
 

 
 

 رزومه مرغداری:

  

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 تعاونی مرغداران تاکستان 62 شرکت مینا مرغ 1

 632تعاونی مرغداران میانه  62 مرغداری صحرا 6

 تعاونی مرغداران تربت حیدریه  62 مرغ تک بال 3

 مرغداران تویسرکانتعاونی  62 مرغداری تاج قرمز 2

 تعاونی مرغداران شاهرود 33 مرغداری قدس 5

 تعاونی مرغداران گرمسار 31 کشت و صنعت دام دانگان 2

 تعاونی مرغداران تخم گذار سبزوار 36 مرغ مادر زربال 2

 تعاونی مرغداران میبد 33 مرغداری والفجر 2

 تعاونی مرغداران سلماس 32 مرغداری امین 2

 تعاونی مرغداران زابل 35 نه طالیی سبالنمرغ سی 13

 تعاونی کشاورزی ارومیه 32 مرغ مادر کیمیا جوجه 11

 اتحادیه تعاونی روستایی اردکان 32 مرغ و جوجه البرز 16

 تعاونی مرغداران یزد 32 خدمات مرغداری نوین سمنان کاشفی 13

 تعاونی مرغداران تفرش  32 شرکت دامغان جوجه 12

 تعاونی مرغداران زرین امید بهشهر  23 ی شاکری )گلپایگان(مرغدار 15

 تعاونی مرغداران آرادان گرمسار 21 مرغداری فکور  12

 تعاونی مرغداران سیرجان 26 جوجه کشی برکت  12

 تعاونی مرغداران نقده 23 مرغداری یزدان مهر  12

 تعاونی مرغداران اشتهارد 22 مرغ مادر سینا طب همدان 12

 تعاونی مرغداران گوشتی ورامین 25 مرغ مادر پردیس 63

 تعاونی مرغداران مرند 22 مرغ تخمگذار امین 61

 تعاونی مرغ تخمگذار فارس 22 شرکت سمنان جوجه 66

 تعاونی مرغداران قم 22 1263شرکت تعاونی  63

 تعاونی مرغ تخمگذار نیشابور 22 تعاونی مرغداران اراک 62

 تعاونی مرغداران کرمانشاه 53 کاشمر تعاونی مرغداران 65

 

 

 

 

 



 

 
 

 رزومه مرغداری:
 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 کیوان مرغ پرطالیی مهاباد 22 شرکت مرغ درخشان 51

 مرغداری فرزانه 22 شرکت تهران جوجه  56

 ازمرغداری چیت س 22 شرکت مرغ فدک ساوه 53

 جوجه کشی جویبار 22 شرکت آذر جوجه  52

 فروشگاه لوازم مرغداری ستاره 23 جوجه کشی آزادی 55

 دفتر خدمات مرغداری گل سرخ )قم( 21 شرکت مرغ واال 52

 دفتر خدمات مرغداری مکرمی 26 مرغ تخمگذار کوهسار سرخ  52

 یدفتر خدمات مرغداری بالکان 23 جوجه کشی و مرغ مادر ساکت 52

 دفتر خدمات مرغداری مهران)تربت حیدریه( 22 شرکت مرغ فریمان 52

 مرغداری برادران نقی زاده)مرند( 25 مرغداری گل بهار 23

 مرغداری مرادی )اراک( 22 مرغداری آهو چشم 21

 مرغداری دهلقی 22 مرغداری فالح فر 26

 مرغداری بزچلویی 22 مرغداری اقبال گران )چابهار( 23

 مرغداری فراهانی 22 ت اصفهان مرغشرک 22

 شرکت جوجه داران 23 مرغداری فیاضی )بروجن( 25

 مرکز توزیع تخم مرغ همگام 21 مرغداری شکاری )جهرم( 22

 شرکت ثمین جوجه 26 شرکت تک مرغ 22

 شرکت ناز مرغ زرند 23 مرغداری نیمه شعبان 22

 جوجه کشی صفادشت کرج 22 مرغداری ایران 22

 کشت و صنعت ناز مرغ ورامین 25 جوجه کشی پرستو 23

 سرور مرغ زنجان )پرهون دژ( 22 مرغداری مقدم )قزوین( 21

 مرغداری مساحی 22 مرغداری ممتاز 26

 مرغداری محمدی زاذه )بستک( 22 مرغداری آرش 23

 شرکت مرغ آفرین صحرا 22 مرغداری صفویه 22

 قم 522مرغداری تعاونی  133 مرغداری صفری )دلیجان( 25

 
 

 

 



 

 
 

 :رزومه مرغداری

 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 مرغ مادر سیناته 162 مرغداری عظیمی )خوی( 131

 شرکت راک بال 162 مرغداری رحمانی )سراوان( 136

 شرکت اروم چکاوک 162 مرغداری اسماعیل زاده )قم( 133

 مرغداری آرش )دامنه( 162 مرغداری قدرت موسوی)بروجرد( 132

 شرکت مرغک مشهد 133 مرغداری خورشیدوند 135

 شرکت خزر مرغ فدک 131 شرکت تعاونی جوجک کرمانشاه  132

 شرکت جوجه کوهستان 136 مرغداری حاج علی 132

 مرغداری یاران آینده ساز 133 خدمات مرغداری تک ابزار طیور)مومنی 132

 شرکت سیمرغ  واحد آبیک 132 مرغداری امید کاشان 132

 6شرکت سیمرغ واحد شماره  135 مرغداری اردکانی 113

 شرکت سیمرغ واحد مشهد 132 مرغداری شاکری 111

 شرکت مرغ پائیزان 132 مرغداری آذروش 116

 مرغ مادر تخمگذار ملکان 132 مرغداری نامدار 113

 رغداری نمونه یزدم 132 شرکت نوید جوجه 112

 شرکت خزر جوجه 123 مرغداری حوضک 115

 مرغداری میرمحمدی 121 شرکت سامان جوجه 112

 مرغداری حسومی 126 شرکت آمل جوجه 112

 مرغداری مدنی 123 اتحادیه مرغداران اصفهان 112

 دفتر خدمات مرغداری دخانچی  122 جوجه یکروزه دشت ناز ساری 112

 مرغداری فدوی 125 دیجوجه کشی شهی 163

 مرغ مادر وحدت غرب 122 شرکت مرغ اجداد 161

 مرغداری اسماعیلی یزد  122 اراک 223تعاونی  166

 خدمات مرغداری علیزاده مبارکه 122 اراک 362تعاونی  163

 دفتر خدمات مرغداری قلی پور 122 مرغداری کدخدا 162

 جوجه کشی خواجه سعید 153 مرغداری شرکاء 165

 

 

 

 



 

 
 

 رزومه مرغداری:

 

 نام                        شرکت ردیف

 مرغداری پورسینا 151

 شرکت زرین جوجه )چرخ گران( 156

 مرغداری عرب)خوانسار( 153

 پرورش مرغ عشق سجادی  152

 مرغداری کارآمد 155

 مرغداری عرب)محالت( 152

 مرغداری قنبری  152

 مرغداری شرکت 152

 خانعلی مرغداری 152

 مرغداری دکتر رهبر 123

 مرغداری سپیدان ارگ سمنان 121

 مرغداری پور عابدین 126

 مرغداری شاه حسینی )گرمسار( 123

 شرکت قدس مالیر 122

 مرغداری شاهین 125

 مرغداری نودهی)گرگان( 122

 شرکت مرغک مشهد 122

 خدمات مرغداری کرمیان 122

 شهامت(خدمات مرغداری مهر ندا ) 122

 شرکت سیمرغ طبس )کرمان( 123

 شرکت مشهد جوجه 121

 زرین جوجه شمال  126

 

 

 

 


