واﻗﻌﯿﺎت ﭘﺮورش ﮐﺒ : در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﮐﺒ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ.در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺨﺚ ﻣﻬﻢ واﻗﻌﯿﺎت ﭘﺮورش ﮐﺒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳ ﭘﺮورش ﮐﺒ ﺑﻮده اﯾﺪ.
ﻗﻄﻌﺎً ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ دارای ﯾﺴﺮی ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﻠ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﺧﯿﻠ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش ﮐﺒ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و واﻗﻌﯿﺎت آن را
ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻼت و ﻣﻌﻀﻼت آن را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺬب زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺎﺳ
را ﺑﯿﺮﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻫﻬﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ از ﮐﺎر زده ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره
ﮐﺎرﺗﺎن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ وارد ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮورش ﮐﺒ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻠﯿﻔﺘﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ واﻗﻌﺎً از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارﯾﺪ.
آﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮی ﺳﺎﻟﻦ رادارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن در ﺷﺐ را دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ؟
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ دﻟﺴﺮدﺗﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﻧﺪارﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻘ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﺎدآوری دارم ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﮐﺒ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮﻟ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠ رﺑﻄ ﺑﻪ ژﻧﺘﯿ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﭘﺮورش ﮐﺒ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺑﺎزدﻫ ﻧﺪارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻫﺎی در ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﻣﻮر دارد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸ از اﻣﻮر اﺟﺮاﯾ را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺣﺘ اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺎﺗ از روز را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ارزﯾﺎﺑ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.

در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮر ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺟﺬب ﻣ ﮐﻨﯿﺪ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ.
در ﮐﺎر ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﺴﺘﻪ و دﻟﺴﺮدﮐﻨﻨﺪه زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺸﺎر
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮدش وارد ﻣ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﺲ دﻟﺴﺮدی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﺪ اﺻﻼ ﻧﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺧﯿﻠ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،در ﻃ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮورش ﮐﺒ
ﯾ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺤﻠ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻋﺎﺗ را در آﻧﺠﺎ در آراﻣﺶ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻠ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼ در ﻗﺴﻤﺘ از
ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮورش ﮐﺒ ﯾﺎ ﺣﺘ ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺠﺎد ﯾ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺘﺮ ﮐﺎر در ﭘﺮورش ﮐﺒ ﯾ از ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ،اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﺗﻔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ روزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾ اﺗﺎق ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﺑﺨﺸ از ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ و ﻫﻢ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از راه اﻧﺪازی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺒ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی را در آن ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮورش ﮐﺒ
را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮐﺒ راه اﻧﺪازی ﻣ ﮐﻨﯿﺪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺗﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﯿﭽﺎه ﭘﻮﻟﺘﺎن را ﺻﺮف ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﻧﻨﯿﺪ.
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ اﺑﺘﺪا دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﺗﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ دﻓﺘﺮ ﯾﺎدداﺷﺖ و ﺧﻮدﮐﺎر در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾ از ﻣﻬﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ

ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﺴﺮی ﻟﻮازم ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎی ﺿﺮوری ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎرا ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺎدی ﺑﺪﻫﺪ.
واﻗﻌﯿﺎت ﭘﺮورش ﮐﺒ

در ﭘﺮورش ﮐﺒ ﻣﺘﻮب ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﺘﻪ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮورش ﮐﺒ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی ﻣﺘﻮب در ﮐﺎر ﭘﺮورش اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان را دﯾﺪﻫﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻃﻔﺮه ﻣ روﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن وﺣﺸﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮورش ﮐﺒ ﺑﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ،ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه و ﺣﺘ اﻣﻮر ﻣﺎﻟ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن را ﺛﺒﺖ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ داﺋﻤﺎً ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺴﺮی دادﻫﻬﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻢ ارزش ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠ ﮐﺎر را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﻨﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز دو دﻓﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﯾ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ،ﻫﻔﺘ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
در دﻓﺘﺮ دﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ،اﻋﺪاد و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎری و ﻣﺎﻟ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾ ﻣﺎه از اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آن را در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
از راﯾﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ راﺣﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺪﻓﻬﺎی ﮐﻠ و ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟ و ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻓﺼﻠ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﻔﺘ و روزاﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑ آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﻧﻮاﻗﺺ را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﮐﺒ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
واﻗﻌﯿﺎت ﭘﺮورش ﮐﺒ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ: 
ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری از ﮐﺒﻮﺗﺮ  :ﻧﮋادﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮ
ﻧﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺨﺶ دوم
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐ ﻣﺠﺎز در ﺟﯿﺮه ارﮔﺎﻧﯿ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر  ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺧﻮارک دﻫ
آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر  :ﻧﺤﻮه ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣ و ﭘﺮورش ﺧﺮوس ﻻری

