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 : ةكانشيَوازي هةلَبذاردني مةلةوان
كرداري  هةلَبذاردني مةلةوانزانان بة كرداريَكي ئابووريانة هةذمار دةكريَ، ئةم ثرؤسةية زؤربةى والَتةكان ثشيت ثيَ  

دةبةسنت وةلةثيَناو كةمكردنةوةى كؤششةكانيان ودةستخستين باشرتين ئةجنام لةكاتيَكي كةمدا،ثرؤسةى هةلَبذاردني 
ان ئةطةر بةشيَوةيةكي سنوورداريش بيَ يارمةتيدةرة بؤ ئةوةى بةكؤششيَكي كةم دةستهاتيَكي باش دةست خبريَت، ضونكة ياريزان

ثرؤسةكة باشرتين تاك بؤ راهيَنان دةخاتة بةردةسيت راهيَنةران لةرووي دةرووني وفةسلةجي وكؤمةالَيةتي ، هةروةك يارمةتي 
هةرضةندة هةنديَ لةثسثؤران واي دةبينن كة ئةجنامداني وةرزشي مةلةواني بةدةستهيَناني باشرتين ئةجنام دةدات، 

دةوةستيَتة سةر حةز و ئارةزوو، ثرسيار ئةوةية سوودي ثرؤسةى هةلَبذاردني  تاكةكان بؤ كردنيان بةياريزاني مةلةواني 
 يَ ؟لةضيداية ئةطةر كةسةكة خؤي حةزو ئارةزووي ئةوةي نةبوو وةك ياريزاني مةلةواني دةركةو

وةالَمةكةى ئةوةية دةبينني لةئةجنامي ئةم ثرؤسةى هةلَبذاردنة دةستمان دةطات بة كؤمةلَة كةسيَك كةحةزو  
ئارةزويان هةية بؤ وةرزشةكة وةئةم ريَطاية تةنها يارمةتيدةرة بؤ طةشةثيَدان ئارةزووةكانيان، لةسةر ئةو بنةمايانة دةطةينة 

بةمتةندي تايبةت بة بواري مةلةوانيان تيَدا بةرجةستةبووة دةتوان بطةن بة ئةو راستيةى كةتةنها ئةو كةسانةى تاي
( سالَي طوجناوترين تةمةنة بؤ 6 – 4ثسثؤراني مةلةواني جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كةتةمةني ). ئاستيَكي بةرز

 .بيَت بؤ ئامادةكردن و راهيَنان دؤزينةوةى ياريزاني مةلةواني لةطةلَ لةبةرضاوطرتين ثيَوانةكاني الشةى ياريزان كة طوجناو
 

 :طرنطي هةلَبذاردني ياريزاناني مةلةواني
  :طرنطي هةلَبذاردني ياريزاني مةلةواني لةم خاالَنةى خوارةوة دةخةينة روو

 .طةيشنت بة ئاستة بةرزةكان -1
 .زووطةيشنت بة ئاستةكاني ثالَةوانيةتي -2
 .كةم كردنةوةي ئةركي راهيَنةرو سةرقالَيةكاني -3

  
 :  ( االنثروبومرتيةثيَناسةى ثيَوانةكاني الشة )

واتا تويَذينةوة لةثيَوانةكاني الشةى مرؤظـ كةدريَذي وكيَش ( anthropometry  االنثروبومرتيةضةمكي ) 
  .وقةبارةو وثاني الشة بةطشيت وئةندامةكاني الشة بة جيا دةطريَتةوة

 
 : ؤكارة كاريطةرةكاني سةر ثيَوانةكانى لةشه
كاريطةري بؤ ماوةى لةكاتي ثيتاني هيَلكةى دةست ثيَدةكات، بةرضاوترين جياوازي لةدريَذي تاكةكاندا بؤماوة:  -1

دةردةكةويَ كةجياوازيةكة يةكجار زؤرة لةنيَوان تاكةكاني رةطةزي مرؤظـ، ئةم جياوازيةش رةنطدانةوةى تايبةمتةندي بؤ 
 .وةيية لةسةر تاكةكانما
ذينطة بةيةكيَك لة هؤكارة سةرةكيةكاني سةر ثيَوانةكانى الشة دادةندريَ، هةنديَ هؤكار هةنة كةكاريطةريان ذينطة:  -2

لةسةر ريَذةى ئةندامةكاني الشة هةية وةك شوييَن جوطرايف وبةرزي سةر ئاسيت دةريا وثلةى طةرمي، كاريطةريةكانيش 
ةى الشة، كاريطةريان زياترن لةسةر كيَش وثاني شانةكان وثاني سينط وثاني قؤلَةكان وبةريَذةيةكي جياوازن لةسةر ثيَوان

 .كةم كاريطةريةكة كةمرتة لةسةر دريَذي
راهيَناني وةرزشيش بةيةكيَك لة هؤكارة كاريطةرةكان هةذمار دةكريَ لةثيَوانةى الشةى مرؤظـ، ئةجنامداني راهيَنان:  -3

وةرزشيةكان بةش شيَوةيةكي ريَكوثيَك وبةرنامةدار وةبؤ ماوةيةكي دريَذ طؤرِانكاري بةرضاو لةسةر  ضاالكية جؤراوجؤرة
 ماسولكةكاني الشة ) ماسولكة خؤويستةكان ( دروست دةكات لة رووي قةبارةوة.
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 شيكاري هونةري بؤ جؤرةكاني مةلةواني:
 يةكةم: مةلةواني سةربةست )ئازاد( ) خزين لةسةر سك(:

ئامانج لة شيكاري هونةري ثيَشكةش كردني شيَوازيَكي زانستيانةى ضرِوثر بؤ جيَبةجيَكردني ضاالكيةكة لةطةلَ رةضاوكردني 
 بووني جياوازي نيَوان تاكةكان.

ي كةميَك الر وةردةطريَ بةالي سكدا هةروةها شانةكان كةميَك بةرزتر دةبيَت لةشويَين الشة باري ئاسؤيباري لةش:  -1
جيَطريبونيان كةراستةوخؤ دةكةويَتة ذيَر رووي ئاوةكة، وةبينني بةرةو ثيَشةوة دةبيَت وضةناطة دوردةكةويَتةوة لةسينط بةبيَ 

 زيكن بيَ رةق بوون.كرذكردني ماسولكةكاني مل، وة قاضةكان دريَذكراونةتةوة وليَك ن
ليَدانةكاني قاض بةردةوام وةيةك لةدواى يةكن وجومطةى ران دةبيَتة ضةقي جولةى قاضةكان، جولةى  ليَدانةكاني قاض: -2

قاضةكان ثشت دةبةسيتَ بةريَكخستين كاتي جوالندنيان بةشيَوةيةكي دروست، لةمةلةواني سةربةست قاضةكان بةشداريةكي 
ثالثيَوةنان الشة بؤ ثيَشةوة هةرضةندة قاضةكان هيَزيان زياترة لةباسكةكان، وةئةم هيَزة دروست  بةرضاويان هةية لةهيَزي

 دةبيَت لةجوولةي قاضةكان بؤ خوارةوة.
جولةى باسكةكان لةناو ئاودا ثشت دةبةستيَت بةثالَناني ئاو بؤ ثشتةوة، بةم ثيَية هيَزي ثالَثيَوةناني  جولةى باسكةكان: -3

%(  ثشت دةبةسيتَ بة جولةى باسكةكان، وة جولةى باسكةكان بةشيَوةيةكي بازنةيية بةدةوري 85ودا بة ريَذةى )الشة لةناو ئا
 شانةكان دةسووريَ وجولةكةش بة دوو قؤناغ دةبيَ:

 قؤناغي بنةرِةتي: -أ
 ئةم قؤناغة دابةش دةبيَ بؤ ضوار بةش:

ؤ ناو ئاو لةثةجنةكانى دةستةوة دةست ثيَدةكات لةئاسيت ضوونةذوورةوةي باسك ب ضوونةذوورةوةي باسك بؤ ناو ئاو: -1
شانةكان بةئاراستةى ناوةوة وكةميَك بؤ خوارةوة، وةضوونةذوورةوةي باسك بؤ ناو ئاو دةبيَ لةدووريةكي طوجناو بيَت 

تر دةطاتة خالَي وزيادةرؤيي تيَدا نةكريَي وكةميَك نوشتانةوة لة ئانيشكةكان دةبيَت، لةكاتي ئةم نوشتانةوةيش باسكةكةي 
 كؤتايي راكيَشان وثالَناني ئاوةكة.

طرتين ئاو ئةجنام دةدريَ دواى ئةوةى باسك دةضيَتة ناو ئاو لةطةلَ كةميَك ضةمانةوة لةئانيشك وةتةواو دةبيَت  طرتن: -2
 لةنزمرتين خالَ لةخوارةوةي رووي ئاوةكة.

ةقي قورسايي لةشي تاك رادةكيَشريَ، راكيَشاني باسك وثالَثيَوةناني باسك لةسةر هيَلَيَك لةذيَر ض راكيَشان وثالَثيَوةنان: -3
ي ترين بةشي ثرؤسةكةن لة جوالَندني لةش بةرةو ثيَشةوة، لةث و بازو هةلَدةسنت بةثالَثيَوةناني ئاو بؤ ئاو بؤ دواوة سةرةك

دواوة، بةثيَي ياساي كاردانةوة وةلةم قؤناغةدا ثالَثيَوةنان نوشتانةوة هةية لةئانيشك وةئةم بارةى ئانيشك كةبةطؤشةى 
جولةي راكيَشان كؤتايي ديَ كاتيَك شان لةباري بةرزبوونةوةداية بؤ سةرةوة ( ثلة زؤرترين هيَزي تيَداية بؤ راكيَشان ئاو، 90)

 بة تةواوي وة ناولةثي دةست بؤ سةرةوة بةئاراستةي سك دةبيَت، وةجوولةي ثالَثيَوةنان كؤتاي ديَت لةنزيك جؤمطةي ران.
دةر كة بةشيَكي طرنطة لةقؤناغي بنةرِةتي،  كاتيَك ئانيشك لةناو ئاو ديَتة دةرةوة ناولةث بةداويدا ديَتة كؤتايي هيَنان: -4

وةبؤ دلَنيابوون لةدروست هاتنة دةرةوةى باسك ودةست لةناو ئاو كاتيَك ثةجنةكاني دةست بةكةمةر يا شؤرتي مةلةواني 
 بكةويَ.

 قؤناغي طةرِانةوة:  -ب
ولةكة بةشيَوةيةكي نيمضة ئةم قوناغة راستةوخؤ دواى كؤتايي هاتين راكيَشان وثالَثيَوةنان دةست ثيَدةكات وج 

بازنةيي كةكارنةكاتة سةر شيَوةى لةش وجولةى باسكةكةى تر، جولةى تةواوي باسكةكان ) بنةرِةتي ، طةرِانةوة ( ثشت 
دةبةسيتَ بةريَكي وطوجناوي نيَوانيان، بةمةش يةكيَك لة باسكةكان لة كاتي طرتنداية وباسكةكةى تر طةيشتؤتة كاتي هاتنة 

 ( ثلةية.180نيَوانيان بة نزيكةيي )  دةرةوة و طؤشةى
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بؤ هةناسةدان ثيَويستة سةر لةاليةك لةاليةكان بيَتة دةرةوة لةو كاتةى كة لةالكةى تر دةست دةبريَتة ناو  هةناسةدان: -4
دةم بة  ئاو بةشيَوةيةك كةضاويَك و دةم راستةوخؤ  دةكةونة دةرةوةى رووي ئاوةكة، هةناسة بةدةم وةردةطرييَت بةالَم نابيَت

تةواوي بكريَتةوة بةلَكو ليَوةكان بةشيَوةى بازنةيي دةبن بؤ ئةوةى ئاو نةضيَتة ناو دةم لةطةلَيدا، دواتر دةموضاو دةبريَتةوة 
 ناو ئاو بؤ هةناسة دانةوة.

ن، بةشيَك تيَرِوانينةكان جياوازن لةسةر ذمارةى جولةى قاضةكان بةرامبةر بةهةر خوليَكي باسكةكا طوجنان )هاوريَكي(: -5
 ثيَيان باشة شةش جولةى قاض بةرامبةر بةخوليَكي باسكةكان بيَت، هةنديَك ثيَيان باشة سيَ جولَةى قا

ض بةرامبةر بةخوليَكي باسكةكان بيَت، ئةوةى طرنطة دةبيَت طوجنان هةبيَ لةنيَوان جولةى قاض وباسكةكان وجولةى هيض 
ةهةمان كاتدا جولةكانيان طوجناو بيَت لةطةلَ خيَرايي جولةى لةش لةناو يةكيَكيان طرفت بؤ ئةوةى تريان دروست نةكات، ل

 ئاودا.
 ويَنةكانى ضؤنيةتي ئةجنامداني جولةى مةلةواني سةربةست
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