
ثَيوانةو هةلسةنطاندن

حمازةرةي ئةلكرتؤني يةكةم

تةواو كةري تةوةري هةلسةنطاندن



جؤرةكاني ثَيوانةكردن

ثَيوانةكردني  
ناِراستةوخؤ

ثَيوانةكردني دياردة 
شةرم و ) وةك ,دةروونيةكان

ترس و ئازايةتي و زيرةكي و 
(هتد..... ,تورةبوون

ثَيوانةكردني ِراستةوخؤ

ثَيوانة كردني ئةو شتانةى كة 
اديان هةية وةك باآلي بووني م

كةسَيك يان كَيشي يان درَيذي 
و ثاني ياريطايةك



ئةو هؤكارانةى كار لة ووردي ثيَوانة كردن دةكةن 

.بكةينثيَوانةىدةمانةويَتدياردةيةىئةوجؤري1.

كردنثيَوانةبؤكة(ثيَوةرانةى)ئامرازانةيئةمجؤري2.
.بةكاردةهيَنريَت

كاريطةريئاماجنةدياريكردنيواتة,كردنثيَوانةلةئامانج3.
طةورةترئاماجنةكةتامنوونةبؤئةجنامةكةىورديلةسةردةبيَت

دةبيَتزياترهةولَدانئةوةبيَت



ضةمكي هةَلسةنطاندن

ضةمكي هةَلسةنطاندن جياوازة لة هةردوو ضةمك و زاراوةى ثَيوانةكار و •
. ثَيوانةكردن

واز و دةركردني كؤمةلَيك بِريار دةربارةى سةركةوتين فَيرخ(: سؤرندايك)•
.بةرةو ثَيش ضوونى

كة هةَلسةنطاندن ثرؤسةيةكي رَيكخراوة بؤ : ثَيي واية( طرؤنالند)•
ةى  دياريكردني ِرادةي ضةنديةتي سوود وةرطرتين فَيرخواز لةو ئاماجنان

كة ثَيشرت دياريكراون



:  كةواتة هةلَسةنطاندن

ثرؤسةيةكي كردارية كؤمةلَيَك هةنطاوي يةك لة دواي يةك لةخؤ •
دةطريَت

.ثرؤسةيةكي ئاماجندارة كة ثيَشرت ئامادةكاري بؤ كراوة•

دةركردني برِياري طوجناو و ضاكسازي لة خالَي الواز و ثةرةدان بة •
.اليةني بةهيَزى
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ثةيوةندي نيَوان ثيَوانة و نرخاندن و هةلَسةنطاندن
وة,شتةكانةبرِيوةسفييانخةسلةتيَكهةربؤذمارةبةنرخثيَدانيكردنثيَوانةلة•

بةثةيوةنديانراستةوخؤكةدةداتدياريكراوزانياريوداتاكؤكردنةوةىبةطرينطي
هةيةقوتابيدةستكةوتيكؤتاييئةجناميوضةندايةتياليةني

كردنثيَوانةبةهؤيكةزانياريانةوةوداتائةورِيَطةيلةهةلَسةنطاندنلة•
ضاكسازيوئاستةنطةكانوطرفتدةستنيشانكردنيولةسةرىبرِياردانةكؤكراونةتةوة

بةهيَزةكانخالَةبةطةشةثيَدانوالوازةكانخالَةبؤ
.كردنثيَوانةوهةلَسةنطاندنضةمكينيَواندةكةويَتة(التقييم)نرخاندنزاراوةي•

لةروويشتيَككردنيوةسفيانرةتكردنةوةىيانثةسةندكردنينرخاندنلةمةبةست•
لةسةرحوكمدانوبرِياردةركردنيبؤئامادةكاريمةبةسيتبةجؤرايةتيةوة
.خةسلَةتةكان





جؤرةكاني هةَلسةنطاندن

هةَلسةنطاندن بةثَيي قؤناغ بةسةر ضوار جؤردا دابةشكراون •
هةَلسةنطاندني سةرةتايي

هةَلسةنطاندني ثَيكهَينةر

هةَلسةنطاندني كؤتايي

هةَلسةنطاندني بةدواداضوون 
(: دةستنيشانكردن)



:سةرةتاييهةَلسةنطاندني-1
،بؤدةبَيتخولوثرؤطرامسةرةتاىلةهةَلسةنطاندنةجؤرةئةم

انىسوودةك.بكرَيتديارىبووبةشدارئاستىتواناولةرَيطةيةوةئةوةى
لَيهاتوويانثَيىبةدةتواننيكةئةوةيةهةَلسةنطاندنةجؤرةئةم

ةلبزاننيئةوةش،سةرةراىبكةيندابةشيانثؤلةكانداوطروثبةسةر
انلَيهاتوويتواناوثَيىبةزانياريةكانوبابةتثَيبكةيندةستكوَيوة
.بكةينئامادة

ئةوبةستنةوةىبةيةكةوةبؤيامةتيدةرةهةَلسةنطاندنةجؤرةئةم•
ةللةمةودواكةئةوانةىلةطةألبووةفَيريانثَيشرتكةزانياريانةى

.دةبَيتفَيريانودةدرَيتثَييدياريكراوبابةتَيكي



:  هةَلسةنطاندني ثَيكهَينةر-2
هاوشاني ثرؤسةى فَيركردنة و هةر لةيةكةم هةنطاوي فَيركردنةوة تا كؤتايي •

كؤرس يان وةرز و ساَلةكة بةردةوام دةبَيت

لة ماوةى كورت كورتدا دواي هةر وانةيةك يان لةكاتي وانةكة يان هةر بابةتَيك و •
يةكةيةكي خوَيندن هةَلسةنطاندن بؤ فَيرخواز دةكات 

مةبةستى سةرةكى ئةم جؤرة هةَلسةنطاندنة ديارى كردنى خاَلة بةهَيزو •

ضارةسةركردنيانةوالوازةكانى فَيرخوازة 
.ئةم جؤرة هةَلسةنطاندنة بة بةشَيكي سةرةكي وانةووتنةوة دادةنرَيت•



:هةَلسةنطاندني كؤتايي-3

لة كؤتايي هةموو كؤرس و وةرز و ساَلَيكدا بة ئاكام دةطةيَيندرَيت•
مةبةستى سةرةكى ئةم جؤرة هةَلسةنطاندنة وةرطرتنى بِريارة دةربارةى •

طواستنةوةو دةرضونى فَيرخواز لة قؤناغَيكةوة بؤ قؤناغَيكى تر يان مانةوةى لة
.  هةمان قؤناغ

هةروةها بِريار لةسةر سةركةوتن و سةرنةكةوتين ِرَيطا و شَيوازةكاني•
وانةووتنةوةي مامؤستا دةدرَيت

لةسةر طوجناوي ذينطةي فَيركردن و ثرؤطرام و سةرجةم ن بِرياردا•
.ثَيكهاتةكاني تر



(:دةستنيشانكردن)هةَلسةنطاندني بةدواداضوون -4
دةستنيشانكردني اليةني بةهَيزي و الوازي دةستكةوتي ئةكادميي فَيرخوازان•

دواي كؤتايي هَينان بة هةر بةرنامة و ثرؤطرامَيك ئةجنام دةدرَيت كة ضاودَيري و •
بةدواداضوون بؤ ئةدائي قوتابيان لةم بةرنامةيةدا دةكرَيت

ثَيوانةى منرةكانيان دةكرَيت بؤ بِرياردان لةسةر ئةوةى كةوا ثَيويسيت بة خوولي •
.بةهَيز كردن هةية ياخود نا


