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 بةريَوةبردني كةيس .

 ثيَشةكي /

محةت و ئالَؤزة ئةمة ةئةو كةسةى لة بوارى بةريَوةبردني كةيسدا كار بكات دةزانيَت كة ضةندة ثرؤسةيةكى ز
محةت دةبيَت ةلةكاتيَكدا ئةطةر هاتوو كةيسيَكي ئاساي بيَت، ئةى ئةطةر كةيسةكة لةناكاو بيَت ئةوا يةكجار ز

زياتر دةكةويَتة  سةر ريَنمايكار وة اليةنةكاني كيَشةكة زياتر دةبن كة زؤرجار لةبةرئةوةى ثالَةثةستؤى 
 كةيسةكان لةسةرووى تواناي ريَنمايكار دةبيَت وة لةهةمان كاتدا توانا ماديةكانيش دياريكراون.

 هةروةك دةزانني ذمارةى جلسةكان و كاتي جلسةكان دياريكراوة ، بؤية ريَنمايكار بةتةنها ناتوانيَـت
 تةكاني تر دةبيَـارى  خيَزان و دةزطا كؤمةالاَيةتيرى كةيسي ريَنمايكراو بكات بةلَكوثيَويسيت بة هاوكسةضارة

بؤ ئةوةى بتوانن بة هةموويان ئاطاداري بنب  بؤ ئةوةى بةتةواوى ضاك ببيَتةوة ئةطةر ئةمةش نةكرا بةاليةني 
  كةم حالَةتةكةى باشرت ببيَـت .

 

 ي كةيس .ثيَناسةى بةريَوةبردن

بريتية لة ثرؤسةى يارمةتيداني تاك و خيَزانةكةيان كة بة شيَوةيةكى راستةوخؤ ثالَثشتيان دةكات  -1
 ةوة .ت، كة ئةم ثرؤسةيةخؤى لة شيَوةى كاريَكي كؤمةالَيةتي دةبينيَـ

او يَطايةكى طوجنر بة تية لة ريَطايةك بؤ ريَكخسنت و جيَبةجيَكردني ثيَداويستيةكاني ريَنمايكراويبر -2
 بةثيَ ئاماجنةكاني ثرؤطرامةكة .وة لة كاتيَكي طوجناودا، 

 

اريشدا و لة ذينطةى هةذيَت لةحالَةتي ئاسايي و حالَةتى لةناكابةريَوةبردني كةيس دةتوانريَت جيَ بةجيَ بكر
كيَشةو طرفيت تاكةكان، وةلةهةمان كاتدا دةتوانريَت بةريَوةبردني كةيس لة  بؤ ضارةسةركردني كؤمةلَيَك

طرامدا دابني بكريَـت بؤ كؤمةلَيَك كيَشةو طرفت وةك )جيابوونةوةى خيَزان ،كيَشة سيَكسيةكان، ... هتد(. ؤثر
ةت و ثالَثشيت وةك سرتاتيذيةتيَك بةكار دةهيَنريَت بؤ ثيَشكةش كردني خزم كة ثرؤسةى بةريَوةبردني كةيس
 بؤ خاوةن كةيس و خيَزانةكةى .
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بةالَم دةبيَـت ئةوةش بزانني كة بةريَوةبردني كةيس ثرؤسةيةكي خيَراو ئاسان نية ، لةوانةية لةهةنديَك 
ةبيَـت. وةلة كاتدا ثيَويسيت بة دووريَنمايكار هةبيـَت وة ئةمانيش ثيَويستيان بة ثالَثشيت سةرثةرشتياريَك د

ةبردني كةيس بؤضارةسةركردني ئةو كيَشانة دةبيَت كة كاتيَكي زؤريان دةويَت بؤ ضارةسةر بةريَو زؤربةى كاتدا
 بوون.

 

 -رةضاو بكريَن لةوانة : ضةند ريَ وشويَنيَك هةية ثيَويستة لةكاتي بةريَوةبردني كةيسدا 

ركردني و خيَزانةكةى بةمةبةسيت ضارةسة وةسةرثيَداويستيةكاني ريَنماييكراجةخت كردنةوة ل -1
 طرفتةكاني بةشيَوةي ثرؤطرام )منهج( وة ثشت بةسنت بة سيفاتي نةرم و نياني لةكاتي ثرؤسةكةدا .

حالَةتةكان بةهةمان شيَوة ، واتا بةشيَوةى هةنطاو ثلة بة ثلة كة  وبةريَوةبردني ثرؤسةكة لةهةمو -2
 باسيان دةكةين .

و يان بةثيَ  يَوةيةكي سيستةمي ريَكخراشدابينكردني ثيَداويستيةكان و ئامرازةكان بؤ ثرؤسةكة بة -3
 جؤرو حالَةتي ريَنماييكراو .

بةريَوةبردني ثرؤسةكة و ثيَشكةشكردني خزمةتطوزارييةكان بؤ ريَنماييكراو ، كة ئةمةش لةريَطاي  -4
سةرثةرشتيارى ثرؤسةكة دةبيَت كة ريَنماييكارة، وة لةهةمان كاتدا بةرثرساريةتي ثرؤسةكة 

ودي ريَنماييكراو ، وة لةهةمان كاتدا ريَنمايكار بةرثرسة رى دروست دةدات بؤ سةطريَـت و برياهةلَد
 ني اليةنةكانى تر.ر جيَ بةجيَكردني هةموو ريَكارةكالةسة

 

كرابيَـت بؤ  كاتيَك هةموو ثيَداويستيةك فةراهةم تكاتانةدا جيَ بةجيَ دةكريَـم ئةوةى بامسان كرد لة
ة تواناو ليَهاتووى ك يك دني كةيس ئةجنام دةدريَت لة شويَنبةريَوةبرثرؤسةكة ، بةالَم ئايا ثرؤسةى 

 ؟؟!!نةبيَـتبةطويَرةى ثيَويست 
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 يَنماييكردن واي بؤدةضن كة بةريَوةبردني كةيس لة شوييَنمي ئةم ثرسيارة زؤربةى ثسثؤراني بوارى ربؤ وةالَ
كان دابينكرابيَـت لة شوييَن وستيةئاوادا جيَ بةجيَ ناكريَـت، لةبةر ئةوة ثيَويستة هةموو ثيَدا

خراوى تايبةت بة بنكةى ريَنماييكردن بيَت يان ريَكماييكردنةكة جا قوتاخبان بيَت يان كؤليَذ بيَـت يان ريَن
ريَنماييكردن بيَـت، بؤ ئةوةى بتوانن ضارةسةرى ثيَويسيت ريَنماييكراو بكةن هةروةها كؤنرتؤلَي حالَةتي 

اي بووني ثةيوةندى لةطةلَ دةزطاو ريَكخراوى تردا دةبيَـت وة لةهةمان انةش لة ريَطاكاويش بكةن ، كة ئةملةن
كاتدا راهيَنانيَكي باش بة ريَنمايكار كرا بيَت لة ذيَر ضاوديَرى سةرثةرشتيارى ثسثؤرةوة بؤ ثركردنةوةى ئةو 

 بؤشايي وطرفتةكان كة رووبةروويان دةبيَـتةوة. 
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 ةى بةريَوةبردني كةيس .هةنطاوةكاني ثرؤس

 -ثرؤسةى بةريَوةبردني كةيس ضةند هةنطاويَكي  سةرةكي هةية كة طرنطرتينيان ئةمانةى الى خوارةوةن :

 دةست نيشانكردن و تؤمار كردن / -1

يان ذياني لةمةترسي داية كة  دةتوانني دةست نيشاني حالَةتي تاكةكة بكةين كة تووشي كيَشةيةك بووة 
ي دةكريَت لة ثرؤسةى بةريَوةبردني كةيسدا. ةشيَطاي ئةو خزمةتانةى ثيَشكثيَويسيت بة ضارةسةركردنة لةر

يَطاي كةسيَكةوة بهيَنريَـت بؤ ر  لة ، لةوانةية ئةم ثرؤسةى دةست نيشانكردنة بةضةند شيَوةيةك دةبيَـت
كة خؤى بيَت بؤالى ريَنماييكارةكة يان خيَزانةكانيان ن كةسةوة بيَـت ياضارةسةركردن يان لة ريَطاي دةزطايةكة

بؤية دةتوانني بلَيني كة ثرؤسةى دةست نيشانكردن و ناسيين كةيسةكة لة ريَطاي ضةند  بيانهيَنن.
 -سةرضاوةيةكةوة دةبيَـت لة طرنطرتينيان ئةمانةن:

 .ريَنماييكراوو خيَزانةكةى 
 .تاكةكاني كؤمةلَطا 
 نةو دةزطاكاني ترى فيَركردن.قوتاخبا 
 .كةرتي تةندروسيت 

بؤ  تثرؤسةى تؤماركردنةكةش لةم كاتةدا ئةجنام دةدريَـت كاتيَك ريَنماييكراوةكة رازي ببيَـ
دن لةهةمان كاتدا بريتية ر، وة ثرؤسةى تؤماركة ثرؤسةكة سوودي هةية بؤى ك ركردنةكة هةست بكاتضارةسة

ر ريَنماييكراوةكة، كة لةطرنطرتينيان ئةم زانياريانةى الى لةسةلة كؤكردنةوةى زانيارية سةرةتاييةكان 
 -خوارةوةية :

 . ناوي ريَنماييكراوو تةمةن و رةطةزةكةى 
 . لةطةلَ كيَ دةذيت ريَنماييكراوةكة 
 .شويَين نيشتةجيَ بووني ريَنماييكراو 
 ؤماركردنةكة .رؤذو شوييَن ت 
 . دةست نيشانكردني ثيَداويستية سةرةكيةكان 

لةم كاتةدا ثيَويستة هةر ريَنماييكراويَك كؤديَكي تايبةت بةخؤي هةبيَـت بؤ ئةوةى لةطةلَ تؤمارةكاني تر دا 
 تيَكةلَ نةبيَـت وة طريَنيت ثاراستين نهيَنيةكان مسؤطةر بكريَـت.
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 هةلَسةنطاندن /  -2

بؤحالَةتي ريَنماييكراوةكة بكريَـت، ثيَويستة ئةم هةلَسةنطاندنة اليةني الوازو  هةلَسةنطاندنيَكي باش
مةترسيةكان و خالَي بةهيَزي ريَنماييكراوو خيَزانةكةشيان و اليةني نةرومونيانيشيان بطريَتةوة. وة ثرؤسةى 

سةر ثيَداويستية لةدةيةك ئاسانرتو خيَراترة كة جةخت دةكاتةوة اودا تارندن لةحالَةتي لةناكاهةلَسةنطا
يستة تةدا ثيَوتي بووني هةرةشة لةسةر ريَنماييكراو ئا لةم كاةكيةكان بة ثيَ حالَةتةكة.وة لةكاسةر

ني ثالنيش بؤ بؤ حالَةتةكة بكات وة ثيَش دانا ثيَش ئةوةى هةلَسةنطاندنيَكي طشيتبةخيَرايي تدخل بكات 
ي حالَةتةكة بؤ ئةوةى تيَطةيشتنيَك بؤ تكي ضر دةكريَـحالَةتةكة .بةالَم لةهةنطاوي دواتردا هةلَسةنطاندنيَ

ةسةرى ضار تزانرا كة ناتوانريَـ اويستيةكان ضني وة ئةطة رحالَةتةكة، بؤ ئةوةى بزانني ثيَد بؤ تباش هةبيَـ
 ي تر .اريَكمايكتةوة بؤ دةزطايةكي تر يان ريَنئالةم كاتةدا دةطوازريَـحالَةتةكة بكريَـت 

 -ضةند جؤريَكي هةلَسةنطاندمنان هةية، بةالَم  هةموويان لةم قؤناغانة ثيَك ديَن :دا وةك ئاماذةمان ثيَ

قؤناغي يةكةم / راثؤرتيَك ئامادة دةكريَت كة هةلَسةنطاندنةكة ضؤن ئةجنام دراوة بؤ دةستكةوتين 
 زانياريةكان و وة كيَش لةطةلَي دا بةشدار دةبيَـت.

 زانياريةكان، ض زانياريةك كؤدةكريَتةوةو وة ضؤنيش كؤ دةكريَـتةوة.قؤناغي دووةم / كؤكردنةوةى 

ثيَويستة ريَنمايكار هةلَبستيَت بة ثيَداضوونةوة ى زانياريةكان قؤناغي سيَيةم /  ليَكؤلَينةوة لة زانياريةكان، 
 بؤ دلَنيابوون لة نةبووني كةم و كورى لة زانياريةكان .

تيَطةيشنت لة زانياريةكان بؤ ئةوةى بزانريـَت تاضةند ثةيوةندى بة كةيسي قؤناغي ضوارةم / شيكردنةوة ، 
 ريَنمايكراوةكةو ثيَداويستيةكاني و مةترسيةكاني لةسةر ريَنمايكراوةكة هةية .

 

 كة / بؤ كةيسة انثالندان -3

دةست ستيانةوة دةبيَـت كة لة ثرؤسةى هةلَسةنطاندا يثالندانان بؤ حالَةتةكة لة ريَطاي ئةو ثيَداو
نيشانكراون، وةلةهةمان كاتدا دةست نيشاني سرتاتيذيةتةكةش دةكريَـت بؤ بةدةست هيَناني 

طاي ثرؤطرامي تايبةتةوة. وة ماييكردنةكة يان لةريَةشيَوةيةكي راستةوخؤ لةثرؤسةى ريَنثيَداويستيةكان، ب
ن يان ضةند دةزطايةك بةيةكةوة. ثسثؤر بةيةكةوة ثالن دادةنيَ ةتي ئالَؤزدا ئةوا كؤمةلَيَكلةكاتي بووني حالَ
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بثيوريَـت  تةيةك كة بتوانريَـبؤ حالَةتةكة بةشيَو لةدواي ئةمةدا دةست نيشاني ئاماجنةكان دةكريَـت
لةكاتيَكي دياريكراودا ، وةبةشيَوةيةكي سروشيت دةبيَـت ئةم ئاماجنانة بةدةست بهيَنريَـت ثيَش داخستين 

ةيةك بيَـت كة سيفاتي نةرم و نياني تيَدا بيَـت كة بتوانريـَت يستة بة شيَوالَةتةكة. وةثالني حالَةتةكة ثيَوح
 كاني .ةتي ريَنماييكراوةكةو ثيَداويستيةدةستكارى بكريَـت لةهةركاتيَكدا بةثيَ حالَ

 
 كة .كةيسة جيَ بةجيَ كردني ثالني  -4

اني ثالنةكة، كة ئةم ريَكارانةش لةم هةنطاوةدا هةلَدةستنني بة جيَ بةجيَ كردني ريَكارةكان بؤ بةدةست هيَن
ماييةكان بةثيَ ثالني نبريتني لة ثيَشكةشكردني ثالَثشيت بة شيَوةيةكي راستةوخؤ و ثيَشكةش كردني ريَ

ئةمة ئةركي ريَنماييكارة كةبةم ثرؤسةية هةلَدةستيَـت كة كاربكات بةهةموو توانايةكيةوة بؤ  حالَةتةكة،
 ةكاني حالَةتةكة .مسؤطةركردني بةدةست هيَناني ئاماجن

 
 بةداواداضوون و ثيَداضوونةوة . -5

بةدةست هاتووة واتا  مايكراوو خيَزانةكةىنياببني كة ثيَداويستيةكاني ريَنبةدواداضوون بريتية لةوةى كة دلَ
لةئةجنامي ثرؤسةى ماييكراو ضاك بؤتةوة يان باشرتبوونيَكي باشي بةخؤيةوة ديوة حالَةتي ريَن

و و اردات بؤ زانيين بارودؤخي ريَنمايكمايكار دةثرؤسةى بةدواداضوون يارمةتي ريَن ماييكردنةكة. وةريَن
طؤرانكاريةكاني. وة ئةم ثرؤسةية بة دريَذايي ثرؤسةي بةريَوةبردني كةيسةكة ئةجنام دةدريَت واتا هةر لة 

ةك ئةجنام ثرؤسةى بةدواداضوون بةضةند ريَطاي قؤناغي تؤماركردنةوة تا قؤناغي داخستين كةيسةكة .
 -دةدريَـت لةوانة :

 

 . ضاوثيَكةوتين ريَنماييكراوةك يان خيَزانةكةى 
  سةرداني كردني مالَةوة ، ثيَش ئةوةى سةردانيان بكةيت ثيَويستة دةست نيشاني مةبةسيت

 سةرداني كردنةكة بكريَـت كة بؤ ثالَشثشيت كةيسةكةية.
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  كةبؤ سوودي ريَنماييكراوةكة وة دواي سةرداني كردني مالَةوة وةك بةشيَك لة ثالني كةيسةكة
ئاراستةو دراوسيَ بةرهةمةكةشي تؤمار بكريَـت، بؤمنونة لةكاتي سةرداني كردنةكة  تدةبيَـ

 دةبينيَت بؤ كةيسةكةو خيَزانةكةى بة ض شيَوةيةكة.
 . ئةجنامداني ثةيوةندي تةلةفؤني لةطةلَ ريَنماييكراوو 
  بةو دةزطايةي كة ريَنماييكراوةكة ثةيوةندي ثيَوة هةية هةنديَك جار لةر يَطاي ثةيوةندي كردن

، بؤ منونةثةيوةندي بة  قوتاخبانةو مامؤستاوة دةكريَـت ئةطةر هاتوو ريَنماييكراوةكة قوتابي 
 بيَـت بةم شيَوةية.

ثيَداضوونةوة / بريتية لة وثرؤسةيةى كة لةريَطايةوة دةزانريَت تا ضةند ثيَشكةوتن هةية لة جيَ بةجيَ 
 تةكة بةدةست هاتوون، وةئايا تائةم قؤناغة  ئةم ثالنةة تاضةند ئاماجنةكاني ثالني حالَةردني ثالنةكة وك

يست ئةجنام طاي ئةم ثرؤسةيةوة طؤرانكاري ثيَووة لةهةمان كاتدا لةريَ تةكة ياخود ناطوجناوة بؤ حالَة
 لةثالنةكة ئةطةر هاتوو ثالنةكة طوجناو نةبوو. تدةدريَـ

 
 كةيسةكة /داخستين  -6

سنت روودةدات لةبةر ضةند ئا لةم قؤناغةدا ثرؤسةكة تةواو دةبيَت لةطةلَ ريَنماييكراوةكة. وة ثرؤسةى داخ
ماييكردن ة هيضي دي ثيَويسيت بة ريَنريَنماييكراوةك ت لةوانة ، دواى تةواوبووني ثالنةكة دةبينريَـ هؤكاريَك

ماييكردنةكة كةيسةكة دةطوازيَتةوة بؤ بنكةيةكي تر بنكةى ريَنةيان دادةخريَت كاتيَك نية واتا ضاك بؤتةوة، و
وة بؤ شويَنيَكي تر ، يان ةتماييكراو  بطوازريَـةدا ئةجنام دةدريَـت كاتيَك شويَين  ريَنئةمةش لةم حالَةتان

 ماييكراوةكة كؤضي دوايي بكات ... هتد .لةناكاودا ، يان كاتيَك ريَنتي لةحالَة

بؤ داريَذراو نية ،  ثرؤسةيةكي ثال ناييكاران ئةوة بزانن كة ثرؤسةي بةريَوةبردني كةيس ثيَويستة لةسةر ريَنم
ريَتةوة بؤ ةنطاوةى كةبامسان كرد زؤر ثةيوةنديان بةيةكةوة هةية لةوانةية لةهةنديَ كاتدا بطةئةم شةش ه

بردني كةيس بكةن وريان سةيرى ثرؤسةى بةريَةكي ثيَش خؤي، بؤية ثيَويستة لةسةهةنطاويَك يان ثرؤسةي
 و نيان بؤ ريَكخستين كارةكانيان .ي نةرم وةكو ئامرازيَك
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 بنةما سةرةكيةكاني ئاراستةكردن و بةريَوةبردني كةيس .

 كؤمةلَيَك اليةن و تاكانةى كة كاردةكةن لة بوارى بةريَوةبردني كةيسدا ثيَويستة ثابةنديئةو بؤ هةموو 
بنةماي سةرةكي بنب بؤ ئاراستةكردني رةفتارى تاك و خيَزانةكانيان وة هةروةها كارليَكردنيان لةطةلَ 

 -روبةردا ، لة طرنطرتين ئةم بنةمايانةش ئةمانةى الى خوارةوةن :ودة

 ئازارنةدان . -1

ردن و جيَ بةجيَكردني ثشيت كماييكردن و ثالَت كة ثرؤسةى ريَنمايكار لةوة دلَنيا بيَـنواتا ثيَويستة لةسةر ريَ
ئةوة لةكاتي ئةجنامداني هةر ارةكان نابنة هؤى ئةوةى كة ريَنماييكراوةكة دووضارى ئازار بكةن ، لةبةر بري

بةجيَ بكريَن بؤ ئةوةى ريَنماييكراو بة ووريايةوة جيَ  لة هةنطاوةكاني ثرؤسةكة ثيَويستة زؤر هةنطاويَك
دادةريَذيَت و  ماييكردنةكةنماييكار بةرنامةى ريَنة ، ضونكة ريَي زياتر نةبنةورانةكةى دووضارى ئازاخيَز
وة دةبيَـت ريَنماييكار دلَنيا بيَـت ارةكان جيَ بةجيَ دةكات لةهةمان كاتدا برياردانيش لة دةست ئةوة . ريَك

ض ة هؤى ئةوةى دووضارى هيكردؤتةوة لةسةر ريَنماييكراو خيَزانةكةى نابنلةوةى كةئةم زانياريانةى كؤي
ت بؤ ثرؤسةكة و يست نةبيَـت ثيَوزانياري كة وةريبطريَـ ة هةنديَكانةيئاستةنط و ئازاريَك ضونكة لةو

 ماييكراوةكة تووشي توندو تيذ يو ملمالنيَ بكات .ريَن

 بيَـت.يةكةم بؤ  ريَنماييكراو  بةرذةوةندي  يستةثيَو -2

ماييكراو ا ئاسايشي دةرووني و جةسستةى ريَنواتيةكةم بؤ ريَنماييكراو بيَـت بةرذةوةندي مةبةست لةوةى كة  
ةر بنةماي لةستين ئةريَين . مصلحةي يةكةم بؤ ريَنماييكراو ودةستة بةربكريَـت لةطةلَ ثيَداني ماف بؤ ثيَشكة

كار ة ئةجنام دةدرين هةروةها ئةو شيَوازي ريَنماييكردنةش كة ريَنماييك ت بريارةكان و ريَكارةكانةوة دةبيـَ
ةبةراني كةيس بةردةوام هةلَسةنطاندن ئةجنام بدة ن بؤ ئةو ويستة لةسةر بةريَت، بؤية ثيَويَنيَـبةكاري د

و ةروةها ذينطةكةي و بةرهةمة ئةريَين ـةوة ، هتماييكراو دةبيَةشانةى كة رووبةرووي ريَنترسي و هةرةم
شةسةندني بةردةوامي نةريَنيةكان وة ئةجنامداني طفتوطؤ لةطةلَيان بؤ دلَنيابوون لة ئاسايش و طة

 ريَنمايكراو.
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 نةبووني جياوازى . -3

نكردني مصلحةتي تاكي كةلةسةر و بةبيَ دةست نيشانةبووني جياوازى واتا مامةلَة كردن لةطةلَ ريَنماييكرا 
وةك )رةطةز، تةمةن، باكطراوةندي كؤمةالَيةتي و ئابوورى،  تلَي نةبيَـبنةماي تايبةمتةندي تاكي يان كؤمة

 نةتةوة، ئايني، ئاراستةي سيَكسي ..... هتد ( .

ماييكارانةوة لةاليةن ريَنبؤ هةموو ئةو تاكانةى كة ثيَويستيان بة ريَنمايكردنة برةخسيَـت بوار  بؤية ثيَويستة
دروستكردني ثةيوةنديةك لةسةر بنةماي ريَزطرتن و  بؤ تريَنمايي و راهيَناني ثيَويستيان بؤ دابني بكريَـ

 زى و مامةلَةيةك كة سؤزو ميهرةباني تيَدابيَـت.ي جياوانةبوون

 ثابةند بوون بة ريَسا ئةخالقيةكان. -4

، ثيَويستة ريَنماييكاران كؤمةلَيَك ريَسا دابريَذن لةبوارى ثيشةكةياندا وة لةهةمان كاتدا ثابةندبن ثيَوة
ثيَويستة ثابةندي ياسا و مافى . وة روداماييكاضونيةتي رةفتاركردنة لةطةلَ ريَن يَسايانةر و لة يةكيَك

نة طرنطن بؤ ثيَشكةش كردني ضاوديَرى و ثالَثشيت بؤ تاكةكان بن كة لةووالَتدا بووني هةية كة هةموو ئةوا
 تاكةكان .

 داواركردن بؤ وةرطرتين رةزامةندي . -5

كةيسدا ثيَويستة رةزامةندي لةر يَنماييكراو وةربطرييَـت ثيَش دابينكردني  لةهةموو ثرؤسةيةكي بةريَوةبردني
لةوةى كة  تمايكار دلَنيا بيَـبؤ طريَنيت وةرطرتين رةزامةندي ثيَويستة ريَنثرؤطرام و خزمةتةكان. وة 

دا ، وة ةبردني كةيسوويان هةية لة بارةى ثرؤسةرى بةريَتيَطةيشتنيَكي تةوا ريَنمايكراوو خيَزانةكانيان
وة ضؤنيةتي بةكارهيَناني مةترسي و سوودةكاني ثرؤسةكة لةر يَطاي ئةو زانياريانةى كةوةردةطرييَـت  ليَيان 

ت لةثةيوةندي لةطةلَ مايكار بةرطةى ئةوة دةطريَت كة بةردةوام بيَـوة ريَننياريةكان لةسنوورى خؤيدا . زا
ة وةالَمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة كة يارمةتيان دةدات لة مايكراو بدات كريَنمايكراودا وة ثيَويستة هاني ريَن

 ثرؤسةكةدا.

طارى لة كة ثاريَز، وة ثيَويستيةشة لةهةنديَك حالَةتدا لةوانةية رةزامةندي وةرنةطريت و قبولَ نةكةن
سالَ تووشي طيَضةلَي سيَكسي بؤتةوة لةاليةن باوكي،  12ريَنمايكراوة بكةيت، بؤمنونة) كضيَكي تةمةن 

كضةكة اليةنطريي هةية بؤباوكي و خيَزانةكةى بؤ ية رةتي دةكاتةوة هةر ريَكاريَك لةم بارةيةدا(. بةالَم ليَرةدا 
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بدةن رةزامةندي ياساي وةربطرن بؤ كةيسةكة و وة بةردةوام ران واز لةم كةيسة نةهيَنن هةولَامايكثيَويستة ريَن
 هاني كضةكةو ئةنداماني ترى خيَزانةكة بدة ن بؤ بةشداريكردن . 

 ريَزطرتن و ثاراستين نهيَنيةكان . -6

نهيَنيةكان ثةيوةنديان بة بةشدارثيَكردني ئةو زانياريانة هةية كة بنةمان بؤ ثيَويستيمان بؤ زانياريةكان. 
يستة انياريةكان كة هةستيارن و وة ثيَور زئةو ريَطرية روون دةكاتةوة لةسةثيَويسيت بؤ زانياري( ضةمكي )

ة ئةو زانيارية و تةنها لةطةلَ ئةو كةسان  ئالَوطؤر بكريَن كة دةتوانن ثاريَزطارى لة ريَنمايكراو بكةن .
 يستة لةطةلَ كةمرتين كةسدا بةشداري ثيَبكريَن.هةستيارانة ثيَو

بةبيَ وةرطرتين رةزامةندي  تيستة لةسةر ريَنمايكار ئةو زانيارانة بثاريَزيت بةهيض كةسي نةلَيَـثيَوبؤية 
رانةى كة لةبوارى كةيسي زور تايبةت و كةسيدا كاردةكةن زانياريةكان ئةو ريَنمايكا . بؤية ةريَنماييكراوةك

ناوى  بكريَـت، وة ثيَويستة لةسةريانبثاريَزن و وةبةثيَ ياساكاني نيَوانيان بةشداري بة زانياريةكان 
نية ار كة بةشدترى نهيَين لةسةرى بؤ هيض كةسيَك زانياريةكي  مايكراوةكة ئاشكرا نةكةن وة هةرريَن

لةيف تايبةت بةو حالةتانة بثاريَزيت لةالى لةثرؤسةى ريَنمايكردنةكةدا. بؤية ثيَويستة لةسةر ريَنمايكار مة
 موو زانياريةك بزانن.ةةت ئةوانةى كة حةز دةكةن هت بةتايبهيض كةسيَك باسي نةكا

 طريَنيت بةرثرسياريةتي. -7

ةبردني ةى ئةو رةفتارو كردارانةى كة ريَنمايكار ئةجنامي دةدات لة بةريَوهةلَطرتين بةرثرسياريةتي دةربار
جيَ بةجيَ كردني ثيَويستة لةسةر يَنمايكار بؤ كةيسدا لةبةرامبةر ريَنمايكراوو خيَزانةكانيان و كؤمةلَطاش. 

ثرؤسةى بةريَوةبردني كةيس لة ضوارضيَوةى ياساو ريَساي ووالَتةكةيدا بيَـت،وة هةورةها بةثيَي ياساو 
 ريَساكاني ثيشةكةى رةفتار بكات.

بؤية ثيَويستة لةسةر ئةو بنكةو شويَنانةى كة ثرؤسةى بةريَوةبردني كةيسي تيَدا ئةجنام دةدريَـت 
يي تيَدا بةدي ةباشي كارةكةيان ئةجنام دةدةن دلَنيابطرن كةوا تيمي كارةكةيان بةرثرسيارةتي ئةوة هةلَب

ان ثيَكردن و سةرثةرشيت كردن، وةلةهةمان كاتدا بوار برةخسيَنيَـت بؤ ريَنماييكراو كة دةكريَـت بؤ راهيَن
 بؤضووني خؤيان بلَيَ، دةربارةى ئةو ثالَثشيت و خرمةتانةى كة وةريدةطرن .
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 تايبةت بة خؤيان. ىوار بؤ رينمايكراو بؤزيادكردني خالَي بةهيَزرةخساندني ب -8

ان بدةن و ثالَثشت بن بةشيَوةيةكي بواريَكدا كة دةتوانن يارمةتي خؤيهةموو ريَنمايكراويَك ليَهاتووي هةية لة
و ثيَويستة لةسةر ريَنمايكاران . بؤية وبريارداني طوجناو  ئةريَين بؤ دؤزينةوةى ريَطا ضارة بؤ كيَشةكانيان

 ةبردني كةيسدا .ضاالكيان هةبيَـت لةثرؤسةى بةريَوبةريَوةبةراني كةيس هاني ريَنمايكراو بدةن كة رؤلَيَكي 

، ثرؤسةكةر ئةوة دةبيَـت ريَنمايكاران جةخت بكةنةوة لةسةر ثرؤسةى هةلَسةنطاندن و ثيَداضوونةوة ةلةب
اتووي و خالَي و ليَهةكةو ثيَشكةش كردني ريَنماييةكان، وة رةضاوى تواناسةرةراى دةست نيشاني كردني كيَش

 ن بؤ ئةوةى بتوانن ئاطادارى خؤيان بنب.بكةبةهيَزي ريَنمايكراو 

 . اراستين ريَنمايكراوبووني زانياري دروست دةربارةى طةشةو ماف و ث -9

ى طةشة و ماف و ثاراسنت وةكو )تيَطةيشنت لةسةر بنةماي زانياري بيَـت دةربارة ت ثرؤسةى هةلَسةنطاندن دةبيَـ
اي بووني ئةو زانياريانة ريَنمايكار دةتوانيَـت دةست لةر يَط لةخالَي الوازو هؤكارة مةترسيدارةكان،......( ،

لةثةيوةندي دابيَـت لةطةلَي بةثيَ  و  نيشاني ئةوة بكات كةبة ض شيَوةيةك بةشدارى بة ريَنمايكراو بكات
 بؤ ثيَشكةوتن. تةمةن وتوانايان 

بؤ زانيين ، ت دةبيـَ ى نيشتة جيَبوونيرؤشنبريى و شويَن  ر بنةمايمامةلَةكردن لةطةلَ ريَنمايكراو لةسة
تي بريارداني لة ثرؤسةى مافةكاني ريَنمايكراو بةثيَي دةولَةتةكةيان يارمةتي ريَنمايكار دةدات لةكا

 ةبردني كةيسدا.بةريَو

 مايكراو.بةشداريكردني ريَنانكارى كردن بؤ ئاس-11

ر ذياني. ريارةكان كة كاريطةريان هةية لةسةمايف ريَنمايكراوة كة بؤضووني خؤي بلَيَـت دةربارةى ثرؤسةكة و ب
ئةم مافةيان بؤ فةراهةم بكة ن لةهةمان كاتدا مايف خؤيانة كة وةالَمي  تمايكردن دةبيَـو شويَنةكاني ريَنبنكة 

 ارمةتي ريَنمايكارة هةست بةنارةحةتي دةكات ، ئةم ثرؤسةى بةشداري ثيَكردنة يئةو ثرسيارانة نةداتةوة ك
نةى ئارةزوويةتي، وةكو دةدات بؤدةركردني ئةو بريارانةى كةلة بةرذةوةندي ريَنمايكراوداية بةالَم ثيَضةوا

بة ليَهاتووي و سؤزةوة ةى كة دووضارى ئازاري دةكات ، ثيَويستة ريَنمايكار زؤر ايكراو بؤ ئةوة شويَنمبردني ريَن
 ئةم بريارانة بدات .

 



12 
 

مايكراو لة ثرؤسةكة خالَيَكي زؤر طرنطة بؤ طريَنيت دابينكردني خزمةتي ثيَويست و ثيَكردني ريَنبةشداري 
 طوجناو بؤيان.

لةتةمةنيَكداية ، بؤية تواناي هةريةكةيان جياوازة بؤ برياردان ،  ئيَمة دةزانني هةر ريَنمايكراويَكهةروةك 
مايكار بؤضوونيان وةربطريَـت و بةشداريان ثيَ بكات  بؤ ئةوةى تيَطةيشتين هةبيَـت لةوةى ت ريَنبةالَم دةبيَـ 

 كة روودةدات لة ثرؤسةى بةريَوةبردني كةيسدا. 

 اليةني رؤشنبريى .ةت و ثرؤسةى طوجناو بةثيَي خزم ثيَشكةشكردني-11

وة ريَزي ئةو جياوازيةش بطرن وة هةورةها ريَنمايكاران دان بةوة دابنيَن كة كؤمةلَطاي جياواز هةية  تدةبيَـ
ئةوةش بزانن كة جياوازى تاكايةتي هةية . لةكاتي رةضاوكردني اليةني رؤشنبريى دةبيَتة هؤي ئةوةى كة 

ةطةلَ ريَنمايكراوو خيَزان و كؤمةلَطاكةشي ضونكة ثرؤسةكة تواناي ريَنمايكار باشرت بكات لةكارةكةيدا ل
دةن ئةوا ةدةطوجنيَـت لةطةلَ داب و نةريت و بؤضووني تاكةكان . وةئةطةر بةم شيَوةية كارةكةيان ئةجنام ن

 ثالنةكةيان لةطةلَ واقعدا ناطوجنيَت و قبولَ ناكريَـت و جيَ بةجيَكردنيشي زةمحةت دةبيَت .

ورؤشنبريى كؤمةلَطاكة بيـَت، ثيَويستة لةسةر كاتيَك بةرذةوةندي ريَنمايكراو دذي بةهاو داب و نةريت 
مايكراو خالَي سةرةكية وةئةو بريارانةى كةدةيدةن بةرذةوةندي ريَنر ئةوةى كة ريَنمايكاران بةردةوام بن لةسة

دةست نيشاني ضارةسةريةك بكريَـت كة  ي قورسة كةيان نةكات ، هةرضةندة ئةمة كاريَكزياتر تووشي ئازار
بدات لةاليةن خيَزان و كؤمةلَطاكةدا، بةالَم ثيَويستة لةسةر ريَنمايكار كة زؤرترين هةولَي خؤي  ت قبولَكراوبيَـ

وة لةهةمان كاتدا ثاريَزطارى لة مافةكاني بةثيَي رؤشنبريى و  ترةكان قبولَكراوبيَـكة بريارو ضارةسة
 ريَنمايكراو بكات .
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 هةماهةنطي و هاوكارى .-12

ةبردني كةيس يةنةكان هاوكار بن، ثرؤسةى بةريَوثرؤسةى ريَنماييكردنةكة كارا دةبيَت كاتيَك هةموو ال
دةبيَـت هةولَي دابينكردني ئةو ريَطاو ئامرازانة بدات بؤ باشرتكردني هةماهةنطي و هاوكارى لة نيَوان هةموو 

 نمايكراوةكة .اليةنةكان كة بةرثرسن لةسةر ريَ

 .ئاستةنطةكانثاراستين سنوورى ثيشةيي و ضارةسةر كردني -13

ر ريَنمايكاران ثيَويستة زؤر بة ثاكي كارةكةي خؤيان بكةن و دةسةالَتةكةي خؤيان بة خراثي بةكار ةلةس
 نةهيَنن. وة نابيـَت داواي هيض شتيَك بكات بةرامبةر بةو ثالَثشيت و خزمةتةى كة ثيَشكةشي دةكات .

بنريَـت بؤ  ثيَويستة رةضاوي سنوورو بةربةستة كةسي و ثيشةييةكان بكريَن، وة دةبيَـت هةنطاوي ثيَويست
 .ئاستةنطةكانركردني ضارةسة

 رةضاوكردني ياسا و سياسةتي ئاطاداركردنةوة.-14

ةسةر اليةني هةنديَك لة ووالَتان ئةوة ثةيرةو دةكةن كة داواي ئاطاداركردنةوة دةكةن ، كة ثيَويست دةكات ل
و دكتؤر .....( كة دةسةالَت ئاطادار بكةنةوة دةربارةى ركارا وةكو )ريَنمايكار و فةرمانبةر مامؤستاو ثةرستا

حالَةتةكان . بةالَم هةنديَك جار ئةم ثرؤسةية زةمحةت دةبيَت كاتيَك زانياريةكان زؤر هةستيار بن كة ريَطا 
 مايكراوةكة زياتر تووشي ئازارو نةهامةتي تر نةبيَـت.ةى ريَنبؤ ئةو بةاليةني ديكة نادات بؤ بةشداريكردن
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 ردني كةيس.بتواناو ليَهاتووةكاني ثسثؤري بةريَوة

 -ثسثؤراني بةريَوةبردني كةيس ثيَويستة خاوةني ضةند تواناو ليَهاتوويَك بن لة طرنطرتينيان ئةمانةن :

 ليَهاتوويي كةسايةتي . -1
 -: ئةمانةى خوارةوة دةطريَتةوة

  ناسيين خود / ناسيين خالَي الوازو بةهيَز و تواناكاني خؤي ، وة هةروةها هةلَسةنطاندني
 ى رةخنةطرانة بيَـت لةكارةكةيدا.بةمةبةسيت ثيَشكةوتين ليَهاتوويةكاني، خاوةني بريكردنةوة

  بةريَوةبردني هةستةكان و هةولَةكاني  / طويَطرتن لة هةست و سؤزةكاني دةبرينيان بة
ةيةكي طوجناو ،ناسيين نيشانةكاني هةولَدان لةاليدا، وة فيَربيَت ضؤن بتوانيَـت دلَةراوكيَ شيَو

خؤى كةم بكاتةوة وةبةشيَوةيةكي كارا كار بكات، وة لةطةلَ سةرثةرشتياريَك طفتوطؤ بكات 
 دةربارةى كارو دلَةرواكيَةكاني . 

 بكات و طوجناندني هةبيَـت لةطةلَ   خاوةني سيفاتي نةرم و نياني بيَت و قبولَي طؤرانكاريةكان
بةشيَوةيةكي كارا كار لةطةلَ كلتورة جياجياكان / رةضاوي اليةني كلتورة جياجياكان بكات، 

ئةجنامي ليَكؤلَينةوةى  ةتاكةكاندا بكات ، وة دووربكةويَتةوة لةهةمان ضةشين وةالَم كةل
ؤي نيشان بدات بؤ شارةزابوون لة رةفتاريَكي تايبةتدا بةدةست هاتبيَت، وةتواناو ئارةزووي خ

 كلتورة جياجياكان .
 ةيكي رةخنطرانةو داهيَنةرانة بيَت وةبةشداري بكات شيكردنةوةو بريكردنةوةي بة شيَو

 -ثيَويستة ريَنمايكارةكة خاوةني ئةم سيفاتانة بيَـت :لةبريارةكان / 
 .دؤزينةوةى ريَطا ضارةى داهيَنةرانة خاوةني طياني مبادرة بيَت -1
تواناي ضارةسةركردني كيَشةكاني هةبيَـت، وة بتوانيَـت ليَكؤليَينةوة لة بابةتة  -2

 سةختةكاندا بكات بةثيَ بؤضوونة جياوازةكان .
وة  تواناي بريارداني هةبيَت / زانيارى ثةيوةست بة بابةتةكة كؤبكاتةوة ثيَش برياردان -3

 ةكانةوة.يدلَنيا بيَتةوة لةئةطةرةكان لة ريَطاي راست
 رتين بةرثرسياريةتي و كاركردن بة ثاكي / بةكار نةهيَناني ثيَطةو دةسةالَتي هةلَط

ي هةبيَـت نبةشيَوةيةكي خراث وةبريارنةدان لةذيَر ثالَةثةستؤي سياسي ، وة تواناي طوجناند
لة نيَوان بنةماكان و رةفتار، وة كاركردن بةبيَ ئةوةى بري لة بةدةستهيَناني بةرذةوةندية 

 . بكاتةوةخؤي  كةسيةكاني
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وةريَزي ريَنماييكراوةكان بطريَت ، وةبةرثرسياريةتي وة كار بكات بةثيَ بنةماكاني ثرؤسةكة 
هةلَبطريَت دةربارةى هةلَس وكةوت و ثابةند بيَـت بة ريَكارةكان و طريَنيت  رووني و كرانةوة بدا 

 ت لة كارةكةيدا . 
 

 -وة :ئةم ليَهاتوويانة دةطريَتةليَهاتووي كؤمةالَيةتي /  -2
 ن لةكاتي ية لة مامةلَةكردن لةطةلَ كيَشةكابةريَوةبردني كيَشةكان و ناكؤكيةكان / بريت

روودانيدا وة ثالَثشيت كردني كةساني تر بؤ ضارةسةركردني كيَشةكان.وة بةرطريكردن لةخاوةن 
ة ي هةستيارو كتة جياوازةكان بلَيَت بة شيَوةيةككةيس و وة بريوبؤضووني خؤي دةربارةى بابة

 بتوانيَـت كؤنرتؤلَي بكات.
  جيَ بةجيَ كردني كارةكان و ريَكخستين بةشيَوةي تيم / كاركردن لةطةلَ هاوريَكاني بةمةبةسيت

ثيَشكةوتين تيمةكةيان، وة ريَزطرتين بريوبؤضووني كةساني تر وة ثاداشت كردني 
 .ليَهاتوويةكانيان لةكارى بةكؤمةلَ وة ثيَشكةشكردني ثيَشنيارى بنيادنةر 

 ربيت كة طرنطي دةرب ورى و راستطؤي / بةشيَوةيةك هةستىدةرخستين هاوسؤزي و طةرم و طو
تي دةرووني و وجنيَت لةطةلَ حالَةتةوة كة بطبةكةساني تر دةدات، وةبة شيَوةيةك وةالَميان بدةا

 جةستةييان .
 هةستيارةكان و هاندانيان / ناسيين بابةتة سؤزدارية  ثالَثشتيكردني تاكةكاني كؤمةلَةكة وة

انةكةي وة ريَنماييكردنيان بةرةو اركردن لةطةلَ ريَنماييكراوو خيَزمامةلَةكردن لةطةلَيان، ك
 ئاماجنة هاوبةشةكةيان وة هاندانيان .

  / بريتية لةدةربريين خود  ثةيوةنديكردنثةيوةندي كردن لةطةلَ كةساني ترو طويَطرتن ليَيان
ةوة طؤي لةكةساني تر بطريَت، وبري لةوة بكاتةوة كة كي زارةكي ، وة بةطرنيطدانةةيبةشيو

 تزالَ بيَـ تكةبطوجنيَت لةطةلَ تاكةكان، وة بتوانيَـ كارهيَناني ضةمك و شيَوازيَكدةيلَييت وةبة
 بةهؤي جياوازى زمان. تبةسةر ئةو بةربةستانةى كة تووشي دةبيَـ

نيَـت قسةو هةلَس وكةوت بكات ريَنماييكراو بتوا كةد روست بكات  وةها ذينطةيةكي واةروة ه
، وةكات و ماييكراو بةدةست بيَنيَـتى ريَنبةبيَ ترس لةبةرهةمةكةى واتا ريَـنمايكار متمانة

 اني ثةيوةنديةكي كارا.بةدةست هيَنؤ ب  طوجناو دابني بكاتشويَين
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 -ليَهاتووي ثرؤطرام / ئةمانةى الى خوارةوة دةطريَتةوة : -3
  بؤ بةشداريكردن و وةهاوكار بيَـت لةبةريَوةبردني كةيسدا/ هاني ماييكراو ريَنثاداشتكردني

كة بةشداربيَـت لةدةست نيشان كردني ثيَداويستيةكاني لةكاتي ثرؤسةى  تريَنماييكراو بدريَـ
 لةثرؤسةى برياردانيش بةشداربن . هةلَسةنطاندن

 َدن و ريَ بةجيَ كبةجيَ كردن و هةلَسةنطاندن/ دارشتين ثالني كةيسةكةو ج ثالندانان و جي
تر ئةطةر ثيَويسيت كرد، وةيارمةتي ماييكراو خيَزانةكةى  و كةساني هةلَسةنطاندني لةطةلَ ريَن

ن سةبارةت انةكاخيَزبة  ماييكراو، وة زانيارى بدة نن بدةن كة ضؤن ثالَثشت بن بؤ ريَنانةكاخيَز
 ة ثيَشيان لةكاتي ئةجنامداني ثرؤسةكة.بة ئاستةنطانةى كة ديَت

 

 -لةمانةى خوارةوة ثيَك ديَت :هاتووى هونةرى / ليَ -4
 ماييكراو / ناسني و تيَطةيشنت لة قؤناغي ردن لةطةلَ ريَنناسيين ضوارجيَوةى تيؤرى بؤكارك

كردن و ارةى ضؤنيةتي مامةلَةطةشةكردني ريَنماييكراو، وة بووني زانياريةكي باش دةرب
ماييكراو، وة دةست نيشانكردني ئةو ريَن بةرامبةر بةثشتطويَخسنت و قؤرغكردن و توندو تيذي 

ةرم و نياني لة نى نشةو بيَهيَزى ريَنماييكراو وة بوودبوونى هةرةاهؤكارانةى كة دةبنة هؤي زي
 ندا .بارودؤخة جياوازةكا

ازة سةرةكيةكان كة ثةيوةسنت بة ريَنماييكراو زانيارى باش دةربارةى بنةماو شيَوبووني 
بةلَيندان بة ريَـنماييكراو كة ةربارةى ياساو ريَساكان. وة انيارى دوةهةورةها بووني ز

 زانياريةكاني ثاريَزراوةو جيَبةجيَكردني بةلَينةكةشي بةمةسيت ثاراسنت و ضاوديَريكردني .
  ثالنةكة و بووني ئامرازي تايبةت بة بةريَوةبردني كةيس / دابينكردني ئامرازي ثيَويست بؤ

ركردن لةطةلَ انياريةكان و ثاراستين داتاكان وةكابةريَوةبردني زوةبردني كةيسةكةو بةريَ
 ةبردني كةيسةكة . ئةواني تر بؤ بةريَو
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 كةيس .ةبردني بةريَو ديزايينكردن و جيَبةجيَ كردنيبنةماى 

بةالَم يستة ريَنمايكار بيطريَتة بةر ، سدا كؤمةلَيَك بنةما هةية كة ثيَوبردني كةيلةكاتي ديزايينكردني بةريَوة
 -ئيَمة ليَرةدا تيشك دةخةينة سةر بةشيَكيَيان ئةوانيش بريتني لة :

 سةرثةرشتيار . -1
تة واباشة هةر ريَنمايكاريَكي بةريَوةبةرى كةيس سةرثةرشتياريَكي هةبيَـت، سةرثةرشتيار دةبيَـ

دةكات و وة مايكار وة هةروةها هاني دةدات بؤ بريكردنةوةوةثاداشيت كارة باشةكاني ثالَثشت بؤ ريَن
 لةهةمان كاتدا ضاوديَري كاراي ثرؤسةكة دةكات.

 بيَـت ( ريَنمايكار6تا 5زؤربةى ليَكؤلَينةوةكان ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن كةوا هةر سةرثةرشتياريَك بؤ )
اتووي و شارةزايي اليةني زانيارى شتيار ثيَويستة لةسةر بنةماي ليَه. وة لةكاتي هةلَبذاردني سةرثةر

دني كةيس وة لةهةمان كاتدا كةسيَك بيَـت بابةتي بيَـت ةبردةربارةى ثرؤسةى بةريَو ةكة بيَتكةس
 بيَت ريَنمايكارةكان ترسي ئةوةيان هةبيَـت كة هةلَسةنطاندني طوجناويان بؤ ناكات نةوةك كةسيَك

 لةسةر بنةماي خودي هةلَسةنطاندنةكة ئةجنام دةدات، هةر بؤية بةثيَ تواناو ليهالتوويان بةلَكو
لةكاتي هةلَبذاردني سةرثةرشتيار ئاطادارى ئةم اليةنانة بن وة ئةو كةسة هةلَنةبذيَرن  تدةبيَـ

 كةثؤستيكي هةبيَـت يان ثيَطةيةكي هةية .
 

 -ةوة :تم خاالَنةدا دةبينيَـئةركي سةرثةرشتيار خؤى لة
 / سةرثةرشيت كردنى حاالَتي تاكي 

مايكار ويارمةتيداني بؤ دؤزينةوةى ريَطا نؤبونةوةى سةرثةرشتيار لةطةلَ ريَبريتية لة ك 
يسيت بة بريكردنةوة هةية بؤ تة قورسةكان، كة ئةم ثرؤسةية ثيَوضارةسةرى طوجناو بؤ حالة

و بنياتنةرى دةست نيشانكردني ئةو ثيَداويستيانةى كة دةبنة هؤى ثيَشكةوتنى ثيشةيي 
وةها ةرةبردني ثرؤسةكة دةكات هةريَويكى بةردةوام، وة ضاوديَري بةنمايكار بة شيَوتواناكاني ريَ

 ديارترين طؤرانكاريةكاني حالَةتةكةش ضني .
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  / ثالَثشتيكردني كةسي 
ثرؤسةى سةرثةرشتيكردن وةكو هةليَك واية بؤ دةستكةوتين ثالَثشيت سؤزي بؤ ريَنمايكار بؤ 

ة ريَنمايكار هةست بونة بؤيان ، بؤمن وةالَمدانةوةشريَطريكردنيان لةرووداوة نةريَنيةكان 
يستة ثالَثشيت و ليَرةدا ثيَو ئا ي ئالَؤزداماندووبوون دةكات لةكاتي بةريَوةبردني كةيسيَك

 هاندان بؤ ريَنمايكارةكة هةبيَـت لةر يَطاي ليَهاتووي و شيَوازة هاريكارةكاني سةرثةرشتيارةوة .
 َثشتيكردني ثرؤسة فراوانةكان .ثال 

 يتةوة كةوا سةرثةرشتيارةكة ئةجنامحتديكردني ثيشةيي دةبيينيَئةمةيان خؤي لة ضوارضيَوةى 
بريارى طوجناو  يكردنةكةوامؤسةكة دةطوازيَتةوة بؤ بنكةى ريَندةدات ، كة سةرثةرشتيارةكة ثر

 ە.ةدةن لةبارةيةود

 -ةبردني كةيسدا لةم ضةند خالَةدا بة ديار دةكةويَت :ورؤلَي سةرثةرشتيار لة ثرؤسةى بةريَ

  ةطةلَ ريَنمايكاراني كةم هةموو دوو هةفتة جاريَك كؤبوونةوة ئةجنام بدات لبةاليةني
 ةبردني كةيسدا .بةريَو

  ثيَويستة ثالَثشيت دةرووني  بؤ ريَنمايكاران هةبيَت و اليةني هونةرى ثةيوةست بة كةيسةكان
 مايكاران بكات .بة ريَن ثيَشكةش

 . ثالَثشيت حالَةتي تاكي بكات بةثيَ ثيَويستيان 
 يَداضوونةوة بؤ هةموو كةيسةكان بكات لةطةلَ طرووثةكةيدا بؤ دلَنيابوون لةباش بةريَوةضووني ث

 كةيسةكان.
 اضوونةوةى كةيسةكان .و ثيَد برياردان و بةدواداضوون بؤ تكاتي خؤي ريَك خبات و خشتة دابنيَـ 
 َكة ثالَثشيت مادي و مةعنةوى و هونةرى دابني دةكات . تطريَنيت ئةوة هةبيـ 
  نيشاندان و شيكردنةوةى ئاراستةكان سةبارةت بة هةموو كةيسةكان كة بؤ ريَنماييكردن ئامادةن

 و و داناني ثرؤطرام بؤيان .
 . ئةجنامداني ووردبينيةكى ريَك بؤ كةيسةكان 
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 . دؤكيؤميَنت -2
ماييكراو كة خؤي لة زانيارية تين زانياريةكاني ريَنبريتية لة ثرؤسةى كؤكردنةوةو هةلَطر

كاتدا  ةيةكي ناراستةوخؤ بةدةست دةكةون. وة لةهةمان خؤكان و ئةوزانياريانةش كة بةشيَوراستةو
 كة ريَنمايكار تؤماري دةكات دةربارةى ريَنماييكراو .ئةو تيَبينيانة دةطريَتةوة 

كة تيَبينةكان تؤمار بكات وة هةر فؤرميَكي تر ثةيوةستة  تثيَويستة هاني ريَنماكار بدريَـ
ةكة تةواوى بكات بةووردي ، كة ئةمانةش لةسةر بنةماي راسيت بن دووربن لة زاراوةى ناريَك بةكةيس

باشة ثيَداضوونةوةى  واريانة كة كؤكراونةتةوة لةسةر ريَنمايكراو و بريوراي كةسي و خودي . ئةو زانيا
شداريكردنيان بة بةشيَكة لةبةدا بيَت كةوةك  ةشدارى ريَنماييكراو لةهةر كاتيَكب بة تلةسةر بكريَـ

 ةيةكى كارا .شيَو
كار ئاسانيةك بؤ جيَبةجيَكردني هةنطاوةكاني بةريَوةبردني كةيسةكة ،  دةبيَتة دؤكيؤميَنت  ثرؤسةى

 اني وةك ثالَثشتيةكة بؤ ثرؤسةى توثيق. و بةكارهيَن بووني فؤرمي تايبةت بة كةيس
دةتوانريَـت سوودي ليَوةربطرييَـت بؤ انةكردني تايبةت بة كةيسةكان فؤرم و ئامرازي ثيَوبووني 

وازةى كة بةثيَ ئةو ريَطا وشيَ تثرؤسةى بةريَوةبردني كةيسةكة وة دوةتواتنريَـت دةستكاري بكريَـ
 مايكارةكة.هةلَي دةبذيَريَت ريَن

 فؤرمي باشرت بيَت لة ؤر ئالَوز و ثر و هةمة اليةن بيَتثيَويستة ئةوة بزانني مةرج نية ئةو فؤرمةى كة ز
زؤرى و جؤراوجؤرى  نةوةك   مةكة بريار لةباش و خراثيةكةى دةداترؤسادة وئاسان ، واتا ناوةرؤكي ف

 . 
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 ثاراستين تؤمارةكان . -3
ثيَويستة ثاراستين تؤمارةكان بة شيَوةيةكي نهيَين بيَـت بةثيَ ياساو ريَساي تايبةت بة خؤي . وة 

 -دابيَـت :ثيَويستة بةاليةني كةم ئةم خاالَنةى تيَ
 كة زانياريةكاني بةشيَوةيةكى ريَك تيَدا  تايبةت بةخؤي هةبيَت )ملف(  فايلي  هةركةيسيَك

 تؤمار كرابيَـت .
  ماييكراوةكة، وا اذة بيَـت بؤ ناسنامةى ريَنئامهةبيَـت كة نابيَـت ( ملف  فايل ) تايبةت بةكؤدي

ة ثالَثشتيةك بؤ نهيَنيةكان و تدةبيَـكة بيَت، كةئةمةش فايلةثيَويستيشة كؤدةكة لة سةرةتاي 
ليستيَك هةبيَـت كةتيَدا هةر كؤديَك بةرامبةر ناوي ئةو ةيسة تايبةتةكان. واباشة ك

ي ثةيوةست يَكبيَـت كة بؤي داندراوة ، كةئةمةش دةبيَتة ئاسانكاريةك بؤ هةر كار ماييكراوةريَن
 بة كةيسةكة .

  دةدريَت دةبيَت تؤمار بكريَت، هةنديَك جار ضاالكيةكة هةر ضاالكيةك دةربارةى كةيسةكة ئةجنام
ك ماييكراوةكة  يان لةوانةية ناراستةوخؤ بيَت وةونة سةردانيكردني خيَزاني ريَنراستةخؤية بؤمن

ماييكردنةكة بؤ وةرطرتين زانياريةكاني بانطيَشكردني مامؤستاي قوتاخبانةكةى بؤ بنكةى ريَن
 لة قوتاخبانة .

 كةس بةشدار  ين تيَدا بيَـت كة ريَنمايكارتةنها خؤي ثيَ بزانيَـت كي زؤر نهيَيَك بةشيَهةر فايل
 يثيَنةكات لةسةرى .
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 هةلَبذاردني سرتاتيذي وةك ئامرازيَك بؤ ضارةسةركردني كيَشةكاني ريَنماييكراو.

و. ئةو سرتاتيذيةي كة سرتاتيذي وةك ثالني كار هةذماردةكريَـت  بؤ بةدةست هيَناني ئاماجنةكاني ريَنماييكرا
ووداني طؤرانكاري هةلَضووني و ركارديَت لة ثرؤسةى ريَنماييكردندا دةبنة هؤكاريَكي ئاسانكار بؤ ة كاراية و ب

ماييكراو كة نزانياري و رةفتارى ، بة كورتي سرتاتيذي وةك ثالن هةذمار دةكريَـت بؤ يارمةتيداني ريَ
و ارؤ تيَطةيشنت لة كيَشةى ريَنماييكئةوةى تاكة ريَطايةك نية بحالَةتةكةى بةرةو باشرت ببات ، وةلةبةر 

يةك سرتاتيذي نية كة بطوجنيَـت بؤ هةموو بارودؤخةكان ، هةر لةبةر ئةوة ثيَويستة  ش بةهةمان شيَوة
 كةسة جياوازةكان و طرفتة جياوازةكانيش .اتيذي جياواز بةكار بهيَنريَـت بؤسرت

بةكار ديَنن وة ةكارةكةياندا هةنديَك زؤر بةخيَراي سرتاتيذي ضارةسةركردن ئةم ريَنمايكارانةى كة تازةن ل
روونكردنةوةى ثرؤسةكة و هةنطاوةكاني باس دةكةن ئةوةش لةبةر ئةوةى لةهةمان كاتدا زؤر بةخيَرايي 

دةر ن دةيانةويَـت بة خيَرايي يارمةتي ثيَشكةشي ريَنماييكراو بكةن. دارشتين ثالن و ئاماجني واقعي يارمةتي
بؤ ئةوةى هةر  و ئاماجنةكان ، هةر لةبةر ئةمةشةبؤ دةست نيشانكردني كاتي طوجناو بؤ بةدةستهيَناني هةمو

سرتاتيذيةتيَكي ريَنماييكردن  كاريطةرى خؤي هةبيَـت ثيَويستة بة ثيَنض هةنطاو تيَبثةريَت ئةوانيش ئةمانةن 
:- 

 جؤري ثةيوةندي ريَنماييكردن . -1
ة لة دن ناتوانيَت كارا بيَت ئةطةر ثةيوةندي ريَنماييكردنةكة بةهيَز نةبيَـت ، كسرتاتيذي ريَنماييكر

كة ئةمةش  مايكار ثالثشت و هانداني خؤي ثيَشكةشي ريَنماييكراو دةكاتريَطاي ئةم ثةيوةنديةوة ريَن
 ة هؤي ئاسانكارى بؤ بةدةست هيَناني ئاماجنةكاني ريَنماييكردن .تدةبيَـ

يَنماييكردني بةهيَز يارمةتي ريَنماييكراو دةدات لة حالَةتي ثشت بةستين بووني ثةيوةنديةكي ر
ك هةن بؤ مان روون دةكاتةوة ثشت بةستين خودي . ضةند ئاماذةية دةرةكي بطوازريَتةوة بؤ حالَةتي

 -نيةتي ثةيوةندي ريَنماييكردن ئةوانيش بريتية لة :ضوَ
 ةدا ش بة ريَنمايكار دةكات ئا لةم كاتثيَشكة كاتيَك ريَنماييكراو فيدباك بة شيَوةيةكي زارةكي

 دةتوانريَـت بة ووردي لةهةست و كيَشةكاني بطةين .
 اي ر ، ئةمةش بةديار دةكةيَت لة ريَطئامادةباشي ريَنماييكراو بؤ كاركردن لةطةلَ ريَنمايكا

وكردني ئةركي مالَةوةو ةدواداضووني لةكاتي جلسةكان و تةواثابةندبووني بةكات و ب
 ئاشكراكردني خودي هةبيَت بؤ كيَشة كةسيةكاني .
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  طفتةطؤكردن لة نيَوان ريَنمايكار و ريَنمايكراودا لةسةر ئةو شتانةى كة دةبنة  ئاستةنط لة
 ثةيوةندي نيَوانيان .

 . كاتيَك ريَنمايكار هةست بة ئاسوودةيي بكات لةكاتي مامةلَةكردني لةطةلَ ريَنماييكراودا 

 

 كيَشةكة.هةلَسةنطاندي  -2
يَكي ثيَويست ثةلة نةكريَـت لة دارشتين ثالني كاري ريَنماييكردنةكة، تا ئةوكاتةى هةلَسةنطاندن

ة هؤي ئةوةى كة تاوةكة نةكريَـت، لةبةر ئةوةى ثةلةكردن دةبيَـتةواو بؤ كيَشةي ريَنماييكر
ي باش طاندنيَكر هةلَسةن، بؤ ئةوةى ريَنماييكاسرتاتيذيةتيَكي نةطوجناو بؤ كيَشةكة هةلَبذيَردريَـت 

 -بؤ كيَشةكة بكات ثيَويستة ئةم ثرسيارانة لة خؤي بكات :
  ئةوة بزانيَت لةبةر ضي ريَنماييكراو ليَرةية ؟ 
  كرد؟نةئايا ريَنماييكراو كيَشةكةى بةتةواوى باسكرد يان بةناتةواوى باسي 
 كيَشةية روودةدات ؟ ئايا رةفتارةكاني كيَشةكة دةزانيَت وة ئايا لة ض بارودؤخيَكدا ئةو 
 ووداني ئةم كيَشةية؟ر ة يارمةتيدةرن بؤك ئايا دةتوانيَـت وةسفي ئةم بارودؤخانة بكات 
 ئايا تةواو هؤشيارة بة كيَشةكة ؟ 

ئةطةر هاتوو ريَنمايكار بتوانيَت وةالَمي ئةم ثرسيارانة بداتةوة بة ووردي ئةو كاتة دةتوانيَت ثالنةكة 
ةوا ثيَويستة هةلَسةنطاندني وةئةطةر هاتوو نةيتواني ئيَناني ، بة دةست هؤ ب دابريَذيَت و كار بكات

دن و هةلَسةنطاندني ت رؤلَي هةبيَـت لة دةست نيَشانكرريَنماييكراويش دةتوانيَـ و ربكات بؤ كيَشةكة زيات
 كيَشةكةدا .

 ثيَشخستين ئاماجنةكاني ريَنماييكردن . -3
ثيَش ئةوةى ئاماجنةكان دابريَذيَت ئةوة طوماني يَنمايكاريَك سرتاتيذيةت دابنيَـت ئةطةر هاتوو ر

ريَطايةك دةست نيشان دةكريَت  دا سرتاتيذيةتلة ة ريَطاي هةلَةوة، لةبةرئةوةى تتيَدا نية دةكةويَـ
يستة لةسةر ريَنمايكار سةرةتا لةبةر ئةوة ثيَودواي ثرؤسةى دةست نيشانكردني ئاماجنةكان . 

اني يةكان دةست نيشان بكات ، بةم شيَوةية بةدةست هيَنئاماجنةكان دابريَذيَت دواتر سرتاتيذ
 ئاماجنةكان ئاسانرت دةبيَت . 
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 ئامادةباشي ريَنماييكراوو ثابةندبووني . -4
كاتيَك ريَنمايكراو ئامادةباشي و ثابةندبووني خؤي ثيَشان دةدات ئةوا كاريطةرى سرتاتيذيةتةكة 

ئةطةر ت ، لةهةمان كاتدا ئاماذةية بؤ خيَرايي و هيَواشي بةدةست هيَناني ئاماجنةكان . باشرت  دةبيَ
ئةوا كات و هانداني زياترى دةويَت بؤ ئةوةى  تماييكراويَك كيَشةكةى لةثلةيةكي بةرزدابيَـهاتوو ريَن

ري كاريطةرى هةية تيَكةالَو ببيَت لةطةلَ ثرؤسةى ريَنماييكردنةكة .ثالَنةرى ريَنماييكراو بؤ طؤرانكا
 لةسةر بةكار هيَناني سرتاتيذيةكة . 

، لةوانة و بؤ ثرؤسةى ريَنماييكردن بةضةند شيَوةيةك بةديار دةكةويَـتارئامادةباشي ريَنماييكوة 
بةشيَوةى زارةكي دةريدةبريَـت و باس لةوة دةكات كة ريَنماييكردن وةربطريَت، يان لة ريَطاي تيَبيين 
كردني ئةوةى كةبةشيَك لة رةفتارةكةى طؤراوة يان لةريَطاي هاريكارى كردن لةطةلَ ريَنمايكار و كاراي 

 لة ثرؤسةكةدا . 
ئامادةباشيان بةهيَزة  نريَنماييكراويَكي تر جياوازة بةشيَكيائامادةباشي لة ريَنماييكراويَكةوة بؤ 

ي تر الوازة ، لةبةر ئةوة ثيَويستة لةسةر ريَنمايكار واي ليَ بكات ئامادةباشيةكى زؤرى يَكبةش
 بطات ئاماجنةكاني ثرؤسةكة .ت تاوةكو بتوانيَـ تهةبيَـ

 
 كؤكردنةوةى ثيَوةرةكان . -5

و بناسيَت لة جؤريَك كة كيَشةى ريَنماييكراا دةست نيشان بكات بة ثيَويستة ريَنمايكار خالَي سةرةت
ريَطا ي ثيَوانةكردني  ثيَش ضارةسةركردني ئةوةش بةضةند ريَطايةك دةبيَـت لةوانةتيَبيين كردني 

 رةفتارةكاني يان استبيان يان فؤرم لةدوايدا بةدريَذي باسيان دةكةين . 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 يذي .ثيَوةرةكاني هةلَبذاردني  سرتات

دواي ئةوةى ريَنمايكار دلَنيا بؤوة لةوةى كة هةنطاوةكاني ثيَشووتر جيَبةجيَ بووة بؤ دةست نيشانكردني 
بؤ بةدةست هيَناني ئاماجنةكاني ريَنمايكردنةكة . كؤمةلَيَك  تسرتاتيذي ، ئا لةم قؤناغةدا ئامادة دةبيَـ

اني ذي كة رؤلَيان هةية لةبةدةست هيَناردني سرتاتيثيَوةر هةية كة ثيَويستة لةبةرضاوبطرييَ، لة كاتي هةلَبذ
 -ئاماجنةكان ئةوانيش بريتني لة :

 خاسيةمتةندي ريَنمايكار . -1
ريَنمايكارى باش ئةوةية كة خاوةني كؤمةلَيَك زانيارى و ليَهاتووي بيَت كة بةهؤيةوة بتوانيَت 

ريَنمايكار ئةوةية  ىيارمةتي ريَنمايكراو بدات، لةهةمان كاتدا لة خاسيةمتةنديةكاني تر
تواناي ومايكردندا وة ثيشةكةى خؤى خؤش بويَـت ديَكي تيؤرى باشي هةبيَـت لة ريَنباكطراون

ماييكراودا دروست بكات، ريَنمايكردنيَكي باش لةطةلَ ريَن بةرطةطرتنى هةبيَـت و بتوانيَـت ثةيوةندي
 وةلةهةمان كاتدا قبولَي ريَنمايكراو و كيَشةكاني بكات .

 هؤكارة ذينطةييةكان . -2
دةستنيشانكردني  ئةو هؤكارانةى لة ضوارضيَوةى ذينطةى ريَنمايكردنةكةدا هةن رؤلَي هةية لة

رتاتيذيةكة ئايا كردارية يا كردارى نية، ئةم هؤكارانةش بريتني لة )كات، تيَضوون، ئامرازو كةل س
لَ ريَنمايكراو بةسةرى دةبات لةطةوثةل...( . ئةو كاتةى كة ريَنمايكار لة ثرؤسةى ريَنمايكردندا 

باشرتين ضارةسةر، لةهةمان كاتدا يستة زؤر بةباشي قؤرغي بكات بةمةبةسيت بةدةستهيَناني ثيَو
دابني كردني  ي ترة بؤ سةركةوتين ثرؤسةكة .وةهؤكاريَك  يستدابينكردن كردني برى تيَضووي ثيَو

بووني كورسي بؤ خاوبوونةوة هؤكاريَكي ة رؤلَي كاراي هةية ، بؤمنونة كةلو ثول بةهةمان شيَو
 يارمةتيدةرة بؤ سةركةوتين ثرؤسةكة بةتايبةت ئةطةر كةيسةكة لة جؤرى ترس و فؤبيا بيَت .

 سروشيت كيَشةى ريَنماييكراو . -3
دةخةون، نفتارى ثيَنةطةيشتوون وةك ) زيريَك لة كيَشةى هةية بةشيَكيان رةهةر ريَمايكراويَك جؤ

خةمؤكي، دلةراوكي، ...( .  يَكي تريان ترسناكن وةك )ئازارداني خودي،جولةى زياد..( . بةش
ي تريان ناكؤمةالَيةتني وةك )درؤكردن، دزيكردن،فيَلَكردن، دووركةوتنةوةى كؤمةالَيةتي، بةشيَك

كان وةك )كيَشةى خواردن يان . بةشيَكى ترلة كيَشةئالودةبوون بةماددةى هؤشبةرو جطةرة...( 
 خؤرى ، ميزكردن لةناو جيَطادا (.زيادخؤري يان كةم 
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ة كة كامةيان ماييكراوةكة بريادةدات لةسةر جؤرى ضارةسةركردنةكسروشيت كيَشةى ريَنكةواتة 
 زةكان .ومايكار بؤ ريَطا وشيَدا دةوةستيَتة سةر ليَهاتووي ريَنن كاتبةكاربهيَنريَـت وة لةهةما

 خاسيةمتةندييةكان و ئارةزووةكاني ريَنمايكراو . -4
يستة لةكاتي هةلَبذاردنيدا وثيَبهيَنيَت بؤ ئةوةى سرتاتيذيةتي ريَنمايكردنةكة سةركةوتن بةدةست 

مايكراو يارمةتيدةر بيـَت لة ، هةروةك دةزانني كة دةبيَـت ريَنبة بريارى ريَنمايكراوو ريَنمايكار بيَـت
يستة ثيَ باشة ثيَو دنةكة، وةكاتيَك ريَنمايكراو ريَطايةكي ضارةسةركردنيثرؤسةى ضارةسةركر

 ريَنمايكار ئةوة لةبةرضاو بطريَـت.
ة دةدات كة دةبيَـت ئارةزووى ريَنمايكراو بؤ ريَطاي ثرؤسةى ريَنماييكردني دةرووني طرنطي بةو

لةطةل اليةني دةرووني و جةستةيي ت بطوجنيَـ ةكة لةبةر ضاو بطرييَت، بة جؤريَكركردنضارةسة
 ريَنمايكراو.

 كاني دةستنيشانكردن .ضةشنةكان و بةلَطة -5
يةكي ذضةشنةكان و بةلَطةكاني دةستنيشانكردن ريَطايةكي يارمةتيدةرن بؤ دةست نيشانكردني سرتاتي

 تجنيَت لةطةلَ جؤرى كيَشةكة و ئاماجنةكاني ضارةسةركردن . ريَنمايكار سةرةتا دةتوانيَـكة بطو كارا
مايكراو لةريَطاي نتيَطةيشنت لةكيَشةى ريَ مايكراو بةمةبةسيتثيَكةوتن ئةجنام بدات لةطةلَ ريَنضاو

اي ئةمانةوة دةتوانيَت بريار بدات و تيَطةيشنت لةهةستةكاني ، لةريَطثرسياركردن و رووبةرووبوونةوة
بؤ ضارةسةركردنةكة. بؤ ئةوةى سرتاتيذيةكة  تى بةردةوام بيَـةكامة ريَطاي هةلَبذيَريَت و لةسةرك

 -ة ريَنمايكرا ئةم شتانة لةبةر ضاوبطريَت :يستوثيَبيَنيَت سةركةوتن بةدةست 
  يسيت بة ضاكسازي يان تيَكضووني رةفتارية و ثيَوية كيَشةكة ضية ئايا كيََِشةى ثيشةيجؤرى

 رةفتارى هةية .
 ية.ةعةقلي ه ئةندامي جةستةيي يان تيَكضووني ئايا ريَنمايكراوةكة كةم 
 ةكةيدا .رؤلَيان هةية لة بووني كيَش اني ترئايا خؤي بةرثرسي سةرةكية بؤ كيَشةكةى يان كةس 
 . ض شتيَك هؤكارة بؤ مانةوةو بةرداوم بوووني كيَشةكة 
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 ريَطاكاني كؤكردنةوةى زانيارى لةسةر ريَنمايكراو.

ريَطا هةية كة ريَنمايكاران بةكاريديَنن بؤ كؤكردنةوةى زانيارى لةسةر ريَنماييكراودا ، ئيَمة ليَرةدا  كؤمةلَيَك
 -جةخت دةكةينة سةر بةشيَكيان كة ئةوانيش بريتني لة :

 فايلي تؤماركراو . -1
 ة لةو ريَطايانةى كة بةهؤيةوة دةتواننياخود ناسنامةى ريَنمايكراو يةكيَكفايلي ريَنمايكراو ي

. ئةو زانياريانةى ليَكؤلَينةوة لةسةر ريَنمايكراودا بكةين بةمةبةسيت ريَنماييكردن و ئاراستةكردني 
كةلةسةر ريَنماييكراودا تؤماركراوة لة فايلي تايبةت بةخؤي كؤكراونةتةوة لة ريَطاي تيَبيين كردني 

ةكي باش يارمةتي ريَنمايكراو كةساني ترو تيَبيين خؤيدا ، وة بؤ ئةوةى ريَنمايكار بتوانيَت بةشيَوةي
 بدات ثيَويستة زؤر بة ووردى ئاطادارى ئةو زانياريانة بيَـت كة لة تؤمارةكةدا هةن . 

 -ثيَويستة ئةو زانياريانةى كة تؤماركراون لة لة فايلةكةدا بةم سيفاتةنةى جيابكريَتةوة :
  ، نمايكراو دةكات بؤ وةرطرتين واتا ئةو كةسةي كة تيَبيين ريَبابةتي بيَت و دوور بيَت لة خودي

 بريو راو بؤ ضوونة كةسيةكان . دوور بكةويَتةوة لة  ىزانيارى لةسةر
 تثيَويستة طشتطري بيَت و بؤ هةموو رةفتارةكاني تاكةكة و دوا بةدواي يةك بيَـت ضؤن دةيبينيَـ 

يان طويَ ليدةبيَـت لة ريَنمايكراو بةم شيَوةية تؤمارى بكات ضونكة ئةوانة بةلَطةى سةرةكني 
 لةسةر كةسايةتي ريَنمايكراودا .

  بةكا رنةهيَنيَت. مايكار ئةو زانياريانة دذي ريَنمايكراوريَنثيَويستة 
  هاتوون  ئةو ثيَويستة تؤمارةكان بةلَطة بن بؤ ئةو رووداوانةى كةبةسةر ريَنمايكراودا

 بارودؤخانةش بناسريَن كة بوونةتة هؤكارى رووداني حالَةتةكة .
 بن بؤ شيكردنةوةى رةفتارى تاكةكة . نياريةكاني ناو تؤمارةكة هؤكاريَكثيَويستة زا 
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 سوودةكاني ئةم ريَطاية .

طرنطي رضاوةيةكى ةلةطةل ريَنمايكراوداية لة هةر قؤناغيَك كة بضيَت بؤ قؤناغيَكي تر بة س -1
 بؤ هةر شويَنيَك كة بروات لةطةلي دةبيَـت . تزانياريةكان دادةنريَـ

 بةكات و هةولَيَكي كةمدا زانياريةكان دةست دةكةون. -2
 بة ئامرازيَكي سةرةكي دادةنريَـت لة ثرؤسةى ريَنمايكردندا . -3

 

 خراثيةكاني ئةم ريَطاية .

 بةتايبةت بؤ زانيارية كؤنةكان .هةلَة تيَطةيشنت يان شيكردنةوةى هةلَة بؤ زانياريةكان  -1
 يستة بؤ ثرؤسةى ريَنمايكردن .لةى تيَدا نية كة ئةمةش هةنطاويَكي ثيَودراسةى حا -2

 

 راثرسي ) استبيان ( .-2

راثرسي بةكار ديَت وةك ئامرازيَك بؤ كؤكردنةوةى زانيارى، بؤ ليَكولَينةوة لةسةر مندالَ و هةرزةكارو 
كؤمةلَيَك ثرسيار ثيَك هاتووة داو الة ريَنمايكراو دةكريَت كة وةالَميان بداتةوة . ثيَطةيشتوان بةكارديَت، وة لة 

)بةلَي ، ةى كراوة داخراوة كة زانيارةكي باش دةدات لةسةر ثرسيارةكة يان لة شيَوةى راثرسي هةية بة شيَو
ةوةو ر كؤبكريَترى زؤر لةسةكة ثيَويستة زانيا نةخيَر ( . لة زؤربةى كاتدا راثرسي بؤ ئةو بابةتانة بةكار ديَت

 تا بتوانريَت بثيوريَت.

 

 

 مةرجةكاني راثرسي باش .

 . ضارةسةرى كيَشةكة بكات 
 . كيَشةكة روون بكاتةوة 
 مايكراوةكة بطوجنيَت .لةطةلَ ئاسيت ريَن نيَكي ئاسان  نوسرابيَت. ،يبة  نوس 
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  بن بة شيَوةيةكى باش .ثرسيارةكان ريَكخراو ثيَويستة 
 روون و ئاشكرا بن .ن ثرسيارةكا 

 

 باشيةكاني راثرسي .

  لةماوةيةكى كةمدا زانياريةكى زؤر بة دةست دةهيَنريَـت ئةطةر بة شيَوةيةكى باش دابةش بكريَـت
. 

 . كةمي تيَدةضيَت لة رووي كات و ثارة 
  بابةتني لة ضاو ضاوثيَكةوتن و  اثرسيةوة بةدةست دةهيَنريَ، زياتراي رزانياريانةى لة ريَطئةو

 امرازةكاني ترى كؤكردنةوةى زانيارى .ئ
 يةكى كةم دةخاتة سةر ريَنمايكراو لةكاتي وةالَمدانةوة ئةمةش وادةكات بوارى ثالَةثةستؤ

 بؤ وةالَمدانةوة . تبريكردنةوةى هةبيَـ

 

 خراثيةكاني .

 . نةرم و نياني تيَدا نية ، هةنديَك كات ئةو زانياريانةى بة دةست ديَن تةواو نني 
  كات وةالَمةكان كة م و كوريان تيَداية .هةنديَك 

 

 ) السرية الشخصية (.ذياننامة  -3
بريتية لة راثؤرتي خودي كة كةسةكة خؤي دةينوسيَـتةوة ، ئةم راثؤرتة بريتية لة ضريؤكي ذياني 

ئةو شتانةى تيَداية كة لة هةست دا بوونيان هةية لة كيَشةو ثةيوةندي و  ، وة تةنهاكةسةكة 
تنةكاني لة بوارة جياجياكاندا . ذياننامة هةنديَك جار طشتطرية واتا شارةزايةكاني سةركةوتن و كةو

دةربارةى تاكةكةى تيداية بؤ كاتيَكي زؤر ، وة هةنديَك جاريش تةنها بابةتيَك يا رووداويَك 
 باسكراوة .

بةلَطةن بؤ طرنطي ذياننامة لةوةداية كة ريَنمايكراوةكة خؤي زانياريةكاني نوسيوةتةوة ئةمةش 
 راسيت زانياريةكان بة ريَذةيةكى باش لة ضاو ريَطاكاني ترى كؤكردنةوةى زانياريةكان .
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 هؤكارةكاني سةركةوتين ذياننامة .

ئامادةباشي / بريتية لةوةى كة تاكةكة ئامادةباشي هةية كاتيَك زانياريةكان دةنوسيَتةوة بةبيَ  -1
ويسيت هةبيَت دةنوسيَت ئارةزوشي نةميَين  ر كاتئةوةى هيض ثالَةثةستؤيةكي لةسةر دا هةبيَت هة

 نانوسيَت .
ر بنةماي ئةدةبي نية واتا بةئازادي خؤي بينوسيَـت ئةو لةسةتاكةكة درك بةوة بكات كة نوسينةكاني  -2

 ووشةو زاراوانة بةكار بيَنيَـت كة خؤي ثيَ طوجناوة .
اشة بؤ ئةوةى ريَنمايكار بتوانيَت ة نوسيين ئةم ذياننامةية ئامرازيَكي بك وة بكاتةتاكةكة درك ب -3

 يارمةتي ثيَشكةش بكات .
 هةست بة بةرثرسياريةتي بكات لة كاتي نوسينةكةدا . -4
 راستطؤ بيَـت لةكاتي نوسيين زانياريةكانيدا . -5
 طريَنيت ثارستين نهيَنيةكان هةبيَـت لةاليةن ريَنمايكاردا . -6

 

 

 باشيةكاني .

 مايكراو.زانياريةكي زؤر بةدةست ديَت لةسةر يَن -1
 رةخساوة بؤ باسكردني حالةتةكةى . ريَنمايكراو بوارى بؤ -2
 ئاراستةى تاكةكة ثيَشان دةدات دةربارةى رووداوةكان و شارةزايةةكاني . -3
 بةكارهيَناني باشة لةطةلَ ئةو ريَنمايكراوانةى كة ناتوانن بةباشي قسة بكة ن . -4
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 خراثيةكاني .

وانةية بةشيَك لة زانياريةكان بشاريَتةوة يان ةللةبةر ئةوةى ريَنمايكراو خودى خؤي دةينوسيَت  -1
 بةشيَكيان زياد بكات .

 لةطةلَ مندالَ ناطوجنيَت . -2
 .راستطؤي وجيَطريى كةمة  -3
 لةوانةية بةشيَكي خةيالَي تيَدا بيَـت . -4
 .هةنديَك جار شيكردنةوةى زةمحةتة لةوانةية تاكةكة زؤر بة ثةرتةوازةى بنوسيَـت زانياريةكان  -5
تي نوسيندا وةك هؤ ر بهيَنيَـت لةكالةوانةية هةنديَك جار كةسةكة ميكانيزمي بةرطرى بةكا -6

 هيَنانةوة بةمةش زانياريةكان ثةرتةوازةيي تيَدةكةويَـت. 


