
 مبەردەوا دنەوەی خاڵە خوازراوەکانی زانستخوازیرخشتەی کۆک
 

وێرکشۆپ –کۆنفرانس  -کۆنگرە    

 لیژنەکان

 نوسینی پەرتووک و وەڕگێران

 

 تێبینی خاڵەکان جۆری چاالکی ژ
  1 کۆلێژ / ئامادەبوون لە سیمیناری بەش  1
  3 کۆلێژ  / پیشکەشکردنی سیمینار لە بەش  2
  3 باڵوکردنەوەی توێژینەوە لە گۆڤاری ناوخۆ 3
پێشکەشکردنی سیمینار پەیوەند بێت بە  توێژینەوەی  4

یان پەسندکراو بۆ باڵوکردنەوە لە  (3خاڵی )باڵوکراوە 
 گۆڤارێکی زانستی ناوەوەی واڵت 

 بۆ هاندانی مامۆستایان بۆ ئەنجامدانی توێژینەوە 8

  5 باڵوکردنەوەی توێژینەوە لە گۆڤاری دەرەوەی واڵت 5
پەیوەند بێت بە  توێژینەوەی پێشکەشکردنی سیمینار  6

یان پەسندکراو بۆ باڵوکردنەوە لە  (5خاڵی )باڵوکراوە 
 گۆڤارێکی زانستی دەرەوەی واڵت

 بۆ هاندانی مامۆستایان بۆ ئەنجامدانی توێژینەوە 10

  12 (ختراعابراءە )ھێنان ابەدەستھینانی پاکانەی د 7

بەمەرجێك لە پێنج ڕؤژ زیاتر نەبێت، ڕۆژانی  خاڵ بۆ هەر ڕؤژێك ٢
 سەفەر هەژمار ناکرێت.

 8 ئامادەبوون لە کۆنگرەو کۆنفرانسی زانستی 2

خال بۆ ڕۆژی ووتنەوەی توێژینەوەکە،  ٥ + خاڵ بۆ هەر ڕؤژێك ٢
بەمەرجێك لە پێنج ڕؤژ زیاتر نەبێت، ڕۆژانی سەفەر هەژمار 

 ناکرێت.

بەشداربوون بە توێژینەوە لە کۆنگرەو کۆنفرانسی زانستی لە ناو  2
 واڵت

9 

خال بۆ ڕۆژی ووتنەوەی توێژینەوەکە،  ٧ + خاڵ بۆ هەر ڕؤژێك ٢
بێت، ڕۆژانی سەفەر هەژمار بەمەرجێك لە پێنج ڕؤژ زیاتر نە

 ناکرێت.

بەشداربوون بە توێژینەوە لە کۆنگرەو کۆنفرانسی زانستی لە  2
 دەرەوەی واڵت

10 

بە هەمان شێوازی سەرەوە بۆ پێشکەشکار   خاڵ بۆ هەر ڕؤژێك ٢
داەکەلە وێرکشۆپ  

بەشداربوون لە هەر وێرکشۆپ لەد دەرەوە یان لە ناوەوەی واڵت  2
(نەبێت جگە لە ڕۆژانی سەفەر ڕؤژ زیاتر  ١٠لە )  

11 

 بۆ هەر هەفتەیەك 
 

1 
 

ی یان ەوەڕێوبردنی خولی ڕاهێنان لە ناوەبەشداربوون یان ب
 دەرەوەی واڵت

12 

 بۆ هەر هەفتەیەك 
 

خولی ڕاهێنان لە ناو یان دەرەوەی واڵت یرپێشکەشکا 2  13 

 14 چاوپێکەوتن لە تەلەفزیۆن یان ڕادیۆ 2 بە بەڵگەوە
باڵوکراوە زیاتر نەبێت ٣بە مەرجێ لە   15 باڵوکراوەی بابەتی زانستی لە ڕۆژنامەکان 2 

 
 

 ئەم لیژنانە دەبێت پاڵپشت بە فەرمان بێت

 16 هەموو لیژنەکان لەسەر ئاستی بەش، سکوڵ، کۆلێژ و فاکەڵتی 1
 17 هەموو لیژنەیەك لەسەر ئاستی زانکۆ 2
وەزارەتموو لیژنەیەك لەسەر ئاستی هە 3  18 
وەزارەتەکانی ترەموو لیژنەیەك لەسەر ئاستی ه 3  19 
 20 لیژنەی ئامادەکاری کۆنفرانسی زانستی 3

 21 نوسینی پەرتووك لەسەر داوای زانکۆ 12 دەبێت فەرمانی زانکۆیی هەبێت .
داوای زانکۆ، بەمەرجێک پشتگیری  دانانی پەرتووکی زانستی بەبێ 4 

 لیژنەی زانستی بەش هەبێت
22 

 23 وەڕگێران لەسەر داوای زانکۆ  8 دەبێت فەرمانی زانکۆیی هەبێت .
وەڕگێران بەبێ داوای زانکۆ، بەمەرجێک پشتگیری لیژنەی زانستی  4 

 بەش هەبێت
24 

 25 دەستەی نوسەرانی لە گۆڤاری زانستی ناوەوەی واڵت 1 
 26 دەستەی نوسەرانی لە گۆڤاری زانستی دەرەوەی واڵت 2 
 27 هەڵسەنگاندنی توێژینەوەی ناوەوەی واڵت 1 
 28 هەڵسەنگاندنی توێژینەوەی  دەرەوەی واڵت 2 


