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  راسپاردەکانی کۆنفرانس

  کۆنفرانسی (گشپدانی راپڕین و خوندنوەیکی نوێ بۆ رەھندەکانی)

  

ی گشپدانی کۆنفرانس(دوای کارکردنی چند مانگی لیژنی بای ئامادەکاری 

و چند لیژنیکی بچووکتر بۆ بڕوەچوونی  نوێ بۆ رەھندەکانی) راپڕین و خوندنوەیکی

کۆنفرانسک ب سرکوتوویی و  ٢٠١٦ی ئاداری ٧و  ٦کارنامی کۆنفرانس، دواتر ل رۆژانی 

 ل کادیمییم کۆنفرانسی زانستی و ئکی وەچوو، کڕشوەخت بی پرەی کارنامگو ب

پڕین و دەڤرەکی کرابت. ل ئنجامی توژینوە و سای رابردوودا لسر را ٢٥ماوەی 

خانی الی خوارەوە ک گفتوگۆی بشداربووانی کۆنفرانس لیژنکمان گیشت ئم توەر و 

ھاوپچی کارەکانی کۆنفرانسک  ک، بۆ ئوەی وەک راسپاردەکانی کۆنفرانسنرەھندفرە 

  بکرت.

  یکم: توەری مژوویی

بۆ دوو گلکماندا، مژووی رەترین رووداو ل مژووی ھاوچرخی راپڕین وەک گو

تا ئستا توژینوەی پویست و  بمسردەمی پش خۆی و دوای خۆی دابشکردووە، 

کارکردنی زانستی لالین ناوەندە ئکادیمییکانی ھرمی کوردستانوە لبارەوە نکراوە، 

رئبوەوە بی کۆنفرانس کانوە راسپاردەلمنریتیل :ل  

) ل ١٩٩١راپڕینی ئاداری  دامزراندن و کردنوەی (سنتری بگنامیی و ئرشیفی .١

سنتری ئرشیفی نیشتمانی بۆ بگنامکانی راپڕینی ئاداری و  )زانکۆی راپڕین(

ھروەھا کۆکردنوەی بگنام و داتا و  .ل پارزگاکان و مۆزەخانکان ١٩٩١

پاشماوەکانی راپڕین و بکارھنانیان وەک سرچاوەی گرنگی توژینوەی  پل وکلو

تنانت گڕان ب دوای ئرشیف و بگنامکانی راپڕین ل ناوەندەکانی  زانستی.

ھروەھا کاراکردنی مۆنۆمنتی راپڕین و کردنی ب مۆزەخانیکی  دەرەوەدا.

 نیشتمانیی تایبت ب راپڕین.

و راپڕینی ئاداری  ی نتوەی کوردئینسایکلۆپیدیای تایبت ب جینۆسایددروستکردنی  .٢

 ل الین ناوەندە ئکادیمییکانوە. ١٩٩١

و کاریگریی نوخۆیی و ھرمی گرنگیدان ب ئنجامدانی توژینوە لسر راپڕین   .٣

تی، ە سیاسیی، ئابووریی، کۆمیل سرجم رەھندە جیاواز و نودەوتییکانی.

ئمش ب پلی یکم دەکویت ئستۆی (زانکۆی راپڕین)  کولتوری و فرھنگییکان.

.ستبم مژەران بۆ ئم و توری ھڵ زانکۆکانی دیکگنگی بکات لماھھ ک  

مۆزەخانکانی ناوخۆ و ئرشیفخان و بستنی پیوەندی لگڵ سنتر و مۆنۆمنت و  .٤

وون ل بواری ئرشیف و وەرگرتنیان و شارەزابی سوود لوتانی دەرەوە ب مبست

 بگنامو چۆنتی پاراستن و بکارھنانیان ل توژینوەی زانستیدا.

 بایخپدانی زیاتر ب راپڕین ل پرۆگرامی خوندن و پروەردەی حکومتی ھرم. .٥
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ی ئادار وەک رۆژی نیشتمانی ل ھرمی کوردستان لالین ٥دیاریکردنی رۆژی  .٦

رلمانی کوردستانوە، ھروەھا ئو رۆژە تایبت بت ب بۆن و یادەکانی راپڕین پ

  نک پشوو.

   گشپدانی دەڤری راپڕیندووەم: توەری 

سوزایی و زیندەوەران کارکردن بۆ پاراستن و چاککردنی ژینگی دەڤرەک ل بواری  .١

(باندە و گیانوەر) ب تایبت ئو جۆرانی ک ھڕەشی لناوچوونیان لسرە، 

پۆلنکردنی جۆری رووەک و زیندەوەری ناوچک لالین ناوەندە ئکادیمی و 

.رەکی دەڤپیسبوونی زیاتری ژینگ گرتن لگروەھا ریوەندیدارەکان. ھپ 

کۆمگ لسر ئاستی تاک و  کولتوریگشپدانی و  ھۆشیارییکارکردن لسر  .٢

 خزان و پروەردە و دامزراوەکانی دیک بۆ پاراستنی ژینگ ب ھموو جۆرەکانییوە.

رەچاوکردنی شقام و رچکی تایبت ب پیادەڕەوی و کمتوانایان و گواستنوەی   .٣

 گشتی، ل نخشسازی رگاوبان.

ن و البردنی زیادەڕۆیی ب تایبت بۆسر زەوی بۆ نھشت جبجکردنی یاسا .٤

ھموارکردنوەی ئو مادە و یاسایانی ک رگ ب کشتوکاییکان. ھروەھا 

دەبت  ھروەھابۆ مبستی دیک،  دەدەن کوژاندنوەی زەوی کشتوکای

و فراوانکردنی شار ب شوەی شاقوی و  شونی نیشتجکردنشارەوانییکان 

ل بردەن و ئو شونان دابین بکن ک ککی  زەوی خزمتگوزاری ترخانکردنی

 کشتوکای نبت.

٥.  خۆشییبۆ پشکنینی خاک و ن رەکدەڤ ی لی کشتوکازراندنی تاقیگدام

ھروەھان دامزراندنی تاقیگی پشکنینی ئاو بۆ  .بروبومکانیکشتوکاییکان و 

 پشکنینی پکھات فیزیایی و کیمیاییکانی ئاو.

نان، دۆزینوەی بازاڕ ھکینوەی بروبوومی جووتیاران، گڕانوەی خرجی برھم .٦

بۆ برھم خۆمایکان و باج خستن سر برھمی ھاوردە و کردنوەی کارگی 

ی و یای وەک کارگی جگرە و شکر و ڕۆن و سپیاگورەی پیشسازی کشتوک

...ھتد ھروەھا ھاندانی وەبرھنران بۆ ئوەی وەبرھنان ە جۆربجۆرەکان ودۆشاو

بکن ل بواری کشتوکاڵ و سرمایکانیان لم بوارە ل ناوچک بخنگڕ، سرباری 

تکی سروشتی گرتنبری ڕێ وشونی پشوەخت بۆ ڕووبڕوبوونوەی ھر کارەسا

 ورە، کرەوە و کۆگا و سایلۆی گدروستکردنی ساردک ویش بیان مرۆیی، ئ

 توانایکی باشی پاشکوتکردنی بروبوومی ھبت.

٧.  وە و ککانیداویستیواوی پت ی بکی زانیاری کشتوکازراندنی بانکدام

رن، بوەی بڕبواری داتا و زانیاری ب رانی شارەزا لرمانبنجامدانی  فستی ئبم

ڕووپوی پویست و کۆکردنوەی داتا و زانیاری بشوەیکی زانستی و ورد لو 

بانکدا، بۆ ئوەی لژر ڕۆشنایی ئو داتا و زانیاریان بڕوەبرایتی کشتوکای 

  ناوچک پالن و برنامکانی دابن، سرباری سوودگیاندن ب جوتیاران و توژەران.
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ڕاکشانی ڕگای گواستنوە و بستنوەی تواوی قزای ڕانی و سرجم  چاککردن و .٨

ناحیکانی ب تۆڕک ڕگای ھاتووچۆی پشکوتوو، بمبستی ئاسانکردنی گیاندن و 

گواستنوەی برھم کشتوکایکان و کمکردنوەی تچوون، ھروەھا دروستکردنی 

نی بۆ دابینکرابت، و ب جۆرک ک گوندی پشکوتوو ک سرجم خزمتگوزارییکا

 جوە بۆ گوندەکان و نیشتڕاندانیشتوانی شارەکان بۆ گ ک لشت بۆ بھاندانب

 بوون ل گوندەکان. 

، ھروەھا پشتبستن ب دەرامتی ئاوی سرزەوی و کم بکارھنانی ئاوی ژر زەوی .٩

تواوکردنی پرۆژەی  بۆ کارکردنلدانی بیر ب گورەی یاسا و رنمایی کمبکرتوە، 

ئاوی دەربند و دامزراندنی چند پرۆژەیکی دیک لسر رووبار و لق رووبارەکانی 

 ناوچک ب ئامانجی پکردنوەی پداویستییکانی دانیشتوان.

١٠.  ڕین بری راپنداوە پیشنیارکراوەکانی دەڤکردنی بجبدروستکردن و ج

 سرەنجام کار دەکات سر گشسندنی کرتی ئامانجی کۆکردنوەی ئاو، ک

سامانی ماسی و زیادبوونی پبوونوەی ئاوی کۆگاکانی ژرزەوی و کشتوکاڵ و 

 گشت و گوزار، ئم جگ ل سوود لوەرگرتن ل بواری وزە.

بۆ پاراستنی سرەتایی بۆ ئاوەڕۆی مان و دامزراوە پیشسازییکان  یچارەسر .١١

 نی ناوچک ل پیسبوون.سرچاوە ئاوییکا

بنما سروشتی و مرۆیی جوگرافیکانی ناوچک لبارن بۆ گشپدانی کرتی  .١٢

رەکدەڤ شتوگوزار لگ  

  توەری میدیا و کۆمگی مدەنیسیم: 

راھنان و ، گرنگی تایبت بدات ب بڕوەبرایتی بکارخستنل  ی راپڕینزانکۆ .١

گروپ و گشپدانی خوندکار و چاالکوانان لسر دامزراندن و دروستکردنی 

، ب مبستی ھاندانی کاری پکوەیی و پرەپدانی دەڤرەکدا ل ی مدەنیرکخراو

دەنییانوەژیانی مکپ 

و  لۆکاییکان میدیارادیۆکانی شاخ و پیامی ئرشیفکردن و ب دۆکیۆمنتکردنی  .٢

وەیانلژینتو 

 توژینوەی زیاتر دەربارەی دەنگدانوەی رووداوی راپڕین ل میدیای نودەوتیدا .٣

ئنجامدانی توژینوەی زیاتر دەربارەی رۆڵ و کاریگری راگیاندن ل سرھدان و  .٤

 سرکوتنی راپڕیندا.

فرمی و کۆمیتی و دروستکردنی ئکاونتی ئلیکترۆنی و گرنگیدان ب میدیای  .٥

تایبت ب راپڕین بۆ ناساندنی ئم رووداوە مزن مژوویی ب نوەی نوێ و 

 ، لالین ئیدارەی راپڕین و دامزراوەکانی.خکانی دەرەوە

وە و راپڕین ل گوتاری میدیای کوردیدا وەک رووداو و بۆنیکی نیشتمانی یادبکرت .٦

یگری ھر کسایتی و ی رۆڵ و کارب لبرچاوگرتن کاری لسر بکرت نک حزبی

 رکخستنکی سیاسیی و کۆمیتی پکھات و
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ھودان بۆ دامزراندنی چاپخانی زانکۆ و چاپخانی تری حکومی یان تایبت بۆ  .٧

 برەودان ب چاپ و بوکردنوە ل دەڤرەکدا.

پسپۆڕ ل  کردنوەی بشی میدیا ل زانکۆی راپڕین بۆ پگیاندنی کادری پیشیی و .٨

 بواری راگیاندندا

  گرنگیدان ب ئدەبی برەنگاریی سردەمی راپڕین و ب ئرشیفکردنی .٩

 تندروستیتوەری چوارەم: 

ئنجامدانی خولی راھنانی وەرزی بۆ پزیشکان و کارمندانی تندروستی لسر  .١

ھموو شوازی مامکردن لگڵ نخۆش، ھروەھا خولی نوکردنوەی زانیاری بۆ 

  پیش تندروستییکان.

٢.  ندروستی لرخانی تدانی ژپشکان بۆ گندروستییت وەرە جیھانییرەچاوکردنی پ

 ھردوو کرتی گشتی و تایبت.

برزکردنوەی ئاستی خزمتگوزاری تندروستی ب گورەی قبارە و رژەی  .٣

 دانیشتوان

ان سبارەت ب مافکانی کارکردن لسر دەرکردنی بیارکی پرلمانی کوردست .٤

 نخۆش

 گرنگی زیاتر ب کرتی گشتی و بایخی تایبت ب دەرووندروستی بدرت .٥

 کارکردن بۆ جیاکردنوەی کرتی تایبت و گشتی ل سیستمی تندروستیدا .٦

پشنیاری دانانی پرۆگرام و راھنانی دەرچووانی سکوی پرستاری تا ل ئاییندەدا ببن  .٧

 ل بوارە جیاوازەکاندا.ب پرستاری پسپۆڕ 

توژینوەکانی بکالۆریۆس و ماستر ل بواری تندروستیدا پویست ل ناوچی  .٨

راپڕین چ بکرنوە و کش تندروستییکانی ناوچک بکن ب پرۆپۆزەی 

  توژینوەکانیان

انی ل کۆتاییدا، داواکارین الین پیوەندیدارەکان ئنجامی توژینوە و راسپاردەک

 کم کۆنفرانسروەھا ئکردنیان بدەن. ھجبوڵ بۆ جرەی توانا ھگو رچاو بگرن و ببل

کۆنفرانس ببت سرەتایک بۆ ئنجامدانی کۆنفرانسی تری لمجۆرە ل زانکۆی راپڕین و 

، بۆ ئنجامدانی نکۆ پشکوتووەکانی دەرەوەزانکۆکانی دیکی ھرم، ب ھاوکاری زا

(کۆڕەو، گمارۆی ئابووریی،  ی ئکادیمی لسرجم الین و رەھندەکانی تری وەکتوژینوە

 و چندانی تری لمجۆرە). ی ئنجومنی ئاسایش٦٨٨، بیاری پیاوانی رژم ل راپڕین رۆی

ھروەھا ئم راسپاردان تنیا ھ گشتییکانن، بۆ وردەکاری و میکانیزمی جبجکردنیان 

 ی توژینوەکان بوانرت.دەب ل نوەڕۆک

  

 


