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 3 پیشه کی :

بنه مایکی تایبه ت به خوی هه یه که   نده وه بیرمان بیته وه که ژیان چ  شتیک ده بیت وپیش هه مو  4 

فه کانباس له سه ر ئه وانه به پی میژوو ، ئایین ، روانگه و ته وه ره جیا وازه کانی تر له الی مرو  5 

ه ، به الم به چاو خشاندنیک یمه جالی باس کردن له وانه نیکه لیره دا  مانا ی تایبه ت به خوی ده گریت   6 

کی روو به تا به ئیستا  ده بیینن  که  روتی  ئاده مه وه  به شه ر له حه زره تی  به سه ر میژووی ژیانی  7 

 8   انا ییهزیه تی  که له ویستو به دریژایی میژوو  که  مروف ئه م باسه  ئه وه یه   پیشی هه بوه . مانا ی

سروشت  و پیک   زیاتر له پیشی  بگریت  بو  ناسینی وه رسوود   دیکه   کانی  خوی  و مروفه کانی  9 

 10  و مروفه کانی تر .  بو خوی  چاکتر بوون روو به   یانیکییژ  هینانی

و   به جوری کومه لگایی بووه ینیکیکه به شه ر له و کاته وه که خوی ناسیوه ژ  ئه وه یه  خالیکی تر  11 

 12  کوت  هه لسوو له  که بوویانه   جیاوازیک و  پی زانایی  به  که روته دا  که سانیک هه بوون   له م

مودیرن  و پیش کوتووی   نیای ود له   بوون . بویه  دیکه ئه وانی   ا هنگیپیش  له گه ل  گرفته کانا   13 

 14 ئه مرو دا  بووه ته  به  باوریک که  به ریو بردن و سه ر په رشتی کردن  ده بیت به که سانیک بدریت 

ژیانیبویه له  .مه به ستجیگه ی   به نهب  ره وتجوانت ترین  به  ئه رکه کان  کاروانی  ده توانن  که  15 

ناوه روکی ئه ویشاله کوتن چاوی لی ده کریت ووه کوو خالیکی تایبه ت بو سه ر ئیسته دا  په روه رده   16 

 17 به ریو بردن و سه ر په رشتی کردن  جیگای  تایبه ت  به خوی هه یه، جا بویه  ئه و ماموستا  که 

 18  تی چونیه پیویسته  ده بیتکومه لگا    ئه رکه کانی  له به شی  ئه ستو گرتنی سه رپه رشتی  به  شایانی

 19  بگاته  ئه و ونه  زانستیه کانا  وه کوو  زانکو و.......وه دست  بینیت وشی بردنی ئه م  ئه رکه  له  پیش

که  ده بیت :  باوره  20 

 21 

و ده توانیت له دیه ویت   ین  که مروفه } فیر بیین  و  فیرک  22 

هره مند بیت  { .ه ب  بوون  له چاکتر و ژیانیکی  چاک  و رو  23 
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 4 ئامانجه کانی ئه م بابه ته :

.ناساندنی مانای  } به ریو بردن و سه رپه رشتی کردن {-1   5 

نیوان  به ریو بردن و سه رپه رشتی . جیاوازی  روون کردنه وه ی-2  6 

.؟زانسته یا هونه ر وسه ر په رشتی کردن  به ریو بردن -3  7 

کورته باسیک له میژووی به ریو بردن .-4  8 

په روه رده کانا .   به ریو بردن وسه ر په رشی له بنکه-5  9 

.بردن دا   به ریو  له  ته وه ره  ئه م  وجیگای  له بروکراسی  باس-6  10 

 11  ئه م خاله له سه ر به ریو بردن. مروفه کان  و کاریگه ری نیوان  ه یاسا شکینه کان لهپیوندی باس له -7

ناساندنی هه ندی له  سیستمه جیا وازه کانی به ریو بردن و سه ر په رشتی له والتانی دیکه . -8  12 

 13  ی کردنه وه ی چونیه تی به ریو برده وسه په رشتی له والتی خومان .یش -9

 14وتی به ریو بردن وسه ر ه بو دیتنی چونیه تی ر  شوینیکی جیا واز  بو چه ند  تله به کان  بردنی -10

 15 په رشتی کردن له نزیکه وه . 

 

 16 به ریو بردن وسه ر په رشتی و چونیه تی باس له م ته وه ره 

 17 

روانگه ی قوتابیان له با به تین که یته وه ره جیا وازه کانی وه  تی ده کوشوله ریگای وتنی ئه م وانه    18 

ه  له گه ل زانست به رانبه ری بکات  که به ریو برده و سه ر په رشتی کردن ، به روتیکی ئا کادیمیک   19 

 20  روانگه ین . هه ر وه ها  یاری ده ری قوتابیان بیین تا ه یا چاک تری بکیین بگورجیهانی ئه مرو دا کانی 

 21  هه ندی دیی بینیین تا به نا سینی باشتری کومه لگا که یان بزانن که  یکی لیکولینه وه له بیرو رایاندا به

سوو  کومه الیه تیه کانا  بویه هه ل  بنه ما  له گه ل  وه ندی  هه یهپی به ریو به رایه تیه کان   ره وته  له  22 

بیت .  زور به هیمنی  و زانا ییه وه  ده بیت ئه وانه دا   له گه ل  که وت  23 
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 2ئامیره پیویسته کان :                                               ص          3   

           3 

 4 

کتیبه پیوه ندی داره کان .  -1  5 

پروگرامه تومار کراوه کان له سه ر په روه رده .-2  6 

تکنولوجیای پیویست .   -بورد  -3  7 

لگا .نه ناو کومه وئیزنی سه روک به ش و راگری فاکه لتی بو چو -4    8 

وه ر گرتنی چارت  و به شه  به ریو به رایه تیه کانی  وه زاره تی  په روه رده .  -5    9 

} بو  خالی  په نجه م  یا رمه تی  راگرایه تی  فاکه لتمان پیویسته { .     10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 هه لسه نگاندن : 

 17 

 18 

 19 

درووسی و به رده 
 وامی

 له ئاماده بوونا

 چاالکی پیوندی دار

 

 تاقیکردنه وه ی

 دووه م

 تاقیکردنه وه ی 

 یه که م

نمره 15 5 55 5 نمره 15   

 20 

  21 



 1 دابه ش کردنی بابه ته کان به دریژایی سالی خویندن

1حه وتووی       خوناساندن و دانانی پالنی ئیشه کان  

په روه رده وسه ر په رشتی کردن له په روه رده دامانای  2حه وتووی        

باسه و میژووی ئه و به ریبه ریو روون کردنه وه ی مانای  3حه وتووی        

زانست   یا   رهبه ریو به ری هونه  4حه وتووی        

سه ر په رشتی   و   به ریو به ری  جیا وازی نیوان 5حه وتووی         

6حه وتووی      روون کردنه وه ی مانی به ریو به رایه تی په روه رده  

روه ردهمه به ست له بوونی به ریو به ری په  7حه وتووی        

8حه وتووی     تایبه ت مه ندیه کانی به ریو به رایه تی په روه رده  

9حه وتووی     شیوازه کانی به ریو به ری په روه رده  

گه ریه کانی له سه ر په روه ردهو کاری مانای بروکراسی 10حه وتووی        

به رایه تی کاریگه ری پیوه ندی  مروفا یه تی له سه ر به ریو     11حه وتووی      

مانای روحییات و دیاری کردنی ئه و  خاالنه که له سه ر 
کاریگه ری پوزوتیفیان هه یه ی ده وامروحییات  

12حه وتووی     

13حه وتووی    پیدا چوونه وه یک  به سه ر  وتراوه کانای  پیشوودا  

په روه رده لهدیاریی کردنی ئیشه سه ره کیه کانی به ریو به ر 14حه وتووی      

  15حه وتووی     زانایه تایبه ته کانی به ریو به ری په روه رده

هچاو دیریی یه کی له ئیشه سه ره کیه کانی به ریو به ر 16حه وتووی       

تیکنو لوجیا له سه ر به ریو به رایه تی به شیوازی کاریگه ری 
  مودیرن

17حه وتووی     

18حه وتووی    به ریو به رایه تی به شیوازی سیستماتیک   

مه جال دان به قوتابیان بو پرسیار کردن و باس کردن له سه ر 
 به ریو به رایه تی په روه رده

19حه وتووی      

به سه ر ته وه ره پیشووه  پیدا چوونه وه ی  گشتی  به کورتی
 کانا

20حه وتووی      

باس له پیوه ندی نیوان که سایه تی و ره واله ت  وبه ریو به 
 رایه تی 

21حه وتووی      

باس له شیوازه جوراو جوره کانی به ریو به رایه تی و سه ر 
  په رشتی

   22حه وتووی     

و به شه کانی وه زاره تی په روه رده له هه ناساندنی چارت 
 ریم دا

    23حه وتووی     

چارت و به شه کانی وه زاره تی په روه رده له هه ناساندنی 
اریم د  

24حه وتووی      

25حه وتووی      پیدا چوونه وه ی  گشتی  

26حه وتووی       تیبینی قوتابیان له سه ر  کارامه  بوونی کالس  و وانه که  

  27حه وتووی     

28حه وتووی                        

29حه وتووی       

30وتووی    حه    
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 2 تیبینی :                                             ص            5

 3 

 4 } ماموستا  سه ر به خو  ده بیت له م خاال نه دا { 

 5 

گورینی  کاتوو ساتی هه ندی  له بابه ته کان به پی  پیویست .  -1  6 

ئا گادار کردنه وه ی  الیه نه پیوندی داره کانی زانکو  به بوونی که موو کوریه کان . -2  7 

گورینی هه ندی  له ته وه ره کان  به پی  راده ی زانستی  قوتابیان.-3  8 

 9را گرتنی باروو  دوخی کالس  به دوور  له بیرو را  سیاسیه کان . } له گه ل ریز و  -4

ه کان {حورمه ت بو گشت قواره سیاسی  10 

 11 

 12 

 13 

       

سه ر چاوه کان :         

(2008به ریو به رایه تی په روه رده ی   و  قوتابخانه ای }د :دمحم زضا بهرنگی { چاپی ده هم )-1       

بنه ما  کانی تیئو ریک  .و بنه ره تیه کانی به ریو به رایه تی په روه رده .} د : علی عالقه بند { .-2         

( 1387-2008چاپی بیسته م  )          

( 2000په روه رده . } احمد صافی  { چاپ یه که م  )  وه زاره تی ره وتی به ریو به را یه تی  له-3         

    ، جوزف باندی { ینمایی  په روه رده ای } د: جان وایلزربه ریو به رایه تی  ،  چاودیری  و -4       

                                                  وه ر گیراوه ی : د  : دمحم رضا بهرنگی(   2004چاپ سییه م )       

کان .} د: یحیی فیوضات { چاپی چواره م. هبنه ما کانی  چونیه تی پالن دانان بو پرو گرامه په روه رده ی-5        

        (1376 )  

   (2009چاپ هه وته م){}د: بهرام محسن پور کان هن دانان بو پرو گرامه په روه رده یچونیه تی پال -6      
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