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برای تربیت اصولی سگ از کجا شروع کنیم؟

http://www.petpors.com/


تربیت سگ چیه و چرا مهمه؟

.تربیت سگ یک مهارته که نیاز به مطالعه و به دست آوردن اطالعات داره•

. حو درستهبه جرئت میتونم بگم سخت ترین و پیچیده ترین وطیفه یه صاحب سگ، تربیت کردن اون به ن•

ر آینرده موقع تربیت سگ، تک تک حرکات شما به عنوان صاحب سگ و کسی که سگ بررا  انتخرار راترار د•
. بهش نگاه میکنه، مهم هستن

ماهگی بسیار اساسی و کلید  هست و اگرر 8از طرف دیگه، تربیت سگ در ماه ها  اول زندگی اش تا حدود •
ار بسریار این دوران مهم بگذره و شخصیت سگ شما شکل بگیره، تربیت کردن این کوچولوها  باهوش بسری

.سخت میشه

اگر سگ رو درست تربیت نکنیم چی میشه؟

ربیرت برا  زنده و سالم موندن دوست کوچولو  شما ضرور  باشره، تنگهداری از سگدونستن نحوه درست •
.درست سگ تعیین کننده کیفیت زندگی سگ با سگ برا  شماست

ارسرا این یعنی اینکه زندگی با سگی که تربیت نشده و هرکار  دلش میخواد انجام میرده، سرخت و طاقرت•
. است

ه ، بره برا  مثال، سگی که خور تربیت نشده و آموزش ندیده ممکنه به آدم ها و حیوانات دیگه واق واق کنر•
کنره، غریبه ها دندون نشون بده و گاز بگیره، جاهایی کره نبایرد دستشرویی کنره، وسرایل خونره رو تخریرب

گی مداوعش رو بخوره و خیلی کارها  دیگه ا  انجام بده که باعث نارضایتی شما و ااراد  کره باهراش زنرد 
.میکنن بشه

ده، انرژ  گیره و پس زندگی در کنار یه سگ تربیت شده، لذت بخش و باکیفیته و زندگی با یه سگ تربیت نش•
.تجربه بد  رو براتون رقم میزنه

برای تربیت سگ از کجا شروع کنیم؟

.هستماهگی 2بهترین موقع برا  تربیت سگ، •
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دارهماه سن 5اگر سگ شما زیر 

.رو در ادامه کتار مطالعه بفرمایید" ماهگی5تا 0سگ از تربیت"بخش

نکردیدتربیتشو هنوز اقدام به دارهماه سن 5اگر باالی 

.رو مطالعه کنید" ماه و بالغ5تربیت سگ های باالی "قسمت 

سگ نگهبان باشه یهقرارهاگر سگ شما 

رو مطالعه کنید" تربیت سگ نگهبان پاسبان و گارد"قسمت 

دارهاگر سگ شما مشکل رفتاری مانند پارس کردن و گاز گرفتن 

رو مطالعه بفرمایید" مشکالت رفتاری سگ و رفع آن ها"قسمت 

.رو در ادامه کتار مطالعه بفرمایید" ماهگی5تا 0تربیت سگ از "بخش 



تربیت سگ
ماهگی5تا 0از 
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آموزش تنها ماندن به توله سگ: مهم ترین و اولین آموزش

ه صرورت توله سگ هرا بر. موندنهتوله سگ بدید نحوه تنها یهاولین آموزشی که باید به 

ردن ، شروع به سروصدا و زوزه کشیدن، پارس کرردن و صردا کرمیموننغریز  وقتی تنها 

در آینده راتارشونمیکنن و اینکه چه پاسخی از طرف شما دریاات کنن، رو  صاحبشون

.میذارهتاثیر مهمی 

ر  بره چطرومیردیمبهتون یاد هنگام زوزه، ناله و سروصدای توله سگ چه کنیم؟در کتار 

.توله سگ یاد بدید احساس آرامش کنه، تنها بمونه و سروصدا نکنه

دانلود و خرید کتاب جلوگیری از ناله و زوزه توله سگ

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=4382&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/ebook1/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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هاشسگ رو وقتی کم سن و ساله با تمام ترس : آموزشدومین
رو بهش آموزش بدیدباهاشونمواجه کنید و نحوه روبرو شدن 

ه روبرهاشو تمام چالش اطرااشبعد از آموزش تنها موندن حاال باید سگ رو با محیط 

اد گراتره سگی که ی. این کار مهم ترین قسمت تربیت سگ در سن پایین هست. رو کنیم

چطرور .... در سن پایین نسبت به سگ ها  دیگه، صداها  بلند، آدم هرا  غریبره و 

بره . خرورهبرنمیمواجه میشه، به مشکل باهاشونواکنش نشون بده، در بزرگسالی وقتی 

"اجتماعی کردن سگ"این کار به اصطالح میگن 

ه و بره مطالعرواردترونو ترازه شیطونکتار دومی که باید برا  تربیت کردن توله سگ 

. استس کتاب تربیت سگ شجاع، خوش برخورد و با اعتماد به نفعمل کنید، دستوراتش

ه نفس خوش برخورد و با اعتماد بدانلود و خرید کتاب تربیت توله سگ شجاع

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=5063&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/training-a-confidnt-friendly-dog/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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آموزش قوانین زندگی کردن سگ در کنار شما، جای:آموزشسومین
دستشویی و داشتن برنامه روزانه مشخص

قوانین خانه و جای دستشوییاموزشدانلود و خرید کتاب 

رو یاد دادید که تنها بمونه و همزمان که دارید موارد دومین آمروزشسگتونحاال که به 

و ( داوعادرار و م)در زمینه جا  دستشویی تربیتشباهاش کار میکنید، باید کمهم کم 

ه قروانینی که اصرال چربدونیدالبته قبلش باید . پیرو  از قوانین خانه رو هم شروع کنید

!برا  سگ وضع کنید

: نگیآمووزش تولوه سوگ خواکتار سومی که در زمینه تربیت سگ مطالعه کنین کترار 

. هستقوانین خانه و جای دستشویی

امره برنیرهکه صحبت کردیم، درباره عادت دادن سگ بره موارد در این کتار عالوه بر 

ته مشخصری داشروچهارچورسگی که زندگیش برنامه . زندگی مشخص هم بحث شده

.باشه،  دچار خیلی از مشکالت راتار  خطرناک و اذیت کننده نمیشه

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=9303&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/dog-housetraining/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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تربیت سگ برای گوش کردن به حرف صاحبش و:آموزشچهارمین
تعلیم فرامین مقدماتی

نهتربیت سگ خوش رفتار و حرف گوش کدانلود و خرید کتاب

تر خوبی عمل کرده باشید، بسهاشکتار قبل رو کامل مطالعه کرده و به توصیه 3اگر 
. سگ حرف گوش کن و خوش راتار اراهم کردینیهرو برا  داشتن 

. سگهبه قالدهحاال نوبت یاد دادن ارامین مقدماتی و آموزش راه راتن با 

هری ، نحوه یراد دتربیت سگ خوش رفتار و حرف گوش کنهدر کتار چهارم که عنوانش 
.میدیمرو توضیح ضروریهبرا  همه سگ ها آموزششونارامین مقدماتی ا  که 

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=4561&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/dog-training/
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فرمان های تکمیلی رو به سگ یاد بدیم:پنجمین آموزش

تربیت سگ فرامین تکمیلیاموزشدانلود و خرید کتاب 

آموزش به سگ با یاد دادن دستورات ساده و کوتاه به سرگ شرروع میشره و هرچقردر

ته سگ بیشتر یاد گرات که به حرف صاحبش گروش برده و چیزهرایی کره ازش خواسر

.گیرهمیشه رو اجرا کنه، آمادگی این رو پیدا میکنه که دستورات پیچیده تر رو یاد ب

ن سگ هایی که آموزش دیدنشون ادامه پیدا میکنه از نظر ذهنی اعال میمرونن کره ایر

سگ در این مرحله ارمان ها  جدید  کره در . باعث میشه سمت راتارها  مخرر نرن

یاد میگیره و ارمران هرا  قبلری در ذهرنش تثبیرتادامه ارمان ها  قبلی هستن رو

نره، یاد دادن ارمان ها  جدید به سگی که زود یاد میگیره و بهشون عمرل میک. میشن

.برا  خود شما که صاحبش هستید هم لذت بخش و جذابه

ان هسرت، نحروه آمروزش ارمرتربیت سگ فرامین تکمیلوی در کتار پنجم مجموعه که 

.دیمهایی مانند ولش کن، بردار، بیار، بنداز، قالده و دست بده رو براتون توضیح می

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=7096&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/dog-training-volume-2/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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تربیت توله سگ 100تا 0پکیج 

تربیت توله سگ100تا 0پکیجدانلود و خرید 

ر که تا االن با هم مرور کردیم به همرراه کتابچره قردم بره قردم در مسریهاییتمام کتار 

سالگی سگ انجرام بدیرد بره صرورت 1همه کارهایی که باید تا )سالگی 1زندگی سگ تا 

.توله سگ با تخفیف ویژه خریدار  کنرین100تا 0پکیجدر میتونینرو ( زمان بند  شده

الم سگ تربیت شرده و سریه، هاشونکتار و عمل کردن به توصیه 6پس از خوندن این 

.خواهید داشت

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=9559&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/puppy-training-package/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA


تربیت سگ باال 
ماه و بالغ5
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فرمان برداری و حرف گوش کردن: آموزش اول

مراهگی5مثل اجتماعی کردن سگ و باال بردن اعتماد به نفسش باید نهایت ترا موارد 

اقدام نکردید یراتربیتشماهه و تا به حال برا  5و اگر سگ شما باال  بشنسگ انجام 

اترار  شروع کنید و بعد مشرکالت رفرمان برداریتازه پیش شما اومده، بهتره با آموزش 

و ....برا  این کرار بایرد اول دسرتوراتی مثرل بشرین، بیرا، بمرون و . رو برطرف کنیداش

.رو یادش بدیدقالدههمچنین راه راتن با 

رو ( تربیت سوگ خووش رفتوار و حورف گووش کون)1کتاب تربیت سگ جلد برا  این کار 

.مطالعه کنید

1دانلود و خرید کتاب تربیت سگ جلد 

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=4561&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/dog-training/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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فرمان های تکمیلی : آموزش دوم 

پس از اینکه سگ دستورات اولیه و پایه ا  رو یاد گرات، ارمان ها  جدیرد  رو بهرش
یراد که باید االن بهرشهاییارمان . آموزش بدید و ارمان ها  قبلی رو هم تمرین کنید

:بدید این ها هستن

، دست بدهقالدهکن، بردار، بیار، ولشاسم سگ، بنداز، 

آمووزش )2کتاب تربیت سوگ جلود برا  اینکه نحوه آموزش این ارمان ها رو یاد بگیرید 
.رو مطالعه بفرمایید(های تکمیلی

2دانلود و خرید کتاب تربیت سگ جلد 

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=7096&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/dog-training-volume-2/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA


www.petpors.comپت پرس 
14

برای تخلیه انرژی ذهنی و جسمی سگ هاییبازی : آموزش سوم
اموزشهمراه با 

ان اگره شرما امکر. و بسیار پر انرژ  هسرتنبازیگوشسگ ها موجودات باهوش و البته 
شیطنت ونانرژیش، اونا برا  تخلیه نکنیناراهم براشونتخلیه انرژ  ایزیکی و ذهنی رو 

:مثل. نمیادخوشتونمی کنن که هایی

 آسیب زدن به لوازم منزل، چاله کردن در زمین، پارس کردن، گاز گراتن و….

، به دینمیدر قالب باز  بهشون هاییبا درست باز  کردن با سگ عالوه بر اینکه آموزش 

ه و اون ها رو خوشحال و سرگرم و به دور از مشکالت راترار  نگرمیدینجهت انرژیشون

.میدارین

لیره اسرتثنایی بررا  تخهراییباز  بازی برای سرگرم کردن و آموزش به سگ 14در کتار 
انرژ  و تربیت سگ رو یاد میگیرید

بازی سگ14دانلود و خرید کتاب 

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=8990&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/educative-games-for-dogs/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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نحوه تنها گذاشتن سگ در خانه: آموزش چهارم

ب خوندن ایرن کترار براترون از نرون شرمیذاریداگر شاغل هستید و روزانه سگ رو تنها 

ستین، برازهم هسگتونکه بیشتر روز پیش شکلیهبه زندگیتونواجب تره، حتی وضعیت 

ن سوگ این تنهوا گذاشوتسگ رو خونه تنها بذارید و میشیدروزهایی پیش میاد که مجبور 

.باید به شکلی اصولی انجام بشه و سگ برای تنها موندن آموزش ببینه

:میدیمدر کتار تنها گذاشتن سگ در خانه که آموزش چهارم هست این نکات رو یاد 

مناسب کردن محیط خونه برا  سگ. 1

آموزش به سگ برا  تنها موندن. 2

راهکارهایی جالب و متنوع برا  سرگرم کردن سگ در موقع تنهایی. 3

راهکارهایی برا  جایگزین کردن تنها گذاشتن سگ. 4

راع مشکل اضطرار جدایی در سگ ها. 5

دانلود و خرید کتاب تنها گذاشتن سگ در خانه

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=8400&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/dog-home-alone/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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تربیت سگ بالغپکیج 

سگ های بالغتربیت 100تا 0پکیجدانلود و خرید 

ماه و بالغ با هم مرور کرردیم رو 5که تا االن در بخش تربیت سگ باال  هاییتمام کتار 

.درصد تخفیف خریدار  کنین40با تخفیف ویژه تربیت سگ با پکیجدر میتونین

بررین ترونینمیسگ بالغ رو درست تربیت کنین و بعد میگیرینیاد پکیجبا مطالعه این 

.اشسراغ حل مشکالت راتار  

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=10933&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/adult-dog-training-books/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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ان تربیت سگ نگهب

گارد و پاسبان
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تربیت سگ نگهبان گارد و پاسبان

اجتماعی گیتولسگ نگهبان، سگ باید ارامین مقدماتی رو بلد باشه و از یهبرا  تربیت 

گ نگهبران شده و نترس و با اعتماد به نفس بار اومده باشه تا توانایی تبدیل شدن به س

ی که تولره سگ نگهبان تربیت کنید در صورتیهبرا  همین اگر میخواین . رو داشته باشه

توله سگ شروع کرده و پس از دادن همه آموزش هرا بره 100تا 0پکیجاست از خواندن 

.سگ، کتار تربیت سگ نگهبان رو مطالعه کنید

تربیت توله سگ100تا 0پکیجدانلود و خرید 

خرید و دانلود کتاب تربیت سگ نگهبان پاسبان و گارد

اطالعات بیشتر کتاب

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=9559&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=6718&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/advanced-dog-training/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/puppy-training-package/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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قبول از اقردام کنیرد، الزمره ترربیتشبررا  قرارهو تازه دارهماه سن 5شما باالی اگر سگ 

ا  ایرن بر. نحوه ارمان بردار  رو به سگ آموزش بدیدخواندن کتاب تربیت سگ نگهبان

.هست رو مطالعه بفرمایید2و 1تربیت سگ که شامل کتار تربیت سگ جلد پکیجکار 

تربیت سگ بالغپکیجوخریددانلود 

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=7243&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/ebook1/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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راع مشکالت راتار 

در سگ ها  بالغ
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رفع مشکالت رفتاری در سگ های بالغ

، پریدن، کردن، گاز گراتن و خشونت نشون دادنواقآیا سگ شما مشکالتی از قبیل واق 

؟دارهو التماس کردن برا  غذا ...تعقیب کردن، خوردن خاک، مداوع و 

.برا  راع این مشکالت کتار ها  مربوطه رو مطالعه کنید

ار مشرکالت ، دچربشنبه درستی تربیت تولگیتوجه داشته باشید که توله سگ ها اگر از 

.راتار  نخواهند شد

خوا،، )کتاب رفع مشکالت پریدن، تعقیب کردن، التماس کردن برای غذا، خوردن آشواال 

...(مدفوع و 
Coming soon...

گ کردن نا به جای سواقدانلود و خرید کتاب رفع مشکل واق 

ن سگدانلود و خرید کتاب رفع مشکل گاز گرفتن و خشونت نشان داد

اطالعات بیشتر کتاب

اطالعات بیشتر کتاب

https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=10478&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/payment/?edd_action=add_to_cart&download_id=10861&utm_source=ebook-free-version&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/dog-barking/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
https://petpors.com/downloads/dog-biting/?utm_source=ebook-free-version-Principles-dog-training&utm_medium=CTA
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کتاب های پت پرس رو چه کسی نوشته؟

دگان و تیم پت پرس شوامل دامزششوو و نویسونکتار ها  تربیت سگ پت پرس توسط
از اعضرا  تریم پرت پررس نفور5طراحی و تولید شده، این کتار حاصل تالشطراحان
.است

چرا میتونیم به پت پرس اعتماد کنیم؟

کنره شاید اولین بار باشه که قصد پرداخت آنالین دارید و پت پرس هرم ایرن رو درک می
برا  همین به نکاتی اشاره کردیم که خیالتون راحت باشه

بانکی معتبردرگاه هایپرداخت امن از 

تفاده از پت پرس از درگاه پرداخت اینترنتی ها  معتبر کشور اسرتفاده میکنره کره برا اسر
.شهاز هرگونه سوء استفاده ها  احتمالی در هنگام پرداخت جلوگیر  بSSLپروتکل امن 

ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

ناراضری ایبروکدرصد از محتوا  0.0001پرس تضمین میکنه که حتی اگر به احتمال پت
.بازگردونهساعت هزینه ا  که پرداخت کردید رو 24بودید بعد از 
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پرسپتارتباطی با راه های

شما از طریق آدرس
با میتونینt.me/petpors_adminتلگرامو mail.petpors@gmail.comایمیل
ساعت پاسخگو  سواالت شما عزیزان 24ما در کمتر از . باشینپرس در ارتباط پت

.هستیم

ن؟هستهاییپرس ترجمه چه کتاب پتکتاب های تربیت حیوانات خانگی 

. نیسرتنپرس، ترجمه نسخه هرا  خرارجی پتهر کدام از کتار ها  تهیه شده توسط 
هردار  و ایرانی هستن کره خودشرون تجربره نگهاییبلکه نوشته شده توسط نویسنده 

.ارنتربیت سگ به شیوه درست و حراه ا  رو داشته و در این زمینه اطالعات کاای د

یران با علتش هم اینه که اطالعات موجود و نگرش متفاوت به تربیت سگ در کشورمان ا
تار پرس ترجیح میده که اطالعات کپتو به همین دلیل دارهکشورها  خارجی تفاوت 

.ها رو مخصوص ایرانی ها تدوین کنه

م؟کتاب الکترونیکی رو دریافت کنمیتونمبعد از پرداخت چطور 

یرز ارسرال به ایمیل شرما نبعد از پرداخت، کتار الکترونیکی در صفحه سایت نمایش و
.ایمیل را به درستی وارد نماییدادرسخواهشمندیممی شود برا  همین 

mailto:mail.petpors@gmail.com
http://t.me/petpors_admin

