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:ضةمكي نويَي بةرنامةى ثةروةردةي

:ثيَناسةكان
بؤثالنيكةشارةزاييةئةوهةمووكؤيثةروةردةيىبةرنامةى

دانييارمةتىبؤبةردةستدةياخناتةقوتاخبانةودانراوة
بؤخوازراوةكانفيَركاريةئاماجنةطةياندنيبةجيَبؤفيَرخوازان

.فيَرخوازهيَزىتواناوىطويَرةبةباشرتدةستهيَنانيبة



شارةزاييةئةويانضاالكيةيةيانخويَندنةيةئةوهةموو
سةرثةرشيتذيَرلةدةكةويَتدةسيتبةفيَرخوازكة

.ثؤلدالةدةرةوةىيانثؤلداناولة,قوتاخبانة



هةموويان,كاتدةيانفيَرخوازكةضاالكيانةيةجؤرةئةوهةموو
وسةرثةرشيتذيَرلةفيَرخوازانكةشارةزايانةيةئةو

ناوةوةىلة,دةبنتيَثةرثيَداقوتاخبانةئاراستةكردني
.قوتاخبانةلةدةرةوةىياقوتاخبانة



ئامادةىقوتاخبانةكةثةروةردةييانةيةشارةزاييةكؤمةلَةئةو
طةشةكردنيبؤدانيانيارمةتىمةبةسيتبةفيَرخوازانبؤدةكات
ضاوديَريوسةرثةرشيتذيَرلةرِةفتاريانطؤرِينىوطشتى

.قوتاخبانة



ورؤشنبريىوكؤمةاليةتيوثةروةردةى)شارةزاييةكانيهةمووكؤى
بؤثالنيقوتاخبانةكةية(هتد.....وزانسيتوهونةرىووةرزشى
ناوةوةىلةكارةئةم,بنبفيَرتاكوفيَرخوازانبؤدةكاتئامادةىدادةنيَ

هيَنانىدةستبةئاماجنيبةقوتاخبانةدةرةوةىلة,دةبيَقوتاخبانة
.رةفتارلةجؤريَكضةند



:بنةماكاني ضةمكي نويَي بةرنامةى ثةروةردةى

.(شارةزاييةكانن,ضاالكيةكانن)خبويَندريَنبرياردراوةكةننيبابةتانةئةوتةنهابةرنامة-1
.باشفيَربوونيَكيبؤليَهاتووةكانمةرجةبةردةسيتخستنة-2
.(تواناكانيانوبؤضونةكانيان)فيَرخواز,تاكايةتيةكانجياوازيةبةبايةخدان-3
.ليَوةرطرتنيانسوودوفيَرخوازانةوةاليةنلةزانياريةكانكارهيَنانيبة-4
.بطوجنيَفيَرخوازانةوةداهاتووىوئيَستاىلةطةلَبةرنامةثيَويستة-5



:اليةنة باشةكاني بةرنامةى نويَي ثةروةردةيى

:دةطرييَتبةرضاولةئةمانةكردنيديزاينوثالندانانكاتيلة,دةكرىَئامادةهةرةوةزيةوةرِيَطاىبة1.

.طةشةكردنيرةوشىوفيَرخوازسروشتىوفةلسةفةكةىكؤمةلَطاوهةلَكةوتى-أ

.(عكس)دةكاتةوةئاوةذووكؤمةلَطارؤشنبريىوخؤجيَيذينطةىوفيَرخوازمامؤستاونيَوانكارليَكردني-ب

.خؤدةطريَتلةفيَرخوازضاالكيةكانيجؤرةهةموو-ت

.دةطريَتةوةيةكياندةطوجنيَهةبووةكاندامرؤظةو(مادى)ماترياليةكانتواناهةمووطةلَلة-ث

.دةكاتةوةكؤمةلَبةكارىطرينطيلةسةرجةخت-ج

.بةرنامةداتومخةكانىنيَوانلةديَنيَتبةدىريَككارىوتةواوكارى-ح



داخوازيةكانيلةطةلَخؤيانوبكاتقبولَكؤمةلَطاناوطؤرانةكانيكةدةداتفيَرخوازيارمةتى2.
.بطوجنيَننكؤمةلَطا

بؤلةبارةزؤرتركةريَطايةىئةو,كارديَنيَتبةجؤرجؤراووانةووتنةوةىريَطاىمامؤستا3.
.هةيةدانيَوانيانلةكةهةلَبذيَريَتتاكايةتيةجياوازيةئةووفيَرخوازةكانسروشيت

.(بةرجةستة)ثيَكراوهةستجؤروجؤراووةسيلةىكارهيَنانىبة4.

.دةكريَتهةموارثيَفيَرخوازىرةفتارىكةدادةنريَتئامرازيَكبةخويَندنماددةى5.

.ئةخنىطويَضكةنةك,فيَرخوازاندافيَربوونيورِيَكخسنتلةمامؤستارِؤلَى6.



.دةداتخيَزانقوتاخبانةونيَوانثةيوةندىريَكخستنىبةبايةخثةروةردةبةرنامةى7.

دارةكانثةيوةندىجةماوةرييةوكؤمةالَيةتىدامةزراوةدانىيارمةتىبةبايةخقوتاخبانة8.
.دةداتفيَرخوازانةوةبة

تواناىبةبرِوابوونلةطةلَ,دةداتفيَركاريةكانضاالكيةوشارةزاىدةستنيشانكردنيهةولَى9.
.دةستنيشانكردنةلةوبةشداريكردنلةسةرفيَرخوازانةوة

ئةوبؤ,دةداتفيَرخوازكةسايةتىثةرةثيَدانىبةبايةخثةروةردةىبةرنامةى10.
.ثيَشديَنةبةرةنطاربونةوانةى



:ى نوَى ئةمانةية(ضةمكى ثرؤطرام) ئةوةى تَيبينى دةكرَيت لةسةر

ئااةو يانيارييانااةى كااة ا طاااةورة    شااارةيايو و ئااةيمووك يةكااةى انياتنااانى ثرؤطراماااة      -1
دانراوك ناشيت ا  اضاوكةكاني  ةاةماك يانيارييااك اا  داانرَيات  ةةرضاةنكة ئاةركو دةيطاا        

ئةمااةل لااة ا يااكا   . فَيركردنااةكاك طواسااةنةوةى كةلااةثوورى رؤشاانبوية ا نااةوةكانى تاار     
تار  اا  ئاةوة رةوشاةَيكو   . يانياريية كة دةلَين يانياري رةوشةى مرؤظاياةتى ئاراساةة دةكاا    

فَياار اَياات َثويهااةة ةةنااكَى يانياااري ةااةاَيت دةراااارةى ئااةو رةوشااةة  ةااةروةةا شااارةيايو        
فَيراااوايي . نوَينااةرى ةةليوَيهااةى فَيركردنااة كااةيانياري و ضااااكى وة يااةكاك دةطرَيةااةوة 

. اةطشةى ئاوَيةةى دةاَيت



و  ااةليكو ةاةمو  شارةيايو و يانيارى تةنها  ضااكييةكاك ناوث ل ناطرَيةةوة-2
) ةةليوَيهااةة شااارةياييةكانى دةطرَيةااةوة كااة رَياال دةارَياات لااةناو اوَينااكن ا       

ةاةروةةا دةرةوةى اوَيناكن ا   ,ةةك .. ذوورى اوَينكك   تاقي ةكاك يا رَي اكاك
 واتاة ئاةو شاارةياييانة تاةنها     (طةشاةةكاك  ضاادرطا  ساةردانى مةياكانى    ) وةكو

نااااث ل ناطرَيةاااةوة ااااةليكو ئاااةو ةةليوَيهاااةة شاااارةياييانة كاااة ريك راوةلاااةناوو    
.دةرةوةى اوَينكن ا دةطرَيةةوة



كااااة ايةنااااةكانى كةسااااايةتى تااااا  ضااااا    ( ئةيمونااااة ثةروةدةييااااةكاك) شااااارةياييةكاك3.
. رتدةكةنةوة ثَيويهااةة اةاااةردةوامى ئااةيمووك ابةسااةَيت اةئااةيموونى ئَيهااةا وثَيشاا       

(جةنط)
ةةيو طةشةى كةسايةتى طشةى اةةةموو ايةنةكانيةوة كة اريةى يةلاة ةاةقىيى و جةسا   4.

ئةمانةةاااةموو دةطرَيةاااةوة اَيب ةلاااة اايةااااكاك تاااةنها     .. و ك مةاياااةتى و ةةليضاااوونى 
.  اةايةنى ةةقىيى

ج راوج راَيتوانةوتنةوةلشَيوايىدةكا واثرِؤطراموشارةيايىج راوج رى5.
ج رةةةمووا اَيتشياوكةنيةوانةوتنةوةشَيوايَيكوةيضضونكة

.ثيَشديَتة0ثرؤطرامَيل



:لة نيَوان بةرنامةى كؤن و بةرنامةى نوىَ( بةراورد)جياوازى 

:سروشت يان شيَوازى بةرنامة1.

بةرنامةى كؤن بةرنامةى نوىَ
بةبةرنامةيةكسانةخويَندنبؤبرِياردراو بةرنامةلةبةشيَكةخويَندنبؤبرياردراو
ناكاتقبولَهةمواركردن,نةطؤرِاوة هةمواركردنةوطؤرانشياوى

ضةندايةتيةىلةسةرئةودةكاتةوةجةخت
دةبيَتفيَرىفيَرخواز

دةكاتةوةضؤنيةتيلةسةرجةخت



بةرنامةى نوىَ بةرنامةى كؤن

زانيارىاليةنيلةسةرجةختتةسكداضوارضيَوةيةكيلة
.دةكاتةوة

ئةولةطةلَدةداتفيَرخوازبريكردنةوةىريَطاىبةبايةخ
.ثةرةسةندنداشانىبةشانهاوريَنكةضاثوكيانةى

.دةداتفيَرخوازذيرىبةبايةخ دةداتفيَرخوازطةشةىاليةنةكانيهةمووبةبايةخ

دةطوجنيَنىَبةرنامةدالةطةلَفيَرخواز دةطوجنيَنىَفيَرخوازبؤبةرنامة



:ثالن دانان بؤ بةرنامة2.

بةرنامةى نوىَ بةرنامةى كؤن 

ثسثؤران لة ماددةى برِياردراوى خويَندندا 
.ئامادةى دةكةن

لة ئامادةكردنى دا هةموو رِةطةزةكاني 
.بةرنامة بةشدار دةبن

لة ثالن دانان دا جةخت لةسةر هةلَبذاردنى 
.ماددةى برِياردراو دةكاتةوة

لة ثالن دانان دا هةموو رةطةزةكانى 
.بةرنامة بةشدار دةبن

تةوةرى بةرنامة ماددةى برِياردراوة بؤ  
.خويَندن

.تةوةرى بةرنامة فيَرخوازة



(:بريار دراو)ماددةى خويَندن 3.

بةرنامةى كؤن بةرنامةى نويَ
هيضنابىَئاماجنةخؤيداخودىلة

.بكرىَبؤهةمواركردنةوةيةكى
وفيَرخوازانطةشةىيارمةتىهؤكاريَكة

.دةداتثيَداوستيةكانيان

لؤجيكيريَكخستنىلةسةرخويَندنبؤبرِياردراو
.كراوةبنياتماددة

دةروونىرؤشناييلةبةرخويَندنبؤبرياردراو
.دةكريَتبنياتفيَرخواز

.جودانليَكثضروثضرخويَندنماددةكانى .ثةيوةسنتهاوتةواوخويَندنماددةكانى

.برياردراوةكتيَيبسةرضاوةكةيان .جؤرةجؤراروكتيَيبسةرضاوةكةيان



:رِيَطاى وانةووتنةوة4.

بةرنامةى كؤن بةرنامةى نويَ

.راستةوخؤطويَطرتنىوفيَركردن .خويَندنبؤلةباربارودؤخيومةرجدابينكردنى

طوىَثشتفيَركردنهؤكارةكانيبةكارهيَناني
.دةخات

.بةكارديَينقيَركردنهؤىجؤريَكيهةموو

.ناداتضاالكيةكانبةبايةخ .دةداتضاالكيةكانجؤرةهةمووبةبايةخ



:فيَرخواز5.

كؤنبةرنامةى نويَبةرنامةى

.نابىَبةشدارنةريَنيةفَيَرخواز .بةشداردةبىَئةريَنيةفيَرخواز
لةدةرضوونلةدةدرىَلةسةربرِيارى

برياردراوىماددةكانيتاقيكردنةوةكانى
.خويَندن

ثيَشكةوتنىرادةىبةدةدرىَلةسةربرِيارى
.خواسرتاوةكانئاماجنةبةرةو



:مامؤستا6.
كؤنبةرنامةى نوىَبةرنامةى
.ثةسندةخؤفيَرخوازلةطةلَثةيوةندى فيَرخوازانلةطةلَكرانةوةلةبريتيةثةيوةنديةكةى

دةرضوونيذمارةىريَطاىلةدةدريَتلةسةربريارى
.ئةزموونةكانلةفيَرخوازةكانى

لةفيَرخوازاندانييارمةتىلةسةردةدريَتبريارى
.تةواويانطةشةكردني

.ناداتفيَرخوازنيَوانتاكايةتيةكانيجياوازيةبةبايةخ فيَرخوازاننيَوانتاكايةتيةكانيجياوازيةبةبايةخ
.دةدات

.ئةزبةركردندالةكيَربِكيَكردنلةدةداتفيَرخوازهاني هةلَبذاردنىلةيةكطرتنبؤدةداتفيَرخوازانهاني
.ئةجنامدانيجؤرىوضاالكى

نةطؤرِةمامؤستارِؤلَي طؤراوةمامؤستارِؤلَي
.دةطيَينجيَيبةدةكاتسزادانهةرةشةى .دةكاتئامؤذطاريانوريَنمايىدةكاتئاراستةيان



:ثةيوةندى قوتاخبانة بة خيَزان و ذينطةى فيَرخواز7.

بةرنامةى كؤن بةرنامةى نوىَ
بةطرينطيةكوبايةخيَكهيض

خيَزانقوتاخبانةونيَوانثةيوةندى
.ناداتذينطةو

نيَوانثةيوةندىزؤربةبايةخيَكي
.دةداتذينطةوخيَزانقوتاخبانةو


