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 بسمه تعالی 

 
 

 

 1398سال سه ماهه اول  در خالصه عملكرد اداره كل دامپزشكي استان گيالن

 

حفظ  و   .دامپزشکی به عنوان متولی تأمین بهداشت دام و فرآورده های آن نقش بسزایی در سالمت غذا بر ای افراد جامعه دارد 

حراست از سر مایه عظیم دامی استان و تأمین بهداشت جامعه انسانی از طریق مبظارزه بظا امظراا وادیظردار ت لنتظرا بهداشظتی       

فرآورده های خام دامی و لنترا بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله وظایف مهم و اصلی دامپزشظکی مظی باشظد د اداره    

پسظت   12شظبکه دامپزشظکی در سظشه شهرسظتانها و      16نفر پرسنل رسمی و غیر رسمی ت  196لل دامپزشکی استان با داشتن 

دامپزشکی در سشه دهستانها ت این وظیفه مهم و خشیر را بر دوش می لشد د مهمترین فعالیتهای دامپزشکی در حظوزه فنظی بظه    

 :شرح ذیل می باشد 

 بيماریهاي دامي بهداشت و مدیریتاداره  - 1

   شظاربن عالمتظی   –    34340   شظاربن  –    27007   ) تب برفکی  نوبت سر   113417  جمعاً : دوساله و اووالسیناسیون د* 

تظب سظه    –   945    تیلریظوز  –     2422    بروسظلوز دوسظاله    –     5358    بروسلوز داو –   1222   پاستورلوز –    13961

 (    27479   لمپی اسکین –    683   روزه

 –    379365    تظظب برفکظظی  –   134054    ) شظظاربن نوبظظت سظظر     942570  : جمعظظاً والسیناسظظیون دوسظظفند  و بظظز * 

   آبلظظه بظظزی –     207094    آبلظظه دوسظظفندی –    24067    آدااللسظظی –   13540   قانقاریظظا –  129967   آنتروتولسظظمی

 (    PPR     31673  –   19005   بروسلوز دوسفندی –   17345

 متر مربع      250849     سمپاشی جایگاه دام بر علیه انگل های خارجی* 

 نوبت سر   96496  بر علیه انگل های خارجی  دامحمام دادن و سمپاشی * 

 نوبت سر    3507  تست سل در داو * 

 نوبت سر   3124   جهت آزمایش بروسلوز خونگیری داو* 

 نوبت سر  100  تست مشمشه در تك سمی* 

 قالده   1395  والسیناسیون هاری در سگ* 

 جمعاً   98ماهه اوا  3والسیناسیون سراسری و همگانی علیه بیماری تب برفکی در تب برفکی :  والسیناسیون اجرای* 

 والسینه شدند و بز دوسفند تداو  نوبت سر  406372

 مورد  23   دامیبررسی ت نمونه برداری و آزمایشات از لانونهای بیماری * 

 روستا       دد347دد   و جنون داوی طاعون داویت  تب برفکی هایتعداد واحد بازدید شده جهت مراقبت فعاا بیماری* 

 مورد       GIS        3372  وارد لردن داده ها و اطالعات در سامانه  *
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 و مواد غذایياداره نظارت بر بهداشت عمومي  - 2

 سأر  36801لشتارداههای دام استان  بازرسی شده درهای الشه  لل تعداد* 

 لیلودرم  3079645وزن الشه  – سآر   43105: تعداد الشه قابل مصرف 

 لیلودرم  18521وزن الشه  – سآر  172: تعداد  قابل مصرفغیر الشه 

 لیلودرم 5439در لشتارداههای دام استان موضعی میظظزان ضبشی  

 لیلودرم  20317 آالیش خورالی ضبشی در لشتارداههای دام استان میزان 

 قشعه  17704520تعظظظظداد لشتار طیور در لشتارداههای صنعتی طیور استان * 

 قشعه  17615520تعداد الشه قابل مصرف 

 تن   32635  لشتارداههای صنعتی طیور استاندر  دوشت طیوراستحصاا 

 تن   3/242 ارداههای صنعتی طیور استان وزن الشه های ضبشی طیور در لشت

مرالظز بسظته بنظدی ت     پودر ماهی ت مرالظز جمظع آوری شظیر خظام ت لشظتارداهها ت     و بازدید از لارخانجات خوراک دام و طیور * 

  20100   مظورد بظوده لظه حظدود     13811 سردخانه ها ت مرالز عرضه فرآورده های خام دامی ) دوشظت قرمظز ت مظر  و مظاهی (    

      علت آلوددی ضبط دردیده است ده لیلودرم ب

 مورد 103  تعداد موارد ارجاعی به مراجع قضائی* 

 مورد  7وابسته به دامپزشکی   تعداد پروانه های بهداشتی بهره برداری برای دامداریها و مرالز * 

در   HACCPله بظر اسظاس نظامنامظه    بازدید و نمونه برداری آزمایشگاهی از قسمتهای مختلف لارداههای فرآوری آبزیان * 

 مورد 1  زمینه صادرات فعالیت دارند

 

 بيماریهاي آبزیان مدیریتبهداشت و  اداره - 3

 مورد   4 پرورش ماهیان درم آبی تکثیر و تعداد بازدید از مزارع* 

 مورد    12  پرورش ماهیان سرد آبی  تکثیرو تعداد بازدید از مزارع* 

 قشعه  690   برداری شده از مزارع پرورش ماهیتعداد ماهی نمونه * 

   مورد 90  تعداد آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های ماهی* 

 نمونه   20   تعداد نمونه برداری از آب مزارع پرورش ماهی* 

 مورد  80   تعداد آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های آب* 

 مورد 300تأیید استان لنترا ورود و خروج ماهی به مزارع مورد  *

 مورد GIS 500سامانه ثبت اطالعات للیه واحد های مجاز در  *
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 بيماریهاي طيور ، زنبور عسل و كرم ابریشم بهداشت و مدیریتاداره  - 4

   مورد  60  جوجه لشی هاو تعداد بازدید از مزارع مر  مادر * 

سرم ت تخم مر  نشفه دار ت جوجه یکروزه ت محیط دذاری در جوجظه  ) تعداد نمونه برداری از مزارع مر  مادر و جوجه لشی ها * 

 مورد 2300  لشی ها (

 مورد 11500 تعداد آزمایشات بر روی این نمونه ها* 

  دز  میلیون  135  طیظظظوردر میزان لظظظل والسیناسیون * 

 مورد  75و     75* تعداد بازدید و نمونه برداری از زنبورستانهای استان  

 مورد   500و     23داد بازدید و نمونه برداری از مرالز پرورش تخم نوغان استان * تع

 میلیون  قشعه 75* تعداد جوجه تولیدی 

 مورد  GIS  2850* نظارت بر والسیناسیون واحدها در سامانه 

 مورد  GIS  890صدور تأییدیه جوجه ریزی واحدهای مرغداری در سامانه   *

 

 اطالعات، ارتباطات و تحول اداريفن آوري اداره  - 5

  بردزاری دوره های آموزشی تخصصی بظرای دامپزشظکان و لظارآموزی بظرای دانشظجویان دامپزشظکی و آمظوزش روسظتائیان        * 

 ساعتنفر  3771 

 نفر  181نمایش فیلم و اسالید ترویجی برای روستائیان و بهره برداران  *

 دقیقه   32 بردزاری برنامه های رادیویی و تلویزیونی به مدت  *

 نسخه  1895فعالیت لمك آموزشی ) نشریه ت پوستر ت بروشور ت اطالعیه و ددد (  *

 

 درمان   تشخيص واداره  - 6

 11460  مظظظظدت مورد بظوده لظه در ایظن     11525 تعداد دامدار مراجعه لننده به مرالز بخش خصوصی و دولتی جهت درمان * 

      د درفته است مورد عملیات درمظانی بر روی دام و طیور بیمار صورت پذیرفته

 پروانه های صادر شده : تعداد   *

 مورد  7 به امور درمانیپروانه اشتغاا تمدید 

 مورد  6مجوز مرلز مایه لوبی  تمدید 

 مورد 2صدور لارت مایه لوبی 

 مورد 12تمدید لارت مایه لوبی 

 موارد بازدید از مرالز بخش خصوصی : تعداد * 

 مورد 169داروخانه   

 مورد 3آزمایشگاه   

 مورد   2بیمارستان  

 مورد 42درمانگاه   
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 مورد  124دفتر اشتغاا به امور درمانی   

 مورد 104مرلز مایه لوبی 

 مورد 8شرلت های پخش استانی دارو و والسن 

 

 و امنيت زیستي اداره قرنطينه – 7

  وارداتمجوز 

 لیلو درم 002/426/448 مجموع نهاده 

 

 ترخیصمجوز 

 لیلو درم   18000 دوشت  دوسفند منجمد

 لیلو درم 012/239/2 دوشت دوسفند تازه

 لیلو درم   823/346 دوشت دوساله تازه ولیوم

 لیلو درم 968/048/140 لنجاله ها ودددد( –جو  -نهاده های دامی ) دندم  

 لیلو درم  803/652/142 مجموع 

 

 گواهی  های  داخلی

 تعداد دواهی      455 خروجی  وارداتی 

 تعداد دواهی    12537 خروجی  داخلی

 تعداد دواهی       399  خروجی  صادراتی

 تعداد دواهی    14989 درون استانی

 تعداد دواهی    28380 مجموع  دواهی ها

 

 مجوز صادرات 

 مقدار محموله تعداد نوع محموله
 قشعه 24000 19 آبزیان زینتی

 لیلودرم 24100 3 آالیش غیر خورالی

 قشعه 1 1 پرنده زینتی 

 لیلودرم 211 20 خاویار

 قالده 29 29 سگ

 لیلودرم 779700 257 ماهی خورالی تازه

 قشعه 59300 129 ماهی زنده

 

 نمونه برداری تعداد
 مورد  225 نهاده های خوراک دام

 مورد   21 فرآورده های خام دامی
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 عملکرد آزمایشگاه ها – 7

تعداد آزمایشات انجام شده بر روی فرآورده های خام دامی ت محصوالت صادراتی با منشا آبزیان ت نمونظه هظای خظوراک دام و    * 

و دسترش خون (  توسظط بخظش   طیور ت نمونه های بدست آمده از دام و طیظظظظور ) مدفوع ت خون ت قلم استخوان ت شیر ت جنین 

     مورد   23835   دولتی

 مورد 6598 تعداد آزمایشات انجام شده بر روی نمونه ها توسط بخش خصوصی* 


