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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               امور بهداشتی طیور ـ 310134
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                    پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای وکاردانش    مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
سعید بدیعی اردستانی، سیروس اشیدری، جهانشاه ایرانپور، عزت الّله شجاعی ،عبدالرضا ولی محمدی، شهرزاد جزء قاسمی و  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 
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تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ کیلومتر 17 جادٔه مخصوص کرج   ـ خیابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ایران : تهران                                              ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن :5   
                                         چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«

چاپ سوم 1397              سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزیزان كوشش كنید كه از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات كشور خودتان 
را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اّتكای به اجانب 

بپرهیزید.
امام خمینی »قّدس سّره الّشریف«



این کتاب با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران تألیف گردیده است.

این کتاب در سال 1392، با توجه به نظرات هنرآموزان و گروه های آموزشی استان ها و تغییرات حوزٔه 
حرفه ای زیرنظر کمیســیون تخصصی برنامه ریزی و تألیف رشــتٔه امور دامی توسط ابوالفضل قلی بیکی فرد 

بازنگری و اصالح گردید.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
بـه نشانى  پیشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى این کتاب 
درسی کتابهاى  تألیف   شمارۀ  4874/15  دفتر  پستى  صندوق  ـ   تهران 

 فنى و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
tvoccd@roshd.ir پیام نگار )ایمیل( 
www.tvoccd.medu.ir وب گاه )وب سایت( 
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