
 اداره کل دامپزشکی لرستان 0011سال  عملکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واکسیناسیون 

 سال

تب برفکی 

 دام سنگین

تب برفکی 

 دام سبک

PPR بروسلوز بره و  هاری

 بزغاله

بروسلوز  بروسلوزگاو

 گوساله

0011 704022 7727902 4959622 2705 522215 06400 45052 

واکسیناسیون عشایری 

 سال 

PPR بروسلوزبره و بزغاله آبله تب برفکی 

0011 216724 595720 544627 50059 



 

 

 

 

 

 

 

 0011عملکرد واحد آبزیان سال 



 0011آمار تعداد دام و طیور کشتارشده در سال 

 750011گوسفند  •

 62720گاو  •

 67201بز  •

 40215795طیور  •

 22652،      0011تعداد بازدید کلی انجام شده در سال  •

 کیلوگرم 29152 میزان  الشه ضبط شده در کشتارگاه دام    •

 کیلوگرم 707570میزان الشه ضبط شده در کشتارگاه طیور     •

 کیلوگرم 60696میزان فرآورده های ضبط شده در بازدید از مراکز عرضه   •

 مورد 417تعداد پرونده قضایی  •

 مورد 0467تعداد موارد غیر بهداشتی و اصالح شده  •

 

 تشخیص و درمان

 مورد92تعداد داروخانه:  •

 مورد 90درمانگاه :تعداد  •

 مورد0تعداد بیمارستان:  •

 مورد 7تعداد آزمایشگاه: •

 تعداد بازدید: •

 7117داروخانه: •



 291درمانگاه: •

 00بیمارستان: •

 74ازمایشگاه:  •

 مورد 71کارخانجات:  •

 مورد019شرکت پخش:  •

 



 قرنطینه

 :گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای

 62211تعداد کل گواهی حمل بهداشتی   •

 عدد  46277تعداد گواهی درون استانی  •

 عدد 70229تعداد گواهی حمل خارج از استان  •

 قطعه 47266600تعداد گواهی حمل خروجی مرغ زنده به کشتارگاه های درون استانی  •

 قطعه 0262017تعداد گواهی حمل خروجی مرغ زنده به خارج از استان به تعداد  •

 راس دام سبک 215767 تعداد گواهی حمل خروجی دام سبک به تعداد •

 راس دام سنگین02560تعداد گواهی حمل خروجی دام سنگین به تعداد  •

 صادرات

 کیلوگرم 0916111صادرات پای مرغ به میزان  •

 کیلوگرم 0171111صادرات خوراک آبزیان به میزان  •

 کیلوگرم 41111محموله به میزان  0صادرات تخم چشم زده  •

 راس 0971 محموله به میزان 7صادرات دام زنده  •

 کیلوگرم 61111محموله به میزان  0صادرات شیر خشک  •

 قطعه 46920979واردات تخم چشم زده آبزیان  •

 راس 215767پالک کوبی دام سبک   •

 02560پالک کوبی دام سنگین  •

 قطعه 02272297ورود جوجه یک روزه  •



 تن 461111ورود نهاده دامی  •

 دستگاه 7995صدور و تمدید پروانه خودرو حمل  •

 قطعه 707111د پولت تخم گذار به استان ورو •

 فقره 0071تعداد مجوز های حمل دارو و واکسن  •

 کیلو گرم 4551229خروج گوشت مرغ تازه از استان  •

 قطعه 90201خروج بوقلمون کشتاری از استان  •


