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وظایف بخشهای مختلف مدیرت امور طیور:
 -1وظایف بخش طیور صنعتی :
طیور صنعتی شامل مرغ گوشتی  ،مرغ تخم گذار ،پولت  ،مرغ مادر گوشتی و مرغ مادر تخم گذار می گردند .وظایف این
بخش شامل برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه واحدهای طیور صنعتی ،تشکیل جلسات کارگروه مدیریت تولید گوشت
مرغ وکارگروه مدیریت تولید تخم مرغ ،عضویت درکمیته فنی کشوری طیورصنعتی ومرغ گوشتی ،پیگیری روند واگذاری
امور به بخش خصوصی ،تشکلها وشرکتهای مشاوره ای ،ساماندهی واحدهای غیرمجاز طیور

،

بازدیدهای کارشناسی از

مرغداریهای صنعتی ،جمع آوری و پردازش اطالعات(جوجه ریزی ،میزان کشتار ،تولید گوشت ،تخم مرغ و ،)...پیگیری
تسهیالت جهت تجهیز و نوسازی مرغداریها ،پیگیری تولید محصول سالم (مرغ وتخم مرغ بدون آنتی بیوتیك و استاندارد)،
قیمت گیری روزانه تولیدات طیور و تهیه بانك اطالعاتی ،جمع آوری اطالعات طرح بهبود مدیریت مرغداریها(مرغ گوشتی،
تخم گذار  ،مرغ مادر و پولت) می باشد.
 -2وظایف بخش سایر ماکیان
سایر ماکیان شامل واحدهای پرورش بوقلمون  ،بلدرچین  ،کبك  ،شترمرغ  ،قرقاول ،اردک وغاز  ،پرندگان زینتی و سایر
پرندگان قابل پرورش صنعتی می باشد از وظایف این بخش برنامه ریزی وسیاست گذاری توسعه واحدهای سایر ماکیان،
تشکیل کارگروه سایر ماکیان و کمیته های فنی مربوطه ،مشاوره وراهنمایی سرمایه گذاران در زمینه پرورش سایرماکیان،
پیگیری  ،هماهنگی وهمکاری اجرای برنامه های آموزشی  ،رادیویی وتلویزیونی مرتبط با سایرماکیان ،جمع آوری آمار
تولیدات واحدهای سایرماکیان واطالعات طرح ارزیابی عملکرد مزارع پرورش سایرماکیان ،پیگیری تشکیل تشکلهای
تخصصی و تعاونی مرتبط (تعاونی بوقلمون داران  ،شرکت تعاونی شترمرغداران استان) ،پیگیری مشکالت جوجه ریزی،
سوخت ،بازرگانی وفروش محصوالت می باشد.
 -3وظایف بخش پرورش و اصالح نژاد طیور بومی
مرکز پرورش و اصالح نژاد طیور بومی درسال  9531فعالیت خود را با توجه به اهمیت حفظ ذخائر ژنتیکی مرغ بومی و
بمنظور ترویج ،گسترش واحیای سنت پرورش مرغ بومی در روستاها وتامین بخشی از پروتئین حیوانی موردنیازجوامع
روستایی وشهری و افزایش بهره وری ازمنابع غذایی با جمع اوری مرغان بومی از نقاط بکرودوردست استانهای اصفهان
،چهارمحال وبختیاری،فارس ویزد درمجموعه مرغداری زاینده رود شروع نمود و درسال  9533به مرکزکنونی در قلعه شور
انتقال یافت .اجرای طرح اصالح نژاد مرغ بومی در مرکز اصالح نژاد مرغ بومی وتولید نسل نوزدهم از گله اصالح نژادی ،
تولید جوجه یکروزه بومی ،تولید تخم مرغ بومی ،ارائه خدمات فنی به سراسر کشور ،آموزش و ترویج پرورش مرغ بومی
در سطح روستاهای استان ،مشاوره تخصصی به عالقه مندان و متقاضیان پرورش مرغ بومی ،افزایش کمی و کیفی تولیدات
مرغ بومی در استان ،همکاری با مراکز آموزش عالی (همکاری با دانشجویان در اجرای پروژه های دانشجویی مرتبط با مرغ
بومی  ،طی دوره های کارآموزی وکارورزی و بازدید علمی دانشجویان،آموزش دوره های تخصصی مانند تلقیح مصنوعی،
رکورد گیری و ...به دانشجویان از وظایف این بخش بوده که بخشی از فعالیتهای ایستگاه ( شامل تولید و توزیع جوجه
یکروزه) از سال  19به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
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 -4وظایف بخش پرورش و اصالح نژاد زنبور عسل
استان اصفهان با داشتن تعداد  099هزار کلنی زنبورعسل سومین استان زنبورخیز کشور و از نظر سرانه کلنی زنبور عسل با
تعداد  989کلنی مقام اول را در کشور دارا می باشد تعداد چهار هزار نفر زنبوردار بطور مستقیم در این حرفه فعالیت
نموده و عالوه برآن پیش از پانصد نفر ن یز در مشاغل جانبی این صنعت مانند کندو سازی  ،بسته بندی و فروش عسل ،
کارگاههای آج موم و کارگاههای ساخت لوازم زنبورداری مشغول می باشند  .اجرای طرح اصالح نژاد ملکه در جمعیتهای
بسته در ایستگاه اصالح نژاد زنبورعسل واقع در منطقه قلعه شوراصفهان و تولید نسل پنجم اصالح شده با هدف بهبود
کیفیت ملکه زنبورعسل،افزایش تولید و عدم وابستگی به واردات ملکه از خارج از کشور  ،انجام سرشماری سالیانه
زنبورعسل و طرح ثبت مشخصات زنبورستانهای تعیین شده ،صدور مجوز کوچ واستقرار زنبورستانها ،صدور شناسنامه
زنبورداری  ،تشکیل کمیته ساماندهی عسل (زیرمجموعه کارگروه سالمت وامنیت غذایی استان) ،عضویت در کمیته فنی
کشوری زنبورعسل وانجمن علمی زنبورعسل کشور،پیگیری امور صندوق حمایت از زنبورداری کشور در استان ،تشکیل
ستاد گرده افشانی زنبورعسل ،مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران در زمینه پرورش زنبور عسل ،پیگیری وهمکاری اجرای
برنامه های آموزشی  ،رادیویی وتلویزیونی مرتبط ،پیگیری وحمایت از تولید فراورده های جانبی زنبورعسل ،حمایت از
صنایع جانبی ( بسته بندی ،کندوسازی ،آج موم وغیره)
 -5وظایف بخش نوغانداری(کرم ابریشم):
از سال  9539که شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران با هدف تولید تخم نوغان و جمع آوری پیله تر تولیدی تاسیس
گردید مرکز پرورش نوغان در شهرستان نطنز بعنوان یکی از مراکز ترویجی فعال گردیده است که عالوه بر تامین تخم
نوغان مورد نیاز استان  ،تخم نوغان استانهای همجوار از جمله یزد ،کرمان  ،چهارمحال بختیاری و فارس را نیز تامین می
نماید هماهنگی جهت تامین تخم نوغان مورد نیاز پرورش دهندگان ،هماهنگی تامین نهال توت برای متقاضیان ،همکاری در
برگزاری دوره های آموزشی و برنامه های رادیو وتلویزیونی مرتبط با نوغانداری ،راهنمایی ومشاوره برای سرمایه گذاران
از وظایف این بخش می باشد.

وضعیت واحدهای طیور  ،سایر ماکیان و زنبورعسل  ،عملکرد و رتبه کشوری :


تعداد  9859واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از  53میلیون قطعه در دوره و با تولید ساالنه بیش از
918هزارتن گوشت مرغ  ،رتبه دوم در ظرفیت تولید و رتبه دوم تولید گوشت مرغ



تعداد  090واحد فعال تولید تخم مرغ با ظرفیت  99/3میلیون قطعه و تولید سالیانه حدود  14هزار تن تخم مرغ
ورتبه دوم کشور در ظرفیت و تولید تخم مرغ



تعداد  93واحد فعال مرغ مادر گوشتی با ظرفیت  099هزار قطعه و تولید بیش از  39میلیون تخم مرغ نطفه دار



تعداد  994واحد فعال پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت  099هزارقطعه وتولید ساالنه  1999تن گوشت
بوقلمون ورتبه اول کشور در تولید گوشت بوقلمون



تعداد  39واحد شترمرغ فعال در استان با ظرفیت  99999قطعه شترمرغ وتولید سالیانه  199تن گوشت شترمرغ
ورتبه دوم تولید گوشت شترمرغ
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تعداد  99واحد بلدرچین فعال در استان با ظرفیت حدود  099هزار قطعه و تولید ساالنه  9999تن گوشت
بلدرچین



مرکز اصالح نژاد مرغ بومی در استان با تولید سالیانه  9/0میلیون قطعه جوجه یکروزه بومی و رتبه اول تولید
جوجه بومی



تعداد  099هزار کلنی زنبورعسل در سطح استان و تولید ساالنه حدود  4303تن عسل و رتبه سوم کشوری در
تعداد کلنی زنبورعسل



ضمناً واحدهای محدودی نیز در زمینه پرورش کبك ،پرندگان زینتی و پرورش کرم ابریشم دراستان فعالیت دارند.




مهمترین طرحها وبرنامه های اجرایی مدیریت



 -1طرح اصالح نژاد مرغ بومی

فعالیتهای اصالح نژادی مرکز مرغ بومی استان اصفهان شامل حفظ ذخایر ارزشمند ژنتیکی مرغان بومی ،شناسایی پتانسیل
تولید مرغان بومی  ،ارزیابی با برآورد ار زش اصالحی ژنها از طریق تجزیه چهارصفت ( سن وزن بدن  ،بلوغ جنسی  ،وزن
تخم مرغ  ،تعداد تخم مرغ  ،بهره مندی از تکنیکهای کار آمد نوین در راستای اهداف اصالح نژاد از جمله تلقیح مصنوعی
بوده که در حال حاضر نسل  91در دست اقدام می باشد.


 -2طرح اصالح نژاد ملکه زنبور عسل

طرح اصالح نژاد ملکه در جمعیتهای بسته در ایستگاه اصالح نژاد زنبورعسل واقع در منطقه قلعه شوراصفهان با هدف
بهبود کیفیت ملکه زنبورعسل ،فزایش تولید و عدم وابستگی به واردات ملکه از خارج از کشور در حال اجرا بوده که
در حال حاضر تولید نسل پنجم اصالح شده در دست اقدام می باشد.
 -3طرح ثبت مشخصات زنبور عسل
طرح ثبت مشخصات زنبور عسل از سال  9509در کشور شروع شده که طی آن تعداد  %9از کلنی های هرشهرستان
تحت پوشش این طرح قرار می گیرند .هدف از اجرای این طرح آموزش ثبت میزان تولید و رفتار کلنی ها توسط زنبوردار
جهت به گزینی کلنی های برتر در زنبورستان می باشد تا با توجه به نتایج حاصله جهت تولید ملکه در سالهای آتی استفاده
گردد.


-4طرح کاهش سن و وزن مرغ گوشتی



وزن مرغ گوشتی یکی از موارد شاخص درتعیین کیفیت گوشت مرغ تولیدی است علیرغم اینکه وزن استاندارد
مرغ مصرفی در بازارهای جهانی بین  199تا  9499گرم می باشد  .بدالیل مختلف خصوصاً فرهنگ مصرف مرغ درشت،
در استان مرغ سنگین تولید می گردد  .هر چقدر وزن مرغ از میزان استاندارد بیشتر باشد عالوه بر افزایش هزینه های
تولید  ،کاهش کیفیت گوشت را بهمراه دارد.
طرح تولید وعرضه مرغ سایز برای اولین بار درکشور در کارگروه مدیریت وبرنامه ریزی تولید گوشت مرغ سازمان
جهاد کشاورزی مصوب و از تاریخ  14/1/93در استان اصفهان اجرایی گردید و با پیگیریهای متعدد طرح در معاونت
تولیدات دامی وزارت مورد تائید و از تاریخ  13/1/9به صورت کشوری اجرایی گردید.
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-5طرح حمایت ازتولید محصوالت سالم در بخش طیور و زنبور عسل:

شناسایی وانتخاب واحدهای مرغداری مناسب و زنبور داران موفق ،اجرای برنامه های آموزشی – ترویجی مرتبط ،
تامین بخشی از هزینه های آزمایشگاهی مربوطه ،استفاده ازمشوقهای الزم جهت تولید محصول سالم ( گوشت مرغ ،
تخم مرغ و عسل) از جمله قیمت مناسب محصول  ،اجرای همایش وسمینار های علمی مرتبط ،حمایت از بازارچه ها
ونمایشگاههای عرضه مستقیم از جمله برنامه های این مدیریت است وبرنامه ریزی وسیاست گذاری از طریق کمیته
سالمت غذا با مسئولیت این مدیریت پیگیری می گردد


-9طرح ساماندهی واحدهای غیرمجاز طیور :

با توجه به اینکه تعدادی از افراد بدون رعایت ضوابط و مقررات نظام دامپروری و بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به
پرورش طیور می نمایند که عالوه بر به خطر افتادن سالمت مصرف کنندگان  ،بدلیل افزایش تولید و امکان عرضه
محصوالت با قیمت پائین باعث ضرر وزیان واحدهای مجوز دار شده و بی نظمی تولید را بهمراه دارند لذا برخورد
وساماندهی این واحدهای غیر مجاز در دستور کار مدیریت قرار دارد.
تشکیل جلسات بمنظور هماهنگی با دستگاههای مرتبط (دامپزشکی ،نظام مهندسی کشاورزی ،تعزیرات ) جهت برخورد
با واحدهای متخلف  ،تشکیل کمیته های شهرستانی ساماندهی واحدهای غیر مجاز  ،برگزاری جلسات توجیهی جهت
کارشناسان ومرغداران مربوطه ،تغییر تعرفه خدمات (برق،آب و )....از کشاورزی به تجاری جهت افزایش هزینه های
تولید غیر مجاز  ،حمایت از صدور مجوز مشترک جهت واحدهای همجوار و جوجه ریزی همزمان ،اولویت در
واگذاری زمین وتسهیالت جهت جابجایی واحدهای واجد شرایط و پلمپ واحدهای قبلی ،حمایت از تغییرکاربری
واحدهای غیرمجاز از پرورش طیور به سایر فعالیتها  ،پیگیری قضایی و معرفی به محاکم قضایی از فعالیتها در این
راستا می باشد.


-7طرح بهبود مدیریت مرغداریهای گوشتی

هدف از ا جرای این طرح بررسی وضعیت مرغداریهای گوشتی از طریق بررسی درصد تلفات ،میانگین وزن پایان دوره ،
سن کشتار ،دان مصرفی ،ضریب تبدیل و تعیین شاخص تولید بوده که اطالعات توسط کارشناسان شهرستانی از سطح
مرغداریها جمع آوری و پس از پردازش جهت جمع بندی نهایی به دفتر طیور وزارت ارسال تا جمع بندی نهایی انجام
و نتایج آن به استانها ارسال می گردد و از این اطالعات جهت بررسی وضعیت ومقایسه عملکرد استان با سایر استانها و
میانگین کشور وبرنامه ریزی وسیاست گذاری درخصوص مرغ گوشتی استفاده می گردد.


 -8برنامه های کنترلی جهت پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

 پیگیری برنامه های آموزشی – ترویجی جهت آشنایی مرغداران با نحوه پیشگیری از بیماری مذکورانجام مکاتبات با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهت تاکید بر رعایت ضوابط قرنطینه ای توسط واحدهایطیور ،همکاری در برگزاری دوره های آموزشی ،تاکید بر تشکیل ستاد آنفلوانزای شهرستان و همکاری ویژه با ستاد
مذکور
 پیگیری بیمه طیور و پرداخت غرامت واحدهای معدوم شده در اثر بیماری مذکور در سال 13برآورد خسارت بیماری به واحدهای بدون بیمه و طیور خانگی طی سال 13و پیگیری جبران خسارت از دستگاههایذیربط استانی وکشوری
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مکاتبه وپیگیری متعدد با تشکلهای غیر دولتی طیور استان (اتحادیه مرغداران گوشتی ،اتحادیه مرغ تخم گذار ومادر،تعاونی بوقلمون داران و شترمرغ داران و )..تاکید بر رعایت جدی ضوابط بهداشتی وقرنطینه ای واحدهای طیور تحت
پوشش و کنترل ونظارت و اعالم موارد تخلف واحدها جهت برخورد سریع بمنظور جلوگیری از وقوع بیماری در استان
-مکاتبه الزم با پلیس راهور استان در خصوص کنترل تردد خودروهای حامل طیور زنده وفرآورده های مرتبط

کارگروههایی که با محوریت مدیریت امور طیور و زنبورعسل برگزار می گردد :
-1کارگروه مدیریت و برنامه ریزی تولید گوشت مرغ :
-اهداف کارگروه :

برنامه ریزی و سیاست گذاری و هماهنگی بین بخشی در تولید و توزیع گوشت مرغ در استان و ساماندهی
واحدهای مرغ گوشتی استان
 اعضاء  :نمایندگان معاونت بهبود تولیدات دامی  ،اداره کل دامپزشکی  ،اتحادیه مرغداران گوشتی  ،اتحادیهت عاونیهای تولید مرغ استان  ،شرکت پشتیبانی امور دام  ،انجمن صنفی کشتارگاههای طیور
 -موضوعات پیگیری شده :

 هماهنگی جوجه ریزی مرغ گوشتی ( بدنبال ممنوعیت جوجه ریزی استان در پی وقوع آنفلوانزای فوق حادپرندگان )
برنامه ریزی جهت ترویج مرغ سایز سیاست گذاری تولید مرغ گوشتی و هدفمند نمودن میزان واردات مرغ گوشتی و گوشت مرغ از سایر استانها بررسی مشکالت کشتار طیور برنامه ریزی جهت خرید مرغ تضمینی شرکت پشتیبانی امور دام بررسی وضعیت تمدید پروانه واحدهای مجوز دار ساماندهی کارمزدکشها -2کارگروه مدیریت و برنامه ریزی تولید تخم مرغ :

اهداف  :برنامه ریزی و سیاست گذاری و هماهنگی بین بخشی در تولید تخم مرغ و ساماندهی واحدهای تخم
گذار و پولت
اعضاء کمیته  :نمایندگان معاونت بهبود تولیدات دامی  ،اداره کل دامپزشکی استان  ،اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر
استان  ،انجمن صنفی مرغ تخم گذار
موضوعات پیگیری شده :

 تصمیم گیری برای واحدهای غیرمجاز و متخلف طیور تخم گذار و پولت و نحوه برخورد و تعلیق این واحدهاتعیین ظرفیت مورد نیاز پولت استان ساماندهی مسئولین بهداشتی واحدهای تخم گذار6

 بازدید نمایندگان کمیته از واحدهای پیشنهادی جهت تغییر کاربری بررسی و کارشناسی واحدهای متقاضی تغییر کاربری به پولت برنامه ریزی جهت متعادل شدن قیمت تخم مرغ برنامه ریزی جهت ممنوعیت و محدودیت در جوجه ریزی مناطق آلوده استان برنامه ریزی مراسم روز جهانی تخم مرغ در استان ساماندهی واحدهای مرغ بومی در استان پیگیری بیمه و غرامت واحدهای پولت و مرغ تخم گذار و مادر درگیر شده با آنفلونزای فوق حاد ساماندهی کود در واحدهای تخم گذار-3کارگروه تخصصی سایر ماکیان :

اهداف :سیاست گذاری و هماهنگی بین بخشی در خصوص سایر ماکیان استان ( شترمرغ  ،بلدرچین  ،بوقلمون
و ) 999
اعضاء  :نمایندگان معاونت بهبود تولیدات دامی  ،اداره کل دامپزشکی استان  ،تعاونی بوقلمون داران استان ،
تعاونی شترمرغداران استان و بخش های مرتبط در صورت نیاز ( مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی )  ،سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی استان
موضوعات پیگیری شده :

 شناسایی و ساماندهی واحدهای غیرمجاز سایر ماکیان در استانبررسی مشکالت واحدهای سایر ماکیان در استان و راهکارهای حلبررسی توسعه واحدهای سایر ماکیان (شترمرغ ،بوقلمون و).. سیاست گذاری حمل و نقل بوقلمون زنده بررسی درخواست متقاضیان تغییر کاربری به سایر ماکیان -4کارگروه تخصصی طیور ( موارد صدور پروانه ای طیور ،ساماندهی واحدهای غیر مجاز واحدهای مرغ رنگی
و)...

نمایندگان معاونت بهبود تولیدات دامی  ،اداره کل دامپزشکی استان  ،اتحادیه یا تشکل های غیردولتی مرتبط با
موضوع جلسه  ،سایر بخش های دولتی در صورت نیاز  ،نماینده جهاد کشاورزی شهرستان خاص بسته به دستور
اهداف :برنامه ریزی و سیاست گذاری و هماهنگی بین بخشی در موضوعات مرتبط با صدور پروانه واحدهای
طیور از جمله ساماندهی واحدهای غیرمجاز ؛ تغییر کاربری واحدهای طیور
موضوعات پیگیری شده :

ساماندهی مرغ رنگی گلپایگان به تعداد  39واحد ساماندهی واحدهای مرغ گوشتی منطقه گنهران تیران و کرون بررسی مشکالت صدور پروانه ای واحدهای طیور و ارائه راهکارها بررسی موارد تخلف در احداث و یا توسعه واحدهای طیور و نحوه ی پیشگیری از این تخلفات7

 -5کارگروه ساماندهی پرورش زنبورعسل :

این کارگروه بر اساس مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان و با هدف ارتقا کیفی تولید عسل در
استان تشکیل شده است .معاونت غذا و دارو  ،استانداری ،سازمان صنعت معدن و تجارت  ،اتحادیه زنبورداران
موضوعات پیگیری شده:

ترویج نقش مثبت زنبورعسل در گرده افشانی گیاهان بررسی عوامل آب و هوایی در پرورش زنبورعسل بررسی وضعیت کیفی عسل موجود در بازار استان ساماندهی کارگاههای بسته بندی عسل برنامه ریزی جهت اجرای طرح سرشماری زنبورعسل پیگیری جهت تهیه پیش نویس ضوابط بیمه ای زنبور عسل -9کمیته سالمت غذا و کشت ارگانیک(مرغ  ،تخم مرغ و عسل)

اعضاء  :مشاورین ریاست سازمان ( مسئول محیط زیست ،مشاور بهداشتی و  ،)..معاونت بهبود تولیدات دامی ،
اداره کل دامپزشکی استان  ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ،مدیریت هماهنگــی ترویج و تشکلهـای مرتبط
( اتحادیه مرغ گوشتی ،مرغ تخم گذار و زنبور عسل بنا به دستور جلسه)
اهداف :

 برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت محصوالت مرغ ،تخم مرغ و عسل بررسی مشکالت بهداشتی و مصرف مواد مضر در تولید محصوالت فوق بررسی مشکالت افزایش کیفیت محصوالت (مرغ  ،تخم مرغ و عسل) در استان بررسی مواد شیمیایی و داروهای غیر مجاز مورد مصرف در تولید بررسی استانداردهای کیفی محصوالت برنامه ریزی آموزشهای موردنیاز در راستای بهبود کیفی تولیدات مشکالت تولید مرغ ویژه و راهکارهای توسعه تولید آن محصول -7کمیسیون ویژه بیمه طیور :

اهداف :بررسی وضعیت بیمه واحدهای طیور استان و تعیین غرامت برای واحدهای مشکل دار ،سیاست گذاری
جهت توسعه بیمه در واحدهای طیور و زنبورعسل و بررسی مشکالت بیمه طیور و ارائه راهکارهای مربوطه به
صندوق بیمه
اعضاء :نمایندگان معاونت بهبود تولیدات دامی  ،اداره کل دامپزشکی استان ،صندوق بیمه محصوالت کشاورزی،
اتحادیه مرغ گوشتی و اتحادیه مرغ تخم گذار و مادر استان
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ارقام برحسب تن

ردیف

نوع محصول

تولید سال 69

9

گوشت مرغ

918399

0
5

14999

تخم مرغ

1999

گوشت بوقلمون

شرکت درکمیته یا کارگروه های تخصصی
ردیف

نام کمیته یا کارگروه

کشوری /استانی

9

کمیته فنی مرغ تخم گذار

کشوری

0

کمیته فنی مرغ بومی

کشوری

5

کمیته مرغ گوشتی

کشوری

4

کمیته زنبورعسل

کشوری

3

کارگروه تولیدگوشت مرغ

استانی

3

کارگروه تولید تخم مرغ

استانی

0

کارگروه ساماندهی عسل

استانی

8

کارگروه سایرماکیان

استانی

1

کارگروه تخصصی طیور

استانی

99

بازدیدواحدهای متقاضی تغییر کاربری

استانی

99

کمیسیون ویژه بیمه طیور

استانی

90

کمیته سالمت غذا

استانی

95

کمیته ساماندهی واحدهای غیرمجاز

شهرستانی

94

جلسات آموزشی بیماری آنفلوانزای فوق حاد

شهرستانی
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