
 یکشاورز جهاد وزارت

 یدام داتیتول بهبود و دام نژاد اصالح مرکز
 اتحادیه  سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

 ( DHI )کشور  یهایدامدار تیریمد بهبود طرح

 

 بهبود مدیریت دام کشور زشرح وظایف مراک
 

 در منطقه فعالیت؛بهبود مدیریت خدمات دریافت  واجد شرایطدامداران و ثبت نام شناسایی  -1

 آموزشی و توجیهی برای دامداران متقاضیبرگزاری کالسهای  -2

 منطقه؛به تفکیک نوع دام و تهیه آمار دام  -3

 و سپس سامانه جامع دام مرکز اصالح نژاد دام کشور ورود اطالعات جمع آوری شده به سامانه دامپروری همگام -4

اصالح نژاد ، پیشگیری و بهداشت ، تولید مثل و در زمینه های تغذیه ،  بر اساس نیازهای آموزشی دامداران منطقهآموزش   -5
 ، اقتصلد دامپروری و مدیریت مزرعهپرورش و جایگاه 

 ؛کشورمرکز اصالح نژاد دام های نامههای تحت پوشش بر اساس آیینگذاری دامثبت مشخصات و هویت -6

های نامهبر اساس آیینهای شیر ها به آزمایشگاه و آزمایش نمونه، انتقال نمونههای مربوط به رکوردگیریانجام کلیه فعالیت -7
 ؛کشور ح نژاد داممرکز اصال

های مرکز نامهمقدار مصرف خوراک و ...( بر اساس آیینای مرتبط با بهبود مدیریت دام ) نوع جیره، های تغذیهتهیه داده -8
 اصالح نژاد دام کشور؛

 ؛دام کشور دمرکز اصالح نژاهای نامهمرتبط با بهبود مدیریت دام بر اساس آیینتیپ  های مربوط به ارزیابیانجام کلیه فعالیت -9

 کشور؛دام مرکز اصالح نژاد بهنژادی های انجام عملیات تلقیح مصنوعی در منطقه همسو با سیاست -11

 :هایدر زمینه آوری شده در طرح بهبود مدیریت دام؛های جمعای به دامداران بر اساس دادهارائه خدمات مشاوره -11

 جایگاه دام؛ - تغذیه؛ -

 تولید مثل - اصالح نژاد؛ -

 اقتصاد دامپروری- پیشگیری و بهداشت؛ -

 حذف دام و غیره. -

 پاسخگویی به نیاز دامداران مراجعه کننده به مرکز در زمینه مشاوره و آموزش. -12

 دام سازمان جهاد کشاورزی استانها. نژادی ابالغی از طرف امور های بهاجرای طرح -13
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