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 :نمايي بؤ فيَرخوازة سةرةتاييةكانئامؤذطاري و ريَ
بةر لة فيَركردني مةلةواني بؤ ئةوانةى دةيانةويَت فيَري مةلةبن و بةر لةوةى بضنة ناو ئاو ثيَويستة رةضاوي ئةم 

 و ريَنماييانة بكريَت: ئامؤذطاري
 ي هيض نةخؤشيةكي طواسرتاوةي ثيَست. ئةجنامداني ثشكنيين ثزيشكي بؤ دلَنيابوون لةسةالمةتي دلَ وسيةكان ونةبوون -1

 نةضوونة ناو مةلةوانطةكان بةثيَالَوي ضةرم و هةر ثيالَويَكي تر كة لة دةرةوة بةكارهاتووة. -2

 شؤردن و نقومكردني ثيَيةكان لةئاوي دةرماناو ) معقم (  ثيَش ضونة حةمام وضونة ناو مةلةوانطة.  -3

 و. هةنديَكي راهيَناني جةستةيي ثيَش ضونة ناو ئا -4

 نةضونةناو ئاو لةكاتيَكدا الشة طةرمدا هاتووة. -5

 خؤ شؤردنيَي خيَرا وثاككردنةوةى بنبالَةكان ونيَوان ثةجنةكاني ثيَ  بةشيَوةيةكي باش ثيَش ضونة ناو ئاو.  -6

 جولةى بةردةوام ونةوةستان بؤ ماوةيةكي زؤر لةناو ئاودا. -7

 ردي ئاوةكة وةرة دةرةوةي ئاو. هةركاتيَك هةستت كرد كة موضرِك بةالشةدا ديَت بةهؤي سا -8

 وشك كردنةوةى الشة دواى تةواو بوون لةمةلةواني وئةجنامداني هةنديَ مةشقي سويدي. -9

 ئةجنامنةداني مةلةواني لةكاتي هةست كردن بةماندووبوون وهيالكي . -10

 ( كاتذميَر. 3- 2ئةجنامنةداني مةلةواني راستةوخؤ دواى نان خواردن تا دواى ) -11

 قسة وهات وهاوار نةكردن و داوانةكردني فرياكةوتن بةبيَ هؤ.   -12

 مانةوة لةو شويَنةى كةمامؤستا دياري دةكات .  -13

 طويَرايةلَي مامؤستا وجيَبةجيَكردني ريَنماييةكاني.  -14

 نةضونة ناو ئاو ثيَش ئامادةبووني مامؤستا.  -15

 نةضونة ناو ئاو مانةوة لةناويدا لةكاتي تاريكيدا. -16

 او ئاو بؤ ريَطرتن لة بالَوبوونةوةى نةخؤشي.تف نةكردنة ن -17

خؤ نقوم نةكردن تةنها لةو شويَنانة نةبيَ كةقولَيةكانيان زانراوة تا فيَرخواز تووشي زيان نةبيَت بةهؤي بةركةوتين  -18
 الشةى بةبين مةلةوانطة. 

 مةلةواني نةكردن لةكاتي بووني برين لةهةر بةشيَكي الشة.  -19

 
 ئامؤذطاري وريَنمايي بؤ مامؤستايان:

ثيَويستة راهيَنةر وةك سةركةردةيةك دةركةويَ، ئةم دةركةوتنةش دةبيَ لةسةر بنةماي ضاالكي وطةرموطةش وخؤرِاطري 
وثةرؤشي لةسةر كارةكان دامةزرابيَ، بؤ ئةم مةبةستة ثيَويستة مامؤستا يا راهيَنةر شويَن ئةم ئامؤذطاري و ريَنماييانة 

 -يَ:بكةو

 ثةيرِةوكردني ريزبةندي لةراهيَنان وةدةبيَت لة راهيَناني ئاسان بةرةو ئالؤز و طران بضيَت. -1

 دورخستنةوةى ترس لة تازة فيَرخوازان  بةثيَداني راهيَناني ئاسان و دلَخؤشكةر. -2

ى كةزؤربةى فيَرخوازةكان ئةو ثيَنةداني راهيَناني نويَ نةضوون لةراهيَنانيَك بؤ راهيَنانيَكي تر تائةوى دلَنيا نةبيت لةوة -3
 راهيَنانةى كةثيَيان دراوة فيَري بوون.

 شيكردنةوةى راهيَنانةكان لةسةر وشكاني. -4

 منايشكردني راهيَنان لةسةر وشاكين ولةناو ئاودا. -5

 ثةيرِةوكردني سيستةماتيكي لةفيَركردن ) جيَ بةجيَكردني سيستةمي فيَركردن( . -6
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 يَالَنةوةى كةل وثةلة بةكارهاتوةكاني بواري فيَركردن. دلَنيابوون لة ثاراسنت و دروست ه  -7

 ضونكة ناو ئاو ثيَش فيَرخوازةكان يا لةطةلَياندا .  -8

 ئاطاداركردنةوةى فيَرخوازان لةو شويَنة قولَةكاني مةلَةوانطة بةمةبةسيت دورخستنةوةيان لةمةترسي .  -9

 و ئاو وةدواى هاتنة دةرةوةيان .سةرذميَري ودلَنيابوونةوة لةذمارةى فيَرخوازان بةر لةضونة نا -10

ةلَةكان ثيَويستة لةسةر مامؤستا ثةيرِةوةى ريَطاى دروست بكات ودوربكةويَتةوة لةريَطا نا دروستةكان بؤ راستكردنةوةى ه -11
لةكاتي فيَركردن يا لةكاتي ئةجنامداني جولةكان، ضونكة ئةمة دةضيَتة بواري ثةروةردةي ريَكوراست وباش منونة 
باشرتة كاتيَ بانط ليَكردن بلَيَت )ثاريَزطاري لةهيَشتةوةى ئةذنؤكانت بكة بةراسيت( لةبري ) ئةذنؤكانت مةنوشتيَنةوة( 

 ذ نةبيَت. وةطوفتارةكاني خةندةئاميَزبن ورووطر

واضاكة مامؤستا هاني ئةو فيَرخوازانة بدةن كةجولةكان بةووردي وباشي جيَبةجيَ دةكةن وضاوديَري ئةو جوالنةشيان  -12
بكات كةناتةواون وهانيان بدات  كةبةشيَوةيةكي باشرت ئةجنامي بدةن، وةباشرتة كةمامؤستا داوا بكات لةوكةسانةى كة 

 يان لةثيَش ئةواني تر منايش بكةن بؤ ئةوةى ضاويَيان ليَ بكةن. جولةكانيان زؤر باشة بيَن وجولةكان

نابيَ مامؤستا شيَوازي طالَتةئاميَز وبةسوك سةيركردن و بةكةمزانني بةرامبةر ئةو فيَرخوازانة بةكار بهيَينَ كةناتوانن  -13
 جولةكان بةشيَوةيةكي باش ئةجنام بدةن. 

زي جةستةيي وعةقلي هةية لةنيَوان تاكةكاندا وةتيَبيين كاردانةوةى ثيَويستة مامؤستا لةوة تيَبطات كةسروشت وجياوا -14
فيَرخوازان لةبةرضاوبطريَ، راهيَنةري سةركةوتوو ئةوةية زؤرتر لةاليةني دةرووني ياريزانةكان شارةزا بيَت بؤ ئةوةى 

 بةئةجنامي باشرت وخيَراتر بطات  لةكاتي فيَركردنيان. 

 ت ضونكة ثرؤسةى فيَركردن سةبرو ئارامي زؤري دةويَ. ثيَويستة مامؤستا زؤر ئارامطر بيَ -15

 
 


