
 بسمه تعالی

 1399سال ماهه اول  هس در خالصه عملكرد اداره كل دامپزشكي استان گيالن

حفر  و   .دامپزشکی به عنوان متولی تأمین بهداشت دام و فرآورده های آن نقش بسزایی در سالمت غذا بر ای افرراد اامهره دارد   

حراست از سر مایه عظیم دامی استان و تأمین بهداشت اامهه انسرانی از رریرم مررارزه برا امررای واریرردار ل بنتررت بهداشرتی         
فرآورده های خام دامی و بنترت بیماریهای مشترک بین انسان و دام از امله وظایف مهم و اصرلی دامپزشرکی مری باشرد ا اداره     

پسرت   12شررکه دامپزشرکی در سرشه شهرسرتانها و      16نفر پرسنل رسمی و غیرر رسرمی ل    196بل دامپزشکی استان با داشتن 
دامپزشکی و خانه بهداشت دام در سشه دهستانها ل این وظیفه مهم و خشیر را بر دوش می بشد ا مهمترین فهالیتهای دامپزشرکی  

 :در حوزه فنی به شرح ذیل می باشد 

 ميبيماریهاي دا بهداشت و مدیریتاداره  - 1

 مبارزه با بيماریهاي واگير دامي ) گاو، گوساله و گاوميش ( = مایه کوبي دام - 1 – 1

 لمپی اسکین تب سه روزه تیلریوز پاستورلوز شاربن عالمتی تب برفکی نام وابسن

 106579 0 3707 1102 18988 75866 تهداد دام مایه بوبی شده ) نوبت سر (

 مبارزه با بيماریهاي واگير دامي ) گوسفند و بز ( = مایه کوبي دام - 2 – 1

 PPR آبله بزی آبله روسفندی آراالبسی قانقاریا آنتروتوبسمی تب برفکی نام وابسن

تهداد دام مایه بوبی 

 شده ) نوبت سر (
380668 160027 31656 11610 188292 27974 26025 

 مبارزه با انگل هاي خارجي دام  – 3 – 1

 متر مربع      7210     سمپاشی اایگاه دام بر علیه انگل های خارای* 

 نوبت سر   14066  بر علیه انگل های خارای  دامحمام دادن و سمپاشی * 

 مبارزه با بيماریهاي مشترک بين انسان و حيوان – 4 – 1

 تهداد واحد نوع عملیات تهداد واحد نوع عملیات

 1609 رأس تست سل 27568 نوبت سر مایه بوبی شاربن راوی

 1516 رأس اهت آزمایش بروسلوز خونگیری راو 72172 نوبت سر مایه بوبی شاربن روسفندی

 0 رأس اهت آزمایش بروسلوز وسفندخونگیری ر 619 نوبت سر مایه بوبی بروسلوز راوی

 208 رأس مشمشهتست  237 نوبت سر مایه بوبی بروسلوز روساله

 2386 رأس وابسیناسیون هاری در سگ 265 نوبت سر مایه بوبی بروسلوز روسفندی

 سایر موارد : – 5 – 1

 مورد  15   بررسی ل نمونه برداری و آزمایشات از بانونهای بیماری دامی* 

 روستا    39247  و انون راوی راعون راویل  تب برفکی هایتهداد واحد بازدید شده اهت مراقرت فهات بیماری* 

 مورد       GIS        3140  وارد بردن داده ها و ارالعات در سامانه  *



 و مواد غذایياداره نظارت بر بهداشت عمومي  - 2

 دام :صنهتی نظارت بهداشتی بر بشتار دام در بشتارراه های  – 1 – 2

 تهداد بل بشتار نوع دام
مقدار ضرط  قابل مصرف ریالشه غ الشه قابل مصرف

 (Kgوزن الشه ) تهداد (Kgوزن الشه ) تهداد (Kg) یموضه

 774 2056 112 581038 29142 29254 روسفند

 214 437 27 240542 14439 14466 بز

 1442 34876 205 3608044 19072 19277 راو

 86 0 0 36578 209 209 راومیش

 2516 37369 344 4466202 62862 63206 امع

 نظارت بهداشتی بر بشتار ریور در بشتارراه های صنهتی ریور : – 2 – 2

 )تن( وزن الشه های ضرشی مقدار روشت استحصالی )تن( تهداد الشه قابل مصرف تهررررداد بشتار ریور

19701961 1954426 37033 132 

 ماهی ل مرابز امع آوری شیر خام ل بشتارراهها ل پودرو از بارخانجات خوراک دام و ریور  بهداشتیو بنترت نظارت  – 3 – 2

 مرابز بسته بندی ل سردخانه ها ل مرابز عرضه فرآورده های خام دامی ) روشت قرمز ل مرغ و ماهی (

 تهداد بازدید شده

 ) مورد (

 یتهداد نمونه بردار

 شده ) مورد (

تهداد موارد غیر 

 بهداشتی ) مورد (

تهداد ارااع شده به 

 )مورد( یمرااع قضائ

مقدار فرآورده ضرط 

 ( Kgشده )

مقدار فرآورده مهدوم 

 (Kgشده ) 

14358 31 684 123 16480 16480 

 مورد  3وابسته به دامپزشکی  برای دامداریها و مرابز صادره تهداد پروانه های بهداشتی بهره برداری  - 4 – 2

  HACCPبازدید و نمونه برداری آزمایشگاهی از قسمتهای مختلف بارراههای فرآوری آبزیان به بر اساس نظامنامه  - 5 – 2

 مورد 2  در زمینه صادرات فهالیت دارند

 بيماریهاي آبزیان مدیریتبهداشت و  اداره - 3

 تهداد بازدید نوع واحد
 آب مزارع ماهی نمونه برداری شده

 تهداد آزمایشات تهداد نمونه آزمایشاتتهداد  تهداد نمونه

 12 4 36 12 4 مزارع تکثیر و پرورش ماهیان ررم آبی

 36 12 12 240 12 مزارع تکثیرو پرورش ماهیان سرد آبی

 60 20 60 30 330 مزارع پرورش ماهیان ررم آبی

 90 30 80 40 140 سرد آبی مزارع پرورش ماهیان

 60 20 10 5 20 زینتی ( –سایر ) خاویاری 

 258 86 198 327 506 امع بل



 مورد  320بنترت ورود و خروج ماهی به مزارع مورد تأیید استان  *

 مورد  GIS 520ثرت ارالعات بلیه واحد های مجاز در سامانه  *

 بيماریهاي طيور ، زنبور عسل و کرم ابریشم بهداشت و مدیریتاداره  - 4

 نوع واحد
تعداد 

 بازدید

 محيط گذاري نمونه سرمی

 تعداد آزمایش تعداد نمونه تعداد آزمایش تعداد نمونه

 - - 14700 2100 40 مزارع مرغ اجداد

 - - 1260 180 3 مزارع مرغ مادر

 30 30 30 30 3 جوجه كشی ها

 30 30 15990 2310 46 جمع

  دز  میلیون  240 ریررروردر میزان برررل وابسیناسیون * 

 مورد  39 و  80 نه برداری از زنرورستانهای استان* تهداد بازدید و نمو

 مورد  56 و  56* تهداد بازدید و نمونه برداری از مرابز پرورش تخم نوغان استان 

 میلیون  قشهه  75  * تهداد اواه تولیدی

 مورد  GIS  3200* نظارت بر وابسیناسیون واحدها در سامانه 

 مورد GIS  910صدور تأییدیه اواه ریزی واحدهای مرغداری در سامانه   *

 فن آوري اطالعات، ارتباطات و تحول ادارياداره  - 5

  بررزاری دوره های آموزشی تخصصری بررای دامپزشرکان و برارآموزی بررای دانشرجویان دامپزشرکی و آمروزش روسرتائیان         * 

 نفرساعت  18475 

 مورد  2نمایش فیلم و اسالید ترویجی برای روستائیان و بهره برداران  *

 دقیقه   42بررزاری برنامه های رادیویی و تلویزیونی به مدت   *

 نسخه  95فهالیت بمک آموزشی ) نشریه ل پوستر ل بروشور ل ارالعیه و ااا (  *

 درمان   تشخيص واداره  - 6

مرورد    9700  مورد بوده به در این مرررردت  9850 تهداد دامدار مرااهه بننده به مرابز بخش خصوصی و دولتی اهت درمان * 

      ا ررفته است عملیات درمرانی بر روی دام و ریور بیمار صورت پذیرفته

 پروانه هاي صادر شده : تعداد   *

 نوع پروانه   
تأسیس و مسئوت 

 فنی آزمایشگاه

فنی مسئوت 

 آزمایشگاه

از  مربز مایه بوبی

 سازمان نظام دامپزشکی
 درمانگاه

تاسیس و اشتغات درمانگاه  

 از سازمان نظام دامپزشکی

 3 1 2 1 1 تهداد



 پروانه هاي تمدید شده : تعداد   *

 ساخت داروهای دامپزشکی توزیع استانی شربت پخش دفتر اشتغات به امور درمانی نوع پروانه

 2 1 2 تهداد 

 

 موارد بازدید از مراكز بخش خصوصی : تعداد * 

 درمانگاه آزمایشگاه  داروخانه نوع پروانه   
دفتر اشتغات به 

 امور درمانی   

مربز مایه 

 بوبی

شربت پخش 

 وابسن -دارو

 2 104 103 32 1 158 تهداد

 

 و امنيت زیستي اداره قرنطينه – 7

  وارداتمجوز 

 

 بیلو ررم 753750000 مجموع نهاده 

 

 ترخيصمجوز 
 

 بیلو ررم 2796355 روشت روسفند تازه

 بیلو ررم 241299370 بنجاله ها واااا( –او  -نهاده های دامی ) رندم  

 بیلو ررم 244095725 مجموع 

 

 گواهی  هاي  داخلی

 
 تهداد رواهی  9497 خروای  وارداتی 

 تهداد رواهی  12666 خروای  داخلی

 تهداد رواهی  1056 خروای  صادراتی

 تهداد رواهی  16344 درون استانی

 تهداد رواهی  39563 مجموع  رواهی ها

 

 تعداد نمونه برداري
 

 مورد  298 نهاده های خوراک دام و فراورده های خام دامی

 

 



 مجوز صادرات 

 

 مقدار تعداد محموله نوع محموله
 قشهه 5500 4 آبزیان زینتی

 بیلوررم 56000 2 آالیش غیر خورابی

 عدد 3954000 28 تخم مرغ نشفه دار روشتی

 قشهه 45000 1 سایر پرندراناواه یک روزه 

 قشهه 672600 23 اواه یک روزه روشتی

 بیلوررم 140.088 7 خاویار

 بیلوررم 150 1 خرچنگ

 بیلوررم 398485 16 روشت مرغ منجمد

 بیلوررم 1245425 308 ماهی خورابی تازه

 قشهه 562700 796 زندهماهی 

 بیلوررم 90139 7 محصوالت لرنی

  

 مجوز ترانزیت
 

 مقدار تعداد محموله نوع محموله
 بیلو ررم 117938 1 آالیش غیر خورابی

 

 عملکرد آزمایشگاه ها – 7

هرای خروراک دام و    تهداد آزمایشات انجام شده بر روی فرآورده های خام دامی ل محصوالت صادراتی با منشا آبزیران ل نمونره  * 

ریور ل نمونه های بدست آمده از دام و ریررررور ) مدفوع ل خون ل قلم استخوان ل شیر ل انین و رسترش خرون (  توسرط بخرش    

     مورد   24065   دولتی

 مورد  3106 تهداد آزمایشات انجام شده بر روی نمونه ها توسط بخش خصوصی* 


