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(5102 – 5102)رێبەری خوێندکاری زانکۆ   
 
 

3 
 

  ڕ٠ٓ ٌۆگۆٜ سأىۆٜ راپٗ

 

 

 

 

 

 

 

ۀگیٝ ئیباڵی )سأىیۆی رۀگی طٛرٜ عەرگیی، وە رۀگەوبْ ٘ێّبْ ثۆ ڕۀگەوبٔی ئباڵی وٛرزطزبْ، عگە ٌە ثٕىەی ِەزاٌیبوە، وە ثەررێىڕای  .1
 .راپەڕیٓ(یە، ٘ەرٚا ثە سِبٔی ئیٕگٍیشی ٔبٚی )سأىۆی راپەڕیٓ(یی ٌەطەر ٔٛطزاٚە

 .ثۆ ٔبٚچەوە عگە ٌەٚەی ٘ێّبیە ثۆ ذۆری ئباڵی وٛرزطزبْ، ئبِبژەی ڕٚٔبوییؼە ،ذۆرەوە .5

ۆژی ثۆرزِٚییبْ ٚ ذۆپیؼییبٔسأی ر، وە  (ی لەاڵزسێ1985/  54/4/1974( ریؼییىە، وە ٘ێّییبیە ثییۆ رۆژأییی )54ژِییبرەی ریؼییىەوبٔی ذییۆرەوە ) .3
ثییۆ طییبڵی زاِەسرأییسٔی )سأىییۆی   ٠ییٗ طییەر ٔٛطییزاٚە، وە ئبِبژٖ(ی ٌە5111عەِییبٚەری ػییبرەوە زەگەیۀێییذ یەن ٌە زٚای یەن، ٘ەرٚا طییبڵی )

 .راپەڕیٓ(

.وزێجەوە، ٘ێّبی ذٛێٕسْ ٚ سأظذ ٚ وزأەٚەیە، الپەڕە طپییەوبٔیؼی ٔیؼبٔەی ٘ەڵسأەٚەی الپەڕەیەوی ٔٛێیە ٌە ِێژٚٚی گەٌی وٛرز، 4
( رۆژی راپەڕیٕە ِەسٔەوەی 5/3پەڕەیە، وە ٘ێّبْ ثۆ )( ال3)  ( الپەڕەیە ٚ الی چەپ طێ5٘ەرٚا ژِبرەی الپەڕەوبٔی الی راطذ پێٕظ )

(ی ذەڵىی ثبػٛری وٛرزطزبْ، وە ٌە ػبری رأیەٚە زەطزیپێىزز، ٘ەرٚەن ٔبٚی )سأىۆی راپەڕیٓ( ٌەطەر الپەڕەوبٔی ثە سِبٔی 1991طبڵی )
 .وٛرزی ٔٛطزاٚە

ا ِەػییرەڵێىی ثە رۀگەوییبٔی ئییباڵی وٛرزطییزبْ ٌەطییەرە، وە ، ٘ەرٚ ٘ێّییبیە ثییۆ ثییبیەذی لەڵەَ ٌە سأظییذ ٚ پەرٚەرزەزا ،ٔییٛوی لەڵەِەوە .5
 .ٚٔبوی ثاڵٚزەوبرەٚەرئبِبژەیە ثۆ ئەٚەی سأىۆ ٚەن ِەػرەڵێه ٌە ٔبٚچەوەزا 

 ..وۆی ٌۆگۆوە ٚەن ِیساٌیبیەن ٚایە، وە ٘ێّبیە ثۆ ئەٚەی ئەَ سأىۆیە، حىِٛەری ٘ەرێّی وٛرزطزبْ ثە ٔبٚچەوەی ثەذؼیٛە6
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 ڕیٓ راپٗطزٚزی سأىۆی 

 

 ذییییبوی وٛرزٔؼییییٓ  ڕییٓ              زای ٌٗ ریؼىیی سأىیییۆی راپییٗ

 رفییزاسی ٚ گیییییییٛڕ ٚ ریٓ ی ػییییبزی ژییٓ              طٗ ِبیٗ  ثٛٚ ثٗ

  رٚاسٖ ذیییییییییۆری زٖ  ثٛٚ ثیییییٗ               ٚراسٖ ذذ ٚ ٘ییٗ ٚ رێ طٗ ٌٗ

  ٚرٓ وبرطیییییییبسٖ ثیییۆ پێؼىٗ              رییییییییییبسٖی  ٖٚ ئیییییییِٛێسی ٔٗ
 

 ٚ سۆرزاری ٖٚ ٚطییییییییییبٔٗ طییییبری              چیییییٗ ٔساْ ذبوٗ زٚای چٗ

 زییییبری  ثٛٚ ثٗ  سأىۆی ٘ێّیییبی رسگیییییییبری              ثیییییۆ ئێّیییٗ
 

 ییییییییییییییییٛای زٚاڕۆژی ٚاڵدثبد              ٘ ٚری ذٗ طزىٗ سأىۆی زٖ

 وییییییبد ي رٚٚٔبن زٖ وۆی ذێز ٚ ثێز ٚ ٘یییییییبد            ثیزی گٗ ِٗ
 

  ڵی رێیٗ ػیریٗ ثییییییییییۆ وٛرز ِٗ               ٚری پێٕغی طێیٗ طزىییییٗ زٖ

  برٚ زێیییییٗثیٕیییبیی ػییییییییییییییییی             ذزیبری پێیٗ ی ثیییییییٗ ِیییییژزٖ
 

 

 ِصطفی             ٔٛطیٕی: َ. ِصطفی طیس ِیٕٗ                                    

    ئبٚاس: ٘یٛا ِصطفی                                           
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 رۆوٝ سأىۆ ٜ طٗ ٚرٗ

 

 ِبْ وٗ ٌٗ ٜ زٚاڕۆژٜ گٗ ٖٚ ڕێش... ٔٗ ٠ٚظذ ٚ ثٗ ٝ ذۆػٗأذٛێٕسوبر

 :سأظذطاڵٜٚ 

پ١زۆسثیب٠ٝ ذۆِبٔزییبْ   ٖٚ ٔیبذٝ زڵّیٗ  َ ٌیٗ ویٗ رِزبْ زٖ گیٗ ذێز٘برٕێىٝ ثیٗ  ٖٚ ڕێشٖ َ ِبِۆطیزب٠بٔٝ ثیٗ رعٗ ر١ٝ سأىیۆ ٚ طیٗ رۆوب٠ٗ ٔبٜٚ طیٗ ثیٗ  
  ربٜ ژ٠یبٔێىٝ ٔٛێ١یٖٗ ر طیٗ  طزپێىٝ لۆٔبغێىٝ ٔٛێٝ ذٛێٕسٔزبْ وٗ وبٔٝ سأىۆِبْ ٚ زٖ ع ٚ طىٛڵٗ ثٗ  رگزرٕزبْ ٌٗ ٜ ٖٚ ثۆٔٗ  ٠ٓ ثٗ وٗ زٖ  ئبڕاطزٗ
 .وبٔٝ ذٛێٕسٔسا لۆٔبغٗ  ذٛاس٠ٓ ٌٗ ٚرٕزبْ ثۆ زٖ روٗ طٗ ١٘ٛاٜ  ٠ٚظذ ٚ ٜ ذۆػٗ ثۆ ئێٖٛ

پظییپۆڕ٠ٝ   ٌییٗ  ، وییٗ وبٔزبٔییٗ ٔس١٠ٗ ٚ زٚأبٖٚ ٠ٝ رٜ ذٛێٕییسٔٝ ئبِییبزٖ ٚاٚوییٗ ذٛێٕییسٔزبْ رٗ  یٔییٛێ١ٙ  َ لۆٔبغییٗ ئییٗ  وییٗ  ِٛٚربْ ئبػییىزا٠ٗ الٜ ٘ییٗ
ٚ   ٚػیٝ ذٛێٕیسْ ٚ پڕۆطیٖٗ رٔیسێ ع١یبٚاسٜ  رێج١ٕٝ ٘ٗ  ْ ٚ زٖ ذٛێٕسْ زٖ  ثٗ  زا زرێژٖ ١٠ٗ رزٖ رٖٚ ٚ پٗ  سأظزٝ  ٔسٖ ڵجٗ َ ِٗ ٌٗ ٜ ذۆربْ ڵجژارزٖ ٘ٗ
ن  ٖٚ  ثۆ٠یٗ ،ٚػیٝ ذٛێٕیسٔٝ سأىیۆ٠ٖٝ رسأىیۆ ٚ   ْ ثیٗ د ثسٖ ٚ گزٔگٝ رب٠جٗ  ٖٚ ٠بٔٗ ثبرٖ  ئبگبثٓ ٌٗ  ثێذ ثٗ زٖ ،ْ وٗ ٜ ذٛێٕسٔٝ سأىۆ زٖ رٔبِٗ ثٗ
ریٝ ذٛێٕیسٔٝ ثیباڵٚ  سارٖ ٔٝ سأىیۆ ٚ ٖٚ ٔغِٛٗ ٔسێ رێّٕب٠ٝ ٚ ثڕ٠برٜ ئٗ ٘ٗ  ٌٗ  ٖٚ ٠ٕٗ ثىٗ بْئبگبزارر  سا١ٔٓ وٗ روٝ ذۆِبٔٝ زٖ ئٗ  ن ثٗ رب٠ٗ رٖ طٗ

ئبگبثْٛٚ ٚ  رچبٚڕٚٚٔٝ ٚ ثیٗ ٝ ثیٗطیز ثٗ ِٗ  ثٗ  طززبٔٗ رزٖ ثٗ ٜ ٠ٗ َ ٔب١ٍِىٗ ٌٗ  ٖٚ رٗ وۆوزاٚٔٗ  رێّٝ وٛرزطزبْ وٗ رٝ ٘ٗ ٜ سأظزٝ حىِٛٗ ٖٚ رٛێژ٠ٕٗ
 ٜ ذٛێٕسٔسا. ٔٛێ١ٗ  َ لۆٔبغٗ ٔسثٛٚٔزبْ ٌٗ پبثٗ

ئِٛێییسٜ  ْ، ثٗ ٚاٚثىییٗ ٚر٠ٚٛٝ رٗ روٗ طییٗ  ٜ ذٛێٕییسْ ثییٗ ٔٛێ١ییٗ  َ لۆٔبغییٗ ٚاَ ئییٗ رزٖ ٚاٚ ٚ ثییٗ ٚڵ ٚ وۆػؼییٝ رییٗ ٘ییٗ  ثییٗ  ١٘ییٛازار٠ٓ، وییٗ  زٚٚثییبرٖ
 .ِبْ وٗ ٠ٚظزٗ ذۆػٗ  ٚ ٚاڵرٗ ٖ ر ثۆ ئێٛ ٖٚ ذزٗ وٝ ثٗ ٠ٗ ع ٚ ئب٠ٕسٖ زٚاڕۆژێىٝ گٗ

 

 پ.ز.ِحّس ػٍٝ ػجساٌٍٗ                                                             

 رۆوٝ سأىۆ طٗ                                                                 
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رۆوٝ سأىۆ ثۆ وبرٚثبرٜ ذٛێٕسوبراْ رٜ طٗ زٖ ٠بر٠سٖ ٜ ٚرٗ  

رپزطیبرێزیی ٔٛێسایٗ رک ٚ ثٗ َ ئٗ رزٖ ثٗ لۆٔبغی ٔٛێ، ٌٗ  

 ..ٚیظذ ذٛێٕسکبرأی ذۆػٗ

  .ی سأظزییٗ ٖٚ کبزیّی ٚ ذٛێٕسٔی ثباڵ ٚ رٛێژیٕٗ ٔسێىی گزٔگی ئٗ زٔیبزا، ٔبٖٚ  سأکۆ ٌٗ

ِٛ  ٘یٗ  ، ٌیٗ ٔسأیٗ ٚ ٔبٖٚ َ ثٛثێیذ، ئیٗ را٘ٗ فٗ ری ثۆ ربک ٚ طیظزُ اڵیٗ لبِگیزیی طیبطی ٚ ئبثٛری ٚ کۆِٗ طٗر  گٗ ڵێکیؼسا، ئٗ ر کۆِٗ ٘ٗ  ٌٗ
  پێسأٗ ػیٗ ٚرٓ ٚ گٗ ٚ پێؼیکٗ زیی ئیٗ ِۆی ٘ێٕبٔیٗ زایٕیٗ ثییٕٓ. پێسأسا زٖ ػیٗ ٚرٓ ٚ گٗ پێؼکٗ ٚری رٖ  رچبٚ ٌٗ کبٔسا رۆڵی زیبر ٚ ثٗ عیبٚاسٖ  کبیٗ
کبزیّی ٚ  ئییٗ ٔییسێکی ٔبٖٚ  ٚاْ ٌییٗ ئییٗ  ڵێکٓ، چٛٔکییٗ ر کۆِییٗ ری ٘ییٗ ذٛێٕییسکبری سأکییۆ، رییٛێژێکی زیییبر ٚ کبریگییٗ .ذٛێٕییسکبرأٓ ع، ٔییٗ الیٗ ِٗ ٘ٗ
ڕٚأیٓ، ٚ  کبْ زٖ ری... ییٗ اڵییٗ طیبطیی، ئیبثٛری، کۆِٗ  د ٚ پێؼیٙبرٗ پزص ٚ ثبثٗ  ٌٗ  زیس ٚ زٔیبثیٕیی ٔٛێٖٛ  ، ٚ ثٗ ٖٚ ػزیفی(یٗ ٚأی )ِٗ ٔبطٗ
کی ٚ  رٖ ری طیٗ ٖٚ ذٛێٕیسکبراْ ریٗکبرییەکبٔیسا فێز  سراٖٚ زاِیٗ ذٛێٕسْ ٚ رذی طیظزّی ٘بٚچٗ  ٌٗ  . ٌەثەرئەٚەکبٔٓ عیبٚاسٖ  گۆڕأکبرییٗ ٔگی پێؼٗ
رک ٚ  ِٛ لۆٔیبغێکی ٔیٛێغ ئیٗ ٘یٗ کبْ. ربکیٗ  ػیێ  ٌیٗ ٔیبغێکی ٔیٛێی ثٗر ٚاڵرێکیسا، لۆ طیظزّی ذٛێٕسٔی ٘ٗ  ژیبٔی سأکۆ ٌٗ .کبٔٓ لی کبرٖ چٗ
 ،رپزطیییبرێزیی ٔٛێییٖٛ رک ٚ ثٗ َ ئییٗ رزٖ ثییٗ  یربرییٗ زٖ  ٚ لۆٔبغییٗ ئییٗ  ِبٔؼییێٖٛ ٘ٗ  ثییۆ ذٛێٕییسکبریغ، ثییٗ . ٖٚ کبیییٗ رپزطیییبرێزیی ٔییٛێ زێٕێزٗ ثٗ
  .ڵ ٚ ٔیؼزّبْ ٚأی، کۆِٗ ر سأکۆ، سأظذ، ٔبطٗ راِجٗ رپزطیبرێزی ثٗ ثٗ

 ..سیش ذٛێٕسکبرأی ئٗ

ِبِۆطیزب،   ر ٌیٗ کبٔی، ٘یٗ ی ٘ۆکیبر ٚ پێساٚیظیزییٗ سۆرثیٗ  ٖٚ رێیی سأکۆکبٔیٗ  د ٌیٗ ، حکِٛیٗ ذۆڕاییٗ  ثٗذٛێٕسْ   رێّی کٛرزطزبٔیؼسا، کٗ ٘ٗ  ٌٗ
 یٓ. چبٚیبْ ثکٗ رٖ  پێٛیظزٗ  ثۆ ذٛێٕسکبر کٗ  ِبف ٚ ئیّزیبسێکٗ  ِٗ ، ئٗ رکززٖٚ ثٗ طزٗ ػی ٔبٚذۆیی... ربز زٖ ، ثٗ ٘ۆڵ، ربلیگٗ

ثێذ، ٔبثێذ ٚاِبْ ٌیێ ثکیبد  کبٔیغ ٘ٗ رگٛسارییٗ ی ذٛێٕسْ ٚ ثْٛ ٚ کٛاڵیزیی ذشِٗ ر ژیٕگٗ طٗ غّبْ ٌٗرٔ ٔسێ زۆخ ٚ کبریؼسا طٗ ٘ٗ  ر ٌٗ گٗ ئٗ
ی  طیێ  طیٛزی ثیۆ ئێظیزب ٚ ئبیٕیسٖ ر کٗ ٘یٗ  ر ٌیٗ ثیٗ  ، کیٗ ٖٚ کبْ ثسسیٕیٗ یییٗ ٖٚ رٗ ئێزیکیی، سأظیزی، ٔیؼیزّبٔی ٚ ٔٗ  رپزطییبرێزییٗ ثٗ  ذۆِبْ ٌٗ
ٚڵی  ی سأظیزی، کۆػیغ ٚ ٘یٗ ٖٚ : ثیزکززٔیٗ رزیٓ ِبٔیبزا ثیزیزییٓ ٌیٗ طیبزٖ  کبٔی ذٛێٕیسکبری سأکیۆ ٌیٗ رپزطییبرێزییٗ رک ٚ ثٗ ئیٗ ، یٗ ذۆِبْ ٘ٗ
 . ٖٚ ڕاْ ٚ رٛێژیٕٗ گٗ ٚأی، ٚ کبزیّی، پزطیبر ٚ گِٛبٔی ٔبطٗ ٚاِی ئٗ رزٖ عسزی ٚ ثٗ

ریٛأیٓ ثێێییٓ ثیۆ  یبٔسٔیؼییبٔسا، زٖ عێگٗ ثٗ  ْ، ٌٗ ذٗ رێکسٖ  یٗ سراٖٚ ٚ زاِٗ ا کبری ئٗٚ کبْ، کٗ کبرپێکزاٖٚ  یبطب ٚ رێّٕبییٗ  ٔسثْٛ ثٗ رٚا پبثٗ ٘ٗ
 .ٔسرٚطذ ڵێکی رٗ ثٛٔیبزٔبٔی کۆِٗ  ٖٚ ػٗ یٗ ٚ رێگٗ ِسار، ٚ ٌٗ ر٘ٗ ٔی ربکی ثٗ ذبٖٚ  ثیٕٗ زٖ  ئبیٕسٖ

 ..ڕێش ذٛێٕسکبرأی ثٗ

ژییبٔی سأکیۆ   د ثیٗ ثبرٖ رچبٚربْ طیٗ ثٗ  ٖٚ ٘ۆیٗ کززْٚ، ربکٛ ثٗ ڕیٓ ثۆی ئبِبزٖ ٔکۆی راپٗسا  ، کٗ ری ذٛێٕسکبری سأکۆ(یٗ ، )رێجٗ یٗ َ ٔبِیٍکٗ ئٗ
کبٔیؼیی  سأظزییٗ  ػیٗ ڵزی ٚ طیکٛڵ ٚ ثٗ کبْ(ی فبکیٗ ریٗ یبَ، ثبثٗ س، پیٗیگؼزی، ئبػٕبی )ِێژٚٚ، ز  ۆِبْ ثٗڕای ِێژٚی سأک رٖ طٗ رۆػٓ ثێذ، ٚ

  رری گؼزی ٚ چ ٌٗ کٗ  رٛأٓ چ ٌٗ چۆْ زٖ  ػبٔٗ ٚ ثٗ ک ٌٗ ریٗ رچٛی ٘ٗ ثێذ، زاذۆ زٖ کبْ ٘ٗ ػٗ ِی ثٗ ٘ٗر ی ثٗ رثبرٖ کچۆْ سأیبرییؼزبْ زٖ ثٓ، ٖٚ
  ؟ ٖٚ د زا، ثبساڕی کبر ثۆ ذۆیبْ ثسۆسٔٗ رری ربیجٗ کٗ

کیبْ  رییٗ ٘ٗ  بز ٘یبرْٛ، کیٗچۀیس ػیزێىی ریزی گزیٕگیی سأىۆ...ری ی سأکیۆ، کبْ ثۆ ذٛێٕسکبر، طیبڵٕبِٗ پێٛیظزٗ  زا، رێّٕبییٗ رٖ َ رێجٗ ر ٌٗ ٘ٗ
  .ثٓ کبٔی سأکۆربْ زٖ رکٗ رأسٔی ئٗ ثەپێی ذۆی ٘بٚکبری ثبػزز راپٗ

ْ ٚ  ، سۆر الییٗ رۆکیٗ َ ٔبٖٚ ٌیٗ  ، ٚ عگیٗ ڕیٓ(ٖ ری سأکیۆی راپیٗ )رێجیٗ  رێکی گؼیزگیز، کیٗ ثۆ رێجٗ  کٗ یٗ ، ثٕچیٕٗ رٖ َ رێجٗ ع ثێێیٓ، ئٗ ٖٚ ثێ ئٗ زٖ
 .گزێذ ذۆزٖ سأکۆِبْ ٌٗ د ثبرٖ ع طٗ ری زیکٗ ثبثٗ

 .ٔسییزبْ ثێذ ساِٗ ِبْ عێی طٛٚز ٚ رٖ کٗ ی کبرٖ ٚ ٘یٛایٗ ثٗ

 طٛڵ ِٛراز ز.٘ێزع رٖ                                                      

 رۆکی سأکۆ ثۆ کبرٚثبری ذٛێٕسکبراْ ری طٗ زٖ یبریسٖ                                                   
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 رێجیٕی/ 

ئەٚ فبکەڵزیبٔەی ٌە زەرەٚەی کەِپەطی ڕأیەْ ئەَ ٘ۆثبٔەی ذٛارەٚەػیبْ زەثێذ طەرەڕای ٘ۆثەکبٔی طەرەٚە )٘ۆثەی کزێجربٔە ، ٘ۆثەی  -1
 ٘ۆثەی چبالکی ٚەرسػی ٚ ڕۆػٕجیزی، ٘ۆثەی پزطگە(. ڕاگەیبٔسْ ،

 ٘ۆثەکبْ ثە پێ ی پظپۆڕی )ی.ڕاگز( زاثەػسەکزێذ. -5

 ئۀغِٛۀی فبوەڵزی

 ٔٛٚطیٕگەی ڕاگز ڕاگییییییییز

ثباڵٚ ٘ۆثەی وبرٚثبری سأظزی ٚ ذٛێٕسٔی 
 فێزذٛاسی ثەرزەٚاَ

 ٘ۆثەی زڵٕیبیی عۆری ٚ سأظذ ذٛاسی ثەرزەٚاَ

 ٘ۆثەی ژِێزیبری

 ٘ۆثەی ذۆیەری

 ٘ۆثەی رۆِبر

٘ۆثەی وبرگێڕی ٘ٛٔەری ٚ 
 چبوىززْ

 طىٛڵ ٚ ثەػەوبْ

 ڕاگز.ی

 ٘ۆثەی ثبٔىی سأیبری ٚ ئبِبر

 طەرۆوی ثەع

 ٘ۆثەی چبپ

 ثڕیبرزەر

 رۀسرٚطزی ٚ طەالِەری٘ۆثەی 

 ی.ڕاگز  طىزرێزی

 Aثەػی 

 ٘ۆثەی وۆگب

 ٘ۆثەی پەرەپێسأی پڕۆگزاِەوبْ
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 سةرؤكى لق

 برِِِياردةرى لق
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 زەرٚاسەی سأکۆ

 سأکۆ ٌە زەرٚاسەی ػبری رأیەٚە

     سأىۆی راپەڕیٓ ٌە چۀس زیّۀێىسا
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 فبکەڵزی سأظزە ِزۆڤبیەرییەکبْ

 فبکەڵزی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد
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 فبکەڵزی پەرٚەرزە ٌە لەاڵزسێ

لەاڵزسێٜ ػبرٜ ٚێٕٗ   
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ڕ٠ٓ رٜ راپٗ ڤٗ زٖ یەکیِێژٚٚ  وٛررٗ   

 ٚ)رأییە، پؼیسەر(  ثۀیبٚی )ئییسارەی راپەڕییٓ(، وە زٚٚ لەسا ٘ەیە زەڤەری راپەڕییٓ ٌە رٚٚی ویبرگێڕییەٚە ئییسارەیەوی طیەرثەذۆٜ  
 ئیظییێٛە(طۀگەطییەر، ژاراٚە، ٘ێییزۆ، ٘ەڵؼییۆ ٚ ثٕگییزز، ذییسراْ، )چٛارلییٛڕٔە، حبعیییبٚا، ثێزییٛارە، طییەروەپىبْ،  ٔییبحیە (11) یییبسزە

 .ٌەذۆزەگزێذ

زەگەڕێییزەٚە ثییۆ راپەڕیییٕە ِەسٔەوەی ئییبساری طییبڵی پێؼییزز ثە )ثیزییٛێٓ ٚ پؼییسەر( ٔبطییزاثٛٚ، ثەاڵَ ٔییبٚی راپەڕیییٓ رییبسەیە ٚ  زەڤەرەوە
(زا ٌە ػبری رأیەٚە زەطزیپێىزز، زٚارز طیەرعەِی ػیبر ٚ 5/3(ی ذەڵىی ثبػٛری وٛرزطزبْ زژی رژێّی ثەػظی زاگیزوبر، وە ٌە )1991)

ػییبرۆچىەوبٔی گییزرەٚە ٚ ثییٛٚ ثە ٘ییۆی ئییبسازثٛٚٔی سۆرثەی ٘ەرە سۆری ٔییبٚچە زاگیزوزاٚەوییبٔی ذییبوی وٛرزطییزبْ، پبػییبْ زرٚطییزجٛٚٔی 
 .حىِٛەری ٘ەرێّی وٛرزطزبْ ٌە حىِٛەری ػیزالی فیسراڵ

 : ا١ٔٗرػبرٜ  -1

( ٔیبحیەی: )حبعییبٚا، چٛارلیٛڕٔە، 6) ػیەعٚٚی وبرگێڕییەٚە طەر ثە ئییسارەی راپەڕییٕە، عیگە ٌە طیۀزەری لەساوە، ٘ەر رأیە ٌە ر
  .( ٌەذۆزەگزێذ، ثٕگزز ٚ ذسراْطەروەپىبْ، ثێزٛارە

ی ػبری طیٍێّبٔی ٚ اپەڕیٕە، ٌە ڕٚٚی ٘ەڵىەٚرەی عٛگزافیبییەٚە زەوەٚێزە ثبوٛری ذۆر٘ەاڵرررأیە ٔبٚۀسی ٔبٚچەی ثیزٛێٓ ٚ ئیسارەی 
ٚٚثیبر ٚ زەرییبچەی رێیسایە، زەرییبچەی زٚویبْ ٚ رزێىی زڵیڕفێٕە، وە ػیبخ ٚ ( وُ ٌەٚ پبرێشگیبیەٚە زٚٚرە، ذیبٚۀی طزٚػی145ٔشیىەی )

چیبی ِبوۆن وەٚرٛٔەرە ثبػیٛری ذۆرئیبٚایەٚە،  چیبی ئبطۆص وەٚرٛٔەرە ذۆر٘ەاڵد ٚ ػبذی وێٛەڕەع وەٚرۆرە ثبوٛر، چیبی حبعیٍە ٚ
اطزسایە، ٘بٚیٕبْ گەرَ ٚ ٚػىە ٚ ٌە سطزبٔسا طبرز ٚ ٚٚی ئبٚٚ٘ەٚاٚە، ئبٚٚ٘ەٚاوەی چٛار ٚەرسییە ٚ ٌەژێز وبریگەریی زەریبی ٔبٚەڕرٌە 

  .( وُ ٌەذۆر٘ەاڵرەٚە ثۆ ذۆرئبٚا زرێژزەثێزەٚە31ثبرأبٚییە، ٘ەرٚا )زەػزی ثیزٛێٓ( وە زەوەٚێزە ٔبٚچەوەٚ ثە زرێژایی)

عییگەٌەٚەع سێییی ثچییٛن ٚٚی پێىٙییبرەی ذییبوییەٚە، رزازۀزێییذ، ثە پیییذ ٚ زەٚڵەِۀییسە ٌە  ی ٔییبٚچەکەئەَ زەػییزە ثە فزاٚأزییزیٓ زەػییز
طەرچبٚەی ثژێٛیی زأیؼزٛأی ٔبٚچەوە ٌەطەر وؼزٛوبڵ ٚ ثبسرگبٔی ٚ ئبژەڵیساری ٚ ویێێگەی ثەذێیٛوززٔی پەٌەٚەر ،ثۀبٚیسا رێپەڕزەثێذ

 ثۀسە.

ٚثییبرأەی رۆژ٘ەاڵرییی وٛرزطییزبْ ٚ ٔییبٚچەی پؼییسەرە، وە )سێییی ثچٛن(یییبْ رٚ چەَ ٚ  )زەرثۀییسی رأیییە(ع ذییبڵی وییۆوەرەٚەی ئەٚ وییبٔی
أییییە ٚ رەٚاٚی زەڤەرەوە رٌێپێىیییسێ ٚ طیییەرەربی زرٚطیییزجٛٔی )زەرییییبچەی زٚویییبْ(ە، ئەِەع زیّۀێىیییی زڵگییییزی طزٚػیییزیی ثە ػیییبری 

ثٕیبری وێیٛەڕەع ٚ )غبثیبری رأییە(، ٚ طەٚسایی  ،ثەذؼیٛە، ٘ەرٚا ٔشیىیی زەرثۀسەوە ٌە ٘ەرزٚ سٔغیزە چیبی )ئبطۆص( ٚ )وێٛەڕەع(
 .وززٚیەرییە پێگەیەوی گەػزییبری

أیە ذبٚەْ ِێژٚٚیەوی زێزیٕە، وە چۀسیٓ ػٛێٕەٚاری ِێژٚٚیی ٘ەیە، ٌەٚأە: )لەاڵری رأییە، گیززی ػّؼیبرە، ر ٌە رٚٚی ِێژٚٚییەٚە،
،ژیبْ ٌەَ ٔبٚچەیەزا زەگەڕێزەٚە ثۆ ٔیشیىەی (ەِزٚز، گززی ٔ گززی ثبطّۆطیبْ، گززی زێّەر، گززی وبِەِیبْ، گززی ثۆطىێٓ، گززی رٍێ

( 1789( ٘ەسار طبڵ پێغ ساییٓ، ٘ەرٚا ِێیژٚٚی ثەلەساثیٛٚٔی رأییە زەگەڕێیزەٚە ثیۆ طیەرزەِی ػٛطیّبٔییەوبْ، وە ٌە طیبڵی )6ػەع )
ز ذزاٚەرەطیەر پبرێشگیبی طەر ثە ٚیالیەریی ػیبرەسٚٚر ثیٛٚە، ِەڵجۀسەوەػیی ػیبری وەرویٛن ثیٛٚە، زٚاری یەوەَ لبیّمبِی ثۆ زأزاٚە، ٚ

 .( ذزاٚەرەطەر پبرێشگبی طٍێّبٔی1956٘ەٌٚێز ٚ پبػبْ ٌە طبڵی )
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 ( ڕایەوی عێگیز ٔیە، ثەڵىٛ چۀس ثیزٚثۆچٛٔێىی عیبٚاسی ٌەطەرە. رأیەطەثبرەد ثە ٚاربی ٔبٚی )

٘ۀیییسێىیززیغ ٚاییییسەثیٕٓ ٌە ٚػیییەی ٘ۀیییسێه پێییییبٔٛایە ٚػیییەیەوی زێزیٕیییی طیییەرزەِی ئبػیییٛٚریەوبٔە ثە ِبٔیییبی  ئیییبٚەزأی  زێیییذ. 
أییە(. ٘ەرٚا ر)ئۆرأۆص(ەٚە ٘یبرٛە، وە زٚاریز ویٛررىزاٚەرەٚە ثیۆ )ئیۆرأیە( ٚ ثە رێپەڕثیٛٚٔی ویبد پێؼیگزی )ئیۆ( الثیزاٚە ٚ ثیٛەرە )

 ێٕی. یؼەڵۆیؼزٕی وەَ ثٛٚە ٌەثەر طەذزی ٚ ثە(ەٚە ٘برٛە، وە پێؼزز رێگەی پێساڕیێ ٔیرٚایە ٌە ٚػەی ) ٘ۀسێىیزز ثۆچٛٔیبْ

 ِەڕ(ەٚە ٚەرگیزاٚە، وە ػٛێٕێىی ٌەثبر ثٛٚە ثۆ ٌەٚەڕأسٔی ئبژەڵ.  -ایەوبْ ٌەٚ ثبٚەڕەزایە ٔبٚەوە ٌە ٚػەی )راْریەوێىی رز ٌە 

ئیبراْ(ەٚە ٚەرگییزاٚە، وە ٚػیەوە ثە ٚاریبی  گەرَ  ٘یبرٛە، ٌەثەرئەٚەی  -عگە ٌەٚأەع ثۆچٛٔێىی رزیغ ٘ەیە زەڵیێ، ٌە ٚػیەی )راْ 
 ثۆیە ٚای پێٛرزاٚە. ٔبٚچەوە گەرِە،

أییییە ٚ زأیؼزٛأیؼیییی ٌە ثیییشٚرٕەٚە ٚ ػیییۆڕع ٚ راپەڕییییٕە عەِبٚەرییەویییبْ ٚ ِێیییژٚی ٘یییبٚچەرذی گەٌیییی رۆڵیییی ػیییبری رطیییەثبرەد ثە 
 وٛرزطزبٔسا، رۆڵێىی زیبر ٚ پڕػٕگسارە:

رٚثەڕٚثیٛٔەٚەی ئیٕگٍییش ٌە ثیظیزەوبٔی ثەػساریی زیبر ٚ وبریگەرأەی ذەڵىی رأییە ٚ زەڤەرەوە ٌە ػۆڕػیی ػیێد ِەحّیٛزی حەفییس ٚ  -
زا، زٚای 1953طەزەی راثززٚٚزا. رۀیبٔەد ػیە٘یسثٛٚٔی رۆڵەیەویی ػیبرەوە ثە ٔیبٚی )فەریبػ ثەی( ٌەالیەْ )وبپزیبْ ویۆن( ٌە طیبڵی 

 ئەٚەی )فەربػ ثەی( ئبسایبٔە ٚ  ثە رۀٙب رٚثەڕٚی ئەٚ حبوّەی ئیٕگٍیش ثۆرەٚە.

رۆژ٘ەاڵرییی  -بٔی ػییبر ٚ ٔییبٚچەوە ٌە زرٚطییزىززْ ٚ طەرذظییزٕی حىییِٛەری وٛرزطییزبْ ٌە ِە٘بثییبزثەػیساریی چبالوییبٔەی ٘بٚٔیؼییزّبٔیی -
 وٛرزطزبٔسا ٌە چٍەوبٔی طەزەی راثززٚٚزا.

( ٌە ػیزاق زا زژی طیبطیەرەوبٔی 1956ٚ 1955،1948، 1941ەوبٔی )راپەڕیٕثەػساریىززٔی چبالوبٔەی ذەڵىی رأیە ٌە ذۆپیؼبٔساْ ٚ  -
 ٚ، زەطەاڵرە یەن ٌە زٚای یەوەوبٔی ػیزاق.حىِٛەری پبػبیەری 

رۆڵ ثیٕیٕی ذەڵىی رأیە ٌە عٛاڵٔەٚەی چەوساری ٚ طیبطی  ٌە طەرزەِی وۆِبرییسا زژی طیبطەرەوبٔی حىِٛەری ػیزاق، وە ذیۆی ٌە  -
 ػۆڕػی ئەیٍٛي ٚ ػۆڕػی ٔٛێی گەٌی وٛرزطزبْ ٌە 

 ( زەثیٕێزەٚە ٘ەر ٌە ٘ەڵگیزطبٔییەٚە ربوٛ طەروەٚرٕی.1976)

ٌەٚ طباڵٔەزا رأیە ٚ زەٚرٚثەری پێگەیەوی گزٔگی ٘ەرزٚ ػۆڕع ٚ عّٛعۆڵ ٚ طیەروززەوبٔی ثیْٛٚ، ٚ طیەزاْ رۆڵەی ػیبر ٚ ٔیبٚچەوەع 
 ٌەرٚثەڕٚثٛٚٔەٚەی زٚژِٕسا گیبٔیبْ ثەذزىزز.

ذؼییٕی چۀیس رۆڵەیەن ( ثەراِجەر رژێّی ثەػظی زاگیزویبر ٚ ثە1985ی ئبیبری)5ئۀغبِسأی راپەڕیٕی ذٛێٕسوبراْ ٚ عەِبٚەریی ٌە  -
 ٌەپێٕبٚ ثەزیٙێٕبٔی ئبِبٔغی ئبسازیی وٛرزطزبٔسا.

 زا ٚ ػە٘یسثٛٚٔی 1987ئۀغبِسأی ِبٔگزرٕی ذٛێٕسوبراْ ٚ وبطجىبرأی رأیە ٌە ئبیبری -
 چۀس رۆڵەیەوی ثەئەِەوی ػبرەوە ٌە رٚثەڕٚثٛٚٔەٚەی رژێّی ثەػظسا.

رٚثەری ٌەالیەْ رژێّی ثەػظەٚە ٚ رٚذبٔسٔی چۀس گەڕەوێىیی ػیبرەوە ٚ پالٔیسأبْ پەراٚێش ذظزٓ ٚ فەراِۆػىززٔی ػبری رأیە ٚ زەٚ -
 ثۆ راگٛاطزٕی رەٚاٚەری زأیؼزٛأەوەی، ٚەن چۆْ ثەطەر لەسا ٚ ٔبٚچەی پؼسەر ٚ زأیؼزٛأەوەیسا ٘ێٕبی.
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ە زژی رژێّیییی ثەػیییض ٌە ئۀغبِیییسأی چۀیییس چیییبالوی ٚ عّٛعیییٛڵ ٚ رٚثەڕٚثیییٛٚٔەٚەیەن ٌەالیەْ ذٛێٕیییسوبر ٚ گۀغیییبٔی ػیییبرەوەٚ -
ی ػییٛثبد ٌە 57(، رۀییبٔەد ػییە٘یسثٛٚٔی ژٔێییه ٌە 1991( ٚ ِبٔگەوییبٔی وییبٔٛٔی زٚەَ ٚ ػییٛثبد ٚ ئییبساری طییبڵی )1991وۆربییەوییبٔی )

 (زا.1991) ی ئبساری3ثەرزەَ ٔەذۆػربٔەی گؼزیی رأیە ٚ، الٚێىی رأیە ٌە ثٕبری چیبی وێٛەڕەع ٌە 

 (ٜ ذەڵىٝ ثبػٛری وٛرزطزبْ، وە ثە٘ۆیەٚە ٔبسٔبٚی )زەرٚاسەی راپەڕیٓ(ی پێجەذؼزا. 1991ٜ )(ٜ ئبسار5ثەرپبوززٔی راپەڕیٕٝ ) -

ىەٚرٕێىی ثبػیی ثە ذیۆٚە ثیٕییٛە، وە چۀیس پەیّبٔگیبیەوی عۆراٚعیۆری رێیسا ویزاٚەرەٚە ٌەٚأە، رٚٚی سأظزییەٚە ػبری رأیە پێؼی ٌە
( وبرێییه زەطییذ ثە ذٛێٕییسْ وییزا ٌە )سأىییۆی 5111(، ٘ەرٚا ٌە طییبڵی )پەیّبٔگییبی )ِبِۆطییزبیبْ، ٘ٛٔەرەعٛأەوییبْ، ٚەرسع، وۆِپیییٛرەر

راپەڕیییٓ(، طییەرۆوبیەریی سأىییۆ ٌەٚ ػییبرەزا زاِەسرا، ثەػییەوبٔی )ِێییژٚٚ، عٛگزافیییب ٚ فەٌظییەفە( ٌە طییىٛڵی سأظییزەِزۆڤبیەریەوبْ ٚ، 
)پەرطیزبری( ذزأەطیەر سأىیۆی راپەڕییٓ، ثەػەوبٔی )وٛرزی، ػەرەثی، وۆِپیٛرەر ٚ ِبرّبریه( ٌە طىٛڵی پەرٚەرزەی ثیٕەڕەد، ثەػیی 

 وە پێؼزز طەر ثە )سأىۆی وۆیە( ثْٛٚ ٚ ٌە ػبری رأیە وزاثٛٔەٚە. 

(زا ثەػیی )پەرطیزبری( ثیٛٚ ثە )طیىٛڵی پەرطیزبری(، ٘ەرٚا ثەػیەوبٔی )ِبرّبرییه، 5113زٚای فزاٚأجٛٚٔی سأىۆی راپەڕیٓ ٌە طبڵی )
 ەرزەی ثٕەڕەد، ثەػی )سیٕسەٚەرسأی( وزأەٚە.وۆِپیٛرەر ٚ ثبذچەی طبٚایبْ( ٌە طىٛڵی پەرٚ

 
 اڵزسێ: ػبرٜ لٗ .1

( 5ٌە رٚٚی وییبرگێزییەٚە لەسایە ثە ٔییبٚی )لەسای پؼییسەر(، طییەر ثە ئیییسارەی راپەڕیییٕە. عییگە ٌە طییۀزەری لەسا، ٌە پێییٕظ )  لەاڵزسێ
 ٔبحیە پێىٙبرٛە، وە ثزیزیٓ ٌە) طۀگەطەر  ٔبٚزەػذ ، ژاراٚە، ٘ێزۆ، ٘ەڵؼۆ، ئیظێٛە(.

( وییُ ٌێییٛەی زٚٚرە، وە 176ۆر٘ەاڵری پبرێشگییبی طییٍێّبٔی ٚ )ٌە رٚٚی ٘ەڵییىەٚرەی عٛگزافیییبییەٚە، لەسای پؼییسەر وەٚرییۆرە ثییبوٛری ذیی
 پێىٙبرٛە ٌە ػبخ ٚ زۆڵ ٚ گزز ٚ زەػذ ٚ رٚٚثبر، ئەِەع ٚایىززٚٚە ٌە رٚٚی عٛگزافیبییەٚە ربیجەرّۀسیی ذۆی ٘ەثێذ. 

٘ەرٚا وۆِەڵێه چیب زەٚریبٔساٚە، ٚەن چیبی )ثێفەد ٚ رەٚرزاص( ٌە ذۆر٘ەاڵد ٚ چیبی )وێٛەڕەع( ٌە ذۆرئبٚا ٚ چییبی )لۀیسیً( ٌە 
یغ ثە زاِێٕی چیبی ئبطۆص ثە ٔبٚچەی پؼسەرزا رێپەڕزەثێذ ٚ ٌە )زەرثۀیسی رأییە(ٚە -ثبوٛر ٚ چیبی )ئبطۆص( ٌە ثبػٛر، سێی ثچٛن

 ْ(. زەڕژێزە )زەریبچەی زٚوب

ٌە رٚٚی ِێیییژٚٚییەٚە ثە پێیییی ٘ۀیییسێ طیییەرچبٚە، ِێیییژٚٚی لەاڵزسێ زەگەڕێیییزەٚە ثیییۆ طیییەرزەِی ئبػیییٛرییەوبْ، ٌە ویییبری ٘ێزػیییەوبٔی 
(ی ساییٕسا ٔبٚی )ٔبِزێ( ثٛٚە، ٌەزٚای ٘ێزػەوبٔی ٌەػىزی ػٛطیّبٔی 575)طەٌغٛٔی ٘ەػزەَ( ٔبٚی )سەِجیٍی( ثٛٚە، ٘ەرٚا ٌە طبڵی )

 ( ٔبٚی پؼسەر )ِؼّٛرە اٌحّیس( ثٛٚە. 1978-1919حّیس(ی زٚٚەَ ٌەطباڵٔی )ٌە طەرزەِی طٛڵزبْ )ػجساٌ

 ٚ ٔبٚچەیەزا ٘برْٛٚ ثزیزیٓ ٌە:  ٌە زٚای طەرزەِی پبػبیەری ٌە ػیزالسا، ئە ٚ رٚزاٚأەی ثەطەر ئەٚ لەسا

)ػجیساٌزحّٓ ػیبرف( ٌە طیبڵی  (، ٘ەرٚا ٌە طەرزەِی1963ٌە طەرزەِی )ػجساٌظالَ ػبرف( ٌە طبڵی )  ثۆرزِٚبٔىززٔی ػبری لەاڵزسێ -
 (زا. 1966)

( ٌە الیەْ رژێّیی ثەػیض، ػیە٘یسوززٔی سأىیۆی طیٍێّبٔی )سأىیۆی ػیۆڕع(، وە 54/4/1974عیبرێىی ریز ثۆرزِٚیبٔىززٔی لەاڵزسی ٌە ) -
ززْ ٌە ػیۆڕع ٚ ٌە طەرأظەری وٛرزطزبٔەٚە ذەڵه رٚٚیبْ ٌەٚ ػیبرە وززثیٛٚ، چ ثیۆ ثەػیساریى ئەٚوبرە ػۆڕع گٛاطزجٛیەٚە ئەٚ لەسایە

 چ ثۆ ذٛێٕسْ ٌە سأىۆ )ثەربیجەد ذٛێٕسوبرأی سأىۆی طٍێّبٔی(.
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(زا، زٚٚەَ ػیباڵٚی راگٛاطیزٕی 1977ٌەالیەْ رژێّیی ثەػیض ٌە طیبڵی )  راگٛاطزٕی زأیؼیزٛأی گٛٔیسەوبٔی ثٕیبری لۀیسیً ثە سۆرەٍِیێ -
 (زا.1978رٛٚەطٛراْ، ژاراٚە، پێّبڵه( ٌە طبڵی )گٛٔسەوبٔی رزی زەٚٚرٚثەری پؼسەر ثۆ وۆِەڵگە سۆرەٍِێىبٔی )ثەطزەطزێٓ، 

 (.  54/4/1974( ثۆ یبزوززٔەٚەی وبرەطبری )54/4/1985راپەڕیٕی ) -

(زا ثٛٚ، وە لەساوە ثە رەٚاٚەری وزا ثە ٔیبٚچەی 56/6/1989زٚاییٓ لۆٔبغی راگٛاطزٕی ثە سۆرەٍِێی طٕٛری لەسای پؼسەر ٌە رۆژی ) -
 ری ٌە گەڵ سەٚی رەذزىزا. لەزەغەوزاٚ، زەڤەرەوەع ثە رەٚاٚە

ٚ،  ( ٚ رسگبرثٛٚٔی وٛرزطزبٔیغ، ذەڵىی پؼسەر ٚرزە ٚرزە گەڕأەٚە ٔبٚچەوەییب1991ْ(ی ئبساری طبڵی )5ٌە زٚای راپەڕیٕە ِەسٔەوەی )
 زٚٚثبرە ئبٚەزأیبٔىززەٚە.  

ە ٔبٚۀییسی لەساوە، )ثەرػییبذبْ( ( ٌ ٔییبٚچەی پؼییسەر ثەگؼییزی چۀییسیٓ ػییٛێٕەٚاری ِێژٚٚیییی ٌێییسەثیٕزێذ، ٌەٚأە )لەاڵرییی لەاڵزسێ
ٌۀییبحیەی ٘ێییزۆ، )سیٕییساْ( ٌە گٛٔییسی ثبزەڵیییبْ، )گییززی حەطییبر( ٌە گٛٔییسی حەطییبر، )گییۆڕی فەلییێ ئەحییّەزی زارەػییّبٔە( ٌەگٛٔییسی 

 زارەػّبٔە، )گێىۆی ػێد فەرخ(، )زۆڵی ػە٘یساْ( ٌە پؼزی طۀگەطەر ٚ، چۀسیٓ ػٛێٕەٚاری زیىە. 

(زا )ویۆٌێژی سِیبْ(ی ٌێىیزایەٚە، وە طیەر ثە )سأىیۆی ویۆیە( 5114ێؼىەٚرٕی ثەذۆٚەزییٛە، ٌە طیبڵی )ٌە رٚٚی سأظزییەٚە، لەاڵزسێ پ
ثٛٚ ٚ، ٌە ثەػەوبٔی )سِبٔی ویٛرزی، سِیبٔی ػەرەثیی( پێىٙیبرجٛٚ، ٌەگەڵ ثەرەٚپێؼیچٛٚٔی وٌٛێژەوەػیسا، ثەػیی )سِیبٔی ئیٕگٍییشی( ٌە 

 ژی سِبْ( گۆڕا ثۆ )وۆٌێژی پەرٚەرزە(. (زا وزایەٚە، ٘ەر ٌە ٘ەِبْ طبڵسا ٔبٚی )وۆٌێ5119طبڵی )

ڵزیی (زا )ویییۆٌێژی پەرٚەرزە( ثیییٛٚ ثە )فیییبوە5111زٚای ویییززٔەٚەی )سأىیییۆی راپەڕیٓ(ییییغ ٌە زەڤەری راپەڕییییٓ )رأییییە(، ٌە طیییبڵی )
 .پەرٚەرزە(
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ثبرەی سأىۆٌەوٛررەیەن   

(ی ساییٕی، ٚ ئبسازوززٔی سۆرثەی ٔبٚچە 1991)ئبزاری پێٕغی زٚای راپەڕیٕە ِەسٔەوەی ذەڵىی ثبػٛری وٛرزطزبْ ٌە 
ی وٛرزطزبْ، وە ثۆ ِبٚەیەوی زٚٚرٚزرێژ ٚ زٚٚر ٌە ٘ەِٛٚ ئبسازی ٚ ثەرەٚپێؼچٛٔێه ٌە گؼذ ثٛارەوبٔی  یٗ ٚ پبرچٗ زاگیزوزاٚەوبٔی ئٗ

ٛرزطزبْ ٌە ثٛٚٔی زەطەاڵری زٚای یەوەوبٔی وٛرزطزبٔسا ثْٛٚ، ذەٚٔی ٌەِێژیٕەی ذەڵىی و ژیبٔسا، ٌە ژێز زەطزی زاگیزوەرە یەن ٌە
 زی، ئەٚیغ پێکٙێٕبٔی حىِٛەد ٚ پەرٌەِبٔی وٛرزطزبْ ثٛٚ.  ذۆِبڵی ٘برٗ

ریؼسا حىِٛەری  ٚڵٗ کبٔیغ ٌەالیەْ زٚژِٕبٔی گەٌەوەِبْ، ٌەطەر ئبطزی ٘ەرێّبیەری ٚ ٔێٛزٖ ٔگ ٚ گیزٚگزفزٗ ڵ ٘ەِٛٚ ئبطزٗ ٌەگٗ
ی  ٖٚ رۆڵی ثەرچبٚی ثیٕی ٌە ئبٚەزأىززٔەٚەی کٛرزطزبْ ٚ ثٛٔیبزٔبْ ٚ ٔٛێکززٔٗ ٘ەرێّی وٛرزطزبْ ٚەن ئەروێىی ٔەرەٚەیی ٚ ٔیؼزّبٔی

کبٔی:  ٔسی ٔٛێی ذٛێٕسٔی ثباڵ. ٌە پبڵ سأىۆ زێزیٕٗ ی سأىۆ ٚ ٔبٖٚ سگبکبٔیسا، ثە ربیجەد ثزەٚزاْ ثە سأىۆوبْ ٚ وززٔەٖٚ زاِٛزٖ
 )سأىۆی ز٘ۆن( ٚ )سأىۆی وۆیە(ٚ ... ربز. )طٍێّبٔی ٚ طەاڵحەززیٓ(، چۀس سأىۆیەوی زیىەع وزأەٚە، ٚەن: 

زا، )کۆٌێژی سأظزەِزۆڤبیەرییەوبْ( ٚەن پێٛیظزییەوی ثبثەری ٌە ػبری رأیە 5114ی )سأىۆی وۆیە(ع ٌە طبڵی  ٖٚ پبع کززٔٗ
بری لەاڵزسێ (، زٚارز ٘ەِبْ طبڵ )وۆٌێژی سِبْ( ٌە ػسِبٔی ػەرەثیطێ ثەػی ٌەذۆزەگزد: )ِێژٚٚ، عٛگزافیبٚ  (3)وزایەٚە، وە 
 ػی )سِبٔی ػەرەثی(ی )وۆٌێژی سأظزەِزۆڤبیەرییەوبْ(یؼی ذزایەطەر. وزایەٚە، ٚ ثٗ
یؼسا )کۆٌێژی پەرطزبری( 5118ػسا )ثەػی فەٌظەفە( ٌە )کۆٌێژی سأظزەِزۆڤبیەرییەوبْ( وزایەٚە. ٌە طبڵی 5115طبڵی   ٘ەرٚەن ٌٗ

زا ثەػی )سِبٔی ئیٕگٍیشی( ٌە )وۆٌێژی سِبْ( 5119طبڵی  ٛٚ. پبػبْ ٌەٚیغ طەر ثە )سأىۆی وۆیە( ث ، وە ئٗ ٖٚ ٌە رأیە کزایٗ
)وۆٌێژی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد( وزایەٚە، وە ثەػەوبٔی )وٛرزی، ػەرەثی، وۆِپیٛرەرِٚبرّبریه(ی   رأیٗ  وزایەٚە. ٘ەِبْ طبڵ ٚ ٌٗ

 ٌەذۆزەگزد. 
ززٔەٚەی سأىۆیەوی طەرثەذۆ ٌە زەڤەری راپەڕیٓ )ثیزٛێٓ ٚ زا، رێرۆػىەر ثْٛٚ ثۆ و کٗ ٔبٚچٗ  کبٔیغ ٌٗ ع ٚ کۆٌێژٖ سیبزثٛٔی ثٗ
پبڵپؼذ ثٛٚ ثە فەرِبٔی طەرۆکبیەریی    سأکۆکبٔی: )٘ەڵەثغە، ساذۆ، گەرِیبْ(، کٗ  ک ٌٗ ریٗ ی ٘ٗ ٖٚ ڵ کززٔٗ گٗ ع ٌٗ ِٗ پؼسەر(، ئٗ

ی )ِبززەی حەٚرەَ( ٌە یبطبی ٚەسارەری (، ثڕگەی )یەکەَ(8/7/5111( ٌە )1671رێّی کٛرزطزبْ، ژِبرە ) ئۀغِٛۀی ٚەسیزأی ٘ٗ
 (.  5118(ی طبڵی )11ذٛێٕسٔی ثباڵ ٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی، ژِبرە )

   ٔسکزز. طٗ ڕیٓ( پٗ ک )رۆژی سأکۆی راپٗ ِٛٚ طبڵێکی ٖٚ (ی 4/4ٗ٘ٔی سأکۆ رۆژی ) ٔغِٛٗ ع، ئٗ ٖٚ زٚای ئٗ
وۆػؼی زڵظۆساْ ٚ سأظزرٛاساْ ٌە ئۀغِٛۀی ٚەسیزاْ ٚ ٚەسارەری ذٛێٕسٔی زا، ثە ٘ەٚڵ ٚ  کٗ ٔبٚچٗ  ڕیٓ( ٌٗ ی )سأکۆی راپٗ ٖٚ کززٔٗ

 ِی حىِٛەری ٘ەرێُ ٚ ثە ٘بٚوبریی سۆری )سأىۆی وۆیە( ثٛٚ. ػٗ ی سأظزی ٌە وبثیٕەی ػٗ ٖٚ ثباڵ ٚ رٛێژیٕٗ
ییەوی ٘ۀٛوەیی ثۆ زەڤەرەوەٚ ٌە ثٛارە عیبعیبوبٔسا ٚەن پێٛیظز  ئبِبٔظ ٌە وززٔەٚەی ئەَ سأىۆیە، ثەرسوززەٚەی ئبطزی سأظزٗ

 رۆػٕجیزی ٚ پێگەیبٔسٔی وبزری ئەوبزیّی ٚ ئبِبزەوززٔیبْ ثۆ ثبساڕی وبر.ثەرسوززٔەٚەی ئبطزی 

  (زا ذٌٛٚی زٚٚەَ، ٚ 5113ٌٗ - 5115(زا ثٛٚە، طبڵی ذٛێٕسٔی )5115 – 5111زەرچٛٚأی سأکۆ ٌە طبڵی ذٛێٕسٔی ) ذٌٛٚی یٓیەوەِ
ٚ  ٌٗزەرچٛٚاْ ثەڕێٛەچٛٚە.  (زا ذٌٛی چٛارەِی5115-5114َ ٚ ٌە طبڵی ذٛێٕسٔی ) (ع ذٌٛٚی طێی5114ٗ - 5113) طبڵی ذٛێٕسٔی

 ڕیٓ( طەزاْ ذٛێٕسوبر ٌە پظپۆڕییە عیبٚاسەوبٔسا ثڕٚأبِەی ثەوبٌۆریۆطیبْ ثەزەطزٙێٕبٚە.  )سأکۆی راپٗ  رچٛٚٔیؼسا ٌٗ ی زٖ ٛالٔٗذ

زٚٚە ثۆ ثەرەٚپێؼجززٔی سأىۆٚ ثەرسوززٔەٚەی ئبطزی سأظزی ٚ وززٔەٚەی ثەػی سأىۆی راپەڕیٓ زٚای زاِەسرأسٔی ثەرٔبِەڕێژییىز
زیىە، ثۆ ئەَ ِەثەطزەع ثە طٛٚزٚەرگزرٓ ٌە ثەرٔبِەی رٛأبطبسی ژِبرەیەوی سۆر ذٛێٕسوبری ثۆ ذٛێٕسٔی زوزۆراٚ ِبطزەر ثۆ سأىۆ 

ذٛێٕٓ.  رێىیغ ٌە سأىۆوبٔی ٔبٚذۆ زوزۆرا ٚ ِبطزەر زٖپێؼىەٚرٛٚەوبٔی عیٙبْ ٌە پظپۆڕییە عیبٚاسەوبٔسا ٔبرزٚٚەٚ چۀس ذٛێٕسوب
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( ذٛێٕسوبری 56)  گبرٗ رێىڕای ذٛێٕسوبرأی ذٛێٕسٔی ثباڵ وە ِیالوی سأىۆی ڕاپەڕیٕٓ ٌە سأىۆوبٔی زەرەٚەٚ ٔبٚەٚەی ٘ەرێُ زٖ
 کزاٚە.( ذٛێٕسکبر 4ی ) رٔبِٗ ( ذٛێٕسوبری ِبطزەر. ٘ەرٚە٘ب ربکٛ ئێظزب گفزٛگۆی ِبطز41ٗ)زوزۆرا( ٚ )

سأىۆی ڕاپەڕیٓ ٌەئێظزبزا وۆرطی ذٛێٕسٔی ِبطزەری ٌە چۀس پظپۆرییەوی عیبٚاسزا وززۆرەٚە: )پەرطزبری، سِبْ ٚ ئەزەثی وٛرزی، 
:  ٚأٗ ثىبرەٚە، ٌٗ کی رززا ٔس پظپۆرییٗ چٗر ٚ زوزۆرا ٌە  زا ذٛێٕسٔی ِبطزٗ ِێژٚٚ، عٛگزافیب(، ٘ەرٚە٘ب ٌە ٘ەٚڵیؼسایە ٌە ئبیٕسٖ

 ثی کٛرزی، ِێژٚٚ، عٛگزافیب. زٖ رطزبری، سِبْ ٚ ئٗ پٗ  ثی، زکزۆرا ٌٗ رٖ ثی ػٗ زٖ سِبْ ٚ ئٗ  ر ٌٗ ِبطزٗ
کۆٔفزأظی )ثبرٚزۆذی ئێظزب ٚ گەػەپێسأی  14ٚ15/4/5114، رۆژأی  ی سأکۆ ٚ پالٔیؼی ثۆ ئبیٕسٖ ٔٗ الیٗ ِٗ پێسأی ٘ٗ ػٗ ی گٗ رثبرٖ زٖ

 زاڕػذ. 5151ذۆی رب زا٘برٛٚی سأکۆی راپەڕیٓ(ی رێکرظذ، ٚ رێیسا پالٔی طززاریژی 
ر(، ٚ طبسکززٔی  کبٌۆریۆص( ٚ ذٛێٕسٔی ثباڵ )ِبطزٗ رایی )ثٗ رػزیکززٔی ذٛێٕسٔی ثٗ رپٗ رکی کبرگێڕی ٚ طٗ ڕأسٔی ئٗ راپٗ  ٌٗ عگٗ

ٔسیٓ چبالکی ٚ فێظزیڤبڵ ٚ ۆرکؼۆپ  ڕیٓ چٗ ذۆیبٔسا، سأکۆی راپٗ کبٔی پظپۆڕییٗ  ْ ِبِۆطزب ٚ ذٛێٕسکبراْ ٌٗ الیٗ ٚاَ ٌٗ رزٖ طیّیٕبری ثٗ
 : ٚأٗ ، ٌٗ کبٔسا رێکرظزٖٛ عیبٚاسٖ  ثٛار ٚ کبیٗ  طیّیٕبر ٚ کۆٔفزأظی سأظزی ٌٗ ٚ سٔغیزٖ

 ٗرأیٗ  ی ئبسار( 5ٌٗڕیٓ ) ی راپٗ ریی طباڵٔٗ ٖٚ یبزٖ  رچبٚی سأکۆ ٚ ذٛێٕسکبراْ ٌٗ ػساریی ثٗ ث . 
 ٗ( 54/4ٌٗ٘یسی سأکۆ ) ڕیٓ ٚ رۆژی ػٗ طبد ٚ راپٗ ی کبرٖ ریی طباڵٔٗ ٖٚ یبزٖ  رای سأکۆ ٚ ذٛێٕسکبراْ ٌٗػساریی کب ث  
 اڵزسێ. لٗ

 ٗ(.4/4رۆژی سأکۆزا )  ٌٗ  ٖٚ عیبعیبکبٔٗ  ػٗ ْ ذٛێٕسکبرأی ثٗ الیٗ عۆر ٌٗ ِٗ ٔغبِسأی چبالکیی ٘ٗ ئ 
 ٗریی  رایٗ ثٗ ڕێٖٛ ْ ثٗ الیٗ کبْ ٌٗ ٔسییٗ یٖٛ ِیسیب ٚ پٗ ٔسیٓ ذٛي ٚ ۆرکؼۆپ ٚ چبالکیی ثٛاری ٔغبِسأی چٗ ئ
 . کبٔی سأکۆٖٚ ٔییٗ ِٗ یبٔسْ ٚ چبپٗ کبْ، راگٗ ٔسییٗ یٖٛ پٗ

 ٗالیٗ راْ ٌٗ رِبٔجٗ ٔێٛاْ ذٛێٕسکبراْ ٚ ِبِۆطزبیبْ ٚ فٗ  رسػی ٌٗ ٚأێزیی ٖٚ ٔسیٓ ذٛي ٚ پبڵٗ طبسکززٔی چ  ْ
 . رسػیی سأکۆٖٚ ٚ ٖٚریی چبالکیی رۆػٕجیزی  رایٗ ثٗ ڕێٖٛ ثٗ

 ٗریی  رایٗ ثٗ ڕێٖٛ ْ ثٗ الیٗ ری ٚ رۆػٕجیزی ٌٗ ثی ٚ ٘ٛٔٗ زٖ ٔسیٓ کۆڕ ٚ طیّیٕبر ٚ پێؼبٔگب ٚ چبالکیی ئٗ رێکرظزٕی چ
 . رسػیی سأکۆٖٚ چبالکیی رۆػٕجیزی ٚ ٖٚ

 ٗکبٔسا. ٌزٛرییٗ ؼزّبٔی ٚ کٗیی ٚ ٔی ٖٚ رٗ ٔٗ  ثۆٔٗ  رأی ٌٗ رِبٔجٗ ػساریی کبرای سأکۆ ٚ ذٛێٕسکبر ٚ ِبِۆطزب ٚ فٗ ث 
 ٌٗ رۆژأی   ( ٌٗ رزٖ رٖٚ ڵزیی پٗ ػی )سِبٔی کٛرزی(ی )فبکٗ ْ ثٗ الیٗ طبسکززٔی کۆٔفزأظی سِبٔی کٛرزی
 ٔبٚٔیؼبٔی )سِبٔی کٛرزی ٌە ٔێٛاْ ئەرکی رۆػٕجیزی ٚ سأظزی زا(.  اڵزسێ ثٗ لٗ  ٌٗ 54ٚ55ٚ56/9/5113

 ٗەػە ثبسرگبٔیەکبْ ٌە ڕێگەی ٘ۆکبرەکبٔی راگەیبٔسْ ثە پێی ثٕەِب کۆٔفزأظی )رێکرظزٕی ثبٔگ  ٔغبِسأی  ئ
ڕیٓ، رۆژأی  ڵزیی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد ثە ٘بٚکبری فەرِبٔگەی راگەیبٔسٔی راپٗ ْ فبکٗ الیٗ ٔێٛزەٚڵەریەکبْ(، ٌٗ

 . رأیٗ  ٌٗ 55ٚ56/6/5113
 ٗػی  ْ ثٗ الیٗ ػٛێٕەٚارییەکبْ ٌٗ ٗ ری ثۆ پبراطزٕی پبػّبٚە ٚ پبرچ ِبٖٚ ٔغبِسأی ٘ەڵّەرێکی ٘ۆػیبریی عٗ ئ

 .19ٚ51ٚ51/1/5114، رۆژأی  ٖٚ کبْ(ٖ رییٗ ِزۆڤبیٗ ڵزیی سأظزٗ )ِێژٚٚ(ی )فبکٗ
 ٗریی  رایٗ ثٗ ڕێٖٛ ْ ثٗ الیٗ ٔٛطیی کٛرزیسا، ٌٗ طبڵیبزی رۆژٔبِٗ  یبٔسْ ٚ رێزۆر( ٌٗ ٔغبِسأی کۆٔفزاطی )راگٗ ئ
 .  رأیٗ  ٌٗ 53/4/5115  یبٔسٔی سأکۆ، ٌٗ کبْ ٚ راگٗ ٔسییٗ یٖٛ پٗ

 ٖک طیّیٕبری سأظزیی ژیٕگەیی ٚ ٘ەڵّەری ٔەِبَ چبٔسْ ٚ وززٔەٚەی پێؼبٔگبی ٚێٕەیی  یٗ رێکرظزٕی سٔغیز
  ڕیٓ(، ثٗ ی راپٗ ی ژیٕگٗ رِبٔگٗ ٔگیی )فٗ ِب٘ٗ ٘ٗ  کبْ( ثٗ رییٗ ِزۆڤبیٗ ڵزیی سأظزٗ ػی )عٛگزافیب(ی )فبکٗ ْ ثٗ الیٗ ژیٕگەیی ٌٗ
 .  رأیٗ  ٌٗ 57/4/5115  ( ٌٗ ، پبراطزٕی ذبک ٚ ٔیؼزّبٔٗ اطزٕی ژیٕگٗزرٚػّی )پبر
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 ٗثە زرٚػّی )ثبذچەی  ،د( ڕٖ ی ثٕٗ رزٖ رٖٚ ڵزیی پٗ ی طبٚایبْ(ی )فبکٗ ػی )ثبذچٗ ِیٓ فێظزیڤبڵی ثٗ کٗ طبسزأی ی
 . رأیٗ  ٌٗ 16/5/5115طبٚایبْ، یەوەَ ٚێظزگەی ٚەرچەرذبٔی راطزەلیٕەی وۆِەڵ(، رۆژی 

 ٗڵزیی  (ی )فبکٗ فٗ ٌظٗ ػی )فٗ ْ ثٗ الیٗ ، ئبیٓ، طێکیٛالریشَ( ٌٗ فٗ ٌظٗ ٔغبِسأی کۆٔفزأظی )فٗ ئ
 . رأیٗ  ٌٗ 19ٚ51/5/5115  ٌٗ  ٖٚ کبْ(ٖ رییٗ ِزۆڤبیٗ سأظزٗ
پێسأی  ػٗ ٔغبِسأی کۆٔفزأظی )گٗ کبد ثۆ ئٗ کبری زٖ ڕیٕی پێٕغی ئبسار، ئبِبزٖ ئێظزبػسا ٚ ثۆ یۆثیٍی سیٛیٕی راپٗ  ٌٗ
 . رأیٗ  ٌٗ 8/3/5116ٚ  7ٚ  6  کبٔی( ٌٗ ٔسٖ ٘ٗ کی ٔٛێ ثۆ رٖ یٗ ٖٚ ڕیٓ ٚ ذٛێٕسٔٗ راپٗ

 

 ٌەئێظزبزا سأىۆی راپەڕیٓ چۀس طۀزەرێىی گزٔگی زاِەسرأسٚٚە ٌەٚأە:

 طۀزەری رٛێژیٕەٚە ●
 طۀزەری پەرەپێسأی سِبْ ●
 طۀزەری گەػەپێسأی کبر ●

 

 

 ئۀساِی ٘ەِیؼەیی ئەَ رێىرزاٚأەی ذٛارەٚەیە:سأىۆی راپەڕیٓ ٌە ئێظزب زا 

 (IAUی سأىۆوبٔی عیٙبْ )ییەوێز ●
 (EURASیەوێزیی سأىۆوبٔی ئۆراطیب  ) ●
 (UNESCOزاربثەیظی عیٙبٔی ثۆ ذٛێٕسٔی ثباڵ ) ●

 

ری ػیزالەٚە ثە رەطّی زاْ ثە سأىۆی راپەڕیٓ  ی سأظزیی حکِٛٗ ٖٚ ػسا ٌەالیەْ ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵ ٚ رٛێژی5113ٌٕٗە طبڵی 
 .  ٖٚ کٗ ٔبٚ ٌیظزی سأىۆ ثبٚەڕپێىزاٚەوبٔی ٚاڵرٗ  ٔزاٚ ذزایٗ

 
زەطزەذٛػىە، ٚ پەیٛۀسیی سأظزی ٘ەیە. ٘بٚکبد، ئێظزب سأىۆی راپەڕیٓ ٌەگەڵ چۀسیٓ سأىۆی ٔبٚذۆیی ٚ ٘ەرێّی ٚ عیٙبٔیسا 

ریکب ٚ  ( سأکۆی ٔێٛزەٚڵەریسا یبزاػزی ٌێکزێگەیؼزی ئیّشاکززٚٚەٚ پڕۆژەٚ ئبڵٛگۆڕی طزبفی ٘ەیە، کە طیبٔیبْ ٌە ئە18ٌِٗەگەڵ )
ز، ٌٛثٕبْ، زٚأیبْ ٌە ثزیزبٔیب، ٚ چٛاریبْ ٌە رٛرکیب ٚ ئەٚأیززیغ ٌە ٚاڵربٔی طٛیس، ئیظپبٔیب، رٚطیب، ئەرِیٕیب، ِیظ

  رثبیٕغبْ، ئٛرزْ، ٚ ئێزأٓ. ئبسٖ
 
 ی رێکرزاٚی(KURDDAADی ) کچۆْ رٛأیٛیەری ثەػساری زەیبْ پڕۆژەی ٔێٛزەٚڵەری ثکبد، کە زیبررزیٕیبْ ثزیزیٓ ٌە: پزۆژٖ ٖٚ

ِەرحەثبی یەکێزیی ئەٚرٚپب، ٚ ٘ەریەک ٌە پزۆژەکبٔی )زرٚطزکززٔی پەیٛۀسی ٌە ٔێٛاْ سأکۆ -)زاز(ی ئەڵّبٔی، ئیزاطّۆص ِۀسۆص
پێسأی کبر( کەٚا ٘ەرطێکیبْ ٌە الیەْ  رٖ ٔێٛزەٚڵەریکززٔی سأکۆکبٔی کٛرزطزبْ، زرٚطزکززٔی طۀزەری پٗ ربسەکبٔسا، پزۆگزاِی ثٗ
 .ریکییەٚە عێجەعێسەکزێٓ ئەِٗ رێکرزاٜٚ )ئبیزێکض(ٜ
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سأکۆ فبکەڵزی ٚ طکٛڵ ٚ ثەػەکبٔی  
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ْوبٗ یر١ ِزۆڤب٠ٗ ٝ سأظز١ٗڵز فبوٗ  

(ییغ 15/11/5111ٚری ) ثیٛٚ، ٌیٗ رێکیٗ  )سأىیۆی وۆییٗ(  ر ثیٗ طیٗ  ٚکبریٗ ، ئٗ سراٖٚ ( زاِی5114ٗطیبڵی ) کبْ ٌٗ رییٗ ِزۆڤبیٗ ڵزی سأظزٗ فبوٗ  
  ( 731ٌٗ)  رِبٔی سأىۆییّبْ ژِبرٖ فٗ  اڵَ ثٗ سراْ، ثٗ زاِٗ  ٖٚ وٗ یٗ د( ثٗ ڕٖ ی ثٕٗ رزٖ رٖٚ ڵزی )پٗ ڵ فبوٗ گٗ ڕیٓ(، ٌٗ راپٗ ر )سأىۆی طٗ ذزایٗ
 .ذۆ رثٗ وی طٗ ڵزییٗ فبوٗ   ثٗ  ( کزا58/11/5113ٖٚٚری ) رێکٗ ( ٌٗ 1818)  ساری ژِبرٖ رِبٔی ٖٚ فٗ ( پبڵپؼذ ثٗ 4/11/5113ٚری ) رێکٗ

 .( فٗ، یبطب ٌظٗ ع پێىسێذ: )ِێژٚٚ، عٛگزافیب، فٗ ( ث4ٗچٛار )  ٌٗ  کٗ ڵزییٗ فبوٗ

رٛأب ٚ چییبالن  ر، وییبزری پظییپۆڕ ٚ ثییٗ ر، پییبرێشٖ یبٔییسٔی ِبِۆطییزب، رییٛێژٖ پێگٗ  ٌییٗ:  وبْ ثزیزییییٗ رییٗ ِزۆڤبیٗ ڵزی سأظییزٗ ئبِییبٔغی فبوییٗ
  وبٔی ژییبْ ٌیٗ رٖ ِی طیێىزٗ رعٗ ی طیٗ ٖٚ رێُ ٚ، ثٛژأسٔیٗ ری ٘یٗ حىِٛیٗ بویبٔیسگ ڵ ٚ، زاِٛزٖ ي ٚ ٔیؼیزّبْ ٚ کۆِیٗ رىززٔی گٗ پێٕبٚ ذشِٗ ٌٗ

 .وٛرزطزبٔسا

 

 ڵزٝ: ز٠سٜ فبوٗ

ی سأظیزیبٔە عێجەعێىززٔیی ثیٛێزأە ثییۆ زرٚطیزىززٔی ریبوێىی ثە طیٛٚٚز ٚ وۆِەڵگییبیەوی رییٛێژیٕەٚەثیزویززٔەٚەی ڕەذٕەگیزأە، پیالْ ٚ 
 ٘ۆػیبر.

 ڵزٝ: ٠بِٝ فبوٗ پٗ

ژیٕگەیەوییی ثبػییزز ثییۆ ٌێىییۆڵیٕەٚەی سأظییزی ثییۆ پێگەیبٔییسٔی وییبزیزی ثە رٛأییب ٚ ػییبرەسا ٌە ثٛارەوییبٔی یبطییب، ِێییژٚٚ، فەرا٘ەَ وززٔییی 
عٛگزافییییب، فەٌظیییەفە، ثیییۆ ذشِەرىیییززْ ٚ پێؼیییٛاسیىززٔی گۆڕأىبریەویییبٔی ٔیییبٚ وۆِەڵگیییب ٚ چبرەطیییەروززٔی وێؼیییەوبٔی ثە ػیییێٛاسێىی 

 سأظزیبٔە.
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ػٝ ِێژٚٚ ثٗ  

طیەر ثە سأىیۆی ویۆیە ثیٛٚ   أییە ئەٚ ویبدرویبٔی ەییوزأەٚەی وۆٌێغی سأظزە ِزۆڤبیەر( زا ٌەگەڵ 5115-5114ئەَ ثەػە ٌە طبڵی  )
ذٛێٕیسوبرأی ثە وبٌۆریٛطییی  ٌێییسەرچٛٚە ٌە سأىیۆی وییۆیە، ذییٌٛی یەوەِیی زەرچییٛأی سأىییۆی  ( ذییٌٛی ٌە7ویزاٚەرەٚە، ئیظییزب ػیەع )

ٚ ذییٌٛی چییٛارەِی زەرچییٛاْ ( 5114-5113) ( ٚ ذییٌٛی طییێیەِی وە زەرچییٛا5113ْ-5115( ٚ ذییٌٛی زٚٚەِییی زەرچییٛاْ )5115-5111) راپەڕیییٓ
وە رب ئیظزبع ٘ەر ٚەن ثەػێه ٌە فبوەڵزی سأظیزە ِزۆڤبیەریەویبْ ِیبٚەرەٚە ٚ ٌە ئیظیزبزا چیٛار لۆٔیبغی ٘ەیەٚ ڕێیژەی (5114-5115)

( ٌەٚ ِبِۆطیزبیبٔە ذٛێٕیسوبری زوزیۆراْ ٚ ٌەزەرەٚەی ٘ەرێیُ 5( ِبِۆطزبی ِیالوی ٘ەیە ٚ )51ەی )(ذٛێٕسوبرە،ٔشیى 195ذٛێٕسوبرأی  )
 .زرێژە ثە ذٛێٕسٔیبْ زەزەْ

 :ەکەزیسی ثەػ

ثەریبیجەری ٚەسارەریی پەرٚەرزە ٚ ذٛێٕیسٔی  .زیسی طیەرەوی ثەػیی ِێیژٚٚ پێگەیبٔیسٔی ویبزیزە ثیۆ زاِٛزەسگیب عۆرثەعۆرەویبٔی حىیِٛەد 
 .زٚای ئەٚەی چۀسیٓ ذٛێٕسوبرٚ زەرچٛٚی ئەٚ ثەػە طەروەٚرٛأە رٛأیٛیبٔە ٌێٙبرٛٚیی ذۆیبْ ثظەٌّێٕٓثباڵ، ئەِەع 

 :ەکەپەیبِی ثەػ

ٌە وززٔەٚەی ثەػی ِێژٚٚ ثۆ ئبگبزارثٛٚٔە ٌە ِێژٚٚی گەالٔی عیٙبْ ٚ ِێژٚٚی وٛرز ثە ربیجەری، ئێّەی وٛرز ٌە ڕۆژگبری  پەیبِی ئێّە
 .ٚە ٘ەیە ثبیەذی سۆر ثەٚ سأظزە ثسەیٓ ٚ ٔەٚەوبّٔبٔی ٌەطەر پەرٚەرزە ثىەیٓئەِڕۆزا پێٛیظزی سۆرِبْ ثە

 :ی زەرچٛٚأی ثەػەکەثٛاری وبروززٔ

٘ۀسێه ٌەٚ وۀباڵٔەی ڕاگەیبٔیسْ وە  ،گۆڤبرەوبْ ،ٔبٚۀسەوبٔی رٛێژیٕەٚە ،ذٛێٕسٔی ثباڵ، ئەَ ثەػە ٌە ٚەسارەری پەرٚەرزە زەرچٛأی
 طۀزەری رٛێژیٕەٚەیبْ ٘ەیە وبرزەوەْ.
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ػٝ ِێژٚٚ: وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ  

 

 َ وٗ لۆٔبغٝ ٠ٗ زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 ئیٕگٍیشیسِبٔی  6 1 راطذ وبٔٝ ٔبٖٚ زٖ طٗ  وٛرز ٌٗ 6

 5 ِێژٚٚی کۆٔی ػێڕاق ٚ ئێزاْ 4 5 ِیظزٚ ػبَی وۆِٔێژٜٚٚ  4

طەرزەِی پەیبِجەر ٚ راػیسیٓ ٚ  6
 ٜٚ رٝ ئِٛٗ ٚڵٗ زٖ

 3 ِێژٚٚی یۆٔبْ ٚ ڕۆِبْ 4 3

کبٔی ٔبٚەڕاطذ  زٖ طٗ  ٚرٚپب ٌٗ ِێژٜٚٚ ئٗ 6
 ٚ رێٕظبٔض

 4 عٛگزافیبی گؼزی 4 4

 5 کۆْی ِێژٚٚی کٛرز 4 5 ِێژٜٚٚ ئبثٛرٜ 4
 6 ر کۆِپیٛرٗ 4 6 ٔزٝ ثیشِٖێژٜٚٚ طبطبٔٝ ٚ  4
 7  ٖٚ رێجبسی ٌێکۆڵیٕٗ 4 7 سِبٔی ئیٕگٍیشی 1

 8 کبزیّی ئٗگفزٛگۆی  4 8 ػبرطزبٔییەدِێژٚٚی  6

 

 

 

 

 

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 ِزیىب ِێژٜٚٚ ئٗ 4 1 رذی کٛرز ِێژٚٚی ٘بٚچٗ 6
 5 ثبطٝ رٝ ػٗ ٚڵٗ ِێژٜٚٚ زٖ 4 5 اڵرٕبطی ڕۆژ٘ٗ 4

 3 ٜٚ فٗ رٝ ػٛطّبٔٝ  ٚ طٗ ٚڵٗ ِێژٜٚٚ  زٖ 6 3 کبْ ئبیٕٗ یِێژٚٚ 4
 4 عٛگزافیبٜ ػیزاق 4 4 کبْ ِێژٚٚی سٌٙێشٖ 4

 5 وٛرز ێیِێژٜٚٚ ٔٛ 6 5 رذی رٛرکیب ٚ ئێزاْ ِێژٚٚی ٘بٚچٗ 6

 6 ی ٔٛێٚرٚپب ِێژٜٚٚ  ئٗ 4 6 رذی ػێزاق ِێژٚٚی ٘بٚچٗ 4

 7 ٜ ِێژٚٚ فٗەٌظەف 4 7 الْ رٛاسی گٗی ڕسگبری ٖٚ ثشٚرِٕٗێژٚٚی  4

   8 رٛێژیٕەٚەی زەرچْٛٚ 5
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ػٝ عٛگزاف١ب ثٗ  

ٚ ویبد  ئیٗ  ، ویٗ ٖٚ ریٗ ( وزا5115ٖٚ-5114طیبڵٝ ذٛێٕیسٔی )  ِغبر ٌیٗ ویٗ وبْ ثیۆ یٗ ریٗ ڵزی سأظزٗ ِزۆڤبیٗ فبوٗ  ر ثٗ طٗ بػی عٛگزافی ثٗ
ئێظیزبزا  ػیی عٛگزافییب ٌٗ ی ذٛێٕیسوبرأی ثٗ ڕیٓ، ژِیبرٖ اپٗرر سأىۆی  طٗ  ( ذزای5/3/5111ٗ) ٚری ڕێىٗ زٚارز ٌٗ،  ثٖٛٚ  سأىۆی وۆیٗ ر ثٗ طٗ
ن  ، ٖٚ ٖٚ ػییی عٛگزافیییبزا وزایییٗ ثٗ ر( ٌٗ ( ذٛێٕییسٔی ثییباڵ )ِبطییز5115ٗ-5114طییبڵی ذٛێٕییسٔی ) َ عییبر ٌٗ وییٗ ثۆیٗ  ، ٖٚ ( ذٛێٕییسوبر551ٖ)
ڵگزی  ٔی ٘ییٗ ذییبٖٚ  یییٗ َ ژِبرٖ ، ئییٗ طییٗ ( و55ٗػییی عییٛگزافی ) ثێژٚ وییبرگێڕی ثٗ ی طییزبفی ٚأییٗ زاْ، ژِییبرٖرگییی ( ذٛێٕییسوبر 13ٖٚطییزپێه ) زٖ

( 7رْ، ) ی ِبطیزٗ ڵگزی ثڕٚأبِیٗ ( ٘ی11ٗ( ذٛێٕیسوبری زوزیۆراْ، )3ی زوزۆراْ، ) ڵگزی ثڕٚأبِٗ طیبْ ٘ٗ ( و5ٗ)  ی عیبٚاسْ، وٗ ثڕٚأبِٗ
 .ریغ رٛێژٖ ری رِبٔجٗ رْ، زٚٚ فٗ ذٛێٕسوبری ِبطزٗ

 :ەکەزیسی ثەػ

  رٛێژەری ٌێٙبرٛٚ ٌە ثٛارە عۆرثەعۆرەکبٔی عٛگزافیبزا ثۆ ئەٚەی ثجیٓ ثە پێؼۀگ ٌە ئۀغبِسأی رٛێژیٕەٚەی سأظزی ٚ پێگەیبٔسٔی

 :ەکەپەیبِی ثەػ

ذٛێٕسکبرأی ثەکبٌۆریۆص ٚ ِبطزەر ثە ربسەرزیٓ سأظزی طەرزەَ ٌە ثٛارە عۆرثەعۆرەکبٔی عٛگزافیبی ِزۆییی ٚ طزٚػیزی پێیسەگەیۀیٓ. 
عییگە ٌە ئۀغبِییسأی رییٛێژٔەٚەی ئبطییذ ثەرس ٌەطییەر ئبطییزی ٔییبٚذۆٚ ٔێییٛزەٚڵەری طییەثبرەد ثە کێؼییە ژیٕگەییەکییبْ، کێؼییەکبٔی ػییبر، 

 ساْ، کؼزٛکبڵ، ذشِەرگٛساری، ئبٚ٘ەٚا، عیّۆرفۆٌۆعیب ٚ زەراِەرە طزٚػزیەکبْ. کێؼەکبٔی زأیؼزٛاْ، گەػەپێ

 :ی ثەػەکەٚأٛی وبروززٔی زەرچراثٛ

زەرچٛأی ثەػی عٛگزافیب زەرٛأٓ ٌە طێىزەرە عیبٚاسەوبٔی وەرری گؼزی ٚ وەرریی ریبیجەد ویبرثىەْ. ٌە وەرریی گؼیزیسا زەریٛأٓ ٚەن 
ِیزیەوبٔسا وبرثىەْ، ٌەوەرریی ربیجەریسا زەریٛأٓ ٌەڕێىریزاٚە ژیٕگەییەویبْ ٚ وِٛیبٔیبویبٔی ٔەٚریسا رٛێژەری عٛگزافی ٌە زاَ ٚ زەسگب 

 وبرثىەْ.
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ػٝ عٛگزاف١ب: وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ  

 

 َ وٗ لۆٔبغٝ ٠ٗ زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 ئ١ٕگ١ٍشٜ 6 1 ٚاٜ پڕاوز١ىٝ ئبٚ ٚ ٘ٗ 5

 5 ٚا ع ٚ ٘ٗ عٛگزاف١بٜ وٗ 5 5 ربوبٔٝ ع١ّۆر فۆٌۆع١ب رٖ طٗ 4

 3  ٖٚ ڕێجبسٜ ٌێىۆڵ١ٕٗ 4 3 وبْ رٖ عٛگزاف١بٜ طزٚػزٝ و١ؼٖٛ 4

 4 گفزٛگۆٜ سأظزٝ 4 4 عٛگزاف١بٜ زا١ٔؼزٛاْ 6

 5 ئبِبرٜ عٛگزافٝ 5 5 وبررۆگزاف١ب 5

 6  ژ٠ٕگٗ 6 6 ٚ ثبسرگبٔٝ  ٖٚ عٛگزاف١بٜ گٛاطزٕٗ 4

 7 وٛرزۆٌۆعٝ 4 7 عٛگزاف١بٜ الزێ 4

 8 ر وۆِپ١ٛرٗ 4 8 ئ١ٕگ١ٍشٜ  رێىظزٝ عٛگزافٝ ثٗ 4

 

 

 

 

 

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 ٚا  گۆڕأٝ ئبٚ ٚ ٘ٗ     4 1 عٛگزاف١بٜ را١ِبرٜ 6

 5 عٛگزاف١بٜ ػبر 6 5  طبسٜ ٚ ٚسٖ عٛگزاف١بٜ پ١ؼٗ 6

 3 وبْ رٖ عٛگزاف١بٜ ِزۆ٠ٝ و١ؼٖٛ 4 3 وبْ طزٚػز١ٗ  طبرٗ وبرٖ 4

 4 عٛگزاف١بٜ ػێزاق 4 4 عٛگزاف١بٜ وٛرزطزبْ 6

 5 رٝ ئبٚ راِٗ عٛگزاف١بٜ زٖ 6 5  ٖٚ زٚٚرٖ  طزىززْ ٌٗ ٘ٗ 4

 6 ػذ ٚ گٛسار عٛگزاف١بٜ گٗ 4 6 رٝ طزٚػزٝ راِٗ زٖ 4

 7 پڕاوز١ىٝع١ّۆرفۆٌۆع١بٜ  5 7 رێُ پالٔسأبٔٝ ٘ٗ 4

 GIS 8 5 8 رچْٛٚ ٜ زٖ ٖٚ رٛێژ٠ٕٗ 5
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  فٗ ٌظٗ ػٝ فٗ ثٗ

ٌە ڕێىەٚرییی ثییۆ یەکەَ عییبر ٌە ِێییژٚٚی ذٛێٕییسٔی سأکییۆیی ٌە کٛرزطییزبٔسا، ثەػییی فەٌظییەفە ٌە ػییبری رأیییە کییزایەٚە زٚای ئەٚەی   
( ٌە کیۆٌێژی سأظیزە ِزۆڤبیەرییەکیبْ، کە طییەر ثە 5115/5116) زا ثڕییبری ویززٔەٚەی ثەػیەکە ٚەرگییزا ثیۆ طیبڵی ذٛێٕیسٔی 17/11/5115

 سأکۆی کۆیە ثٛٚ.

 ەکە:ثەػزیسٜ 

ژییبْ  چبٚ ثە ریبن ٚ کیۆِەڵگە زەکیبد ٚ ٌەکبٔسا زەچێزە ٔێٛ ٚرزەکبریەکبٔی ژیبٔی ِزۆڤ ٚ کۆِەکی ثەرٚ طبزە فەٌظەفە ٌە کێؼە ئبڵۆس
 ٌە ٘ەِٛٚ ثبرٚزۆذەکبٔی ژیبٔسا گٛربری ذۆی ٘ەیە. چٛٔکە، رۆڵسەگێڕێذٚ چبرەطەری کێؼەکبٔسا 

ە، ثیٛارە عیبٚاسەکیبٔیغ ثە ثیێ فەٌظیەفە یٔەسأیٕیی ِیزۆزەکیبٔی، ٘ەِیؼیە ذیٛڵمێٕەری زۆذیٝ لەیزأیبٚیٚ ٔەثٛٚٔی ٘ۆػیبری فەٌظیەفی 
ٔەٚەیەکی زرٚطذ ٚ ٘ەڵٛێظیذ فەٌظەفە ثٕەِبکبٔی ثیزکزز رسگبرییە.گەػە ٔبکەْ ٚ ٌە لەیزاْ رسگبریبْ ٔبثێذ، کەٚارە فەٌظەفە ڕێگبی 

٘ب  رٖٚ کبیەٚ ثٛارە ئەکبزیّی ٚ ٔیب ئەکبزیّیەکیبٔی ژیبٔییسا طیٛزی ٌیێ ٚەرثگزێیذ. ٘یٌٗە ٔٛأسٔێکی ػیبٚ ثە ِزۆڤ زەثەذؼێذ رب ثزٛأێذ 
زەرۀغیبَ ، ربکٛ ثبػیززیٓ پبڵپؼذ ثە ٌۆژی  ٚ ئبرگیِٛێٕذ فەٌظەفە ٘ەٚڵی پێؼکەػکززٔی ِیزۆزی سأظزی ٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی زەزاد

، ٌەثەرئەٚە کٌٛزیٛری کیٛرزیغ ی زەپێٛرێیذیثە ئبطزی گەػەی فەٌظەف  ١ِؼٗ ٚ ثەر٘ەَ ثە زەطزجٙێٕیٓ. ئبطزی پێؼکەٚرٕی کۆِەڵگەع ٘ٗ
 پێٛیظزی ثە فەٌظەفەیە رب پێکەٚە ژیبٔی عیبٚاسییەکبْ ِظۆگەررز ثێذ ٌەطەر ثٕەِبی رێگەیؼزٓ ٚ زیبٌۆی.

 ەکە:ثەػپەیبِٝ 

سأکۆیەکسا ٚەک ذبٔەی ٘شریٓ ٚ زایٕەِۆی رەذیٕە ٚ ٔٛێجیٛٚٔەٚەیە ثیۆ طیەرعەَ ثەػیەکبٔی سأکیۆکە، فەٌظیەفە، ثەػی فەٌظەفە ٌە ٘ەر 
وبْ، زارطزبٔێکە ٘ەِٛٚ زرەذزی سأظزەکبٔی زیکەی ٌەذۆگزرٛٚە، چٛٔکە رٛأظزی کبرکززْ ٚ کۆِەکی ٌەگەڵ طەرعەَ  ن زا٠ىٝ سأظزٗ ٖٚ

ەکبٔیییبْ زەثێییذ، ٘ەرٚە٘ییب سۆرێیی  ٌە ییریکییی کێؼییە عەٚ٘ەریییی ٚ ِەػزیفیییی ٚ ِیزۆزسأظییزەکبٔی زیییکەزا ٘ەیە کە ٌە رەکیبٔییسا ذە
سأظیزەکبْ ٌە فەٌظیەفەٚە طیەرەربیبْ گزریٛٚە ٚ ٌێیی عییبثٛٚٔەرەٚە ٚ ئێظیزبع پێٛیظیزیبْ پێیەریٝ، ٌەثەرئەٚە، ذٛێٕیسٔی سأظیزەکبْ 

 یبْ الٚاس زەثێذ.ثەثێ فەٌظەفە ثە ٔبرەٚاٚی زەِێٕٕەٚە ٚ ػیّبٔەی گەػە ٚ پێؼڤەچٛٚٔی ِەػزیفی

 زەرچٛٚأی ثەػەکە: کززٔیی کبرثٛار

فەٌظییەفە ٘ییۆع ٚ زٔیییبثیٕی ٚ ِزّییبٔەی ذٛێٕییسکبر سیییبز زەکییبد، رییب ثە ذییۆی ثزٛأێییذ ٌە رێییگەی رٛأظییذ ٚ ئیییزازەی ذییۆیەٚە کبرێیی  
٘ەڵجژێزێذ ٚ ثڕیبر ٌەطەر ػێٛەی ژیبٔی ثیساد، ئەِەع زەکەٚێیزە طیەر ئیبسازیی ٚ ئیبسایەری کەطیەکە ٌە زۆسییٕەٚەی کبرێی  ثە رێیگەی 

 ەفییەکبٔییەٚە، ٌە ٘ەرزٚٚ رێگەی زاِەسرأسٔی حکِٛی یبْ رب٠جەد ٚ زۆسیٕەٚەی کبری طەرثەذۆ. ِبریفەد ٚ رٛأظزە ٘شریی ٚ فەٌظ

ٌەثەرئەٚەی فەٌظییەفە ثییبثەرێکی فییزاٚأە، کەٚارە زەرچییٛٚی فەٌظییەفە زەرٛأێییذ ٌە ثییبساڕی کییبر ٚ زۆسیییٕەٚەی پییٍەی ٚەسیفیییسا کییبرێکی 
ە ثەرزەطذ رب ثڕیبریبْ ٌێیٛە ثیساد. ثیۆ ّٔیٛٚٔە سۆرێی  ٌە زەرچٛٚأّیبْ ػبیظزە ٘ەڵجژێزێذ، چٛٔکە ٘ەِیؼە ٘ەڵجژارزٔی سۆری زەذزێز

ثە ٌە ػٛێٕی کبری عیبٚاس زاِەسراْٚ، ٚەک سأکۆکبْ، لٛربثربٔەکبْ، فەرِبٔگەی ِبفی ِزۆڤ، کبرٚثبری کۆِەاڵیەری، ٚەسارەری ٔیبٚذۆ، 
زییس. ٘ەرٚا ثەػییێ  ٌە زەرچٛٚأّییبْ زەطییزیبْ ثە زەسگییبی ئبطییبیغ، ػییبرەٚأی، رێکرزاٚەکییبْ، کەررییی رییبیجەد ٚ کییبری طییەرثەذۆ ٚ...٘

ذٛێٕیسٔی ثیباڵ کیززۆرەٚە ٚ ثزٚأبِەییبْ ثە زەطییزٙێٕبٚە ٚ ئێظیزب ِبِۆطیزبی سأکیۆْ، ٘ۀییسێکی زیکەػییبْ ئێظیزب ٌە ٚاڵریبٔی ثزیزبٔیییب، 
 فزۀظب، ئێزاْ، ِیظز ٚ ٘ەرٚا ٔبٚذۆی ٘ەرێُ ذەریکی ذٛێٕسٔی ثباڵ ٚ ثەزەطزٙێٕبٔی ثڕٚأبِەی ِبطزەرْ.
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 : فٗ ٌظٗ ػٝ فٗ وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ

 

 َ وٗ لۆٔبغٝ ٠ٗ زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ
 1 فەٌظەفەی گزیکی 6 1 ٌۆژیکی فۆرِبي ٚ ِبرّبریکی 6
فەٌظییەفەی ئەٚرٚپییی ٌە طیییەزەکبٔی  4

 ٔبٚەڕاطذ ٚ رێٕظبٔض
 5 ٘شری رۆژ٘ەاڵری کۆْ 6 5

 3 زەرٚاسەیەک ثۆ فەٌظەفە 6 3 سأظزی کەالَ 6
 4 کٛرزٔبطی 4 4 فەٌظەفەی ئیظالِی ٌە ذۆر٘ەاڵد 4
 5 ی کۆِەاڵیەرییزەرٚٚٔشأ 4 5 فەٌظەفەی ٔٛێ 6
 6 سأظزی کۆِپیٛرەر 3 6 فەٌظەفەی پەرٚەرزە ٚ فێزکززْ 4
 7 سِبٔی ئیٕگٍیشی 6 7 ٚاژە فەٌظەفییەکبْ 4

 8 ئەکبزیّیگفزٛگۆی  4 8 سِبٔی ئیٕگٍیشی ِظزٛفی

 

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  َچٛارەلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ
 1 ِیزۆز ٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی 4 1 فەٌظەفەی سأظذ 6
 5 ریۆریی ٚ پزاکزیکی/  فەٌظەفەی ِۆراڵ 6 5 فەٌظەفەی پۆطزّۆزێزْ 6
 3 فەٌظەفەی  ٘ٛٔەر  ٚ عٛأی 4 3 فەٌظەفەی طیبطی 6
 4 فەٌظەفەی ئبٚەس ٚ سِبْ 4 4 فەٌظەفیی کٛرزیی٘شری  4
 5 فەٌظەفەی ٘بٚچەرخ 6 5 فەٌظەفەی ئبییٓ ٚ طۆفیشَ 4
 6 فەٌظەفەی ِێژٚٚ ٚ ػبرطزبٔیەد 6 6 ٘شری فەٌظەفیی ئیظالِیی ٘بٚچەرخ 4
 7 فەٌظەفەی ئیظالِی ٌە ذۆرئبٚا 6 7 ِیزبفیشی  4
 8 ریۆری سأیٓ 4 8 پزۆژەی رٛێژیٕەٚەی زەرچْٛٚ 5
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 ػٝ ٠بطب ثٗ

ی ٔٛٚطییزاٚی فەرِییبٔگەی پؼییىٕیٓ ٚ زڵٕیییبیی عییۆری ٌە ٚەسارەرییی ذٛێٕییسٔی ثییباڵ ٚ رییٛێژیٕەٚەی سأظییزی ثەژِییبرە ثەػییی یبطییب ثەپێیی  
( ثڕییییبری ویییززٔەٚەی ثیییۆ زەرچیییٛٚە، ثەاڵَ ثە٘یییۆی ٘ەثیییٛٚٔی چۀیییس ٘ۆوبرێیییه ٔەیزٛأییییٛە ثۆطیییبڵی 11/7/5115( ٌەثەرٚاری )11/14331)

وەڵزی بفی ظیزبزا ثەػیێىە ٌەێثەػیی یبطیب ٌەئ (،5114-5113) ( ذٛێٕسوبر ٚەرثگزێیذ ریبوٛ طیەرەربی طیبڵی ذٛێٕیسٔی5113-5115ذٛێٕسٔی)
(ییەٚە ٚەسارەریی ذٛێٕیسٔی ثیباڵ ثڕیبرییساٚە کە ذٛێٕیسْ ٌە ثەػیەکبٔی یبطیبزا 5116-5115ٌە طیبڵی ذٛێٕیسٔی ) ەویبْ.یسأظیزە ِزۆڤبیەری

 ثجێذ ثە چٛار طبڵ ثۆ ثەکبٌۆریۆص.

 :ەکەزیسی ثەػ

ویبٔی ِیزۆڤ ٚ ٘ێٕیبٔە ری یبطبیی ٚ پظپۆر ثۆ زرٚطیذ وززٔیی وۆِەڵگیبیەوی زیّٛوزاطیی ٚ ریشگیزرٓ ٌە ِبفەثە ئبِبٔغی پێگەیبٔسٔی وبز
 زی ثێذ.رٚەری یبطبیی ثەیەن وە ریبیسا ئبسازی ٚ ػەزاٌەری وۆِەالیەری طەەوبیەی وۆِەڵگ

 

 :ەکەپەیبِی ثەػ

ری ثەرٛأیبٚ ٕیبٔەزی طیظیزەَ ٚ، پێگەیبٔیسٔی ویبزۆػٕجیزی یبطبیی ٌە وۆِەڵگەوەِبٔسا ٌە پێٕبٚ عێجەعێىززٔی یبطیبٚ ٘ێرثاڵٚوززٔەٚەی 
ٌێٙبرٛٚی یبطبیی ثیۆ زاَ ٚ زەسگبویبٔی زەٚڵەد ٚ پیبرێشەری ویبراِە ثیۆ ٚەچٕگٙێٕیبٔی زازپەرٚەرییی ٌە وۆِەڵگەوەِبٔیسا ٚ، گزٔگییساْ ثە 

یشثۀیسی سأىۆویبٔی عیٙیبْ، رەطەْ وە ذشِەد ثە پالٔی طززاریژی سأىۆِیبْ ثىیبد ٚ پیێگەوەی ثەرس ثىیبرەٚە ٌە ررٛێژیٕەٚەی یبطبیی 
یگەی عەذزىززٔەٚە ٌەطەر عۆری ئەٚ پڕۆگزاِبٔەی وە ٌە رۆحی یبطب ٌە رفەرا٘ەَ وززٔی ژیٕگەیەوی ثەرچبٚ ٚ گٛٔغبٚ ٌەگەڵ  ٘ەرٚە٘ب

 .ثەػسا زەذٛێٕسرێٓ

 

 :ی زەرچٛٚأی ثەػەکەثٛاری وبروززٔ

 .زەسگبوبٔی زەٚڵەدْ ٚەن فەرِبٔجەری یبطبیی ٌە زاِٛوەرری گؼزی: زاِەسرأسٔیب.1

 .ؼەی پبرێشەرایەریوەرری ربیجەد: پی.5

 

 

 

 

 

 

 



(5102 – 5102)رێبەری خوێندکاری زانکۆ   
 

35 
 

ػٝ ٠بطب: ثٗ وبرژِێزەوبٔید ٚ  ثبثٗ  

 َ وٗ لۆٔبغٝ ٠ٗ زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ وبرژِێز ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ وبرژِێز
 1  اٌمبْٔٛ خاٌّسذً ٌسراط 4 1 ٌالٌزشاِبد خاٌؼبِ خزیظإٌ/ ٟاٌمبْٔٛ اٌّسٔ 4

 5 )اٌسطزٛر خزیظ)ٔ اٌسطزٛریاٌمبْٔٛ  5 5 ))اٌمظُ اٌؼبَ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد 3

 3 ربرید اٌمبْٔٛ 5 3 ٞاٌمبْٔٛ االزار 5

 4 ػٍُ اإلعزاَ ٚاٌؼمبة 5 4 خِجبزئ اٌمبْٔٛ اٌزغبری ٚاٌؼمٛز اٌزغبری 5

 5 حمٛق اإلٔظبْ 5 5 )القطاٌ)اٌشٚاط خ لبْٔٛ االحٛاي اٌؼرصی 5

 6 خاٌؼزثی خاٌٍغ 5 6 ٟٚ اٌزؼزیغ اٌّبٌ خاٌؼبِ خاٌّبٌی 5

 7                   خٍیشیغاالٔ خاٌٍغ 3 7 خّبد اٌسٌٚیظإٌّ 5

 Legal Terminologies 8 1 8 ُ اٌظیبطیەظإٌ 5

 9 ەوبٔسا١ٔێٛزەٚڵەری ە١پەیٛۀسی ٌە وٛرز 1 9 خاالٔگٍیشی 5

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ وبرژِێز ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ وبرژِێز
 1 خاٌؼمٛز اٌّسٔی /ٟاٌمبْٔٛ اٌّسٔ 3 1 ٟٚاٌزحمیك اٌغٕبئ خأصٛي اٌّحبوّبد اٌغشائی 4

 5 ))اٌمظُ اٌربؽ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد 3 5 )ٟٚاٌزجؼ خاالصٍی)خ اٌحمٛق اٌؼیٕی 4

 3 اٌمبْٔٛ اٌسٌٚی اٌؼبَ 3 3 جبدصٚااللبْٔٛ اٌّزافؼبد اٌّسٔیە  4

 4 اٌؼزوبد اٌزغبریە 5 4 اٌمبْٔٛ اٌسٌٚی اٌربؽ 4

 5 )ٚاٌٛصیە ساٌّیزالبْٔٛ االحٛاي اٌؼرصیە) 5 5 ذاٌزٕفیلبْٔٛ  5

 6 ٞاالزار ء بظاٌمِجبزئ  5 6 ااڵٚراق اٌزغبریە 5

 7 ّبْ االعزّبػیظٚاٌلبْٔٛ اٌؼًّ  5 7 ٍیشیەغاالٔ 5

 8 ٍیشیەغاالٔ 5 8 أصٛي اٌفمٗ 5

 9 اٌمبٔٛٔی شأصٛي اٌجح 1 9 اٌزرزط شثح 1
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  رزٖ رٖٚ ٝ پ١ٗڵز فبوٗ
زاِەسراٚە، ٌەطییییەرەربزا ئەَ فیییبوەڵزییە ٚەن ویییۆٌێغی سِییییبْ ٌە زٚٚ ثەع   ( ٌە لەاڵزسێ5115-5114زی پەرٚەرزە ٌە طیییبڵی )ڵفیییبوە  

( ثەػیی 5111-5119چٛٚٔی وۆٌێغەوە، ثۆ طیبڵی ذٛێٕیسٔی ))سِبٔی ػەرەثی(. ٌەگەڵ ثەرەٚ پێؼپێىٙبرجٛٚ ثەػی )سِبٔی وٛرزی( ٚ ثەػی 
٘ەِبْ طبڵسا پڕۆگزاِی ذٛێٕسٔی وۆٌێغەوە گۆڕا ثۆ پڕۆگزاِی وۆٌێغی پەرٚەرزە ٚ ٔیبٚی ویۆٌێغەوە )سِبٔی ئیٕگٍیشی( وززەٚە ٚ ٘ەر ٌە 

 ٌە)وۆٌێغی سِبْ(ەٚە گۆڕا ثۆ)وۆٌێغی پەرٚەرزە(.

ّی ذٛێٕییسٔی ثییباڵ ٌە الیەْ ٚەسارەرەٚە  ٔییبٚی )وییۆٌیظ( گییۆڕا ثییۆ )فییبوەڵزی(، ٌە ( ٌە چٛارچێییٛەی ریفۆرِەوییبٔی طیظییز5111ٌە طییبڵی )
ثەػییی ٌەذییۆ گزرییٛٚە: ثەػییی )سِییبٔی وییٛرزی، سِییبٔی   ئەَ فییبوەڵزییە ٌە یەن طییىٛڵ پێىییسێذ ثۀییبٚی )طییىٛڵی سِییبْ( وە طییێئێظییزبزا 

 ػەرەثی، سِبٔی ئیٕگٍیشی(.

( 6رەٚەٚ )ۆِیبٔەٚأی ٚ ئەزەة ویزز(ذٛێٕسٔی ثباڵی ِبطیزەری ٌە ٘ەرزٚٚ ثیٛاری س5114-5113ثەػی وٛرزی  ثۆ طبڵی ذٛێٕسٔی )٘ەرٚە٘ب 
 ذٛێٕسٔی ثباڵی ٘ەیە.ذٛێٕسوبری 

 

 پەیبِی فبوەڵزی:

 زەیییەٚە ثیۆ ئەٚەی  ثجیٕە ِبِۆطیزبیٚٚی سأظیزی ٚ پەرٚەررزی پەرٚەرزە ئبِبزەوززْ ٚ ڕا٘ێٕبٔی ذٛێٕسوبرأە ٌە ئبِبٔغی طەرەوی فبوەڵ
ثییۆئەٚەی ٌە ثییٛاری  پظییپۆر ٚ ربیجەرّۀییسْ ٌە ثییٛاری فێزوززٔییی سِییبْ ٚ پەرٚەرزەوییززْ، زەرچییٛأی فییبوەڵزی پەرٚەرزە ئبِییبزە زەوییزێٓ

 پەرٚەرزە ٚ فێزوززْ ٌە ذٛێٕسٔگبوبٔی وەرری گؼزی زا وبرثىەْ.

    

 زیسی فبوەڵزی:

فبوەڵزی پەرٚەرزە وبرزەویبد ٌە طیەر پێؼرظیزٕی ئبطیزی سأظیزی ٚ پزۆطیەی فێزویززْ. پزۆگیزاَ ٚ ڕا٘ێٕیبٔی ویٛاٌیزی، ثە زەطیزٙێٕبٔی 
وٕۆٌۆژیبٚ ٘ۆوبرەوبٔی ٚأە ٚرٕەٚە ٚ فێزوززْ ثۆطەرذظزٕی پزۆطیەی فێزویززْ ٚ طزبفی ٚأەثێژی پظپۆرٚ ربیجەرّۀس، ثەوبر٘ێٕبٔی رە
 فێزثْٛٚ، زیس ٚ ثەرٔبِەی وبری فبوەڵزی پەرٚەرزەیە.

 

 ثٛاری کبرکززٔی زەرچٛٚأی فبکەڵزییەکە:

زەرچٛٚأی فبکەڵزی پەرٚەرزە رٛأظزی کبر ٚ ذشِەری پەرٚەرزەیییبْ ٘ەیە ٌە زاِەسراٚە ریبیجەری ٚ گؼیزییەکبٔسا، ثە ٘یۆی ئەٚ ٚأە ٚ 
زەریٛأٓ ثبثەرە پەرٚەرزەیی ٚ سأظزییبٔەی کە ٌە ِبٚەی چٛار طبڵی ذٛێٕسٔی ثەکبٌۆریۆطسا ٚەرییبٔگزرٛٚە، ثە ریبیجەد ٌە فێزگەکبٔیسا 

 ٚەک ِبِۆطزب ٔیؼبْ ثسەْ.ٌێٙبرٛیی ذۆیبْ 
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 وٛرزٜ سِبٔٝ ػٝ ثٗ
( ویزاٚەرەٚە،  ئێظیزبع 5114ثەػی سِبٔی وٛرزی یەوێىە ٌەٚ ثەػبٔەی وە ٌە طەرەربی وززٔەٚەی وۆٌیژی سِبْ ٌە لەاڵزسێ ٌەطیبڵی )  

 ىٛڵی سِبْ ٌە فبوەڵزی پەرٚەرزە. ثەػێىە ٌە ط

زیسٚ پەیبِی ثەػیی ویٛرزی پێگەیبٔیسٔی ِبِۆطیزبی پظیپۆرێزی ثیٛاری ئەزەة ٚ سِیبٔی ویٛرزییە، وە ثزیٛأٓ ػیبرەساییەوی رەٚاٚ ٌەٚ زٚٚ 
ثییٛارەزا ثە زەطییذ ثٙێییٕٓ، رییب ثزییٛأٓ ٌە ذٛێٕسٔگەوبٔییسا ٚەن ِبِۆطییزبیەوی ػییبرەسا ٚ پظییپۆر ٚأە ثە ذٛێٕییسوبراْ ثێێییٕەٚە، ٌە٘ەِییبْ 

 وبریؼسا ذشِەد 

ەْ، ٘ەرٚە٘ییب ذییبڵێىی رییز ٌە زیییس ٚ پەیییبِی ثەػییی وییٛرزی، پێگەیبٔییسٔی کٚر ٚ زاة ٚ ٔەریزییی ٔەرەٚەوەیییبْ ثیی٘ۀییگ ٚ وٍزییٛثە  فەر
 ِبِۆطزبی سأىۆیە ٌەڕێی ذٛێٕسٔی ثباڵ )ِبطزەر ٚ زوزۆرا( ثۆ ذشِەرىززٔی ذٛێٕسوبراْ ٌە سأىۆوبٔی وٛرزطزبٔسا.

ڵگەی وٛرزیی ٌە ڕێیی ثەطیزٕی طیّیٕبر ٚ ویۆڕ ٚ ٌێىیۆڵیٕەٚە ٚ زا٘ێٕیبٔی وزێیت ثەػی وٛرزی ڕۆڵێىی چبالن زەگێڕێذ ٌە پێؼرظزٕی وۆِە
 ٚ...٘زس، ثۆ ئەٚەی ثزٛأێذ ػبْ ثەػبٔی سِبٔەوبٔی رز ٘ەرزەَ ٌە گەػە ٚ گۆڕاْ ٚ ٔٛێجٛٚٔەٚەزاثێذ.
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 وٛرزٜ: سِبٔٝ ػٝ وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ

 

 َ وٗ لۆٔبغٝ ٠ٗ زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ
 1 ٔگظبسٜ زٖ 4 1 طبسٜ ریۆرٜ ڕطزٗ 6
 5 ِێژٜٚٚ سِبْ ٚسار 4 5 ة زٖ وبٔٝ ئٗ ڕێجبسٖ 6
 3 ثی زٖ رێىظزٝ ئٗ 4 3 رٚا وێغ ٚ طٗ 6
 4 ة زٖ ریۆرٜ ئٗ 4 4 ثی وۆْ )والطیه( زٖ ئٗ 4
 5 رٕٚٚٔبطٝ گؼزٝ زٖ 4 5 طبسٜ ٚػٗ 4
 6 ئیٕگٍیشٜسِبٔٝ  6 6 وبْ سارٖ 4
 7 رٔێذ ر ٚ ئیٕزٗ سأظزٝ وۆِپیٛرٗ 4 7 رٝ وٛرز)ِێژٚٚ( ػبرطزبٔییٗ 4
 8 گفزٛگۆٜ سأظزٝ 4 8 یٝ رزٖ رٖٚ رٕٚٚٔبطٝ پٗ زٖ 4
    9 ثی ِیٍٍٝ زٖ فۆٌىٍۆر ٚ ئٗ 4
    11 ثی رٖ سِبٔٝ ػٗ 4
    11 سِبٔٝ ئیٕگٍیشٜ 4

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ
 1 طبسٜ پزاوزیىٝ ڕطزٗ 3 1 ٚاربطبسٜ 6
 5 ثی ٔٛێ زٖ ئٗ 6 5 رخ ثی ٘بٚچٗ زٖ ئٗ 4
 3  ذٕٗ وبٔٝ ڕٖ ریۆرٖ 6 3 ٜ پزاوزیىٝ ذٕٗ ڕٖ 3
 4 وبْ سِبٔییٗ  ریۆرٖ 4 4 سأظزٝ سِبْ 4
 5 وبْ ڕێشِبٔییٗ  لٛربثربٔٗ 4 5 رگێڕاْ ٖٚ 4
 6 ٚأجێژٜ ڕٖ 4 6 راٚرز ثی ثٗ زٖ ئٗ 4
 7  ٖٚ ٚرٕٗ وبٔٝ ٚأٗ ڕێجبسٖ 4 7 ٔگبٔسْ ڵظٗ ٚ ٘ٗ  پێٛأٗ 4
 8 یی ػٗ رٕٚٚٔبطٝ گٗ زٖ 4 8 سِبٔٝ فبرطی 4
 9  ٖٚ ٚ ڕێجبسٜ ٌێىۆڵیٕٗ  وزێجربٔٗ 4 9  زیسارٜ ذٛێٕسٔگٗ 4
 11 سِبٔٝ فبرطی 4 11 رچْٛٚ ثبطی زٖ 5
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 ثٝ رٖ ػٝ سِبٔٝ ػٗ ثٗ
( ویزاٚەرەٚە، 5114ثەػی )سِبٔی ػەرەثی( یەویێىە ٌەٚ ثەػیبٔەی وە ٌە طیەرەربی ویززٔەٚەی )ویۆٌێژی سِیبْ( ٌە لەاڵزسێ ٌە طیبڵی )  

 ئێظزبع ثەػێىە ٌە )طىٛڵی سِبْ( ٌە )فبوەڵزی پەرٚەرزە(. 

 :ەکەپەیبِی ثەػ

صیزف،ثالغە، ااڵزة اٌؼزثیی(، ٚە٘ەرٚە٘یب فێزثیٛٔی ثیی زەثیٓ ٌەثٛارەویبٔی:)ٔحٛ، ەٌەَ ثەػەزا ذٛێٕسوبراْ فێزی سأظزەوبٔی سِبٔی ػەر
 ٚرٕەٚە، ٌە٘ەِٛٚ لۆٔبغە عیبٚاسەوبٔسا.ٔی زەرْٚ ٔبطی ٚ ڕێجبسەوبٔی ٚأەٚأەوب

 :ەکەزیسی ثەػ

وییززٔەٚەی چۀییس ئبطییۆیەوی رییبسە ٌەثەرزەَ زەرچییٛأی ثەػییی سِییبٔی ػەرەثییی ٚ ئبػییٕبوززٔیبْ ثەطییەرچبٚە رۆػییٕجیزی ػەرثییی ٚ ثۆچییٛٔی 
 ثجیٕٓ، ٘ەرٚە٘ب ٚەطزبْ ثەرٚٚی ٘ەِٛٚ ٌەِپەرەوبْ.  ٛأٓ گفزٛگۆ ثەَ ثۆچٛٔە ثىەْ ٚ طٛزی ٌێػەرثی، ٚە ثز

 :ثەػەکە ثٛاری وبروززٔی زەرچٛأی

زەرچییٛأی ثەػییەوەِبْ وییبر زەوەْ ٌە چٛارچێییٛەی پەرٚەرزەزا ثەِەثەطییزی پێگەیبٔییسٔی ِبِۆطییزبی ثەرٛأییب ٌەثییٛاری رێشِییبْ ٚ ئەزەثییی 
 سا.ی ٚ ئبِبزەیییٌە لۆٔبغەوبٔی ٔبٚۀسثی، ثۆ ٚأە ٚرٕەٚە ەػەر
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ثٝ: رٖ ػٗ سِبٔٝ ػٝ وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ  

 

 َ وٗ لۆٔبغٝ ٠ٗ زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 الهحو 6 1 الهحو 7

 5 األدب اجلاهلي 6 5 األدب اإلسالمي 6

 3 الصرف 5 3 الصرف 4

والتطبيقالبالغة  4  4 علم الهفص العام 4 4 

 5 احملادثة والتعبري 3 5 العروض والقافية 4

 6 اللغة اإلنكليزية 4 6 علوم القرآن واحلديث 4

 7 كوردولوجي 4 7 اللغة اإلجنليزية 4

 8 احملادثة األكادميية 3 8 احملادثة والتعبري 6

 9 احلاسبة 4 9 علم الهفص العام والرتبوي 4

 

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 الهحو 7 1 الهحو 7

 5 األدب العباسي 6 5 الهقد التطبيقي احلديث 6

 3 الهقد األدبي القديم 6 3 األدب  العربي احلديث  6

 4 البالغة والتطبيق 4 4 األدب املقارن 4

األندلشياألدب  4 5 فقى اللغة العربية 4  5 

 6 علم اللغة 4 6 الداللة والتحليل الصوتي 3

 7 التفشري اللغوي للقرآن الكريم 4 7 القياض والتقويم 4

 8 حتليل الهصوص 4 8 املشاهدة والتطبيق 3

 9 مهوج البحث األدبي 4 9 حبث التخرج 4
 11 املهاهج وطرائق التدريص 4   
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 ئ١ٕگ١ٍشٜ سِبٔٝ ػٝ ثٗ
( ٚەوٛ ثەػیێه ٌە )ویۆٌێژی سِیبْ(ی )سأىیۆی ویۆیە( زاِەسراٚە، ئێظیزب ثەػیێىە ٌە طیىٛڵی 5119)سِبٔی ئیٕگٍیشی( ٌە طبڵی ) ثەػی   

 سِبْ/ فبوەڵزی پەرٚەرزە ٌە )سأىۆی راپەڕیٓ(.

 

 :ەکەپەیبِی ثەػ

یییبٔە ثییۆ ِبِۆطییزبی ئیٕگٍیییشی پەیییبِی ثەػییی ئیٕگٍیییشی ثەرەٚپێؼییجززٔی رٛأییبی فێزثییْٛٚ ٚفێزوززٔییی ذٛێٕییسوبرأیەری ٚ ئبِبزەوززٔ
 ثەػێٛاسێىی سأظزی طەرزەِیبٔە ثەعۆرێه ثزٛأٓ ذشِەری ٔەرەٚەٚ ٚاڵرەوەیبْ ثىەْ ٌەثٛاری پەرٚەرزەٚ فێزوززٔسا.

 :ەکەزیسی ثەػ

َ ثیۆ ثەػی سِبٔی ئیٕگٍیشی ثبیەذی ریبیجەری زەزاد ثە ثەوبر٘ێٕیبٔی رێگیب وبریگەرەویبٔی فێزویززْ ٚ ثەوبر٘ێٕیبٔی رەوٕەٌۆژییبی طیەرزە
فێزوززٔییی سِییبْ، ِبِۆطییزبوبْ ٌە ٘ەٚڵییی ثەرزەٚاَ زاْ ثییۆ ثەوبر٘ێٕییبٔی ِیزییۆزی عیییبٚاس ٚ وییبریگەر ثییۆ پێؼرظییزٕی رٛأییبی سأظییزی ٚ 

 سِبٔەٚأی ذٛێٕسوبراْ ٚ ثەرسوززٔەٚەی ئبطزی ٌێىۆڵیٕەٚەی سأظزیبْ.

 :ثەػەکە ثٛاری وبروززٔی زەرچٛأی

وبرزەوییبد ثییۆ ثەر٘ەِٙێٕییبٔی وییبزری را٘ێٕییزاٚ ثەػییێٛەیەن وە ثزییٛأٓ ٌە٘ەرزٚٚ وەررییی ثەػییی سِییبٔی ئیٕگٍیییشی ٌە فییبوەڵزی پەرٚەرزە 
ربیجەری ٚ گؼزی پێؼجڕوێ ثىەْ، ٌەثەزەطزٙێٕبٔی ٘ەٌی وبر، پؼذ ئەطزٛر ثە را٘ێٕبْ ٚ پەرٚەرزەی سأظزی ثەزەطزٙبرٛٚ، زەرچٛأّبْ 

 زەرٛأٓ ٌە ثٛارە عیبعیبوبٔی ٘ەرزٚٚ وەرد ٌێٙبرٛٚأە ذشِەد ثىەْ.
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ئ١ٕگ١ٍشٜ: سِبٔٝ ػٝ وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ  

 

First Year Second Year 
No. Subjects Units No. Subjects Units 

1 
Basic English Grammar 5 

1 
ContextualEnglish 

Grammar 

5 

5 Listening & Pronunciation 5 5 Listening & Speaking 5 

3 Reading & Writing 5 3 Reading & Writing 5 

4 Introduction to Literature 4 4 English Morphology 4 

5 
Academic Debate 4 

5 
English Fiction (99

th
 and 

02
th

 C.) 

6 

6 Kurdology 4 6 English Phonology 4 

7 General Psychology 4 7 Approaches to ELT 4 

8 Information Technology 4 8 Developmental Psychology 4 

 

 

Third Year Fourth Year 
No. Subjects Units No. Subjects Units 

1 ELT Methodology 6 1 Testing & Evaluation in ELT 6 

5 English Syntax 6 5 Linguistics 6 

3 
Translation (English       Kurdish) 5 

3 
School Experience & Teaching 

Practice 

4 

4 Listening & Speaking 5 4 Semantics & Pragmatics 4 

5 English Poetry 6 5 Elective subject * 4 

6 English Drama 6 6 Classroom Management 4 

7 
Research Methods in English 4 

7 
Materials Development & 

Adaptation in ELT 

4 

8 Educational Psychology 4 8 Graduation Project 0 

   9 Testing & Evaluation in ELT 6 
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 د ڕٖ ٜ ثٕٗ رزٖ رٖٚ ٝ پ١ٗڵز فبوٗ
َ عیبر ٌە  ویٗ ثیٛٚ، ثیۆ یٗ  سأىیۆی وۆییٗ  ثٗر  طٗ  ، و5119ٗطبڵی   ئێظزب ٌٗ د(ی ڕٖ ی ثٕٗ رزٖ رٖٚ ڵزی پٗ وۆٌیژی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد )فبوٗ  

ری  طییززاوچٗ رییززٚا ،ەرەثییی، وۆِپیییٛرەر ٚ ثیزوییبری(ثەػییی )وییٛرزی، ػ  ٌییٗ ثییْٛٚ ثزیزییی  گزد،وییزایەٚە، وە طییێ ثەػییی ٌە ذییۆزە رأیییە
 8/6/5111ٚری  ڕێىییییٗ 7/59/651رِبٔی سأىییییۆیی  فییییٗ  ٚ ثییییٗ 7/6/5111ٚری  ڕێىییییٗ 45ساری ْ/ رِبٔی ٖٚ فییییٗ  ِبْ ثییییٗ وییییبٔی سأىۆوییییٗ وۆٌیژٖ

  د ٚ سأظیزٗ ڕٖ ی ثٕیٗ رزٖ رٖٚ ٌزی پیٗ فبویٗ طەرپەرػیزیژێیز   د ٌٗ ڕٖ ی ثٕٗ رزٖ رٖٚ طىٛڵی پٗ  د وزا ثٗ ڕٖ ی ثٕٗ رزٖ رٖٚ ، وۆٌێژی پٗ ٖٚ زاڕێژرایٗ
رِبٔی   فییٗ  ثییٗ (، پبػییبْوبْ رییییٗ ِزۆڤبیٗ  طییىٛڵی سأظییزٗ د، ڕٖ ی ثٕییٗ رزٖ رٖٚ ٚ )طییىٛڵی پییٗزٚٚ طییىٛڵ پێىٙییبرجٛ  ٌییٗ  وبْ، وییٗ رییییٗ ِزۆڤبیٗ

د  ڕٖ ی ثٕیٗ رزٖ رٖٚ پیٗ ڵزی ٔیبٚی فبویٗ  ذۆ ثٗ رثٗ وی طٗ ڵزیٗ ثٗ فبوٗ   د وزا ڕٖ ی ثٕٗ رزٖ رٖٚ ىٛڵی پٗط 4/11/5113ٚری  ڕێىٗ 731  سأىۆیی ژِبرٖ
 . ٖٚ وبْ عیبثۆ رییٗ ِزۆڤبیٗ  سأظزٗ ڵزی فبوٗ  ٚ ٌٗ

 

 زیسی فبوەڵزی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد:

ٚ گەیبٔییسٔی فییبوەڵزی ثە ئبطییزێىی ثییباڵ ٌە پییێگەی فێزوززٔییی سأىییۆزا، ٌە رێییگەی ڕەذظییبٔسٔی  ٘ەٚڵییساْ ثییۆ ثەزیٙێٕییبٔی عییۆری ثەرس
ْ، رٛێژیٕەٚە، ذظزٕەگەڕٚ ثەوبر٘ێٕبٔی رٛأب ِزۆییەوبْ ثە ئبراطزەی چبرەطیەروززٔی گیزفزە ژیٕگەیەوی ّٔٛٔەیی، ثۆ فێزثْٛٚ، فێزوزز

 ٚ پەرٚەرزەیی گەػەپێسأی رٛأب ِزۆییەوبٔی وۆِەڵگەی وٛرزی. ٚ ثەرەٚپێؼجززٔی ئبطزی سأظزی پەرٚەرزەییەوبْ

 

 پەیبِی فبوەڵزی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد:

 سأظزی پەرٚەرزەییە.فبوەڵزی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد ٔبٚۀسێىی 

ٚ پظیییپۆرییبٔەی وە ٌە فبوەڵزییییسا ٘ەیە ثجێیییزە  پەییییبِی طیییەرەوی ثیییزیزیە ٌە ئبِیییبزەوززٔی ِبِۆطیییزبی ٌێٙیییبرٛٚ، ثیییۆ ئەٚەی ٌەٚ ثەع
 .ی ثٕەڕەری(9پەرٚەرزەوبرێىی ثبع ٚ ٚأەثێژێىی طەروەٚرٛٚ ٌە لۆٔبغی ثٕەڕەری )ثبذچەی طبٚایبْ ربوٛ پۆٌی 
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 وٛرزٜػٝ سِبٔٝ  ثٗ
طیزپێ   َ زٖ کیٗ ک یٗ ، ٖٚ ثیٖٛٚ  ری سأکیۆی کۆییٗ ڕٖ ی ثٕیٗ رزٖ رٖٚ کۆٌێژی پیٗ  ر ثٗ رب طٗ رٖ طٗ  ، کٗ ٖٚ رٗ ( کزا5119ٖٚطبڵی ) ػی کٛرزی ٌٗ ثٗ  
طییکٛڵی   ٌییٗ ػییێ  ثٗ  ثییٗ  ثییٖٛٚ  ػییٗ َ ثٗ ( ئیی5111ٗطییبڵی ) ڕیٓ ٌٗ سرأییسٔی سأکییۆی ڕاپییٗ ِٗ ، پبػییبْ زٚایییی زا رگزرییٖٛٚ ( ذٛێٕییسکبری 41ٖٚ)
ی کیٛرزی ەڵگ کۆِیٗ  ع ثیٗ ک ِبِۆطیزب پێؼیکٖٗ رچیٛأی ٚ ی زٖ طیزٗ َ زٖ کیٗ ( ی5113ٗ-5115طبڵی ذٛێٕیسٔی ) ، ٌٗ ری سأکۆکٗ ڕٖ ی ثٕٗ رزٖ رٖٚ پٗ

 ثٓ. زٖ پظپۆڕی سِبٔٓ ٚ طێیبْ پظپۆڕی ئٗ  ٚأٗ ػذ ٌٗ ٘ٗ  ، کٗ ( ِبِۆطزبی ِیالک15ٗٔی ) ئێظزبزا ذبٖٚ  ، ٌٗ کززٖٚ

 

 :ەکەػ زیسی ثٗ

ٚەن پێٛیظزی سأىۆ ٚ ثە ِەثەطزی پەرٚەرزەوززْ ٚ ئبِبزەوززٔی ِبِۆطزبیەوی طەروەٚرٛٚ، ػبرەساوززٔیبْ ثە رێگیبٚ ػیێٛاسە ٔٛێیەویبٔی 
 ٚأەٚرٕەٚە ٚ ثبثەرە زەرٚٚٔیەوبْ، وە زەثٕە ٘ۆوبری ذشِەرىززٔی ثٛاری پەرٚەرزە ٚ فێزوززْ ٚ پێؼرظزٕی پڕۆطەی سأظزرٛاسی.

 

 :کەەػ پەیبِی ثٗ

ثەػی سِبٔی وٛرزی ڕۆڵی گزٔگ ٌە پێگەیبٔیسٔی ربویسا زەگێڕێیذ، ٘ۆویبرێىە ثیۆ پەرٚەرزە وززٔیی ٚ ثیزەٚزاْ ثە سِیبْ ٚ ئەزەثیی ویٛرزی 
ری،  ٚەن ئەروێىییی ٔیؼییزّبٔی ٚ ٔەرەٚەیییی، ئبػییٕبوززٔی فێزذییٛاسأیەری ثە چۀییسیٓ ثییبثەری سأظییزی ٚ سِییبٔەٚأی ٚ ئەزەثییی، ٘ٛٔییٗ

 ەرٚٚٔی.ڵزٛری ٚ پەرٚەرزەیی ز وٗ

 

 :ی زەرچٛٚأی ثەػەکەثٛارٜ وبروززٔ

وبْ  ریٗ ڕٖ ثٕٗ ەذٛێٕسٔگ ٜ ِبِۆطزب ٌٗ پیؼٗ ٔٓ ثٗرٛا پظپۆڕٜ سِبٔی وٛرزی ٚ زٖ ثٓ ٌٗ زٖ وبٌۆریۆص ٜ ثٗ ڵگزٜ ثڕٚأبِٗ ٘ٗ  وٗ ػٗ رچٛأٝ ثٗ زٖ
 ْ. سرێٓ ٚ وبرثىٗ د زاثّٗ ررٝ ربیجٗ وبْ ٚ وٗ سگب حىِٛییٗ زاِٛزٖ رٛأٓ ٌٗ ٘ب زٖ رٖٚ سرێٓ ٚ ٘ٗ زاثّٗ
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وٛرزٜ: سِبٔٝ ػٝ وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ  

 

 یەکەَلۆٔبغٝ  زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 ٔگظبسی زٖ 4 1 طبسی ٚػٗ 6

 5 ڕێشِبْ 6 5 وبْ سارٖ 4

 3 )رێىظذ( ثی زٖ لی ئٗ زٖ 6 3 ة زٖ وبٔی ئٗ ڕێجبسٖ 6

 4 وبز٠ّٝ  ئٗگفزٛگۆی  4 4 رگزرٓ ٚ زاڕػزٓ ٖٚ 4

 5 (1) سِبٔی ئیٕگٍیشی 6 5 ذؼبْ پٗ 4

 6 رٚٔشأی گؼزی زٖ 4 6 (5) سِبٔی ئیٕگٍیشی 1

 7 وٕۆٌۆعیبی سأیبری رٗ 4 7 وبر( رسٖ )ِٕساڵ ٚ ٘ٗ ػٗ رٚٚٔشأی گٗ زٖ 4

    8 رٚٔی ڕێّٕبیی ٚ زرٚطزی زٖ 4

    9 ثی رٖ سِبٔی ػٗ 4

 

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 طبسی  ڕطزٗ 6 1 ٚاربطبسی 6

 5 ی ریۆرییٚأ سِبٔٗ 4 5 وی( )وبرٖ سأظزی سِبْ 4

 3  ذٕٗ وبٔی ڕٖ ریۆرٖ 4 3 ثی زٖ ػێٛاسی ئٗ 4

 4 ثی زٖ ػێٛاسی ئٗ 4 4 ی پڕاوزیىی ذٕٖٗ ر 4

 5 ثی ِٕسااڵْ زٖ ئٗ 4 5 یی رزٖ رٖٚ رػزیبری پٗ رپٗ ثززْ ٚ طٗ ڕێٖٛ ثٗ 4

 6 ی گؼزی ٖٚ ٚرٕٗ وبٔی ٚأٗ ڕێگب 4 6 ىززْعێ جٗثیٕیٓ ٚ عێ 6

 7 ٔگبٔسْ ڵظٗ ٚ ٘ٗ  پێٛأٗ 4 7 رچْٛٚ ی زٖ ٖٚ رٛێژیٕٗ 4

 8 وی ێشِبٔی وبرٖر 4   

 9 یی رزٖ رٖٚ ی پٗیرٚٔشأ زٖ 4   

 11  ٖٚ وبٔی رٛێژیٕٗ ێجبسٖر 4   

 

 

 

 



(5102 – 5102)رێبەری خوێندکاری زانکۆ   
 

43 
 

 ثەػی سِبٔی ػەرەثی
(، ٚەوییٛ ثەػییێىی طییەرەوی ئەَ 5119ثەػییی سِییبٔی ػەرەثییی ثییۆ یەوەَ عییبر ٌەگەڵ وییززٔەٚەی وییۆٌێژی پەٚەرزەی ثٕەڕەرییی ٌە طییبڵی )  

( ذٛێٕییسوبر ٌەَ ثەػییە 38( ثییۆ یەوەَ عییبر )5119(ی طییبڵی )11وییۆٌێغە وییزایەٚە، وە ئەٚ وییبد طییەر ثە سأىییۆی وییۆیە ثییٛٚ، ِییبٔگی )
رەثی ثیٛٚ ثە ثەػیێه ٌە  ( ثەػی سِیبٔی ػی5111ٗطبڵی) راپەڕیٓزٚا ثەزٚای زاِەسرأسٔی سأىۆی ٚەرگیزاٚەٚ ذٛێٕسْ زەطزی پێىززٚٚە، ٚ 

 ( پۆٌێه ذٛێٕسوبری ٚەوٛ ِبِۆطزب پێؼىەع ثە وۆِەڵگبی وٛرزی وززٚٚە. 5113-5115طىٛڵی پەرٚەرزەی ثٕەڕەری سأىۆوە، ٌە طبڵی )
 

 :ەکەزیسی ثەػ
٘ەرێّی کٛرزطیزبْ ثە پێیی رٛأیبی ذیۆی ٘ەٚڵ زەزاد کە ثجێیزە یەکێی  ٌە سأکیۆ عییبٚاس ٚ سأکۆکەِبْ ٚەک یەکێ  ٌە سأکۆ ربسەکبٔی 

زیبر ٚ پێؼیکەٚرٛٚەکبٔی ثیٛاری ذٛێٕیسٔی ثیباڵ ٚ ریٛێژیٕەٚەی سأظیزی ٌە طیەر ئبطیزی ٘ەرێیُ، ٚ ٘ەٚڵ زەزاد ڕۆڵیی ثەرچیبٚ ثگزێیذ ٌە 
زی ٚ ثٛژأسٔەٚەی زەڤەرەکە ثە ػیێٛەیەکی ریبیجەری، ٚ ثەػیی ثەرەٚ پێغ ثززْ ٚ گەػە طۀسٔی کۆِەڵگەی کٛرزی ٌە ڕٚٚی رٛأبی سأظ

سِبٔی ػەرەثی کبرزەکبد ثۆ ثبػزز کززٔی ئبطزی ذٛێٕسْ ٚ ڕێکرظزٕی ٘ەٌیی فێزثیْٛٚ ٚ ثەرەٚپیێغ چیٛٚٔی ئبطیزی سأظیزی ٚ ثەذؼییٕی 
، ٌە گەڵ ڕا٘ێٕیبْ ٚ ئبِیبزە کززٔیی ثڕٚأبِەی ثەکبٌۆریۆص ٚ ثبیەخ زاْ ثە ٘ەِٛٚ سأظزەکبْ ٚ سِبٔی ػەرەثیی ٚ ثیٛارە پەرٚەرزەیەکیبْ

 کبزیزی ػبرەسا ٌەَ پظپۆڕیە ثۆ گەیبٔسٔی ئەَ پەیبِە ثە ٔەٚەی زٚای ذۆیبْ.
 

 :ەکەپەیبِی ثەػ
ثەػییی سِییبٔی ػەرەثییی یەکییێکە ٌە ثەػییە گزٔگەکییبٔی سأکۆکییبٔی ٚاڵرە ئیظییالِیەکبْ ٌە ڕٚأییگەی ئەٚەی کە سِییبٔی لٛرئییبٔی پیییزۆسە، ٚ 

ڕۆػییٕجیزی ثەَ سِییبٔە ٔٛطییزاٚە، ٚ سأکۆکەػییّبْ ػییبْ ثە ػیبٔی سأکۆکییبٔی رییز کییبر زەکییبد ثییۆ ڕەذظییبٔسٔی  ثەػیێکی سۆری طییەرچبٚەکبٔی
ثبػززیٓ ٘ەٌی فێزثیْٛٚ ٚ فێزکیززْ ثیۆ ذٛێٕیسکبراْ، ٌەثەر ئەٚەی سِیبٔی یەکەِیی ػێیزالە ٚ ٌە ٘ەرێّییغ ثە سِیبٔی زٚٚەَ زازۀزێیذ، 

ٓ ٌەَ سِبٔەزا ٌە کۆربییغ زا ئبطیزی ڕۆػیۀجیزیبْ ثەرەٚ پیێغ ثچێیذ ٌە ثیٛاری ثۆیە پەیبِّبْ ئەٚەیە کە ذٛێٕسکبراْ چبالک رز ثکەیی
پەرٚەرزە ٚ سِبْ زا ٚ ٘بٔسأی فێزذٛاس ٚ سأظذ ذٛاساْ ثۆکبرکززْ ٚ زا٘ێٕبْ ثە گزٚپ یبْ ثە ٘بٚکبری ِبِۆطیزبکبٔیبْ ثە ریٛێژیٕەٚەٚ 

 ذشِەد کززْ ثە پێؼکەٚرٓ.
 

 :زەرچٛٚأی ثەػەکە ثٛاری وبروززٔی
ذٛێٕییسٔگب  ی ِبِۆطییزب ٌٗ رییٛأٓ ثییٗ پیؼییٗ ثی ٚ زٖ رٖ پظییپۆڕی سِییبٔی ػییٗ ثییٓ ٌٗ زٖ وبٌۆریۆص ی ثییٗ ڵگزی ثڕٚأبِییٗ ٘ییٗ  وٗ ػییٗ ٛٚأی ثٗرچیی زٖ
 ْ. وبرثىٗ سرێٓ ٚ د زاثّٗ رری ربیجٗ وبْ ٚ وٗ سگب حىِٛییٗ زاَ ٚ ٚ زٖ رٛأٓ ٌٗ  ٘ب زٖ رٖٚ سرێٓ ٚ ٘ٗ وبْ زاثّٗ ریٗ ڕٖ ثٕٗ
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ثٝ: رٖ ػٗ سِبٔٝ ػٝ وبٔٝ ثٗ وٗ ٚ ٠ٗد  ثبثٗ  

 

 یەکەَلۆٔبغٝ  زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 (1) اٌٍغخ االٔغ١ٍش٠خ 6 1 (5) إٌحٛ 6

 5 اٌحٛار االوبزِیخ 4 5 ازة صسر االطالَ ٚ االِٛٞ 4

 3 اٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد 4 3 )ػٍُ اٌّؼبٟٔ( 1اٌجالغخ  4

 4 وٛرزۆٌۆعی 4 4 اٌصزف 4

 5 ػٍُ إٌفض اٌؼبَ 4 5 ػٍُ اٌؼزٚض 4

 6 (1) إٌحٛ 6 6 ػٍُ إٌفض إٌّٛ)طفٌٛخ ٚ ِزا٘مخ( 4

 7 االزة اٌحس٠ش 4 7 ػٍَٛ اٌمزاْ ٚ اٌحس٠ش اٌؼز٠ف 4

 8 اٌّىزجخ ٚ ِٕٙظ اٌجحش 4 8 (5اٌٍغخ االٔغ١ٍش٠خ) 1

 9 (1اٌّحبزصخ ٚ اٌزؼجیز) 5 9 االرػبز ٚ اٌصحخ إٌفظ١خ 4

    11 (5اٌّحبزصخ ٚ اٌزؼجیز) 5

 

 

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 (3) إٌحٛ 6 1 (4) إٌحٛ 6

 5 االزة اٌؼجبطٟ 4 5 ازة ِبلجً االطالَ 4

 3 االزة االٔسٌظٟ ٚ اٌؼصٛر اٌّزأذزح 6 3 أزة االطفبي 4

 4 إٌمس االزثٟ)اٌمسیُ ٚ اٌحسیش( 4 4 رفظ١ز اٌمزاْ اٌىز٠ُ 4

 5 طزائك اٌزسر٠ض اٌؼبِخ 4 5 االزارح ٚ االػزاف 4

 6 ػٍُ اٌصٛد 4 6 رح١ًٍ إٌصٛؽ 4

 7 (3) اٌّحبزصخ ٚ اٌزؼجیز 5 7 ػٍُ اٌٍغخ اٌؼبَ 4

 8 اٌم١بص ٚ اٌزم٠ُٛ 4 8 (4) اٌّحبزصخ ٚ اٌزؼجیز 5

 9 اٌجس٠غ( )اٌج١بْ ٚ 5اٌجالغخ  4 9 اٌّؼب٘سح ٚ اٌزطج١ك 6

 11 ػٍُ إٌفض اٌززثٛٞ 4 11 اٌزرزط اٌجحش 4
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 ثەػی سأظزی کۆِپیٛرەر
 

( 5113-5115ثۆطییبڵٝ ذٛێٕییسٔٝ )  وییٗ، ڕیٓ رٝ سأىییۆٜ ڕاپییٗ ڕٖ ٜ ثٕییٗ رزٖ رٖٚ ڵزٝ پییٗ وبٔٝ فبوییٗ سأظییزییٗ  ػییٗ ثٗ ٌٗ  وێىییٗ یٗ  ػییٗ َ ثٗ ئییٗ  
 .  ٖٚ رٗ وزاٖٚ
ٜ سأظیزٝ،  ٖٚ رٝ ذٛێٕسٔٝ ثباڵ ٚ رٛێژیٕیٗ سارٖ ٌٖٚە گزێذ  رزٖ ٖٚ( ٚەرگزرٕی ٔبٚۀسیػێٛاسٜ ) ٔظزٝ ثٗ(ٜ سا15رچٛٚأٝ پۆٌٝ) زٖ  ػٗ َ ثٗ ئٗ

 وزێذ.  ٚ زٖ یڕٖ پٗ  ِٝ ذٛێٕسٔٝ طباڵٔٗ ٚ طیظزٗ  ( طبڵ4ٗزا ) ػٗ َ ثٗ ذٛێٕسْ ٌٗ
 د. ڕٖ ٜ ثٕٗ رزٖ رٖٚ ڵزٝ پٗ فبوٗ  ر ٌٗ پیٛرٗػٝ سأظزٝ وۆِ ثٗ ثٓ ٌٗ ( زB.Scٖوبٌۆریۆص ) ٜ ثٗ ڵگزٜ ثڕٚأبِٗ ٘ٗ  وٗ ػٗ رچٛأٝ ثٗ زٖ

 
 :ەکەزیسی ثەػ

ثەػی وۆِپیٛرەر ٘ەٚڵسەزاد  ثجێزە ذٛێٕسٔگبیەن، وە ذٛێٕسوبر زەگەیۀێزە ئبطیزێىی ثەرس ٌە ڕٚی  سأظیذ ٚ ڕەٚػیذ ٌەڕێگیبی زأیبٔی 
ثەیەوەٚە، ثەػیێٛیەن وە پڕۆطیەی فێزویززْ ثەرەٚ پالٔی رۆوّە ٌە پزطی فێزوززٔسا ٚ ثەطزٕەٚەی ٘ەرزٚٚ الیۀیی رییۆری ٚ پڕاوزیىیی 

پێؼچٛٔێىی ثەرزەٚاَ ثەذۆیەٚە ثججیٕێذ ٌە ڕێگبی ثەوبر٘ێٕبٔی رەوٕەٌۆعیبی ربسە ٚ طەرئۀغبَ ربوێىی ٌێٙبرٛٚ ٌە ربییەرّۀیسییەوەی 
 ذۆیسا پێؼىەع ثە وۆِەڵگب ثىبد.

 
 :ەکەپەیبِی ثەػ

 ،ی پێٛیظیزیە ثەرچبٚەویبٔی ئەَ ویۆِەڵگەیە ٖٚ ی پەرٚرزەی ثیٕەڕەد  ثیۆ پڕوززٔیٗثەػی وۆِپیٛرەر یەوێىە ٌە ثەػیە گزٔگەویبٔی فیبوەڵز
طزبفێىی ثە رٛأیبٚ ذەَ ذیۆری ٘ەیە وە ٘ەٚڵ زەزاد ثیٛ پێیسأی سأییبری ثەوەڵیه  ٚ پێٛیظیذ ٚ ّٔیٛٔەیی ٘بٚػیبٔی ذیۆی ثە گیٛێزەی 

بی گەػییەپێسأی ثە٘ییزە ٚ رٛأییبی ذٛێٕییسوبر وە ٌە وززٔی رییبوێىی ثەرٛأییب ٚ ذەَ ذییۆری وییۆِەڵ ٌەڕێگیی رزٖ رٖٚ پییٗ ،طییزبٔسارزی عیٙییبٔی
 ثٛارەوەی ذۆیسا طەروەٚرٛثێذ ٚپؼزیٛأی ثٛارەوبٔی ٔبٚ وۆِەڵگب ثىبد. 

 
 :  ی زەرچٛٚأی ثەػەکەثٛاری وبروززٔ

ی ِبِۆطیزب  پیؼیٗ ریٛأٓ ثٗ زٖ  ػٗ َ ثٗ رچٛٚأی ئٗ پالٔی ذٛێٕسْ ٌە ثەػی وۆِپیٛرەر زرٚطذ وزاٚە ثەػێٛەیەوی پزەٚ ٚ ثە رٛأبیەوی   زٖ
 ْ.   سرێٓ ٚ وبرثىٗ د زاثّٗ رری ربیجٗ وبْ ٚ وٗ سگب حىِٛییٗ زاِٛزٖ رٛأٓ ٌٗ ٘ب زٖ رٖٚ ٘ٗ ،وبْ رییٗ ڕٖ ذٛێٕسٔگب ثٕٗ سرێٓ ٌٗ زاثّٗ
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 ر: ػٝ سأظزٝ وۆِپ١ٛرٗ وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ

 

 یەکەَلۆٔبغٝ  زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ثبثٗ ٔبٜٚ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ
6 Object oriented 

programming 
1 6 

 1 (1) سِبٔی ئیٕگٍیشی

6 Data structure 5 4 ٗ5 وبزیّی گفزٛگۆی ئ 
6 Computer Network & 

Internet Technology 
3 4 

 3 وٛرزۆٌۆعی

4 Discrete Mathematics & 
Computation 

 4 رٚٔشأی گؼزی زٖ 4 4

4 Advance Calculus 5 4 Logic Design 5 
6 Numerical Analysis 6 6 Structure Programming 6 
 & Computer Organization 6 7 وبر( رسٖ )ِٕساڵ ٚ ٘ٗ ػٗ ی گٗٔیرٚٚٔشا زٖ 4

Architecture 
7 

 Calculus & Statistics 8 6 8 ی زەرٚٚٔییڕێّٕبیی ٚ زرٚطز 4
    9 (5) سِبٔی ئیٕگٍیشی 1

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

6 Web design 1 6 Database Management 
systems 

1 

6 Elective 1 * 5 6 Computer Graphic 5 

4 Operating system 3 4 Compiler 3 

4 Elective 5 * 4 6 Net Programming (C#) 4 

 5 یی رزٖ رٖٚ رٚٔشأیی پٗ زٖ 4 5 یی رزٖ رٖٚ پٗرػزیبری  رپٗ ثززْ ٚ طٗ ڕێٖٛ ثٗ 4

 6  ٖٚ وبٔی رٛێژیٕٗ ڕێجبسٖ 4 6 ی وزێت ٖٚ پڕۆگزاَ ٚ ػیىززٔٗ 4

 7 ٔگبٔسْ ڵظٗ ٚ ٘ٗ  پێٛأٗ 4 7 ثیٕیٓ ٚ عێ ثٗ عێ وززْ 6

 8 ی گؼزی ٚ پظپۆڕی ٖٚ ٚرٕٗ ڕێگبوبٔی ٚأٗ 4 8 رچْٛٚ ی زٖ ٖٚ رٛێژیٕٗ 4
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 ثەػی ثیزکبری
( 5113-5115وە ثۆطیییبڵی ذٛێٕیییسٔی ) راپەڕییییٓئەَ ثەػیییە یەویییێىە ٌەثەػیییە سأظیییزییەوبٔی فیییبوەٌزی پەرٚەرزەی ثٕەڕەریییی سأىیییۆی    

(ی ثەػییی سأظییزی ٚەرزەگزێییذ ثەػییێٛاسی )لجییٛڵ ِەروەسی( ٌۀبٚۀییسی ٚەرگزرٕییی ٚەسارەرییی 15وییزاٚەرەٚە، ئەَ ثەػییە زەرچییٛٚأی پییۆٌی)
 ذٛێٕسٔی ثباڵ ٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی.

( طییبڵە ٚ طیظییزەِی ذٛێٕییسٔی طییباڵٔە پەیییڕەٚ زەوزێییذ، زەرچییٛٚأی ثەػییەوە ٘ەڵگییزی ثڕٚأییبِەی ثەوییبٌۆریۆص 4ٛێٕییسْ ٌەَ ثەػییەزا )ذ
(B.Sc.ٌە فبوەٌزی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد )( زەثٓ ٌەثەػی ثیزوبری )ِبرّبریه 

 

  :ەکەزیسی ثەػ

لۆٔییبغی ذٛێٕییسْ سیییبز ثکزێییذ. ئەٚە ثییۆ ِەثەطییزی ثەرسکییززٔەٚەی أ. سیییبزکززٔی ٚأەی رێگەکییبٔی ٚأەٚرییٕەٚەی ثیزکییبری ثییۆ ٘ەر چییٛار  
 ئبطزی ٚأەثیژی.

 ة. سیبزکززٔی سِبٔی کٛرزی ٌەپبڵ سِبٔی ئیٕگٍیشیسا ٌە ٔبٚ یەکەکبٔی طەرچبٚەکبٔی ذٛێٕسْ، کە زەثێزە ٘ۆی ذێزایی رێگەییؼزٓ. 

رأی سأکۆِیبْ، کە راطیزەٚذۆ ٌەالیەْ ثەػیی ثیزکیبریٛە ط. کززٔەٚی ثەػی ربیجەد ثۆ ثەرسکززٔەٚەی ئبطزی ثیزکبری طەرعەَ ذٛێٕیسکب 
 (  کە ٌە سۆرێ  ٌە سأکۆکبٔی ثزیزبٔیبزا طٛزی ٌێٛەرزەگزْ.  MathScopچبٚزێزی ثکزێذ، ئەِە ٌە ٘بٚػێٛەی )

 

 ەکە:پەیبِی ثەػ

ثیۆ ثیزکززٔەٚەیکیی ژیزأە،ثەػیی  ٖ ر ری زٖ ثیزکبری ثەػێکی گزٔگە ٌە ژیبٔی رۆژأەی کبرکززٔسا ٚ ثٕبغەیەکە ثۆ سأظزەکبٔی ریز، یبرِیٗ
ثە ػیێٛاسێ ، کە ٌەگەي ڕەٚریی ذٛێٕیسٔی   ٖٚ ثیزکبریی پەرٚەزەی ثٕەرەد ٘ەٚڵسەزاد کە ئبطزی ذٛێٕیسْ ٚ سأظیزی ثەػیەکە ثەرسثکزێزیٗ

کە ٌە طییەرزەِیبٔەزا ثگٛٔغیییذ، ئەِەع پێٛیظییزی ثە گییۆڕیٓ ٚ پەرەپیییسأی ػیییٛاسی ٚأەٚرییٕەٚەٚ ثییبثەری ٔییٛێ ٚ رییبسە ٘ەیە کە ثەػییە
 ئبِبٔظ ٚ ثیزکززٔەٚەیسایە.

 

 ی زەرچٛٚأی ثەػەکە:ثٛاری وبروززٔ

٘ەرٚە٘یب زەریٛأٓ ٌەزاِٛزەسگیب حىِٛییەویبْ ٚ  ،زەرچٛٚأی ئەَ ثەػیە زەریٛأٓ ثەپیؼیەی ِبِۆطیزب زاثّەسرێیٓ ٌەذٛێٕیسٔگب ثٕەڕەریەویبْ
 وەرری ربیجەد زاثّەسرێٓ ٚ وبرثىەْ.
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 ث١زوبرٜ:ػٝ  وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ

 

 یەکەَلۆٔبغٝ  زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

6 Linear Algebra 1 6 (1سِبٔی ئیٕگٍیشی) 1 

8 Probability and Statistics 5 4 ٗ5 وبز٠ّٝ گفزٛگۆی ئ 

6 Advance Calculus 3 4 3 وٛرزۆٌۆعی 

4 
Computer Programming 
(Optional) 

 4 رٚٔشأی گؼزی زٖ 4 4

4 Mathematics (Optional) 5 4 ٗ5 وٕۆٌۆعیبی سأیبری ر 

 Calculus 6 6 6  زٖ رٖٚ ِبوبٔی پٗ ٚ ثٕٗ  فٗ ٌظٗ فٗ 4

 Finite Mathematic 7 4 7 (5سِبٔی ئیٕگٍیشی) 1

 Foundation of Mathematic 8 6 8 رٚٚٔی ڕێّٕبیی ٚ زرٚطزی زٖ 4

    9  ػٗ رٚٚٔشأی گٗ زٖ 4

 

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

5 *Complex Analysis 1 4 Abstract Algebra 1 

5 *General Topology 5 4 Mathematical Analysis 5 

5 *Axiomatic System and 
Geometry 

3 6 Numerical Analysis 3 

4 Mathematics (Optional) 4 6 Differential Equation 4 

4 Computer (Optional) 5 4 Computer (Optional) 5 

 6  ٖٚ وبٔی رٛێژیٕٗ ڕێجبسٖ 4 6 یی رزٖ رٖٚ رػزیبری پٗ رپٗ ثززْ ٚ طٗ ڕێٖٛ ثٗ 4

4 
ری  ی ربیجییییییییٗ ٖٚ ٚرٕییییییییٗ ڕێگبوییییییییبٔی ٚأٗ

 )ثیزوبری(
7 4 

 7 ٔگبٔسْ ڵظٗ ٚ ٘ٗ  پێٛأٗ

 8 ی گؼزی ٖٚ ٚرٕٗ ڕێگبوبٔی ٚأٗ 4 8 عێ وززْ  ثیٕیٓ ٚ عێ ثٗ 6

 9 یی رزٖ رٖٚ رٚٚٔشأی پٗ زٖ 4 9 رچْٛٚ ی زٖ ٖٚ رٛێژیٕٗ 4
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 ثەػی ثبذچەی طبٚایبْ
 17/6/5115ٚری  ْ ڕێکی667ٗ  ساری ژِیبرٖ رِبٔی ٖٚ فٗ  ثٗ 5115ثبذچەی طبٚایبْ ثەػێىە طەرثە فبوەڵزی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد، ٌە طبڵی    

( 4وزاٚەرەٚە، یەوەَ گزٚپی ذٛێٕیسوبرأی ٚەرگزریٛٚە ِیبٚەی ذٛێٕیسْ ٌەَ ثەػیەزا ) 55/6/5115ٚری  ڕێىٗ 584  ژِبرٖرِبٔی سأىۆیی  ٚ فٗ
طیییبڵە ٚ طیظیییزەِی ذٛێٕیییسٔی طیییباڵٔە پەییییڕەٚ زەوزێیییذ، ٚ زەرچیییٛأی ئەَ ثەػیییە زەثیییٕە ٘ەڵگیییزی ثزٚأیییبِەی ثەویییبٌۆریۆص ٌەثیییٛاری 

لۆٔبغی ذٛێٕیسٔی ٘ەیە ژِیبرەی ذٛێٕیسوبرأی لۆٔیبغی یەوەَ   ٌەئێظزبزا رۀٙب طێپەرٚەرزەوززٔی ِٕساڵ ٌە لۆٔبغی ثبذچەی طبٚایبْ، 
(ذٛێٕییسوبرە ثەػییێٛەیەوی گؼییزی ئەٚ ثبثەرییبٔەی ٌەَ ثەػییە زەذٛێٕزێییذ ثییزیزیٓ 61( ذٛێٕییسوبر ٚ ذٛێٕییسوبرأی لۆٔییبغی زٚٚەِییی )75)

فە ٚ ثٕەِبویبٔی پەرٚەرزە  ی زەرٚٔشأی ِٕساڵ ٚ فەٌظیٌٗەپەرٚەرزەیی ٚ طبیىۆٌۆعییەوبٔی ٚەن )زەرٚٔشأی گؼزی ٚ زەرٚٔشأی پەرٚەرزەی
 ، وە پەیٛۀسییبْ ثە پەرٚەرزەوززٔی ِٕساڵ ٌەطەر ثٕەِبوبٔی سأظزی ٚ طەرزەِییبٔە ٘ەیە.(ٚ ثبثەرگەٌێىی رز

 زیسی ثبذچەی طبٚایبْ:

 .زرٚطذ وززٔی وبزری سأظزی ثۆ ثەػەوە، ثە طٛٚز ٚەرگزرٓ ٌەٚ زەرفەربٔەی رٛأبطبسی ٚ ٔبرزٔە زەرەٚەی ِبِۆطزبیبْ ثۆ ذٛێٕسْ.1 

 .طٛٚز ٚەرگزرٓ ٌە رٛأبی وبزرٚ ِبِۆطزبیبٔی سأىۆوبٔی رزی وٛرزطزبْ ٚ ثبٔگٙێؼذ وززٔیبْ ثۆ طبسزأی طّیٕبر ٚ وۆری سأظزی.5

ظزی ثۆ ثبذچە ّٔٛٚٔەییەویبٔی وٛرزطیزبْ ثە ِەثەطیزی ٌە ٔیشیىەٚە ئبػیٕب ثیْٛٚ ٌەگەڵ چیۆٔیەری پزاوزیشەوززٔیی .طبسزأی گەػزی سا3ٔ
 طیظزەِەوبٔی فێزوززْ ٌە ثبذچەوبٔسا، ثە٘زەِۀس ثْٛٚ ٌە رٛأبوبٔی ئەٚاْ.

 پەیبِی ثبذچەی طبٚایبْ: 

ەِەثەطزی ٚەگەڕ ذظزٕیبْ ٌە ثبذچەوبٔی طیبٚایبْ ٚ ثەػیساری .ئبِبزەوززٔی وبزری پظپۆڕ ثۆ وەرری پەرٚەرزە ثە وٛاڵیەریەوی ثەرس ث1
 پێىززٔیبْ ٌە ثٕیبرٕبٔی ربوێىی ٘ۆػیبر ٚ 

 ٔسرٚطذ. وی رٗ یٗ رزٖ رٖٚ پٗ

.ئبِبزەوززٔی رٛێژەری پەرٚەرزەی ئەوبزیّی ثە ِەثەطزی ٘بٚوبری وززٔی وۆِەڵگە ٌە زەطذ ٔیؼبٔىززْ ٚ ثەزٚازاچیْٛٚ وێؼیەوبٔیبْ ٚ 5
 ەری سأظزیبٔە ثۆیبْ، ثەػساری وززْ ٌە گۆڕأێىی ئەسِٛٚٔی.زۆسیٕەٚەی چبرەط

 

 ثٛاری وبروززْ: 

ثیۆ ئەٚەی  ٚ زاِەسراٚە پەرٚەرزەییەکیبْ کیبرثکەْ، ی ثۆ ٚەسارەری پەرٚەرزەیپیؼەٚ ی یوبزری پەرٚەرزەزەرچٛٚأی ثەػەکە زەرٛأٓ ٚەک 
٘ەِە ەیەوی وییبرا ٚ ثەزیییسێىی رییبسە ٚ گٛٔغییبٚ ٌەگەڵ گییۆڕأە ثزییٛأٓ ئبِییبٔغە پەرٚەرزەیەوییبْ ٌە لۆٔییبغی ثییبذچەی طییبٚایبٔسا، ثەػییێٛ

 ٕٓ.الیۀەوبٔی ژیبٔسا ثەزی ثێ
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 ٜ طبٚا٠بْ: ػٝ ثبذچٗ وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ

 

 یەکەَلۆٔبغٝ  زٚٚەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 (1سِبٔی ئیٕگٍیشی) 6 1 یی رزٖ رٖٚ رٚٚٔشأی پٗ زٖ 6

ڵچٛٚٔی ٚ  ی ٘ٗ ػٗ )گٗ 5رٚٚٔشأی ِٕساڵ  زٖ 4
 ئبوبری(

 5 وبز٠ّٝ گفزٛگۆی ئٗ 4 5

 3 وٛرزۆٌۆعی 4 3 یی رزٖ رٖٚ ئبِبری پٗ 6

 4 وٕۆٌۆعیبی سأیبری رٗ 4 4 رٚٚٔی ڕێّٕبیی ٚ زرٚٚطزی زٖ 4

 5 رٚٔشأی گؼزی زٖ 4 5 ی طبٚایبْ وبٔی ثبذچٗ پڕۆگزاِٗ 4

 4 6 ری ٘ٛٔٗی  رزٖ رٖٚ ِبوبٔی پٗ ثٕٗ 6
یی ٚ  طییزٗ ی عٗ ػییٗٗ گ) 1رٚٚٔشأییی ِٕییساڵ  زٖ

 یی( عٛڵٗ
6 

 7 ری اڵیٗ یبٔسٔی وۆِٗ پێگٗ 4 7 ة ٚ چیزۆوی ِٕسااڵْ زٖ ئٗ 4

 8  رزٖ رٖٚ ِبوبٔی پٗ ٚ ثٕٗ  فٗ ٌظٗ فٗ 4 8 (5سِبٔی ئیٕگٍیشی) 1

 

 

 طێیەَلۆٔبغٝ  چٛارەَلۆٔبغٝ 
 ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ ژ د ٔبٜٚ ثبثٗ  وٗ ٠ٗ

 1 طبیىۆٌۆعیبی یبری 6 1 ی طبٚایبْ ثبذچٗ  ثززْ ٌٗ ڕێٖٛ ثٗ 4

 5 وی( ی سِبْ ٚ سأٗ ػٗ )گٗ 3رٚٚٔشأی ِٕساڵ  زٖ 4 5 ری طیٗ وبٔی وٗ ثیززۆسٖ 4

 3 ٔگبٔسْ ڵظٗ ٚ ٘ٗ  پێٛأٗ 6 3 ٔسرٚطزی ٚ ذۆران ٔجیزی رٗ ڕۆػٗ 4

 4 د ی ربیجٗ رزٖ رٖٚ پٗ 4 4 ػبٔۆی ِٕساڵ 6

 5 د ٜ گؼزٝ ٚ رب٠جٗ ٖٚ ٚرٕٗ ڕێگبوبٔی ٚأٗ  6 5  ٖٚ ثیزوززٔٗفێزوززٔی  4

 6  ٖٚ ێژیٕٗوبٔی رٛ ڕێجبسٖ 4 6 عێ وززْ  ثیٕیٓ ٚ عێ ثٗ 6

 7 ِۆطیمب 6 7 رچْٛٚ ی زٖ ٖٚ رٛێژیٕٗ 4

 8 وززٔی ِٕساڵ ثۆ ذٛێٕسْ ٚ ٔٛٚطیٓ  ئبِبزٖ 4   
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 ی سأظذیڵز فبوٗ
( ٌە ثەرٚارٜ 1377کە ثە فەرِیییبٔٝ ٚەسارٜ ژِیییبرە ) راپەڕییییٓفیییبکەڵزٝ سأظیییذ زاِەسراٚەیەکیییٝ سأظیییزٝ ٚ ئەکیییبزیّیە ٌە سأکیییۆٜ    
( کییزاٚەرەٚە، ٌەطییەر ثٕەِییبیەکٝ رییۆکّە ٚ سأظییزٝ ثەپێییٝ 3/15/5114( ٌە ثەرٚارٜ )681( ٚە  فەرِییبٔٝ سأکییۆیٝ ژِییبرە )54/11/5114)

 .  راپەڕیٓثباڵ ٚ رٛێژیٕەٚەٜ سأظزٝ  ٚ طەرۆکبیەرٝ سأکۆٜ ڕێّٕبییەکبٔٝ ٚەسارەرٝ ذٛێٕسٔٝ 

( کیزاٚەرەٚە ثەاڵَ 5114-5113فیشیب(،ثەػیٝ  ثیبیۆٌۆعٝ طیبڵٝ  ذٛێٕیسٔٝ )ٚ  کیّییب ثەع پێىیسێذ )ثیبیۆٌۆعٝ،  طیێ فبکەڵزٝ سأظیذ ٌە
 ( کزاٚٔەرەٚە.5115-5114ثەػەکبٔٝ )کیّیب ٚ فیشیب( طبڵٝ ذٛێٕسٔٝ  )

 

 ز٠سٜ فبکەڵزٝ:

 ززٔەٚەٜ رٛأبٜ سأظزٝ ِبِۆطزبیبْ ٚ ذٛێٕسکبراْ ثە ػێٛەیەکٝ سأظزٝ ٚ پێگەیبٔسٔٝ کبزیزٜ ئەکبزیّٝ ثۆ کۆِەڵگب. ثەرس ک

 ثەرس کززٔەٚەٜ ئبطزٝ سأظذ ٚ رٛێژیٕەٚە ٌە سأکۆ ٚ زەڤەرەکە ثۆ ئبطزێکٝ ٔێٛزەٚڵەرٝ.

 ۀسٜ ڕاطزەٚذۆٜ ثە زەڤەرەکە ٚ کٛرزطزبٔەٚە ٘ەثێذ.٘بٔسأٝ رٛێژەراْ ٚ ِبِۆطزبیبْ ثۆ ئۀغبَ زأٝ رٛێژیٕەٚەٜ سأظزٝ  پەیٛ

ۆرک ػۆپ ٚ کۆٔفزأض ٚ زرٚطذ کززٔٝ پەیٛۀسٜ سأظزٝ ٌەگەڵ زاِەسراٚە ٚ سأکۆکبٔٝ کٛرزطزبْ ٚ ٔێٛزەٚڵەریەکبْ. ئۀغبَ زأٝ 
 سأظزٝ. چبالکٝ رزٜ

 

 پەیبِی فبکەڵزٝ:

 ِەثەطیزٝ فێزکییززْ ٚ پێگەیبٔییسٔٝ ذٛێٕییسکبر ثە ئبطییزێکٝ ثەرسٜ سأظییزٝ ثەٌە فیبکەڵزٝ زا ِبِۆطییزبٜ ػییبرەساٚ ثە رٛأییب کییبرزەکەْ ثە 
ە ب، ٌە فبکەڵزٝ زا ثە ػێٛەیەکٝ ثەرزەٚاَ طیّیٕبر ٚ ۆرک ػیۆپ ئۀغیبَ زەزرێیٓ ثە ِەثەطیزٝ ثەیەکەٚثەکبر٘ێٕبٔٝ ربسەرزیٓ رەکٕەٌۆژی
 راْ. کززٔەٚەٜ رٛأبٜ سأظزٝ ِبِۆطزبیبْ ٚ ذٛێٕسکبثەطزٕٝ ثەػە سأظزیەکبْ ٚ ثەرس

 ثەػەکبْ. ییسأظز کززٔەٚەٜ ئبطزٝەکبْ زاثیٕکزاْٚ ثە ِەثەطزٝ ثەرسییەِٛٚ پێساٚیظزیە ِبززٜ ٚ سأظز٘

 

 ثٛاری کبرکززٔی زەرچٛٚأی فبکەڵزی:

٘ەر زەرچییٛٚیەک ٌە ثەػییە عیبٚاسەکییبٔی فییبکەڵزی رٛأظییزی کییبرکززٔی ٘ەیە ٌە زاِەسراٚە سأظییزی ٚ پیؼییەیی ٚ پەرٚەرزەییەکبٔییسا، ٌە 
ی کیۆٔزڕۆڵ ٚ زاِەسراٚە پیؼەطیبسییەکبْ زەرفەریی کبرییبْ ییزاڵ٘ەرٚا ٌە کیٛ ذٛێٕیسٔگە ٚ ٔەذۆػیربٔە ٚ ریبلیگە ٚ کیبرگە سأظیزییەکبْ.

 ٘ەیە.
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 ثەػی ثبیۆٌۆعی
( 5113-5115.ئەَ ثەػیە ٌە طیبڵی ) رأییەٌە ػیبری  راپەڕییٓثەػی ثبیۆٌۆعی ثەػێىی سأظزییە ٚ طەر ثە طیىٛڵی سأظیزە ٌە سأىیۆی   

زاِەسراٚە وە زەرچٛٚأی ئبِبزەیی ثەػی سأظزیٓ ٌەگەڵ ذٛێٕیسوبرە یەوەِەویبٔی پەیّبٔگیبی رەوٕیىیی / ثەػیی ػییىبری ٔەذۆػییەوبْ ٚ 
 ثەػی رۀسرٚطزی ٚ کۆِەڵ ٚەرزەگزێذ.

ٛرزطییزبٔسا پەیییڕەٚ ٘ەرێّییی وپڕۆگزاِییی ذٛێٕییسْ ثییزیزییە ٌەٚ پڕۆگییزاِەی وە ٌە طییەرعەَ ثەػییەوبٔی رییزی ثییبیۆٌۆعی ٌە طەرأظییەری 
 .زەوزێ

 ذٛێٕسٔی ٚأەوبْ ثە سِبٔی ئیٕگٍیشییە ٚ ثە ریۆری ٚ پزاوزیىی زەذٛێٕسرێٓ ثە طیظزەِی طباڵٔە  

زەوزێیذ ٌە ریبلیگەی زاَ ٚ زەسگیب رۀسرٚطیزی   یەِی ذٛێٕسٔیسا ٌە پؼیٛٚی ٘بٚیٕیسا ذٛێٕیسوبراْ ڕا٘ێٕیبٔی وززارییبْ پیێ ٌە لۆٔبغی طێ
 یەوبٔسا.

 :ەکەز٠سی ثەػ

یبٔییسٔی وییبزری پێؼییىەٚرٛٚی ػییبرەسا ثە سأظییزەوبٔی ژیییبْ ٌە ثییٛاری گیییبٔەٚەری ٚ ڕٚٚەوییی ٚ ژیٕگەییییەٚە ٘ەریەن ٌە ثٛارەوییبٔی پێگە
ِبیىڕۆثییبیۆٌۆعی ٚ ِۆٌیىیٌٛەرثییبیۆٌۆعی ٚ ثۆِبٚەیی....٘زییس وە سأیییبری پێٛیظییزٓ ٚە پەیٛۀییسْ ثە ژیییبٔی ِییزۆڤەٚە ٌە ٘ەرزٚٚ الیۀییی 

 ثبع ٚ ذزاپییەٚە.

 

 :ەکەەػپەیبِی ث

ثەػیییەکەِبْ ثە ثەرسکیییززٔەٚەی ئبطیییزی سأظیییزی ذٛێٕیییسکبراْ ٚ ِبِۆطیییزبیبْ ثە پێؼکەػیییکززٔی ثەرٔیییبِەی پێؼیییکەٚرٛٚی ذٛێٕیییسْ ٚ 
 رٛێژیٕەٚەکبْ ٌە طەر ئبطزی ٚٚاڵد ٚ ثە ئبطزی ٚٚاڵربٔی پێؼکەٚرٛٚ کبرزەکبد.

 

 ی زەرچٛٚأی ثەػەکەثٛاری وبروززٔ

 ذشِەرسەکەْ. ی زاَ ٚ زەسگب رۀسرٚطزی یەوبٔساٌە سأظزی ثبیۆٌۆعی زا ٚ ٌە ربلیگەوبٔ زەرچٛأی ئەَ ثەػە ثەوبٌۆریۆص ٚەرزەگزْ
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 ػٝ ثب٠ۆٌۆعٝ: وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ
 

First Year Second Year 
No. Subjects Units No. Subjects Units 

1 Zoology 6 1 Histology and  
Embryology 

6 

5 Botany 6 5 Invertebrate and  
Parasitology 

6 

3 Computer Science 4 3 Biochemistry 6 

4 Kurdology 4 4 General Entomology and 
Medical Entomology 

6 

5 Scientific Debate 4 5 General Microbiology 6 

6 Analytical and Organic  
Chemistry 

6 6 Plant Anatomy and 
Taxonomy 

6 

7 English Language 6 7 Algae and Archegonia 6 

   8 English Language 0 

 
 

Third Year Fourth Year 
No. Subjects Units No. Subjects Units 

1 Mycology and Plant 
Pathology 

6 1 Medical Bacteriology and 
Immunology 

6 

5 Molecular Biology 6 5 Virology and Microbial 
Physiology 

6 

3 
Soil and Water 
Microbiology 

6 
3 

Food and Industrial 
Microbiology 

6 

4 Animal Physiology 6 4 Comparative Anatomy and 
Chordates 

6 

5 Ecology and Pollution 6 5 Phycology and Plant 
Community 

6 

6 Plant Physiology 6 6 Genetics and Cell Biology 6 

7 Biostatistics &research 
method 

4 7 Research project 5 
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 ثەػی ویّیب
( 4/11989( س ثە فەرِیبٔٝ ٚەسارٜ ژِیبرە )5114. ٌە طیبڵٝ )راپەڕیٓثەػٝ کیّیب ثەػێکٝ سأظزیە طەر ثە فەکەڵزٝ سأظزە ٌە سأکۆٜ   

ثیۆ  ٔەیە، ثەػیێٛەٜ پزاکزیکیٝ ٚ رییۆرٜ.ذٛێٕیس١ٔغ طیظیزەِٝ طیباڵّٝ زا  ثە سِیبٔٝ ئیٕگٍییشیەٚ ٚە طیظیزکزاٚەرەٚە، ذٛێٕسْ ٌەَ ثەػە
 ( سایٕٝ زەطزٝ پێکزز. 5115-5114یەکەَ عبر ذٛێٕسٔٝ ثەرایٝ ثەکبٌۆریۆص ٌەطبڵٝ )

 

 :ەکەز٠سٜ ثەػ

ذیۆراک پێگەیبٔسٔٝ پظپۆڕٜ ػبرەسا ٌە ثٛارٜ )کیّیبٜ ئۀساِٝ، ٔبئۀساِٝ، ػیکبرٜ، فیشییبیٝ، کیّییبٜی ژییبٔی، پیؼەطیبسٜ، ژییٕگە، 
 ػیکززٔەٚە، ِبززە طزٚػزیەکبْ، زەرِبٔظبسٜ، چۀسیٓ ثبثەرٝ رز...(

 

 :ەکەپەیبِی ثەػ

ثەػییەکەِبْ ثە ثەرسرییزیٓ کییٛاڵیزی ذٛێٕییسْ ذٛێٕییسکبرأی پێییسەگەیۀێذ ثە ثەکبر٘ێٕییبٔی ثبػییززیٓ رەکٕیکەکییبٔی ذٛێٕییسْ ٚ رییبلیگە ٚ 
 ثٛاری ذۆیبٔسا ٚ پێؼزەٚ ثٓ ٌە رٛێژیٕەٚە ٚ ثبساڕی کبرزا...ئبِێزی پێؼکەٚرٛٚ ثۆ ئەٚەی ثجٕە کەطبٔی چبالکی کۆِەڵگب   ٌە 

 

 ی زەرچٛٚأی ثەػەکەثٛاری وبروززٔ

زەرچییٛأٝ ئەَ ثەػییە ثڕٚأییبِەٜ ثەکبٌۆریۆطیییبْ پییێ زەزرێییذ ٌە ثییٛارٜ سأظییزە ثٕچیٕەیەکییبٔٝ کیّیییب ٚ زەرییٛأٓ ٚەکییٛ رەکٕیؼییٓ ٌە 
 بر ثکەْ.سا کڕۆڵزی کۆٔزیبٔی رۀسرٚطزی ٚ پیؼەطبسی ٚ کٛاٌربلیگەک
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ػٝ و١ّ١ب: وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ  

 

First Year Second Year 
No. Subjects Units No. Subjects Units 
1 Analytical Chemistry I 8 1 Organic Chemistry I 8 
5 Inorganic Chemistry I 6 5 Physical Chemistry I 8 
3 Physics 6 3 Inorganic Chemistry II 6 
4 Scientific Debates 4 4 Analytical Chemistry II 6 
5 Kurdology 4 5 Mathematics II 4 
6 Mathematics I 4    

7 Computer 5    

8 Safety and Chemical 
Hazards 

5    

9 English 6    

 

 

 

Third Year Fourth Year 
No. Subjects Units No. Subjects Units 
1 Organic Chemistry II 8 1 Instrumental Analysis 8 
5 Physical Chemistry II 8 5 Polymer Chemistry 8 
3 Inorganic Chemistry III 8 3 Organic Identification 6 
4 Biochemistry 6 4 Quantum Chemistry 4 
5 Industrial Chemistry 4 5 Clinical Biochemistry 6 
6 Optional Subject* 4 6 Optional Subject* 4 
7 Training Course 5 7 Graduation Research 5 
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بثەػی فیشی  
ٌە چٛار طبڵی ذٛێٕیسٔی  راپەڕیٓزاِەسراٚە. ئەَ ثەػە ٌە سأکۆی  17/6/5114ٌە  4/11991ثەػی فیشیب ثە پێی فەرِبٔی سأکۆیی ژِبرە   

کبر/لٛربثی ٌە پظپۆڕی فیشیبزا ٚ ٌە کۆربیی زا زەرچٛأی ئەَ ثەػە زەثٕە ٘ەڵگیزی ثڕٚأیبِەی سئەکبزێّی پێکسێذ ثۆ پێگەیبٔسٔی ذٛێٕ
کیزاْٚ ثیۆ پێگەیبٔیسٔی (، ثەَ ٘ۆیەػیەٚە کۆرطیەکبٔی ذٛێٕیسْ ٌەَ چیٛار طیبڵەزا ئبِیبزە Bachelor of Scienceثەکیبٌۆریۆص )

 ٚ چۀس ثٛارێکی رزی کززاری ٌە ثٛاری فیشیبزا. ٌێٙبرٛٚثێژی ئەکبزیّی ٚ رٛێژەری ٚأەپظپۆری 

 

 :ەکەز٠سی ثەػ

ثەػییی )سأظییزی فیشییی ( زەرچٛأێیی  ئبِییبزە زەکییبد ثە کۆِەڵێیی  سأظییذ، رٛأییب ٚ زیییسێکی فیشیبٚیییبٔە کە ثزییٛأٓ ٌە ئبطییذ ٚ ػییٛێٕە 
 عیبٚاسەکبٔی ٚاڵرەکەِبْ ذشِەرێکی ػیبٚ ثکەْ.  

٘ێٕبٔی ٔبٚۀسێکی ٘شری ٚ سأظزی ثە٘ێش زەثێذ کە رٛأبی ئۀغبِسأی رٛێژیٕەٚەی پێؼیکەٚرٛٚ ٚ ثەر٘ەِٙێٕیبٔی کیبزری کیبرا ٌە  ثەزی
 پظپۆریە سأظزیەکبْ زەثێذ.

 

 :ەکەپەیبِی ثەػ

کبد ٚ فبِێکی گؼیزی ٌەطیەر ذٛێٕسٔێ  ثە کٛاٌێزی ثەرسە ئبِبزەکزاٚە ثۆ ئبِبزە کززٔی کبزرێکی ثە رٛأب کە رٛأب ػبراٚەکبٔیبْ گەػە ث
عیٙبٔی کالطیی   )رۀە گەٚرەکیبْ( ٚ عیٙیبٔی کیٛأزەَ  )ثچیٛکزز ٌە ِیبکڕۆِیزز(. ٌە گەڵ ئەٚەع زا ٚەرگیزرٓ ٚ پێگەیبٔیسٔی کەطیبٔی 

 پظپۆر ٌە ثٛار عیبٚاسەکبٔی فیشی  ٚ ذظزٕە ٔبٚٚ طزبفی ثەع ثۆ ثە٘ێشکززْ ٚ زەٚڵەِۀس کززٔی ثەع ٌە ثٛارە عیبٚاسەکبْ.

 

 ی زەرچٛٚأی ثەػەکە:ی وبروززٔثٛار

کززٔیبْ ثیۆ ئەٚەی رٛأیبی ئیؼی ،ریۆص رەٚاٚ زەکەْۆکە لۆٔیبغی ثەکیبٌأەی ٔێکی فیشیبٚیبٔەی ئەٚ ذٛێٕیسکبرئبِبزەکززْ ٚ پەرٚەرزەکزز
ربیجەرّۀیس ذشِەرە گؼزیەکبْ )ثیۆ ّٔیٛٔە: ِبِۆطیزبی ئەکبزێّییب، ریٛێژەر( ٚ پظیپۆڕی  بْ ٔیؼبْ ثسەْ ٚ ٌەٙێٌٕە کۆِپبٔیبکبٔی ثەر٘ەِ

کەٚرٛٚ ٌە ە٘ییب ٘بٔییسأیبْ ثییۆ رییٛێژیٕەٚەی پێؼیی. ٘ەرٚکییبرثکەْ ٔەذۆػییربٔەکبْ)ثییۆ ّٔییٛٔە: ثەکییبر ٘ێٕییبٔی ئبِێزەکییبٔی ریؼیی  ٌە 
 سأظزەکبٔی فیشی .
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 ػٝ ف١ش٠ب: وبٔٝ ثٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ

 

First Year 
First Course Second Course 

No. Subjects Units No. Subjects UnitS 

9 
Electricity and Magnetism. 

(9) 
4 9 

Electricity and Magnetism 

(0) 
4 

0 
Mechanics and Properties 

of mater (9) 
5 0 

Mechanics and Properties 

of mater (0) 
5 

3 
Mathematics (9) (Calculus 

+ Linear algebra) 
3 3 

Mathematics (0) (Calculus 

+ Linear algebra) 
3 

4 Computer Science. (9) 0 4 Computer Science. (0) 0 

5 Kurdology (9) 0 5 Modern physics 3 

6 General English 0 6 Kurdology (0) 0 

7 Scientific Debate (9) 0 7 English for Physics 0 

 
 

 8 Scientific Debate (0) 0 

 

 

Second Year 
First Course Second Course 

No. Subjects Units No. Subjects Units 
1 Analytical Mechanics (9) 3 9 Analytical Mechanics (0) 3 

5 Electrical Measurements 

(9) 
3 0 Electrical Measurements (0) 4 

3 Thermodynamics & 

Statistical Physics(9) 
4 3 

Thermodynamics & 

Statistical Physics(9) 
4 

4 Atomic & Molecular 

Physics 
4 4 Quantum Mechanics (9) 3 

5 Waves and Optics 0 5 Medical Physics 0 

6 Mathematics(3) (Advance 

mathematics) 
3 6 

Mathematics (4) (complex 

analyses) 
3 

7 Differential equation (9) 0 7 Differential equation (0) 0 
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Third Year 

First Course Second Course 
No. Subjects Units No. Subjects Units 
1 Quantum Mechanics(0) 0 9 Advanced Atomic Physics 5 

5 Mathematical Physics (9) 0 0 Mathematical Physics(0) 5 

3 Electronics 3 3 
Logic circuit & organic 

electronics 
3 

4 Radiation and dosimetery 0 4 Nuclear Physics (9) 3 

5 Electromagnetism  (9) 0 5 Electromagnetism  (0) 5 

6 Practical Physics (Optics + 

electronic and logic circuit) 
0 6 

Practical Physics (Optics + 

electronic and logic circuit) 
5 

7 Programming (9) (C++ 

&Matlab) 
0 7 

Programming (0) (Linux 

،Java) 
5 

8 Quantum Mechanics(0) 0 8 Scientific Debate (0) 5 

 

 
Fourth Year 

First Course Second Course 
No. Subjects Units No. Subjects Units 
1 Radioisotopes in Medicine 3 9 Advanced Nuclear Physics 3 

5 Solid State  Physics 3 0 Polymer Physics 3 

3 Advanced Electromagnetic 

Theory 
0 3 Digital signal processing 5 

4 Advanced Quantum 

Mechanics 
0 4 Nanotechnology 5 

5 Laser & spectroscopy(9) 0 5 Laser & spectroscopy (0) 5 

6 
Practical Physics (Nuclear 

Physics & Solid State + 

Laser) 

0 6 

Practical Physics (Nuclear 

Physics & Solid State 

+Laser) 

5 

7 Research methodology and 

Project 
0 7 Research Project 5 
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 رطزبرٜ طىٛڵٝ پٗ
 ثٛٚ.   سأکۆی کۆیٗ  ر ثٗ رطزبری طٗ ی کۆٌیغی پٗ ٖٚ ربیی کززٔٗ رٖ طٗ  ، ٌٗ سراٖٚ زاِٗ 5118ی طبڵی  8ِبٔگی   رطزبری ٌٗ طکٛڵی پٗ   

 .   َ سأکۆیٗ ػێ  ٌٗ سرا، ثٛٚ ثٗ زاِٗ 5111ی طبڵی  11ِبٔگی   ریٓ ٌٗ سأکۆی ڕاپٗ  زٚارز کٗ

 طکٛڵ.   ثٛٚ ثٗ  َ کۆٌیغٗ ڵزی ئٗ ڵ زرٚطزجٛٚٔی ػێٛاسی فبکٗ گٗ ٌٗ

ری  ِبطییزٗ-ذٛێٕییسٔی ثییباڵ  ریٓ کییٗ ر ئبطییزی سأکییۆی راپییٗ طییٗ  ِیٓ طییکٛڵ ثییٛٚ ٌییٗ کییٗ ٘ب یٗ رٖٚ یییٗ، ٚ ٘ییٗ رچییٛٚٔی ٘ٗ ذییٌٛی زٖ 3رییب ئێظییزب 
یبٔیسٔی  ثیۆ پێگٗ  ٖٚ کزێزیٗ ٔشیکسا ذٛێٕسٔی زکزیۆرا زٖ بییٕسەیەکیئ  ذٛێٕسْ، ٌٗ  ٚآِ ٌٗ رزٖ ر ثٗ ذٛێٕسکبری ِبطزٗ 14ئێظزب   ، ٌٗ ٖٚ رٗۆکزز

ریٓ  ری ڕاپیٗ ڤیٗ رێّی کٛرزطیزبْ ٚ زٖ ٘یٗ  ٔسرٚطزی ثکیبد ٌیٗ رری رٗ رری ذٛێٕسٔی ثباڵ ٚ کٗ کٗ  د ثٗ ثزٛأێذ ذشِٗ  ٚرٛٚ، کٗ طزبفی پێؼکٗ
 ری. ربیجٗ  ثٗ

 زیسی طىٛڵی پەرطزبری:

زاثیٕکییززْ ٚ   ٚیغ ثییٗ ػێییزاق، ئییٗ-رێّی کٛرزطییزبْ ٘ییٗ  ٔسرٚطییزی ٌییٗ رگٛساری رٗ ی ذشِییٗ ٖٚ ززٔییٗرسک پێؼرظییزٓ ٚ ثٗ  ػییساریکززْ ٌییٗ ثٗ
 کبْ. ٔسرٚطزیٗ رٗ   رطزبری ٚ سأظزٗ سأظزی پٗ  ی سأظزی ٌٗ ٖٚ فێزکززْ ٚ رٛێژیٕٗ  رسرزیٓ کٛاڵیزی ٌٗ رکززٔی ثبػززیٓ ٚ ثٗ ثٗ طزٗ زٖ

 یبِٝ طىٛڵی پەرطزبری: پٗ

رس ٚ  ی کیٛاڵیزی ثیٗ ٖٚ ٚپێؼیجززٔی فێزکیززْ ٚ رٛێژیٕیٗ رٖ ٚاِی ثٗ رزٖ رێیی ثیٗ  رسرزیٓ ئبطیزی ذٛێٕیسْ ٌیٗ رکززٔی ثیٗ ثیٗ طزٗ ثبػززکززْ ٚ زٖ
 .  کی سأظزی، ئبسازی ٌە ثیزٚڕا، ٌە ژیٕگەیەکی کە ذٛێٕسکبر چەلی فێزثٛٚٔٗ یٗ ژیٕگٗ  ع ٌٗ ِٗ رطزبری، ئٗ ثٛاری پٗ  ڵگب ٌٗ ری کۆِٗ ذشِٗ

ٚاڵد،   ر ثیٗ راِجیٗ کی ثەرپزطییبر ثٗ رطزبری ذٛێٕسکبر ئبِبزە زەکیبد ثیۆ ئەٚەی ثجێیزە ٘بٚاڵرییٗ پیؼەیی. طکٛڵی پٗ ثە ػێٛاسی سأظزی ٚ
 ی ذٛیسا.  کٗ پظپۆڕیٗ  ٘بٚٔیؼزیّبٔیبْ ثکبد ٌٗ  د ثٗ ذشِٗ

 ی زەرچٛأی طکٛڵ:ثٛاری کبرکززٔ

د کیبر  رری ربیجیٗ رری گؼیزی ٚ کیٗ کیٗ  ریٛأٓ ٌیٗ (، زBSc of Nursingٖرطیزبری ) سأظیزی پٗ  کبٌۆریۆص ٌیٗ ی ثیٗ ڵگزی ثڕٚأبِیٗ ٘یٗ
 :ٔسرٚطزی رری رٗ کبٔی کٗ عیبٚاسٖ ٗ یَ پظپۆری رعٗ طٗ  ْ. ٌٗ ثکٗ

 کبْ. ذۆػربٔٗ .1ٗٔ

 کبْ. .کٍیٕیک5ٗ

 کبْ. پشیؼکیٗ  رٖ ٔزٗ .ط3ٗ

 کبْ. یّبٔگٗ .پ4ٗ

 ٔسرٚطزی ٚ پشیؼکی. ی رٗ ٖٚ کبٔی رٛێژیٕٗ ٔسٖ .ٔب5ٖٚ

 ٔسرٚطزی. رری رٗ کٗ  طزٓ ثٗ یٖٛ پٗ  ز کٗٔساْ ػٛێٕی ر .چ6ٗ
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رطزبرٜ: وبٔٝ طىٛڵٝ پٗ وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ  

 

First Year 
First Course Second Course 

No. Subjects Units No. Subjects Units 

1 Introduction to Nursing 4 1 Contextual English Grammar 4 

5 Anatomy for Nurses  (9) 0 5 Listening & Speaking 0 

3 Physiology for Nurses  (9) 0 3 Reading & Writing 0 

4 Nutrition  0 4 English Morphology 4 

5 English for Nurses (9) 0 5 
English Fiction (99

th
 and 02

th
 

C.) 
0 

6 Computer Sciences (9) 0 6 English Phonology 0 

7 Kurdology  (9) 0 7 Approaches to ELT 0 

8 Academic Debate (9) 9 8 Developmental Psychology 9 

 

 

Second Year 
First Course Second Course 

No. Subjects Units No. Subjects Units 

1 Fundamentals of Nursing 

(9) 
6 1 Fundamentals of Nursing (0) 4 

5 Adult Nursing (I) 7 5 Adult Nursing (0) 7 

3 Health Assessment 4 3 Pathophysiology 0 

4 Microbiology (9) 3 4 Microbiology (0) 3 

   5 Preceptor ship ( Sumer 

Training) 
3 
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Third Year 

First Course Second Course 
No. Subjects Units No. Subjects Units 

1 Maternal and Newborn 

Health Nursing 
7 1 Pediatric Nursing  6 

5 Pharmacology for Nurses (9) 0 5 Human Growth and 

Development 
4 

3 Psychology in Nursing 0 3 Pharmacology for Nurses (9) 0 

4 Sociology in Nursing  0 4 Basic Research Methods 0 

5 Biostatistics 0 5 Preceptor ship ( Sumer 

Training) 
3 

6 Health Promotion  0    

 

 

 
Fourth Year 

First Course Second Course 
No. Subjects Units No. Subjects Units 

1 Family and Community 

Health Nursing 
5 1 Psychiatric & Mental Health 

Nursing 
6 

5 Critical Care Nursing 5 5 Consolidation of Nursing 

Practice  
4 

3 Epidemiology   0 3 Leadership & Nursing 

Management  
3 

4 Professional perspectives & 

ethical issues 
0 4 Research Project 3 

5 Research Project 9   
 

6 Family and Community 

Health Nursing 
5    
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 ڵ ئبژٖػی طبِبٔی  ثٗ
رٚاری  ثیییٗ ( 4/11368ٌٗساری ) رِبٔی ٖٚ فییٗ ثٗ 5115طییبڵی   ٚا ٌیییٗ  ریٓ وییٗ سأىیییۆی ڕاپییٗ ٌییٗ   ػیییێىی سأظییزیٗ ثٗ ڵ ػییی طییبِبٔی ئییبژٖ ثٗ   
  ٌیییٗ  پێىٙیییبرٖٛٚ  ػیییٗ َ ثٗ ، ئیییٗ  زاییییٗ رزٖ رٖٚ ری پٗ ڵیییٗ ٔبٚ ثیٕیییبی فبوٗ ٚ ٌیییٗ  اڵزسێییییٗ ػیییبری لٗ ٌٗ ڵ ػیییی طیییبِبٔی ئیییبژٖ ( ، ث56/5/5115ٗ)

 وبٔی: ربلیگٗ

 lab. poultry                      ر  ٖٚ ٌٗ ی پٗ ربلیگٗ 

 .Animal nutrition lab      ڵ  ی ذۆراوی ئبژٖ ربلیگٗ

                  .Chemistry  lab   ی ویّیب  ربلیگٗ

         .Physiology lab           عٗ طٍٗ فٗی  ربلیگٗ

 . ڕیٕٗ ری سأىۆی ڕاپٗ رۆوبیٗ طٗ  ر ثٗ ٚذۆ طٗ ڕاطزٗ  ٖٚ ڕٚٚی وبرگێڕیٗ  ٌٗ ڵ ػی طبِبٔی ئبژٖ ثٗ

  :ثەػەکە پەیبِی

 ٚ زا٘ێٕبْ ٌێىۆڵیٕەٚە، ثۆ ٘ەثێذ  رٛأبی وە ثەوبٌۆریۆص، ثەپٍەی ئبژەڵ طبِبٔی  ٌەپظپۆڕی ٌێٙبرٛٚ ٚ ػبرەسا وبزری ئبِبزەوززٔی
 ٚ زرٚطذ ییسأیبر ثاڵٚوززٔەٚەی ٚ ثٕیبرٕبْ ثۆ ،طبِبٔی ئبژەڵ ثٛاری ٌە طەرزەَ رەوٕەٌۆعیبی ٚ ئبِێز ٘ێٕبٔی ثەوبر  ٚ چْٛٚ ثەزٚازا
 ثۆذشِەری  ئەِەع ،طبِبٔی ئبژەڵ پزۆژەوبٔی ذشِەرىززٔی ٚ  پێؼجززْ ٌەثەرەٚ ٘ەثێذ ثەرچبٚی ٚ زیبر ڕۀگسأەٚەی ربٚەوٛ ،  ٔٛێ

 .ثەگؼزی وٛرزطزبْ وۆِەڵگبی

 :ثەػەکە زیسی

 ٚ ذٛێٕسْ پزۆطەی پێؼجززٔی ثەرەٚ  ٚ ٘بٔساْ ،ثۆ ثەرس ئبطذ سأظزی ٔبٚۀسێىی ثجێزە ثۆئەٚەی ٘ەٚڵسەزاد طبِبٔی ئبژەڵ ثەػی
 ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ پزۆژەی  ثۆ ربسە ٚ زرٚطذ  سأظزی ثیزٚڕای ڕاٚێژٚ وززٔی ،٘ەرٚە٘بپێؼىەع رەوٕیىی ٚ سأظزی پێؼىەٚرٕی

 ڕاپەڕیٓ ئیسارەی طٕٛری ٚ  وٛرزطزبْ ئبثٛری پێؼجززٔی ثەرەٚ ٚ پەرەطۀسْ ٌە ثەػساریىززْ ٚ طبِبٔی ئبژەڵ ثٛاری ٌە طەرِبیەگٛساری
 .ئبژەڵ طبِبٔی  ثە سیبرز گزیٕگیسأی ٌەڕێگبی ثەربیجەری

 ی ثەػەکە:وبروززٔی زەرچٛأ ثٛاری

 -: ٌٗ ْ وبرثىٗ رٛأٓ زٖ ، ٚ یٗ ٘ٗ یبْ(وؼزٛوبڵ ٔساسیبری ئٗ) ٔبٚٔیؼبٔی  ػٗ ثٗ َ ئٗ رچٛأی زٖ

 وۆٔزڕۆڵی ری رایٗ ثٗ ڕێٖٛٗ ، ثری یزٗ ثٗ ری رایٗ ثٗ ڕێٖٛ ثٗ ،ڵ ئبژٖ طبِبٔی وبٔی ریٗ رایٗ ثٗ ڕێٖٛ ثٗ /وؼزٛوبڵ ری سارٖ ٖٚ: ن ٖٚ حىِٛی ی پڕۆژٖ - أ
  عۆری

، ِزیؼه ی طبثربٔٗ لٗ رػزیبری رپٗ طٗ، گۆػذ ، ٘ێٍىٗ) ر ٖٚ ٌٗ پٗ ذێٛوززٔی ثٗ ی پڕۆژٖ رػزیبری رپٗ طٗٚەک:  د ربیجٗ ی پڕۆژٖ - ة
 . ڵٗ عٛعٗ ری ڵٙێٕٗ ٘ٗ رػزیبری رپٗ طٗ،  ٚرٖ گٗ ڵی ئبژٖ ی طبثربٔٗ لٗ رػزیبری رپٗ طٗ
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ثەػی طبِبٔی ئبژەڵوبٔٝ  وٗ د ٚ ٠ٗ ثبثٗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Second Year 
First Course Second Course 

No. Subjects Units No. Subjects Units 

9 Animal Ecology 3 9 
Principle of Animal Building 

& Farm Machinery 
3 

0 Poultry Management 3 0 
Dairy science and 

Technology 
3 

3 Principle of Field Crop 3 3 Agriculture Extension 
 

3 

4 Biochemistry 3 4 Range Management 
 

3 

5 Principle of Ichthyology 3 5 Animal Genetic 
 

3 

6 
Applied Mathematics and 

Biostatistics 
6 6 Microbiology 

 

3 

 

 

 

First Year 
 

No. Subjects Units 

9 Zoology 6 

0 Computer(Information Technology ) 6 

3 Analytical chemistry 6 

4 English Language 6 

5 Kurdology 4 

6 Academic Debates 4 

7 Principle of Animal Production 6 
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Third Year 
First Course Second Course 

No. Subjects Units No. Subjects Units 

9 Feeds and Feeding 3 
9 Animal breeding 3 

0 
Agricultural Experimental 

Design & Analysis 
3 0 Animal Physiology 3 

3 Animal Hygiene 3 3 Fish culture  3 

4 
Physiology of Reproductive 

and Artificial Insemination 
3 4 Animal and Poultry Disease 3 

5 Meat Science & Technology 3 5 Ruminant Nutrition 3 

6 Poultry production  3 6 

Turkey and Aquatic Fowls  

production 
3 

7 Research Methodology  5 7 Summer Training  3 

 
Fourth Year 

First Course Second Course 
No. Subjects Units No. Subjects Units 

9 Poultry Breeding 3 9 Poultry Physiology 3 

0 
Coat technology & 

production 
3 0 Animal Biotechnology 5 

3 Poultry Nutrition 3 3 Poultry Product Technology 3 

4 Sheep and Goats Production 3 4 Dairy &Beef  Cattle Production 3 

5 Fish health management  3 5 
Economic of Animal 

Production Projects 
5 

6 --------- --- 6 
Hatcheries and Hatching 

Management 
3 

7 Animal research Projects - 7 Animal research Projects  1 

8 Seminar - 8 Seminar 1 
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 ئێٛاراْ /فبوەڵزی پەرٚەرزەی ثٕەڕەد
، ئەِەع ثە ثییۆ ِبِۆطییزبیبٔی ِیالوییی ٚەسارەرییی پەرٚەرزە وییززەٚەذٛێٕییسٔی ئێییٛارأی  5115ی پەرٚەرزەی ثییٕەڕەد ٌەطییبڵی یفییبوەڵز  

ِەثەطزی ثەرسکززٔەٚەی رٛأظزی ِبِۆطزبیبٔی ٘ەڵگیزی ثڕٚأیبِەی زثٍیۆَ ٌە الیۀیی سأظیزی ٚ پیؼیەییەٚە، زٚای ٚەرگزرٕیی ثڕٚأیبِەی 
ذٛێٕییسٔی ۆزٚٚ ثەػییی رییز ث  5114زٚارییز ٌەطییبڵی  پێکٙییبرجٛٚ،ٌەزٚٚ ثەػییی وییٛرزی ٚ ثیزوییبری  ثەکییبٌۆریۆص ٌە فییبکەڵزییەکە. طییەرەرب 

ثیۆ ِبِۆطیزبیبٔی ِیالویی ٚەسارەریی  ٓٚأیغ ثە٘ەِیبْ ػیێٛە ریبیجەر وەئٗ ،ثی ەوەثزیزیٓ ٌەثەػی سأظزی گؼزی ٚ ػەر ،وزائێٛاراْ سیبز 
ذٛێٕیییسْ ٌەَ فیییبکەڵزییە ثیییۆ ِەثەطیییزی پیؼیییەییە ٚ ثڕٚأیییبِەکە ٌە ٚەسارەریییی پەرٚەرزە ٚەک ثەکیییبٌۆریۆص ٚ عیبٚکەکیییبٔی  پەرٚەرزە.

)ئیّزییبساد( پەطیۀس زەکزێییذ، ثەاڵَ ئبِیبٔظ ٌێییی ثزیزیی ٔییییە ٌە ذٛێٕیسٔی سییبرز ٚ ثڕیٕییی لۆٔبغەکیبٔی ذٛێٕییسٔی ثیباڵ ٌە ِبطییزەر ٚ 
 زکزۆرا.

 ئێٛاراْ /د ڕٖ ی ثٕٗ رزٖ رٖٚ ڵزی پٗ پێکٙبرەی فبوٗ

 5114-5113ع ثۆ طبڵی  وۆی ذٛێٕسوبرأی ثٗ رچٛٚ ذٛێٕسوبرأی زٖ ع ی ثٗ ٖٚ طبڵی وززٔٗ ع ثٗ  سٔغیزٖ

 76 - 5115 كوردی 1

 73 - 5115 بیركاری 5

 - - 5114 بی ره عه 3

 - - 5114 زانستی گشتی 4

 5115-5114کۆی ذٛێٕسکبرأی ذٛێٕسٔی ئێٛاراْ ثۆ طبڵی 

 قۆناغ      

  بەش

 قۆناغی 

 م كه یه

 قۆناغی 

 م دووه

 قۆناغی 

 م سێیه

 قۆناغی 

 م چواره

 52 80 407 58 ئێواران كوردی

 42 75 69 50 ئێواران بیركاری

 - - 95 58 ئێواران بی ره عه

 - - 52 50 ئێواران زانستی گشتی
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 5115-5114 راپەڕیٓی ذٛێٕسوبرأی سأیییییىۆی یئبِبری گؼز

 
لۆٔبغی  ثەع وۆٌێژ

 یەوەَ
لۆٔبغی 
 زٚٚەَ

لۆٔبغی  َ لۆٔبغی طێ١ٗ
 چٛارەَ

 زیڵی فبوەۆو گؼزی

 
پەرٚەرزەی 
 ثٕەڕەری

  583 53 65 88 81 وٛرزی 
 

1153  

 548 45 46 78 79 ػزثی
 191 1 53 77 61 ثیزوبری
 151 1 51 57 43 وۆِپیٛرەر
 وۆِپیٛرەرٚ
 41 41 1 1 1 ثیزوبری

 511  0 59 94 58 طبٚایبْثبذچەی 
 سأظزە

 ِزۆڤبیەریەوبْ
  195 51 55 37 55 ِیژٚٚ

  
683   

 545 47 55 53 87 عٛگزافیب
 138 31 54 41 45 فەٌظەفە
 118 1 1 49 59 یبطب

 541 541 36 47 68 89 پەرطزبری طىٛڵی پەرطزبری

 فبوەٌزی سأظذ
 

 134 1 35 55 47 ثبیٌٛۆعی
 44 1 1 1 44 ویّیب 513

 35 1 1 1 35 فیشیب
 318 43 91 114 71 وٛرزی  پەرٚەرزە

 586 49 73 111 63 ػزثی 894
 311 55 75 115 65 ئیٕگٍیشی

 189 1 58 49 115 وٛرزی ثٕەڕەری ئێٛاراْ

381 
 96 1 18 45 36 ثیزوبری
 64 1 1 1 64 ػزثی

 31 1 1 1 31 سأظزی گؼزی
 3533 3533 451 771 1195 1517 وۆی گؼزی
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 ٔبٚذۆییەوبْ ی ثەػەیثەڕێٛەثەرایەر

ثەڕێٛەثەرایەریجەػۀبٚذۆییەوبْ ٔەثیٛٚە، ثەاڵَ ٘ەرزٚٚ ٘یۆثەی ثەػیۀبٚذۆیی ویٛراْ  راپەڕیٓٔەٚەی سأىۆی ززاِەسرأسْ ٚ وز ثەر ٌە  
زٚٚ وییۆٌێژی ٌییێ ثییٛٚە ثەَ ػییێٛەیە:  راپەڕیییٓٚ لەاڵزسێ ٘ەثییٛٚە وە طییەر ثەسأىییۆی وییۆیە ثییٛٚە ٌەثەر ئەٚەی زەڤەری  رأیییەٚ وچییبْ ٌە

ٚ ٘ەرٚە٘ییب وییۆٌێژی سِییبْ ٌە لەاڵزسێ وە طییەر ثەسأىییۆی وییۆیە ثییْٛٚ، ثەاڵَ ٌەگەڵ وییززٔەٚەی رأیییەوییۆٌێژی سأظییزە ِزۆڤبیەریەوییبْ ٌە
 .راپەڕیٓ٘برەٚە طەر سأىۆی  کبرگێڕییەٚەی ( زٚٚ ٘ۆثەیە ٌەڕ5ٚٚئەٚ) راپەڕیٓسأىۆی 

ٌەطیەرەربزا ئەٚ زٚٚ ٘یۆثەیەی ٌەذۆگزریٛٚە  ئەَ ثەڕێٛەثەرایەرییە کزاٚەرەٚە. 55/8/5113ٌە رێکەٚری ( 473)ژِبرە  ثەفەرِبٔی سأىۆیی
 ەٚەثۆوبرٚثیییبری ذٛێٕیییسوبرأالیەْ یبرییییسەزەری طیییەرۆوی سأىیییۆ  ی ثەػیییۀبٚذۆییەوبٔە ٚ ٌەیثەڕێیییٛەثەرایەر ڕاطیییزەٚذۆ طیییەر ثە وە
( زٚٚ ٘یییۆثەی ریییز ثىیییزێزەٚە ثەِەثەطیییزی عییییبوززٔەٚەی 5) وە پێٛیظیییزی کیییززجیییٛٚٔی سأىیییۆ ەرپەرػیییزی زەوزێیییذ، ٚ ٌەگەڵ فزاٚأط

( ٌە 7/59/5713) ژِییبرە ثۀٛطییزاٚی یبریییسەزەری طییەرۆوی سأىییۆ ثۆوبرٚثییبری ذٛێٕییسوبراْ ثەی، ثەػییۀبٚذۆیی وییٛڕاْ ٚ وچییبْ ٌەیەوزییز
31/15/5114. 

 

 یە:ٔبٚذۆییەوبْ ثەٚ ػێٛەیەی ذٛارەٚە ثەػە یٔبٚ

 

 .ثۆ کٛڕاْ رأیە(پێٕغی ئبسار ٌە5ثەػۀبٚذۆیی ) -1
 .رأیە )ػە٘یس گٛڵەثبخ( ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی وچبٔی -5
 .لەاڵزسێ ٌە (54/4) ثەػی ٔبٚذۆیی وٛڕأی -3
 .لەاڵزسێ )ػە٘یس زایىە ئبِیٕە( ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی وچبٔی -4
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 ثةيرِةوى بةشى ناوخؤيى زانكؤى راثةرِين
 (:1ٜ )ٖ زِبز
 ن ٠ٗ ١ٔؼبٔٗ ٜ ٚ وبرٗ ربوٛ ئٗ  ر٠بٔٗ راِجٗ ثٗٚاربٜ  ٌێ١بْ طذ ثٗ ِٗ ،زا ث١ٕزا وٗ ٖٚ ٠ڕٖ پٗ ر ػٛێٕێىٝ ٘ٗ  ٌٗ  ٖٚ ٜ ذٛارٖ ٚاژأٗ طزٗ َ زٖ ئٗ
 :ٚێذ وٗ رزٖ زٖ  ٖٚ ِٗ ئٗ ٜ ٚأٗ پێچٗ ثٗ
 سأىۆ: سأىۆی راپەڕیٓ. -1

 پەیڕەٚ: پەیڕەٚی ثەػی ٔبٚذۆیی سأىۆی راپەڕیٓ. -5

 طەرۆن: طەرۆوی سأىۆ. -3

 یبریسەزەری طەرۆن: یبریسەزەری طەرۆوی سأىۆ ثۆ وبرٚثبری ذٛێٕسوبراْ. -4

 ژٚٚر: ژٚٚری ٔیؼزەعێجْٛٚ. -5

 ثەڕێٛەثەر: ثەرێٛەثەری ثەػۀبٚذۆییەوبْ. -6

 طەرپەرػزیبر: طەرپەرػزیبری ثەػی ٔبٚذۆیی. -7

 ەرپزص )ٌێپزطزاٚ(: ثەرپزطی ٘ۆثە )ٌێپزطزاٚی ٘ۆثە(.ث -8

 ٚ ٘ەرػٛێٕێه وە سأىۆ ٚەن ثەػی ٔبٚذۆیی زیبری ثىبد. ثەع: ثەػی ٔبٚذۆیی سأىۆ -9

 ذٛێٕسوبر: ذٛێٕسوبری ٔیؼزەعێ ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی. -11

 

 (: ئبِبٔغی ئەَ پەیڕەٚە ثزیزییە ٌە:5ِبززەی )

 بْ ٌە ػٛێٕی ٔیؼزەعێجٛٚٔیبْ وبریگەری زەثێذ ٌەطەر رەٚػی ذٛێٕسٔیبْ.گزرٕەذۆی ئەٚ ذٛێٕسوبرأەی وە زٚٚری-أ

 فەرا٘ەِىززٔی پێساٚیظزییە طەرەوییەوبْ ثۆ یبرِەریسأی ذٛێٕسوبر ثۆ فێزثْٛٚ ثەپێی رٛأب. -ة

 ٚ ٘ەڵظٛوەٚری ذٛێٕسوبر ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی، وە ِبڵی زٚٚەِیەری. رێىرظزٕی ػێٛاسی ٔیؼزەعێجْٛٚ -ط

       

 (: ِەرعی ٚەرگزرٕی ذٛێٕسوبراْ ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی:3)ِبززەی 

ٚ ثە ثەرزەٚاِی زەٚاِسەوەْ، ثۆیە ئەٚأەی ثە ٘ۆی ٘ەر پبطبٚێىی یبطبییەٚە  ٌەٚ ذٛێٕسوبرأە ثێذ وە ٌە سأىۆِبْ ٚەرگیزاْٚ -1
 ( ربلیىززٔەٚە ئۀغبِسەزەْ، ٔبیبٔگزێزەٚە.111ٌەطەر ّٔزەی )

ٚرثێذ، وە ٔەرٛأێذ رۆژأە ٘برٛچۆی ثۆ ثىبد، یبْ ٘برٛچۆوززٔی وبریگەریی راطزەٚذۆ ػٛێٕی طەرەویی ژیبٔی ئەٚۀسە زٚ -5
 ثىبرەطەر رەٚری ذٛێٕسٔی.

 ٚ رەفزبری پبن ثێذ. راثززٚٚ  -3

 )ثبرِزە(ی زیبریىزاٚ ثساد، وە ثۆ ٔیؼزەعێجْٛٚ ثۆی زیبریىزاٚە. -4
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ٚ رێّٕبییە وبرپێىزاٚەوبٔی سأىۆ، ثە ربیجەد پەیڕەٚی  ثە یبطبثەڵێٕٕبِەیەن ثٕٛطێذ، وە رێیسا ثەڵێٓ ثساد ثە پبثۀسثٛٚٔی  -5
 ٚ رەٚاٚوززٔی ٘ەِٛٚ رێٛػٛێٕە یبطبییەوبٔی ربیجەد ثە ٔیؼزەعێجْٛٚ. ثەػۀبٚذۆییەوبْ، 

 ٚێٕەیەوی ٔٛێی )فۆرۆگزافی(ی ذۆی پێؼىەع ثىبد. -6

 /خ( ٌەَ پەیڕەٚەزا.5( ثڕگەی )15طشأەزراثێذ ثە طشاوبٔی ِبززەی ) -7

 

 (: وبرگێڕیی ثەػۀبٚذۆییەوبْ:4زەی )ِبز

 ٚ چۀس ٘ۆثەیەن ٌەذۆزەگزێذ. ثەڕێٛەثەرایەریی ثەػۀبٚذۆییەوبٔی سأىۆ ٌە رٚٚی وبرگێڕییەٚە پەیٛەطزە ثە یبریسەزەری طەرۆن، -1

وچبْ ٌە سأىۆزا ٚ  ثەڕێٛەثەرایەریی ثەػۀبٚذۆییەوبٔی سأىۆ طەرپەرػزیی وبرٚثبری ٌێپزطزاٚی ٘ۆثەوبٔی ثەػی ٔبٚذۆیی وٛڕاْ -5
 ٚ طەرپەرػزیىززٔی ٘ۆثەوەی. زەوبد، ٘ەر ٘ۆثەیەوی ثەػی ٔبٚذۆیی ٌێپزطزاٚێىی ٘ەیە، وە راطزەٚذۆ ثەرپزطە ٌە رێىرظزٓ

ثەڕێٛەثەرایەریی ثەػۀبٚذۆییەوبْ ٌەالیەْ وەطێىەٚە ثەڕێٛەزەثزێذ، وە ثبػززٚایە ِبِۆطزبی ثٛاری پەرٚەرزە ثێذ ٌە سأىۆ، یبْ  -3
 ٚ ٘بٚطەرگیزی وززثێذ. أبِەی ثەوبٌۆریۆطی ٘ەثێذ، ٘ەرٚە٘ب ٚا ثبػززە رەِۀی پێگیەیؼزٛٚثێذالٔیىەَ ثڕٚ

 

 ٚ زەطەاڵرەوبٔی ثەڕێٛەثەری ثەػۀبٚذۆییەوبْ: ئەرن

ٚ ذٛێٕسْ، ثۆ  زیبریىززٔی رٛأبی ٘ۆثەوبٔی ثەػی ٔبٚذۆیی سأىۆ ثۆ ٌەذۆگزرٕی ذٛێٕسوبراْ ثە رەچبٚوززٔی ئبطزی حەٚأەٚە -أ 
 ٌە زاڕػزٕی پالٔی ٚەرگزرٕی ذٛێٕسوبراْ، ثۆ طبڵی ٔٛێی ذٛێٕسْ طٛٚزی ٌێٛەرثگیزێذ. ئەٚەی

ٚ ثەرزەٚاِپێسأی  ٚ چبرەطەروززٔیبْ ٚ زەطزٕیؼبٔىززٔی گزفزەوبٔیبْ ٘ەٚڵساْ ثۆ زاثیٕىززٔی ثیٕب ثۆ ٔیؼزەعێجٛٚٔی ذٛێٕسوبراْ -ة
 وبرٚثبرەوبٔیبْ.

 ٚ ِەػٕەٚییەوبْ، وە پێٛیظزٓ ثۆ ٔیؼزەعێجٛٚٔی ذٛێٕسوبراْ ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی. ِبززی وبروززْ ثۆ زاثیٕىززٔی ٘ەِٛٚ پێساٚیظزییە -د

 ٚ زاثیٕىززٔی پێساٚیظزییەوبْ. ٚ چبٚزێزیی چبوىززٔەٚە طەرپەرػزیی رەٚاٚی ٚالؼی حبڵی ثەػۀبٚذۆییەوبْ -پ

ٚ پێؼىەػىززٔی ثۆ طەرٚٚی  (6ٛسەیزاْ )ٚ وەِٛوٛڕیی ٘ۆثەی ثەػی ٔبٚذۆیی ٌە وۆربیی ِبٔگی ح ئبِبزەوززٔی ٌیظزی پێساٚیظزی -ط
 ذۆی، ثۆ چبرەطەروززٔی پێغ زەطزپێىززٔەٚەی طبڵی ٔٛێی ذٛێٕسْ.

گٛاطزٕەٚەی ذٛێٕسوبراْ ٌە ژٚرێىەٚە ثۆ ژٚٚرێىی رز، ٌە وبری ٘ەثٛٚٔی ٘ۆوبری رەٚا )طجت ِؼزٚع( وە ٌەالیەْ ٌێپزطزاٚی ٘ۆثەی  -خ
 ٌەالیەْ فەرِبٔجەراْ، یبْ چبٚزێزەوبٔەٚە. ثەػی ٔبٚذۆییەٚە زەوزێذ، زٚای پێسأی سأیبری

ٚ طەالِەریی ثەػۀبٚذۆییەوبْ ثەپێی رێّٕبییە وبرپێىزاٚەوبٔی رۀسرٚطزی، ثە  ٚ گزٔگیساْ ثە الیۀی رۀسرٚطزی چبٚزێزیىززْ -4
رێگەی ثٕىەی رۀسرٚطزیی  ٚ ثەڕێٛەثەرایەریی ثەرگزیی ػبرطزبٔی ٌە ٚ طەالِەریی سأىۆ ٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ ثەڕێٛەثەرایەریی رۀسرٚطزی

 سأىۆٚە.

ئۀغبِسأی پؼىٕیٕی ٘ەفزبٔە یبْ ِبٔگبٔە ثۆ ژٚٚرەوبٔی ذٛێٕسوبراْ ئبگبزاروززٔەٚەی ئەٚأەی وە پبوٛذبٚێٓ ٔیٓ، ٘ەرٚە٘ب  -5
 طٛپبطىززٔی ئەٚ ذٛێٕسوبرأەی وە پبوٛذبٚێٕی زەپبرێشْ، ثە ثاڵٚوززٔەٚەی ٔبٚەوبٔیبْ ٌە ربثٍۆی ئبگبزارییەوبْ.



(5102 – 5102)رێبەری خوێندکاری زانکۆ   
 

71 
 

ٚ ئیٕزەرٔێذ، ثۆ ئەٚەی ثە ثبػززیٓ ػێٛە طٛزیبْ ٌێٛەرثگیزێذ، ئەٚیغ ثە  ٚ رێىرظزٕی ٘ۆڵی رەٌەڤشیۆْ طەرپەرػزیىززْ -6
 ٚ چۆٔێزیی ثەوبر٘ێٕبٔیبْ. زیبریىززٔی وبد

 ٚ ثە ٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ ثەڕێٛەثەرایەریی زارایی سأىۆ. ٚەرگزرٕی ثبرِزەی ٔیؼزەعێجٛٚٔی ذٛێٕسوبر ثە پظٛڵەی رەطّی -7

 ٚ چبٚپێىەٚرٕی وەطٛوبری ذٛێٕسوبراْ. زیبریىززٔی ژٚرێىی عیبٚاس ٌە زەرەٚەی ثەػۀبٚذۆییەوبْ ثۆ پێؼٛاسیىززْ -8

رۀٙب ذٛێٕسوبر ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی عێگیززەوزێذ، ثە پێچەٚأەٚە ٘یچ وەطێىی رز رێگەی پێٕبزرێذ، رۀٙب ئەگەر ٘برٛ  -9
 ٚ ٔیؼزەعێجٛٔەوەع وبرٔەوبرەطەر رەٚػی ذٛێٕسوبراْ. زەرثڕی، طەرۆوبیەریی سأىۆ ثە ٔٛطزاٚ رەساِۀسی 

٘ۆثەیەن ٘ەیە، وە ٌە   ٚ وچبْ ٌە لەاڵزسێ ٚ ثەػی ٔبٚذۆیی وٛڕاْ ٚ وچبٔی سأىۆِبْ ٌە رأیە ثۆ ٘ەریەن ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی وٛڕاْ -11
ٚ  ەوی راطزەٚذۆ ثەرپزطٓ ٌە وبرٚثبری ثەعرٚٚی وبرگێڕییەٚە پەیٛەطزٓ ثە ثەڕێٛەثەرایەریی ثەػۀبٚذۆییەوبٔی سأىۆ، ثە ػێٛەی

ٚ ثەوبر٘ێٕبٔی ثەػی ٔبٚذۆیی ثە ػێٛەیەوی زرٚطذ ٌەالیەْ ذٛێٕسوبرأی  ٚ رێىرظزٓ طەرپەرػزیىززٔی ٌە رٚٚی  پبوٛذبٚێٕی
 ۆیی.ٚ ٌێپزطیٕەٚەیبْ ٌە وبری رٚٚزأی ٘ەر وێؼەیەن ٌە ثەػی ٔبٚذ ٚ عێەٚگیزی ٚ چبٚزێزیىززٔی ٘ەڵظٛوەٚد ٔیؼزٛعێجٛەٚە، 

 زرٚطزىززٔی ثبط ثۆ ذٛێٕسوبراْ. -11

 

 ٚ چبٚزێزی: (: طەرپەرػزی5ِبززەی )

ٚ چبرەطەروززٔی وێؼەٚ  طەرزأىززٔی ِبٔگبٔەی یبریسەزەری طەرۆن  ثە ِەثەطزی ئبگبزارثْٛٚ ٌە ٚالؼی حبڵی ثەػی ٔبٚذۆیی -1
 وەِٛوٛررییەوبْ.

 ثەػۀبٚذۆییەوبْ ثۆ ٘ەِٛٚ ٘ۆثەوبٔی ثەػی ٔبٚذۆیی. طەرزأىززٔی ثەرزەٚاِی ٘ەفزەی چۀس عبرێىی ثەڕێٛەثەری -5

 

 (: پبطەٚاْ:6ِبززەی )

ٚ ثبػززٚایە پبطەٚأی ثەػی ٔبٚذۆیی وچبْ ٌە رەگەسی )ِێ( ثٓ، ٘ەرٚە٘ب رەچبٚی ثبری  ٌە ٘ەر ثەػێىسا پۆٌیض پبطەٚأیسەوبد،  -1
 وۆِەاڵیەریی پۆٌیض ثىزێذ، ٚارە )ذێشأسار( ثێذ یبْ ٔب.

 ٚ ٌە ثەرزەَ زەرگبی طەرەویی ثەػی ٔبٚذۆیی ثێذ. ری پۆٌیض ٌە زەرەٚەی ثەػی ٔبٚذۆییپێٛیظزە ژٚٚ -5

پۆٌیض ثە ٘یچ ػێٛەیەن ٔبثێذ ثچێزۀبٚ ثەػی ٔبٚذۆیی، رۀٙب ئەگەر ٌەالیەْ ٌێپزطزاٚی ثەع زاٚای ٌێجىزێذ ٌە وبری رٚٚزأی  -3
 ػەڕٚ ئبژاٚە، یبْ رٚٚزاٚێىی ٔەذٛاسراٚزا.

 ض رۀٙب رێگە ثە ذٛێٕسوبرأی ٔیؼزەعێی ثەع ثساد ثۆ چٛٚٔۀبٚ ثەػەٚە، ثە ثبعی ثەػی ٔبٚذۆییەٚە.پێٛیظزە ٌەطەر پۆٌی -4

 

 (: وبری پبوىززٔەٚە:7ِبززەی )

 پێٛیظزە رۆژأە ثەع پبوجىزێزەٚە عگە ٌە رۆژأی ٘ەیٕی. -1

یبْ (ی ثەیبٔییەٚە زەطزپێجىبد، 8) پبوىززٔەٚە زەثێذ ٌەوبرێىسا ثێذ وە ذٛێٕسوبر ٌە ثەع ٔەثێذ، ٚارە ٌە زٚای وبرژِێز -5
 ٘ەروبرێىی رز وە پێٛیظذ ثٛٚ.
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 (: رێىرظزٕی ٔیؼزەعێجٛٚٔی ذٛێٕسوبر ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی:8ِبززەی )

 ٔیؼزەعێجٛٚٔی ذٛێٕسوبر ٌە ثەع ثە فۆڕِێه رێىسەذزێذ. -1

 ػٛێٕی ٔیؼزەعێجْٛٚ ئەٚ ػٛێٕەیە وە سأىۆ زیبریسەوبد. -5

 ریی وبرٚثبری یبطبیی سأىۆ ٌە ذٛێٕسوبر ٚەرزەگیزێذ.ثەڵێٕٕبِە ٌە ثەڕێٛەثەرایە -3

ثڕێه پبرە ٚەن ثبرِزە ٌە ذٛێٕسوبر ٚەرزەگیزێذ، ثۆ ئەٚەی ٌەوبری سیبٔگەیبٔسْ ثە وەٌٛپەٌی ثەع ٌەٚ ثڕەپبرەیە وەٌٛپەٌەوبْ  -4
ثبری ذٛێٕسوبراْ زیبریسەوزێذ(، ٚ ثە راٚێژ ٌەگەڵ یبریسەزەری طەرۆن ثۆ وبرٚ چبوجىزێٕەٚە )ثڕی پبرەوە ٌەالیەْ طەرۆوی سأىۆٚە

ٚ ثە چبٚزێزیی ثەڕێٛەثەرایەریی وبرٚثبری زارایی  ٌەالیەْ ثەڕێٛەثەرایەریی ثەػۀبٚذۆییەوبْ، ٚ ثەپێی رێىبرە یبطبییەوبْ
ٚەرزەگیزێذ، ٌە وۆربیی رەٚاٚوززٔی ذٛێٕسٔیغ  ئەگەر ذٛێٕسوبر ٘یچ سیبٔێىی ثە وەٌٛپەٌی ثەع ٔەگەیبٔسثٛٚ، پبرەوەی ثۆ 

 ێڕزرێزەٚە.زەگ

ٚ  عۀبػ یبْ ٔٙۆِەوبْ ثەپێی پظپۆریی ذٛێٕسٔی ذٛێٕسوبراْ زاثەػسەوزێٓ، پێٛیظزە ذٛێٕسوبری ٘ەِبْ ژٚٚر ٌە ٘ەِبْ ثەع -5
 طىۆڵی سأىۆ ثٓ، ثۆ ّٔٛٔە ذٛێٕسوبری ِێژٚٚ ٌەگەڵ ِێژٚٚ، ِبرّبریه ٌەگەڵ ِبرّبریه.

٘ێٕسەی ثڕی پبرەی چبوىززٔەٚەی ٌێٛەرزەگیزێذ، ثەاڵَ ئەگەر ئەٚ ٌە وبری سیبٔگەیبٔسْ ثە وەٌٛپەٌی سأىۆ، ذٛێٕسوبر زٚٚ -6
ذٛێٕسوبرەی وە سیبٔەوەی گەیبٔسٚٚە ٔۀبطزاٚ ثٛٚ، ئەٚا چبوىزٔەٚەی وەٌٛپەٌەوە زەوەٚێزە ئەطزۆی ٘ەِٛٚ ذٛێٕسوبرأی ژٚٚرەوە، یبْ 

 ٓ.چێؼزربٔەوە، ئەٚ رێزەٚە، یبْ ئەٚ گەرِبٚەی وە ئەٚ وۆِەڵە ذٛێٕسوبرە ثەوبریسە٘ێٕ

(ی ػەٚ ٌە سطزبٔسا زازەذزێذ، طەثبرەد ثە ثەػی ٔبٚذۆیی 11(ی ػەٚ ٌە ٘بٚیٕساٚ )11زەرگبی ثەػی ٔبٚذۆیی وٛڕاْ ٌە وبرژِێز ) -7
 (ی ئێٛارە ٌە سطزبٔسا زازەذزێذ.5ٚ ) (ی ئێٛارە ٌە ٘بٚیٕسا7وچبٔیغ، وبرژِێز )

بطیبٚێىی ثّێٕێزەٚە پێٛیظزە طەرپەرػزیبر   ئبگبزارثىبرەٚە، ئەگەر ذٛێٕسوبر )وٛڕ یبْ وچ( ٚیظزی ػەٚ الی ِبڵی ذشِێه، یبْ ٔ -8
ِۆڵەد ٚەرثگزێذ، ئەِەع ٌە رێگەی ٚەرگزرٕی فۆرِێىی ربیجەرەٚە،وە زەثێذ ٚاژۆثىزێذ ٌەالیەْ ئەٚ وەطەی وە ذٛێٕسوبرەوە ٌە ِبڵی 

ثە رەٌەفۆْ ثەذێٛوەری ذٛێٕسوبرەوەی ٌێ  ٚ زەِێٕێزەٚە، ٘ەرٚە٘ب پێٛیظزە طەرپەرػزیبر ٚێٕەیەن ٌە ِۆڵەرەوە ٘ەڵجگزێذ ٌە زۆطیەزا
ئبگبزارثىزێزەٚە. ذٛێٕسوبری وچ رۀٙب زەرٛأیذ ٌەِبڵی ذشِبٔی ثّێٕێزەٚە، ثە ِەرعێه پٍەی ٔشیىبیەرییەوەی )زرعە اٌمزاثە( ٌە 

 ( رێپەڕٔەوبد، ثە ٘ەِبْ رێٛػٛێٓ.4پٍە )
 

یسا زەگەڕێٕەٚە ثۆ ِبڵەٚە( ٔە٘برجٛٚ ثۆ ثەػی ٔبٚذۆیی، ئەگەر ذٛێٕسوبر عگە ٌە رۆژأی پؼٛٚی رەطّی )وە ذٛێٕسوبراْ رێ -9
 ثەذێٛوەری ذٛێٕسوبرەوە ئبگبزارزەوزێزەٚە.

ٚ گەڕأەٚە ثۆ ِبڵ ٌە وبری پؼٛٚی رەطّی یبْ وۆربیی ٘ەفزە،  پڕوززٔەٚەی فۆڕِی ربیجەد ثە ثەعێٙێؼزٕی ػٛێٕی ٔیؼزەعێجْٛٚ -15
 یسارە وبرگێڕیی ثەع ثە ِەثەطزی زڵٕیبثٛٚٔەٚە.وە وۆپیەن زەزرێزە ذٛێٕسوبر ٚ وبری گەڕأسٔەٚەی زە

رێگۀبزرێذ ثە چٛٚٔەژٚٚرەٚەی طەرزأیىبراْ ثۆ ثەػی ٔبٚذۆیی، ثەڵىٛ پێٛیظزە ٌە ٘ۆڵی پێؼٛاسیسا ذٛێٕسوبر ثجیٕزێذ زٚای  -13
ەگەر ٌە وەطبٔی ٔشیىی ٚ رێگە ثە ٘یچ پیبٚێه ٔبزرێذ طەرزأی ذٛێٕسوبری وچ ثىبد رۀٙب ئ ٚەرگزرٕی پێٕبص ٌە وەطی طەرزأىبر، 
 ٚ ئبگبزاروززٔەٚەی ثەذێٛوەرەوەی ثە ٔٛطزاٚی رەطّی. ثێذ، ئەٚیغ زٚای رۆِبروززٔی ٔبٚەوەی

ٚ وەطێه، رۀٙب ئەگەر ثۆ ٘ۀسێه زۆذی پێٛیظذ ٔەثێذ، ئەٚیغ ثە ٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ  رێگۀبزرێذ ثە چٛٚٔەژٚٚرەٚەی ٘یچ الیەْ -14
 ٘ۆثەوبٔسا.
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ٚ ئبییٕی ٌۀبٚ ثەػی ٔبٚذۆیی لەزەغەیە، ٘ەرٚە٘ب ٘ەڵٛاطیٕی  ٚ حشثی ڕٚ وۆثٛٚٔەٚەٚ چبالوییەوی طیبطیئۀغبِسأی ٘ەِٛٚ وۆ -15
 ٚ زیٛاری ثەػی ٔبٚذۆیی لەزەغەیە. پۆطزەرٚ الفیزەیەوی ثەزەر ٌە الیۀی ئەوبزیّی ٌۀبٚ ثەػی ٔبٚذۆیی

ەغەیە، ثەاڵَ زەوزێذ ثۆ پبراطزٕی ئبطبیؼی ثەػی ٔبٚذۆیی ٚ ژٚٚرەوبٔی ثەػی ٔبٚذۆیی لەز زأبٔی وبِێزای چبٚزێزی ٌۀبٚ راڕەٚ -16
 ٌە زەرەٚەی ثیٕبی ثەػی ٔبٚذۆیی وبِێزای چبٚزێزی زاثٕزێذ.

ٚ چٛٚٔی رەگەسی )ٔێز( ثۆ ثەػی ٔبٚذۆیی  پێٛیظزە طەرپەرػزیبرٚ وزێىبری پبوىەرەٚەی ثەػی ٔبٚذۆیی وچبْ ٌە رەگەسی )ِێ( ثٓ -17
 پێٛیظذ زا ٔەثێذ، ئەٚیغ زٚای ئبگبزاروززٔەٚەی ذٛێٕسوبراْ ٌە حبڵەرەوە.وچبْ لەزەغەیە، رۀٙب ٌە وبری 

 

 (: 9ِبززەی )

 پێٛیظزە ذٛێٕسوبر: -1

 ٚ ٔبثێذ ٘یچ رەفزبرێه ثٕٛێٕێذ، وە ٌە ئەزەثەٚە زٚٚرثێذ. ٚ وبرِۀسأی ٘ۆثەی ثەػی ٔبٚذۆیی ثگزێذ رێش ٌە ثەرپزص.( )أ

 ٚ ثەػەوەی ثىبد. راڕەٚٚ  پبرێشگبری ٌە پبوٛذبٚێٕیی ژٚٚر.( )ة

 ٚ وەٌٛپەٌی ربیجەری ژٚٚریغ ٌە ئەطزۆی ئۀساِبٔی ژٚٚرەوەزایە. پبرێشگبری ٌە طەرعەِی وەٌٛپەٌەوبٔی ثەع ثىبد، .( )د

 پبثۀسثێذ ثە وبری زیبریىزاٚ ثۆ گەڕأەٚەی ثۆ ثەع..( )پ

 جىزێذ پیؼبٔی ثساد.ٚ ٌە ٘ەر وبرێه وە زاٚای ٌێ ثبعی ربیجەد ثۆ ثەػی ٔبٚذۆیی ثەوبرثٙێٕێذ.( )ط

 ٚ چب رۀٙب ٌۀبٚ چێؼزربٔەزا ئبِبزەثىبد. چێؼذ.( )ػ

 ٌە وبری ثەعێٙێؼزٕی ثەع ئەگەر ثۆ رۆژێىیغ ثێذ، طەرپەرػزیبر ئبگبزارثىبد )عگە ٌە رۆژأی پؼٛٚ(. .( )خ

 ٚ ئبِێزە وبرەثبییەوبْ زٚای ثە عێٙێؼزٕی ثەػی ٔبٚذۆیی ثىٛژێٕێزەٚە. گؼذ گێۆپ.( )ز

ٚ  ٚ ئەطزۆپبویبْ پێٕبزرێذ ٚ ثشرثٛٚٔی ٘ەر وەٌٛپەٌێىی ثەػۀبٚذۆییەوبْ، اص ثىزێذ ثە رۀیبٚ ثە وۆ ثەراِجەر ذزاپىززْپزطٛذٛ.( )ژ
 ٔبػزٛأێذ ٌە ژٚٚرێىەٚە ثۆ ژٚٚرێىی رز ثڕٚاد رب وەٌٛپەٌەوە زەگەڕێٕزێزەٚە، یبْ ٔزذەوەی زەزرێذ.

ٚیظذ ثۆ ئۀغبِسأی ٘ەر چبالوییەوی زەطزەعەِؼی )گؼزی( ٌە ػٛێٕی  رەساِۀسیی طەرپەرػزیبر ٚەرثگیزێذ ٌە وبری ٘ەثٛٚٔی.( )ر
 ٔیؼزەعێجْٛٚ زا.

ٚ فۆرِی ربیجەد ثۆ  ٚ ذزاپجٛٔێه ٌۀبٚ ژٚٚر ٚوەٌٛپەٌە گؼزییەوبْ، طەرپەرػزیبر ئبگبزارثىبرەٚە  ٌە وبری ٘ەثٛٚٔی ٘ەر گزفذ .( )س
 ئەٚ ِەثەطزە پڕثىبرەٚە.

ٚ ٔبثێذ وەٌٛپەٌی ثۀزخ ٌە زٚای  ٚ پێساٚیظزییە وەطییەوبٔی ذۆی،  زْ ٌە وەٌٛپەيذۆی ثەرپزص ثێذ ٌە پبرێشگبریىز.( )ص
 وۆربییٙبرٕی وۆرطی ذٛێٕسْ ٌە ػٛێٕی ٔیؼزەعێجٛٚٔی عێجٙێێێذ.

 ٚ وبرەثبٚە ثگزێذ. زەطذ ثە ئبٚ .( )ع
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 ثۆ ذٛێٕسوبر لەزەغەیە: -5

وزٛپڕٚ ٔەذۆػیسا ٔەثێذ، یبْ ثٛٚٔی ٘ۆیەوی لبیٍىەر زٚای زٚای زاذظزٕی زەرگبی ثەع ثچێزە زەرەٚە، رۀٙب ٌە حبڵەری .( )أ
 ٚ عێگیزوززٔی رۆیؼزٕەوەی ٌە رۆِبری رەطّی زا. رەساِۀسیی طەرپەرػزیبری ثەع

 وەٌٛپەي ٌە ژٚٚرێىەٚە ثگٛاسێزەٚە ثۆ ژٚٚرێىی رز، یبْ ثیبٔگۆڕێذ..( )ة

 ٌەطەر زیٛار ثٕٛطێذ، یبْ ثشِبر زاثىٛرێذ..( )د

 بززەیەوی سیبٔجەذغ ثٙێٕێزە ٔبٚ ثەع.چەن، یبْ ٘ەر ِ.( )پ

 ٚ طەرەالیزی ربیجەد ٌە ژٚٚرەوبْ زاثٕێذ. رەٌەڤشیۆْ .( )ط

 ٔێزگەٌە ثٙێٕێزە ثەع. .( )ػ

 ٚ رەطغیً ثەرسثىبرەٚە. زۀگی رازیۆ .( )خ

 ٚ ٘ۆڵەوبٔی ثەع ثىێؼێذ. ٚ راڕەٚ  عگەرە ٌە ژٚٚر.( )ز

 طەیبرەی ربیجەد ثٙێٕێزەژٚٚرەٚە..( )ژ

 عۆرە ئبژەڵێه ثٙێٕێزەژٚٚرەٚە .٘ەر .( )ر

 پزص زەطزىبریبْ ثىبد.  ٚ ئبِێزی ثەػۀبٚذۆییەوبْ ثىبد، یبْ ثە ثێ یبری ثە وەٌٛپەي.( )س

 ٚ ثٕەِبوبٔی سأىۆ ثێذ. ٘ەر ٘ەڵظٛوەٚرێه وە ٔبٚثبٔگی ػٛێٕی ٔیؼزەعێجْٛٚ ثربرە ژێز پزطیبرەٚە، یبْ پێچەٚأەی زاثٛٔەریذ.( )ص

 ػۀبٚذۆییبٔەی وە ٘ەرزٚٚ رەگەس ٌەذۆزەگزێذ، زەرثىەٚێذ.ٚ ٌەٚ ثە ٌە ثبڵىۆْ.( )ع

 گەِە ئبگزیٕەوبْ یبْ ٘ەر ػزێىیغ وە ئبگزی ٌێجىەٚێزەٚە، ٌۀبٚ ثەع ثەوبرثٙێٕێذ..( )ؽ

 ئەٚ ئبِێزە وبرەثبییبٔەی وە رێگەپێسراٚٔیٓ، ثەوبرثٙێٕێذ. .( )چ

 ثٛٔەریزی سأىۆیە، ٘ەڵجگزێذ یبْ ٘ەڵجٛاطێذ.ٚ ٚێٕەیەن وە زژی ئبزاثی گؼزی ٚ زا ٚ گۆڤبر ٘ەرعۆرە پەررٛن.( )ی

 ئبِێزی وەطی، ثە ػێٛەیەن وە سیبٔی ٌێجىەٚێزەٚە، ذزاپجەوبرثٙێٕێذ..( )ڤ

 ٘ەر ٘ەٚاڵ یبْ ئبگبزاری یبْ ٔٛطزاٚێه ٘ەڵجٛاطێذ ربوٛ طەرپەرػزیبر رەساِۀس ٔەثێذ ٌە چٛارچێٛەی رێّٕبییەوبْ. .( )ع

 ٔەوەػیەٚە ذۆػجێذ، ٌەذۆی ثساد یبْ ثاڵٚثىبرەٚە.٘ەرعۆرە ثۆٔێه ئەگەر ثەالی ذبٚە .( )ؽ

 ٘ەر عٍٛثەرگێىی ٔەػیبٚ ٌە زەرەٚەی ژٚٚرەوەی ثپۆػێذ..( )ف

 ػٛێٕی ٔیؼزەعێجْٛٚ ثۆ ٘ەر ػزێه وە ثەزەرثێذ ٌە ئبِبٔغەوبٔی ئەَ پەیڕەٚە، ثەوبرثٙێٕێذ..( )ق
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 (: ٔیؼزەعێىززٔی ٘بٚیٕە:11ِبززەی )

زٚای ئبگبزاروززٔەٚەی ٌەالیەْ راگزایەریی ئەٚ فبوەڵزییبٔەی وە ذٌٛی ٘بٚیٕە یبْ ِەػمی ٘بٚیٕەیبْ ٘ەیە، یبریسەزەری طەرۆن 
ٚ گزٚپێىی رز وە طەرۆوبیەریی سأىۆ  فەرِبْ ثە پێسأی  ثەػی ٔبٚذۆیی  زەوبد ثۆ ئەٚ ذٛێٕسوبرأە ٌە ٘بٚیٓ زا، یبْ ٘ەر وەص

 ەرِبْ.رەساِۀسی ٌەطەر ثساد ثە ف

 

 (: رۆِبرەوبْ:11ِبززەی )

 ٌە٘ەِٛٚ ٘ۆثەیەوی ثەػی ٔبٚذۆیی پێٛیظزە ئەَ رۆِبرأە ٘ەثٓ: •

ٚ  ٚ ٔبٚٔیؼبٔی ثەذێٛوەر ٚ ٔبٚ ٚ ٔبٚٔیؼبٔی ٔیؼزەعێجْٛٚ ٚ لۆٔبغی ذٛێٕسْ ٚ ثەع ٚ طىٛڵ ٚ فبوەڵزی رۆِبری ٔبٚی چٛاریی ذٛێٕسوبراْ -1
 ژِبرە رەٌەفۆٔەوبٔیبْ.

 ٚ اٌزأذیز(. زٚاوەٚرٓ )اٌغیبة ٚ رۆِبری ٔە٘برٓ -5

 رۆِبری طەرزأىبراْ. -3

 ٚ پبرەی پێجژارزٔەوبٔیبْ. رۆِبری طەرپێچییەوبْ -4

 رۆِبری طەرزأی رەطّی. -5

 ٚ پێساٚیظزییەوبٔی ٔیؼزەعێجْٛٚ. ٚ ئبِێزٚ زەسگب رۆِبری وەٌٛپەي -6

 ثزێٓ ثۆ ثٕىەی رۀسرٚطزی یبْ ٔەذۆػربٔە.ٚ زە رۆِبرێه ثۆ ئەٚ ذٛێٕسوبرأەی وە رٛػی رٚٚزاٚ یبْ ٔەذۆػی زەثٓ -7

 

 ٚ طشا(: (: )ٌێپێچیٕەٚە15ِبززەی )

 یەوەَ: ٌێپێچیٕەٚە:

ٚ رێّٕبییە سأىۆییەوبْ، ثە ربیجەد پەیڕەٚٔەوززٔی ٘ەر ِبززە یبْ ثڕگەیەن ٌەَ پەیڕەٚە ثە طەرپێچی  پبثۀسٔەثْٛٚ ثە یبطب.( )أ
 ٘ەژِبرزەوزێ.

طەرپێچیەن زا، طەرپەرػزیبر یبْ چبٚزێز زٚای طەٌّبٔسٔی طەرپێچیەوە ٌێپزطزاٚی ٘ۆثە ئبگبزارزەوبرەٚە، ٌە وبری رٚٚزأی ٘ەر .( )ة
( وبرژِێززا راطزەٚذۆ ٌە زٚای 54ٚ زٚارزیغ ثۆ یبریسەزەری طەرۆن ٌە ِبٚەی ) ٚ ثەرسوززٔەٚەی ثۆ ثەڕێٛەثەر ثۆ ٌێىۆڵیٕەٚەی طەرەربیی

 گٛٔغبٚ. رٚٚزأی، ثە ِەثەطزی گزرٕەثەری رێٛػٛێٕی

 

 زٚٚەَ: طشا:

 ٚریبوززٔەٚە )اٌزٕجیە(ی سارەوی یبْ ٔٛطزاٚ. -أ

 ار(.ذئبگبزاروززٔەٚە )االٔ -ة

 طەرسۀؼزىززْ )اٌزٛثید(. -د



(5102 – 5102)رێبەری خوێندکاری زانکۆ   
 

75 
 

 پێجژارزْ )اٌغزاِە(، ئەٚیغ ثبررەلبی ئەٚ سیبٔە ِبزییەی وە گەیبٔسٚٚیەری. -پ

 ٌە ِبٔگێه سیبرز ٔەثێذ. ٚ ثێجەػىززْ ٌە ثەع ثۆ ِبٚەی وبری، ٌە ٘ەفزەیەن وەِزز ٔەثێذ -ط

 ٚ ٌە طبڵێىی ذٛێٕسْ سیبرز ٔەثێذ. ثێجەػىززْ ٌە ػٛێٕی ٔیؼزەعێجْٛٚ ثۆ ِبٚەیەن، ٌە ِبٔگێه وەِزز ٔەثێذ -ػ

 زەروززٔی ثە ػێٛەی وۆربیی ٌە ػٛێٕی ٔیؼزەعێجْٛٚ. -خ

 

 :ٚ زٚٚرزەذزێزەٚە ٌەَ حبڵەربٔەی ذٛارەٚە طێیەَ: ذٛێٕسوبر ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی ثێجەػسەوزێذ

 ٚ ذٛڕەٚػزی وۆِەڵ ٔەگٛٔغب. ئەگەر وبرێىی ئۀغبِسا ٌەگەڵ زاثٛٔەریذ (1

 ٚ ثێٙۆػىەر ٌۀبٚ ثەػی ٔبٚذۆییسا. ذٛارزٔەٚەی ِبزەی طەرذۆػىەر (5

 ٚ طەرپەرػزیبرأی ثەػی ٔبٚذۆیی. ٚ ئبژاٚە ٌە ثەػی ٔبٚذۆیی، یبْ زەطزسرێژیىززٔەطەر فەرِبٔجەراْ ٔبٔەٚەی ػەڕ (3

 ربٚأێه، یبْ وەرٕێه زژی ػەرەف.حٛوّسراثێذ ثە  (4

 

 چٛارەَ: رێٛػٛێٕی ربیجەد ثە زەروززٔی طشا:

 ٚ زەطەاڵد زەثێذ. ٚ عێگیزوززٔی طشاوبْ ثە پێی ربیجەرّۀسی طەپبٔسْ ( )أ

 زەثێذ لەثبرەی طشاوە ٌەگەڵ لەثبرەی طەرپێچییەوە ثگٛٔغێذ، پێؼیٕەٚ ثبرٚزۆذی طەرپێچییەوەع ٌەثەرچبٚزەگیزێذ. ( )ة

ثێذ ذٛێٕسوبر زٚٚ طشای ثەطەرزا ثظەپێٕسرێذ ٌەطەر یەن طەرپێچی، ثەاڵَ ٘ەروبرێه سیبٔی ِبززی ٘ەثێذ ئەٚا پێی ٔب ( )د
 زەثژێززرێذ )غەراِەزەوزێذ( ثبررەلبی سیبٔەوە ثە رەٚاٚی، ٚارە گێڕأەٚەی پبرەوە ثۆ زۆذی عبرأی.

 ا زەوبد.یبریسەزەری طەرۆن ئەٚە زیبریسەوبد، ٌێىۆڵیٕەٚە ٌە ثبثەرەوەز ( )پ

 ػ( زەوبد.-( ثڕگەوبٔی )أ15/5یبریسەزەری طەرۆن ٚاژۆ ٌەطەر طشاوبٔی ِبزەی ) ( )ط

ٚ  ٘یچ وبَ ٌەٚ طشایبٔە ٔبطەپێٕسرێٓ رب ٌێىۆڵیٕەٚە ثە ػێٛەیەوی ٔٛطزاٚ ٔەوزێذ، ئەٚیغ ٌە رێگەی ٚەرگزرٕی  ٚرەی ذٛێٕسوبر ( )ػ
ەگەر ذٛێٕسوبر زٚای ئبگبزاروززٔەٚەی ثە ٔٛطزاٚ ئبِبزۀەثٛٚ ثۆ ٌێىۆڵیٕەٚە ِۆڵەرپێسأی ِبفی ثەرگزیىززٔی ٌە ذۆی، ٌە ثەراِجەرزا ئ

ئبِبزەثٛٚٔی ذۆی ثڕیبری ٌەطەر زەزرێذ، وە ثە ػێٛەی پێؼٕیبس   ٚ ثەثێ ٘یچ پبطبٚێىی لبیٍىەر، ئەٚا ِبفی لظەوززٔی ٔبِێٕێذ  ثەثێ
 ئۀغِٛۀی سأىۆٚە زەثێذ.ثەرسزەوزێزەٚە ثۆ یبریسەزەری طەرۆن، ثێغگە ٌە ثڕگەی )خ( وە ٌەالیەْ 

ثڕیبری وۆربیی ربیجەد ثە طشا ٌە ربثٍۆی ئبگبزارییەوبْ )ٌٛحە االػالٔبد(ی ثەع ٘ەڵسەٚاطزێذ ثۆ ِبٚەیەن وە ٔبثێذ وەِزز  ( )خ
 ثێذ ٌە ٘ەفزەیەن.

 ٚ ثڕیبری وۆربیی ئبگبزارزەوزێزەٚە. وەطٛوبری ذٛێٕسوبر ٌە طەرپێچییەوە ( )ز

ٚ ثەڕێٛەثەریغ  ٚ ثەػەوەی، ٚ ٚێٕەیەویغ زەزرێزە راگزایەریی فبوەڵزی وەطیی ذٛێٕسوبرزا زەپبرێشرێذ، ثزیبرەوە ٌە زۆطیەی  ( )ژ
 راطزەٚذۆ وەطٛوبری ذٛێٕسوبر ثە ٔٛطزاٚ ئبگبزارزەوبرەٚە.
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سەزەری طەرۆن، ( رۆژ ٌە زٚای ئبگبزارثٛٚٔی ٌە ٔبٚەڕۆوی ثڕیبرەوە ٌە ثەرأجەر یبری15ٍُ(ی ٘ەیە ٌە ِبٚەی )ظذٛێٕسوبر ِبفی )ر ( )ر
 ٚ ئەٚوبرە ثڕیبرەوە وۆربیی زەثێذ. وە ٌە حبڵەری پێٛیظذ ثەرسزەوزێزەٚە ثۆ ئۀغِٛۀی سأىۆ

 الیۀێه ِبفی رێٙەڵچٛٚٔەٚەی ٔیە.ٍُ( ٘یچ ظئەٚ ثڕیبرأەی یبریسەزەری طەرۆن زەیبٔساد وۆربییٓ، زٚای وۆربییٙبرٕی ِبٚەی )ر ( )س

 :(: وۆربییٙبرٕی ٔیؼزەعێج13ِْٚٛبززەی )

 ٌەَ ثبرأەی ذٛارەٚە ٔیؼزەعێجْٛٚ وۆربیی زێذ: -1

 وۆربییٙبرٕی ٘ەر طبڵێىی ذٛێٕسْ. -أ

 پبػگەسثٛٚٔەٚەی ذٛێٕسوبر ٌە ٚەرگزرٕی ػٛێٕی ٔیؼزەعێجْٛ، یبْ زٚاذظزٕی ذٛێٕسْ، زٚای رێپەڕأسٔی رێٛػٛێٕی یبطبیی. -ة

 طشازأی ذٛێٕسوبر ثۆ ِبٚەی ٚەرسێىی ذٛێٕسْ یبْ سیبرز. -ط

ٚ فۆرِی  ظزە ٌەطەر ذٛێٕسوبر ٌەوبری  وۆربییٙبرٕی ِبٚەی ٔیؼزەعێجٛٚٔسا ژٚٚر ٚوەٌٛپەٌەوبٔی ثسارەٚە ثە وبرگێڕی، پێٛی -5
 ربیجەری ثۆ پزثىزێزەٚە )اطزّبرە االطزالَ ٚاٌزظٍیُ(.

 ثبررەلبی وەِٛوٛڕییەوە ثەرپزطە. ٌەوبری ٘ەثٛٚٔی ٘ەر وەِٛوٛڕییەن، ذٛێٕسوبر -3

 (:14ِبززەی )

طەر ثەڕێٛەثەرایەریی ثەػۀبٚذۆییەوبْ طباڵٔە ٌە طەرەربی زەٚاِەٚە، ذٛێٕسوبراْ ٌە ٔبٚەڕۆوی ئەَ رێّٕبییبٔە پێٛیظزە ٌە
 رێگەی ئۀغبِسأی طیّیٕبری گؼزی.ئبگبزارثىبرەٚە، ٌە 

 (: 15ِبززەی )

 ی رز زەوزێذ. ٚ عێجەعێىزاٚەوبٔ پەیٛۀسیسارٚ رێّٕبییە  ثۆ ٘ەر رێىبرێىی رزی پێٛیظذ وە ٌەَ پەیڕەٚەزا ثبطٕەوزاٚە وبر ثە یبطب

 (:16ِبززەی )

ٚ ئبگبزاروززٔەٚەی ذٛێٕسوبراْ ٌە ٔبٚەڕۆوەوەی ٌە  وبر ثەَ رێّٕبییبٔە زەوزێذ ٌە زٚای پەطۀسوززٔی ٌەالیەْ ئۀغِٛۀی سأىۆٚە،
 رێگەی ٚێجظبیزی سأىۆٚە.

 

 ئەَ پەیڕەٚە:

ٔبٚٔیؼبٔی )طیظزّی ٔبٚذۆیی ثەػۀبٚذۆییەوبٔی سأىۆی راپەڕیٓ( ٌەالیەْ )َ.٘ێّٓ ( ثە 5114 - 5113طەرەرب ٌە طبڵی ذٛێٕسٔی )
ٚ فەرِبٔی یبریسەزەری  ٚ ثەڕێٛەثەری وبرٚثبری یبطبیی سأىۆ گەاڵڵەوزاثٛ، زٚارز ٌەطەر راطپبرزە رەطٛڵ ِٛراز( ِبِۆطزبی ثەػی یبطب

ٚ ٘ەِٛاوززٔەٚەی پێىٙبد، وە ٌەالیەْ )َ.رەٚا وبوەڕەع   طەرۆوی سأىۆ ثۆ وبرٚثبری ذٛێٕسوبراْ ٌیژٔەیەن ثۆ پێساچٛٔەٚە
ٚ زٚای راٚێژ ٌەگەڵ )یبریسەزەری طەرۆوی سأىۆ ثۆ وبرٚثبری ذٛێٕسوبراْ، راگزی فبوەڵزیی  طەیسِیٕە(ەٚە طەرۆوبیەری زەوزا،

ٚ ثەِغۆرە  ایی( ٘ەِٛاروزایەٚەسأظزەِزۆڤبیەرییەوبْ، ثەڕێٛەثەرایەرییەوبٔی: ثەػۀبٚذۆییەوبْ، وبرٚثبری یبطبیی، وبرٚثبری زار
 ئبِبزەوزا.
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 ی ذٛێٕسوبراْیی چبالوئەٌجِٛ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54/4زیّۀێ  ٌە چبالکی ذٛێٕسکبراْ ٌە یبزی   

ی ذٛێٕسکبرأی ثەػی ثبیۆٌۆعی یزیّۀێ  ٌە چبالک  
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(5114-5113زیّۀێ  ٌە ِەراطیّی ئب٘ۀگی زەرچٛٚأی سأکۆ )  

 ذٛێٕسکبراْ ػبزِبٔٓ ثە زەرچٛٚٔیبْ ٚ ٚەرگزرٕی ثڕٚأبِە ٌە سأکۆی راپەڕیٓ

ڕ٠ٓسأىۆٜ راپٗ ٌٗ رگزرٕٝ ثڕٚأبِٗرچ١ٔٚٛبْ ٚ ٖٚزٖ ذٛێٕسوبراْ ػبزِبٔٓ ثٗ  
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 ی سأىۆیٔس ی ٔبٖٚ وزێجربٔٗ
طەرعەَ ثەر٘ەِەوبٔی ثیزی ِزۆڤی رێسا زەپبرێشرێیذ. ثە وزێجربٔە: زەسگبیەوی ڕۆػٕجیزی وۆِەاڵیەری پەرٚەرزەیی فێزوززٔی گؼزی یە، 
 ثەراِجەر ڕاژەی ذٛێٕەراْ زەوبد.  طیظزەِێىی ڕێىٛ پێه ڕێىسەذزێذ.ثە وەِززیٓ ِبٚەٚ ٚ ئبطبٔززیٓ ػێٛەٚ ثێ

 کبٔی کزێجربٔٗ: رک ٚ ئبِبٔغٗ ئٗ

 زێذ.رثگی طٛزیبْ ٌێٖٛ  ئبطبٔززیٓ ػێٖٛ  رب ثٗ  کبٔی کزێجربٔٗ رچبٖٚ ڕێکرظزٕی  طٗ -1

 کبْ. ییٗ رزٖ رٖٚ پٗ  ی سأظذ ٚ سأیبریٗ رچبٖٚ طٗ  یؼزٓ ثٗ طزگٗ راْ ثۆ زٖ ئبطبٔکبری ٚ ڕێٕیؼبٔسأی ذٛێٕٗ -5

 عیبعیبکبٔسا.  ثٛارٖ  ٌٗ  ٖٚ ٔغبِسأی رٛێژیٕٗ طزی ئٗ ثٗ ِٗ  راْ ثٗ کبزیّی ثۆ رٛێژٖ ی ئٗ رچبٖٚ رکززٔی طٗ ثٗ طزٗ زٖ -3

 . ٖٚ ٛٔغبٚ ثۆ ذٛێٕسٔٗػێکی گ رکززٔی کٗ ثٗ طزٗ زٖ -4

 پێٕبٚ   کبٔی رز ٌٗ ػزیفیٗ سگب ِٗ ٚ زٖ  ڵ کزێجربٔٗ گٗ ٔگی ٌٗ ِب٘ٗ ی ٘بٚکبری ٚ ٘ٗ ڵٗ زرٚطزکززٔی ڕایٗ -5

 راْ. ی سیبرز ثۆ ذٛێٕسکبراْ ٚ ذٛێٕٗ رچبٖٚ ی طٗ ٖٚ زۆسیٕٗ

  ، رییب پێساٚیظییزیٗ کبٔی کزێجربٔییٗ رچبٖٚ کڕیٕییی طییٗ یییساکززْ ٚ کبری پٗ کبْ ٌییٗ ڵزی ٚ طییکٛڵٗ ڵ فبکییٗ گییٗ ٔگی ٚ ڕاٚێژکییززْ ٌٗ ِب٘ییٗ ٘ٗ -6
 رثکزێٓ. ثٗ طزٗ کبٔی ذٛێٕسکبراْ ٚ ِبِۆطزبیبْ زٖ کبزیّیٗ ئٗ

 

 کبٔی کزێجربٔٗ: ػٗ ثٗ

طییزی  ثٗ ِٗ  ع ثییٗ ِییٗ ئٗ  کبٔی کزێجربٔییٗ رچبٖ پێڕطییزکززْ ٚ پییۆٌێٕکززٔی طییٗ  طییزێذ ثییٗ ڵسٖ ٘ٗ  ػییٗ ثٗ  ِییٗ ػییی پێڕطییذ ٚ پییۆڵێٕکززْ: ئٗ ثٗ-1
کی  یٗ ػیێٖٛ ٘ێٕیذ، ثٗ کبرزٖ ( ثی999ٗکٛ  ریبٖٚ 111)  ژِیبرٖ  یی( ٌیٗ ٔسی سأکۆِبْ طیظزّی )زیٛی زٖ ی ٔبٖٚ . کزێجربٔٗ ٖٚ ٚ رٛێژیٕٗ  ٖٚ ذٛێٕسٔٗ

َ  ِیبٔغی ئیٗکبْ. ئب رچبٖٚ پێی سِبٔی طٗ ڵ پۆٌێٓ ثٗ گٗ کبْ ٌٗ رچبٖٚ ری طٗ پێی ثبثٗ پۆٌێٓ ثٗ  ثزیزیٓ ٌٗ  کٗ  یٗ گؼزی زٚٚ پۆٌێٕکززّٔبْ ٘ٗ
 ِززیٓ کبرسا. کٗ  کبْ ٌٗ رچبٖٚ ی طٗ ٖٚ ثۆزۆسیٕٗ  کبرئبطبٔیٗ  ٔسکززٔٗ پۆٌێٕجٗ

ڕێگیییبی   ٔیییسی سأکیییۆ ٌیییٗ ی ٔبٖٚ کیییبد ثیییۆ کزێجربٔیییٗ کبْ زٖ رچبٖٚ ییییساکززٔی طیییٗ رػیییزی پٗ رپٗ طٗ  ییییٗ کٗ َ یٗ یساکززْ:ئیییٗ ی پٗ کیییٗ یٗ-5
  کیڕیٓ ٌیٗ  ٌٗ  کبٔی رز ثزیزیٗ رچبٖٚ یساکززٔی کزێت ٚ طٗ کی پٗ رٖ الَ ڕێگبی طٗ رز، ثٗکبٔی  ڵ کزێجربٔٗ گٗ ٌٗ  ٖٚ ػکززْ،گۆڕیٕٗ کڕیٓ،پێؼکٗ

 کزێٓ.  ی پێڕطذ ٚ پۆڵێٓ زٖ کٗ ی یٗ کبْ ئبڕاطزٗ رچبٖٚ ِٛٚ طٗ یساکززٔیبْ ٘ٗ کبْ، زٚای پٗ ٔیٗ ِٗ سگب چبپٗ زٖ

رأی سأکۆِیبْ ٚ  ذٛێٕیسکبراْ ٚ ریٛێژٖ  ثیٗ  کبٔی کزێجربٔیٗ رچبٖٚ طیٗپێیسأی   طیزٓ ثیٗ ڵسٖ ٘ٗ  ییٗ کٗ َ یٗ رأی ئٗ رِبٔجٗ ػی ذٛاطزٓ: فٗ ثٗ-3
د ڕێکریزاٖٚ، زٚٚ  کی ربیجٗ ٔس یبطب ٚ ڕێّٕبییٗ ی چٗ گٛێزٖ ثٗ  ػٗ َ ثٗ ذٛاسیبراْ، ئٗ  کبْ ٌٗ رچبٖٚ ی طٗ ٖٚ رگزرٕٗ ٘ب ٖٚ ٚرٖ ی سأکۆ ٘ٗ ٖٚ رٖ زٖ

ی  ٖٚ کبْ ثۆ ذٛێٕسٔیٗ رچبٖٚ پێسأی طٗ  ٌٗ  ثزیزی یٗ  ٘ب ذٛاطزٕی ٔبٚذۆ کٗ رٖٚ کۆ، ٘ٗی سأ ٖٚ رٖ کی ثۆ زٖ رٖ ، ذٛاطزٕی زٖ یٗ عۆر ذٛاطزٓ ٘ٗ
 . ٘ۆڵی کزێجربٔٗ  ٌٗ

یەوێىە ٌەثەػەوبٔی وزێجریبٔە ئەَ ثەػیە ٘ەڵسەطیزێذ ثە ثەری رێگیزرٓ ٚ چیبن ویززٔەٚەی ئەٚ طیەرچبٚأەی -ثەػی ثەری رێگزرٓ: -4
 وە زڕاْٚ ٚ ٌە وەڵه وەٚرْٛٚ.

گیزٚٚپ ییبْ   ریٛأٓ ثیٗ ذٛێٕیسکبراْ زٖ  ، کیٗ رکزاٖٚ طیزجٗ زٖ  ٖٚ ٔسی سأکۆِیبْ ٘یۆڵی ذٛێٕسٔیٗ ی ٔبٖٚ ٔبٚ کزێجربٔٗ  ەٚە: ٌٗ٘ۆڵی ذٛێٕسٔ -5
 ْ.  ٔغبِجسٖ ئٗ  ٖٚ ٚ ذٛێٕسٔٗ  ٖٚ طی رٛێژیٕٗ کٗ ربکٗ
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  ، ٌیٗ رکزاٖٚ طیزجٗ ێذ ثیۆ ذٛێٕیسکبراْ زٖرٔ ٚ ٘ێێیی ئیٕزیٗ  ری رێساییٗ ی کۆِپیٛریٗ ٔسیّبْ ربلیگیٗ ی ٔبٖٚ : کزێجربٔٗ رٔێزی کزێجربٔٗ ئیٕزٗ -6
ٔبٚ  ڕاْ ثیٗ ئبطیبٔی گیٗ  ریٛأٓ ثیٗ راْ زٖ زأیزاْٚ ٚ ذٛێٕیٗ  رأٗ َ کۆِپیٛرٗ ر ئٗ طٗ ٌٗ  کبٔی کزێجربٔٗ ِٛٚ کزێجٗ ئێظزبزا پێڕطذ ٚ پۆڵێٕی ٘ٗ

 ْ.  ػی ذٛاطزٓ زاٚا ثکٗ ثٗ  یبْ ٌٗ کٗ ی پۆڵێٕٗ ْ ٚ سٔغیزٖ کبٔسا ثکٗ پێڕطزی کزێجٗ

کبٔی  ٚرٖٛٚ ی سأکیۆ پیؼیکٗ ک کزێجربٔیٗ ٚثکبد ٚ ٖٚ یڕٖ ٌکززۆٔی پیٗ ٌۆگی ئیٗ ریٗ سٚٚرزیٓ کبد طیظیزّی کٗ  ثٗ  ٚڵسایٗ ٘ٗ  ِبْ ٌٗ کٗ بٔٗکزێجر
 ٔغبِساد. کبْ ئٗ رچبٖٚ ی طٗ ٖٚ رگزرٕٗ ی ذٛاطزٓ ٚ ٖٚ ٚرٛٚ پڕۆطٗ طیظزّێکی پێؼکٗ  عیٙبْ ثٗ

ِٛٚیبْ  ک زیبری،٘یٗ رگزرٕی کزێت ٖٚ کبری کڕیٓ یبْ ٖٚ َ/ ٌٗ کٗ گیزێذ؛ یٗ رزٖ طذ طٛٚزی ٌێٖٛ ثٗ ثۆ زٚٚ ِٗ  َ کۆگبیٗ : ئٗ کۆگبی کزێربٔٗ -7
 رسا پۆڵێٓ ثکزێٓ.  رفٗ ٔشیکززیٓ زٖ  گزێٓ رب ٌٗ ڵسٖ ٘ٗ  کۆگبی کزێربٔٗ  ٌٗ

 . یٗ ٚ کۆپی سیبزِبْ ٘ٗ  زأٗ  ی کٗ رچبٚأٗ ٚ کزێت ٚ طٗ ِٛٚ ئٗ ڵگزرٕی ٘ٗ َ/ ٘ٗ زٖٚٚ
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 (5116-5115سأىۆی راپەڕیٓ ثۆطبڵی ذٛێٕسٔی ) ِێزیژرۆژ

 

 وبرٔبِە ثەرٚار رۆژ ژ
1/9/5115 طێ ػەِّە 1  (5116-5115طەرەربی زەطزپێىززٔی طبڵی ٔٛێی ذٛێٕسْ ) 

5/9/5115 چٛار ػەِّە 5   ذٛێٕسٔی طبڵی ثۆ زٚٚەَ ذٌٛی ربلیىززٔەٚەی پێىززٔی زەطذ 
(5114-5115). 

19/9/5115 ػەِّە 3  یەوەَ رۆژی زەطذ پێىززٔی ذٛێٕسْ 

ػەِّە پێٕظ 4  55/11/5115  (5115-5114ئب٘ۀگی زەرچٛأی طبڵی ) 

 ٘ەیٕی 5
 پێٕظ ػەِّە

55/15/5115  
31/15/5115  

 پؼٛی سطزبٔە

5/1/5116 ػەِّە 6  زەطذ پێىززٔەٚەی زەٚاَ 

ػەِّە زٚٚ 7  55/1/5116  
ٚپزاوزیىی ( ثۆ ئەٚ ثەع ربلیىززٔەٚەی وۆربیی وۆرطی یەوەَ)ریۆری 

ٚطىٛاڵٔەی یبطبی )وۆرص( پەیڕەٚ زەوەْ، ثۆ ئەٚ ثەع ٚ طىٛاڵٔەی 
 پەیڕەٚی یبطبی طباڵٔە)طٕٛی(زەٚاَ ئبطبیی زەثێذ.

6/5/5116 ػەِّە 8  زەٚاِی ئبطبیی زرێژەی زەثێذ 

 ٘ەیٕی 9
ػەِّە پێٕظ  

11/3/5116  
54/3/5116  

 پؼٛی ثە٘برە

56/3/5116 ػەِّە 11  پێىززٔەٚەی زەٚاَزەطذ  

54/4/5116 یەک ػەِّە 11  راپەڕیٓ سأىۆی ڕۆژی سأىۆٚ ػە٘یسی ڕۆژی 

58/5/5116 ػەِّە 15 ربلیىززٔەٚەی وۆربیی )طباڵٔەٚ وۆرطەوبْ( )ذٌٛی یەوەَ( ثۆگؼذ  
 طىٛڵ ٚ ثەػەوبْ

1/7/5116 ٘ەیٕی 11  زەطذ پێىززٔی پؼٛی ٘بٚیٕە ثۆِبٚەی زِٚٚبٔگ 
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 ی سأکۆیرۀسرٚطزثٕکەی 
ْ( ٌە  143طزی سأکۆ ثە ٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ ثەڕێٛەثەرایەریی گؼزیی رۀسرٚطزی راپەڕیٓ ثە فەرِیبٔی سأکیۆیی ژِیبرە )ثٕکەی رۀسرٚ  

 ( کزایەٚە، کە طەر ثە طکٛڵی پەرطزبرییە.1/4/5115رێکەٚری )

 

 ئبِبٔغی کززٔەٚەی ثٕکەکە:

رۀسرٚطیییزییە گزٔگییییسأە ثە رۀسرٚطیییزیی ذٛێٕیییسکبراْ ٚ طیییزبفی سأکیییۆ، ئەِەع ثە ریییبیجەد ٚەک ئبِیییبٔظ ٌە کیییززٔەٚەی ئەَ ثیییٕکە 
فزیییبگٛسارییە طییەرەربییەکبْ حییبڵەرە کزٛپڕەکییبٔی رۀسرٚطییزی. ٘ەرٚە٘ییب ٔبٚۀییسێکی را٘ێٕییبْ ٚ پشیؼییکی زەثێییذ ثییۆ ذٛێٕییسکبرأی 

 پەرطزبریی ٚ ثبیۆٌۆژی ٚ کیّیب.

 

 ْ:طٛٚزِۀس ثْٛٚ ٌە ذشِەرگٛسارییەکب

٘ەر ِبِۆطییزب ٚ فەرِییبٔجەر ٚ ذٛێٕییسکبرێ ، ِییبفی طییٛٚزِۀسثٛٚٔی ٘ەیە ٌە چبرەطییەر ٚ ذشِەرگٛسارییەکییبٔی ثییٕکەکە، ئەٚییییغ زٚای 
 طەٌّبٔسٔی ثە ثەڵگۀبِەیە کە ئەٚ کەطە ٌە طزبف ٚ ذٛێٕسکبرأی سأکۆی راپەڕیٕە.
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 رێّٕبیی گؼزی
ٔیبٚی  ،ٔبثێیذ ثە٘ییچ ػیێٛەیەن ٚ ٌە٘ییچ ػیٛێٓ ٚ وبرێیه ،یبطیبوبٔی ٚاڵد ٚ سأىیۆ ثێیذٌەطەرذٛێٕسوبر پێٛیظزە پبثۀسی طیەرعەَ -1

 سأىۆٚ ِبِۆطزبوبْ ٚ فەرِبٔجەرأی ٌەوەزار ثىبد.

 پێٛیظزە ذٛێٕسوبر ڕەٚػزی ثەرس ثٕٛێٕێذ، ٚ ٌە ٘ەِٛٚ وبد ٚ ػٛێٓ ٚچبالوییەوىسا ڕەفزبری ػبیظزە ثربرەڕٚٚ.-5

 ٌە٘ەطزی ٘بٚڕێىبٔی ثگزێذ ٚ ثە٘یچ عۆرێه طٛوبیەری ثە٘یچ ثیزٚثۆچٛٔێه ٔەوبد.پێٛیظزە ٌەطەر ذٛێٕسوبر رێش -3

 ٘ەرٚە٘ب ٘ەڵظٛوەٚری عٛاْ ثەراِجەرثە فەرِبٔجەرأی سأىۆ پێؼىەع ثىبد. ،پێٛیظزە ٌەطەر ذٛێٕسوبر ڕێش ٌەِبِۆطزبوبٔی ثگزێذ-4

 ٚػی سأىۆ.ٔبثێذ ٘یچ رەفزبرێه ثٕٛێٕێذ وەثجێزە ِبیەی ػێٛأسْ، یبْ رێىسأی ڕە -5

پۆػییبوی گٛٔغییبٚ ثىییبرەثەری ٚ ذییۆی ثەزٚرثگزێییذ ٌە٘ەِییٛٚ عییً ٚ  ،پێٛیظییزە ذٛێٕییسوبری سأىییۆ ثییبیەخ ثەزیییّەْ ٚرٚذظییبری ثییساد -6
 ثەرگێىی ٔبِۆٚ ٔەػیبٚ.

 ، یبْ ذٛارزْ ٚذٛارزٔەٚەی لەزەغەوزاٚ ثەوبرثٙێٕێذ. ٔبثێذ ذٛێٕسوبر ثە٘یچ ػێٛەیەن ٌۀبٚ سأىۆ عگەرە ثىێؼێ-7

پێٛیظزە ذٛێٕسوبر ٌەوبری زیبریىزاٚزا ٌە٘ۆڵی ذٛێٕسْ ئبِبزەثێیذ ٚثە٘ییچ پبطیبٚێه زٚأەوەٚێیذ، ٘ەرٚە٘یب ٌەربلیىززٔەٚەویبْ ٚ  -8
 طەرعەَ چبالوییە سأظزییەوبٔسا.

 ٚأەذٛێٕسٔسا. ٌەوبری  ثچڕێٕێپێٛیظزە ذٛێٕسوبر ِۆثبیً یبْ ٘ەرپەیٛۀسییەوی رز ٌەگەڵ زەرەٚەی ٘ۆڵی ذٛێٕسْ  -9

ثێذ ذٛێٕسوبر ٘ییچ عیۆرە ئیبِێز ییبْ ئبِڕاسێیه ٌەگەڵ ذیۆی ثٙێٕێیزە سأىیۆ، وەثجێیزە ٘یۆی ِیبیەی سییبْ گەیبٔیسْ ثەوەٌیٛپەي ٚ ٔب -11
 ثەع.،فبوەڵزی، طىٛڵ ،ػزەوبٔی رزی ٔبٚ ثبڵەذبٔەی سأىۆ

  ەڵظیٛوەٚریبْ ٌەگەڵیسا ثەپێیی رێّٕبییەویبْ ٘ ،پێٛیظزە ذٛێٕسوبری سأىیۆ پبرێشگیبری ٌەطیەرعەَ وەٌٛپەٌەویبٔی ٔیبٚ سأىیۆ ثىیبد -11
 ثىبد.

پێٛیظیزە ثە٘ەِیٛٚ ػیێٛەیەن پبرێشگیبری ٌەژییٕگەی ،پبوڕاگزرٕی ٘ۆڵ ٚ ػٛێٕەوبٔی رزی سأىۆ ئەروی طەرػبٔی ذٛێٕسوبری سأىۆیە -15
 سأىۆ ثىبد.

 ذٛێٕسوبر وێؼەٚ زاٚاوبرییەوبٔی ٌەڕێگەی ٔٛێٕەری گزٚپەوبٔەٚە زەگەیۀێزە ثەع. -13
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 ئبِبزۀەثْٛ )غیبثبد(رێّٕبیی 
 ئبِبزۀەثٛٚٔی ذٛێٕسوبراْ ثە پێی)غیبة( یەوێىە ٌەٚ ثبثەربٔەی وە سۆر گزٔگی پێسەزرێذ ٌە سأىۆ، ٘ەژِبروززٔی ڕێژەی  ٔە٘برٓ   

ی ئەٚا یبطبیەن زەثێذ وە ٌەالیەْ ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚە زەروزاٚە، ثۆیە ٘ەر ذٛێٕسوبرێه ڕێژە ئبِبزۀەثٛٚٔی ثگبرە ڕێژەی یبطبی

 وزێذ.ەثەپێی یبطب ِبِەڵەی ٌەگەٌسا ز

(ی طییبڵی 1( ٌە رێّٕبییەوییبٔی ٚەسارەرییی ذٛێٕییسٔی ثییباڵٚرٛێژیٕەٚەی سأظییزی  حىییِٛەری ٘ەرێّییی وٛرزطییزبْ ژِییبرە )13ثەپێییی ِییبززەی )
یبْ رۆژأی زەٚاِی  طیبڵ  ،٘ەرذٛێٕسوبرێه وەڕێژەی غیبثی ٌە وۆی گؼزی ٚأەوبٔی طبڵ ،( ٚە ٔبِیٍىەی وۆوزاٚەی رێّٕبییەوبٔی 5119)

ئەٚەی ِیبفی ریبلیىززٔەٚەی ٘ەثێیذ راطیزەٚذۆ ثە   ئەٚا ٌەٚ طیبڵەزا ثەثیێ ،: ثە پبطیبٚ رێپەڕثىیبد15: ثێ پبطیبٚ  ٚە ٌە 11 ٌە رێژەی
 زازۀزێذ. ٚوەٚرٛ

 وبرژِێزەوبٔیغ ثەَ ػێٛەیە حیظبة زەوزێذ:
 :( زٚٚ وبرژِێز زەذٛێٕسریٓ ٌە٘ەفزەیەوسا5ئەٚ ثبثەربٔەی  وە )-1

 وۆرطبد طباڵٔە
 (:5)     وبرژِێز ٔە٘برٓ = چٛار(4ثۆ ) -1
 (:11) وبرژِێز ٔە٘برٓ = ٘ەػذ (8ثۆ ) -5

 

 (:5)  (زٚٚ وبرژِێز ٔە٘برٓ =5ثۆ ) - أ
 (:11)  وبرژِێز ٔە٘برٓ = چٛار(4ثۆ ) - ة

 
 

 ( طێ وبرژِێز زەذٛێٕسریٓ ٌە٘ەفزەیەوسا:3ئەٚ ثبثەربٔەی  وە )-5

 وۆرطبد طباڵٔە
 (:5وبرژِێز ٔە٘برٓ =) ػەع (6ثۆ ) -1
 (:11وبرژِێز ٔە٘برٓ =) زٚاسزە (15ثۆ ) -5

 

 (:5( طێ وبرژِێز ٔە٘برٓ =)3ثۆ ) - أ
 (:11وبرژِێز ٔە٘برٓ =) ػەع( 6ثۆ )  -ة      

 
 

 گزٔگززیٓ رێکبرەکبْ ٌە ثبرەی ٔە٘برٕی ذٛێٕسکبراْ ثۆ ذٛێٕسْ
%(ی کۆی کبرژِێزەکبٔی طبڵی ذٛێٕسْ، 5گەیؼزە ڕێژەی )٘ەر کبد ذٛێٕسکبر ڕێژەی ئبِبزۀەثٛٚٔی ٌە ثبثەرێکی زیبریکزاٚ  -1

 پێٛیظزە ثە ٔٛطزاٚێ  ٚػیبر ثکزێزەٚە.
%(ی کۆی کبرژِێزەکبٔی طبڵی ذٛێٕسْ، 7.5٘ەر کبد ذٛێٕسکبر ڕێژەی ئبِبزۀەثٛٚٔی ٌە ثبثەرێکی زیبریکزاٚ گەیؼزە ڕێژەی ) -5

 پێٛیظزە ثە ٔٛطزاٚێ  ئبگبزارکززٔەٚەی طەرەربیی ثۆ زەرچێذ.
%(ی کۆی کبرژِێزەکبٔی طبڵی ذٛێٕسْ، 11بد ذٛێٕسکبر ڕێژەی ئبِبزۀەثٛٚٔی ٌە ثبثەرێکی زیبریکزاٚ گەیؼزە ڕێژەی )٘ەر ک -3

سأظزی ربیجەد ثە ذۆی  ٚ ٌەَ کبرەزا ذٛێٕسکبر زەثێذ ٌە ثەػی پێٛیظزە ثە ٔٛطزاٚێ  ئبگبزارکززٔەٚەی کۆربیی ثۆ زەرچێذ.

 ثۆی زأزاٚە. طشایبٔەیە٘برٕی رێجپەڕێذ پبثۀس زەثێذ ثە ئەٚ ثەڵێٕٕبِەیەک پڕ زکبرەٚە کە ئەگەر رۆِبری ٔ

%(ی کۆی کبرژِێزەکبٔی طبڵی ذٛێٕسٔی رێپەڕأس، ئەَ 11٘ەر کبد ذٛێٕسکبر ڕێژەی ئبِبزۀەثٛٚٔی ٌە ثبثەرێکی زیبریکزاٚ ڕێژەی ) -4
 طبڵەی ثە طبڵی کەٚرٓ ثۆ ٘ەژِبر زەکزێذ ٌەٚ ثبثەرەزا.
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ی ثە ٘ۆی پبطبٚێکی پەطۀسکزاٚ ثٛٚ، ٌە الیەْ ئۀغِٛۀی فبکەڵزی ئەٚ ڕێژەی ئبِبزۀەثٛٚٔی ٘ەر کبد ذٛێٕسکبرێ  ئبِبزۀەثٛٚٔ -5
 %(15ٚەک ثەرسرزیٓ ئبطذ ثەرس زەکزێزەٚە ثۆ )

ڕٚٚٔکززٔەٚەی  ثۆ ذبڵەکبٔی طەرەٚە :ئەگەر ثبثەرێ  )اٌّبزە( زٚ کبرژِێز ثٛٚ ٌە ٘ەفزەیەک زا کۆی کبرژِێزەکبٔی طبڵی ذٛێٕسْ 
 کبرژِێز. 61ثە یەکظبْ زەثێذ 

 
 طەرٔظ:

ئەَ  وۆزەوزێزەٚە. یی زەٚاِی رەطّی ٘ەژِبر زەوزێذ ٚوبرژِێزەوبٔی ٔە٘برٓ ٌە یەوەَ ڕۆژی زەٚاِی رەطّیەٚە رب وۆرب
 ڕێّٕبییە ثۆ طیظزەِی ذٛێٕسٔی طباڵٔە پەیزەٚ زەکزێذ.
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 ىززٔەٚەوبْ یێّٕبیی ربلر
 -ذٛێٕسٔی ثیباڵ ٚ ریٛێژیٕەٚەی سأظیزی ٘ەرێّیی وٛرزطیزبْ ی( یبطبی  ٚەسارەر45( ِبززەی )1)ثە پؼذ ثەطزٓ ثە ثڕیبرەوبٔی ثۀسی    

ربیجەد ثە رێّٕبیی ربلیىززٔەٚەوبٔی سأىۆویبْ ٚ زەطیزەی  5119(ِبْ زەروزز ثۆ طبڵی 1ڕێّٕبیی ژِبرە ) 5118(ی طبڵی 11ػێزاق ژِبرە )
 ذٛێٕسٔی رەوٕیىی:

 ِبززەی یەوەَ:

ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی ٌە ٘ەرێّی وٛرزطزبْ طیظزەِی ذٛێٕسْ ٌە ویۆٌێژ ٚ پەیّبٔگیب رەوٕیىیەویبْ زییبری  یەوەَ / ٚەسیزی ذٛێٕسٔی
 زەوبد.

: 11زٚٚەَ / ئۀغِٛۀی ثەع زەرٛأێ پێؼٕیبسی گۆڕیٕی ٔبٚەڕۆوی ثبثەرەوبْ )ِفززاد اٌّٛضٛع(ی ٘ەر ِبززەیەن ثىبد ثە ِەرعێیه ٌە 
 اِۀسیی ئۀغِٛۀی وۆٌێژ یبْ پەیّبٔگب.سیبرز ٔەثێذ ٘بٚػبْ ثە ٚەرگزرٕی ڕەس

(  1طێیەَ / ئۀغِٛۀی ثەع زەرٛأێذ پێؼٕیبسی ذٛێٕسٔی ٚأەی سێسەگی ٌەٚەرسی یەوەَ ٚ زٚٚەَ ثىبد ثەػێٛەیەوی ئبرەسەٚٚ ِۀیسأە )
ٔە ثیییۆ پیییۆٌە )وّیییٛاد اإلذزییییبریە( ثەویییۆی زٚٚ یەوەی ذٛێٕیییسْ ٌە٘ەر ٚەرسێىیییسا ٚ ثەویییۆی چیییٛار یەوە ٌە طیظیییزەِی ذٛێٕیییسٔی طیییباڵ

(  )ٌصفٛف اٌّزمسِە( ثەالیۀی سۆری ٌە٘ەرزٚٚ ثبرەوەزا،٘بٚػیبْ ثە ٚەرگزرٕیی رەساِۀیسیی ئۀغیِٛۀی ویۆٌێژ ییبْ 5پێؼىەٚرٛٚەوبْ )
 پەیّبٔگب.

 ِبززەی زٚٚەَ:

ثەػییبْ ٔییە( ژِیبرەی یەوەَ / ئۀغِٛۀی وۆٌێژ یبْ پەیّبٔگب ٌەطەر پێؼٕیبری ئۀغِٛۀی ثەع ییبْ ئۀغیِٛۀی ٌیك )ٌەٚ ویۆٌێژأەی 
ربلیىززٔەٚەوبٔی وۆػغ )اٌظؼی( زییبری زەویبد، ٌەپیبڵ زییبریىززٔی عیۆر ٚ چیۆٔیەری ثەڕێٛەچٛٚٔییبْ ٚ ٘ەژِیبروززٔی ڕێیژەی ّٔزەویبْ 

: ٌە ّٔیییزەی وۆریییبیی، عیییگە ٌەٚ ثبثەریییبٔەی ِیییۆروێىی سأظیییزی، ییییبْ وززاریییییبْ پێیییٛەیە، وە ئۀغیییِٛۀی سأىیییۆ، ییییبْ 41ثەڕێیییژەی 
 بْ زیبری زەوبد.زەطزە،ڕێژەوەی

( )اٌصفٛف إٌّزٙیە ( ٌە وۆٌێژەویبٔی پشیؼیىی گؼیزگیز )ػیبٍِە(زەثێذ ٚ وۆػؼیی )اٌظیؼی( 3زٚٚەَ / ربلیىززٔەٚەی پۆٌەوبٔی وۆربیی )
 : ٌە ّٔزەی وۆربیی ٘ەژِبر زەوزێذ.51طباڵٔە ثۆ ثبثەرەوبٔی پۆٌی ػەػەَ ٌە وۆٌێژە پشیؼىیەوبْ ثە ڕێژەی 

 ِبززەی طێیەَ:

، ییییبْ ٘ەِیییٛٚ ئەٚ ویییبرأەی پەیٛۀیییسییبْ ثە عێجەعیییێ وززٔیییی پڕۆطیییەی  ٖٚ یىززٔەٚەویییبْ، زأیییبٔی پزطیبر،راطیییزىززٔٗڕێىرظیییزٕی ربل
 ربلیىززٔەٚەوبٔەٚە ٘ەیە ثەػێٛەیەوی ٔٙێٕی ثەڕێٛە زەچێذ.

 ِبززەی چٛارەَ:

 پزطیبری ربلیىززٔەٚەوبْ زەثێذ ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚە ئبِبٔظ زارثێذ:

بی ٚەرگزرٕییی سأیییبری ٚ ٘ییشرە گؼییزییەوبٔی پڕۆگزاِەوییبٔی ذٛێٕییسْ ٌەالیەْ ذٛێٕییسوبر ٚ ٘ەڵظییۀگبٔسٔی پێییٛأەوززٔی ئبطییزی رٛأیی-1
 رٛأبی ذٛێٕسوبر ثۆ ثیزوززٔەٚە ٚ ػیىززٔەٚە.

پێییٛأەوززٔی رٛأییبی ذٛیٕییسوبر ٌە گٛسارػییزىززْ ٌەٚ سأیبرییییبٔەی ثەزەطییزی ٘ێٕییبْٚ ٚ ثەػییێٛەیەوی ڕێییه پێؼىەػیییبْ زەوییبد ٚ -5
 ٚٚ.زەیبٔربرە ڕ
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 ِبززەی پێٕغەَ:

ثۆ ثەزی ٘ێٕبٔی ئبِیبٔغە زیبریىزاٚەویبٔی ِیبززەی چیٛارەَ  ٌەَ ڕێّٕبیییبٔە پێٛیظیزە پزطییبری ربلیىززٔەٚەویبْ ئەَ ذیباڵٔەی ذیٛارەٚە 
 ٌەذۆ ثگزێ:

پێٛیظذ زەویبد زەثێذ پزطیبرەوبْ ٘ەِە چەػٓ ثٓ ٚ رۀٙب یەن ػێٛاس ٔەثٓ ٌەگەڵ ٘ەثٛٚٔی ٘بٚطۀگی ٌۀێٛاْ ئەٚ پزطیبرأەی ٚا -1
 ( .4ذٛێٕسوبر ذۆی ٌەطەر ثبثەرێىی زیبریىزاٚ،ثٕٛٚطێذ ٌەگەڵ ئەٚ پزطیبرأەی پؼذ ثۀبٚەڕۆوی پڕۆگزاِەوبٔی ذٛێٕسْ زەثەطزٓ)

 زەثێذ ٌەڕٚٚی زاڕػزٕەٚە ڕْٚٚ ٚ ئبػىزاثٓ.-5

ٚا زاڕێییژراثٓ ثییٛار ثییساد ثە  ٔبثێییذ ٘ەِییٛٚ پزطیییبرەوبْ ثبطییىززٔی راطییزەٚذۆ )ٚصییفیە ِجبػییزە( ثییٓ، ثەڵىییٛ پێٛیظییزە ثەػییێٛەیەوی-3
ذٛێٕییسوبر ثەراٚرزی ثبثەرەوییبْ ثىییبد،ٚ ڕەگەسە عیبٚاسەوییبٔی ثەیەوەٚە ثجەطییزێزەٚە، ٚ گٛسارػییذ ٌە ثۆچییٛٚٔە عۆراٚعۆرەوییبْ ثىییبد، ٚ 

ظیزیی ثزٛأێذ ئەٚ ثۆچٛٚٔە ثپبرێشێذ، یبْ ڕەذٕەی ٌێ ثگزێذ وە ِەثەطزیەری ثەػیێٛەیەن ییبرِەری زەرثێیذ ثیۆ زۆسییٕەٚەی رٛأیبی سأ
 ذٛێٕسوبر ٌەِیبٔەی پڕۆگزاِەوبٔی ذٛێٕسٔسا.

پێٛیظزە ڕەچبٚی ٘بٚطۀگی ثىزێذ ٌۀێٛاْ ٚەاڵِی زاٚاوبرٚ ٚ وبری زیبریىزاٚ ثەػیێٛەیەن وەِیبٚەی ربلیىززٔەٚەویبٔی وۆریبیی ٚەرس، -4
ثەراییی ٌەوۆٌێژەویبْ، ٌە طیێ ٚ ٔیٛەی طبڵ،ٚ وۆربیی طیبڵ ٌە پەیّبٔگیب رەوٕیىیەویبْ ٌە زٚٚ ویبرژِێز وەِزیز ٔەثێیذ،ٚ  ٌە ذٛێٕیسٔی 

 وبرژِێز وەِزز ٔەثێذ.

  ئەروییی زٚٚپییبد وییززٔەٚە ٚ عێجەعییێ وززٔییی ذبڵەوییبٔی طییەرەٚە ٌەالیەْ ئۀییساِبٔی زەطییزەی ٚأە ثێییژی زەوەٚێییزە ئەطییزۆی طییەرٚوی -5
 ثەع.

 ِبززەی ػەػەَ:

 زێ:یەوەَ/ پێٛیظزە الپەڕەی ربیجەد ثەربلیىززٔەٚە ئەَ سأیبرییبٔەی ذٛارەٚە ٌەذۆ ثگ

 ٔبٚی سأىۆ یبْ زەطزە،ٔبٚی وۆٌێژ یبْ پەیّبٔگب، ٔبٚی ثەع یبْ ٌمی سأظزی.-1

 ٔبٚی ثبثەد.-5

 پۆي ٚ طبڵی ذٛێٕسْ.-3

 ثەرٚاری ربلیىززٔەٚە ٌەگەڵ ئبِبژە وززْ ثۆ ٚەرس ٚ ذٛي.-4

 ٔبٚی ِبِۆطزب یبْ ٔبٚی طەرعەَ ئەٚ ِبِۆطزبیبٔەی ثەػسارییبْ ٌە زأبٔی پزطیبرزا وززٚٚە.-5

زٚٚەَ / زەثێذ الپەڕەی ربیجەد ثە ربلیىززٔەٚەوبْ ثەػێٛەیەوی ڕْٚٚ چبپىزاثێذ، ٚ زٚٚر ثێذ ٌە ٘ەِٛٚ ٘ەڵەیەوی سِبٔەٚأی ٚ چیبپ 
 ٚ ڕێٕٛٚص.

 طێیەَ / زەثێذ زاثەػىززٔی ّٔزە ثەپێی گزٔگی پزطیبرەوبْ ثێذ،٘ەِٛٚ پزطیبرێه ّٔزەی ذۆی ثەرأجەر ٔٛٚطزاثێذ.

 ٜ حەٚرەَ: ِبززٖ

پەیّبٔگییب رەوٕیىییەوییبْ رییبلیىززٔەٚەی سارەوییی زەوەْ ٌە٘ۀییسێه ثبثەرییسا، وە ئۀغییِٛٚۀی وییۆٌێژ یییبْ پەیّبٔگییب زیییبری  وییۆٌێژٚ، ٚ
 زەوەْ ثەِەثەطزی ٘ەڵظۀگبٔسٔی رٛأبی سأظزی ٚ وەطبیەری ذٛێٕسوبر ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚە:
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پڕۆطیەی ریبلیىززٔەٚەی سارەویی زەویبد، ٌەثیبری ٔەثیٛٚٔی یەوەَ / ٌیژٔەیەن وە ٌە طێ ئۀساِی ٚأە ثێژی وەِزز ٔەثێذ طەرپەرػزی 
ِبِۆطزبی پظپۆڕ ٌەٚ ثبثەرەی ربلیىززٔەٚەی سارەوی رێسا ئۀغبَ زەزرێذ، زەوزێذ پؼذ ثە ِبِۆطزبی پظپۆڕ ٌە وۆٌێژ ٚ سأىۆوبٔی ریز 

 ثجەطززێذ.

 زٚٚەَ / گؼذ ئۀساِبٔی ٌیژٔە ٌە ئبراطزەوززٔی پزطیبر ثۆ ذٛێٕسوبر ثەػسار زەثٓ.

ێیەَ / ٘ەریەن ٌە ئۀساِبٔی ٌیژٔە ثە ػیێٛەیەوی ٔٙێٕیی ّٔیزە زازۀێیذ ٚ رێىیڕای ّٔزەویبْ، زەثێیزە ّٔیزەی وۆریبیی ثە ڕەچیبٚوززٔی ط
 ئبطزی گؼزی ذٛێٕسوبر.

( 15چٛارەَ / ٌیژٔە ِبٚەی ربلیىززٔەٚەی سارەویی زییبری زەویبد، ثەػیێٛەیەن ٌەگەڵ گزٔگیی ثیبثەرەوە ثگٛٔغێیذ وە وەِزیز ٔەثێیذ ٌە )
 ەن.ذٌٛ

 ِبززەی ٘ەػزەَ: 

پێٛیظییزە رییبلیىززٔەٚەی ٚەرسی، یییبْ طییباڵٔە ٔییبٚەڕۆوی ثبثەرەوییبٔی ذٛێٕییسْ  ثگزێزەذییۆ ٌەِیییبٔەی ٚەرسی ذٛێٕییسْ،یبْ طییبڵیرٛێٕسْ، 
( ٘ەفیزە ثیۆ ثبثەرەویبٔی طیباڵٔە 31( ٘ەفزە ثۆ ثبثەرەوبٔی ٚەرسی،ٚ وەِزز ٔەثێذ ٌە )15ثەػێٛەیەن ِبٚەی ذٛێٕسْ وەِزز ٔەثێذ ٌە )

 ڕۆژأی ربلیىززٔەٚە ٚ پؼٛە فەرِییەوبْ ٌە ِیبٔەی ئەٚ ِبٚە ٘ەژِبر ٔبوزێٓ.ٚ 

 ِبززەی ٔۆیەَ:

ئەروی ٘ەر ئۀساِێىی زەطزەی ٚأەثێیژییە، ٔیبٚەڕۆوی ئەٚ ثیبثەرە ڕێىجریبد وە زەیێێیزەٚە ٚ ٌەطیەرەربی طیبڵی ذٛێٕیسْ ثەَ ػیێٛەیەی 
 ذٛارەٚە ڕایگەیۀێذ:

 ٔٛطزارٚ.ئبگبزاروززٔەٚەی طەرۆوبیەری ثەع ثە-1

 ٚێٕەیەن ثساد ثە ذٛێٕسوبراْ.-5

 ِبززەی زەیەَ:

ئۀغِٛۀی وۆٌێژ یبْ پەیّبٔگب ٌەطەر پێؼٕیبسی ڕاگز ٌیژٔەیەن پێىسێٕێ وە سیبرز ٌە وەطیبٔی پظیپۆڕ ٚ ذیبٚەْ ئەسِیْٛٚ پێىجیێ، ثیۆ 
 ربلیىززٔەٚەوبٔی وۆربیی طبڵ  .

 ِبززەی یبسزە٘ەَ:

 ثبثەرێه. : زەثێذ ثۆ ٘ەر51وەِززیٓ ّٔزەی زەرچْٛٚ  

 ِبززەی زٚاسزە٘ەَ:

یەوەَ / ئەگەر ذٛێٕیییسوبر ٔەیزیییٛأی ٌە ذیییٌٛی زٚٚەَ وەِزیییزیٓ ّٔیییزەی زەرچیییْٛٚ ثە زەطیییزجێٕێذ ٌە ٘ییییچ وبِێیییه ٌەٚ ثبثەریییبٔەی وە 
، ٚ ربلیىززٔەٚەی ریبزا ئۀغبِساٚە، یبْ ٘ەر ٌە ربلیىززٔەٚەوبْ ئبِبزۀەثجٛٚ ئەٚە ثە وەٚرٛٚ ٘ەژِبر زەوزێیذ ٌەٚ طیبڵەی ذٛێٕسٔیسا

 ئەٚ طبڵە زٚٚثبرە زەوبرەٚە ثەزەٚاَ وززْ ٚ ربلیىززٔەٚە ٌە٘ەِٛٚ ئەٚ ثبثەربٔەی وە رێیسا وەٚرجٛٚ.

زٚٚەَ / ذٛێٕسوبری وەٚرٛٚ زەثەذؼزێذ ٌەٚ ثبثەربٔەی الثیزاْٚ ٚ زاٚاویزاٚ زەثێیذ ثە ریبلیىززٔەٚە ٌەٚ ثبثەریبٔەی سییبزوزاْٚ ٌەثیبری 
 بثەربٔەوبٔی ثۆ زەوزێٓ ٌەگەڵ ٘بٚزەرچٛأی ذٌٛی ذۆی.گۆڕیٕی پڕۆگزاِەوبٔی ذٛێٕسْ، ثەرأجەری ث
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 ِبززەی طێشزە٘ەَ:

: ویبرژِێزی ئەٚ ثیبثەرەی رێیپەڕ ویزز ثەثیێ 11ذٛێٕسوبر ثە وەٚرٛٚ ٘ەژِبر زەوزێذ ٌە ٘ەر ثبثەرێىسا ئەگەر ئبِبزۀەثٛٚٔی ذٛێٕسوبر 
 ْ ئۀغِٛۀی وۆٌێژ یبْ پەیّبٔگب.: ی رێپەڕوزز ثە پبطبٚی پەطٕس، ٚ ٚەرگیزاٚ ٌەالیە15پبطبٚی پەطٕسوزاٚ یبْ 

 ِبزەی چٛارزە٘ەَ:

٘ەرثییبثەرێىی ذٛێٕییسْ وە ذییبٚۀی ِییۆروێىی سأظییزی،یبْ وییززاری ثێییذ، وە رییبلیىززٔەٚەی  وۆرییبیی طییبڵیبْ ٔییییە زەثەذؼییزێذ ٌە 
پێٛیظیییزە ئەِە ٌەطیییەرەربی طیییبڵی ذٛێٕیییسْ ٌەالیەْ ئۀغیییِٛۀی وۆٌێژ،ییییبْ پەیّبٔگیییب ثیییۆ ذٛێٕیییسوبراْ  ،ئۀغبِیییسأی ذیییٌٛی زٚٚەَ 

 ڕاثگەیۀزێذ.

 ِبززەی پبسزە٘ەَ:

 ٔبثێذ ٌە٘یچ ثبرێىسا ربلیىززٔەٚەی ذٌٛی زٚٚەَ زٚاثرزێذ.

 ِبززەی ػبسە٘ەَ:

 ّٔزەی ذٛێٕسوبری زەرچٛٚ ٌە ذٌٛی زٚٚەَ ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚە زازەثەسێذ:

ەوەَ / ئەگەر ئبِبزۀەثٛٚٔی ذٛێٕسوبر ٌە ذٌٛی یەوەَ ثە٘ۆی پبطیبٚێىی پەطیٕس ٚ لجیٛٚاڵوزاٚ ثیٛٚ ٌەالیەْ ئۀغیِٛۀی ویۆٌێژ، ییبْ ی
 پەیّبٔگب، ّٔزەی وۆربیی ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚە ثۆی ٘ەژِبرزەوزێذ:

 (.51ثۆ ژِبرەی طەرٚٚی  ) 51:+75

 پبطبٚێىی پەطٕس ثٛٚ ّٔزەوەی ثەَ ػێٛەیە ٘ەژِبر زەوزێذ:  وەَ ثەثێزٚٚەَ / ئەگەر ئبِبزۀەثٛٚٔی ذٛێٕسوبر ٌە ذٌٛی یە

 (.51ژِبرەی سیبزە ٌەطەرٚٚی  ) 51:+51

 ِبززەی حەڤسە٘ەَ:

یەوەَ / رێىڕای ّٔزەی ذٛێٕسوبر ٘ەژِبر زەوزێذ ٌەطەر ثٕەِبی ئەٚ ّٔزأەی ٌە٘ەر ثبثەرێه ثەزەطزی ٘ێٕبْٚ ثە رەچیبٚوززٔی ژِیبرەی 
 یەوەی ٘ەر ثبثەرێه.

 ( ٘ەفزە.15زٚٚەَ / یەوەی ذٛێٕسْ ثەرأجەر ثە یەن وبرژِێزی  ریۆرییە ثۆ ِبٚەی )

طێیەَ / زٚٚ وبرژِێز یبْ طێ وبرژِێزی  وززاری یەوظیبْ زەوزێیذ ثەیەن ویبرژِێزی رییۆری ٌە وۆٌێژەویبْ، ٌەطیەرٚٚی ئەِە  یەوظیبْ 
 ىی وززاری ثەرأجەر وبرژِێزێىی ریۆرییە.زەوزێذ ثە زٚٚ وبرژِێزی رێۆری ثەاڵَ ٌە ذٛێٕسٔی رەوٕیىی ٘ەر وبرژِێێ

 ِبززەی ٘ەژزەَ:

پٍەی زەرچٛٚٔی ذٛێٕسوبر ٘ەژِبرزەوزێذ ٌەطەر ثٕەِبی ٌێىسأی رێىڕای ّٔیزەی ٘ەِیٛٚ طیبڵێه ٌە ڕێیژەی طیەزی ثەراِیجەر ٘ەر طیبڵێه 
 ّٔزەی زەرچٛٚٔی ذٛێٕسوبر: ثەٚ ػێٛەیەی ٌە ثڕگەوبٔی ذٛارەٚە ڕٚٚٔىزاٚەرەٚە، وۆی ٘ەِٛٚ طبڵەوبٔی ذٛێٕسٔی زەثێزە رێىڕای

 یەوەَ / پەیّبٔگب رەوٕیىییەوبْ / ٌە ذٛێٕسٔی زٚٚ طبڵەزا زاثەػىززٔی ڕێژەی طباڵٔە ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚەزەثێذ:

 :41  طبڵی یەوەَ

 :61  طبڵی زٚٚەَ
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 ثێذ:زٚٚەَ / ئەٚ وۆٌێژأەی ِبٚەی ذٛێٕسٔیبْ چٛار طبڵە، زاثەػىززٔی ڕێژەی طباڵٔە ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚەزە

 :11  طبڵی یەوەَ 

 :51  طبڵی زٚٚەَ   

 :31      طبڵی طێیەَ

 :41     طبڵی چٛارەَ

 طێیەَ/ ئەٚ وۆٌێژأەی ِبٚەی ذٛێٕسٔیبْ پێٕظ طبڵە، زاثەػىززٔی ڕێژەی طباڵٔە ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚە زەثێذ:

 :5  طبڵی یەوەَ  

 :11          طبڵی زٚٚەَ

 :51          طبڵی طێیەَ

 :55          طبڵی چٛارەَ

 :41          طبڵی پێٕغەَ

 چٛارەَ / ئەٚ وۆٌێژأەی ِبٚەی ذٛێٕسٔیبْ ػەع طبڵە زاثەػىززٔی ڕێژەی طباڵٔە ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚە زەثێذ:

 :5  طبڵی یەوەَ  

 :5            طبڵی زٚٚەَ

 :11      طبڵی طێیەَ

 :15  طبڵی چٛارەَ 

 :55     طبڵی پێٕغەَ

 :41     طبڵی ػەػەَ

(  5111 – 5119پێییٕغەَ / ثییڕگەی طییێیەَ ٚ چییٛارەَ  ٚەوییٛ زەطییزپێه ٌەٚ ِییبززەیە ٌەطییەر ذٛێٕییسوبرأی ٚەرگیییزاٚ ٌەطییبڵی ذٛێٕییسٔی )
(  5111 -5119عێجەعییێ زەوزێییذ، ٚ رێّٕبییەوییبٔی ربلیىززٔەٚەوییبٔی پێؼییٛٚ عێجەعێییسەوزێٓ ٌەطییەر ئەٚ ذٛێٕییسوبرأەی پییێغ طییبڵی) 

 ٚەرگیزاْٚ.

 ِبززەی ٔۆسزە٘ەَ:

َ / ئۀغبِەوبْ ثەٚ ئبطزبٔەی ذٛارەٚە ڕازەگەیۀزێٓ ٚ ئبِبژە ثۆ ئبطزی ذٛێٕسوبر ٌۀێٛاْ زەرچیٛاْ ٌەڕٚٚی ّٔیزەٚە ثەَ ػیێٛەیەی یەوە
 ذٛارەٚە زەوزێذ:

 111-91 ٔبیبة   -1

 89-81      عسۆرثب-5

 79-71 ثبع     -3
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 69-61 ٔبٚۀس  -4

 59-51 ٔس  ەپەط-5

 ثۆ ذٛارەٚە. 49 وەٚرٛٚ -6

 ٔیٛ ّٔزە یبْ سیبرز  زەوزێذ ثە ّٔزەی رەٚاٚ، ثەاڵَ ئەگەر ٌە ٔیٛ وەِزز ثٛٚ رەٚاٚ ٔبوزێذ.زٚٚەَ / 

 ِبززەی ثیظزەَ:

یەوەَ /ئۀغِٛۀی سأىۆ، یبْ زەطزە ٌەطەر ڕاطپبرزەی ئۀغِٛۀی وۆٌێژ،ییبْ پەیّبٔگیب زەرٛأێیذ طیبڵی وەٚرٕیی ذٛێٕیسوبر ثەوەٚریٓ 
بٔەی رێییسا وەٚرجییٛٚ ٌە ذیٌٛی زٚٚەِیی طیبڵی زٚٚەَ ثەػیساری ٔەوززثیٛٚ ٌەثەر ٘ۆوییبرێىی ٘ەژِیبر ٔەویبد، ئەگەر ذٛێٕیسوبر ٌەٚ ثبثەری

 زەرەٚەی ٚیظزی ذۆی، یبْ  ثۀبچبری ٌەِبٚەی ربلیىززٔەٚە ٔەیزٛأی ثەػساری ربلیىززٔەٚەوبْ ثىبد.

گیب زەرٛأێیذ ڕێیگە ثە ریبلیىززٔەٚە زٚٚەَ / ئۀغِٛۀی سأىۆ، یبْ ئۀغِٛۀی زەطزە ٌەطەر ڕاطپبرزەی ئۀغِٛۀی وۆٌێژ، ییبْ پەیّبٔ
ٌەطبڵی طێیەَ ثساد ثۆ ئەٚ ذٛێٕسوبرەی وە ٌەطبڵی وۆربیی زٚٚ طبڵ ٌەطەر یەن وەٚرجێذ، ئەگەر وەٚریٕەوەی ٌەطیبڵی زٚٚەَ ٌەیەن 

 ثبثەری طباڵٔە، یبْ زٚٚ ثبثەری ٚەرسی ثٛٚ ثەِەرعێه ِبٚەی ذٛێٕسٔی ٌە وٌٛێژ یبْ پەیّبٔگبی رێپەڕ ٔەوززثێذ.

 ثیظذ ٚ یەوەَ:ِبززەی 

 پەیٛۀسیی ذٛێٕسوبر ثە وۆٌێژ یبْ پەیّبٔگبٚە ٌەَ زٚٚ ثبرەی ذٛارەٚەزا وۆربیی پێسێذ:

 یەوەَ / ئەگەر زٚٚ طبڵ ٌەطەر یەن ٌە پۆٌێىسا وەٚد.

ؼیەٚە، زٚٚەَ /ئەگەر ِبٚەی ذٛێٕسْ ٌە ئەٚۀسەٚٔیٛی ِبٚەی ثڕیبر ٌەطیەر زراٚ رێپەڕیىیزز، ثە طیبڵەوبٔی زٚاذظیزٕی ذٛێٕیسْ ٚ وەٚرٕی
ثۆ ذٛێٕسوبرأی وۆٌێژ )طبڵەوبٔی زٚاذظیزٕی ذٛێٕیسْ ثیۆ ذٛێٕیسوبرأی زەطیزەی فێزوززٔیی ٘یٛٔەری ٘ەژِبرٔیبوزێٓ (، ٚ ٔییٛ طیبڵەوبْ 

 (زا ٚەرگیزاْٚ. 5118-5117رەٚاٚ زەوزێٓ، ٚ ئەَ ثڕگە ثەطەر ئەٚ ذٛێٕسوبرأەعێجەعێ زەوزێٓ وە ٌەطبڵەی ذٛێٕسٔی  )

 ِبززەی ثیظذ ٚ زٚٚ:

ە رییبلیىززٔەٚەی ڕۆژأە، یییبْ ٘ەفزییبٔە، یییبْ طییباڵٔە لییۆپییە )غییغ(ی ذٛێٕییسوبر طییەٌّێٕزا، ئەٚا ذٛێٕییسوبر ٌە٘ەِییٛٚ ٘ەروبرێییه ٌ
 ثبثەرەوبٔی ئەٚ طبڵە ثە وەٚرٛٚ ٘ەژِبر زەوزێذ، ٚ ئەگەر زٚٚ ثبرە ثۆٚە ٌەوٌٛێژ یبْ پەیّبٔگب زەرزەوزێذ،زٚارز ٔبٚی زەطڕرێزەٚە.

 ِبززەی ثیظذ ٚ طێ:

زەرٛأێذ ٌەثەر وۆِەڵێه ٘ۆوبری پەطیٕسوزاٚ ٌەالیەْ ئۀغیِٛۀی ویۆٌێژ، ییبْ پەیّبٔگیب طیبڵی ذٛێٕیسٔی زٚاثریبد  یەوەَ / ذٛێٕسوبر
 ثەِەرعێه زاٚاوبری زٚاذظزٓ ثەالیۀی وەَ ِبٔگێه پێغ ربلیىززٔەٚەی وۆربیی وزاثێذ.

ّبٔگیب زەرٛأێیذ ڕەساِۀیسی ٌەطیەر زٚاذظیزٕی زٚٚەَ / طەرۆوی سأىۆ، یبْ طەرۆوی زەطزە ٌەطەر ڕاطپبرزەی ئۀغِٛۀی وۆٌێژ،ییبْ پەی
ذٛێٕسٔی ذٛێٕسوبر ثۆ طبڵی زٚٚەَ ثساد ٌەثەر وۆِەڵێه ٘ۆوبری پەطٕس، ثەِەرعێیه زاٚاویبری زٚاذظیزٓ ثەالیۀیی وەَ ِبٔگێیه پیێغ 

 ربلیىززٔەٚەی وۆربیی وزاثێذ.

پەیّبٔگبییبٔەی، وە طیظیزەِی ذٛێٕیسٔیبْ ٚەرسیییە طێیەَ / ٔبثێذ ٌەٚەرسی زٚٚەَ زٚاذظزٕی ذٛێٕسْ ثۆ ذٛێٕیسوبر ثىزێیذ ٌەٚ ویۆٌێژ ٚ 
ٌەٚەرسی زٚٚەَ، ِەگەر زٚای زەرچٛٚٔی ٌە ٚەرسی یەوەَ ٘ۆوبرێه ٘ەثێذ ٌەزەرەٚەی زەطەاڵری ذۆی، ٌەَ ثبرەزا زٚاذظزٕی ذٛێٕیسٔی ثیۆ 

 زەوزێذ ثۆ رەٚاٚی طبڵەوە ثە ٚەرسی یەوەَ ٚ زٚٚەِەٚە. 
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ەر ڕاطییپبرزەی ئۀغییِٛۀی سأىۆ،یییبْ ئۀغییِٛۀی زەطییزەی رەوٕیىییی ٌەثەر وۆِەڵێییه چییٛارەَ / ٚەسیییزی ذٛێٕییسٔی ثییباڵ زەرٛأێییذ ٌەطیی
 ثبرٚزۆذی وزٛپڕ ثەزەر ٌەٚەی ٌە ثڕگەی زٚٚەِی ثیظذ ٚ یەوەِسا ٘برٛٚە، ثۆ طبڵی طێیەَ ٚ وۆربیی، ذٛێٕسٔی ذٛێٕسوبر زٚاثربد.

 ِبززەی ثیظذ ٚ چٛار:

 ۆ ِبٚەیەن وە ٌە طێ ڕۆژ سیبرز ٔەثێذ، ذٛێٕسْ ڕازەٚەطزێذ.پێغ ربلیىززٔەٚەی وۆربیی ٌە وۆٌێژ ٚ پەیّبٔگبوبْ ث

 ِبززەی ثیظذ ٚ پێٕظ:

٘ەِییٛٚ ڕێّٕبییەوییبٔی رییبلیىززٔەٚە ٌە سأىۆوییبْ، ٚ ٘ەِییٛٚ ثڕیییبرێىی زەرچییٛٚ زەرثییبرەی ربلیىززٔەٚەوییبْ وە ٔییبوۆن ثێییذ ٌەگەڵ ئەَ 
 ڕێّٕبییبٔە وبریبْ پێٕبوزێذ.

 ِبززەی ثیظذ ٚ ػەع:

 ( عێجەعێ زەوزێٓ.5111-5119) ڕۆژٔبِەیەوی رەطّی ثاڵٚزەوزێزەٚە،ٚ ٌەطەرەربی طبڵی ذٛێٕسٔیئەَ ڕێّٕبییبٔە ٌە 
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 ذٛێٕسوبراْ ٚ گٛاطزٕەٚەی زاثەسأسْێّٕبیی ر
 ِەرعی طەرەوی ثۆ پێؼىەػىبراْ:

ئەٚ لٛربثی/ ذٛێٕسوبرأەی وە گٛاطزٕەٚە یبْ زاثەسیٕیبْ ثۆ زەوزێذ  زەثێذ ثەپێ ی پالٔی ٚەرگزرٓ ٚ ٌەڕێگبی ٔبٚۀسی ٚەرگزرٕەٚە - أ
( زاٚاوبری گٛاطزٕەٚە 15/9/5114رب ڕۆژی  1/7/5114زەوزێ ، ٚە ٌە ڕۆژی )  ٚەرگیزاثٓ، ٚە ٌە ِبِەڵەی گٛاطزٕەٚەوەزا ئبِبژەی پێ

 پێؼىەع زەوزێذ.  

رێپەڕٔەوبد( ٚ  9/5114/ 51زەوبد ٌە   ڕێىەٚری زەرچٛٚٔی ٔٛطزاٚی ئەٚ وۆٌێژەی وە لٛربثی / ذٛێٕسوبر زاٚای گٛاطزٕەٚە ٌێ)
 (رێپەڕٔەوبد. 1/11/5114زەرچٛٚٔی فەرِبٔی سأىۆیی گٛاطزٕەٚەی ٌە )

 ٛاطزٕەٚەوە.٘ەر لٛربثی / ذٛێٕسوبرێه وەِبِەڵەی گٛاطزٕەٚە پێؼىەع زەوبد زەثێذ پبثۀس ثێذ ثە گ- ة

 ڕێّٕبییەوبٔی گٛاطزٕەٚەٚ زاثەسیٕی ذٛێٕسٔی لٛربثیبْ / ذٛێٕسوبراْ

 یەوەَ:

 گٛاطزٕەٚەی لٛربثیبْ / ذٛێٕسوبراْ ٌە وۆٌێژی وۆّٔزە وەِەوبْ ثۆ وۆٌێژی وۆّٔزە ثەرسەوبْ.

ەرسەوبْ ئەگەر ئەَ ِەرعبٔەی ّٔزە ثَ   لٛربثیبْ / ذٛێٕسوبراْ ِبفی گٛاطزٕەٚەیبْ ٘ەیە ٌە وۆٌێژی وۆّٔزە وەِەوبْ ثۆوۆٌێژی وٛ
 (:1ذٛارەٚەیبْ ٘ەثێذ )ثەپێ ی فۆرِی ژِبرە 

 زەثێذ  لٛربثی / ذٛێٕسوبر طبڵی یەوەِی ثێذ ٌە سأىۆ، ٚارە طبڵی وەٚرٓ یب زٚاذظزٓ یبْ زاثەسیٕی ٔەثێذ.- أ

 % وەِزز ٔەثێذ .81لٛربثی / ذٛێٕسوبر یەوەَ ثێذ ٌەطەر ثەػەوەی رێىڕای وۆّٔزەوەی ٌە  - ة

ئەٚ طبڵەی وە لٛربثی / ذٛێٕسوبر گٛاطزٕەٚەی رێسا زەوبد ثەپێی ئەَ ثڕگەیە ثە وەٚرٓ ٘ەژِبر ٔبوزێذ ٚە ٔبچێزە ِیچی  -ط
 ذٛێٕسٔەٚە.

 ِبفەوبٔی گٛاطزٕەٚەی لٛربثی / ذٛێٕسوبر ثۆ ثە ػە ٘بٚربوبٔیبْ ثەپێ ی ئەَ ذؼزەیەی ذٛارەٚە زەثێذ.

ۆٌێژی وۆّٔزە وەِەوبْ ثۆوۆٌێژی وۆّٔزە ثەرسەوبْ ثۆ ثەػە ٘بٚربوبٔیبْ ثەپێ ی ذؼزەی گٛاطزٕەٚەی لٛربثیبْ /  ذٛێٕسوبراْ ٌە و
 ثڕگەی یەوەِی گٛاطزٕەٚە ٚ زاثەسیٓ

 ثەػی ٘بٚرب ٌە وۆٌێژەوبٔی سأىۆثەع ٌە وۆٌێژەوبٔی سأىۆ

 وۆٌێژی پشیؼىی وۆٌێژی پشطؼىی ڤێزێزٔەری  1

 وۆٌێژی پشیؼىی وۆٌێژی سأظذ / ثەػی سیٕسەٚەرسأی 5

 وۆٌێژی پشیؼىی ژ/فبوەڵزی سأظزە رۀسرٚطزیەوبْ/ ِبیىزۆثبیەٌۆعیوۆٌێ 3

 وۆٌێژی پشیؼىی طىٛڵی رۀسرٚطزی/ ِیسیىەڵ ِبیىزۆ ثبیۆٌۆعی 4

 وۆٌێژی پشیؼىی فبوەڵزیشأظزە سیؼىیەوبْ/طىٛڵی سأظزە رۀسرٚطزیەوبْ/ ػیىبری ٔەذۆػیەوبْ 5

 وۆٌێژی زەرِبٔظبسی وۆٌێژ/ فبوەڵزی سأظذ/ ثەػی ویّیب 6

 وۆٌێژی زەرِبٔظبسی فبوەڵزیشأظزەپشیؼىیەوبْ/طىٛڵیشأظزەرۀسرٚطزیەوبْ/طڕوززْ 7
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 وۆٌێژی زەرِبٔظبسی وۆٌێژی سأظزە رۀسرٚطزیەوبْ/ ویّیبی ژیبٔی وٍیٕىی 8

 وۆٌێژی پشطؼىی ڤێزێزٔەری وۆٌێژی وؼزٛوبڵ 9

 وۆٌێژی ئۀساسیبری/ ثەػی وبرەثب وۆٌێژی سأظذ / ثەػی فیشیه  11

 وۆٌێژیئۀساسیبری/ثەػی ػبرطزبٔی ی سأظذ / ثەػی ِبرّبریهوۆٌێژ 11

 وۆٌێژیئۀساسیبری/ثەػیپڕۆگزاِظبسی وۆٌێژی سأظذ / ثەػی وۆِپیٛرەر 15

 وۆٌێژیئۀساسیبری/ثەػیغیۆرەوٕیه وۆٌێژی سأظذ / ثەػی عیۆٌۆعی 13

 وۆٌێژیئۀساسیبری ٔەٚد فبوەڵزی سأظذ ٚ ئۀساسیبری / طىٛڵی سأظذ/عیۆٌۆعیبی ٔەٚد 14

وۆٌێژە/فبوەڵزیەوبٔیئەزەثیبد,سأظزەِزۆڤبیەریەوبْ،سأظزەوۆِەاڵیەریەوبْ ثەػەوبٔی )ِێژٚٚ، عٛگزافیب،وۆِەڵٕبطی، ػٛێٕەٚار،  15
 وۆٌێژی یبطبٚ ڕاِیبری / ثەػی یبطب فەٌظەفە(

 وۆٌێژی سأظذ/ ثەػی ِبرّبریه وۆٌێژی وبرگێڕی ٚ ئبثٛٚری/ ثەػی ئبِبر 16

 وۆٌێژی یبطب ٚ ڕاِیبری / ثەػی یبطب وۆٌێژی وبرگێڕی ٚ ئبثٛٚری )عگە ٌە ثەػی ئبِبر( 17

 زٚٚەَ:

 گٛاطزٕەٚەی لٛربثیبْ /ذٛێٕسوبراْ ٌە ٔێٛاْ سأىۆوبٔی ٘ەرێُ

عێه لٛربثی / ذٛێٕسوبر: ِبفی گٛاطزٕەٚەی زەثێذ ٌە گؼذ لۆٔبغەوبْ ، عگە ٌە لۆٔبغی  یەوەَ، ٌە ٔێٛاْ سأىۆوبٔی ٘ەرێُ )ثەِەر
ٌەٚ لۆٔبغەی گٛاطزٕەٚەی رێسا زەوبد زەرثچێذ ٌە ذٌٛی یەوەَ یبْ زٚٚەَ)طەثبرەد ثەٚ لٛربثیبٔەیىە زەرٔبچٓ ٌە ذٌٛی زٚٚ٘ەِسا 
زەوزێذ حبڵەرەوبْ ثەرسثىزێزەٚە ثۆ ٚەسارەد  زٚای ڕەساِٛٔسی ٘ەرزٚٚ الیۀی پەیٛۀسیسار وە ئەِەع ثڕگەی )أ(ی الی ذٛارەٚە 

 ((:5ٌی یەوەَ زەرچٛثێذ( ئەگەر یەوێه ٌەَ ِەرعبٔەی  ذٛارەٚەی  ٘ەثێذ )ثەپێی  فۆڕِی ژِبرە)ٔبگزێزەٚە وە زەثێذ ذٛ

لٛربثی/ ذٛێٕسوبر زەرچٛٚثێذ  ٌە ذٌٛی یەوەِسا ثەپٍەی ثبػە یبْ طەرٚٚرزٚ زأیؼزٛٚی ٘ەِبْ پبرێشگب یبْ ٔشیه ئەٚ ػبرەثێذ -أ
 وەگٛاطزٕەٚەی ثۆ زەوزێذ.

ىی یبْ ثبٚوی وۆچی زٚایی وززثێذ ٌەطباڵٔی ذٛێٕسْ ٌە سأىۆ، ٚە زەثێذ  ثەثەڵگەی فەرِی لٛربثی / ذٛێٕسوبر ئەگەر زای -ة
 ثیظەٌّێٕێذ ٌە )ثیبْ اٌٛفبە( ٚ )صٛرە اٌمیس( ٚە زأیؼزٛٚی ٘ەِبْ پبرێشگب یبْ ٔشیه ئەٚػبرەثێذ وەگٛاطزٕەٚەی ثۆزەوزێذ.

ٔىۆ, ٚەزەثێذ ثەثەڵگەی فەرِی ثیظەٌّێٕێذ ٌە گزێجەطزی لٛربثی / ذٛێٕسوبر ٘بٚطەرگیزی ثجەطزێذ ٌە طباڵٔی ذٛێٕسْ ٌە سا-ط
٘بٚطەرگیزیسا ٚ ٔبطٕبِەی ثبری ػبرطزبٔی، )صٛرە اٌمیس(ی ڕەطەْ  ٚ ثە فەرِی  رۆِبروززٔی ٌەٌیظزی ثبری ػبرطزبٔی، ٚە 

ٌە٘ەِبْ طبڵی ذٛێٕسٔسا ڕاطزبٔسْ)رصسیك(ی ثۆ ثەڵگۀبِەوبْ ثىزێذ، ٚە ثە٘ەِبْ ػێٛە ڕەچبٚی  عیبثٛٔەٚەی ذێشأی )گالق( زەوزێذ 
 ٚە ٌەوبری زەروەٚرٕی ٘ەر طبذزەوبریەن ٌە ثەڵگۀبِەوبْ ٌێپزطیٕەٚەی یبطبییبْ ٌەگەڵ زەوزێذ.

٘ەر لٛربثی / ذٛێٕسوبرێه )رۀٙب ثۆ ڕەگەسی ِێیٕە( ٌەطباڵٔی ذٛێٕسْ ٌە سأىۆ ِٕساڵی ثجێذ، ٚە ثە ثەڵگەی فەرِی ثیظەٌّێٕێذ -ز
 )ثیبْ اٌٛالزە(.

ڕٚ وچی (ػە٘یس ٚ ئۀفبي وزاٚ ِبفی گٛاطزٕەٚەیبْ ٘ەیە زٚای ٘ێٕبٔی پؼزگیزی ٌەالیەْ لٛربثی / ذٛێٕسوبر ەٚە ٌە ِٕساڵی )وٛ -ٖ
ٚەسارەری وبرٚثبری ػە٘یساْ ٚ ئۀفبٌىزاٚەوبْ، ٚە ثە ٚاژۆی ثەڕێش ٚەسیزی وبرٚثبری ػە٘یساْ ٚ ئۀفبٌىزاٚەوبْ ثێذ، ذٛێٕسوبر 
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ەٚ وۆٌێغەی وە ٌێی ٚەرگیزاٚە پبػبّٔبِەڵەوەی ثەرسزەوزێزەٚە ثۆ رۆِبری گؼزی سأىۆوەی رب ِبِەڵەی گٛاطزٕەٚەوەی زەطذ پێسەوبد ٌ
 ئبڕاطزەی رۆِبری گؼزی ئەٚ سأىۆیە ثىزێذ وە زاٚای گٛاطزٕەٚەوەی ثۆ زەوبد.

یبْ ٘ەیە ثۆ ئەٚ لٛربثی / ذٛێٕسوبری : )وٛڕ ٚ وچ(ی ِبِۆطزبی سأىۆ ٌە ٘ەڵگزأی ثڕٚأبِەی ِبطزەرٚ زوزۆرا ِبفی گٛاطزٕەٚە-ٚ
پبرێشگبیە یبْ ٔشیه ئەٚ ػبرەی وە )ثبٚن یبْ زایه( یبْ ِبِۆطزبی یەوێه ٌە سأىۆوبٔیەری ، ٘ەرٚە٘ب ثە٘ەِبْ ػێٛە وٛڕٚوچی 

 فەرِبٔجەرأی سأىۆ ئەگەر پبٔشە طبڵ ڕاژەی فەرِبٔجەریبْ ٘ەثێذ یبْ سیبرز.

بْ ٘ەیە ثۆ ذٛێٕسٔی ئێٛاراْ ثەِەرعێه ٌە ٘ەِبْ پظپۆڕی ذۆیسا ثێذ ، لٛربثی / ذٛێٕسوبر ٌەذٛێٕسٔی ثەیبٔیبْ ِبفی گٛاطزٕەٚەی -س
 زٚای الری  ٔەثٛٚٔی ٘ەرزٚٚالٚ ثەپێ ی رٛأبی ثەػەوە.

 )لٛربثیبْ / ذٛێٕسوبراْ(ی وٌٛێژە ربیجەرەوبْ ثە٘یچ ػێٛەیەن ِبفی گٛاطزٕەٚە یبْ ِیٛأساریبْ ٔیە ثۆ سأىۆٚ وۆٌێژە حىِٛیەوبْ.-ػ

 یبْ / ذٛێٕسوبراْ ٌە ثەػەوبٔی ئێٛاراْ ثۆ ثەػەوبٔی ٘بٚػێٛەی ثەیبٔیبْ ٔبوزێذ.گٛاطزٕەٚەی لٛربث -ی

ثۆ سأىۆوبْ ٘ەیە طەیزی زاٚای گٛاطزٕەٚەی ٘ۀسی ٌە لٛربثیبْ /ذٛێٕسوبراْ ثىبد ثۆ گؼذ لۆٔبغەوبٔی ذٛێٕسْ، )عگە ٌە  -ی
 -ٚ ثەرزەٚاَ ثەپێی ِیىبٔیشِی ذٛارەٚە: لۆٔبغی یەوەَ ( ثۆ ٘ەِبْ ثەع ثۆ ػٛێٕی ٔیؼزەعێجٛٚٔیبْ ثە٘ۆی ٔەذۆػی لٛرص

 ِیىبٔیشِی عێجەعێىززٔی ثڕگەی زٚٚەَ )ی(:

لٛربثی / ذٛێٕسوبر زاٚاوبری گٛاطزٕەٚەی  ٌەگەڵ ٘بٚپێچ وززٔی گؼذ ڕاپۆرد ٚ زۆویۆِێٕزە پشیؼىیەوبٔەٚە  وە ثبری رۀسرٚطزی   -1
ێؼىەع ثە وۆٌێژەوەی زەوبد  ٚە ٌەڕێگەی وۆٌێژەٚە لٛربثی / ذٛێٕسوبر  زەطەٌّێٕێذ  ثە ٔەذۆػی لٛرص ٚ زرێژذبیەْ  پ

 زاٚاوبریەوەی ثۆرۆِبری گؼزی سأىۆوەی  ثەرس زەوزێزەٚە.

رۆِبری گؼزی ئەٚ سأىۆیەی وە گٛاطزٕەٚەوەی ٌێسەوزێذ ٔٛٚطزاٚی فەرِی ثەرس زەوبرەٚە ثۆرۆِبری گؼزی ئەٚ سأىۆیەی وە لٛربثی  -5
 ٔیؼزەعێ ثٛٚٔی ثە ٘بٚپێچ وززٔی گؼذ ثەراییەوبْ./ ذٛێٕسوبر زاٚاوبری ثۆ زەوبد ٌە ػٛێٕی 

رۆِبری گؼزی ئەٚ سأىۆییەی وە زاٚاوبریەوەی  ئبڕاطزە وزاٚە ٔٛٚطزاٚێه ثەرسزەوبرەٚە ثۆ )ٌیژٔەی پشیؼىی ربیجەد ثە وبرٚثبری  -3
 گٛاطزٕەٚە ٌە سأىۆوبْ ( ثەپێی ػٛێٕی عٛگزافی وە ثزیزیە ٌە طێ ثٕىە:

 سأىۆی ٘ەٌٚێزی پشیؼىی( وە ربیجەرە ثە وبرٚثبری گٛاطزٕەٚە ثۆ سأىۆوبٔی:پبرێشگبی ٘ەٌٚێز)ثٕىەی -1

 طەالحەزیٓ-أ

 ٘ەٌٚێزی پشیؼىی -ة

 پۆٌەرەوٕیىی ٘ەٌٚێز-ط

 طۆراْ-ز

 وۆیە -ٖ

 پبرێشگبی طٍێّبٔی)ثٕىەی وۆٌێژی پشیؼىی طٍێّبٔی( وە ربیجەرە ثە وبرٚثبری گٛاطزٕەٚە ثۆ سأىۆوبٔی: -5

 طٍێّبٔی-أ

 طٍێّبٔی پۆٌەرەوٕیىی-ة

 گەرِیبْ -ط
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 ٘ەڵەثغە -ز

 ڕاپەڕیٓ-ٖ

 پبرێشگبی ز٘ۆن)ثٕىەی وۆٌێژی پشیؼىی ز٘ۆن( وە ربیجەرە ثە وبرٚثبری گٛاطزٕەٚە ثۆ سأىۆوبٔی: -3

 ز٘ۆن-أ

 ساذۆ -ة

 پۆٌەرزەوٕیىی ز٘ۆن-ط

ذٛێٕسوبراْ ثەپێ ی ثڕگەی ئەَ ٌیژٔە ربیجەربٔە ٘ەڵسەطزٓ ثە ٚەرگزرٓ ٚ عێجەعێىززٔی گؼذ ِبِەڵەوبٔی گٛاطزٕەٚەی لٛربثی / 
 )زٚٚەَ/ی( .

ٌیژٔەی پشیؼىی ربیجەد ثە وبرٚثبری گٛاطزٕەٚە ٌە سأىۆوبْ ٚەاڵِی ٔٛطزاٚەوە زەزارەٚە ثە ڕاپۆررێه وە رێیسا ثبری لٛرطی -4
شیؼىی ٔەذۆػیەوە ٚپێٛیظزی لٛربثی / ذٛێٕسوبر ثۆ زرێژەپێسأی ذٛێٕسٔی ٌە ٔشیه وەص ٚ وبریەٚە ٚ ٔبثێذ ثڕیبری ٌیژٔەی پ

 ربیجەد ثەگٛاطزٕەٚە گۆڕأىبری رێساثىزێذ ٚارب ثۆ ٘ەر حبڵەرێه یەوغبر ثڕیبری ٌەطەر زەزرێذ.

رۆِبری گؼزی ئەٚ سأىۆیەی وە زاٚاوبریەوەی ئبڕاطزە زەوزێذ  ٚە زٚای ٚەرگزرٕەٚەی ٚەاڵِی ٌیژٔەی پشیؼىی ربیجەد ثە وبرٚثبری   -5
ٔٛطزاٚێه ثەرسزەوبرەٚە ثۆ ثەػی زاٚاوزاٚ ثۆ ڕازەرثڕیٓ ٌەطەر رٛأبی ٚەرگزرٓ ٚ  گٛاطزٕەٚەٌە سأىۆوبٔسا ثەپێی پێگەی عٛگزافی

ِمبصە ٚطەرثبروززْ ، زٚای ڕەساِۀسیجەػی زاٚاوزاٚ رۆِبری گؼزی سأىۆیەی وە گٛاطزٕەٚەی ٌێٛە زەوزێذ ثە ٘ۆوبری ٔەذۆػی لٛرص ٚ 
 زرێژذبیەْ.

یی زەرزەوبد ثەگٛاطزٕەٚەی لٛربثی / ذٛێٕسوبر  ٚە سأىۆی زاٚاوزاٚ پؼذ ئەٚ سأىۆیەی گٛاطزٕەٚەی ٌێٛەزەوزێذ فەرِبٔی سأىۆ-6
ثەطذ ثە فەرِبٔی سأىۆیی  ئەٚ سأىۆیەی وە گٛاطزٕەٚەی ٌێٛەزەوزێذ فەرِبٔی سأىۆیی زەرزەوبد ٚە ٚێٕەیەن ٌەگەڵ گؼذ ثەراییەوەْ 

بْ زەوبد ٌەِبٚەی یەن ٘ەفزەزا ثەِەثەطزی ٚٚرزثیٕی ئبڕاطزەی ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵ / ثەڕێٛەثەرایەری گؼزی ذٛێٕسْ ٚ پالٔسأ
 وززْ.

 رێجیٕی:

% رێپەڕێذ، ٚەڕێژەی ٚەرگزرٕی گٛاطزٕەٚەوبْ ٌە ٘ەر ثەػێىسا 51ڕێژەی ڕۆیؼزٕی گٛاطزٕەٚەوبْ ٌە ٘ەر ثەػێىی سأظزی ٌە   ٔبثێ
ی پێؼؼجڕوێی وۆّٔزەی زەرچٛٔیبْ  % رێپەڕێذ، ٚە ٌەوٍزی زاٚای سیبرز، ِبِەڵىبٔیبْ وۆزەوزێٕەٚە ٌەیەن پزۆطەزا ثە پێ11

 . ڕێژەوەیبْ ٌێٛەرزەگیزێ

 وززٔی ثڕگەی زٚٚەَ )عگە ٌە )ی((:  ِیىبٔیشِی عێجەعێ

( ٌە رۆِبری وۆٌێژ ثە ڕەچبٚوززٔی 5ِبِەڵەی گٛاطزٕەٚەی لٛربثیبْ / ذٛێٕسوبراْ زەطذ پێ زەوبد ثە پڕوززٔەٚەی )فۆرِی ژِبرە 
اٚی فەرِی زۀێززرێذ  ثۆ رۆِبری گؼزی سأىۆ، ٚە زٚای ڕەساِۀسی رۆِبری گؼزی سأىۆ ڕەساِۀسی ثەػی سأظزی، زٚارز ثە ٔٛطز

زۀێززرێزە رۆِبری گؼزی سأىۆی زاٚاوزاٚ  رب الری ٔەثٛٔیبْ ثە فەرِی ٚەرثگیزێذ ٌەگەڵ ڕەچبٚوززٔی الری ٔەثٛٚٔی  ثەػی )وۆٌێژ / 
ْ ٌەالیەْ ثەػی سأظزی زاٚاوزاٚزا )ٌیظزی ئەٚ ٚأبٔەی وە ذٛێٕسٚیەری فبوەڵزی( زاٚاوزاٚ ٌەگەڵ ثەراثەروززْ ٚ ِەلبطەوززٔی ٚأەوب

ٌەگەڵ یەوەوبٔی طباڵٔە ٚ ٚەرسیەوبٔسا  ٘بٚپێچ زەوزێذ ٚ زۀێززرێذ (  ثەػێٛەیەن:)ئەگەر ٚأەی زاٚاوزاٚ سیبرز ٌە زٚٚ ٚأەی 
ٌەطەر گٛاطزٕەٚەوبْ ٌە یەن پزۆطەزا   پێؼجڕوێلۆٔبغێه زاثجەسێٕسرێذ(، ٚە ٌەوبری    طباڵٔە، یب چٛار ٚأەی ٚەرسی  ثٛٚ زەثێ
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ڕەچبٚی وۆّٔزەی لۆٔبغەوەیبْ زەوزێذ، ٚە ٘ەِٛٚ فەرِبٔێىی سأىۆیی ثەِەثەطزی گٛاطزٕەٚە ٚێٕەیەوی ٌەگەڵ ثەراییەوبْ زەزرێذ ثە 
 وززْ.ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی / ثەڕێٛەثەرایەری گؼزی ذٛێٕسْ ٚ پالْ زأبْ ثۆ ٚٚرزثیٕی 

 طێیەَ:

 گٛاطزٕەٚەی لٛربثیبْ /ذٛێٕسوبراْ ٌە سأىۆٚ پەیّبٔگبوبٔی ٔبٚەڕاطذ ٚ ثبػٛٚری ػێزاق ثۆ سأىۆوبٔی ٘ەرێُ

)ئەَ پڕۆطەیە طٕٛٚرزار زەثێذ ٚ ٌە حبڵەری سۆر پێٛیظزسا ئۀغبَ زەزرێذ، عگە ٌە لۆٔبغی یەوەَ وە گٛاطزٕەٚەی رێسا ٔبوزێ( ثەَ 
 ػێٛەیەی الی ذٛارەٚ:

لٛربثی / ذٛێٕسوبرأەی وە گٛاطزٕەٚەیبْ ثۆ زەوزێذ ٌە ٔبٚەڕاطذ ٚ ثبػٛٚری ػێزاق ثۆ سأىۆوبٔی ٘ەرێُ زەثێذ ثە پێ ی  ئەٚ -أ
 پالٔی ٚەرگزرٓ ٚە ٌەڕێگەی ٔبٚۀسی ٚەرگزرٕی ػێزالی فیسڕاڵ ٚەرگیزاثٓ.

ەڵەی پشیؼىی )پشیؼىی گؼزی، پشیؼىی ززاْ گٛاطزٕەٚە ثە ٘یچ ػێٛەیەن ٔبوزێذ ٌە سأىۆوبٔی ٔبٚەڕاطذ ٚ ثبػٛٚری ػێزاق ثۆ وۆِ -ة
(  زا )رۀٙب 5/5/5115( ٌە ثەرٚاری )5/11914، زەرِبٔظبسی( ثەپێ ی ٔٛطزاٚی ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی ژِبرە )

 ثەِیٛأساری ٚ ثە پێی ڕێّٕبییەوبٔی ِیٛأساری زەثێذ(.

ەوزێذ ثە٘ەِبْ ِەرعی گٛاطزٕەٚەی لٛربثیبْ / ذٛێٕسوبراْ ٌۀێٛاْ سأىۆٚ ِبِەڵەی گٛاطزٕەٚەیبْ ثەػێٛاسی گٛاطزٕەٚە ثۆ ز -ط
پەیّبٔگبوبٔی ٘ەرێُ، ٚەوٛ ٌەذبڵەوبٔی ثڕگەی )زٚٚەَ( زا ٘برٛٚە، ثۆ ٘ەِبْ لۆٔبؽ ٚ ثەػی ٘بٚرب ٌە سأىۆوبٔی ٘ەرێُ، ٚە 

 ٘بٚطۀگی ٚأەوبٔیبْ ثۆ زەوزێذ ثەپێ ی ڕێّٕبییەوبْ.

رەری ذٛێٕسٔی ثباڵی ٘ەرێُ ثىزێذ ثۆ ٘ەِٛٚ لۆٔبغەوبٔی ذٛێٕسْ ٌە ٚأە پظپۆڕیەوبٔی  )اٌّفبچٍە(  ثە ڕەچبٚی ڕێّٕبییەوبٔی ٚەسا-ز
 پێ ی پالٔی ٚەرگزرٕی طبڵەوبٔی ٚەرگزرٕیبْ.

ػبیظزەثٛٚٔی ذٛزی ثڕٚأبِەوبٔیبْ ثۆ ٚەرگزرٓ ٌە سأىۆٚ پەیّبٔگەوبٔی ٘ەرێُ، ٚە ٌەوبری ػبیظزۀەثٛٚٔی زا ثۆ ئەٚ ثەػە،  -ٖ
 زٚأبٚۀسی پیؼەیی ٚ لٛربثربٔە ئبییٕیە ٔبڕەطّیەوبْ ٚ ٘بٚػێٛەیبْ ( گٛاطزٕەٚەیبْ ثۆ ٔبوزێذ.ٚەوٛ)

گٛاطزٕەٚە ٌۀێٛاْ وۆٌێژٚپەیّبٔگەوبٔی طەرثەٚەسارەرەوبٔی ئەٚلبف ٚ وبرٚثبری ئبییٕی ٘ەرێُ ٚ ٚەسارەری ئەٚلبفی پێؼٛی ػێزالی -ٚ
أىۆوبٔی ٘ەرێُ ٔبوزێذ، چٛٔىە ئەٚأە ربیجەرّۀسْ ثەٚەسارەد ٚ :  )اٌٛلف اٌظٕی( ٚ )اٌٛلف اٌؼیؼی( ئێظزبوە، ثۆ س

 فەرِبٔگەوبٔیبْ.

  زەثێذ ذبٔەٚازەی لٛربثی / ذٛێٕسوبر زأیؼزٛٚی ٘ەرێُ ثێذ ٚ ثۆ ئەِەع پبرێشگبی ػبرەوبْ ٚ پؼزگیزی ػٛێٕی وبر ٚ ٔیؼزەعێ-س
 ثٛٚٔی ثبٚن یبْ زایىی ٘ەثێذ.

ثەع ٚ وۆٌێژەوبْ زەثێذ ٚە ٌە حبڵەری سۆر پێٛیظزسا ئۀغبَ زەزرێذ ثەپێ ی ڕێژەی زیبری گٛاطزٕەٚە ثەپێ ی رٛأبٚ رەساِۀسی  -ػ
 % رێپەڕێذ.5وزاٚ ٌە الیەْ ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی ٌە٘ەرثەػێىسا ٔبثێذ ٌە 

ٌەگەڵ سأىۆوبٔسا ٚ ِیىبٔیشِی ثۆ ثەڕاٚێژ   زەزرێ  ٘ەِٛٚ گٛاطزٕەٚەیەوی ثەوۆِەڵ ٌە الیەْ ئۀغِٛۀی ٚەسارەرەٚە ثڕیبری ٌێ-ی
 . زازۀزێ

ئەٚ لٛربثی / ذٛێٕسوبرأەی زەرچٛٚی ئبِبزەییەوبٔی ٘ەرێّٓ ٚ ٌەوۆٌێژ ٚ پەیّبٔگەوبٔی ٔبٚۀس ٚ ثبػٛٚر ٚەرگیزاْٚ، ِبفی  -ی
 گٛاطزٕەٚە ٚ ِیٛأساریبْ ٔییە ثۆ سأىۆوبٔی ٘ەرێُ.

 ِیىبٔیشِی عێجەعێ وززٔی ثڕگەی )طێیەَ(:
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زٕەٚەی لٛربثی / ذٛێٕسوبر زەطذ پێ زەوبد ٌە ٘ەِبْ ِبٚەی گٛاطزٕەٚە ٌە سأىۆوبٔی ٘ەرێُ، ٚە ٌە وۆٌێژ یبْ ِبِەڵەی گٛاط
، ثە ٘بٚپێچ وززٔی طەر ثٛرزەی لٛربثی  / ذٛێٕسوبر   پەیّبٔگەی )ئەصٍی(  لٛربثی / ذٛێٕسوبر، ِبِەڵەوە زەطذ پێ زەوزێ

وە ذٛێٕسٚٚیەری ٌەگەڵ یەوەوبٔی ٚأەی طباڵٔە ٚ ٚەرسیەوبٔسا : )اٌّٛاز اٌسراطیە )طیزەاٌگبٌت اٌسراطیە( ٌەگەڵ ٌیظزی ئەٚ ٚأبٔەی 
ٚ اٌٛحساد فی اٌظٕٛاد ٚ اٌفصٛي اٌسراطیە( ٚە ٌە ٚێؼەٚە زۀێززرێزە سأىۆ یبْ )٘یئە اٌزؼٍیُ اٌزمٕی( ٌە ٚێؼەٚە ڕاطزەٚذۆ 

ْ سأىۆی زاٚاوزاٚ ٌە ٘ەرێّسا زۀێززرێزە وۆٌێژ یبْ پەیّبٔگەی ثۀٛطزاٚی فەرِی زۀێززرێزە سأىۆی زاٚاوزاٚ ٌە ٘ەرێّسا، ٚە ٌە الیە
ثە ػێٛەیەن: )ئەگەر ٚأەی   زاٚاوزاٚ، ٚە ٌەوبری الری ٔەثٛٚٔسا ٘بٚرب ٚ ِەلبطەوززٔی ٚأەوبٔی ٌەثەػی سأظزی زاٚاوزاٚ ثۆ زەوزێ

ثجەسێٕسرێذ(  ٌەٚێؼەٚە زۀێززرێزە ٚە رۆِبری سأىۆی لۆٔبغێه زا  زاٚاوزاٚ سیبرز ٌەزٚٚ ٚأەی طباڵٔە،یبْ چٛار ٚأەی ٚەرسی ثٛٚ زەثێ
زاٚاوزاٚ، زٚا ی وبری پێٛیظذ ٚەاڵِی ذٛزی سأىۆی )ئەصٍی( لٛربثی / ذٛێٕسوبر زەزرێزەٚە،ٚە ٚێٕەیەویغ زەزرێزە ٚەسارەری ذٛێٕسٔی 

 ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی ٘ەرێُ / ٔبٚۀسی ٚەرگزرٕی لٛربثیبْ ثۆ ٚٚرزثیٕی وززْ.

 چٛارەَ

 اطزٕەٚەی ذٛێٕسٔی لٛربثیبٔی / ذٛێٕسوبرأی زەرەٚەی ٚٚاڵد ثۆ سأىۆوبٔی ٘ەرێُ:گٛ

لٛربثی / ذٛێٕسوبری لۆٔبغی یەوەَ وە  ٌەثٕەڕەرسا ذەڵىی ٘ەرێّی وٛرزطزبٔٓ ئەگەر پۆٌی زٚأشەی ٌە ٔبٚ ٘ەرێُ، یبْ ٌە  -أ
ەرگیزاثێذ ئەٚا ثەپێی وۆّٔزەی ٚەرگزرٓ ٌە ٘ەرێّسا ٌە د َٚ  ػێزالی فیسڕاڵ ئەٚاٚ وززثێذ ٚ ٌە یەوێه ٌە وۆٌێژەوبٔی زەرەٚەی ٚٚاڵ

 طبڵی زەرچٛٚٔی زازۀزێزەٚە.

لٛربثی / ذٛێٕسوبری لۆٔبغەوبٔی رز ئەگەر پۆٌی زٚأشەی ٌە ٔبٚ ٘ەرێُ یب ػێزالی فیسڕاڵ رەٚاٚ وززثێذ ٚ ٌە یەوێه ٌە  -ة
ثٓ ٚ ئەٍ٘ی ٔەثٓ ٚ ٌە سأىۆیە ثبٚەڕپێىزاٚەوبْ ثٓ ٚ سأىۆ / وۆٌێژی حىِٛی   وۆٌێژەوبٔی زەرەٚەی ٚٚاڵد ٚەرگیزاثێذ ثەِەرعێ

ٌەٌیظزی یٛٔظىۆٚ ثیٍۆگزافیبی یەوێزی سأىۆوبٔی عیٙبْ رۆِبروزاثٓ، ٌە ثەػی ذۆی زازۀزێزەٚە ٌە سأىۆوبٔی ٘ەرێُ ئەگەر وۆّٔزەوەی 
ی ثەع ٚ وۆٌێژی زاٚاوزاٚ لۆٔبغەوەی ٌەٚثەػە ٌە طبڵی زەرچٛٚٔیسا ٚەرگیزاثێذ، ٚە ثەپێ ی ثەراثەری ِەلبطەوززٔی ٚأەوبْ ٌەڕێگە

 ثۆ زیبری زەوزێذ.

ئەگەر لٛربثی / ذٛێٕسوبر وە ٌە ثٕەڕەرسا ذەڵىی ٘ەرێّی وٛرزطزبٔٓ ٌە لٛربثربٔەیەوی ثڕٚا پێ وزاٚ پۆٌی زٚأشە ٌە زەرەٚەی  -ط
 -ێذ ئەٚا:ٚٚاڵد رەٚاٚ وززثێذ ٚ ٌە ٘یچ وۆٌێژێه یبْ پەیّبٔگبیەن ٚەرٔەگیزاثێذ، یبْ ٌەلۆٔبغی یەوەِساث

 ثڕٚأبِەوەی یەوظبْ زەوزێذ ٌەٚەسارەری پەرٚەرزەی ٘ەرێُ. -1

ٌەالیەْ ٌیژٔەیەوی پظپۆڕ ٌەٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی زٚای ٘ەڵظۀگبٔسٔی ثڕٚأبِەی ئبِبزەییە  -5
 ٕی ثۆ زیبری زەوزێذ.یەوظبٔىزاٚەوەی، ثەپێی وۆّٔزەوەی ثەثەراٚرز ٌەگەڵ زەرچٛٚأی ئبِبزەییەوبٔی ٘ەرێُ ػٛێ

ئەگەر لٛرب ثی / ذٛێٕسوبر وە ٌە ثٕەڕەرسا ذەڵىی ٘ەرێّی وٛرزطزبٔٓ ػەػی ئبِبزەیی ٌە زەرەٚەی ٚاڵد رەٚاٚ وززثێذ ، ٌە  -ز
ٌە سأىۆ حىِٛی، ثڕٚا پێىزاٚٚ رۆِبروزاٚ ٌە ٌیظزی یٛٔظىۆ ٚ یەوێزی سأىۆوبٔی عیٙبْ ٌە لٛٔبغەوبٔی رزثێذ )عگە ٌە لۆٔبغی  یەوێ
وەَ ( ئەٚا ٌە ٘ەِبْ پظپۆڕی ثەع ٚ وۆٌێژ ٚ سأىۆ ٚەرزەگیزێزەٚە وە ثۆی ػیبٚە، ٚە ئەگەر لٛربثییەوە ٌە سأىۆ یبْ یە

پەیّبٔگبیەوی ئەٍ٘ی ثٛٚ ثەطیظزەِی پبراٌێً ٚەرزەگیزێذ، ٚە ٌە ٘ەرزٚٚ حبٌەرسا ٌەالیەْ ٌیژٔەی سأظزی ثەػەٚە ٘بٚطۀگی ثۆ 
ری زەوزێزجەػێٛەیەن ئەگەر سیبرز ٌە زٚٚ ٚأەی طباڵٔە, یب سیبرز  ٌە چٛار ٚأەی ٚەرسی زەوزێذ ٚ لۆٔبغی ذٛێٕسٔەوەی ثۆ زیب

زاٚاوزاٚثٛٚ ئەٚا لۆٔبغێه زازەثەسێٕسرێذ، ثە ڕەچبٚوززٔی ڕێّٕبییەوبٔی ثەراثەروززْ ٚ طەرثبر )اٌّمبصە ٚ اٌزحّیً( وە ثە 
 ( .5/15/5118(  ٌە )4/55614ٔٛٚطزاِٚبْ ژِبرە )

ذٛێٕسوبرأەی وە ٌەثٕەڕەرسا ذەڵىی ٘ەرێّی وٛرزطزبْ ٔیٓ ٚ ڕەگەسٔبِەی ػێزاەرێُ ثە طیظزەِی ػێزالیٓ  ٚ ٌە ئەٚ لٛربثی / -ٖ
زەرەٚەی ٚٚاڵد ئبِبزەییبْ رەٚاٚ وززٚٚە  ٌە لۆٔبغی یەوەِی سأىۆ، یبْ سیبرز ٌە سأىۆیەوی ثبٚەڕپێىزاٚ ثە طەروەٚرٛٚیی ٌە 
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ٚەرگزرٕیبٔسا ٌەسأىۆوبٔی ٘ەرێُ ثەطیظزەِی پبراٌێً ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵ زەوزێذ ٌەڕٚٚی زەرەٚەی ػێزاق رەٚاٚ وززٚٚە، ئەٚا ٌەوبری 
 (.53/15/5113( ٌە )5141وزێی ذٛێٕسٔەٚە، ثەپێی فەرِبٔی ٚەسارەرّبْ ژِبرە)

 ز(:-ِیىبٔیشِی عێجەعێىززٔی ثڕگەی )چٛارەَ

بی رۆِبری گؼزی سأىۆٚە ٌەگەڵ گؼذ ثڕٚأبِەٚ لٛربثی / ذٛێٕسوبر زاٚاوبری پێؼىەع  ثەسأىۆی زاٚاوزاٚ زەوبد ٌەڕێگ -1
ثەراییەوبٔیىە زەیظەٌّێٕێذ وە ٌە لۆٔبغە پێؼىەٚرٛٚەوبٔی ذٛێٕسٔی سأىۆ ثٛٚە  ٌە زەرەٚەی ٚٚاڵد )گؼذ ثڕٚأبِەٚ زۆویۆِێٕزەوبْ 

ەی لٛربثی / ذٛێٕسوبر رێیسا زەثێذ طەٌّێٕزاٚثێذ ٌە الیەْ طەفبرەری ػێزالی یبْ ٔٛێٕەرایەری حىِٛەری ٘ەرێّی وٛرزطزبْ ٌەٚ ٚٚاڵر
 ذٛێٕسٚٚیەری(.

رۆِبری گؼزی سأىۆی زاٚاوزاٚ ٔٛطزاٚی فەرِی ئبڕاطزەی فبوەڵزی / وۆٌێژ / ثەػی زاٚاوزاٚ زەوبد ٌەگەڵ گؼذ ثەراییەوبٔسا  -5
ٌەثەػی زاٚاوزاٚ  ثەِەثەطزی ػیبٚی ثڕٚأبِە ٚ ثەراثەروززْ ٚ طەرثبروززْ )اٌّمبصە ٚ اٌزحّیً( ٚە زیبری وززٔی لۆٔبغی ذٛێٕسْ

 ( زا.5/15/5118( ٌە ثەرٚاری )5/55614ثەپێ ی ٔٛطزاٚی ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی ژِبرە )

زٚای ڕەساِۀسی فبوەڵزی / وۆٌێژ / ثەػی زاٚاوزاٚ، رۆِبری گؼزی سأىۆی زاٚاوزاٚ گؼذ ثەراییەوبْ ثۀٛطزاٚی فەرِی  -3
ٕی لٛربثیبْ ثۆ ٚٚرزثیٕی وززْ ٚ ڕساِۀسی ٚەرگزرٓ، ٔبٚۀسی ٚەرگزرٕی لٛربثیبْ فەرِبٔی ٚەساری ثەرسزەوبرەٚە ثۆ ٔبٚۀسی ٚەرگزر

 زەرزەوبد ٚە ئبڕاطزەی سأىۆی زاٚاوزاٚی زەوبد ثۆ عێجە عێىززْ.

 پێٕغەَ:

 گٛاطزٕەٚەی لٛربثیبْ / ذٛێٕسوبراْ ٌە سأىۆوبٔی ٘ەرێُ ثۆ سأىۆوبٔی ثبػٛٚر ٔبٚەڕاطزی ػێزاق:

ی / ذٛێٕسوبرێه ئەگەر زاٚای گٛاطزٕەٚە ثىبد ٌە سأىۆوبٔی ٘ەرێّجۆ سأىۆوبْ ٚ پەیّبٔگبوبٔی ٔبٚەڕاطذ ٚ ثبػٛٚری ػێزاق ٘ەر لٛربث
ڕەساِۀسیٙەرزٚٚ سأىۆ / زەطزە ٚەرثگزێذ ٚ ِبِەڵەی سأىۆوبٔی ٘ەرێُ زەطذ پێ زەوبد، زٚا   ( زەثێ5)ثە پێ ی فۆرِی ژِبرە / 

أىۆیی ثۆ زەرزەچێذ، ئیٕغب ٚێٕەیەن )ٌەگەڵ ثەراییەوبْ( زەزرێزە ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی ڕەساِۀسی ٘ەرزٚٚال فەرِبٔی س
 سأظزی ٚ ٔبٚۀسی ٚەرگزرٕی لٛربثیبْ ثۆ ٚٚرزثیٕی وززْ.

 ػەػەَ:

 گٛاطزٕەٚەی لٛربثیبْ / ذٛێٕسوبرأی ٘ەرێُ ثۆ زەرەٚەی ٚٚاڵد:

 گٛاطزٕەٚەوە ثۆ ثەع ٚ وۆٌێژ زەثێذ. -أ

 زەثێذ الری ٔەثٛٚٔی فەرِی ثەع ٚ وۆٌێژی ذۆی ٘ەثێذ. -ة

 ڕەساِۀسی فەرِی سأىۆ / وۆٌێژی زاٚاوزاٚی ٘ەثێذ. -ط

ڕەساِۀسی سأىۆی ذۆی ٘ەثێذ ثەڕەچبٚوززٔی ڕێّٕبییە سأظزی ٚ وبرگێڕی ٚ زاراییەوبْ، زٚای ئەٚە ِبِەڵەوە ثەرسزەوزێزەٚە ثۆ -ز
زی ثۆ ڕەساِۀسی ٚەرگزرٓ ٚ زٚارز ٔبٚۀسی ٚەرگزرٕی لٛربثیبْ فەرِبٔی ٚەساری زەرزەوبد ٚە ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی سأظ
 ئبڕاطزەی سأىۆی پەیٛۀسی زاری زەوبد.

 حەٚرەَ:

 زاثەسیٕی ذٛێٕسٔی لٛربثیبْ / ذٛێٕسوبراْ ٌە ذٛێٕسٔی ئێٛاراْ / ثەیبٔیبْ:

 ٘ەرێُ، ٌە لۆٔبغی یەوەِسا ِبفی زاثەسیٕیبْ ٘ەیە ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚە:ئەٚ لٛربثی / ذٛێٕسوبرأەی وە ٚەرزەگیزێٓ ٌە سأىۆوبٔی 



(5102 – 5102)رێبەری خوێندکاری زانکۆ   
 

111 
 

ئەگەر وەِززیٓ وۆّٔزەی ثەػی لٛربثی / ذٛێٕسوبر ثەرسرزثٛٚ ٌە وەِززیٓ وۆّٔزەی )گؼزی یبْ پبرێشگب ثە ڕچبٚوززٔی وۆّٔزەی  -أ
یه ٌە ػٛێٕی ٔیؼزەعێ ثٛٚٔی )ثەپێ ی فۆرِی لٛربثی( ئەٚ ثەػەی وە زاٚای زاثەسیٕی ثۆزەوبد ٌە ػٛێٕی ٔیؼزەعێ ثٛٚٔی یبْ ٔش

(( ثە ڕەچبٚوززٔی )زرٚص اٌّفبچٍٗ(ی ئەٚ ثەػەی وە زاثەسیٕی ثۆزەوبد ٌەگەڵ ٘ەژِبروززٔی طبڵی وەٚرٓ یبْ زٚاذظزٓ ٌە 3ژِبرە )
 ِیچی ذٛێٕسْ.

ٔەرەٚە )ثە٘ۆی وەٚرٓ یب زٚاذظزٓ ئەٚ لٛربثی / ذٛێٕسوبرأەی وە ٌە طبڵی ذٛێٕسٔی پێؼزز ٚەرگیزاْٚ ٚ ٌە لۆٔبغی یەوەِسا ِبٚ -ة
ثٛٚٔیبْ زاثەسیٕیبْ ثۆ ثىزێذ ثە پێی وۆّٔزەی طبڵی   ثٛٚٔیبْ یبْ ٔشیه ٌە ػٛێٕی ٔیؼزەعێ  ( زەرٛأٓ ثۆ ػٛێٕی ٔیؼزەعێ

(( ثە ڕەچبٚوززٔی )ٚأە 3ٚەرگزرٕیبْ، ٌەگەڵ ئەژِبروززٔی طبڵی وەٚرٓ یب زٚاذظزٓ ٌە ِیچی ذٛێٕسْ )ثەپێ ی فۆرِی ژِبرە )
 پۆڕیەوبْ)زرٚص اٌّفبچٍٗ((ی ئەٚ ثەػەی زاثەسیٕی ثۆ زەوبد.پظ

زاثەسیٓ ثۆ ئەٚ ثەػبٔە ٔبوزێذ وەِەرعی چبٚپێىەٚرٓ ٚ ربلی وززٔەٚەی عەطزەیی ٚ ٘ٛٔەری ٚ ػبیظزەییبْ رێسا ِەرعی ٚەرگزرٓ  -ط
 ثٛٚە، ٚەوٛ )پەرٚەرزەی ٚەرسػی، ٘ٛٔەرە عٛأەوبْ...٘زس(ٚە ثەپێ ی طبڵی ٚەرگزرٕیبْ.

ٌە   % رێپەڕێذ، ٚ ە ڕێژەی ٚەرگزرٕی زاثەسێٕسراٚەوبْ ٌە ٘ەر ثەػێىسا ٔبثێ51ٌە    ی زاثەسیٓ ٌە ٘ەر ثەػێىی سأظزی ٔبثێڕیژە-ز
%  رێپەڕێذ، زاٚاوبری ِبِەڵی لٛربثی / ذٛێٕسوبراْ وۆزەوزێٕەٚە ٚ ٌەیەن پڕۆطەزا ثەپێ ی پێؼجڕوێی وۆّٔزەی زەرچٛٚٔیبْ 11

 . ٚەرزەگیزێ  ڕێژەوەیبْ ٌێ

 ٔیشِی عێجەعێىززٔی ثڕگەی )حەٚرەَ(:ِیىب

ئەٚ لٛربثی / ذٛێٕسوبرأەی وە زاثەسیٕیبْ ثۆ زەوزێذ زەثێذ ثەپێ ی پالٔی ٚەرگزرٓ ٚ ٌە رێگبی ٔبٚۀسی ٚەرگزرٕەٚە ٚەرگیزاٚثٓ، -أ
 یٓ پێؼىەع زەوزێذ.(  ِبِەڵەی زاثەس15/9/5114( رب ڕۆژی )1/7/5114ٚە ٌە ِبِەڵەی زاثەسیٕەوەزا ئبِبژەی پێ زەوزێ، ٚە ٌە ڕۆژی )

رێپەڕ ٔەوبد ( ٚ  51/9/5114زەوبد ٌە   )ڕێىەٚری زەرچٛٚٔی ٔٛطزاٚی ئەٚ وۆٌێژەی وە لٛربثی / ذٛێٕسوبر زاٚای زاثەسیٕی ٌێ
 ( رێپەڕٔەوبد.1/11/5114زەرچٛٚٔی فەرِبٔی سأىۆیی زاثەسیٕیبْ ٌە )

ذ ثۆٔبٚۀسی ٚەرگزرٕی لٛربثیبْ /ذٛێٕسوبراْ ثۆ ٚٚرزثیٕی وززْ ٘ەِٛٚ ِبِەڵەیەوی زا ثەسیٓ ٚێٕەیەوی ٌەگەڵ ثەراییەوبْ زۀێززرێ-ة
ٚ ڕەساِۀسی ٚەپڕۆطەیەوی ذێزاٚ گٛٔغبٚی ثۆ ثەرعەطزە زەوزێذ زٚارز فەرِبٔی سأىۆیی پێ زەرزەوزێذ ٚ ٚێٕەیەوی زەزرێزە ٔبٚۀسی 

 ٚەرگزرٓ. 

 ٘ەػزەَ:

 ِیٛأساری وززٔی لٛربثی / ذٛێٕسوبراْ

یەوی طٕٛرزار ٚ ٌە حبڵزی سۆر پێٛیظزسا زەوزێذ، ٌەگەڵ رێجیٕی ئەٚەی وە ِیٛأساری ثە٘یچ ػێٛەیەن طیظزەِی ِیٛأساری ثەػێٛە
 ٔىزێذ ٌە سأىۆ ٚ وۆٌێژە ئەٍ٘یەوبْ ٌە ٔبٚەٚە ٚ زەرەٚەی ٘ەرێُ  ثۆ سأىۆ حىِٛیەوبٔی ٘ەرێُ ثەَ ػێٛەیەی ذٛارەٚە:

زار ٚە ٌە حبڵەری سۆر پێٛیظزسا زەوزێذ ثۆ ِبٚەی یەن طبڵ ٚە ٌە طیظزەِی ِیٛأساری طیظزەِێىی وبرییە ٚە ثەػێٛەیەوی سۆر طٕٛر
وبری سۆر پێٛیظزسازرێژ زەوزێزەٚە ثۆ ِبٚەی طبڵێىی رز ثە ڕەساِۀسی رۆِبری گؼزی سأىۆی ِیٛأسار ٚە زٚای ڕەساِۀسی وۆٌێژ / 

 ٛەیە:ثەػی ِیٛأسار ٚە وۆٌێژ / ثەع وە لٛربثی / ذٛێٕسوبر ٌێ ی ٘برٛٚە ٚەن ِیٛاْ ثەَ ػێ

ئەٚ لٛربثی /ذٛێٕسوبرأەی وە ِیٛأساریبْ ثۆ زەوزێذ ٌە ٔبٚەڕاطذ ٚ ثبػٛٚری ػێزاق ثۆ سأىۆوبٔی ٘ەرێُ زەثێذ ثە پێ ی پالٔی  -أ
 ٚەرگزرٓ ٚە ٌە ڕێگەی  ٔبٚۀسی ٚەرگزرٕی ػێزاق ٚەرگیزاثٓ.
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ٔەٚازەی لٛربثی / ذٛێٕسوبر زأیؼزٛٚی ٘ەرێُ لٛربثی / ذٛێٕسوبر زەثێ ثیظەٌّێٕێذ وە ذەڵىی ٘ەرێّی وٛرزطزبْ ٔیە ٚ زەثێذ ذب-ة
 ثٛٚٔی ثبٚن یبْ زایىی ٘ەثێذ.  ثێذ ثۆ ئەِەع پؼزگیزی پبرێشگبی ػبرەوبْ ٚ پؼگیزی ػٛێٕی وبرٚ ٔیؼزەعێ

 لٛربثی / ذٛێٕسوبر ٔبثێذ زەرچٛٚی ئبِبزەییەوبٔی طەر ثەٚەسارەری پەرٚەرزەی حىِٛەری ٘ەرێّی وٛرزطزبْ ثێذ. -ط

وززٔی ثۆ   ثە ڕاٚێژ ٌەگەڵ سأىۆوبٔسا ٚ ِیىبٔیشِی عێجە عێ  زەزرێ  ۆِەڵ ٌەالیەْ ئۀغِٛۀی ٚەسارەرەٚە ثڕیبری ٌێِیٛأساری ثەو -ز
 . زازۀزێ

٘ەِٛٚ ئەرن ٚ ِبفەوبٔی لٛربثی / ذٛێٕسوبری ِیٛأسار طٕٛرزارە ثە پێ ی ٔٛٚطزاٚی ٚەسارەری ذٛێٕسٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی سأظزی  -ٚ
 (.11/5/5118ثەرٚاری )( ٌە 5/5611ژِبرە )

 ِیىبٔیشِی عێجەعێىززٔی ثڕگەی )٘ەػزەَ(:

لٛربثی / ذٛێٕسوبر ِبِەڵەوەی زەطذ پێ زەوبد ٌە ٚ سأىۆیە وەٌێٛەی زێذ ثە ٘ێٕبٔی ٔٛٚطزاٚی فەرِی ٌە طەر الری ٔەثٛٚٔی  -1
ئبڕاطزەوزاٚ ثێذ ثۆ رۆِبری گؼزی سأىۆی سأىۆوەی ثۆ ِیٛأساری ٌە ٚ سأىۆیەی وە لٛربثی / ذٛێٕسوبر زەیەٚێذ ثجێذ ثە ِیٛاْ ٚە 

 ِیٛأسار.

رۆِبری گؼزی سأىۆی ِیٛأسار ٔٛطزاٚ زەوبد ثۆ فبوەڵزی / وۆٌێژ/ ثەػی ٘بٚػێٛەی ذٛێٕسٔی ذٛێٕسوبر ٌە سأىۆوە طەثبرەد ثە  -5
 رٛأبی ٚەرگزرٕی لٛربثی / ذٛێٕسوبری زاٚاوبر.

ە ڕەساِۀسی ٌە طەر ِیٛأساری  وززٔی لٛربثی / ذٛێٕسوبری ِیٛاْ : رۆِبری ٌە وبری الری ٔەثٛٚٔی فبوەڵزی / وۆٌێژ / ثەع ث -3
گؼزی زاٚاوبری لٛربثی /ذٛێٕسوبر ٚە گؼذ ثەراییەوبٔی ٔبٚثزاٚ ٌە گەڵ ٘ۆی طەرەوی ِیٛأساری ٚ ڕەساِۀسی فبوەڵزی / وۆٌێژ /ثەػی 

 ِیٛأسار زەذبرە ثەرزەَ طەرۆوی سأىۆ ثۆ ٚەرگزرٕی ڕەساِۀسی.

ٚەرگزرٕی ڕەساِۀسی طەرۆوی سأىۆ ثەِیٛأساری طبڵێه رۆِبری گؼزی ثۀٛٚطزاٚێه سأىۆ ئەصٍیەوەی ئبگبزار زەوبرەٚە   زٚای -4
 ٚەپبع ٘ێٕبٔی فەرِبٔی وبرگێڕی سأىۆ ئەصٍیەوەی فەرِبٔی سأىۆیی ثە ِیٛأساری ثۆ زەرزەچێذ.

( زا ثە ٔبٚەرۆویەٚ ە وۆپیەن زەزارە لٛربثی / 11/5/5118ری )( ٌە ثەرٚا5/5611رۆِبری گؼزی سأىۆی ِیٛأسار ٔٛٚطزاٚی ژِبرە )
 ذٛێٕسوبری ِیٛأسار ثۆ ئەٚەی ئبگبزاری ٘ەِٛٚ ِبف ٚ ئەروەوبٔی ثێذ وە ٌە طەر ػبٔێزی ٚە وٛ ِیٛاْ.

 ٔۆیەَ:

سیبرز ٌە یەن ِبٔگ  ثەِەثەطزی ثەرس ڕاگزرٕی ئبطزی سأظزی، ٘ەر فەرِبٔێه یب ثڕیبرێىی گٛاطزٕەٚە یبْ زاثەسیٓ زٚای رێپەڕثٛٚٔی
ٌە زەطذ پێ وززٔی زەٚاِی فەرِی ثە پێ ی طبڵٕبِەی سأىۆیی زەرثچێذ ئەٚا زەثێذ فەرِبٔی زٚاذظزٕی ذٛێٕسْ ثۆ ئەٚ طبڵە ثىزێذ 

 ثۆ لٛربثی / ذٛێٕسوبر.

 زەیەَ:

 گؼذ ڕێّٕبییەوبٔی پێؼٛٚ وە پێچەٚأەی ئەَ ثڕگبٔەْ وبری پێٕبوزێذ.

( ٚ طباڵٔی زٚارز ٌە سأکۆ ٚ پەیّبٔگە حکِٛیەکبٔی ٘ەرێُ 5115-5114لٛربثی/ذٛێٕسکبرأەی کە ٌە طبڵی ذٛێٕسٔی )٘ەرٚە٘ب ئەٚ 
ٚەرزەگیزێٓ، ربکٛ رەٚاٚکززٔی ذٛێٕسٔەکەیبْ ِبفی گٛاطزٕەٚەیبْ ٔبثێذ ٌە ٔێٛاْ کۆٌێژ ٚ پەیّبٔگەکبٔی ٘ەرێُ، ثەاڵَ ِبفی 

 زاثەسیٕیبْ زەثێذ ثە پێی رێّٕبییەکبْ.
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 ی ئبِبزەوززٔی رێجەریطەرپەرػزیبری گؼز

 رازٛطٛڵ ِەز. ٘ێزع ر

 یبریسەزەری طەرۆوی سأىۆ ثۆ وبرٚثبری ذٛێٕسوبراْ

 

 

 ێجەری ذٛێٕسوبری سأىۆرٌیژٔەی ئبِبزەوززٔی 
 

 

 ػبساز وزیُ ػضّبْ             طەرۆوی ٌیژٔە َ.    

 ئۀساَ      ڕێسار ثىز احّس             َ.

 ئۀساَ         ػەٚلی ِحّس حظٓ       َ.

 ئۀساَ        ئبراَ لبزر صبثز          َ.

 ئۀساَ     سأب اطّبػیً ذضز            

 ئۀساَ      ػجساٌزحّٓ ػجساٌٍە ِصطفی   

 ئۀساَ       ٘ٛٔەر اثٛثىز احّس           
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، ثە کەرێجەرە پێسأی طەرٔظ ٚ رێجیٕی ٌەپێٕبٚ زەٚڵەِۀسکززٔیثۆ ٘ەِٛٚ ئەٚ ثەڕێشأەی ٘بٚکبر ثْٛٚ ٌە  طٛپبص ٚ پێشأیٓ

 (.ػٍیَ.، ػجساٌٍٗ پێؼەٚا حّیسز.، رەٚا کبکەڕەعَ.ی.، طەرکبر حّس ذسرَ.ی.ِٛفك ذبٌس اثزا٘یُ، ز.) ربیجەری:

 

 

 

 ئبگبزاری

 ٚ ثەػەوبْ ٚ طىٛڵ ٚ فبوەڵزی ییاگزایەرر ،فبوەڵزییەوبْ ٚ طىٛڵ ٚ ثەع ییسأیبر ٌە ثىزێذ ثەزی ٘ەڵەیەن ٘ەر 1
 .ثەرپزطٓ ٌێی ەوبْیثەڕێٛەثەراری

 ٚ طەرٔظ ٘ەرکبری ثٛٔی  ەٌە ٘برٕەئبرای ٘ەر گۆڕأکبرییەک، یبْ ٌ ػبیۀی زەطزکبریکززْ ٚ پێساچٛٔەٚەیە، ثۆیە ەئەَ رێجەر -5
 :رەٌەفۆٔە ژِبرە ٚ ئیّەیً ثەَ ثىزێذ پەیٛۀسی زەرٛأزێذ ،ەذٕەیەنر

 

 یبریسەزەری طەرۆکی سأکۆ ثۆ کبرٚثبری ذٛێٕسکبراْ/ ٔٛطیٕگە:

vpsa@raparinuni.org Email: 

      17481194567 :.Tel 

 

 

 

 

 

 

 

 




