
 آمار ياحدَا  يظرفیت َای تحت پًشش ياحدَای فىی 

 ادارٌ کل دامپسشکی استان سمىان 

 1400ماٍَ سال  12

 ٍتحَل اداری  ادارُ فٌاٍری اطالعات ، ارتباطات 



 (1400ها12ِّ)ٍاحذحقَقیآهار 

 عٌَاى
تعذاد ٍاحذ پلوپ ضذُ اس  

فزٍدیي هاُ لغایت هاُ 
 1400اسفٌذ هاُ 

 10  تعذاد

 10 جوع کل  

 در دست اقذام دادًاهِ ّای صادرُ 1400سال پایاى اسفٌذ هاُ   تعذاد پزًٍذُ ّا اس ابتذای سال تا 

83 76 29 

 در دست اقذام دادًاهِ ّای صادرُ 1399پایاى اسفٌذ هاُ سال تعذاد پزًٍذُ ّا اس ابتذای سال تا 

114 72 10 

کل  جوع 
سال  ها12ِّ

1400  
83 76 29 



 هزاقب بیواری سل ٍ بزٍسلَس

 ًبم شْرستبى

  12تست اس/تعذاد هزاقبت 
 هاِّ

  12تعذاد دام رآکتَر
 هاِّ

هاِّ سال  12هقایسِ با باسُ سهاًی هطابِ  
 قبل

 درصذ تغییزات

 تعذاد دام رآکتَر تست/تعذاد هزاقبت  تعذاد دام رآکتَر تست/تعذاد هزاقبت 

 بزٍسلَس تست سل بزٍسلَس تست سل بزٍسلَس تست سل
تست 

 سل
 بزٍسلَس تست سل بزٍسلَس تست سل بزٍسلَس

-31 10 12 1188 1027 0 11 863 705 آراداى  27-  8-  100-  

-13 0 3 1367 1556 2 4 1192 1354 داهغبى  13-  33 #DIV/0! 

-7 0 0 931 543 0 0 0 507 سرخِ  100-  #DIV/0! #DIV/0! 

-21 6   0 1486 2056 0 0 1177 2187 سوٌبى  #DIV/0! #DIV/0! 

-9 5 6 5100 7253 3 3 4854 6606 شبّرٍد  5-  50-  40-  

-11 6 4 4578 4882 38 2 4661 4366 گرهسبر  2 50-  533 

 !DIV/0! #DIV/0# 24 2   0 117 155 2 0 145 158 هْذی شْر

-27 0 0 1221 1199 0 0 988 878 هیبهی  19-  #DIV/0! #DIV/0! 

-10 21 25 15988 18671 45 20 13880 16761 جوغ  13-  20-  114 

 (1400هاِّ سال 12)آهار هاّیاًِ ادارُ بْذاضت ٍ هذیزیت بیواری ّای داهی 



 (1400هاِّ سال 12)آهار هاّیاًِ ادارُ بْذاضت ٍ هذیزیت بیواری ّای داهی 

 کاًَى بیواری
 ووع بیماری  

تعداد  

کاوون ماي  

 جاری

 ماًٌ سال جاری 12تعداد کاوون  
  12تعداد کاوون  

 ماًٌ سال گذشتً
 اقدامات اوجام شدي درصد تغییزات  

   50- 8 4 1 تب بزفکی گاوی

   100- 3 0 0 تب بزفکی گوسفىدی

   378 9 43 7 آبلً

PPR 0 7 7 0   

CCHF 0 0 0 #DIV/0!   

   !DIV/0# 0 4 0 المپی اسکیه

   !DIV/0# 0 7 1 ٌاری

   !DIV/0# 0 0 0 شاربه

   !DIV/0# 0 0 0 تب سً روسي

   141 27 65 9 جمع



 جذٍل ػولکزد ًسبت بِ پیص بیٌی  ٍاکسیٌاسیَى استاى

 ووع عملیات
پیش بیىی 

 سالیاوً
 ماًٌ 12عملکزد 

درصد تحقق  

 سالیاوً

 111 7933 7150 شاربه گاو

 86 362920 422000 شاربه گوسفىدی و بش

 110 611 555 شاربه تک سمی

 104 2287 2200 شاربه  شتز

FDRevI  200000 176682 88 

 93 13584 14600 بزوسلوس گاو و گوسالً

PPR  102090

0 
1339877 131 

 86 6214 7200 ٌاری

 121 941246 775000 تب بزفکی گوسفىد

 379 632205 167000 آبلً گوسفىد

 180 173569 96650 آبلً بش

 (1400هاِّ سال 12)آهار هاّیاًِ ادارُ بْذاضت ٍ هذیزیت بیواری ّای داهی 



 (1400ماهه سال 12)دامیآمار ماهیانه اداره بهداشت و مدیریت بیماری های 

 َامراقبت 

 درصد تغییزات ماًٌ سال گذشتً 12تعداد دام معایىً شدي  ماًٌ سال جاری 12تعداد دام معایىً شدي در  وًع مراقبت

44- 232512 129455 آبلٍ
 

2- 24091 23496 تب برفکی گايی
 

23- 227783 174415 تب برفکی گًسفىذی
 

13- 15988 13880 بريسلًز
 

10- 18671 16761 سل
 

61- 12163 4772 المپی اسکیه
 

32- 97739 66637 شاربه
 

37 213 291 مشمشٍ
 

32- 629160 429707 جمع
 



ػٌَاى کارخاًِ ّای  
 دارٍیی فؼال

صذٍر 
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         11,415,393       2,355,182 3,548,632 230 4 رٍیاى دارٍ

           347,292     22,282   17 پارس دٍفارها

تَلیذ دارٍّای 
           83,024 111,394 52,963,280 136,341 136,240 68 3 داهی ایزاى

                   7 ضیوی دارٍی کَثز

946,911 

   12 بِ داًِ ضاهزسا

  

              0 

ضزکت ایزاى 
     5,064 15,705             2 فسفات

   26,961,302                 1 افزًذ تَسکا

فزآٍردُ ّای  
 18,077                     6 ضیویایی ّف

   3,665,200                 1 تیٌا کَبِ قَهس

   0                 1 سزسهیي بالش

 0                     1 افزا ضیوی کَهص

 جوغ کل
7 346 3,684,872 2,513,805 52,963,280 111,394 430,316 11,415,393 15,705 5,064 26,961,302 3,665,200 946,911 18,077 

 ادارٌ تشخیص ي درمان



 هزاکش بخص خصَصی فؼال 

 تعذاد   ػٌَاى  

 1 بیوارستاى 

 39 درهاًگاُ ٍ اضتغال بِ اهَر درهاًی 

 7 آسهایطگاُ  
 30 دارٍخاًِ  

ٍاحذ پخص  سزاسزی  دارٍ ٍ /ضزکت
 5 ٍاکسي  

 7 ضزکت پخص  استاًی  دارٍ ٍ ٍاکسي  
 21 هزاکش هایِ کَبی ٍفزٍش ٍاکسي

 11 تؼذاد کارخاًِ دارٍیی
 121 جوغ

 عٌَاى

اس ابتذای )کل 
سبل تب پبیبى 
اسفٌذ هبُ 

1400) 
 136 (تَسط سبسهبى)تجذیذ پزٍاًِ سبخت /صذٍر

 50 کلادارُ تَسط  IVCصذٍر 
 2 (تَسط ادارُ کل)صذٍر هَافقت  اصَلی 

 113 (ادارُ کل-سبسهبىتَسط )صذٍر هَافقت  اٍلیِ 

 حجن دارٍ هعذم شذُ در دارٍخبًِ ٍ هزاکش پخش
هعذٍم ساسی  حجن

 تي76
 

 جوغ کل 
301 
 
 

 آهار پزسٌل کادر بْذاضتی ضاغل در بخص خصَصی

 تعذاد عٌَاى
هسئَل  )داهپسشکبى شبغل در حَزُ تشخیص ٍ درهبى 

 (بْذاشتی-فٌی 
100 

 47 سبیر ردُ ّبی شبغل در حَزُ تشخیص ٍ درهبى
 147 جوغ کل شبغلیي

 ادارٌ تشخیص ي درمان



 ًاٍگاى حول ًٍقل

 تؼذاد هَجَد  ًَع خَدرٍی حول

 225 دام ٍ طیَر سًذُ

 191 فزآٍردُ ّای خام داهی
 764 ًْادُ ّای داهی

 64 دارٍ ، سوَم ٍ هَاد بیَلَصیک

 1244 جوغ کل

 عٌَاى
حجن هعذٍم ساسی اس ابتذای 

فزٍردیي هاُ لغایت پایاى 
 1400اسفٌذ هاُ 

ابتذای تعذاد هَارد ارجاع بِ هزاجع قضایی اس 
 1400اسفٌذ هاُفزٍردیي لغایت پایاى 

 70 26928.2 هزاکش عزضِ فزاٍردُ ّای خام داهی

 ادارُ بْذاضت ٍ ًظارت بز اهاکي ٍ فزاٍردُ ّای خام داهی

 تعذاد ٍاحذ هَجَد  تعذاد هزاکش تحت پَشش
تعذاد پزٍاًِ 

توذیذ شذُ /صبدر
 1400هبُ دراسفٌذ 

/  تعذاد پزٍاًِ صبدرُ 
توذیذ    اس ابتذای 

فزٍردیي هبُ لغبیت  
 1400پبیبى اسفٌذ 

 0 0 6 کشتبرگبُ دام
 4 1 8 کشتبرگبُ طیَر 

 0 0 1244 هزاکش عزضِ  
 7 0 39 ٍاحذ تَلیذ خَراک دام ٍ طیَر

هزاکش فزآٍری ، بستِ بٌذی ٍ قطعِ بٌذی 
 13 1 14 فزآٍردُ ّبی خبم داهی

 0 0 3 عزضِ دام

 0 0 1 بستِ بٌذی ٍ صبدرات اجشای حزام دام

 0 0 1 فزآٍری ٍ صبدرات کزک ٍ هَ  
 0 0 25 هزاکش جوع آٍری شیز  

 24 2 1341 جوغ کل



 جذٍل حجن هعذٍم ساسی در کطتارگاُ

 عٌَاى
تعذاد کطتار اس ابتذای سال 

 1400اسفٌذتا هاُ 
ٍسى الضِ ّای ضبطی در کطتارگاُ دام  اس ابتذای  

 1400اسفٌذهاُسال تا پایاى 

 9307 230511 کطتارگاُ دام

 87867 24544520 کطتارگاُ طیَر

 97174 24775031 جوع کل

 ادارُ بْذاضت ٍ ًظارت بز اهاکي ٍ فزاٍردُ ّای خام داهی

 آهار پزسٌل کادر بْذاضتی ضاغل در بخص خصَصی

 تعذاد عٌَاى

 51 (بْذاشتی-هسئَل فٌی )داهپششکبى شبغل در حَسُ ًظبرت بز بْذاشت عوَهی ٍ هَاد غذایی 

 22 (بْذاشتی-دستیبراى هسئَل فٌی )سبیز ردُ ّبی شبغل در حَسُ ًظبرت بز بْذاشت عوَهی ٍ هَاد غذایی 

 73 جوغ کل ضاغلیي



 ادارُ بْذاضت ٍ هذیزیت بیواری ّای طیَر

 اس ابتذای سال تاکٌَى سزهایِ گذاری بخص خصَصی در صٌعت طیَر

 ظزفیت  تعذاد ظزفیت تعذاد   عٌَاى  

 بدون تغییز بذٍى تغییز 259000 7 هشارع هزغ هادر گَضتی  

 بدون تغییز بذٍى تغییز 9903900 404 هشارع هزغ گَضتی 

 بدون تغییز بذٍى تغییز 2547460 42 هشارع هزغ تخوگذار 

 بدون تغییز بذٍى تغییز 8496 13 هشارع ضتزهزغ

 بدون تغییز بذٍى تغییز 25200 7 هشارع بَقلوَى

 بذٍى تغییز 53500 7 هشارع  سایز هاکیاى 
 بدون تغییز

 بدون تغییز بذٍى تغییز 43500 2 هشارع هزغ اجذاد گَضتی

 بدون تغییز بذٍى تغییز 778000 13 هشارع پزٍرش پَلت تخن گذار 

 بذٍى تغییز بذٍى تغییز 13619056 495 جوع 

تؼذاد پزًذُ 

هؼذٍم ضذُ

سي گلِ 

ِب رٍس

تاریخ ضزٍع 

بیواری

تؼذاد

جَجِ ریشی

تاریخ

 جَجِ ریشی
ًَع ٍاحذ ًام هستاجز ًام هالک ًام استاى ردیف

6,030 38 1400/02/27 10,800 1400/01/25 پزٍرش هزؽ گَضتی ]ًبهشخص[
سیذ علی اکبز 

هیزهجیذی
سوٌاى 1

39,810 28 1400/11/06 50,000 1400/10/11 پزٍرش هزؽ گَضتی ]ًبهشخص[
َلیذی هزغ سحز  ت

سوٌبى
سوٌاى 2

7,600 29 1400/09/11 15,740 1400/08/12 پزٍرش هزؽ گَضتی ]ًبهشخص[ زاّیوی علی اکبز اب سوٌاى 3

49,500 28 1400/03/10 49,500 1400/02/18 پزٍرش هزؽ گَضتی ]ًبهشخص[ هٌصَرعلی صفبخَاُ سوٌاى 4

21,000 28 1400/01/01 21,000 1399/12/13 پزٍرش هزؽ گَضتی ]ًبهشخص[ حکوت الِ شبدهبًی سوٌاى 5

43 1- 1400/08/05 0 ضْز ]ًبهشخص[ ]ًبهشخص[ سوٌاى 6

37,600 43 1400/11/21 77,000 1400/10/15 پزٍرش هزؽ گَضتی ]ًبهشخص[ َلیذ هَادغذایی هْزاى ت سوٌاى 7

22,878 536 1400/12/11 35,000 1399/06/22 پزٍرش هزؽ تخوگذار ]ًبهشخص[ هزغ تخوگذار سوٌبى سوٌاى 8

5,873 31 1400/08/08 19,800 1400/07/12 پزٍرش هزؽ گَضتی ]ًبهشخص[ علی عقیلی سوٌاى 9

4,050 37 1400/03/05 9,070 1400/01/28 پزٍرش هزؽ گَضتی علی کیخسزٍی علی کیخسزٍی سوٌاى 10

548 36 1400/02/10 10,998 1400/01/14 پزٍرش هزؽ گَضتی سیذ رضب عزة حسیٌی فبطوِ اشزفی سوٌاى 11

194,932 298,908

گزارش آماري کانونهاي معدوم شده 1401/01/09

ضوارُ فزم : 110

تاریخ

هؼذٍم ساسی
ًام بیواری اسن ٍاحذ کذ ٍاحذ ضْزستاى

1400/11/12 آًگارا ضزکت هزؽ سحز 20080330051 سزخِ

1400/03/06 ًیَکاسل هیزهجیذی)حسیي آباد 20030330087 ضاّزٍد

1400/03/19 ًیَکاسل هٌصَر ػلی صفاخَاُ 20050330021 هْذیطْز

1400/09/25 ًیَکاسل ػلی اکبز ابزاّیوی 20030330047 ضاّزٍد

1400/08/05 آًفلَآًشای فَق حاد  ضْز گزهسار 20040020001 گزهسار

1400/01/12 آًفلَآًشای غیز فَق  حکوت الِ ضادهاًی 20050330013 هْذیطْز

1400/12/12 آًفلَآًشای فَق حاد  ضزکت هزؽ تخوگذار  20020390004 سوٌاى )هزکشی(

1400/12/04 ًیَکاسل
ضزکت کطت ٍ صٌؼت 

هْزاى
20050330027 هْذیطْز

1400/03/13 ًیَکاسل ػلی کیخسزٍی 20040330033 گزهسار

1400/08/22 آًگارا ػلی ػقیلی 20050330016 هْذیطْز

20030330089 ضاّزٍد

جوغ کل:

1400/02/20 ًیَکاسل فاطوِ اضزفی



از ایتذای   ادارُ بْذاضت ٍ هذیزیت بیواری ّای طیَر
سبل تب پبیبى  
اسفٌذ هبُ 

1400 

 آبشیاى

 تعذاد   عٌَاى
اس ابتذای 

 سال تاکٌَى
استخرّبی تکثیر ٍ پرٍرش   

 هبّیبى سردآبی
 تغییر بذٍى 84

استخرّبی پرٍرش هبّیبى گرم  
 آبی هجبز ٍ تحت ًظبرت

 بذٍى تغییر 37

 استخرّبی دٍ هٌظَر فبقذ پرٍاًِ
آهبری در سیستن 

 ًیست
 بذٍى تغییر

 بذٍى تغییر 121 جوغ کل هسارع پرٍرش هبّی

 بذٍى تغییر 63664تعذادکٌذٍ 894تعذاد زًبَرستبى

هشارع هزغ گَضتی فعال
تعذادٍاحذ 

فعال)119(

حجن جَجِ 

ریشی در هاُ 

اسفٌذ1400

هقایسِ با باسُ سهاًی 

هطابِ در سال قبل
اس ابتذای سال تاکٌَىتَضیحاتدرصذ تغییزات

3720200097850106.442405350ضْزستاى آراداى

12.372439898-50162548185500ضْزستاى داهغاى

19.116746170-59571820706900ضْزستاى سزخِ

34.695280353-52233300357200ضْزستاى سوٌاى

876579006176496.526975132ضْزستاى ضاّزٍد

5329365142900584.502579657ضْزستاى گزهسار

0.302803195-37255920256700ضْزستاى هْذیطْز

77.10826650-132130093000ضْزستاى هیاهی

239843923576991.7330056405جوع

جَجِ ریشی )102( یا )116(

اس ابتذای سال تاکٌَىتَضیحات هقایسِ با باسُ سهاًی هطابِ در سال قبلتلفاتتعذاد بِ قطعِتعذاد ٍاحذًَع بیواری

04اًفلَاًسای غیرفَق حبد

درببزُ زهبًی هشببِ در سبل

 قبل 4 ٍاحذببهجوَع جَجِ ریسی 104300 قطعِ 

درگیر اًفلَاًسا غیرفَق حبد شذًذ

 ٍ 30690 قطعِ تلفبت دادًذ.

131ٍاحذ درگیر اًفلَاًسای

غیرفَق حبد کِ 34 ٍاحذ هَرد تبییذ 

قرار گرفتِ است

کاًَى بیواری ٍ تلفات )104(

تاریخ



 (َای خام دامیفرآيردٌ )گًاَی َای صادر  ي يارد شدٌ 

 ووع گواٌی ردیف

تعداد صادري اس فزودیه ماي  

اسفىدماي  لغایت پایان 

 1400سال

تعداد واردي اس فزودیه  

 1400پایان اسفىدمايلفایت 

 12627 37092 بیه استاوی 1

 40755 40755 استاویدرون  2
 0 82 صادراتی 3

 14442 0 وارداتی 4
 67824 77929 جمع

 (1400هاِّ سال 12)قزًطیٌِ ٍ اهٌیت سیستی

 :امضا رئیس ادارٌ

 گشت کىترل تردد

 گزٍُ ردیف
تعذاد تَقیفی اس فزٍدیي 

پبیبى اسفٌذ هبُ  هبُ لغبیت 
1400 

گطت بزگشار ضذُ  تؼذاد
 هاُ 12در 

تؼذاد خَدرٍ باسدیذ 
 ضذُ در گطت ّای

 کٌتزل تزدد

 دارٍ 1
 1  دارٍ داهی

143 1163 

   ٍاکسي

 دام زًذُ 2
 5 سٌگیيسبک ٍ 

 3 هبّی

 طیَر زًذُ 3
 5 شترهرغ
 34 طیَر

4 
فراٍردُ ّبی  

 خبم داهی
 25 خَراکی

 6 غیر خَراکی
   ًْبدُ ّبی داهی 5
 79 جمع 6



 ي ياردٌگًاَی حمل دام صادرٌ 

 عىًان

تعذادگًاَی صادرٌ از ابتذای فريدیه ماٌ لغایت 
 1400اسفىذماٌ سال پایان 

تعذاد گًاَی ياردٌ از ابتذای فريدیه ماٌ لغایت پایان  
 1400ماٌ جاری 

 راس دام سبک راس دام سٌگیي راس دام سبک راس دام سٌگیي

 142115 2259 3304 269 97975 1346 5347 797 بیه استاوی

 151632 2093 1483 152 134645 1707 1972 193 استاویدرين 

 293747 4352 4787 421 232620 3053 7319 990 جمع 

 قزًطیٌِ ٍ اهٌیت سیستی

 :امضا رئیس ادارٌ



 صادرات

 ًَع هحوَلِ ردیف

تؼذاد گَاّی 
حول اس ابتذای 
 فزٍردیي لغایت
 پایاى اسفٌذهاُ

1400 

هقذار اس ابتذای فزٍردیي 
لغایت پایاى هاُ  

 1400اسفٌذهاُ
 ٍاحذ 

 کیلوگزم 1082685 50 آالیص غیز خَراکی 1

 کیلوگزم 0   پز ضتز هزؽ 2

 قطعً 0   پَلت تخن هزؽ 3

 کیلوگزم    -                تخن هزؽ خَراکی 4

 عدد 0   ضتزهزؽ ًطفِ دار 5

 قطعً 0   ضتزهزؽ   6

 کیلوگزم 34,749    20 کزک بشی 7

 کیلوگزم 0   گَضت سایز پزًذگاى 8

 کیلوگزم    -                گَضت هزؽ هٌجوذ 9

 کیلوگزم 54320    10 دارٍ 10

 کیلوگزم 0   کٌجالِ سَیا 11

 کیلوگزم 0   پَستِ تخن ضتز هزؽ 12

 کیلوگزم 49000 2 هحصَالت لبٌی

 82 جوع

 قزًطیٌِ ٍ اهٌیت سیستی

امضا رئیس 
 :ادارٌ

    $     
10,424,600  



تاییذ ضذُ  1399جوؼیت داهی استاى در سال 
 جْاد

 تؼذاد ٍاحذ داهی   ًَع دام

 1633381 دام سبک

 85400 دام سٌگیي

 15500 ضتز

 7089 تک سویاى

 1741370 جوغ ٍاحذ داهی

 ادارُ فٌاٍری اطالػات، ارتباطات ٍ تحَل اداری

 1400گسارش فعالیت َای تريیجی سال 

اسفىد    عىًان 
 ماٌ

از ابتدای فريدیه 
اسفىدماٌ  لفایت پایان 

1400 

تعداد بريشًر 
 1400دراسفىد ماٌ

تعداد بريشًر از ابتدای سال  
 1400تا پایان اسفىد ماٌ 

 بْذاضت ٍ هذیزیت  
 داهیبیواریْای 

 2104 201 720 550 ًفز رٍس  
 28 21 تعذاد  

 بْذاضت ٍ هذیزیت  
 ّای هطتزکبیواری 

 19 7 تعذاد   5999 128 403 145 ًفز رٍس  
 بْذاضت ٍ هذیزیت  

 ّای طیَربیواری 
 1 0 تعذاد   565 35 10 0 ًفز رٍس  

بْذاضت اهاکي ٍ فزاٍردُ  
 ّای خام داهی

 0 0 تعذاد   2490 1440 0 0 ًفز رٍس  
 بْذاضت ٍ هذیزیت  

ّای آبشیاى ٍ سًبَر  بیواری 
 عسل

 0 0 ًفز رٍس
 0 0 تعذاد   10 10

 کل جمع 
 1133 695 ًفز رٍس  

 هجوَع بزٍضَرّای
اسفٌذ هاُ سال  

1400 

 هجوَع بزٍضَر ّای
 1400هاِّ سال 12

 11168 1814 48 28 تعذاد  

تعداد فراگیران سایر اشکال  
 وفر/حضًری

966 6229 - - 


