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فۆڕمی هەڵسەنگاندنی توێژینەوە

 ھھڵسھنگێنھری بھڕێز...

 الی بھڕێزتان شاراوە نیھ كھ ھھڵسھنگاندنی زانستی پرۆسھیھكی  نھێنیھ ،ئھم توێژینھوەیھ كھبھمھبھستی ھھڵسھنگاندن بۆ   
 بھڕێزت دەینێرین نیشانی الیھنی سێیھم نادرێت ،خۆ ئھگھر بھڕێزتان بتانھوێ لھمھڕ بابھتی توێژینھوەكھ پرسوڕا بھ

 ھاوڕێیانت یان قوتابیانت و خھڵكی پھیوەندیدار بكھیت ئھوا دەبێت پێشوەخت سھرنووسھر لھم مھسھلھیھ ئاگادار بكھیھوه، 
 دەستھی نووسھرانی گۆڤارەكھمان بھڕێزەوە دەڕوانێتھ ھھموو بۆچوون و تێچێنھكان بھ�م ،ھھر كھسێك پھیوەست بھم

 ھھڵسھنگاندنھ پرسی پێبكرێت یان بۆ چوونی بھھھند وەربگیرێت ئھوا دەبێت بھھھمان شێوە بھ نھینی بێت و نابێت ھھوڵی
 پھیوەندیكردن بھ توێژەر یان توێژەرەكان بدەیت ئھگھر زانیت توێژینھوەكھ ھی ئھوانھ،ئارخھیان بھ كھ ھھڵسھنگاندن و

 راسپاردەكانت لھ كۆتاییدا كۆمھكێكی باش دەكھن بھ سھرنووسھر بۆ ئھوەی بڕیاری درووست سھبارەت بھ توێژینھوەكھ
 . وەربگرێت

 لھم فۆڕمی ھاوپێچھدا داوا لھبھڕێزتان دەكھین كھ ئھم توێژینھوەیھ بھ گوێرەی پێوەرە زانستیھ كارپێكراوەكان   
  ھھڵبسھنگێنی؛ لھ فۆرمھكھدا چھند پرسێكی پھیوەست بھ توێژینھوەكھ ریزبھندكراوون كھ پێویستھ لھبھرامبھریاندا ووەالمی
 گونجاو بۆ دیاریكردنی ئاستی توێژینھوەكھ ھھڵبژێری و لھھھر شوێنێك بھدروستت زانی لێدوان و ڕەخنھی خۆت یادداشت

 بكھ

ناوی ھھڵسھنگێنھر

كاتی گھیشتنی توێژینھوە كاتی گھڕاندنھوەی توێژینھوە

ناونیشانی توێژینھوە



 تكایھ ھھر یھكێك لھم خا�نھی خوارەوە پھیوەند بھ توێژینھوەك ھھڵبسھنگێنھ, بھ ھھڵبژاردنی یھكێك لھو بژاردانھ .1

الواز گونجاو باش نایاب

  پرسیارەكان
 ئایا  ناونیشانی توێژینھوەكھ لھبار و پوخت و گونجاوه  و-1
 .سھرنجراكێشھ و بھباشی گوزارشتی لێكراوە

 پێشھكی و پوختھی توێژینھوەكھ  ڕوون و لھبارە و مھرجھ-2
.زانستیھكانی تێدایھ

 پھیكھری توێژینھوەكھ (ڕیزبھندی بھش وتھوەركان ) بھباشی-3
 داڕێژراوە

 میتۆدی توێژینھوەكھ بھپێی مھرجھ زانستیھكان وەگھڕخراوە و-4
.توێژەر بھباشی سھرەودەری لھگھڵكردووە

 توێژینھوەكھ لێكدانھوه  و ھھڵسھنگاندنی گونجاو لھخۆدەگرێ و-5
 زانیاری و زیادەی جیاوازی زانستی تێدایھ و كھسایھتی توێژەر بھباشی
.تیایدا ڕەنگی داوەتھوە

 توێژەر سھرچاوەی  پێویست و گونجاوی بۆ توێژینھوەكھی-6
 بھكارھێناوە ولھ ژێدەری نوێ و تازەترین زانیاریھكانی پھیوەست بھ
 بابھتھكھی بھھرەمھند بووە . ھھندێك لھ زانیاریھكانی كتومت لھ
 توێژینھوەی دیكھ وەرنھگیراون  و بیرۆكھی توێژەری دیكھی تێھھڵكێش
  .نھكراوە بھبێ ئاماژەپێكردن

 زمانی بھكارھاتوو لھ توێژینھوەكھدا پاراو و بێ گرێ و گۆڵھ و-7
ڕێنووس و خاڵبھندی و دەربڕینھكان بھباشی بھكارھاتوون

 ئھنجام یان كۆتایی نامھی توێژینھوەكھ بھشێوەیھكی لھبار و شایستھ-8
 خراونھتھ  ڕوو نیشاندەری  مشتوماڵكردنی ئھو  زانیاری و خوێندنھوە و
لێكدانھوانھیھ كھ توێژەر پێی گھیشتووە

 لیستی سھرچاوەكان بھپێی پێوەرە زانستیھكان نووسراوە و-9
 ڕێكخراوە،سھرچاوە و ژێدەری پێویست لھخۆدەگرێت و سھرچاوەی
ناپوخت  و ناتھواوی تێدانیھ
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 ... ھھڵسھنگێنھری بھڕێز
 سوپاست دەكھین بۆ ھھڵسھنگاندنی
 ئھم توێژینھوەیھ. تكایھ بڕیاری
  كۆتایی خۆت دەربارەی ئھم
 توێژینھوەیھ دیاری بكھ بھ
  .ھھڵبژاردنی یھكێك لھم بژاردانھ

پھسھندە.. پێویست بھچاككردنھوە ناكات
پھسھندە.. پێویستی بھچاككردنھوەیھكی كھم ھھیھ
پھسھندە.. پێویستی بھچاككردنھوەیھكی زۆر ھھیھ
پھسھندنیھ.. كوالیتی توێژینھوەكھ نزمھ

 ئھگھر بڕیارت داوە كھ ئھم
 توێژینھوەیھ پێویستی
 بھچاككردنھوە ھھیھ, پێویست
 دەكات بۆ دووبارە ھھڵسھنگاندن
.بۆ بھڕێزت بگھڕێندرێتھوە
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