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 مەرجی سەرەکی بۆ پێشکەشکاران :
 

 
ذ ثەپێ ی پالٔی ئەٚ لٛربثی/ خٛێٕذکبرأەی کە گٛاسزٕەٚە یبْ داثەزیٕیبْ ثۆ دەکرێذ دەثێ -أ

ٚەرگررٓ ٚ ٌە رێگبی ٔبٚۀذی ٚەرگررٕەٚە ٚەرگیراثٓ، ٚە ٌە ِبِەڵەی گٛاسزٕەٚەکەدا ئبِبژەی پێ 
 گٛاسزٕەٚە پێطکەش دەکرێذ .داٚاکبری 1024/9/25   ربڕۆژی   1024/7/2رۆژی دەکرێ ، ٚە ٌٗ

ٚە ٌێ دەکبد ٌە )ڕێکەٚری دەرچٛٚٔی ٔٛسراٚی ئەٚ کۆٌێژەی کە لٛربثی/ خٛێٕذکبر داٚای گٛاسزٕە
 رێپەڕٔەکبد.  1024/20/2رێپەڕ ٔەکبد(ٚ دەرجٛٚٔی فەرِبٔی زأکۆیی گٛاسزٕەٚەی ٌە  1024/9/10

 
پبثۀذ ثێذ ثە دەکبد دەثێذ  پێطکەش خٛێٕذکبرێک کە ِبِەڵەی گٛاسزٕەٚە لٛربثی /٘ەر -ة

 گٛاسزٕەٚەکە.
 

 

 
 ڕێنماييەکانی گواستنەوەو دابەزينی خوێندنی

رانقوتابيان/ خوێندکا  

 
 یەکەم: 

 کۆنمرە کۆلێژی بۆ کەمەکان کۆنمرە کۆلێژی لە خوێندکاران/  قوتابیان گواستنەوەی
 بەرزەکان

 
لٛربثیبْ/ خٛێٕذکبراْ ِبفی گٛاسزٕەٚەیبْ ٘ەیە ٌە کۆٌێژی کۆّٔرە کەِەکبْ ثۆ کۆٌێژی کۆّٔرە 

 (:2ثەرزەکبْ ئەگەر ئەَ ِەرجبٔەی خٛارەٚەیبْ ٘ەثێذ )ثەپێ ی فۆرِی ژِبرە 
 
یبْ  دەثێذ لٛربثی/ خٛێٕذکبر سبڵی یەکەِی ثێذ ٌە زأکۆ، ٚارە سبڵی کەٚرٓ یب دٚاخسزٓ -أ 

 ٔەثێذ. داثەزیٕی
 
 % کەِزر ٔەثێذ 80ی کۆّٔرەکەی ٌە لٛربثی/ خٛێٕذکبر یەکەَ ثێذ ٌەسەر ثەضەکەی ٚ رێکڕا -ة
 
ە کەٚرٓ گٛاسزٕەٚەی رێذا دەکبد ثەپێی ئەَ ثڕگەیە ث لٛربثی/ خٛێٕذکبر ئەٚ سبڵەی کە -ج

 ٘ەژِبر ٔبکرێذ ٚە ٔبچێزە ِیچی خٛێٕذٔەٚە .
ئخَ خطزٗ يٗ ٜ  خٛارٖ گٛاسزٕەٚەی لٛربثی/ خٛێٕذکبر ثۆ ثەضە ٘بٚربکبٔیبْ ثەپێ ی  ِبفەکبٔی
 . ٖٚ دٖ ثێذ
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خشتەی گواستىەوەی قوتابیان/ خوێىدکاران لە کۆلێژی کۆومرە کەمەکان بۆ کۆلێژی کۆومرە 
   زیه و دابً  وي ن بەپێ ی بڕگەی یەکەمی گواستىًبەرزەکان بۆ بەشە ٌاوتاکاویا

 ز بەش لە کۆلێژەکاوی زاوکۆ بەشی ٌاوتا لە کۆلێژەکاوی زاوکۆ

ڤێتێروەری پسیشكیکۆلێژی  کۆلێژی پسیشکی  1 

 2 کۆلێژی زاوست/ بەشی زیىدەوەرزاوی کۆلێژی پسیشکی

لۆجیکۆلێژ/ فاکەڵتی زاوستە تەودروستیەکان/ مایکرۆبایۆ کۆلێژی پسیشکی  3 

 4 سکوڵی تەودروستی/ میدیکەل مایکرۆبایۆلۆجی کۆلێژی پسیشکی

شيً كانۆخەى/شيكارى تەودروستیەکان ًزاوست سکوڵی /يشكيً كانپس ًزاوست فاکەڵتی کۆلێژی پسیشکی  5 

 6 کۆلێژ/ فاکەڵتی زاوست/ بەشی کیمیا کۆلێژی دەرماوسازی

سركردن/ تەودروستیەکان ًزاوست سکوڵی /يشكيً كانپس ًزاوست فاکەڵتی کۆلێژی دەرماوسازی  7 

 8 کۆلێژی زاوستە تەودروستیەکان/ کیمیای ژیاوی کلیىکی کۆلێژی دەرماوسازی

ڤێتێروەریپسیشكی کۆلێژی   9 کۆلێژی کشتوکاڵ 

 11 کۆلێژی زاوست/ بەشی فیسیک کۆلێژی ئەودازیاری/ بەشی کارەبا

بەشی ماتماتیک کۆلێژی زاوست/ کۆلێژی ئەودازیاری/ بەشی شارستاوی  11 

 12 کۆلێژی زاوست/ بەشی کۆمپیوتەر کۆلێژی ئەودازیاری/ بەشی پرۆگرامسازی

 13 کۆلێژی زاوست/ بەشی جیۆلۆجی کۆلێژی ئەودازیاری/ بەشی جیۆتەکىیک

وً وت کۆلێژی ئەودازیاری وً وتاى جیۆلۆجی زاوست/ سکوڵی /ئەودازیاری زاوست و فاکەڵتی   14 

ری/ بەشی یاساکۆلێژی یاساو رامیا کۆلێژە/فاکەڵتیەکاوی ئەدەبیات،زاوستە مرۆڤایەتیەکان،زاوستە کۆمەاڵیەتیەکان  
 بەشەکاوی)مێژوو،جوگرافیا،کۆمەڵىاسی،شوێىەوار، فەلسەفە(

15 

 16 کۆلێژی کارگێڕی و ئابووری/ بەشی ئامار کۆلێژی زاوست/ بەشی ماتماتیک

ڕی و ئابووری) جگە لە بەشی ئامار(کۆلێژی کارگێ کۆلێژی یاساو رامیاری/ بەشی یاسا  17 
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:ەمدوو  
 

هەرێم زانکۆکانی نێوان لە خوێندکاران/ قوتابیان گواستنەوەی  

  
لٛربثی/ خٛێٕذکبر: ِبفی گٛاسزٕەٚەی دەثێذ ٌە گطذ لۆٔبغەکبْ، جگە ٌە لۆٔبغی یەکەَ ، ٌە 

خٌٛی  ٌە ێذثچذا دەکبد دەرٔێٛاْ زأکۆکبٔی ٘ەرێُ )ثە ِەرجێک ٌەٚ لۆٔبغەی گٛاسزٕەٚەی رێ
 ڵٗحب ێذٓ ٌٗ خٌٛٝ دٚٚ٘ٗ ِذا دٖ ورچ)سٗ ثبرٖ د ثٗ ٚ لٛربثيبٔٗ ٜ وٗ دٖ رٔبیەکەَ یبْ دٚٚەَ 

کە  يٖٛ ٔذيذار   پٖٗ زا ِٗ ٔذ ٜ ٘ٗ ردٚٚ اليٗ ٔٝ ڕثؤ ٖٚ زارٖ د دٚاٜ ێزٗ ٖٚ ثىررٗ وبْ ثٗ رز 
یەکەَ دەرچٛٚثێذ( ئەگەر یەکێک کە دەثێذ خٌٛی  ٔبگرێزەٚە ( ی الی خٛارەٚەأ )ثڕگەی ئەِەش

 :( (1) ثە پێی فۆرِی ژِبرە ) ٌەَ ِەرجبٔەی خٛارەٚەی ٘ەثێذ
لٛربثی/ خٛێٕذکبر دەرچٛٚثێذ ٌە خٌٛٚی یەکەِذا ثە پٍەی ثبضە یب سەرٚٚررٚ دأیطزٛٚی  -أ

 ٘ەِبْ پبرێزگب یب ٔزیک  ئەٚ ضبرە ثێذ کە گٛاسزٕەٚەی ثۆ دەکرێذ .
 ٕٗذْ ٌێٔٝ خٛاڵسبدایکی یبْ ثبٚکی کۆچی دٚایی کردثێذ ٌە  لٛربثی/ خٛێٕذکبر ئەگەر  -ة 

دأیطزٛٚی   )ثيبْ اٌٛفبح( ٚ)صٛرح اٌمیذ( ٖٚ  ، ٚە دەثێذ ثە ثەڵگەی فەرِی ثیسەٌّێٕێذ ٌٗزأىؤ
 ٘ەِبْ پبرێزگب یب ٔزیک ئەٚ ضبرە ثێذ کە گٛاسزٕەٚەی ثۆ دەکرێذ .

، ٚە دەثێذ ثە ثەڵگەی ٕذْ ٌٗ زأىؤێخٛ ٔٝاڵسبٌە  سزێذ ی/ خٛێٕذکبر ٘بٚسەرگیری ثجٗلٛربث  -ج 
ٔبسٕبِەی ثبری ضبرسزبٔی، )صٛرح اٌمیذ(ی  ذاٚفەرِی ثیسەٌّێٕێذ ٌە گرێجەسزی ٘بٚسەرگیری

ثۆ  ی(رصذیك)ڕاسزبٔذْڕەسەْ ٚ ثە فەرِی رۆِبرکردٔی ٌە ٌیسزی ثبری ضبرسزبٔی، ٚە 
ٌە  کرێذ)طالق( دەٚٔەٚەی خێزأی ثەڵگۀبِەکبْ ثکرێذ، ٚە ثە ٘ەِبْ ضێٛە ڕەچبٚی جیبثٛ

کبْ ٚە ٌە کبری دەرکەٚرٕی ٘ەر سبخزەکبریەک ٌە ثەڵگۀبِە ٘ەِبْ سبڵی خٛێٕذٔذا
 کرێذ .ٌێپرسیٕەٚەی یبسبییبْ ٌەگەڵ دە

 ٕذْ ٌٗ زأىؤ                  ێٔٝ خٛاڵسب٘ەر لٛربثی/ خٛێٕذکبرێک )رۀٙب ثۆ ڕەگەزی ِێیٕە( ٌە  -د 
 ەٌّێٕێذ )ثيبْ اٌٛالدح( .ِٕذاڵی ثجێذ، ٚە ثە ثەڵگەی فەرِی ثیس

پطزگیری ِبفی گٛاسزٕەٚەیبْ ٘ەیە دٚای ٘ێٕبٔی  ٚ ئۀفبي کرإِٚذاڵی )کٛڕٚ کچی( ضە٘یذ -٘ـ 
ی ۆٚەزارەری کبرٚثبری ضە٘یذاْ ٚ ئۀفبٌکراٚەکبْ، ٚە ثە ٚاژخٛێٕذکبرەٚە ٌە لٛربثی / ٌە الیەْ 

کبر ِبِەڵەی گٛاسزٕەٚەکەی خٛێٕذ .ثێذ ثەڕێز ٚەزیری کبرٚثبری ضە٘یذاْ ٚ ئۀفبٌکراٚەکبْ
ی ِبِەڵەکەی ثەرز دەکرێزەٚە ثۆ رۆِبردەسذ پێ دەکبد ٌەٚ کۆٌیجەی کە ٌێی ٚەرگیراٚە پبضبْ 

گطزی زأکۆکەی رب ئبراسزەی رۆِبری گطزی ئەٚ زأکۆیە ثکرێذ کە داٚای گٛاسزٕەٚەکەی ثۆ 
 . دەکبد

ٔی ثڕٚأبِەی ِبسزەرٚ دکزۆرا لٛربثی/ خٛێٕذکبری: )کٛڕ ٚ کچ(ی ِبِۆسزبی زأکۆ ٌە ٘ەڵگڕا -ٚ
ثۆ ئەٚ پبرێزگبیە یبْ ٔزیک ئەٚ ضبرەی کە )ثبٚک یبْ دایک(یبْ  ِبفی گٛاسزٕەٚەیبْ ٘ەیە

کٛڕ ٚ کچی فەرِبٔجەرأی زأکۆ  ثە ٘ەِبْ ضێٛە ، ٘ەرٚە٘بِبِۆسزبی یەکێک ٌە زأکۆکبٔیەری
 . یبْ زیبرر ئەگەر پبٔزە سبڵ ڕاژەی فەرِبٔجەریبْ ٘ەثێذ

 
خٛێٕذکبر ٌە خٛێٕذٔی ثەیبٔیبْ ِبفی گٛاسزٕەٚەی ٘ەیە ثۆ خٛێٕذٔی ئێٛاراْ ثە  لٛربثی/ -ز

 ٚٚال ٚ ثەپێ ی رٛأبی ثەضەکە. ِەرجێک ٌە ٘ەِبْ پسپۆری خۆیذا ثێذ، دٚای الری ٔەثٛٚٔی ٘ەرد
 
ْ ثە٘یچ ضێٛەیەک ِبفی گٛاسزٕەٚە یبْ ربیجەرەکب)لٛربثیبْ/ خٛێٕذکبراْ(ی کۆٌێژە  - ح

 ۆ زأکۆٚ کۆٌێژە حکِٛیەکبْ.ِیٛأذاریبْ ٔیە ث
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گٛاسزٕەٚەی لٛربثیبْ/ خٛێٕذکبراْ ٌە ثەضەکبٔی ئێٛاراْ ثۆ ثەضەکبٔی ٘بٚضێٛەی ثەیبٔیبْ  -ط 
 . ٔبکرێذ

ثۆ زأکۆکبْ ٘ەیە سەیری داٚای گٛاسزٕەٚەی ٘ۀذێ ٌە لٛربثیبْ/ خٛێٕذکبراْ ثکبد ثۆ گطذ  -ی
ضٛێٕی ٔیطزەجێجٛٚٔیبْ  ثۆ ْ ثٗ ش٘ٗ ِبلۆٔبغەکبٔی خٛێٕذْ، )جگە ٌە لۆٔبغی یەکەَ( ثۆ 

 -ثە پێی ِیکبٔیزِی خٛارەٚە: ثە٘ۆی ٔەخۆضی لٛرس ٚ ثەردەٚاَ 
 ( :یَ )ەدِٚٚیکبٔیزِی جێجەجێ کردٔی ثڕگەی 

                             ِێٕزە کیۆدۆداٚاکبری گٛاسزٕەٚەی ٌەگەڵ ٘بٚپێچ کردٔی گطذ ڕاپۆرد ٚ  لٛربثی/ خٛێٕذکبر -2
ە ثبری رۀذرٚسزی لٛربثی/ خٛێٕذکبر دەسەٌّێٕێذ ثە ٔەخۆضی لٛرس ٚ پزیطکیەکبٔەٚە ک

ٚاکبریەکەی ثۆ رۆِبری گطزی ْ پێطکەش ثە کۆٌێژەکەی دەکبد ٚە ٌەڕێگەی کۆٌێژەٚە داەدرێژخبی
 ثەرز دەکرێزەٚە. یکەزأکۆ

رۆِبری گطزی ئەٚ زأکۆیەی کە گٛاسزٕەٚەکەی ٌێذەکرێذ ٔٛٚسراٚی فەرِی ثەرز دەکبرەٚە ثۆ  -1
رۆِبری گطزی ئەٚ زأکۆیەی کە لٛربثی/ خٛێٕذکبر داٚاکبری ثۆ دەکبد ٌە ضٛێٕی ٔیطزە جێ 

 ثٛٚٔی ثە ٘بٚپێچ کردٔی گطذ ثەراییەکبْ .
               ٔٛٚسراٚێک ثەرزدەکبرەٚە ثۆ رۆِبری گطزی ئەٚ زأکۆیەی کە داٚاکبریەکەی ئبراسزە کراٚە  -٣

 ثەپێی ضٛێٕی جٛگرافی کەسزٕەٚە ٌە زأکۆکبْ( )ٌیژٔەی پزیطکی ربیجەد ثە کبرٚثبری گٛا
 :ثریزیە ٌە سێ ثٕکە

 ربیجەرە ثە کبرٚثبری گٛاسزٕەٚە ثۆکە  پبرێزگبی ٘ەٌٚێر ] ثٕکەی زأکۆی ٘ەٌٚێری پزیطکی[ -2
  :زأکۆکبٔی

 سەالحەدیٓ -ا
 ٘ەٌٚێری پزیطکی -ة
 پۆٌیزەکٕیکی ٘ەٌٚێر ج
 سۆراْ  -د
  کۆیە -٘ـ
کە ربیجەرە ثە کبرٚثبری گٛاسزٕەٚە ثۆ  سٍێّبٔی[کۆٌێژی پزیطکی کەی پبرێزگبی سٍێّبٔی ] ثٕ -1

  :زأکۆکبٔی
 سٍێّبٔی -ا

 پۆٌیزەکٕیکی سٍێّبٔی -ة
 گەرِیبْ -ج
 ٘ەڵەثجە -د
  ڕاپەڕیٓ -٘ـ
کە ربیجەرە ثە کبرٚثبری گٛاسزٕەٚە ثۆ  [کۆٌێژی پزیطکی د٘ۆکپبرێزگبی د٘ۆک ] ثٕکەی  -٣

  :زأکۆکبٔی
 د٘ۆک زأکۆی -ا 
 زاخۆزأکۆی  -ة 
 زأکۆی  پۆٌیزەکٕیکی د٘ۆک  -ج
 

ی گٛاسزٕەٚەی کبٔ٘ەڵذەسزٓ ثە ٚەرگررٓ ٚ جێجەجێکردٔی گطذ ِبِەڵەئەَ ٌیژٔە ربیجەربٔە 
 ( .ی/ ەَدٚٚلٛربثی/ خٛێٕذکبراْ ثەپێ ی ثڕگەی )
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ە ٌیژٔەی پزیطکی ربیجەد ثە کبرٚثبری گٛاسزٕەٚە ٌە زأکۆکبْ ٚەاڵِی ٔٛٚسراٚەکە دەدارەٚە ث -4
ثۆ درێژە پێذأی ٚ پێٛیسزی لٛربثی/ خٛێٕذکبر  ٔەخۆضیەکە ثبری لٛرسیڕاپۆررێک کە رێیذا 

ٛاسزٕٗ ٖٚ گيطىٝ رب يجٗ د ثٗ پز ٌێژٔٗ ٜ  ثڕيبرٜ ثێذٚ ٔب.خٛێٕذٔی ٌە ٔزیک کەس ٚ کبریەٚە 
 .ێذٌٗ سٗ ر دٖ در ثڕيبرٜيٗ وجبر  رێه ٗڵٚارب ثؤ ٘ٗ ر حب ێذثىر رێذاؤرأىبرٜ گ
 

طزی ئەٚ زأکۆیەی کە داٚاکبریەکەی ئبراسزە دەکرێذ ٚە دٚای ٚەرگررٕەٚەی ٚەاڵِی رۆِبری گ -5
 ثەپێ ی پێگەی جٛگرافی ٌیژٔەی پزیطکی ربیجەد ثە کبرٚثبری گٛاسزٕەٚە ٌە زأکۆکبٔذا

رٛأبی ٚەرگررٓ ٚە ِمبصە ٚ ٚاکراٚ ثۆ ڕادەرثڕیٓ ٌەسەر أٛٚسراٚێک ثەرز دەکبرەٚە ثۆ ثەضی د
رۆِبری گطزی زأکۆی داٚاکراٚ ڕەزاِۀذی ثْٛٚ ڕەزاِۀذی ثەضی داٚاکراٚ  دٚای  .سەرثبرکردْ

ثە ٔٛٚسراٚێک ثەرز دەکبرەٚە ثۆ رۆِبری گطزی ئەٚ زأکۆیەی کە گٛاسزٕەٚەی ٌێٛە دەکرێذ 
 ثە٘ۆکبری ٔەخۆضی لٛرس ٚ درێژخبیەْ .

 
ٛاسزٕەٚەی ئەٚ زأکۆیەی کە گٛاسزٕەٚەی ٌێٛە دەکرێذ فەرِبٔی زأکۆیی دەردەکبد ثە گ -6

کە  ەیزأکۆی ئەٚ لٛربثی/ خٛێٕذکبر ٚە زأکۆی داٚاکراٚ پطذ ثەسذ ثە فەرِبٔی زأکۆیی
دەکرێذ فەرِبٔی زأکۆیی دەردەکبد ٚە ٚێٕەیەک ٌەگەڵ گطذ ثەراییەکەْ  ٛەگٛاسزٕەٚەی ٌێ

ەی دەکبد ٌەِبٚ ری گطزی خٛێٕذْ ٚ پالٔذأبْ رایٗ ثٗ رێٖٛ ثٗ/ ئبراسزەی ٚەزارەری خٛێٕذٔی ثباڵ
  یەک ٘ەفزەدا ثە ِەثەسزی ٚٚردثیٕی کردْ .

 
  رێجیٕی:

% رێپەڕێذ، ٚە رێژەی 10طزٕی گٛاسزٕەٚەکبْ ٌە ٘ەر ثەضێکی زأسزی ٌە یٔبثێ رێژەی رۆ
% رێپەڕێذ ، ٚە ٌە کبری داٚای زیبرر، 20ٚەرگررٕی گٛاسزٕەٚەکبْ ٌە ٘ەر ثەضێکذا ٔبثێ ٌە 
ەپێ ی پێطجڕکێی کۆّٔرەی دەرچٛٚٔیبْ ِبِەڵەکبٔیبْ کۆدەکرێٕەٚەٚ ٌە یەک پرۆسەدا ث

 ڕێژەکەیبْ ٌێ ٚەردەگیرێ.
 

 ( ( :ی)جگە ٌە ) ەَدِٚٚیکبٔیزِی جێجەجێ کردٔی ثڕگەی 
( 1ِبِەڵەی گٛاسزٕەٚەی لٛربثیبْ/ خٛێٕذکبراْ دەسذ پێ دەکبد ثە پڕکردٔەٚەی )فۆرِی ژِبرە 

 ٔٛٚسراٚی فەرِیثە  دٚاررٌە رۆِبری کۆٌێژ ثە ڕەچبٚکردٔی ڕەزاِۀذی ثەضی زأسزی، 
دۀێردرێزە رۆِبری  ٚە دٚای ڕەزاِۀذی رۆِبری گطزی زأکۆ،  ثۆ رۆِبری گطزی زأکۆ دۀێردرێذ

ٚکردٔی الری ی داٚاکراٚ رب الری ٔەثٛٚٔیبْ ثە فەرِی ٚەرثگیرێذ ٌەگەڵ ڕەچبگطزی زأکۆ
ەکبْ ٌەالیەْ ( داٚاکراٚ ٌەگەڵ ثەراثەرکردْ ِٚەلبسەکردٔی ٚأ/ فبکەڵزی ٔەثٛٚٔی ثەضی )کۆٌێژ

سباڵٔە ٚ  یثەضی زأسزی داٚاکراٚدا، )ٌیسزی ئەٚ ٚأبٔەی کە خٛێٕذٚیەری ٌەگەڵ یەکەکبٔ
( ثە ضێٛەیەک: )ئەگەر ٚأەی داٚاکراٚ زیبرر ٌە دٚٚ دۀێردرێذدەکرێذ ٚ٘بٚپێچ  ٚەرزیەکبٔذا

پێطجڕکێ ٚأەی سباڵٔە، یب چٛار ٚأەی ٚەرزی ثٛٚ دەثێ لۆٔبغێک داثجەزێٕذرێذ(، ٚە ٌە کبری 
ٌەسەر گٛاسزٕەٚەکبْ ٌە یەک پرۆسەدا ڕەچبٚی کۆّٔرەی لۆٔبغەکەیبْ دەکرێذ، ٚە ٘ەِٛٚ 

فەرِبٔێکی ، ٘ەِٛٚ دەثێذی سەرۆکی زأکۆ ۆخٛێٕذکبراْ ثە ٚاژ فەرِبٔی گٛاسزٕەٚەی لٛربثیبْ/
زأکۆیی ثە ِەثەسزی گٛاسزٕەٚە ٚێٕەیەکی ٌەگەڵ ثەراییەکبْ دەدرێذ ثە ٚەزارەری خٛێٕذٔی 

 ثۆ ٚٚردثیٕی کردْ . ثەڕێٛثەرایەری گطزی خٛێٕذْ ٚ پالْ دأبْٚ رٛێژیٕەٚەی زأسزی/ ثباڵ
 
 
 
 



7 

 

 سێیەم:

 
باشووری و ناوەڕاست پەیمانگاکانی و زانکۆ لە خوێندکاران/ قوتابیان گواستنەوەی  

هەرێم زانکۆکانی بۆ عیراق  
 
، جگە ٌە لۆٔبغی درێذئۀجبَ دە ٌە حبڵەری زۆر پێٛیسزذا ٚ سٕٛٚردار دەثێذئەَ پرۆسەیە  )

 خٛارەٚە : الی یەکەَ کە گٛاسزٕەٚەی رێذا ٔبکرێ( ثەَ ضێٛەیەی
 
ئەٚ لٛربثی/ خٛێٕذکبرأەی کە گٛاسزٕەٚەیبْ ثۆ دەکرێذ ٌە ٔبٚەڕاسذ ٚ ثبضٛٚری عێراق ثۆ  -أ

 ی فیذراڵۀذی ٚەرگررٕی عێرالزأکۆکبٔی ٘ەرێُ دەثێذ ثەپێ ی پالٔی ٚەرگررٓ ٚە ٌەڕێگەی ٔبٚ
 ثٓ .ٚەرگیرا

گٛاسزٕەٚە ثە٘یچ ضێٛەیەک ٔبکرێذ ٌە زأکۆکبٔی ٔبٚەڕاسذ ٚ ثبضٛٚری عێراق ثۆ کۆِەڵەی  -ة
پزیطکی )پزیطکی گطزی، پزیطکی دداْ، دەرِبٔسبزی( ثەپێ ی ٔٛسراٚی ٚەزارەری خٛێٕذٔی ثباڵٚ 

پێی  } رۀٙب ثە ِیٛأذاری ٚ ثە دا (1/5/1021( ٌە ثەرٚاری )5/20904رٛێژیٕەٚەی زأسزی ژِبرە )
 .{دەثێذ ڕێّٕبییەکبٔی ِیٛأذاری

ِبِەڵەی گٛاسزٕەٚەیبْ ثە ضێٛازی گٛاسزٕەٚە ثۆ دەکرێذ ثە ٘ەِبْ ِەرجی گٛاسزٕەٚەی  -ج
 (ەَدٚٚەثڕگەی ) لٛربثیبْ/ خٛێٕذکبراْ ٌە ٔێٛاْ زأکۆٚ پەیّبٔگبکبٔی ٘ەرێُ، ٚەکٛ ٌە خبڵەکبٔی

٘ەرێُ، ٚە ٘بٚسۀگی ٚأەکبٔیبْ ثۆ  دا ٘برٛٚە، ثۆ ٘ەِبْ لۆٔبغ ٚ ثەضی ٘بٚرب ٌە زأکۆکبٔی
 دەکرێذ ثەپێ ی ڕێّٕبییەکبْ .

ڕەچبٚی ڕێّٕبییەکبٔی ٚەزارەری خٛێٕذٔی ثباڵی ٘ەرێُ ثکرێذ ثۆ ٘ەِٛٚ لۆٔبغەکبٔی خٛێٕذْ  -د
 ٌە ٚأە پسپۆریەکبٔی )اٌّفبضٍخ( ثەپێ ی پالٔی ٚەرگررٕی سبڵەکبٔی ٚەرگررٕیبْ.

کبٔی ٘ەرێُ، ٚە ٌە کبری ەْ ثۆ ٚەرگررٓ ٌەزأکۆٚ پەیّبٔگضبیسزە ثٛٚٔی خٛدی ثڕٚأبِەکبٔیب -٘ـ
ضبیسزە ٔەثٛٚٔی دا ثۆ ئەٚ ثەضە، ٚەکٛ )دٚأبٚۀذی پیطەیی ٚ لٛربثخبٔە ئبییٕیە ٔبرەسّیەکبْ 

 ٚ ٘بٚضێٛەیبْ( گٛاسزٕەٚەیبْ ثۆ ٔبکرێذ .
ری ئبییٕی کبٔی سەر ثە ٚەزارەرەکبٔی ئەٚلبف ٚ کبرٚثبەگٛاسزٕەٚە ٌە ٔێٛاْ کۆٌێژٚ پەیّبٔگ -ٚ

اٌٛلف اٌطیعي( ئێسزبکە، ثۆ ٘ەرێُ ٚ ٚەزارەری ئەٚلبفی پێطٛٚی عێرالی: )اٌٛلف اٌسٕي( ٚ )
 ٘ەرێُ ٔبکرێذ، چٛٔکە ئەٚأە ربیجەرّۀذْ ثە ٚەزارەد ٚ فەرِبٔگەکبٔیبْ . زأکۆکبٔی

دأیطزٛٚی ٘ەرێُ ثێذ ٚ ثۆ ئەِەش پطزگیری پبرێزگبی  / خٛێٕذکبردەثێذ خبٔەٚادەی لٛربثی -ز
 ضبرەکبْ ٚ پطزگیری ضٛێٕی کبرٚ ٔیطزەجێ ثٛٚٔی ثبٚک یبْ دایکی ٘ەثێذ .

ری زۆر پێٛیسزذا گٛاسزٕەٚە ثە پێ ی رٛأب ٚ رەزاِۀذی ثەش ٚ کۆٌێژەکبْ دەثێذ ٚە ٌە حبڵە -ح
ئۀجبَ دەدرێذ ثەپێ ی رێژەی دیبری کراٚ ٌە الیەْ ٚەزارەری خٛێٕذٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی 

 % رێپەڕێذ5زأسزی  ٌە ٘ەر ثەضێکذا ٔبثێذ ٌە 
ثە کۆِەڵ ٌە الیەْ ئۀجِٛۀی ٚەزارەرەٚە ثڕیبری ٌێ دەدرێ ثە  یەکی٘ەِٛٚ گٛاسزٕەٚە -ط

 جێجەجێ کردٔی ثۆ دادۀرێ .ِیکبٔیزِی ٚ کبٔذا ڕاٚێژ ٌەگەڵ زأکۆ
کبٔی ەئەٚ لٛربثی/ خٛێٕذکبرأەی دەرچٛٚی ئبِبدەییەکبٔی ٘ەرێّٓ ٚ ٌە کۆٌێژ ٚ پەیّبٔگ - ی

 .ٔبٚۀذٚ ثبضٛٚر ٚەرگیراْٚ، ِبفی گٛاسزٕەٚە ٚ ِیٛأذاریبْ ٔییە ثۆ زأکۆکبٔی ٘ەرێُ
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 ( :َسێیەِیکبٔیزِی جێجەجێ کردٔی ثڕگەی )
ِبٚەی گٛاسزٕەٚە ٌە ثی/ خٛێٕذکبر دەسذ پێ دەکبد ٌە ٘ەِبْ بِبِەڵەی گٛاسزٕەٚەی لٛر

لٛربثی/ خٛێٕذکبر، ِبِەڵەکە دەسذ پێ  (ئەصٍی )یەیبْ پەیّبٔگ ، ٚە ٌە کۆٌێژکبٔی ٘ەرێُزأکۆ
خٛێٕذکبر )سیرح اٌطبٌت اٌذراسیخ( ٌەگەڵ ٌیسزی  لٛربثی/ردەی ٛدەکرێ، ثە٘بٚپێچ کردٔی سەرث

سباڵٔە ٚ ٚەرزیەکبٔذا: )اٌّٛاد اٌذراسیخ  یی ٚأەیەکەکبٔ ئەٚ ٚأبٔەی کە خٛێٕذٚیەری ٌەگەڵ
)٘یئخ اٌزعٍیُ زأکۆ یبْ ٚاٌٛحذاد فی اٌسٕٛاد ٚاٌفصٛي اٌذراسیخ( ٚە ٌەٚێطەٚە دۀێردرێزە 

اٌزمٕي( ٌەٚێطەٚە ڕاسزەٚخۆ ثە ٔٛٚسراٚی فەرِی دۀێردرێزە زأکۆی داٚاکراٚ ٌە ٘ەرێّذا. ٚە ٌە 
ری الری کبداٚاکراٚ، ٚە ٌە  ی ەبْ پەیّبٔگی رێّذا دۀێردرێزە کۆٌێژٌە ٘ەی داٚاکراٚ الیەْ زأکۆ

ٔەثٛٚٔذا ٘بٚرب ٚ ِەلبسەکردٔی ٚأەکبٔی ٌە ثەضی زأسزی داٚاکراٚ ثۆ دەکرێ ثە ضێٛەیەک: 
)ئەگەر ٚأەی داٚاکراٚ زیبرر ٌە دٚٚ ٚأەی سباڵٔە، یب چٛار ٚأەی ٚەرزی ثٛٚ دەثێ لۆٔبغێک 

، دٚای کبری پێٛیسذ ٚەاڵِی ی داٚاکراٚدۀێردرێزەٚە رۆِبری زأکۆداثجەزێٕذرێذ( ٌەٚێطەٚە 
لٛربثی/ خٛێٕذکبر دەدرێزەٚە، ٚە ٚێٕەیەکیص دەدرێزە ٚەزارەری خٛێٕذٔی  (ئەصٍی)خٛدی زأکۆی

 . / ٔبٚۀذی ٚەرگررٕی لٛربثیبْ ثۆ ٚٚردثیٕی کردْثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی زأسزی ٘ەرێُ
 

 چٛارەَ
 ٔی/ خٛێٕذکبرأی دەرەٚەی ٚٚاڵد ثۆ زأکۆکبٔی ٘ەرێُ:گٛاسزٕەٚەی خٛێٕذٔی لٛربثیب

 
ّٝ وٛردسزبٔٓ                 ێٖ رذا خٗ ٌىٝ ٘ٗ رڕوٗ ٌٗ ثٕٗ لٛربثی/ خٛێٕذکبری لۆٔبغی یەکەَ    -أ

ئەگەر پۆٌی دٚأزەی ٌۀبٚ ٘ەرێُ، یب ٌە عێرالی فیذراڵ رەٚاٚ کردثێذ ٚ ٌە یەکێک ٌە 
ثێذ ئەٚا ثەپێی کۆّٔرەی ٚەرگررٓ ٌە ٘ەرێّذا ٌە سبڵی کۆٌێژەکبٔی دەرەٚەی ٚٚاڵد ٚەرگیرا

 . ەٚەدەرچٛٚٔی دادۀرێز
ٌۀبٚ ٘ەرێُ یب عێرالی فیذراڵ  یلٛربثی/ خٛێٕذکبری لۆٔبغەکبٔی رر ئەگەر پۆٌی دٚأزە  -ة

رەٚاٚ کردثێذ ٚ ٌە یەکێک ٌە کۆٌێژەکبٔی دەرەٚەی ٚٚاڵد ٚەرگیراثێذ ثە ِەرجێ زأکۆ/ کۆٌێژی 
ٍ٘ی ٔەثٓ ٚ ٌە زأکۆیە ثڕٚا پێ کراٚەکبْ ثٓ ٚ ٌە ٌیسزی یٛٔسکۆ ٚ ثیٍۆگرافیبی حکِٛی ثٓ ٚ ئە

یەکێزی زأکۆکبٔی جیٙبْ رۆِبر کراثٓ، ٌە ثەضی خۆی دادۀرێزەٚە ٌە زأکۆکبٔی ٘ەرێُ ئەگەر 
کۆّٔرەکەی ٌەٚ ثەضە ٌە سبڵی دەرچٛٚٔیذا ٚەرگیراثێذ، ٚە ثە پێ ی ثەراثەری ٚ ِەلبسەکردٔی 

 .لۆٔبغەکەی ثۆ دیبری دەکرێذ ەی ثەش ٚ کۆٌێژی داٚاکراٌٚەڕێگٚأەکبْ 
ٌە لٛربثخبٔەیەکی  ّٝ وٛردسزبٔٓێٖ رذا خٗ ٌىٝ ٘ٗ رڕوٗ ٌٗ ثٕٗ ئەگەر لٛربثی/ خٛێٕذکبر  -ج

پەیّبٔگبیەک  ْثڕٚا پێ کراٚ پۆٌی دٚأزە ٌە دەرەٚەی ٚٚاڵد رەٚاٚ کردثێذ ٚ ٌە ٘یچ کۆٌێژێک یب
  -ەِذا ثێذ ئەٚا:ٌە لۆٔبغی یەک ْٚەرٔەگیراثێذ، یب

 ثڕٚأبِەکەی یەکسبْ دەکرێذ ٌە ٚەزارەری پەرٚەردەی ٘ەرێُ . -2
ٌە الیەْ ٌیژٔەیەکی پسپۆر ٌە ٚەزارەری خٛێٕذٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی زأسزی دٚای  -1

ثە ثەراٚرد ٌەگەڵ  ، ثەپێی کۆّٔرەکەیئبِبدەییە یەکسبٔکراٚەکەی یثڕٚأبِە٘ەڵسۀگبٔذٔی 
 ضٛێٕی ثۆ دیبری دەکرێذ . ٔی ٘ەرێُدەرچٛٚأی ئبِبدەییەکب

ضەضی ئبِبدەیی ٌە  ّٝ وٛردسزبٔٓێٖ رذا خٗ ٌىٝ ٘ٗ رڕوٗ ٌٗ ثٕٗ  ئەگەر لٛربثی/ خٛێٕذکبر -د
حکِٛی، ثڕٚا پێ کراٚٚ رۆِبر کراٚ ٌە ٌیسزی رەٚاٚ کردثێذ، ٌە یەکێ ٌە زأکۆ دەرەٚەی ٚاڵد 

)جگە ٌە لۆٔبغی یەکەَ( ئەٚا ٌە یٛٔسکۆ ٚ یەکێزی زأکۆکبٔی جیٙبْ ٌە لۆٔبغەکبٔی رر ثێذ 
ٗ ر لٛربثييٗ وٗ ٌٗ گ،ٖٚ ئٗ وٗ ثؤٜ ضيبٖٚٚەردەگیرێزەٚە  ٘ەِبْ پسپۆری ثەش ٚ کۆٌێژ ٚ زأکۆ

سيسزٗ ِٝ پبراٌيً ٖٚ ردٖ گيرێذ،ٖٚ ٌٗ ٘ٗ ردٚٚ حبٌٗ  بيٗ وٝ ئٗ ٍ٘ٝ ثٛٚ ثٗگيّبٔپٗ زأىؤ يبْ 
                  ە ورێذ ٚ لۆٔبغٝ رذا ٌٗ اليٗ ْ ٌێژٔٗ ٜ زأسزٝ ثٗ ضە ٚە ٘بٚسٗ ٔگٝ ثۆ د

 خٛێٕذٔٗ وەٜ ثۆ ديبرٜ دٖ ورێذ ثٗ ضێٖٛ يٗ ن ئٗ گٗ ر زيبرر ٌٗ دٚٚ ٚأٗ ٜ سباڵ ٔٗ ، يب زيبرر 
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                   زێٕرێذ،ثٗ رٖ چبٚوردٔٝ  ٌٗ چٛار  ٚأٗ ٜ ٖٚ رزٜ داٚا وراٚ ثٛٚ ئٗ ٚا لۆٔبغيه دادٖ ثٗ
سٗ رثبر )اٌّمبصٗ ٚ اٌزحّيً( وٗ ثٗ ٔٛٚسراِٚبْ ژِبرٖ  ڕێّٕبيٝ يٗ وبٔٝ ثە راثٗ ر وردْ ٚ

 گطزبٔذْ وراٚە. 1/21/1008ٌٗ  5/11604
 

               خٛێٕذوبرأٗ ٜ وٗ ٌٗ ثٕٗ ڕٖ رذا خٗ ٌىٝ ٘ٗ رێّٝ وٛردسزبْ ٔيٓ ٚ/ئٗ ٚ لٛربثٝ -٘ـ 
ٔبغٝ يە وە ِٝ ۆٖ ٌٗ لٚڕٖ گٗ زٔبِٗ ٜ عيراليٓ ٚ ٌٗ دٖ رٖ ٖٚ ٜ ٚٚالد ئبِبدەييبْ رٗ ٚاٚ  وردٚ

زأىۆ، يبْ زيبرر ٌە زأىۆيٗ وٝ ثبٖٚ رپێىراٚ  ثٗ سٗ روٗ ٚرٛٚيٝ ٌٗ دٖ رٖ ٖٚ ٜ عيراق رٗ ٚاٚ 
وردٖٚٚ ،ئٗ ٚا ٌٗ وبرٝ ٖٚ ر گررٕيبٔذا ٌٗ زأىۆوبٔٝ ٘ٗ رێُ ثٗ سيسزٗ ِٝ پبراڵيً ِبِٗ ٌٗ يبْ 

ٌٗ  1240ٖ رّبْ ژِبرٖ زار ٌٗ گٗ ڵ دٖ ورێذ ٌٗ رٜٚٚ ورێ ٜ خٛێٕذٔٗ ٖٚ،ثٗ پێ ٜ فٗ رِبٔٝ ٖٚ
1٣/21/102٣.  

 د( : - چٛارەَِیکبٔیزِی جێجەجێ کردٔی ثڕگەی )
لٛربثی/ خٛێٕذکبر داٚاکبری پێطکەش ثە زأکۆی داٚاکراٚ دەکبد ٌە ڕێگەی رۆِبری گطزی  -2

ٌە لۆٔبغە پێطکەٚرٛٚەکبٔی کە دەیسەٌّێٕێذ  کە زأکۆٚە ٌەگەڵ گطذ ثڕٚأبِەٚ ثەراییەکبٔی
ِێٕزەکبْ دەثێذ سەٌّێٕراٚ ثێذ یٛکۆدثٛٚە ٌە دەرەٚەی ٚٚاڵد )گطذ ثڕٚأبِەٚ  خٛێٕذٔی زأکۆ

ٌەٚ ٚٚاڵرەی کە  یبْ ٔٛێٕەرایەری حکِٛەری ٘ەرێّی کٛردسزبْ ٌەالیەْ سەفبرەری عێرالی
 .(یەریلٛربثی/ خٛێٕذکبر رێذا خٛێٕذٚٚ

ژ/ ثەضی داٚاکراٚ کۆٌێ فبکەڵزی/ رۆِبری گطزی زأکۆی داٚاکراٚ ٔٛٚسراٚی فەرِی ئبراسزەی  -1
سەرثبرکردْ  ٚ ثٗ را ثٗ روردْثڕٚأبِەٚ دەکبد ٌەگەڵ گطذ ثەراییەکبٔذا ثە ِەثەسزی ضیبٚی 

ٚە دیبری کردٔی لۆٔبغی خٛێٕذْ ٌە ثەضی داٚاکراٚ ثەپێ ی ٔٛٚسراٚی )اٌّمبصٗ ٚ اٌزحّيً(
  (دا . 1/21/1008( ٌە ثەرٚاری )5/11604ٚەزارەری خٛێٕذٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی زأسزی ژِبرە )

کۆٌێژ/ ثەضی داٚاکراٚ، رۆِبری گطزی زأکۆی داٚاکراٚ گطذ فبکەڵزی/ دٚای ڕەزاِۀذی  -٣
ثەراییەکبْ ثۀٛٚسراٚی فەرِی ثەرز دەکبرەٚە ثۆ ٔبٚۀذی ٚەرگررٕی لٛربثیبْ ثۆ ٚٚردثیٕی 

ٔبٚۀذی ٚەرگررٕی لٛربثیبْ فەرِبٔی ٚەزاری دەردەکبد ٚە کردْ ٚ ڕەزاِۀذی ٚەرگررٓ. 
  دەکبد ثۆ جێجە جێکردْ . راٚیسزەی زأکۆی داٚاکئبرا

 
 َ :پێٕجە

 
گٛاسزٕەٚەی لٛربثیبْ/ خٛێٕذکبراْ ٌە زأکۆکبٔی ٘ەرێُ ثۆ زأکۆکبٔی ثبضٛٚر ٚ ٔبٚەڕاسزی 

 عیراق:
 

٘ەر لٛربثی/ خٛێٕذکبرێک ئەگەر داٚای گٛاسزٕەٚە ثکبد ٌە زأکۆکبٔی ٘ەرێُ ثۆ زأکۆکبْ ٚ 
( دەثێ ڕەزاِۀذی ٘ەردٚٚ  5بضٛٚری عیراق )ثەپێ ی فۆرِی ژِبرە/ پەیّبٔگبکبٔی ٔبٚەڕاسذ ٚ ث

زأکۆ/ دەسزە ٚەرثگیرێذ ٚ ِبِەڵەی زأکۆکبٔی ٘ەرێُ دەسذ پێ دەکبد، دٚای رەزاِۀذی 
٘ەردٚٚال فەرِبٔی زأکۆیی ثۆ دەردەچێذ، ئیٕجب ٚێٕەیەک )ٌەگەڵ ثەراییەکبْ( دەدرێزە 

 . ثۆ ٚٚردثیٕی کردْ زی ٚ ٔبٚۀذی ٚەرگررٕی لٛربثیبْٚەزارەری خٛێٕذٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی زأس
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 :ضەضەَ
 گٛاسزٕەٚەی لٛربثیبْ/ خٛێٕذکبرأی ٘ەرێُ ثۆ دەرەٚەی ٚٚاڵد:

 
 گٛاسزٕەٚەکە ثۆ ثەش ٚ کۆٌێژ دەثێذ . -أ

 دەثێذ الری ٔەثٛٚٔی فەرِی ثەش ٚ کۆٌێژی خۆی ٘ەثێذ . -ة
 ەثێذ .داٚاکراٚی ٘ یڕەزاِۀذی فەرِی زأکۆ/ کۆٌێژ -ج
خۆی ٘ەثێذ ثە ڕەچبٚکردٔی ڕێّٕبییە زأسزی ٚ کبرگێڕی ٚ داراییەکبْ،  یڕەزاِۀذی زأکۆ -د

دٚای ئەٚە ِبِەڵەکە ثەرز دەکرێزەٚە ثۆ ٚەزارەری خٛێٕذٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی زأسزی ثۆ 
ٔبٚۀذی ٚەرگررٕی لٛربثیبْ فەرِبٔی ٚەزاری دەردەکبد ٚە ٚ دٚارر  ڕەزاِۀذی ٚەرگررٓ

 زەی زأکۆی پەیٛۀذی داری دەکبد .ئبراس
 :  حەٚرەَ

 داثەزیٕی خٛێٕذٔی لٛربثیبْ/ خٛێٕذکبراْ ٌە خٛێٕذٔی ئێٛاراْ / ثەیبٔیبْ :
 

کبٔی ٘ەرێُ، ٌە لۆٔبغی یەکەِذا ِبفی ذکبرأەی کە ٚەردەگیرێٓ ٌە زأکۆئەٚ لٛربثی/ خٛێٕ
 داثەزیٕیبْ ٘ەیە ثەَ ضێٛەیەی خٛارەٚە :

)گطزی  ەی ثەضی لٛربثی/ خٛێٕذکبر ثەرزرر ثٛٚ ٌە کەِزریٓ کۆّٔرەیأ. ئەگەر کەِزریٓ کۆّٔر
ٌە  ئەٚ ثەضەی کە داٚای داثەزیٕی ثۆ دەکبد (ثە ڕەچبٚ کردٔی کۆّٔرەی لٛربثی یبْ پبرێزگب

ثە ( ( ٣)ثەپێ ی فۆرِی ژِبرە ) یبْ ٔزیک ٌە ضٛێٕی ٔیطزەجێ ثٛٚٔی  ضٛێٕی ٔیطزەجێ ثٛٚٔی
ٌەگەڵ ٘ەژِبر کردٔی  ەٚ ثەضەی کە داثەزیٕی ثۆ دەکبدی ئ( درٚس اٌّفبضٍە)ڕەچبٚکردٔی 

 . سبڵی کەٚرٓ یبْ دٚاخسزٓ ٌە ِیچی خٛێٕذْ
لۆٔبغی یەکەِذا ٚەرگیراْٚ ٚ ٌە  پێطزرسبڵی خٛێٕذٔی . ئەٚ لٛربثی/ خٛێٕذکبرأەی کە ٌە ة

ٌە یبْ ٔزیک  ثۆ ضٛێٕی ٔیطزەجێ ثٛٚٔیبْ  ِٓبٚٔەرەٚە )ثە٘ۆی کەٚرٓ یب دٚاخسزٓ( دەرٛأ
داثەزیٕیبْ ثۆ ثکرێذ ثەپێی کۆّٔرەی سبڵی ٚەرگررٕیبْ، ٌەگەڵ  ،ٔیطزەجێ ثٛٚٔیبْ ٕیضٛێ

ثە  ((٣ەژِبرکردٔی سبڵی کەٚرٓ یب دٚاخسزٓ ٌەِیچی خٛێٕذْ )ثەپێ ی فۆرِی ژِبرە )ئ
 ی ئەٚ ثەضەی کە داثەزیٕی ثۆ دەکبد .( ( درٚس اٌّفبضٍە )ەکبْی)ٚأە پسپۆریڕەچبٚکردٔی

ٔبکرێذ کە ِەرجی چبٚپێکەٚرٓ ٚ ربلی کردٔەٚەی جەسزەیی ٚ  ٔە. داثەزیٓ ثۆ ئەٚ ثەضبد
٘ٛٔەری ٚ ضبیسزەییبْ رێذا ِەرجی ٚەرگررٓ ثٛٚە، ٚەکٛ )پەرٚەردەی ٚەرزضی، ٘ٛٔەرە 

 جٛأەکبْ.... ٘زذ(، ٚە ثەپێ ی سبڵی ٚەرگررٕیبْ .   
گررٕی  ی ٖٖٚ ڕێژ  رێذ، ٖٚ % رێپ10ٗ  ضێکی زأسزی ٔبثێ ٌٗ ر ثٗ ٘ٗ  زیٓ ٌٗ ی داثٗ . ڕێژٖ٘ـ

ی لٛربثی/  ڵٗ ڕێذ، داٚاکبری ِبِٗ % رێپ20ٗ  ضێکذا ٔبثێ ٌٗ ر ثٗ ٘ٗ  کبْ ٌٗ زێٕذراٖٚ داثٗ
رچٛٚٔیبْ  ی دٖ پێ ی  پێطجڕکێ ی کۆّٔرٖ دا ثٗ ک پرۆسٗ یٗ  ٖٚ ٚ ٌٗ کرێٕٗ خٛێٕذکبراْ کۆدٖ

 گێرێ. ردٖ یبْ ٌێ ٖٚ کٗ ڕێژٖ
 َ( :حەٚرەِیکبٔیزِی جێجەجێ کردٔی ثڕگەی )

 
                       یبْ ثۆ دەکرێذ دەثێذ ثەپێ ی پالٔی ٚەرگررٓ ٚ ٌە داثەزیٕئەٚ لٛربثی/ خٛێٕذکبرأەی کە ا. 

ەکەدا ئبِبژەی پێ دەکرێ ، ٚە داثەزیٕرێگبی ٔبٚۀذی ٚەرگررٕەٚە ٚەرگیراثٓ، ٚە ٌە ِبِەڵەی 
 . پێطکەش دەکرێذ داثەزیٓ ِبِەڵەی  25/ 1024/9  ربڕۆژی   1024/7/2رۆژی ٌٗ

ٌێ دەکبد ٌە  داثەزیٕی)ڕێکەٚری دەرچٛٚٔی ٔٛسراٚی ئەٚ کۆٌێژەی کە لٛربثی/ خٛێٕذکبر داٚای 
 1024/20/2یبْ ٌە داثەزیٕرێپەڕ ٔەکبد( ٚ دەرجٛٚٔی فەرِبٔی زأکۆیی  1024/9/10

 رێپەڕٔەکبد . 
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رٕی ٔبٚۀذی ٚەرگر ثۆدرێذ ٔێر٘ەِٛٚ ِبِەڵەیەکی داثەزیٓ ٚێٕەیەکی ٌەگەڵ ثەراییەکبْ دەة. 
ٚە پرۆسەیەکی خێرا ٚگٛٔجبٚی ثۆ  ، ٚ ڕەزاِۀذیثۆ ٚٚردثیٕی کردْ  / خٛێٕذکبراْلٛربثیبْ

ثەرجەسزە دەکرێذ دٚارر فەرِبٔی زأکۆیی پێ دەردەکرێذ ٚ ٚێٕەیەکی دەدەرێزە  ٔبٚۀذی 
 .ٚەرگررٓ
 :٘ەضزەَ

 ِیٛأذاری کردٔی لٛربثی/ خٛێٕذکبراْ:
ڵ رێجیٕی  گٗ دەکرێذ، ٌٗ ری زۆر پێٛیسزذا حبٌٗ  دار ٚ ٌٗکی سٕٛٚر یٗ ضێٖٛ  سیسزّی ِیٛأذاری ثٗ

ٚ   ٖٚ ٔبٖٚ  کبْ ٌٗ ٍ٘یٗ ئٗ  زأکۆ ٚ کۆٌێژٖ  ک ٔبکرێذ ٌٗ یٗ ٘یچ ضێٖٛ  کٗ ِیٛأذاری ثٗ ی ٖٚ ئٗ
 ثەَ ضێٛەیەی خٛارەٚە : رێُ کبٔی ٘ٗ رێُ ثۆ زأکۆ حکِٛیٗ ی ٘ٗ ٖٚ رٖ دٖ

ٚە ٌە حبڵەری زۆر پێٛیسزذا  ٛەیەکی زۆر سٕٛردارسیسزّی ِیٛأذاری سیسزّێکی کبرییە ٚە ثە ضێ
دەکرێذ ثۆ ِبٚەی یەک سبڵ ٚە ٌە کبری زۆر پێٛیسزذا درێژ دەکرێزەٚە ثۆ ِبٚەی سبڵێکی رر ثە 

ٚە دٚای ڕەزاِۀذی کۆٌێژ/ ثەضی ِیٛأذار ٚە کۆٌێژ/  زأکۆی ِیٛأذار رۆِبری گطزیڕەزاِۀذی 
 ک ِیٛاْ ثەَ ضێٛەیە :کە لٛربثی/ خٛێٕذکبر ٌێ ی ٘برٛٚە ٚە  ثەش

ئەٚ لٛربثی/ خٛێٕذکبرأەی کە ِیٛأذارییبْ ثۆ دەکرێذ ٌە ٔبٚەڕاسذ ٚ ثبضٛٚری عێراق ثۆ  -أ
ۀذی ٚەرگررٕی عێراق زأکۆکبٔی ٘ەرێُ دەثێذ ثەپێ ی پالٔی ٚەرگررٓ ٚە ٌەڕێگەی ٔبٚ

 ٚەرگیراثٓ .
دەثێذ خبٔەٚادەی  ٚ ٔیەلٛربثی/ خٛێٕذکبر دەثێ ثیسەٌّێٕێذ کە خەڵکی ٘ەرێّی کٛردسزبْ  -ة

لٛربثی/ خٛێٕذکبر دأیطزٛٚی ٘ەرێُ ثێذ ٚ ثۆ ئەِەش پطزگیری پبرێزگبی ضبرەکبْ ٚ پطزگیری 
 ضٛێٕی کبرٚ ٔیطزەجێ ثٛٚٔی ثبٚک یبْ دایکی ٘ەثێذ .

حکِٛەری  ٚەزارەری پەرٚەردە/ لٛربثی/ خٛێٕذکبر ٔبثێذ دەرچٛٚی ئبِبدەییەکبٔی سەر ثە -ج
 ٘ەرێّی کٛردسزبْ ثێذ .

ِیٛأذاری ثەکۆِەڵ ٌە الیەْ ئۀجِٛۀی ٚەزارەرەٚە ثڕیبری ٌێ دەدرێ ثە ڕاٚێژ ٌەگەڵ  -ـد
 ِیکبٔیزِی جێجەجێ کردٔی ثۆ دادۀرێ . ٚ زأکۆکبٔذا

٘ەِٛٚ ئەرک ٚ ِبفەکبٔی لٛربثی/ خٛێٕذکبری ِیٛأذار سٕٛٚردارە ثەپێ ی ٔٛٚسراٚی ٚەزارەری  -ٚ
 (دا .  22/1/1008( ٌە ثەرٚاری )5/1602ە )خٛێٕذٔی ثباڵٚ رٛێژیٕەٚەی زأسزی ژِبر

 ( :٘ەضزەَِیکبٔیزِی جێجەجێ کردٔی ثڕگەی )  
لٛربثی/ خٛێٕذکبر ِبِەڵەکەی دەسذ پێ دەکبد ٌەٚ زأکۆیەی کە ٌێٛەی دێذ ثە ٘ێٕبٔی  -2

ٔٛٚسراٚی فەرِی ٌەسەر الری ٔەثٛٚٔی زأکۆکەی ثۆ ِیٛأذاری ٌەٚ زأکۆیەی کە لٛربثی/ خٛێٕذکبر 
 ثجێذ ثە ِیٛاْ ٚە ئبراسزە کراٚ ثێذ ثۆ رۆِبری گطزی زأکۆی ِیٛأذار .ێذ دەیەٚ

ثەضی ٘بٚضێٛەی خٛێٕذٔی  /کۆٌێژفبکەڵزی / رۆِبری گطزی زأکۆی ِیٛأذار ٔٛٚسراٚ دەکبد ثۆ  -1
 خٛێٕذکبر ٌە زأکۆکە سەثبرەد ثە رٛأبی ٚەرگررٕی لٛربثی/ خٛێٕذکبری داٚاکبر. 

کۆٌێژ/ ثەش ثە ڕەزاِۀذی ٌەسەر ِیٛأذاری کردٔی لٛربثی/  فبکەڵزی/ ٌەکبری الری ٔەثٛٚٔی  -٣
خٛێٕذکبری ِیٛاْ. رۆِبری گطزی داٚاکبری لٛربثی/ خٛێٕذکبر ٚە گطذ ثەراییەکبٔی ٔبٚثراٚ ٌەگەڵ 

 سەرۆکیکۆٌێژ/ ثەضی ِیٛأذار دەخبرە ثەردەَ فبکەڵزی /٘ۆی سەرەکی ِیٛأذاری ٚ ڕەزاِۀذی 
 ۀذی.اِزأکۆ ثۆ ٚەرگررٕی ڕەز

رۆِبری گطزی ثە ٔٛسراٚێک ثە ِیٛأذاری سبڵێک زأکۆ  سەرۆکیدٚای ٚەرگررٕی ڕەزاِۀذی  -4
فەرِبٔی  زأکۆ ئەصٍیەکەی ئبگبدار دەکبرەٚە ٚە پبش ٘ێٕبٔی فەرِبٔی کبرگێڕی زأکۆ ئەصٍیەکەی

 .دەردەچێذ  ثە ِیٛأذاری ثۆ زأکۆیی
ثە  (دا22/1/1008( ٌە ثەرٚاری )5/1602)ی گطزی زأکۆی ِیٛأذار ٔٛٚسراٚی ژِبرە رۆِبر

خٛێٕذکبری ِیٛأذار ثۆ ئەٚەی ئبگبداری ٘ەِٛٚ ِبف ٚ  لٛربثی / ٔبٚەرۆکیەٚە کۆپیەک دەدارە
 ِیٛاْ . ٛی ٚەکێزئەرکەکبٔی ثێذ کە ٌەسەر ضبٔ
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  َ: ٔۆیٗ

  داثەزیٓ یبْ ٖٚ رِبٔێک یب ثڕیبرێکی گٛاسزٕٗ ر فٗ ٘ٗثەرز ڕاگررٕی ئبسزی زأسزی، سزی  ثٗ ِٗ  ثٗ
ی  پێ ی سبڵٕبِٗ  رِی ثٗ ٚاِی فٗ سذ پێ کردٔی دٖ دٖ  ک ِبٔگ ٌٗ یٗ  ڕ ثٛٚٔی زیبرر ٌٗ دٚای رێپٗ

دەرثچێذ ئەٚا دەثێ فەرِبٔی دٚاخسزٕی خٛێٕذْ ثۆ ئەٚ سبڵە ثکرێذ ثۆ لٛربثی/  زأکۆیی
 خٛێٕذکبر.

 
 دەیەَ :

 بکرێذ . کبری پێ ٔبٔەْ ثڕگئەَ کە پێچەٚأەی بٔی پێطٛٚ گطذ ڕێّٕبییەک
 
 
 


