


رسانه صنعت دام، طیور و دامپزشکی کشور



 اصفهان، برجسته ترین استان صنعت نمایشگاهی ایران
بنگاه های اقتصادی، تاثیر بسیاری در توسعه و پیشرفت شهرها ایفا می کنند. شرکت های نمایشگاهی استانی هم از 
جمله شرکت ها و بنگاه هایی طبقه بندی می شوند که در کنار توجه به حوزه اقتصاد و فراهم ساختن شرایطی برای 
توسعه فعالیت های اقتصادی و رونق کسب و کار، به دیگر جنبه های زندگی شهرنشینی نیز غنا می بخشند. از جمله این 
موضوعات می توان به گردشگری اقتصادی اشاره کرد که نمونه عملی آن، در توسعه سرمایه گذاری های منطقه ای قابل 
ذکر و توصیف است. نمایشگاه  به شکل مدرن و امروزی جایی است که در آن تولیدکنندگان، محققان، مبتکران و نوآوران 
صنعتی و بازرگانی به نمایش و عرضه خدمات و کاالهای جدید می پردازند و از این طریق سعی می کنند با تولیدکنندگان 
مواد اولیه مورد نیاز، خریداران، پیمانکاران و سازمانه ای دولتی و رسمی ارتباط برقرار سازند. در تعریفی گویا و کوتاه، 
نمایشگاه را می توان تبلیغ زنده نامید، زیرا در نمایشگاه عواملی چون تولیدکننده، توزیع کننده، مصرف کننده و کاال 
و خدمات در یک زمان و مکان مناسب گرد هم می آیند که موجب افزایش و باال رفتن سطح اطالعات و دانش عمومی، 
علمی و فنی بازدید کنندگان می شود. هر چند سابقه برگزاری نمایشگاه های تجاری و اقتصادی در جهان به قرن 18 
میالدی و در اروپا بازمی گردد اما اعتقاد بر این است که نخستین نمایشگاه سرپوشیده جهان و با تعریف امروزی، در 
دوران صفویه و در میدان نقش جهان اصفهان شکل گرفت. جایی که بازرگانان، تولیدکنندگان و فعاالن حوزه های مختلف، 
کاالهای خود را در معرض بازدید عموم قرار می دادند و برای رونق بازار خود تالش می کردند. همین عامل سبب شدهتا 
اصفهان یکی از تاثیرگذارترین استان های صنعت نمایشگاهی کشور لقب بگیرد. در سال 1399 هم، با افتتاح محل دائمی 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این استان، به مرکزی تبدیل شد که استانداردترین و به روزترین مرکز 
نمایشگاهی کشور را در خود جای داده است. در سال های اخیر تعداد عالقه مندان به شرکت در نمایشگاه های استان 
اصفهان به اندازه ای افزایش یافته که تمامی عناوین نمایشگاهی با رونق مطلوبی برگزار می شوند. دلیل این امر، اهمیتی 
است که شرکت ها به موضوع بازاریابی و بازارشناسی می دهند و این موضوع را نیز در قالب حضور در نمایشگاه ها به 
انجام می رسانند.  از آنجا که نمایشگاه بر ارتباط رو در رو تاکید دارد، مشارکت در نمایشگاه ها همواره به عنوان اولین و 
موثرترین ابزار ارتباطی در زمینه اهداف بازاریابی، از سوی سازمان ها مدنظر قرار می گیرد. در دیگر روش های بازاریابی، 
کاال به روش های مختلف به عموم معرفی و شناسانده می شود در صورتی که در روش بازاریابی از طریق نمایشگاه، 
شرکت ها و کاالها در یک جا متمرکز شده و مخاطبان برای آشنا شدن و شناختن آن، به نمایشگاه مراجعه می کنند. 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان امیدوار است با ارائه بسترهای مناسب برای برقراری ارتباط موثر میان 

فعاالن اقتصادی و ذی نفعان، شرایط مطلوبی را برای رونق کسب و کارها فراهم آورد.

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان



                                   به نام خدا
اهمیت صنعت دام و طیور آنقدر روشن است که سخن گفتن درباره آن، امری غیر ضروری است. تولیدات و محصوالت 
این صنعت در چرخه و زنجیره ای  قرار میگیرد که تشکیل دهنده  بخش مهمی از سالمت جامعه انسانی می باشد و حائز 

توجه و اهمیت است.
این اهمیت و از سوی دیگر  ظرفیت ها و پتانسیل های موجود کشور در این صنعت ، شرکت برساز رویداد پارس را بر آن 
داشت  تا با استفاده از ارتباطات و همکاری های مفید و مؤثر  با وزارت مجترم جهاد کشاورزی ،سازمان ها، اتحادیه ها و 

انجمن های مرتبط ، نمایشگاهی شایسته و درجهت  رونق بیش از پیش این صنعت برگزار نماید.
با برگزاری جلسات متعدد و جلب همکاری های  گسترده این نهادها، منشوری را مکتوب نمودیم که چراغ راه برای 
رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد که اطالع رسانی گسترده در استانهای مرکزی ایران، حضور هیئت های 
تجاری و بازرگانی از کشور های همسایه و برگزاری دوره های آموزشی با همکاری اساتید برجسته،حضور تمامی گونه های 
دام های اصالح نژاد شده  بخشی از سیاست های اجرایی  نوزدهمین نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی اصفهان 
بوده است تا بتوانین در تاریخ 18الی21خردادماه ، در نمایشگاه بین المللی اصفهان میزبان  فعاالن صنعت دام، طیور، 

آبزیان  داخلی و خارجی  در قالب مشارکت کننده و بازدید کننده این رویداد باشیم.
مکاتبات و هماهنگی های گسترده  به جهت حضور مقامات و وزاری کشاورزی کشور عراق صورت گرفت ، جناب آقای 
“دکتر الخفاجی”وزیر محترم کشاورزی عراق  و سرکار خانم “بگرد طالبانی” وزیر کشاورزی و آب اقلیم کردستان عراق 
که در راس دو هیئت مستقل که با همراهی معاونین و مدیران کل وزارت خانه های کشاورزی و تجار و بازرگان که بیش از 
170 تن بودند و دیگر بازدیدکنندگان سایر کشور ها،  و برنامه ریزی برگزاری سمینارها و همایش های مختلف و متعدد، 
بازدید از شهرک های صنعتی و مزارع دامپروری از جمله فعالیت هایی است که به جهت افزایش سطح کیفی این رویداد 

صورت گرفته است.
مسلما این نمایشگاه که در سال جاری  توسط این شرکت  برگزار میشود، در شرایط شیوع گسترده موج چهارم کرونا 
و شرایط ویژه اقتصادی این صنعت برنامه ریزی و برگزار میگردد که الزم میدانم از تمام مشارکت کنندگان و فعالین این 
صنعت که باعث به، پدید آمدن این نمایشگاه که از لحاظ کیفی و کمی در چندین سال اخیر در کشور بینظیر و بی بدیل 
بود تشکر خود را ابراز داشته و قطعا از نقایص و کمبودهایی برخوردار است اما امید آن را داریم با تالش ها، برنامه ریزی 

ها و همکاری های بیشتر در سال های آینده شاهد رشد بیشتر و کمتر شدن ایراد های آن باشیم.
در پایان بر خود الزم میدانم  از تالش ها  و همکاری های  تمامی مدیران و کارشناسان سازمان ها، نهادها، اتحادیه ها و 

نشریات که یاریگر ما در برگزاری این رویداد بودند، تشکر و قدردانی نمایم
پذیرای پیشنهادات، راهنمایی ها و انتقادات شما در جهت پربارتر شدن این نمایشگاه هستیم.

                                                                                                                                            حامد ایرانی
مدیرعامل شرکت برساز رویداد پارس





 

 
 

 
 
 
 

 

 عنوان نمایشگاه محل نمایشگاه  تاریخ

خرداد  19تا  18 نوزدهمین نمایشگاه دام نوزدهمین نمایشگاه دام، طیور،آبزیان و   اصفهان 
 دامپزشکی اصفهان 

مهر ماه 23تا 20 نمایشگاه بین المللی دام،طیور،خوراک دام و صنایع وابسته شانزدهمین  مشهد   

آبان 14تا 11 ایفارم –نمایشگاه بین المللی کشاورزی چهارمین  تهران    

آبان  29تا   26 نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آالت و صنایع وابسته  مینویک بیست مشهد   

آبان  29تا   26  دهمین نمایشگاه نوشیدنی ها، شیر و لبنیات   مشهد 
آبان  29تا   26 نمایشگاه چاپ و بسته بندی هشتمین  مشهد   

آبان ماه  29تا  26 قهوه  نوشیدنی ها و نمایشگاه اولین  مشهد   
آذرماه  19تا 16  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیورو صنایع وابسته  شیراز  

آذرماه 30تا27  
نمایشگاه بین المللی ساخت ،طراحی،مهندسی،و تجهیز  هفدهمین  مشهد

 هتل،و کافی شاپ 

بهمن  3دی تا   30 ،دندانپزشکی و صنایع وابسته  پزشکیبین المللی نمایشگاه هفدهمین  مشهد   

بهمن  5تا 2  
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آالت  شیراز 

 وصنایع وابسته 
بهمن  5تا  2   گلخانهمحصوالت نمایشگاه گل و گیاه و  شیراز  
بهمن  7الی  3  سومین نمایشگاه ارگانو فود مشهد 

نمایشگاه های سال جاری شرکت برساز رویداد پارس
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فهرســت
بهدام کهریزسنگ

بهدوش جی

پارسه تجهیز رادمهر

پاکدان البرز

پرشین هورس

پرواز تورنگ

پوشال بستر

پیشگام دامپرور سپاهان

پیشگامان سپند گستر

پیک دامپرور

تارا دام سانیار

تایماز ژن سپاهان

یکتا صنعت ناجی

تعاونی  ماهیان زینتی شهرستان نجف آباد

توسعه مکمل زیست فناور آریانا

تولید کنندگان ماهیان زینتی اصفهان

تولیدی صبا شیردوش پارس

تیهو صنعت پارسیان

خدمات کشاورزی و دامپروری شاهین دام

خوراک دام و طیور کابیله

دارو سازی آذر آریا دارو

دامیکو )آفتاب(

دانش بنیان تالی ژن پارس

دانشگاه صنعتی اصفهان

دلفین دریای آرام

رادین صنعت رایان

رئال گستر آریانا
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فهرســت
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سالم دام سپاهان
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سنا دام پارس 

سها آگرین تک

سهیل پارس الوند کیمیا

شرکت اصفهان مکمل

شرکت بهشادگستر فرزانگان

شرکت پودر ماهی دانه طالیی چابهار

شرکت پیشگام سپند البرز

شرکت تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند

شرکت تعاونی ققنوس نگین اسپادانا

شرکت تعاونی کارخانه جات تولید کننده کنسانتره و مکمل های خوراکی دام و طیور و آبزیان

شرکت تعاونی مرغ تخم گذار و مادر کوثر ایرانیان

شرکت تولیدی و صنعتی ورق و کارتن زرین نگار چهلستون

شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان

شرکت دانه زرین نقش جهان

شرکت فالمینگو صنعت مکریان

شرکت فنی مهندسی پویندگان مهر برسیان

شرکت کیمیا پخش فام

شرکت نوالن توسعه اگری

شرکت آرین پژوه فرزانگان

شیر و گوشت فوده سپاهان 
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فهرســت
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مرکز اصالح نژاد و تکثیر مرغ بومی
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موسسه حسابداری حسابیار دقیق اسپادانا
مینو مهرگان مهام
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آبزی نگین شایان فریدونشهر

  پرویز دانشمندی

  تکثیر وپرورش ماهی قزل آال-تولید تخم چشم زده تمام ماده تولید خوراک آماده آبزیان

  

استان اصفهان - شهرستان فریدونشهر- جنب روستای گوراب

09133311269 مومنی-031

031-42512539  

8596139416 

  an.shayan1@gmail.com

  www.abzinegin.ir

Abzi Negin Shayan Fereydunshahr

Parviz Daneshmandi

Reproduction and breeding of trout Production of hatched eggs All material for 

the production of prepared aquatic feed

Isfahan province, Fereydunshahr city, next to Gorab village

031-09133311269 momeni

031-42512539

8596139416

an.shayan1@gmail.com

www.abzinegin.ir

     

 آتیه سازان نگین فراز

مهندس محمد لطفی

طراحی. قطعه سازی. ماشین سازی. ساخت. نصب و راه اندازی خطوط کارخانجات تولید خوراک دام. 

طیور و آبزیان به روش اکسترودر

شهرک صنعتی شهرکرد. میدان صنعت. بلوارکارآفرین. انتهای بهارستان 5

038-33399174

038-33399172

8813650017

info@iranlco.com

www.iranlco.com

AtiyeSazan NeginFaraz

Mr. Mohamad Lotfi

Design. Tooling. Machine Bulding. Construction.Installation and Implementation of 

Factory Lines Producing Feed of Livestock, Poultry and Aquatic By Extruder Method

The End of Fifth Baharestan. Sanat Square. Industrial Area. Shahrekord.Iran

038-33399174

038-33399172

8813650017

info@iranlco.com

www.iranlco.com
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 آراد شیمی ماهان پارسیان

عباس طاهری

شرکت بازرگانی

 اصفهان خیابان محتشم کاشانی روبروی پست بانک ایران ساختمان اجالس طبقه اول واحد1

031-36292821

031-36292821

8175979496

www.aradcmp.ir:2096

www.aradcmp.ir

Arad Chemistry Mahan Parsian Trading Company

 Abbas Taheri

 Trading Company

 Unit 1, First floor, Ejlas building, ,Mohtasham kashani st., Esfahan

 031-36292821

 031-36292821

 8175979496

  www.aradcmp.ir:2096

 www.aradcmp.ir

     

  آریابارون توس

محمد خلیل محمد زاده طبسی

ساندویچ پنل،کانکس، ساختمان پیش ساخته ، درب سردخانه

مشهد-بلوار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی-هاشمی رفسنجانی 1/34

051-36228800

051-36228802

9187363897

sales@aryabaron.com

aryabaron.com

Aryabaron Toos

 MOhammad khalil Mohammad zaadeh tabasi

sandwich panel-conex - pre fabricated building

hashemi rafsanjani 34/1-hashemi rafsanjani Blv - mashhad-IRAN

051-36228800

051-36228802

9187363897

sales@aryabaron.com

aryabaron.com
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 آرین بهرنگ سیاه قلم

احسان گلستانی

ارائه انواع ماشین آالت چاپ و بسته بندی تخم مرغ)فارم پکر،سورتر،کندلینگ،لودر(

اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم فرعی اول پالک 7

031-35723314

031-35723314

8159485391

abjetprint@gmail.com

www.abjetprinter.com

aryan behrang siah ghalam

EHSAN GOLESTANI

producer of(printer egg,farm paker egg, sorter egg, candeling egg)

No7,First corner,4th street ,jey industrial town,isfahan

031-35723314

031-35723314

8159485391

abjetprint@gmail.com

www.abjetprinter.com

     

 آفرین دانه سپاهان

مجتبی میرزایی

تولید کننده مکمل غذایی دام و طیور

جاده اصفهان شهرضا کیلومتر5 شهرضا شهرک صنعتی سپهر اباد خیابان 7 پالک 4

031-53300099

031-53300098

8637133645

afarindaneh@yahoo.com

 

afarindane sepahan

 mojtaba mirzaye

 feed supplement

 Isfahan

 031-53300099

 031-53300098

 8637133645

afarindaneh@yahoo.com
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آگهی نامه بازار دام و طیور )کانون تصویر بازار(

کمال هنرور

چاپ آگهی نامه بازار دام و طیور - تبلیغات تخصصی دام و طیور و آبزیان و دامپزشکی و صنایع وابسته

تهران صندوق پستی 14565-449

021-44271589

021-44275806

tasvirbazar@gmail.com

WWW.TASVIRBAZAR.COM

livestock and poultry advertising journal(tasvir bazar adversting agency)

 kamal honarvar

livestock and poultry advertising journal

TEHRAN,IRAN   P.O.Box:14565-449

021-44271589

021-44275806

tasvirbazar@gmail.com

WWW.TASVIRBAZAR.COM

     

ابزار طیور حسن خانی

محرمعلی حسن خانی

تولید وتجهیز ماشین آالت مرغداری

جاده کرج هشتگرد سه راه سهیلیه کوی یاران سوم جنب شرکت رژین خوراک ابزار طیور

026-44374532

026-44374530

3361674351

Abzartiour@gmail.com

Abzartoyour.ir

Poultry tools Hassan khani

Moharamali Hasan khani

Production and equipping of poultry machines

Karaj Hashtgerd road, Soheilieh three ways, Yaran Soom alley, next to Poultry 

Tools Poultry Feed Company

026-44374532

026-44374530

3361674351

Abzartiour@gmail.com

Abzartoyour.ir
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ابزی گستر زنده رود

سید مجید امامی

آبزیان

اصفهان ،خیابان آتشگاه، جنب کچه 48

0913-1183670

031-37738152

 

 

 www.zendehroud.ir/index.php/2016-02-08-18-14-33

Abzi gostar zendeh roud

Seyed majid emami

Aquatic

Isfahan ,atashgah boulevar,next to alley48

0913-1183670

031-37738152

 

www.zendehroud.ir/index.php/2016-02-08-18-14-33

     

اتحادیه تعاونیهای کشاورزی صنعت دامپروری استان اصفهان

طاهره حسین آبادی

 اتحادیه صنعت دامپروری نماینده 26 تعاونی تأمین نیاز در استان اصفهان جهت تأمین نیاز اعضاء از لحاظ 

صنعتی، فنی، طرحهای اصالح نژادی و هویت گذاری و نهاده های دامی، کشاورزی و آموزشی می باشد. 

اصفهان- خیابان سجاد- جنب بانک ملی- پالک 124

031-09133697390

031-36603853

8167683349

info@esfahandam.com

 Union of Livestock cooperatives in Isfahan province

Tahereh Hosseinabadi

The Livestock Industry Association represents 26 cooperatives for supplying 
needs in Isfahan province to meet the needs of members in terms of industrial, 
tectechnical, and livestock inputs, agriculture and training

Isfahan- Imam saajjad Street- After the Sefid Sq. Crossroads- After the 

National Bank-No.124-Upper floor

031-09133697390

031-36603853

8167683349

info@esfahandam.com
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اتحادیه زنبورداران اصفهان

دکتر آرمان احمدی

بسته بندی عسل طبیعی و محصوالت جانبی زنبور عسل

اصفهان،میدان جمهوری،جنب بانک مسکن،مجتمع نگین،طبقه اول،واحد 3

031-3367200

031-3355025

8155785771 

etehadie.esfahan @outlook.com

 

Esfahan Province Beekeepers Union

Dr. Arman Ahmadi

Natural honey packaging and bee by-products

Isfahan, Jomhory Square, next to Maskan Bank, Negin Complex, first floor, 

unit 3

031-3367200

031-3355025

8155785771

etehadie.esfahan @outlook.com

     

اتحادیه مرکزی دام سیک ایران

رنجبر

دام سبک در چندین نژاد

اتحادیه گوسفند داران استان اصفهان   حسین آباد خیابان دانش خیابان ارتش جنب بانک سپه 

ساختمان 306

09133223872 

 

 

 

09133223872
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استیل بنیان

امیدیان

طراحی و ساخت انواع مخازن استنلس استیل ، انواع مبدل و پاستوریزاتور ها

اصفهان .  خ امام خمینی . شهرک صنعتی امیرکبیر . بلوک 2 . پالک16

031-35674001

031-35674002

 

mh.omidian@gmail.com

www.sbos.ir

steel bonyan

Omidian

Manufacture of Stainless steel Tanks . Heat exchengers & Pasteurizers

N: 2 . Kar o Kargar st . Amir Kababir industrial town . isfahan

031-35674001

031-35674002

mh.omidian@gmail.com

www.sbos.ir

     

اصفهان مقدم

سعید اخوان مقدم

چاپ و بسته بندی

شهرک صنعتی مبارکه فاز اول خ 8 پالک 18

031-3840

 

 

www.isfahanmoghadam.com

 031-3840

www.isfahanmoghadam.com     
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افرند دانش پارسیان

محمد ابراهیم کاظم زاد

تولید کننده محصوالت کشاورزی و دامپروری

 اصفهان - خیابان الهور - کوچه 72 - پالک 108

031-32675112

8157864751

Sir.shahi1@gmail.com

www.afranddanesh.ir

afrand danesh parsian

mohamad ebrahim kazemzad

manufacturer of livestock and agricalture  prouduct

esfahan-lahor street-nober108

031-32675112

8157864751

Sir.shahi1@gmail.com

www.afranddanesh.ir

     

البرز تهویه

ابوالفضل رجبی

تولید کننده انواع جت هیتر های هوشمند

قزوین/شهرصنعتی البرز خ گمرک جنب کارخانجات مهرام

28-32230322

32230322-الوند

3431785174

 

 

Alborz tahvieh

Abolfazl rajabi

Jet heater

Qazvin Alborz Industrial City Customs Street next to Mehram factories

28-32230322

alvand-32230322

3431785174
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انجمن اسب

بهزاد راد

پرورش و سوار کاری اسب

09133685914 

 

 09133685914

   

انجمن صنفی شترمرغداران ایران

مهندس راضیه صالحی

دام و طیور- شترمرغ

اصفهان،پل وحید،ابتدای خیابان وحید،مجتمع امین،طبقه همکف ،واحد19

031-37768594

031-37768594

8176666531

 

 

Iranian Ostrich Guild Association

 Engineer Razieh Salehi

 Livestock and poultry_ostrich

 Isfahan, Vahid Bridge, at the beginning of Vahid Street, Amin Complex, 

ground floor, Unit 19

 031-37768594

 031-37768594

 8176666531
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ایده محوران زیست فعال

عماد احمدی رنانی

دامپروری

اصفهان-بلوار دانشگاه صنعتی-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- واحد 237

031-33932483

8415683411

eideh.mehvaran@gmail.com

eidehmehvaran.com

Eideh Mehvaran Zist faal

Emad Ahmadi Renani

Livestock

Unit 237, Sheikhbahaei Building, Isfahan Science and .Technology Town, 

Isfahan, Iran.

031-33932483

8415683411

eideh.mehvaran@gmail.com

eidehmehvaran.com

     

بادام فیدار فرتاک

بهنام نریمان پور

تولید کننده و واردکننده ماشین آالت و تجهیزات آسایش گاو شیری

استان البرز ، بخش مرکزی ،  شهر کرج ، محله اصفهانیها ،  بلوار بالل حبشی ، کوچه سینا ، پالک 93 ، 

طبقه 1 ، واحد 2

026-32251926

3134815158

info@badam-group.com

www.badam-group.com

Badam Fidar Fartak

Behnam Narimanpour

Manufacturer and importer of livestock machinery and equipment

Unit 2, No. 93,  Kiyan Building, Sina alley, Balal St, Karaj, Alborz

026-32251926

3134815158

info@badam-group.com

www.badam-group.com
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بازرگانی جاده ابریشم پرشیا

سیاوش صحتی گرگان

تجهیزات دامپروری و کشاورزی

تهران، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، پالک 63، طبقه اول

021-88047467

021-88614435

1435853711

info@intersrp.com

intersrp.com

SILK ROAD PERSIA

SIAVASH SEHATI GORGAN

AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY MACHINARY

FIRST FLOOR ,NO 63,SAMAN ST, SOUTH SHIRAZ AVE,TEHRAN,IRAN

021-88047467

021-88614435

1435853711

info@intersrp.com

intersrp.com

     

باسكول سازي میكرون توزین

آقاي کیومرث حاج عظیم زنجاني

  ،STAR,STAR MINI ,PLUS STAR : تولید کننده باسکول هاي تریلی و کامیون کش ، تولید کننده نمایشگر باسکول
تامین قطعات - ارائه خدمات، تولید کننده نمایشگر فیدر ، باسکول دام کش، باسکول هاپر متحرک، ترازوی محاسبه ی رشد 

طیور ) گوشتی - تخم گذار(، باسکول آویز

تهران - خیابان آزادی - خیابان اسکندری شمالی - کوچه حمید- پالک 12 - طبقه 3- واحد 6

021-54178

021-54178

1419754517

info@microntowzin.com

www.microntowzin.com

Micron Towzin Co

mr kiumars Haj Azim Zanjani

Production kind of truck scale & flow feeder & belt weigher & load cell & 

continous weighing

Unit 6 - 3rd Floor - Plain 12 - Hamid Alley - North Eskandari St. - Azadi Avenue - Tehran

021-54178

021-54178

1419754517

info@microntowzin.com

www.microntowzin.com
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باسكول نیكو

حسین محمد زنجانی پور

طراحی و تولید انواع باسکول و سیستم های توزین

تهران ، کیلومتر 12 جاده قدیم تهران کرج ، 3 راه شهریار ، شهرک صنعتی گلگون ، خیابان 4 شمالی ، 

پالک 11

021-65612636 

021-65612696

3359752788

baskoolnikoo@gmail.com

www.baskoolnikoo.com

baskool nikoo

hosein mohammad zanjanji pour

scale

Tehran, 12 km old road of Tehran Karaj, 3 shahriar road, rosy industrial town, 

North 4th Street, No. 11

021-65612636

021-65612696

3359752788

baskoolnikoo@gmail.com

www.baskoolnikoo.com

     

باغ ماکیان زینتی بیات

محمد جواد بیات

مرغ و خروس زینتی

 شیراز-پل فسا-تفیهان-مجموعه باغ های نشاط-کوچه13

071-37206218 

071-

7159121513

 

www.instagram.com/bayatfarmm

Bayat farm

Mohammadjavad bayat

poultry

Shiraz-tafihan-nesht garden

071-37206218

071-

7159121513

 

www.instagram.com/bayatfarmm
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بهان کیمیا آنزیم

محسن نیکخواه

افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان و بیوتکنولوژی

تهران، شهرک گلستان، بلوار کوهک، مجتمع تجاری طوبی، اداری C، طبقه 13، واحد 3135

021-46053016

021-46053016

1485715603

info@kimiazyme.com

www.kimiazyme.com

Behan Kimia Enzyme

Mohsen Nikkhah

Feed additives & Biotechnology

N3135, 13th Floor, Toba Complex, Kouhak Blvd, Tehran-Karaj Highway, 

Tehran

021-46053016

021-46053016

1485715603

info@kimiazyme.com

www.kimiazyme.com

     

بهبود شیمی کیمیاگران

رضا زاهدی

دامپروری

اصفهان،بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،ساختمان ابوریحان واحد 127

031-2-33931101

031-2-33931101

8415682021

kimiagaran3295@gmail.com

www.bshk-co.com

behboodshimiKimiagaran

Reza Zahedi

Livestock

Isfahan, Isfahan University of Technology Blvd., Isfahan Scientific and 

Research Town, Abu Reihan Building, Unit 127

031-33931101-2

031-33931101-2

8415682021

kimiagaran3295@gmail.com

www.bshk-co.com
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بهپروران نامی نقش جهان

دکتر مسیح اله فروزمند

تولید پودر چربی

اصفهان،خ سجاد،خ قائم شرقی،کوچه طالقانی ،ساختمان مسیح

031-36303930

031-36303680

8167885314

info@behparvaran.com

WWW.behparvaran.com

Behparvaran  Nami Naghsh e Jahan

Dr.Masih A.Forouzmand

Protected Fat Supplements

Isfahan  , Sajad Ave  ,East   ,Ghaem St. , Taleghani  Alley .Masih  bldg

031-36303930

031-36303680

8167885314

info@behparvaran.com

WWW.behparvaran.com

     

بهدام کهریزسنگ

ابراهیم قربانی

توزیع اسپرم و تولید لوازم یکبارمصرف دامپزشکی و دامپروری

جاده اصفهان نجف اباد - فلکه کهریزسنگ

031-42322566

8586143441

Behdam3565@jmail.com

 

Behdam

ebrahim ghorbani

tolidat , mahsolat damparvari

jadeh esfahan najafabad falakeh kahrizsang

031-42322566

8586143441

Behdam3565@jmail.com
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بهدوش جی

علیرضا ملکی

ساخت دستگاههای شیردوش گوسفند و بز و تجهیزات دام سبک

اصفهان - قهجاورستان - شهرک بهار - کوی گلستان - بنفشه 9 - پالک 203

0913-1269715

031-35556879

8199895496

 

www.behdooshjey.ir

Behdoosh Jey

Ali reza Maleki

Manufacture of milking machine

Isfahan- Qahjaverestan - Bahar city - number 203

0913-1269715

031-35556879

8199895496

 

www.behdooshjey.ir

     

پارسه تجهیز رادمهر

علی خسروی

طراحی و ساخت ماشین آالت و قطعات یدکی خط خوراک آبزیان

تهران، خیابان آذربایجان، بین رودکی و نواب، کوچه خوشنویس باشی، بن بست سوم شرقی، پالک 2، 

واحد 10

021-66199004

021-66199005

1345843971

parsehtajhiz@gmail.com

www.parsehtajhiz.com

Parseh Tajhiz Radmehr

Ali Khosravi

Feed mill machinery and parts

unit2, No. 10, 3rd east alley, Khoshnevis Bashi alley, Azarbaijan street, Tehran, 

Iran

021-66199004

021-66199005

1345843971

parsehtajhiz@gmail.com

www.parsehtajhiz.com
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پاکدان البرز

حمیدرضا امیرخانی

تولید خوراک جایگزین دام و طیور

کیلومتر 32 جاده شهریار به اشتهارد. مجتمع پاکدان

026-36793501

3173687671

behtej@gmail.com

www.nahaadeh.com

pakdan alborz

Hamidreza Amirkhani

Alternative Feed

Pakdan Complex, km32, shahriar-eshtehard road

026-36793501

3173687671

behtej@gmail.com

www.nahaadeh.com

     

پرشین هورس

صدر آزمایی

لوازم سوار کاری

اصفهان

031-35353442

 

 

 

 031-35353442
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پرواز تورنگ

سید حسن آهنگ

پرورش قرقاول

  اصفهان،بهارستان،خیابان مینو،مینوی21،پالک105

031-36820663

8145136561

agzeynab0@gmail.com

Parvazfarm.ir

Parvaz torang

Seyed hasan ahang

Pheasant breeding

Isfahan,baharestan,minoo st,minoo21,105

031-36820663

8145136561

agzeynab0@gmail.com

Parvazfarm.ir

     

پوشال بستر

 شفیعی

 بستر برای دامداری و مرغداری

اصفهان جاده فرودگاه شهرک صنعتی قها جاورستان

09168013190
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پیشگام دامپرور سپاهان

محسن حیدری

تولید خوراک دام و طیور و آبزیان و ماشین آالت کشاورزی و دامپروری

 اصفهان- خیابان آبشار اول- بوستان بهشت- پالک 29

031-36627364

031-36617411

8165653931

info@pishgamds.com

www.pishgamds.com

Pishgam Damparvar Sepahan

Mohsen Heidari

Animal feed production & agricultural and livestock machinery

No.29,Behesht Blvd, Abshar Aval St.,Isfahan,Iran

031-36627364

031-36617411

8165653931

info@pishgamds.com

www.pishgamds.com

     

 پیشگامان سپند گستر

کامران ملک محمد

تولید کننده و واردکننده مکمل، افزودنی های خوراک دام ، طیور  و آبزیان

تهران، ولیعصر، روبروی پارک ملت، نبش خیابان سلطانی)سایه(، برج سایه، طبقه 7، واحد3

021-22011653

021-26211127

1967713689

pishgamansepandgostarspg@gmail.com

www.pishgamansg.com

Pishgaman Sepand Gostar

Kamran Malekmohammad

Feed additive trader and producer

US,Floor7,Sayeh Tower,Soltani Cross,In front of Mellat Parsk,Valiasr 

Street,Tehran,Iran

021-22011653

021-26211127

1967713689

pishgamansepandgostarspg@gmail.com

www.pishgamansg.com
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پیک دامپرور

حامد شمس

رسانه تخصصی صنعت دام، طیور و دامپزشکی

تهران، خیابان پاسداران، کوهستان یکم، پالک 4

021-22837174

021-22837174

 

Info@peykedamparvar.com

Www.peykedamparvar.com

Peyke, Damparvar

Hamed Shams

Livestock, poultry and veterinary industry media

No 4, Koohestan 1 alley, Pasdaran street, Tehran

021-22837174

021-22837174

Info@peykedamparvar.com

Www.peykedamparvar.com

     

تارا دام سانیار

سعید احمدی کریم ابادی

تجهیزات دامپروری

تهران میرداماد میدان مادر برج بیژن طبقه 9 واحد 5

021-22905341

021-22905342

1911915476

 

 

tara dam saniar

saeed ahmadi karim abadi

livestock equipment

number5-floor9-bijan tower-square madar-mirdamad

021-22905341

021-22905342

1911915476
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تایماز ژن سپاهان

روح اهلل پورتاری پناه

اصالح نژاد دام

اصفهان ارغوانیه ارغوان 17

031-35315287

031-35315287

8155116598

purtari_r@yahoo.com

taimaz gen sepahan

pourtari panah rouhollah

animal gen interbreeding

17arghavan -arghavan st - esfahan

031-35315287

031-35315287

8155116598

purtari_r@yahoo.com

     

یكتا صنعت ناجی

مریم حجتی

تجهیزات پزشکی و دامپزشکی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان. ساختمان فن آفرینی 2. واحد 102.شرکت یکتا صنعت ناجی

031-33932094 

33932098-اصفهان

8415683176

yekta.sanat.naji-co@istt.ir

sono-ysn.ir

yekta sanat naji

maryam hojati

Medical and veterinary equipment

 No. 102, Fanafarini 2, Isfahan Science & Technology Town, Isfahan University 

of Technology Blvd, Isfahan, IRAN  Post code: 8415683176

031-33932094

33932098

8415683176

yekta.sanat.naji-co@istt.ir

sono-ysn.ir
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تعاونی  ماهیان زینتی شهرستان نجف آباد

طوسی

ماهیان زینتی

اصفهان نجف آباد خیابان امام

09138323483

Ornamental fish cooperative of Najafabad city

Production and breeding of ornamental fish

Isfahan, Najafabad, Imam Street

09138323483

  

  

   توسعه مكمل زیست فناور آریانا

 دکتر محمدفاصله جهرمی

افزودنیهای خوراک دام ،طیور،آبزیان،اسب وحیوانات خانگی

خراسان رضوی،مشهد،بلوار دانشجو،دانشجو20پالک 34

051-38902929

051-38902929

9188963452

arinabiotech2@gmail.com

www.arianabiotech.com

Ariana

dr.mohamad fasele jahromi

afzodanihaye khorake dam'tiyor,abziyan

mashhad'blv daneshjo20 no34

051-38902929

051-38902929

9188963452

arinabiotech2@gmail.com

www.arianabiotech.com
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تولید کنندگان ماهیان زینتی اصفهان

محسنی

ماهیان زینتی

09133166893

09133166893

     

تولیدی صبا شیردوش پارس

محمد فروزنده شهرکی

تولیدکننده برتر قطعات و دستگاه های شیردوش ثابت و سیار

اصفهان - خیابان امام خمینی -خیابان مهدیه

031-31-33869030

031-33862985

8195833161

info@sabamilking.ir

www.sabamilking.ir

sabamilking pars compay

mohammad forouzandeh shahraki

Top manufacturer of milking machine parts anddeviced

Emam khomeini St . Isfahan . Iran

031-33869030-31

031-33862985

8195833161

info@sabamilking.ir

www.sabamilking.ir
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تیهو صنعت پارسیان

سید عبدالصمد پناهی

تولید کننده انواع روغن ویژه طیور و آبزیان

میدان ارتش به سمت حکیم نظامی کوچه شهید زهرایی)30( ساختمان رحیمی واحد 2

031-36201100

038-33347470

8431794171

teyhoosanat@gmail.com

www.teyhoosanat.com

teyhoo sanat parsian

seyed samad panahi

Manufacturer of special oils for poultry and aquatic animals

Army Square to Hakim Nezami, Shahid Zahraei Alley (30), Rahimi Building, 

Unit 2

031-36201100

038-33347470

8431794171

teyhoosanat@gmail.com

www.teyhoosanat.com

     

خدمات کشاورزی و دامپروری شاهین دام

حدیث سلیمانی

فروش اسپرم ،مواد ژنتیکی ،کلیه لوازم تلقیح مصنوعی و دامپروری

اصفهان شاهین شهر خیابان امام علی نبش فرعی 2شرقی

031-45303373

031-45303373

 

Shahindam_m@yahoo.con

 

Shahindam agricultural and livestock services

Hadis soleimani

Sales of sperm and artificial insemination equipment and genetic material

2End east  alley ,emam ali St,shahinshahr,esfahan

031-45303373

031-45303373

Shahindam_m@yahoo.con
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خوراک دام و طیور کابیله

محمدرضا حسامیان

خوراک دام و طیور

خوراک دام و طیور کابیله

031-53323551

031-53323507

8639121143

info@kabileh.com

www.kabileh.com

kabileh feed industries

Mohammadreza Hesameian

Animal feed industries

kabileh feed industries

031-53323551

031-53323507

8639121143

info@kabileh.com

www.kabileh.com

     

دارو سازی آذر آریا دارو

مسلم خلیل ارجمندی

داروهای دامپزشکی

تهران .جاده قدیم ساوه . نرسیده به رباط کریم . شهرک صنعتی نصیر آباد . خیابان سرو 12. پالک 6

021-56392131

021-56392137

3113333354

Info.hayatgostarasia@gmail .com

 

Azar Aria Darou Pharmaceutical

moslem khalil argmandi

Veterinary medicine

Tehran. Old SAVEH road has not reached ROBAT Karim. NAsirabad industrial 

town.  12 Sarv St., No. 6

021-56392131

021-56392137

3113333354

Info.hayatgostarasia@gmail .com
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دامیكو )آفتاب(

سیدرضا طباطبایی

سازه های پیش ساخته در دامداری ها/ سوله های سبک/ آخور و باکس گوساله ی بتنی/ گوساله دانی

قم /میدان 72تن بین عوارضی کاشان و تهران/ جنب نمایندگی ایران خودرو حسینی

0253-6666050

 

 

 

Damicow

eeyed reza tabatabaei

precast concrete struction

Tehran -Qom freeway toll booth /Qom/Iran

0253-6666050

 

     

دانش بنیان تالی ژن پارس

کیوان بهشتی مآل

فرآورده های زیستی )خوراک دامی، غذائی، کشاورزی،  محیط کشت و عصاره مخمر( و مواد و کیت 

های آزمایشگاهی و طبی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مجتمع تجاری سازی فناوری، خیابان 14، ساختمان 16

031-33932373

031-33932374

8415682907

taligene@yahoo.com

taligene.com

Taligene Pars Company

Keivan Beheshti Maal

Biological products (Animal Feed Products, Food & Agricultural Products, Culture 

Media and Yeast Extract) and Laboratory and Medical Materials and Diagnostic Kits

NO.16, 14th street, Commercialization Complex, Isfahan Science and Technology 
Town, Isfahan, Iran

031-33932373

031-33932374

8415682907

taligene@yahoo.com

taligene.com
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دانشگاه صنعتی اصفهان

  

 آموزشی 

  اصفهان - خیابان آزادگان )سعادت آباد( - روبروی مقبره بانو امین - خانه ریاضیات اصفهان

 

03133912210

03133912118

8415683111

  

www.isfahan-university-of-technology

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

دلفین دریای آرام

مهدی مالیی

تولید دستگاهای تصفیه آب صنعتی و خانگی

 قم جاده کوه سفید بعد از زیر گذر کوچه کارخانه آسفالت شهرداری پالک 109

025-36550665

025-36550581

3718157339

info@dolphinro.com

www.dolphinro.com

DOLPHIN CALM SEA

MOLLAEI MAHDI

Production of industrial and domestic water purifiers

Qom, Kuh-e-Sefid road, after passing the alley of the municipal asphalt factory, 

No. 109

025-36550665

025-36550581

3718157339

info@dolphinro.com

www.dolphinro.com
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رادین صنعت رایان

علیرضا عزیزالهی

واردات، صادرات، تولید و توزیع دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه آرامش، پالک 24، واحد5

021-26309440 

021-26309516  

1967754686 

  info@twora.ir

  www.twora.ir

RADIN SANAT RAYAN

ALIREZA AZIZOLLAHI

Import, Export, Production and Distribution of veterinary Drugs, Vaccines and 

Biological materials

5th Unit, No.24,Aramesh St,Valiasr Ave, Tehran-Iran

021-26309440

021-26309516

1967754686

info@twora.ir

www.twora.ir

     

رئال گستر آریانا

داود صالحی

دام و طیور- شترمرغ

اصفهان،پل وحید،ابتدای خیابان وحید، مجتمع امین ،واحد 31

031-37775574

031-37775574

8176666531

 

 

real gostar ariana

David Salehi

Livestock and poultry_ostrich

Isfahan, Vahid Bridge, at the beginning of Vahid Street, Amin Complex, Unit 31

031-37775574

031-37775574

8176666531
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زرین جاودانه خوانسار

رضا حاجی علی

تولید کننده انواع مکمل، کنسانتره و خوراک دام و طیور

تهران- میدان توحید ابتدای نصرت غربی- پالک 13 - طبقه پنجم

021-66572657

021-66125166

1457785598

info@zarinjavdaneh.ir

www.zarinjavdaneh.ir

zarin javdaneh khavansar

Reza HajiAli

Manufacturer of supplements, concentrates and feed for livestock and poultry

Tehran - TOHID Square at the beginning of west NOSRAT Street - No. 13 - 

Fifth floor

021-66572657

021-66125166

1457785598

info@zarinjavdaneh.ir

www.zarinjavdaneh.ir

     

زرین دوش پارس

اسداله خان محمدی

تولید کننده دستگاه های شیردوشی ، برودتی ، خوراک ریز ها

تهران . رباط کریم . شهرک صنعتی نصیرآباد . خ سرو 22 . پ 195،196

021-56390640

021-56390654

3113331878

info@zarrindoosh.com

Www.zarrindoosh.com

Zarrin dosh pars

Asadollah khanmohammadi

Hbdjdh

Hjdbvx

021-56390640

021-56390654

3113331878

info@zarrindoosh.com

Www.zarrindoosh.com
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زیست فناور سیمرغ اصفهان

محسن عباد سیچانی

آزمایشگاه دامپزشکی و مواد غذایی- فعالیت در زمینه ژنتیک دام و طیور

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان شیخ بهایی، آزمایشگاه بیوتکنولوژی، آزمایشگاه شماره 5، 

طبقه دوم

031-33931129

031-33931129

8415683111

mohsenebad68@yahoo.com

www.simorgh-lab.ir

Zist Fanavar Simorgh Esfahan

Mohsen Ebad Sichani

Veterinary and Food Laboratory - Activity in the field of livestock and poultry genetics

Second Floor, Laboratory No. 5, Biotechnology Laboratory, Sheikh Baha'i 

Building, Isfahan Scientific and Research Town, Isfahan Province, Iran

031-33931129

031-33931129

8415683111

mohsenebad68@yahoo.com

www.simorgh-lab.ir

     

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

مرادوند

میدان آزادی )دروازه شیراز( ، خیابان هزارجریب ، صندوق پستی 4114

031 - 37913791

031 - 37913790

 

 

  moradmand@agri-es.ir

031-37913791

031-37913790

 

moradmand@agri-es.ir
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سالم دام سپاهان

قاسمعلی تیموری

انواع خوراک و مکمل های دامی

اصفهان خیابان باهنر کوچه 17 شهریور مجتمع مهتاب طبقه 3

031-09132055719-33453992

031-33453992

8138773933

 

www.salemdam.com

SALEM DAM SEPAHAN

GhasemAli Teymouri

Types of animal feed and supplements

Isfahan, BaHonar St., 17 Shahrivar Alley, Mahtab Building, 3rd floor

031-33453992-09132055719

031-33453992

8138773933

 

www.salemdam.com

     

سپاهان اندیشه سازان آرَون

سیده فهیمه موسوی

افزودنی های خوراک دام و طیور

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان شیخ بهایی

031-33932211

031-33861546

8415683070

s.andishehsazan.arvan@gmail.com

www.sa-arvan.com

Sepahan Andisheh Sazan Arvan

Fahimeh Mousavi

Additives Animal and poultry feed

Isfahan, Isfahan Science and Technology Town, Sheikh Baha’i Building

031-33932211

031-33861546

8415683070

s.andishehsazan.arvan@gmail.com

www.sa-arvan.com
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سپهر کویر یزد

سید علیرضا ساالر

تولید فیلم پلی اتیلن چند الیه همراه با چاپ دوخت و برش و لمینت

یزد .بلوارجمهوری.بلواراستقالل.خیابان طوس.کیلومتر4شرکت سپهر کویر یزد.

035-35235231

035-35235230

8918777163

info@sepehrkavir.com

www.sepehrkavir.com

sepehr kavir yazd

Seyed alireza salar

PRODUCER A KIND OF PRINTING POLYMER PACKAGING

Yazd, Republic Boulevard, Esteghlal Boulevard, Toos Street, 4 km, Sepehr 

Kavir Yazd Company.

035-35235231

035-35235230

8918777163

info@sepehrkavir.com

www.sepehrkavir.com

     

سنا دام پارس

دکتر پژمان آجیل چی

افزودنی های خوراک دام و طیور و آبزیان و داروهای دامپزشکی

تهران-بلوار میرداماد-جنب مسجد الغدیر-پالک 125-طبقه 3

021-22221215

021-22915458

1911618356

marketing@groupsana.com

www.sanadampars.com

Sana Dam Pars

Pejman Ajilchi,DVM

Animal feed additives And Veterinary Medicine

3rd Floor,No.125,Mirdamad Blvd.,Tehran,Iran

021-22221215

021-22915458

1911618356

marketing@groupsana.com

www.sanadampars.com
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سها آگرین تک

مهدی محسنیان

افزودنی های خوراک دام و طیور

تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیر، نرسیده به میدان سپاه، پالک 169

021-77522524

021-77523274

1613916118

info@agreentech.ir

www.agreentech.ir

Soha Agreen Tech

Mahdi Mohsenian

feed additives

NO.169, West Khajehnasir St, Shariati St, Tehran, Iran

021-77522524

021-77523274

1613916118

info@agreentech.ir

www.agreentech.ir

     

سهیل پارس الوند کیمیا

مهندس سید حسن حسینی مآب

خوراک وافزودنی های دام وطیور

G402 قم ، شهرک صنعتی شکوهیه ، آوینی 8 - اولین کارخانه سمت راست

0253-3346552

0253-3346552

3738116538

mailto:CO.SOHEILPARSALVAND@yahoo.com

mailto:CO.SOHEILPARSALVAND@yahoo.com

Soheil Pars Alvand Kimia

Engineer Seyed Hassan Hosseini Maab

Livestock and poultry feed and supplements

Qom, Shokohiyeh Industrial Town, Avini 8 _ The first factory on the right G402

0253-3346552

0253-3346552

3738116538

mailto:CO.SOHEILPARSALVAND@yahoo.com

mailto:CO.SOHEILPARSALVAND@yahoo.com
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شرکت اصفهان مكمل

آرش جعفری

تولید کننده خوراک دام و طیوروآبزیان و پت و افزودنی های مجاز

آدرس کارخانه: اصفهان-  شهرک صنعتي سه راه مبارکه-  فاز 2 - خیابان 6

031-52373358

031-52373511

8486134786

isfahanmokammel@gmail.com

www.isfahanmokammel.com

isfahanmokammel.co

Arash Jafari

Producing Fish,Poultry,Livestock feed and Pet food and additives

Industry: Ave.,6 -Phase 2 , Mobarakeh Isfahan Industrial city Isfahan- Iran

031-52373358

031-52373511

8486134786

isfahanmokammel@gmail.com

www.isfahanmokammel.com

     

شرکت بهشادگستر فرزانگان

خانم آزاده براآنی

تولید نهاده های ژنتیکی

اصفهان- خیابان میرداماد- کوچه36 - ساختمان پارسیان - طبقه 2 واحد 7

09136287003

031-32357595

8136936346

Baraani.farzanegan@yahoo.com

www.kd-farzanegan.com

Behshad gostar farzanegan.Co

Ms. Azadeh Braani

Production of genetic inputs

Isfahan - Mirdamad St. - Alley 36 - Parsian Building - 2nd Floor Unit 7

09136287003

031-32357595

8136936346

Baraani.farzanegan@yahoo.com

www.kd-farzanegan.com
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شرکت پودر ماهی دانه طالیی چابهار

ادیب زاده

تولید کننده پودر ماهی

تهران شمال به جنوب اتوبان چمران نبش باقر خان پالک 32

021-66593903

1441764111 

 

 

 021-66593903

 

     

شرکت پیشگام سپند البرز

دکتر محسن سمیعی زفرقندی

تولیدکننده مواداولیه و افزودنی های خوراک دام و طیور )انواع پودرچربی و اوره آهسته رهش و ... (

دفتر مرکزی: کرج، پل آزادگان، برج مهدی، واحد17          کارخانه: البرز، شهرک صنعتی نظرآباد، خ 

کاج، قطعه 137

0264-5330062

0263-2404002

3153783770

info@manafat.ir

www.manafat.ir

Pishgam Sepand Alborz

Dr. Mohsen Samiei

Animal feed additive and supplements (Fat powder, Non-protein Nitrogen, etc.)

Office: Unit 17, Mehdi Tower, Azadegan Bridge, Karaj ; Factory: No. 137, Kaj 

St., Nazarabad Industrial Town, Alborz

0264-5330062

0263-2404002

3153783770

info@manafat.ir

www.manafat.ir
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شرکت تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند

دکتر احمد ملک زادگان

خوراک دام وطیور و آبزیان

قم ، شهرک صنعتی شکوهیه ،فاز2 ، خیابان شهید فکوری ، کوچه 2 ، پالک 205

0253-3344294

0253-3344294

3738117599

www.persia.fat@gmail.com

www.persia.fat@gmail.com

Danesh Bonyan Kimia Danesh Alvand Cooperative Company

dr.ahmad malekzadegan

livestok poultry and aquatic feed

Qom, Shokouhieh Industrial Town, Phase 2, Shahid Fakuri St., Alley 2, No. 

205

0253-3344294

0253-3344294

3738117599

www.persia.fat@gmail.com

www.persia.fat@gmail.com

     

شرکت تعاونی ققنوس نگین اسپادانا

محمد طالبیان

پرورش شتر مرغ

اصفهان / سه راه سیمین / ابتدای بلوار کشاورز/ مجتمع اداری پردیس /  طبقه سوم / واحد 12

031-37776048

031-37776048

8537115668

info@ghoghnoos-negin.com

www.ghoghnoos-negin.com

Qoqnus Agro-industry Cooperative Company

mohamad talebian

Strutbredado

Unit 12 , 3th Floor , Pardis Complex , Keshavarz Boulevard , Esfahan , IRAN

031-37776048

031-37776048

8537115668

info@ghoghnoos-negin.com

www.ghoghnoos-negin.com
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شرکت تعاونی کارخانه جات تولید کننده کنسانتره و مكمل های خوراکی دام و طیور و آبزیان

علیرضا دهقانی

ا ستان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-کشاورز-بزرگراه شهید میثمی-

بلوار کشاورز-پالک 0-ساختمان افشار-طبقه سوم-واحد 21 

 

8174717549 

 

 

     

     

شرکت تعاونی مرغ تخم گذار و مادر کوثر ایرانیان

احمد شیران

اصفهان خیابان امیر مهر  روبه روی اداره کل دامپزشکی

031-38462022

 

 

 

031-38462022
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شرکت تولیدی و صنعتی ورق و کارتن زرین نگار چهلستون

سید حسین طباطبایی

تولید ورق و انواع کارتن چند الیه چاپی و لمینتی

اصفهان شهرک صنعتی سجزی فاز توسعه خیابان اصلی پالک 83

031-95022071

031-95022073

8139176384

zarrinnegar40@gmail.com

WWW.zarrin negar chehelsotoon

Chehelston Zarrin Negar Sheet and Carton Manufacturing and Industrial Company

Hosein tabatabaei

Production of sheets and types of multilayer printed and laminated cartons

Isfahan, Sajzi Industrial Town, Development Phase, Main Street, No. 83

031-95022071

031-95022073

8139176384

zarrinnegar40@gmail.com

WWW.zarrin negar chehelsotoon

     

شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان

سیمین خورسندی

تولید کننده داروهای دامپزشکی

اصفهان - بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - خیابان 14 - پالک 14- 

شرکت گل پونه صفاهان

031-33932074

031-33932074

8415682905

simin.khorsandi@gmail.com

www.golpoune.com

Knowledge-based company of Golpooneh Safahan

simin khorsandi

Iran leaders in controlled and sustained release bolus technology

No. 14, 14th street, Isfahan Science & Technology Town, Isfahan, Iran

031-33932074

031-33932074

8415682905

simin.khorsandi@gmail.com

www.golpoune.com
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شرکت دانه زرین نقش جهان

اصغرکلی فروش

خوراک دام وطیور

اصفهان حسن آباد جرقویه شهرک صنعتی سپیددشت

09131160327

03137453515

8177165856

danezarrin@gmail.com

danezarrin@gmail.com

Daneh zarrin naghshe jahan

Asghar Koli forsh

Livestock and poultry feed

Isfahan Hassan Abad Jargaviyeh Sepiddasht Industrial

09131160327

03137453515

8177165856

danezarrin@gmail.com

danezarrin@gmail.com

     

شرکت فالمینگو صنعت مكریان

حمزه سوسنی

تامین کننده قطعات و ماشین آالت تولید خوراک دام وطیور

ارومیه -کیلومتر 35 جاده ارومیه به سلماس- شهرک صنعتی فاز3

09128215392

09143451802

5755143496

hamzeh.sousani@yahoo.com

 

Flamingo Sanat Mukrian

Hamzeh Sousani

Dies and Roller Shell and Spare parts for Feed mills.

Phase 3 of Urmia Industrial Town-Urmia-Iran

0-09128215392

0-09143451802

5755143496

hamzeh.sousani@yahoo.com
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شرکت فنی مهندسی پویندگان مهر برسیان

سمیه هادیان برسیانی

تغذیه ، ژنتیک و خوراک دام

اصفهان ، خیابان خواجه عمید میدان خواجه عمید ، ساختمان قائم ، طبقه چهار ، واحد 10

031-32314920

031-32314920

8193684773

h_bersiani@yahoo.com

www.poyandegan.co

Pouyandegan Mehr Bersian

Somaye Hadian Bersiani

Nutrition, genetics and animal feed

No 10 , Fourth Floor , Ghaem Building , Khajeh Amid Sq. Khajeh Amid St , 

Isfahan , Iran

031-32314920

031-32314920

8193684773

h_bersiani@yahoo.com

www.poyandegan.co

     

شرکت کیمیا پخش فام

محمد مهدی شاهرودی

داروهای دام و طیور

تهران خیابان الله زار 9 پاساژ پرنیا ساختمان عالء الدین طبقه اول پالک1

021-22824043

021-22824043

1145849153

 

 

021-22824043

021-22824043

1145849153
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شرکت نوالن توسعه اگری

آقای محمدجاویدحسینی

ماشین آالت و خوراک دامپروری

تهران بلوار آفریقا پایین تر از پل میرداماد پالک 88 واحد1101

021-88673363

021-88771070

1969734785

Info@nolangroup.co

www.nolangroup.co

Nolan Toseye Agri

Mohamad Javidhosseini

waste Management_Seperator_Milking Machine _Feeder Mixer_Fan

Unit 1101,No88,africa Blvd,Tehran,Iran

021-88673363

021-88771070

1969734785

Info@nolangroup.co

www.nolangroup.co

     

شرکت آرین پژوه فرزانگان

دکتر عباسعلي قیصري

تولید خوراک و کنسانتره دام و طیور

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقي ساختمان هفت آسمان طبقه دوم واحد 7

031-32683151

031-32683152

8157663664

arianpajouh@gmail.com

www.arianpajouh.ir

Arian Pajouh Farzanegan Co

Dr. abbas ali Gheisari

Manufacturer of feed and concentrate for livestock and poultry

No.7, Second Floor, Haft Aseman Building, East Hasht Behesht, Isfahan, 

IRAN

031-32683151

031-32683152

8157663664

arianpajouh@gmail.com

www.arianpajouh.ir
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شیر و گوشت فوده سپاهان

محمد جعفر فوده

تولید کننده شیر و گوشت

اصفهان- پل تمدن- شش راه- جاده قهجاورستان- روبروی روستای هفت شویه

031-35299028

031-35299027

8164187618

novinfoodeh@yahoo.com

www.foudehco.com

foudeh sepahan dairy farm

mohammad jafar foudeh

Produserer of milk and meat

Isfahan- Tamadon Bridge- Shesh rah- Qahjavarestan road- infront of Haft 

Shuyeh village

031-35299028

031-35299027

8164187618

novinfoodeh@yahoo.com

 www.foudehco.com

     

صدر آزما سپاهان

علی روانستان

طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی و کشاورزی

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی- شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان- ساختمان امید- پالک 206

031-31317600

031-33876656

8415682937

sadrazma1399@gmail.com

www.sadrazma.com

sadr azma sepahan

Ali Ravanestan

Design & Manufacturing of Agri Husbandry and Industrial Machines

No:206- Omid.Science & Technology Town- University of Technology Blvd : 

Isfahan-Iran

031-31317600

031-33876656

8415682937

sadrazma1399@gmail.com

www.sadrazma.com
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طیوران صنعت شهریار

امید مختاری

تولید لوازم و تجهیزات فول اتوماتیک صنعت دام و طیور

تهران شهریار خیابان شهید رزاق دوست کوچه ابریشم پالک 14

021-65263035

021-65266737

3351833137

naadiyam1374@gmail.com

 

TOYURAN SANAT SHAHRYAR

Omid mokhtari

Production of full automatic supplies and equipment for livestock and poultry industry

No.14AbroshamAlley Razagh Dost St.,Shahriyar,Tehran,,Iran

021-65263035

021-65266737

3351833137

naadiyam1374@gmail.com

     

فارس کشت افزار

جمال کاوه

تولید ماشین االت کشاورزی و دامپروری

شیراز بلوار والیت خیابان امانت شرکت فار کشت افزار

071-37419633

071-37419633

7159754355

fyazdani.06@gmail.com

farmkaveh.com

fars kesht afzar

jamal kaveh

production of agricultural and livestock machinery

shiraz-velayat  blvd.

071-37419633

071-37419633

7159754355

fyazdani.06@gmail.com

farmkaveh.com
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فن آور تهویه آراد

مهدی خمسه

سیستمهای گرمایشی ,جت هیتر

قزوین شهرک صنعتی لیا بلوار صنعتگران خیابان استاندارد 2 پالک 558

028-4-33454982

028-4-33454982

3449134916

aradheater@gmail.com

www.aradheater.com

fan avar tahvieh arad

mehdi khamse

Heating equipments ,jet heaters

NO558,standard 2 street,BLVD sanatgaran,liya industrial city,Qazvin,iran

028-33454982-4

028-33454982-4

3449134916

aradheater@gmail.com

www.aradheater.com

     

کارانوژن آپادانا

محمد براتی

خدمات اصالح نژاد دام

اصفهان خیابان پروین اعتصامی ساختمان 88 واحد 3

031-35555678

031-35555679

8157956669

Info@karanogen.com

Www.karanogen.com

APADANA KARANOGEN

Barati mohammad

Livestock breeding services

Isfahan Parvin etesami st bulding88 Unit 3

031-35555678

031-35555679

8157956669

Info@karanogen.com

Www.karanogen.com
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کارخانه دامداران داالنكوه

علیرضا محمودی

تولید خوراک دام مکمل و کنسانتره

اصفهان ، داران جنب هنرستان کشاورزی سروش

0313-6733210

0313367-6733212

8174615313

Dalankooh.co@gmail.com

Www.dalankooh.com

Damdaran dalankooh Factory

Alireza Mahmoodi

Production of animal feed,Supplements and concenstrates

Damdaran dalankooh Factory, Daran,Isfahan,Iran

0313-6733210

0313367-6733212

8174615313

Dalankooh.co@gmail.com

Www.dalankooh.com

     

کاردینو

علیرضا علیخانی

تامین کننده تجهیزات مرغداری و گلخانه

یزد-بلوار باهنر-نرسیده به میدان امام حسین-کوچه جنب بانک ملی-روبروی شرکت تعاونی مرغداران-

035-37267661

 

 

 

Cardino

Alireza Alikhani

Supplier of poultry and greenhouse equipment

In front of poultry cooperative Alley next to Bank Meli, not far from Imam 

Hossein Square, Bahonar Boulevard,Yazd

035-37267661
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کام یاب کاران سپنتا

امید رفیعی

تولید تجهیزات دامپروری )به صورت تخصص دستگاه پاستور آغوز ،دارای گواهی ثبت اختراع(

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان شیخ بهایی واحد 141

031-33931153

031-33872397

8415683031

shirmak-co.istt.ir

www.shirmak.com

kamyab karan sepanta

omid rafiei

Production of livestock equipment

No.141 sheikhbahaiei building  Isfahan Science & Technology Town, Isfahan 

University of Technology Blvd, Isfahan, IRAN

031-33931153

031-33872397

8415683031

shirmak-co.istt.ir

www.shirmak.com

     

کتابسرای بهدام

محمد رضا راتق

کتاب های تخصصی کشاورزی و دام وطیور

اصفهان میدان شهدا ابتدای خیابان ابن سینا سمت راست پالک 234

031-34474644

031-34485821

8148645484

info@behdam.com

Behdam.com

Librarian Behdam

Mohammad Reza Rategh

Specialized books on agriculture, livestock and poultry

No. 234, Ebne Sina St., Shohada Sq., Isfahan, Iran

031-34474644

031-34485821

8148645484

info@behdam.com

Behdam.com

     



112113

کشت و دام ده

هوشنگ فالمرزی

فروش تجهیزات مرغداری ،دامداری، ماشین های جوجه کشی

آدرس فروشگاه کشت و دام ده )فروش دستگاه جوجه کشی وتجهیزات دام و طیور(  اصفهان -میدان 

ارتش -ابتدای خیابان ارتش جنب بانک سینا نبش کوچه 30 

031-36200148

031-36200141

8174754965

 

 

Kesht dam deh

Hoshang  falamarzi

Incubator/poultry/livestock

No 30-artesh st-esfahan -iran

031-36200148

031-36200141

8174754965

 

     

کشت و دامداری فكا

هادی جودکی

کشاورزی و دامپروری

اصفهان، کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجدالکعبه خلیج فارس 31 جاده اختصاصی شرکت 

فکا، شرکت کشت و دامداری فکا

031-36548051

031-36548061

8169184111

info@fkaco.ir

www.fkaco.ir

FKA agriculture and animal husbandry co

Hadi Joudaki

agriculture and animal husbandry

FKA farm, Special Road, After Masjed Al Ka'beh, 16 Km on Isfahan/Shiraz 

Road, IRAN

031-36548051

031-36548061

8169184111

info@fkaco.ir

www.fkaco.ir
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کناز

حسین عبدالملکی

فن و مه پاش

شهریار کیلومتر 2 جاده آدران

021-65523624

021-65523624

3168945549

Abdolmaleki.hossein@gmail.com

www.konaz.ir

Konaz Group

Hossein Abdolmaleki

Dairy cattle ventilation

2nd km of Shahryar to Aderan road

021-65523624

021-65523624

3168945549

Abdolmaleki.hossein@gmail.com

www.konaz.ir

     

کوالن سل

مجید احمدی ارشاد

تولید کننده پد سلولزی

کرج مهرشهر بلوار ارم خیابان شبنم شبنم یکم شمالی مجتمع نیکو طبقه اول واحد3

026-8-34252751

026-34252759

3186659845

Info@koolancel.ir

www.koolacel.com

koolancel

Majid ahmadi Ershad

cooling pad producer

No. 3, 1st Floor, NIKU Complex, 1st shabnam street, ERAM Blvd., 

MEHRSHAHR, Alborz

026-34252751-8

026-34252759

3186659845

Info@koolancel.ir

www.koolacel.com
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کیمیا پودرسازان آسیا

منصور کیوان آرا

شیرخشک گوساله وگوسفندوبز.پودرآب پنیر و محصوالت مرتبط

اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان بوعلی. چهارم پالک 479

031-4-45643543

031-4-45643543

8333114985

kimiapowder@gmail.com

www.kimapoodrasia.com

Kimia Powder Makers Asia

Mansoor Keivan Ara

Beef and sheep milk powder. Cheese powder and related products

Isfahan, Morche Khort Industrial Town, 4th Bouali St., No. 479

031-45643543-4

031-45643543-4

8333114985

kimiapowder@gmail.com

www.kimapoodrasia.com

     

گروه بین المللی نصر سپهر

عالمرضا سفیدگر

صدور خدمات فنی و مهندسی و تولید بذر و کشت محصوالت گلخانه ای، آبزی پروری و انجام مطالعات 

در این زمینه ها.

تهران.میدان ونک.خیابان توانیز شمالی.نرسیده به پل توانیز.کوچه گیتا.انتهای آرمان.پالک 1/2.طبقه 

چهارم دفتراصفهان، خیابان امام خمینی.خیابان بسیج.

  31-33246581                                                 31-33246419

8189114478

Info@nasrsepehr.com

www.nasrsepehr.com

Nasr Sepehr International

Gholamreza.Sefidgar

Issuing the technical and engineering, agricultural and aquaculture services 

and investment in the aforementioned areas

Tehran,4th floorNo,2/1.Arman St.North. Tehran.Ave,Vanak Sq.Tehran.Iran. 

Isfahan Office:Basij St,Imam Khomeini Av.Iran.

31-33246419                                                31-33246581

8189114478

Info@nasrsepehr.com

www.nasrsepehr.com
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گروه چیتیكا

دکتر آرش هادوی

تولید کننده تخصصی افزودنی های خوراک دام و طیور و آبزیان

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی مشهد - بزرگراه آسیایی

051-02147621818    -    38823939

051-36672142

9187913151

INFO@CHITIKACO.COM

WWW. CHITIKACO . COM

chitika group

PHD.ARASH HADAVI

PRODUCER TOXIN BINDER PELET BINDER AND MICRONUTRIENT OF 

ANIMAL AND POULTRY

HIGHWAY ASHRAFI ESFAHANI - TEHRAN HIGHWAY  ASIAEE - MASHHAD

051-38823939  -  02147621818

051-36672142

9187913151

INFO@CHITIKACO.COM

WWW. CHITIKACO . COM

     

گروه شرکت های زانیار

محمد امین تقی وند

تولید کننده خوراک گاو شیری و محصوالت دامپزشکی - وارد کننده اتوماسیون دامپروری و فناوری 

های شیردوشی و خدمات پس از فروش

تهران، کیلومتر هفده اتوبان فتح، خیابان نخل)56( پالک 1

021-44192119

021-117-44192119

3788154451

info@xaniarco.com

www.xaniarco.com

Xaniar Group

Mohammad Amin Taghivand

Manufacturers of dairy cattle feed supplements, Importers of dairy farm 
automation systems & milking machines, and After-sales service & after-
market supplies

No.1, Nakhl (56th) ave , Fath highway, Tehran, Iran

021-44192119

021-44192119-117

3788154451

info@xaniarco.com

www.xaniarco.com
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گروه صنعتی دامیار

مصطفی ابراهیمی

تجهیزات خنک کننده و ماشین آالت دامداری

شهریار میدان معلم مجتمع فرهادی طبقه اول واحد 3

021-65268932

021-65298932

3351619871

damyar.ebrahimi@gmail.com

www.damiyar.ir

damyar co

mostafa ebrahimi

cooling equipment-livestock machinery

num3-first floor--farhadi building-moalem square-shahriar

021-65268932

021-65298932

3351619871

damyar.ebrahimi@gmail.com

www.damiyar.ir

     

گروه صنعتی شریفی

مهدی شریفی

تولید کننده ماشین آالت و ادوات کشاورزی

تهران رباط کریم  شهرک صنعتی  ده حسن  خیابان گلستان 7  پالک 23

021-661273

 

 

 

 021-661273
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گروه صنعتی شهدینه آران

علی اکبر نصیری

خوراک دام و طیور و آبزیان

کیلومتر 35 جاده اصفهان تهران ، روبروی شهرک صنعتی مورچه خورت)اسنوا(

031-45644422

031-45644422

8331174364

info@golshahdco.com

www.golshahdco.com

Shahdineh Aran Industrial Group

Ali Akbar Nasiri

Livestock, poultry and aquatic feed

Opposite side of Snowa Co. Near Morchekhort Indusrial Town , Isfahan-

Tehran Freeway , Isfahan , Iran

031-45644422

031-45644422

8331174364

info@golshahdco.com

www.golshahdco.com

     

گروه صنعتی ماشین توزین

امین پورکبیریان

نمایشگر وزن و لودسل فیدرمیکسر ،سیستم کنترل و مدیریت خوراک دام

اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی شهرک علمی و تحقیقاتی ساختمان فن آفرینی 2 واحد 240

031-33932322

8415683111

matozco@gmail.com

Www.Matoz-co.com

Matoz

Amin Pourkabirian

indicator & Loadcell &Tmr

IRAN, Isfahan, Isfahan Science & Technology Town (istt)

031-33932322

8415683111

matozco@gmail.com

Www.Matoz-co.com
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گروه کارخانجات کانكریت)اسپرلوس پرگاس ونداد(

دکتر سعید هادوي

تولیدکننده مکمل و افزودنی های خوراک دام - طیور -آبزیان و پرندگان زینتی

تهران-خیابان فرمانیه-الدن

021-26138408

021-26137239

1953744753

Concrete_group

Www.concretecompany.ir

Concrete

Dr saeed Hadavi

Manufacturer of livestock and poultry feed supplements

Iran Tehran farmanieh st

021-26138408

021-26137239

1953744753

Concrete_group

Www.concretecompany.ir

     

گروه مالكی

مرتضی مالکی
سامانه اطالع رسانی و اخبار، بازاریابی و فروش محصوالت، تبلیغات و معرفی محصول در بخـشهای کشاورزی، صنعت دام، طیور و آبزیان، اعالم 

قیمتها بصورت روزانه و فروشگاه آنالین

تهران خیابان جمهوری  ابتدای خیابان دانشگاه شمالی  پالک 35

021-66427129

 

 

 

 021-66427129
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ماشین سازی اراک

جعفر صفری
صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، صنایع معدنی و فوالد، تاسیسات حرارتی و دیگ های بخار، ریخته گری آلیاژی و آهنگری، نیروگاه ها و انرژی های 

تجدید پذیر، پل، سازه های فلزی و تاسیسات بندری

اراک، میدان صنعت

086-33130031

086-33133020

3818997888

info@msa.ir

www.msa.ir

Machine Sazi Arak

Jafar Safari
Oil, Gas, Refining and Petrochemical Industries، Mineral and Steel Industries،Heating Facilities and Boilers, Alloy Casting 

and Forging, Renewable Power Plants and Energies, Bridge, Steel Structures and Port Facilities

Sanaat Sq., Arak, Iran

086-33130031

086-33133020

3818997888

info@msa.ir

www.msa.ir

     

ماشین صنعت سورنا

سید مجتبی حسینی

تولیدکننده ادوات کشاورزی و دامپروری و قطعات صنعتی

اصفهان- نجف آباد- کیلومتر 5 جاده فوالدشهر- شهرک صنعتی نجف آباد2

031-4-42693421

031-4-42693421

8585166168

sorena_ir@yahoo.com

www.sorena.co

Sorena Industrial Machinery

Seyed Mojtaba Hosseini

Manufacturer of Agricultural and Animal Husbandry Machinery and Industrial Parts

Najaf abad2 industrial Zone- Isfahan- Iran

031-42693421-4

031-42693421-4

8585166168

sorena_ir@yahoo.com

www.sorena.co
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ماکسی فن

مجید حاج هاشمی

سیستمهای تهویه

شهرک صنعتی امیر کبیر بلوک نوزده

031-33867948

031-33874084

8195149854

  Faracontrol.ain2015@gmail.com

 

Maxi fan

Majid Haj Hashemi

Ventilation system

Bl19amir labor industrial zone isfahan

031-33867948

031-33874084

8195149854

Faracontrol.ain2015@gmail.com

ماهیان زینتی فتال پور

محمد جواد فتال پور

تولید ماهیان زینتی

کاشان . بلوار مالصدرا . مزرعه مالحبیب

031-55235506

09133620756

8717688735

  mjf8250121@gmail.com

 

Fattalpour ornamental fish

Mohammad Javad Fattalpour

Reproduction and breeding of ornamental fish

kashan.Mullasadra Blv.Mollhabib farm

031-55235506

09133620756

8717688735

mjf8250121@gmail.com
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مجتمع تولیدی خدماتی بهدام

محمد رضا راتق

خدمات دام و طیور و تلقیح مصنوعی

اصفهان میدان شهدا ابتدای خیابان ابن سینا سمت راست پالک 234

031-34474644

031-34485821

8148645484

info@behdam.com

Behdam.com

Behdam

Mohammad Reza Rategh

Livestock & Poultry services & Artificial Insemination

No. 234, Ebne Sina St., Shohada Sq., Isfahan, Iran

031-34474644

031-34485821

8148645484

info@behdam.com

Behdam.com

     

محمدعلی قادریان

محمدعلی قادریان

خدمات دامپروری

اصفهان خیابان ابن سینا پالک234

031-4474644

031-4485821

8148645484

mhmdlyqadryan@gmail.com

 

Mohammad ali ghaderian

Mohammadalighaderian

No.234.Ebne sina St.Shohda Sq..Isfahan.Iran

031-4474644

031-4485821

8148645484

mhmdlyqadryan@gmail.com

   -------------------  
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مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

رضا جمشیدیان

تامین مالی برای تسهیل گیرندگان و سرمایه گذاران و حمایت ویژه از طرح های اولویت دار بخش کشاورزی

 اصفهان خیابان شهید استاد مطهری حد فاصل پل فلزی و پل آذر

031-32335831

031-32350711

8133818473

10@agri-bank.com

www.bki.ir.@keshavarzibank

Directorate of Bank Keshavarzi Esfahan Branches

Reza Jamshidian

Finance facilities and special support for Agri-prioritised projects

Motahhari st.po.cod :81338-18475,Esfahan,Iran

031-32335831

031-32350711

8133818473

10@agri-bank.com

www.bki.ir.@keshavarzibank

     

مرکز اصالح نژاد و تكثیر مرغ بومی

مهندس خسرو جهانبخش

مزرعه مرغ مادر بومی و فعالیت های اصالح نژادی

اتوبان اصفهان شیراز-کیلومتر11 جاده قلعه شور- بعد از روستا کبوتر آباد

031-38662022

031-38662022

8168188312

 

 

Center for breeding and reproduction of native chickens

khosro jahanbakhh

Indigenous mother chicken farm and breeding activities

Isfahan-Shiraz highway, 11 km from Qaleh-e-Shoor road, after Kabutarabad 

village

031-38662022

031-38662022

8168188312
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مرکز دامپروری و اصالح نژاد بهگزین

بهزاد محمدی

تجهیزات و موادژنتیکی و خدمات فنی مهندسی دامپروری

اصفهان - خیابان هزارجریب - خیابان کارگر - خیابان شهید مهدوی

031-36696252

031-36698478

8169665314

hoomaanmohammadi10@gmail.com

www.behgozinco.com

Behgozin Animal Husbandry and Breeding Center

Behzad Mohammadi

Genetic equipment and materials and technical services

Esfahan -  Hezarjarib - Kargar street -

031-36696252

031-36698478

8169665314

hoomaanmohammadi10@gmail.com

www.behgozinco.com

     

موسسه حسابداری حسابیار دقیق اسپادانا

وحید تنگستانی

خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ،سیستم های مدیریت اطالعات و نرم افزارهای حسابداری ،سیستم های 

حضور و غیاب و کنترل تردد

اصفهان هشت بهشت شرقی

031-31114

031-31114

8157835881

info@hesabyarco.com

hesabyarco.com

HESABYAR DAGHIGH ESPADANA Accounting Institute

Vahid Tangestani

Financial and tax consulting services, information management systems and 

accounting software, attendance systems and traffic control

Estern HASHTBEHESHT,Isfahan

031-31114

031-31114

8157835881

info@hesabyarco.com

hesabyarco.com
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مینو مهرگان مهام

مهندس وحید شعبانیان

خوراک وافزودنی های دام وطیور

قم ، خیابان زنبیل آباد ، بین کوچه 29 و 31، ساختمان پارسا

0253-2920099

0253-)128(2920099

3716936669

www.minoo.mehregan.maham@gmail.com

www.minoo.mehregan.maham@gmail.com

Minoo Mehregan Maham

Engineer Vahid Shabanian

Livestock and poultry feed and supplements

Qom, Zanbilabad street, between 29th and 31st alleys, Parsa building

0253-2920099

0253-2920099(128)

3716936669

www.minoo.mehregan.maham@gmail.com

www.minoo.mehregan.maham@gmail.com

     

ناظران هوشمند پاسارگاد

حمید امینی

آیتی

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل خیابان ملک و گلزار، روبرو کوچه 20، ساختمان 3030

031-31313030

031-31313030

8154753193

nhpcompany031@gmail.com

Rayabaan.com

Nazeran Hoshmand Pasargad

Hamid Amini

IT

Isfahan, Hasht Behesht Gharbi St., between Malek and Golzar St., in front of 

Alley 20, Building 3030

031-31313030

031-31313030

8154753193

nhpcompany031@gmail.com

Rayabaan.com
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نوآوران واکسن زیتون اصفهان

حسن نیلی احمدآبادی

خدمات دامپروری و دامپزشکی

اصفهان- میدان الله-خیابان پروین- خیابان شهید رضاییان-کوچه طالقانی 1-پالک 62

031-35591831

031-35591833

8198887141

zeitoonisfahan@yahoo.com

zeitoonisfahan.ir

Zeitoon Isfahan vaccine Innovators Company

Hasan Nili

Livestock and veterinary services

No. 62, Taleghani Alley, Shahid Rezaian St., Parvin St., Laleh Sq., Isfahan

031-35591831

031-35591833

8198887141

zeitoonisfahan@yahoo.com

zeitoonisfahan.ir

     

نوین تصفیه

گل احمر

قم میدان آزادگان-بلوار نواب صفوی- بعداز کوی 11

025-36650506

3719913175

 

 

025-36650506

3719913175 
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نوین رشد شهران فوده

محمد علی فوده

تولیدکننده انواع جایگزین شیر دامی، توکسین بایندر و انواع مکمل های دامی

دفتر مرکزی: اصفهان- پل تمدن- شش راه- جاده قهجاورستان- روبروی روستای هفت شویه

دفتر تهران: ولنجک- ابتدای خیابان درکه- پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی- طبقه اول - واحد 110

031-35299029

031-35299030

8164187618

novinfoodeh@yahoo.com

www.foudehco.com

Novin Roshd Foudeh

mohammad ali foudeh

Manufacturer of animal milks replacer, toxin binder and animal supplements

central office: Isfahan - Tamadon Bridge - Shesh Rah - .Qahjavaristan Road - in front of Haft Shuyeh village

Tehran Office: Velenjak, at the beginning of Darkeh Street, Shahid Beheshti University Science and Technology 

Park, first floor, Unit 110

031-35299029

031-35299030

8164187618

novinfoodeh@yahoo.com

www.foudehco.com

     

نیكان پیشه کیان

پارسا سلیمانی

تاسیسات صنعتی ، سیستم های بخار ، دیگ های بخار و آبگرم فایر تیوب

اراک - انتهای خیابان امام خمینی )ره(- نرسیده به کوچه گلستان - روبروی بانک صنعت و معدن

086-6-34773892

086-34773897

3816-85397

npkco.ir@gmail.com

 

Nikan Pishe Kian

Parsa Soleymani

Steam and hot water boilers and boilers room equipments

Arak , Emam khomeini st , Golestan Alley

086-34773892-6

086-34773897

85397-3816

npkco.ir@gmail.com
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هلدینگ تولیدی بازرگانی پارسا

مهندس وحید شعبانیان

خوراک دام وطیور و آبزیان

قم ، خیابان شهید صدوقی )زنبیل آباد( بین کوچه 29 و31 ، جنب امالک شاهد ، ساختمان پارسا

0253-2920099

0253-)128(2920099

3716936669

www.persia.fat@gmail.com

parsals.ir

Parsa Commercial Production Holding

Engineer Vahid Shabanian

livestok poultry and aquatic feed

Qom, Shahid Sadoughi St. (Zanbilabad) between 29th and 31st Alley, next to 

Shahed Real Estate, Pars Building

0253-2920099

0253-2920099(128)

3716936669

www.persia.fat@gmail.com

parsals.ir

     

هلدینگ دارویی بایر افالک

مسلم خلیل ارجمندی

داروهای دامپزشکی

تهران .جاده قدیم ساوه . نرسیده به رباط کریم . شهرک صنعتی نصیر آباد . خیابان سرو 12. پالک 6

021-56392131

021-56392137

3113333354

Info.hayatgostarasia@gmail .com

 

Bayer Aflak Pharmaceutical Holding

moslem khalil argmandi

Veterinary medicine

Tehran. Old SAVEH road has not reached ROBAT Karim. NAsirabad industrial 

town. 12 Sarv St., No. 6

021-56392131

021-56392137

3113333354

Info.hayatgostarasia@gmail .com

     



معرفی استان اصفهان

اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، استاِن گنبدهای فیروزه ای، دیواره های اسلیمی، پل های معروف و بناهای 
کم نظیر در مرکز ایران است.

این استان با جمیعتی برابر با 5 میلیون و 120 هزار نفر)سرشماری سال 95( سومین استان پرجمعیت کشور و با مساحتی 
برابر با 107 هزار و 45 کیلومتر مربع ششمین استان پهناور ایران است.

براساس آخرین تقسیمات کشوری، استان اصفهان دارای 24 شهرستان می باشد. بخش بزرگی از مساحت این استان 
پوشیده از کویر و بیابان است که در سال های گذشته به دلیل خشکسالی  به مساحت آن  افزوده شده است. 

موقعیت مکانی ویژه استان اصفهان)قرار گرفتن در مرکز کشور و در مسیر راه های ترانزیتی شمال-جنوب و شرق- غرب 
و همجواری با 9 استان دیگر، وجود ظرفیت های قوی کارآفرینی رو به رشد، برخورداری از جاذبه های گردشگری در 
زمینه های تاریخی، طبیعی و انسان ساخت با ارزش ملی و فراملی و وجود بیش از پنج هزار اثر تاریخی غیرمنقول و ده 
هزار اثر شناخته شده منقول بازمانده از ادوار مختلف در جای جای استان و نیز چشم اندازها و گردشگاههای طبیعی و یا 
احداث شده طی سالهای اخیر در حاشیه رودخانه زاینده رود و مناظر حاشیه آن و تبدیل استان به عنوان یک قطب مهم 

گردشگری کشور، تنها بخشی از مهمترین فرصت ها و قابلیت های این استان پهناور می باشد.

اهمیت استان اصفهان در چرخه تولید فرآورده های خام دامی کشور

رتبه اول تولید شیر خام کشور -

رتبه اول تولید گوشت بوقلمون در کشور -

رتبه اول تولید تخم مرغ کشور -

رتبه سوم تولید عسل کشور -

رتبه سوم گوشت شترمرغ کشور -

رتبه سوم تولید گوشت مرغ کشور -

رتبه پنج تولید گوشت قرمز -

امور دام و تولید محصوالت دامی

 وضعیت  واحدهای  پرورش دام ، عملکرد و رتبه های کشوری 

استان اصفهان یکی از قطب های مهم تولید محصوالت دامی در کشور است که با وجود دامداران سخت کوش و هوشمند 
توانسته است از نظر تولید شیر خام در کشور رتبه اول را با تولید سالیانه  حدود 1 میلیون و485 هزارتن و همچنین رتبه 
ی اول در زمینه تولید شیر به ازای هر رأس گاو شیری را کسب نماید و با تولید 71 هزار تن گوشت قرمز در سال رتبه 
سوم کشوري را به خود اختصاص داده است. استان از نظر تعداد گاوداری های شیری و ارزش اصالحی گاو شیری اصیل 

و همچنین از نظر افزایش بهره وری در گاوداریهای صنعتی رتبه اول کشور را نیز دارا می باشد. 

درراستای افزایش بهره وری واقتصادی شدن پرورش گوسفند وبز وازدیاد تولید گوشت قرمز وشیر بز،با اجرای طرح 
اصالح نژاد گوسفند وبز درواحدهای بسته از طریق تالقی باگوسفند اصیل رومانوف وبز های اصیل سانن وآلپاین زمینه 

های مساعد فراهم شده ویک پایگاه اصالح نژادی گوسفند وبز در استان راه اندازی شده است.      



برخی اقدامات مهم انجام شده در امور دام:

-ساماندهی شبکه تلقیح مصنوعی استان با تشکیل انجمن صنفی مأموران مجاز تلقیح مصنوعی، به منظور توسعه 
عملیات اصالح نژادی در دامداری های روستایی و خدمات رسانی بهتر و بیشتر به واحدهای دامی روستایی

-راه اندازی پایگاه اصالح نژاد دام سبک استان، به منظور توسعه ی عملیات اصالح نژادی گوسفند وبز با مشارکت اتحادیه 
وشرکت به منظور ساماندهی تولید،برند سازی و عرضه گوشت قرمز تولیدی استان در بازارهای داخلی و صادرات آن و 

بازگشت ارزش افزوده حاصل از آن به حساب تولید کنندگان. 

   

در استان چندین مرکز تخصصی پرورش تلیسه شیری وجود دارد که تأمین کننده ی تلیسه ممتاز برای سایر استانها می 
باشد، همچنین اولین مراکز تولید جنین وسلول)مواد ژنی( گاو ماده شیری برترایجاد شده است و جنین های برترتولیدی 

به سایر استانها جهت انتقال جنین در گله های شیری صادر می گردد.

جدول آمار و عملکرد امور دام استان
تعداد / مقدارواحدنام دام / محصول

3500000راسدام سبک)گوسفند و بز(

596000راسدام سنگین )گاو و گوساله(
10000نفرشتر

71000تنتولیدگوشت قرمز سال 99

1485000تنتولید شیرخام سال 99



9- بستر سازی مناسب بمنظور توسعه پرورش ماهیان خاویاری با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه ارزشمند در مناطق 
مستعد استان که تا کنون 4 مورد مجوز پرورش این گونه ارزشمند به ظرفیت 40تن صادر گردیده است

10- نظارت بر عرضه و توزیع انواع ماهیان در مراکز عرضه و فروش ماهی و بازارچه های آبزیان استان و بر گزاری 
فعالیتهای متنوع در جهت افزایش سرانه مصرف  آبزیان استان

که شامل اجرای نمایشگاههای تخصصی شیالت ،برگزاری همایش های علمی و جشنوراه های انتخاب بهتری غذا ی 
آبزیان فمسابقات علمی و فرهنگی با موضوعات مصرف آبزیان در مدارس و آموزشگاههای استان

11- بازدید و نظارت بر مزارع شیالتی  و جلوگیری از تخلفات  آبزی پروری   وهماهنگی بر صدور مجوز جهت فعالیتهای 
آبزی پروری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و شرکت های  خدمات مشاوره وغیر دولتی شیالتی استان  : در 

صورت ارائه مدارک  پروانه بهره برداری معتبرآب ، و مالکیت ملکی محل اجرای طرح

12- توسعه و ترویج پرورش انواع گونه های آبزی مانند آرتمیا ، جلبک اسپرولینا ،گیاهان آبزی در مناطق مستعد استان

چکیده دستاوردها و برنامه های توسعه مدیریت شیالت و امور آبزیان استان

1- شناسایی پتانسیلهای پرورش ماهیان سرد آبی در مناطق مختلف استان انجام پی گیری های الزم بمنظور توسعه 
کمی و کیفی این گونه مهم و ارزشمند که حاصل این برنامه ریزی تولید بیش از 8900تن ماهی سرد آبی تا پایان سال 

99بوده است
2- توسعه و ترویج استفاده از استعدادهای ابزی پروری استان در زمینه پرورش ماهیان گرم آبی)کپور ماهیان( در مناطق 
مستعد پرورش این گونه آبزی و افزایش بهره وری منابع آب با با پرورش این گونه که حاصل این تالش تولید بیش از 
1873تن ماهیان گرم آبی در مناطق مستعد استان و بویژه در استخرهای ذخیره اب کشاورزی و منابع آبی استان  تا 

پایان سال 1399بوده است
3- توسعه صنعت مهم و سود آور تکثیر و پرورش ماهیان زینتی از  درچهار چوب فعالیتهای علمی و تجربی در جهت 
تولیدات گونه های وارداتی و و مطابق با استانداردهای جهانی که حاصل این فعالیت های مستمر صدور بیش از 400 فقره 
مجوز تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی در استان و تولید بیش از 66 میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی در سال 1399 بوده 
است  و همچنین  پیگیری های مستمر در جهت احداث شهرک ماهیان زینتی کاشان که فاز اول اجرایی آن آغاز گردیده
4- فراهم نمودن بستر مناسب بمنظور دستیابی به علوم و فنون استحصال تخم چشم زده تمام ماده ایرانی  در استان با 
تالش بخش خصوصی با همکاری  علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در مزرعه شایان قزل نگین فریدونشهر  و تولید بیش 

از 30 میلیون تخم چشم زده تمام ماده ایرانی در سال 1399 در این مرکز
5- اجرای طرحها ی متنوع پرورش ماهی در منابع ابی استان از جمله طرح پرورش ماهی در قفس که در چند مورد از 

منابع آبی پشت سدها به اجرا گذاشته شده است
6- حمایت و پیگیری های فنی بمنظور تولید و پرورش زالوی طبی در استان و حمایت از  شکل گیری اولین شرکت 

تعاونی پرورش دهند گان زالوی طبی کشور در استان تعاونی پرورش و تولید زالوی طبی استان
7- برنامه  ریزی و ترویج و توسعه مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهی که با هدف افزایش بهره وری از منابع آب و 

افزایش در آمد در این مزارع می بااشد
8- تشکیل و فعال شدن کمیته های تخصصی شیالت در شهرستان های استان اصفهان  بصورت منطقه ایی در شهرستان 

های مستعد آبزی پروری که در زمینه شیالت و متنوعات آن شاخص هستند.



سیاست های بخش امور طیور معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد استان اصفهان

11-  با توجه به روند رو به افزایش تولیدات طیور در زمینه تأمین، تولید و توزیع محصوالت نهایی و همچنین پیشرفت 
هاي مدیریتي که در زمینه نحوة ادارة بنگاه هاي فعال در صنعت صورت پذیرفته است، ایجاد ساختارهای جدید متناسب 
با وضعیت کنونی صنعت را اجتناب ناپذیر می نماید. ساماندهی واحدهای پرورشی طیور غیر مجاز، اجراي تغییرات به 
منظور دستیابي به توسعه پایدار همراه با رقابت پذیرترکردن این صنعت است، به گونه اي که حجم تسهیالت بانکي، یارانه 

ها و همچنین نگاه به صادرات براساس استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود شکل بگیرد

12- شناسایی، هویت بخشیدن و حمایت از شرکت های دارای ساختار تولید زنجیره ای در راستای ساماندهی و  بهبود 
مستمر محیط کسب و کار از سیاستهای بخش امور طیور معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد استان اصفهان است. 

در این راستا زنجیره های تولید در استان معرفی می گردند.

واحدهای پرورش طیور، سایر ماکیان و زنبورعسل استان اصفهان ، عملکرد و رتبه کشوری

توضیحاتتعدادنوع زنجیره

از 3 زنجیره فعال تولید گوشت بوقلمون در کشور 2 زنجیره در 2 زنجیرهتولید گوشت بوقلمون
استان اصفهان می باشند

1 زنجیرهتولید گوشت مرغ



تاریخچه دامپزشکی استان اصفهان

در سال 1311 بدستور مرحوم دکتر حامدی مؤسس دانشگاه دامپزشکی در ایران دکتر پراین آلمانی که سرهنگ 
بازنشسته ارتش بود با هماهنگی سرهنگ علوی مقدم ، یک کالس شش ماهه واکسیناتوری را در آمادگاه پادگان 
اصفهان برگزار کرد که در این کالس آقایان مدبر صدری ، سامره ای ، شیمیست و صفوی بعنوان واکسیناتور تربیت 
شده و به منطقه عشایری شهرضا و سمیرم اعزام گردیدند. محور کار دامپزشکی در این زمان صرفاً واکسیناسیون بر 
علیه بیماری پلوروپونومونی واگیر بزان با واکسن فرموله تهیه شده در اصفهان و مبارزه علیه بیماری پیروپالسموز با ماده 
آکاپرین بود . در سال 1314 در خیابان چهارباغ فعلی ، باغ بزرگی اجاره شد و درمانگاه دامپزشکی به ریاست دکتر ناصح 
و با کمک دکتر پراین ، کارشناس درمانگاه ، کمالوند تکنسین و مترجم و حاج غالمرضائی تکنسین کشتارگاه ، شروع به 

کار نمود .

در سال 1317 دبیرستان دامپزشکی در تهران افتتاح و آقایان رضا صیرفی ، سرتیپی ، مرحوم روحانی و ارتفاعی به 
تهران رفته و در سال 1320 پس از فارغ التحصیل شدن از این دبیرستان ، به اصفهان مراجعت و در مناطق عشایری 
فریدن و سمیرم مشغول بکار شدند . در این زمان عالوه بر مبارزه بر علیه دو بیماری قبلی بر علیه بیماری شاربن و آبله 

نیز واکسیناسیون انجام می گرفت .
در سال 1323 اداره کشاورزی و دامپزشکی در خیابان منوچهری، استقرار یافت . در این زمان دکتر سیامک ریاست 
کشاورزی و دکتر ارشدی رئیس دامپزشکی بودند . همزمان با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1321 دکتر پراین به 
آلمان مهاجرت و مسئولیت دامپزشکی از دکتر ناصح به دکتر نجیمی و پس از آن به دکتر ارشدی سپرده شد . در این 
زمان دکتر خوش منش از دانشکده دامپزشکی کرج فارغ التحصیل و علیرغم تعهد خدمت بخاطر مشکالت اقتصادی 
- اجتماعی جنگ در دامپزشکی بکار گرفته نشد و باالجبار پس از هشت سال سرگردانی در آموزش و پرورش و بانک 
ملی در سال 1329 در شهرضا با مدرک کارشناسی به استخدام دامپزشکی درآمد . دکتر خوش منش پس از ده سال 
خدمت در شهرستان شهرضا و نجف آباد در سال 1339 به مسئولیت کلینیک دامپزشکی اصفهان گمارده شد . در این 
زمان دکتر دخانی معاون اداره دامپزشکی بود و به همراه کارمندان دیپلمه و واکسیناتور دامپزشکی ، آقایان ارتفاعی ، 
سرتیپی ، نطنزی ، مدبر صدری و رضا صیرفی ، کار پیشگیری علیه بیماریها را انجام می دادند . مروج تشخیص آبستنی 
در اصفهان آقای دکتر سید محمد طباطبائی بود که از تهران به اصفهان در رفت و آمد بود و بعد از آن دکتر خوش منش 

کار نامبرده را علمی تر دنبال نمود.

 اولین گاوداری صنعتی در سال 1335 توسط مرحوم محمد علی کازرونی در گلشهر اصفهان به سرپرستی آقای صیرفی 
تأسیس گردید که با استخدام آقای دکتر جاماسب ، دکتر غضنفرپور ، دکتر مدرسی ، دکتر آل احمد و آقایان دامادزاده 
ناصر برومند و تعدادی دیگر کار دامپزشکی شکل جدی تری بخود گرفت و کار خونگیری از گاو و گوسفند و مبارزه با 
بروسلوز )تب مالت( شروع گردید که پس از خونگیری در آزمایشگاه موقت دامپزشکی ، عملیات تشخیص انجام می 

گرفت .
با گسترش مرغداریها و گاوداریها ی صنعتی ، روز به روز بر حجم کار افزوده گردید و کارشناسان و کاردانها و تکنسینهای 

فارغ التحصیل از دانشگاههای مختلف، جذب ادارات دامپزشکی شدند.

معرفی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

هم اکنون اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با 311 نفر پرسنل شاغل در ادارات و واحدهای ستادی فنی و اداری و 24 
شبکه دامپزشکی شهرستانی، در خدمت مردم شریف استان بوده و نقش مؤثری در اقتصاد و بهداشت عمومی جامعه 

ایفا می نماید .
اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با  زمینی به مساحت قریب به 17 هزار متر مربع واقع در شهر اصفهان، بلوار کشاورز، 

شهرک امیریه جنب مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان استقرار دارد.

شبکه های دامپزشکی استان اصفهان در 24 شهرستان آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، برخوار، بوئین میاندشت، 
تیران و کرون، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فریدن، 
فریدون شهر، فالورجان، کاشان، گلپایگان، لنجان، مبارکه، نائین، نجف آباد، نطنز مستقر و با تمام توان در خدمت عموم 

مردم می باشند.

وسعت استان، باال بودن نسبی جمعیت دامی، وجود پتانسیل های مناسب پرورش انواع دام و طیور، بروز خشکسالی های 
مکرر و ... حجم قابل توجهی از فعالیت های دامپزشکی استان را تشکیل می دهد که لزوم برنامه ریزی های مناسب و 
کارآمد را از سوی مسئولین مربوطه استان می طلبد و اینکه تا کنون بسیاری از کانون های بیماری در استان کنترل و مهار 

شده است ماحصل این تالش ها و فعالیت هاست.

ایجاد زمینه های مناسب اشتغال برای بخش خصوصی که منجر به جذب مناسب فارغ التحصیالن مقاطع مختلف 
دامپزشکی شده است قابل تقدیر است. وجود مراکز متعدد درمانگاهی، مراکز مایه کوبی دام و طیور، آزمایشگاههای 
تشخیص دامپزشکی، مراکز تهیه و توزیع دارو و استقرار دامپزشک ناظر در کشتارگاه ها و مراکز پرورش، بسته بندی و 
نگهداری فراورده های خام دامی و فراورده های دارویی نشانگر موفقیت دامپزشکی در اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده 
و هست. در همین راستا اجرای پروژه های خرید خدمات از بخش خصوصی نشان دهنده تعامل مناسب بخش حاکمیتی 

با بخش خصوصی و همچنین توانمندی بخش خصوصی استان است.



توسعه اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و تالش مضاعف در اجرای دقیق وظایف قانونی دامپزشکی و همه و همه بیانگر 
بالندگی و روند روبه رشد دامپزشکی در عرصه های مختلف بهداشتی است که آینده ای روشن تر را برای دامپزشکی 
استان ترسیم خواهد کرد و البته در کنار همة این موارد همکاری، همدلی و حمایت های مالی و معنوی تمامی مسئولین 

استان راهگشای تمامی تنگناهای پیش رو خواهد بود.

آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان نیز با یک توانمندی باال به عنوان یک آزمایشگاه سطح 2 و معین 
کشوری، دارای بخش های کنترل کیفی و الیزای مواد غذایی، آنالیز شیمیایی، آنالیز دستگاهی پیشرفته، سرولوژی، 
مولکولی )HRM&RTPCR&PCR(، انگل شناسی، میکروبیولوژی مرضی)باکتری شناسی و قارچ شناسی(، تشخیص تست 
سریع سرمی مشمشه)CFT( بعنوان معین سازمان دامپزشکی کشور با پوشش استانهای چهار محال و بختیاری، خوزستان 

و مرکزی است.
آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان با بهره مندی از پرسنل فنی و مجرب موفق به جلب نظر کمیته ممیزی 
مرکز ملی تشخیص آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور شده و در ممیزی و صدور پروانه 

آزمایشگاه دامپزشکی و آزمایشگاههای همکار پیشرو می باشد.
این اداره کل بعنوان پیشتاز در اشتغالزایی و فعالیت هرچه مطلوب تر واحد های مرتبط دامپزشکی استان، ضمن نظارت 
الزم، با برون سپاری نمونه های آزمایشگاهی دریافتی، زمینه های اعتماد، اشتغالزایی و تسریع در روند تولید را محقق 

نموده است.
استقرار و فعالیت بالغ بر 28 آزمایشگاه بخش خصوصی دامپزشکی در سطح استان، تشخیص سریع مولکولی طیور 
20مورد آزمایش توسط آزمایشگاه های بخش دولتی و خصوصی )همکار و غیر همکار دامپزشکی( گوشه ای از فعالیت 
های دامپزشکی استان اصفهان در تشخیص بیماری ها، کشف تخلفات و تقلبات،  نظارت و کنترل کیفیت نهاده ها، مواد 

بیولوژیک و فرآورده های خام دامی در مسیر رونق تولید و صادرات می باشد.

در پایان به برخی اقدامات شاخص و دستاوردهای اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در سالیان اخیر می پردازیم.

ریشه کنی بیماری مهلک طاعون گاوی در سال 1390 پس از قریب 80 سال مبارزه با این بیماری ویروسی.

تغییر پروتکل های مبارزه با بیماری ها با توجه به صنعتی شدن دامداری ها و تعییر شرایط آب و هوایی و بروز بیماری 
های نوپدید و بازپدید.

استفاده از روش ها و تکنیک های نوین تشخیص آزمایشگاهی نظیر  PCR جهت شناسایی عوامل بیماری زا و ارائه 
راهکارهای مداخله ای مناسب.

واگذاری نزدیک به نیمی از واکسیناسیون دامها به مراکز واکسیناسیون غیر دولتی و واحدهای بزرگ دامداری و نظارت 
بر عملکرد آنها،.

کنترل موفق بیماری تب مالت)بروسلوز( در دامهای تحت پوشش طرح بروسلوز که ثمره آن کاهش چشمگیر موارد 
انسانی بیماری در سالهای اخیر بوده است.

کاهش 99 درصدی بروز بیماری لمپی اسکین در جمعیت دامی استان.

طراحی نصب و راه انداری اولین سامانه برخط کنترل زنجیره سرد ثابت و سیار واکسنها در کشور.

جمعیت دامی استان اصفهان برابر با 3 میلیون و 450 راس دام سبک و سنگین می باشد)دام سبک حدود 3 میلیون 
راس و دام سنگین نیز حدود 450 هزار راس( که سالیانه انجام بیش از 14 میلیون نوبت سر واکسیناسیون دام علیه انواع 
بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، حاصل تالش شبانه روزی فعالین دامپزشکی استان در راستای 

صیانت از سرمایه های ملی و ارتقاء سطح بهداشت و سالمت عمومی جامعه می باشد.

در سال گذشته تعداد 2 میلیون 942 هزار نوبت سر واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی، 2 میلیون و 200 هزار نوبت 
سر علیه بیماری آبله، یک میلیون و 488 هزار نوبت سر علیه بیماری شاربن، یک میلیون و 435 هزار نوبت سر علیه 
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، 547 هزار نوبت سر علیه بیماری بروسلوز یا تب مالت، 375 هزار نوبت سر علیه 
بیماری لمپی اسکین، واکسیناسیون 15 هزار قالده سگ علیه بیماری هاری، بیش از 171 هزار تست سل و 187 هزار 
نوبت سر خونگیری و... از جمیعت دامی، نشان از اهمیت دامپزشکی استان اصفهان در حوزه پیشگیری و مقابله با انواع 

بیماری ها می باشد.

استقرار بیش از 2 هزار و 400 واحد پرورش انواع طیور در سطح استان.

تزریق سالیانه بیش از 670 میلیون دز واکسن طیور در سطح استان.

تزریق بیش از 25 میلیون دز واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از سال 97 تاکنون.

پایش و مراقبت از بیش از 3 میلیون قطعه طیور بومی در سطح استان.

ساماندهی ساختار فنی و بهداشتی واحدهای پرورشی صنعتی بهداشتی طیور به منظور کاهش مصرف مواد ضد عفونی 
کننده، داروها و واکسن ها و کاهش ضریب تبدیل و همچنین ضریب افزایش بهره وری به همراه کاهش طول دوره پرورش.

برنامه ریزی تیم های تخصصی دامپزشکی به منظور پیشگیری از بروز و کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام 
به خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که از فصل پاییز سال 97 تا کنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر بروز 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح استان نداشته ایم.
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نمونه برداری سرمی و مولوکولی از طیور مشکوک و پیگیری در راستای ارتقاء سطح امکانات تشخیصی و سرعت عمل 
در تشخیص بیماری ها به ویژه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان.

نظارت های بهداشتی بر 81 میلیون قطعه جوجه ریزی، تولید 150 هزار تن تخم مرغ خوراکی، 9 هزار تن ماهی قزل آال، 
5 هزار تن عسل.

استان اصفهان با تولید سالیانه 60 میلیون قطعه انواع ماهیتان زینتی، رتبه اول کشور را دارد.

همکاری، راهنمایی، مشاوره علمی در تاسیس و صدور مجوز فعالیت: 266 درمانگاه، مرکز مایه کوبی و بیمارستان 
دامپزشکی بخش خصوصی، 124 داروخانه دامپزشکی، 32 واحد کارخانه تولید مکمل، دارو و دی کلسیم سازی در حوزه 

دامپزشکی، 21 شرکت پخش دارو دامپزشکی استانی و سراسری در سطح استان اصفهان .

سالیانه بیش از یک هزار بازدید کارشناسی از مراکز بخش خصوصی دامپزشکی در سطح استان.

سالیانه بیش از  یک هزار مورد رصد و پایش مواد اولیه، داروها و واکسن های وارداتی در سطح استان.

ایجاد اشتغال و بکارگیری بیش از 550 نفر دانش آموخته دامپزشکی به عنوان مسئول فنی و بهداشتی در مراکز تحت 
نظارت دامپزشکی استان.

نظارت بهداشتی بر  بیش از 300 واحد صنایع وابسته دام شامل کشتارگاه دام، طیور، کارخانه خوراک دام، طیور، آبزیان، 
واحد بسته بندی فرآورده های خام دامی، سردخانه نگهداری فرآورده های خام دامی، مراکز جمع آوری شیر و واحد 

تبدیل ضایعات در سطح استان اصفهان.

عملیات بازرسی و نظارت بهداشتی بر کشتار سالیانه نزدیک به  2 میلیون  راس دام سبک، بیش از 70 هزار راس دام 
سنگین و بیش از 60 میلیون قطعه انواع طیور در سطح 49 باب کشتارگاه دام و طیور استان.

سالیانه بیش از 150 هزار بازرسی کارشناسان دامپزشکی از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده خام دامی در 
سطح استان.

تعطیلی 26 کشتارگاه دام سنتی و غیر بهداشتی در سطح استان.

استان اصفهان پیشتاز در مقوله بسته بندی و قطعه بندی مرغ گوشتی در کشور.

فعال سازی سه خط کشتار مستقل بوقلمون در کشتارگاه های طیور استان و برنامه ریزی جهت  افتتاح چهارمین خط 
کشتار بوقلمون در بهار سال 1400

فعال سازی خط کشتار سایر طیور شامل بلدرچین،کبک،قرقاول در یکی از کشتارگاه های طیور استان

برنامه ریزی جهت افتتاح اولین کشتارگاه مستقل کشتار سایر طیور در نیمه اول سال 1400

نصب و راه اندازی خط اتوماتیک کشتار )خط 2 کشتار( در 7 کشتارگاه صنعتی طیور استان.

اجرای طرح ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ در کشتارگاه های طیور با رتبه بندی کشتارگاه ها و مرغ استحصالی.

راه انداری تنها کشتارگاه طیور فاقد چیلر آبی در کشور در سال 97 که از بدو فعالیت تا کنون صرفا با خط 2 کشتارگاهی 
اقدام به کشتار نموده است

استان پیشتاز در مقوله نشان دار کردن الشه های دامی با نصب برچسب هویت روی الشه ها

صدور کد صادراتی IR جهت 10 واحد لبنی،کشتارگاه طیور،کارخانه خوراک دام و طیور و واحد قطعه بندی و بسته بندی 
ماهی

نظارت بهداشتی و اعطای مجوز حمل قرنطینه ای در راستای صادرات بیش از 29 نوع محصول همچون خامه پاستوریزه. 
عسل، پنجه و پای مرغ، پودرگوشت، ماهی تازه، ماهی منجمد، آالیش خوراکی طیور، میگو تازه و منجمد، پرشترمرغ، 
کبک، پرنده زینتی، آالیش غیر خوراکی دام، روغن خوراکی طیور، ماهی زینتی و ... به مقصد بیش از 26 کشور جهان که 

به طور مثال در سال 99 بیش از 47 میلیون دالر ارزآوری به همراه داشته است.

تهیه پرایمرهای اختصاصی DNA انواع گوشت شتر،شترمرغ، االغ، گوسفند، سگ، گربه ، بوقلمون، بلدرچین  ومرغ به 
منظور کشف تقلبات گوشت.

setup  کردن  تشخیص مولکولی انواع گوشت شتر، شترمرغ، االغ، گوسفند، سگ و گربه به منظور کشف تقلبات احتمالی 

گوشت حتی بصورت میکس شده با انواع گوشت و مواد افزودنی.

.DNA  تشخیص و تفریق مولکولی نوع گوشت االغ از بوفالوی هندی   با استخراج

اندازه گیری آفالتوکسین M1  در شیر به روش HPLC و تسریع در روند کشف تقلبات.

اصالح و بازنگری در روش شمارش تخم کرم)EPG( در مدفوع  دام وافزایش سرعت و دقت درتشخیص.

افزایش دقت در تست ساکارز و اصالح روش عیارسنجی.

اصالح و افزایش دقت انجام تست اوره کیفی.

افزودن متد جدید اندازه گیری اوره کمی به وسیله اسپکتروفوتومتری.

افزودن متد اندازه گیری پروتین ،کازئین وپروتین سرم در شیر.

پایش وکنترل بیماریهای انگلی درماهیهای زینتی صادراتی.

تشخیص دقیق و سریع عوامل سقط جنین دامی به روش مولکولی.

طراحی و تدوین اطلس رنگی گرده شناسی عسل جهت  اصالت سنجی و قیمت گذاری واقعی  و همچنین کشف تقلبات 
عسل.

طراحی و تدوین ساخت کیت جیبی و فیلدی کشف تقلبات عسل.
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طراحی و تدوین ساخت کیت جیبی و فیلدی کشف  تقلبات  خوراک دام  و طیور آبزیان ......) از نظر وجود بنتونیت ، 
خاک- ماسه - شن  و خاک اره  و سایر افزودنیهای غیر مجاز(

طراحی و تدوین سیستم پسماند و دفع فاضالب آزمایشگاهی.

افتتاح روش آزمون تشخیصی سریع سرمی بیماری مشمشه در تکسمیان در  مرداد ماه سال 99 در آزمایشگاه مرکزی 
اداره کل دامپزشکی استان اصفهان به عنوان معین سازمان دامپزشکی کشور.

اجرای سالیانه بیش از 2 هزار کالس و برنامه آموزش ترویجی با حضور 45 هزار نفر فراگیر، تهیه و توزیع بیش از 30 هزار 
انواع کتابچه، بروشور، بنر و...

انتشار 13 جلد کتاب در حوزه دامپزشکی توسط اداره کل دامپزشکی استان.

پاسخگویی سالیانه به بیش از 20  هزار تماس مردمی با خط ارتباطی 1512 دامپزشکی استان.

جدول آمار و اطالعات نیروی انسانی بخش دولتی دامپزشکی استان اصفهان از نظر وضعیت استخدامی در سال 99

نشانی پرتال اطالع رسانی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
isfahan.ivo.ir

نشانی کانال رسمی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در نرم افزار سروش
sapp.ir/isfahanvet
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