
ری   ی   ش 

Dairy 

 گ له های 

Herd 

ود هب   ب 

Improvement 



Contents 

DHI 

 (  تعاونی وحدت)استان اصفهان 

سایر استانها 

(واحد بهبود مدیریت در کشور 2000پروژه ایجاد )  
منطقه ای   DHI  با پشتیبانی واحد های 

(اتحادیه دامداران همدان)استان همدان 

 (تعاونی مهاد)استان تهران 

اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور 



 :های داده آوری جمع

وق ی اشت  
ک واحد حق   که ی 

 : به مربوط وظائف

  دارد برعهده را شیری دامداری واحد یک

ت     سب 
ه ن  رداز ش   ب  ق   ا ن   پ  ا مطاب  دازد ب  اب  لی های اشت 

ن   و داخ  ی  مللی ب 
دام  ال موده اق 

ج    و ن  اب  ت  اوز همراه زا خاصله ب  مائ ی و مش  م های زاهن  ه لاز  ه دامداز ب  د می ازاب  ی  ماب   ن 

 

 

دام هویت 

 
تولید های رکورد 

 

برداری نمونه                                           

سایر اطالعات قابل بهره برداری 

 تولیدمثلیاطالعات 

 تغذیهاطالعات 

 تیپاطالعات  



 مدیریت تغذیه مدیریت فروش محصوالت

 

 
جایگاه   

اصالح نژاد – مدیریت تولید مثل  

 مدیریت تامین نهاده ها 

CONTEN

T کزی اطالعات     بانک مر       





 دامداری صنعتی عضو در سراسر استان اصفهان 120حدود 

50000 راس گاو مولد در گله ها ی عضو 

 درصد شیر مصرفی در استان 50تن و تامین بیش از  1500تولید روزانه 

37000  راس دام دوشا تحت پوشش ثبت مشخصات و رکوردگیری شیر مرکز

 اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی

 داشتن نرم افزار واحد در گله ها و پردازش اطالعات و جمع آوری اطالعات از

  DHIدامداری ها بر پایه اطالعات 



برای اتحادیه  14/05/1394در تاریخ ( DHI)تاسیس دومین مرکز خدمات بهبود مدیریت گله های نیمه صنعتی و روستایی 

مودیریت  داموداری هوای روسوتایی بوا  اهودا   واحد بهبوود  2000به منظور ایجاد حداقل  سراسری صنعت دامپروران کشور 

   (دام سنگین آمیخته ،دام سبک ، گاومیش )اقتصاد  مقاومتی  در  سطح  کشور 







شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری      

(استان تهران ) مهاد   

تجهیزاتیو  با استناد به سابقه خدماتی ، امکانات فنی  

 واحد دامداری صنعتی  19       

 شناسنامه ثبت شده 153200       

 راس دام موجود 50000       

 راس دام مولد تحت پوشش رکورد   12000

. تائید شد DHI .جهت تاسیس مرکز   
 

 




