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امضاء تنظیم تاریخخانوادگی نام و نام

:ایمیل

:تاسیس سال

گرمایش سیستم

:                                  پروانه اسمی ظرفیت                          

استیجاریملکی

.......................................................................................................

.یافت خواهد افزایش شما امتیاز مشتریان، از کتبی نامه رضایت ارائه درصورت:  نکته  

:مزرعه نشانی

............                                          مرغک هایالیِن جوجه ورود تاریخ  

 مشخصات

مزرعه

درفارم اطالعات ثبت کارتکس یا دفتر وجود

   هایالین دیتابیس افزار نرم تکمیل به نسبت آیا 

اید؟ نموده اقدام

 شاخصهای

 مدیریتی

 عملکردآخرین)

 پرورش گله

:    .......................روزگی 90 درپایان گله یکنواختی درصد                  ............... ( گرم) روزگی 90 درپایان گله وزن  (یافته

:                      ..................... مرغک هایالیِن جوجه کل تعداد 

:      ..................                 روزگی 90 پایان تا تلفات تعداد :    ...................                        اول هفته 2 تلفات تعداد

 شاخصهای

 ثبت)  مدیریتی

( گله اطالعات

...............اخیر سال 2 طی شده تکمیل های نسخه تعداد

 شاخصهای

  مدیریتی

 و تاسیسات)

 امکانات

(مزرعه

دائمی آبخوری نوع

اولیه دانخوری نوع

:مزرعه نام

( کاران پولت ) مرغک شرکت برتر مشتریان از تقدیر همایش دوره دومین در نام ثبت جهت نیاز مورد اطالعات فرم

 مشخصات

فردی

(سال ، ماه روز، ) تولد تاریخ:خانوادگی نام و نام

: فعالیت محل (های )شهر:فعالیت محل ( های ) استان

: همراه تلفن

 شاخصهای

 رضایت)  مدیریتی

( مشتریان

موارد سایر

.نمایید اشاره آنها به میکند کمک شما امتیازات افزایش به که دارد وجود دیگری مواردی ویا اید نموده کسب افتخاراتی گذشته در چنانچه

میشوند؟ ثبت درمزرعه ها داده کدام

  پرورش پولت کیفیت از مشتریان رضایت میزان

.اخیر سال 2 طی شما توسط یافته

اتومات زنجیری ترافدائمی دانخوری نوع

مصرفی سوخت نوع

رطوبت تامین سیستم

پرورش سیستم

اولیه آبخوری نوع

درمزرعه دان ساخت

مزرعه در متخصص کارشناس از استفاده

آماده دان خریددان تامین سیستم

سالن دیواره عایقسالن سقف عایق

.............................

 شاخصهای

  مدیریتی

( بهداشت)

ضدعفونی تشتک یا چاله از سالنها برخورداری

 ضدعفونی ازماده استفاده

 دوش سیستم وجود

مخصوص لباس و چکمه از پرسنل استفاده

تلفات سازی معدوم نحوه

مزرعه اطراف حصار وجود


