه سازی نقل و انتقال در سطح کشور و همچنین ارائه خدمابه منظور رسیدن به این اهداف و در راستای یکپ

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

دات مستن اساسکشور می توانند با نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شده و اقدام به صدور مجوزهای بهداشتی حمل بر

اثبات  وله راو گواهی های ارائه شده توسط متقاضی نمایند. این مستندات و گواهی ها باید مورد تأیید بوده و سالمت محم

 نمایند.

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

تأیید  ریق ثبتکنترل محموله و تأیید سالمت آن اقدام نماید و این موضوع را در سامانه از طمی تواند نسبت به پیگیری و 

طلع أ را متخلیه به اطالع کاربر مبدأ برساند. درصورت عدم وصول محموله نیز می تواند با عبارت عدم وصول کاربر مبد

 د. سازد تا در موارد بعدی از ارائه مجوز به راننده متخلف جلوگیری نمای

 همچنین در این سامانه امکان ثبت نام و درخواست کد رهگیری جهت خودروها و همچنین صدور مجوزهای صادرات و

ها و امور رخواستواردات و ترانزیت بصورت کامالً الکترونیکی فراهم شده و متقاضیان می توانند با مراجعه به این سامانه د

 اداری خود را پیگیری نمایند.

عات گرفته در سال اخیردر این اداره شامل درج کد رهگیری بر روی مرغ کشتار شده ، درج کلیه اطالاقدامات صورت 

ن ر امکا، حال حاض الزام به صدور کد الکترونیک خودروهاصادرکنندگان و محموله های صادر شده در سامانه قرنطینه ، 

 ، راه MPLSامانه قرنطینه از طریق شبکه صدور مجوز حمل بهداشتی بدون کد رهگیری وجود ندارد ، دسترسی به س

 اندازی نسخه جدید درخواست واردات ، ارتباط سامانه صدور بارنامه و گواهی بهداشتی حمل

 دامپزشکی کردستان با هدف نظارت  بر حمل و نقل دام زنده و –قرنطینه ای  –صدور گواهی بهداشتی  -9

 1395سال  استان درو داخل  فرآورده های خام دامی به خارج 

 تعداد محموله واحد مجموع محصول ردیف

 30 قطعه 192400 بچه ماهی پرورشی 1

 6 قطعه 2725 بوقلمون 2

 118 کیلوگرم 278836 پای وپنجه مرغ 3

 1 کیلوگرم 10000 پر مرغ 4

 3 کیلوگرم 31720 پشم گوسفندی 5

 1 کیلوگرم 5000 پودر گوشت 6

 64 کیلوگرم 454500 پوست خام گاوی 7

 35 جلد 29265 پوست خام گوسفندی وبز 8

 1 کیلوگرم 5000 پوست کله گاو 9

 1 قطعه 38520 پولت مادر گوشتی 10
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 5 کیلوگرم 85000 تخم مرغ خوراکی 11

 371 قطعه 10398080 تخم مرغ نطفه دار گوشتی 12

 2 کیلوگرم 22500 جو دامی 13

 344 قطعه 5719645 جوجه یک روزه گوشتی 14

 86 کیلوگرم 382500 ربی صنعتیچ 15

 1 فوت 10000 چرم گوسفندی 16

 40 کیلوگرم 8365 داروی دامپزشکی 17

 305 راس 7685 دام زنده ) گوساله وگاو ( 18

 1115 راس 82345 دام زنده ) گوسفند ( 19

 132 کیلوگرم 124530 دل وجگر وسنگدان مرغ 20

 4 کیلوگرم 75000 سبوس گندم 21

 1 دهقال 1 سگ 22

 1 قطعه 36 شتر مرغ 23

 52 کیلوگرم 149900 شیر خام  24

 10 کندو 2635 کندوی زنبور عسل 25

 7 کیلوگرم 75000 کود مرغی 26

 2 کیلوگرم 3300 گوشت گوساله و گاو تازه 27

 3 کیلوگرم 37000 گوشت گوساله و گاو منجمد 28

 2796 کیلوگرم 8639713 گوشت مرغ تازه 29

 201 کیلوگرم 1885774 رغ منجمدگوشت م 30

 48 کیلوگرم 98900 ماهی خوراکی تازه 31

 70 کیلوگرم 643100 ماهی خوراکی منجمد 32

 272 قطعه 157456 ماهی زنده 33

 23 قطعه 43500 مرغ ) مادر / اجداد  کشتاری( 34

 39 قطعه 48600 مرغ تخمگذار) کشتاری( 35

 3 قطعه 4200 مرغ رنگی 36

 14496 قطعه 28035512 ار جهت کشت-نده مرغ ز 37

 12 قطعه 20350 مرغ مادر 38

 7 قطعه 7050 مرغ محلی زنده 39

 12 کیلوگرم 45000 هزارالی نمک سود گاوی وگوسفندی 40

 

 

رآورده فعملیات قرنطینه ای دامپزشکی کردستان در خصوص نظارت بر حمل و نقل دام زنده و  -10

 1395سال  درهای خام دامی 

 
 تعداد محموله واحد مجموع محصول ردیف

 30 قطعه 192400 بچه ماهی پرورشی 1

 6 قطعه 2725 بوقلمون 2

 118 کیلوگرم 278836 پای وپنجه مرغ 3

 1 کیلوگرم 10000 پر مرغ 4
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 3 کیلوگرم 31720 پشم گوسفندی 5

 1 کیلوگرم 5000 پودر گوشت 6

 64 کیلوگرم 454500 پوست خام گاوی 7

 35 جلد 29265 ت خام گوسفندی وبزپوس 8

 1 کیلوگرم 5000 پوست کله گاو 9

 1 قطعه 38520 پولت مادر گوشتی 10

 5 کیلوگرم 85000 تخم مرغ خوراکی 11

 371 قطعه 10398080 تخم مرغ نطفه دار گوشتی 12

 2 کیلوگرم 22500 جو دامی 13

 344 قطعه 5719645 جوجه یک روزه گوشتی 14

 86 کیلوگرم 382500 یچربی صنعت 15

 1 فوت 10000 چرم گوسفندی 16

 40 کیلوگرم 8365 داروی دامپزشکی 17

 305 راس 7685 دام زنده ) گوساله وگاو ( 18

 1115 راس 82345 دام زنده ) گوسفند ( 19

 132 کیلوگرم 124530 دل وجگر وسنگدان مرغ 20

 4 کیلوگرم 75000 سبوس گندم 21

 1 قالده 1 سگ 22

 1 قطعه 36 شتر مرغ 23

 52 کیلوگرم 149900 شیر خام  24

 10 کندو 2635 کندوی زنبور عسل 25

 7 کیلوگرم 75000 کود مرغی 26

 2 کیلوگرم 3300 گوشت گوساله و گاو تازه 27

 3 کیلوگرم 37000 گوشت گوساله و گاو منجمد 28

 2796 کیلوگرم 8639713 گوشت مرغ تازه 29

 201 کیلوگرم 1885774 گوشت مرغ منجمد 30

 48 کیلوگرم 98900 ماهی خوراکی تازه 31

 70 کیلوگرم 643100 ماهی خوراکی منجمد 32

 272 قطعه 157456 ماهی زنده 33

 23 قطعه 43500 مرغ ) مادر / اجداد  کشتاری( 34

 39 قطعه 48600 مرغ تخمگذار) کشتاری( 35

 3 قطعه 4200 مرغ رنگی 36

 14496 قطعه 28035512 ر کشتا جهت-مرغ زنده  37

 12 قطعه 20350 مرغ مادر 38

 7 قطعه 7050 مرغ محلی زنده 39

 12 کیلوگرم 45000 هزارالی نمک سود گاوی وگوسفندی 40
 

 

 نده ودامپزشکی کردستان با هدف نظارت  بر حمل و نقل دام ز –قرنطینه ای  –صدور گواهی بهداشتی  -11
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 1395در سال  خارج از کشور )صادرات( بهفرآورده های خام دامی  

 تعداد محموله واحد مجموع محصول ردیف

 3 کیلوگرم 31720 پشم گوسفندی 1

 1 کیلوگرم 21000 تخم مرغ خوراکی 2

 64 راس 4113 دام زنده ) گوساله وگاو ( 3

 4 راس 1350 دام زنده ) گوسفند ( 4

 1 قالده 1 سگ 5

 1 قطعه 36 شتر مرغ 6

 1 قالده 1 گربه 7

 7 کیلوگرم 151000 ماهی خوراکی منجمد 8

 3 قطعه 1600 ماهی زنده 9

 

 میعملیات قرنطینه ای دامپزشکی کردستان در خصوص نظارت بر حمل و نقل دام زنده و فرآورده های خام دا -12

 1395در سال  

 1395سال  شرح عملیات

خش تعداد کامیون های دارای کد الکترونیک جهت فعالیت در ب

 دامپزشکی)دستگاه(
720 

 

 واگذاری امور به بخش غیر دولتی 
قانون اساسی در خصوص واگذاری بخشی از فعالیت های جاری دولت  به بخزش خصوصزی  44در اجرای سیاستهای اصل 

 بیماریهزای ااین اداره کل اقدام به واگذاری بخشی از فعالیت های خود در  امور دارو ئی ، درمانی ، آزمایشگاهی ، مبارزه ب

مرکزز  131در اسزتان کردسزتان در مجمزوع تعزداد  دام وطیور ، تأمین دارو ، واکسن و مواد بیولوژیزک نمزوده اسزت .

د دارد که درمانگاهی، داروخانه، آزمایشگاه، مرکز مایه کوبی، بیمارستان، مراکز پخش واکسن و دارو و ارزیاب بیمه ای وجو

 ک، کارشناس، کاردان و سایر مشغول به فعالیت می باشند. نفر دامپزش 353در این مراکز تعداد 

نظر  ها مد اهها، دارو خانه ها و آزمایشگ طول چند سال اخیر موضوع ارتقاء سطح و وضعیت مراکز مایه کوبی، درمانگاه در

های  ها با همکاری و پیگیری شبکه بوده که در حال پی گیری و اجرا می باشد که خوشبختانه در برخی شهرستان

  می باشد.دامپزشکی موضوع در حال پیشرفت 

عدم فراهم شدن شرایط پرداخت تسهیالت الزم طی دو الی سه سال اخیر در بخش مشاغل خدماتی در عدم پیشرفت 

با ورود تعداد متنابهی فارغ التحصیالن رشته دامپزشکی به بازار کار، ظرفیت سنجی همه جانبه  برنامه ها موثر بوده است.

در این راستا و با  ضروری به نظر می رسد.ها  های خصوصی شهرستان برنامه توسعه در بخشو ها  سی زیرساختو برر

توجه به ابالغ شیوه نامه جدید سازمان دامپزشکی فارغ التحصیالن جدید جهت تأسیس درمانگاههای روستایی و 
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کان حمایتهایی نیز توسط اداره کل از این نوع عشایری در مناطق محروم و دور افتاده تشویق و ترغیب شده و تا حد ام

این تقسیمات میتواند بر اساس پراکنش جمعیت دامی و واحد دامی در مناطق جغرافیایی اعمال درمانگاهها شده است. 

ضمنا جهت جلوگیری از اشاعه بیماریها و کنترل بهتر آن محدوده فعالیت مراکز مایه کوبی طبق نظر شبکه  گردد.

دود به مسیرهای مشخص جغرافیایی گشته و از هرگونه پراکنده کاری و انتشار ناخواسته عوامل قابل انتقال شهرستان مح

 . بیماریزا جلوگیری گردد

 سال مجموع عملکرد آزمایشگاه های دامپزشکی استان کردستان در -

 آمار تایید شده و تایید نشده(–)برگرفته از سامانه آماری 1395
 

ش
بخ

 

ی دام
سرولوژ

 

س
ی طیور

رولوژ
 

ی
آنالیز شیم

ی 
ت میکرب

کش
 

ی
ت مرض

کش
 

ی
سم شناس

ی 
ل شناس

انگ
 

ی
هار

 P
.C

.R
ی 

ن شناس
خو

 

ی
بیوشیم

باقیمانده 
 

ی
س شناس

ویرو
 

ی
ب شناس

آسی
 

جمع
 

 دولتی
13620 22108 1975 1116 475 0 173 0 96 4 56 546 0 0 40169 

 خصوصی
14 12019 1120 950 4193 0 2414 0 0 2188 295 0 0 0 23193 

 جمع
13634 34127 3095 2066 4668 0 2587 . 96 2192 351 546 0 0 63362 

 

 1395فعالیت های ترویجی دامپزشکی در سال 

 1395سال  فعالیت های ترویجی دامپزشکی کردستان در -13

 یک ساله شرح فعالیت ها

 آموزش حضوری
 
 
 

 199 تعداد کالس ها و جلسات توجیهی

 4640 تعداد فراگیران) نفر (

 260 مدت اجرا ) ساعت (

 نمایش فیلم و اسالید

 122 تعداد بیننده ) نفر (

 نوع فراگیران
 ،دامداران ، دهیارها ، شوراها ، قصابان 

 همکاران بخش فنی   زنبور داران و ،مرغداران 

 167 وع (و اطالعیه ) موض -پمفلت –تعداد کل موضوعات تهیه شده در قالب پوستر 

 10000 پمفلت و اطالعیه تکثیر شده ) برگ ( –تعداد پوستر 

 آموزش زنان روستایی
 1300 تعداد مخاطب ) نفر (
 100 مدت اجرا ) ساعت (

 

 

 

  1395سال در اعتبارات  -14

 طرح تملک دارائیهای سرمایه ای : –الف 
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 ریال میلیون ارقام به 

 درصد تخصیص اعتبار مصوب کد طرح عنوان طرح ردیف

 100 1300 1300 1306040ت053 ر و تجهیز ساختمانهای دامپزشکیطرح تعمی 1

 100 5550 5550 1306015ت024 احداث و تکمیل و تعمیر واحدهای فنی دامپزشکی 2

3 
پوشش و کنترل بهداشتی دام و فراورده های خام 

 دامی و شیالتی
 36 4150 11500 1306015ت027

4 
ه استثنای مبارزه با بیماریهای واگیر و انگلی دام)ب

 اپیدمیها و بیماریهای قرنطینه ای(
 40.6 10000 24650 1306015ت025

 100 350 350 1306040ت055 تامین تجهیزات وماشین آالت دامپزشکی استان  5
 49.25 21350 43350 جمع کل

 می باشد 20/12/95تخصیص تا مورخه 

 

 اعتبارات هزینه ای : -ب

 ریال میلیون ارقام به  

 اعتبار مصوب عنوان برنامه شماره برنامه ردیف

 15،138 یان برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دام ، طیور و آبز 1306015 1

 22،659 برنامه نظارت بر دارو ، دارو و تشخیص بیماریها  1306034 2

 18،678 شترک انسان و دامبرنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای م 1601007 3

 14،500 برنامه کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی و شیالتی  1601009 4

 70,975 جمع کل

 

 


