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هةزكات بري لة ذيان و ضؤنيةتي بةزةو ثيصضووني دةكسيت بيطؤمان ئةوةيض بةديي دةكسيت كة 
زاشكاوةيي باس لة بووني ئةو مةبةضتانة دةكات كة  كة بةزةوت و شيواشي بةزةو ثيصضووني 

خاالنة كة دةيوانيت ئاضودةطي و  ئةو هاندةز و زاكيصةزي مسؤفةكانة بؤى دةضت ثيدا كسدن بة
 بة ديازي بيهيت . بةالم نةك بة طصيتمؤزتةح بوون بؤ ذيان 

صضوون لةم بةالم هةزواكة مةبةضتةكان خالي ديازي كةزي شةقامي ذيانة ، ئاضيت بةزةؤ ثي
دياي كةزي ئاضيت ضةزكةوتويية و ئةم ئاضتة دةبيت ديازي شةقامةدا يةكي لةو تةوةزانةية كة 

ثيويطيت بة ثيوانة و هةلطةنطاندنيكي شانطيت هةية ، بؤية  ،  ديازي كسدنيكي تةواوبكمسيت . 
كسيت دةيازي وانةدا لة ذيس ناوي ثيوانة و هةلطةنطاندن لة ثةزوةزدة ئةو خالة ضةزةكيانة د ملة

 وةكوو هاندةزيك ويان ثالنيك ضةزكةوتوويكي مةشنرت بؤ ئينة دةضتةبةز بكات .  تكة دةتواني

ثيوانة و هةلطةنطاندن يةكي لة ئةو خاالنةية كة لة ثةزوةزدةي نويدا وةكوو مؤشسفيك ضاوي لي 
بة  سيت كة بة دزيرايي ئيض كسدني يةك فةزمانبةز دةتوانيت تا زاديكي شؤز ثيض لةكدة

 هةلةضووني مةبةضتةكان و ئيصةكان بطسيت . 
 

 

ضاكرت ئةوةية كة بي دةنط  بيت و تكات لي بكةن قطة )
بكةيت تا ئةوة كة قطة بكةيت و تكات لي بكةن بي دةنط 

 بيت (
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 .جياواش نيوان ثيوانة و هةلطةنطاندنباس لة -1

 . خطتهة زووي ثيهاضةيكي قةبوول كساو لة ثةزوةزدة-2

 .ئاضيت كازيطةزي ثيوانة و هةلطةنطاندن لة ثةزوةزدة زوون كسدنةوةيك لة ضةز -3

 . جي كسدنيكي تةواو لة ثيوانة و هةلطةنطاندنةخطتهة بةزضاوي شيواشة ئامازيةكان بؤ جي ب-4

 .ثساكتيصةكسدني مةنوةجةكة شي كسنةوةي هةندي لة شيواشة ثسضيازةكان بة مةبةضيت-5

 

 

 ثيوانة و هةلطةنطاندة و ضؤنيةتي باس لةم تةوةزة

ثيوانة و هةلطةنطاندن يةكي لةو بابةتانةية كة ثيوةنديكي بةزدةوام و بي ثطانةوةي هةية لةطةل تةواوي 
 وانةكانا لة تةواوي شويهة ثةوةزدةيةكان . جا بوية :

ضيت ئاطاداز بكسيتةوة ، كة بةزيؤ بسدني ثةزوةدة ئيصيكي طةليك مامؤضتا دةبيت ئاطاداز بيت ويان بة دزؤ
ئةضتةمة و ثيويطيت بة تيبيهيكي تايبةت بة خؤي هةية و دةبيت شؤز بة جواني و بة ضسووثسي و لةزوي 

هةز وةها مامؤضتا بةز ثسس دةبيت ضةبازت بة ئةو ئةزكة كة زاضجريدةى  . شاناييةوة هةنطاوي بة هةل بطرييت 
 دةبيت .

 

ً ژیان ب لً گً لیه تا ي الد چاَمان َپً ردي لً سً ر رَاوگً مان بگُریهدي بیت }  

 { .  درَستی ًٌ لسَُ کً َت کً یه 

 (سٍراب سپٍری )                                                                        
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. کتیبً پیُي ودی داري کان  -1  

 

.پرَگرامً تُمار کراَي کان لً سً ر پً رَي ردي -2  

 

.تکىُلُجیای پیُیست    -بُرد  -3  

 

. شي كسدنةوةي ثسضيازة ثيصوةكانبُ  سوی سً رَک بً ش  َراگری فاکً لت ئی -4    

 

هيهاني فؤزمي ثيوانة و هةلطةنطاندن .بةكاز  -5    

 

 

 

 

: ًٌ لسً وگاودن   

 

درََسی َ بً ردي 

 َامی

 لً ئامادي بَُوا

 چاالکی پیُودی دار

 

 تاقیکردوً َي ی

 دََي م

 تاقیکردوً َي ی 

 یً کً م

ومري 18 4 55 - ومري 18   

 



 دابً ش کردوی بابً تً کان بً دریژایی سالی خُیىدن

پالوی ئیشً کانخُواساودن َ داواوی  1حً َتَُی         

2حً َتَُی      ةزوةزدةثيهاضةي ث  

3حً َتَُی      ثيهاضةي مةبةضتة ثةزوةزدةيةكان  

4حً َتَُی      ميروي دزؤضت بوني ثيوانة و هةلطةنطاندن لة ثةزوةزدة  

5حً َتَُی       ثيهاضةي ثيوانةو هةلطةنطاندن و خالة ديازيكساوةكاني  

( 1بةشة يةك لة دواي يةكيةكاني هةلطةنطاندن ) ديازي كسدني  6حً َتَُی        

( 2ديازي كسدني بةشة يةك لة دواي يةكيةكاني هةلطةنطاندن )  7     حً َتَُی   

هةبيت دةتوانني لة ضةزي هةلطةنطاندن زوون كسدنةوةي ئةو بابةتان كة 8حً َتَُی       

9حً َتَُی      كسدنةوةشي كسدنةوةي جياواشي نيوان تاقي و تاقي     

11حً َتَُی      ناؤ بسدةكسدن و باس لة جؤزةكاني تاقي كسدنةوة لة دةزوون شانيا  

ةنطاندن لة ثةزوةزدةطلة جؤزةكاني هةل باش    11حً َتَُی      

ديازي كسدني جؤزةماني تاقي كسدنةوة بؤ وة دةضت هيهاني زادةي 
ثساكتيك ()   ( 1ضةزكةوتوويي لة خؤيهدنا )   

12حً َتَُی     

ديازي كسدني جؤزةماني تاقي كسدنةوة بؤ وة دةضت هيهاني زادةي 
) ثساكتيك (  (2ضةزكةوتوويي لة خؤيهدنا )  

13حً َتَُی     

 -مةبةضت-شي كسدنةوةي ثسضيازة جواب دزيرخايةنةكان )ثيهاضة
   ضؤنيةتي بةكازهيهان (

14حً َتَُی     

ضؤنيةتي  -مةبةضت-شي كسدنةوةي ثسضيازة كؤزتة جوابةكان )ثيهاضة
 بةكازهيهان (  

  15حً َتَُی    

ضؤنيةتي  -مةبةضت-شي كسدنةوةي ثسضيازة جواب هةلبرازدةكان )ثيهاضة
 بةكازهيهان (  

16  حً َتَُی    

ضؤنيةتي  -مةبةضت-)ثيهاضة تةواةكةزةكانشي كسدنةوةي ثسضيازة جواب 
 بةكازهيهان (  

17حً َتَُی     

-شي كسدنةوةي ئةوثسضيازانة كة جوابةكةي بةس وتازية)ثيهاضة
ضؤنيةتي بةكازهيهان (   -مةبةضت  

18حً َتَُی     

19حً َتَُی     پیدا چُوً َیک  بً سً ر َتاري کاوی  پیشَُدا  

ديازي كسدني ثسضيازباس لة ضي بةشي ضةزةكي تاقيكسدنةوة دواي  21حً َتَُی       

21حً َتَُی     شيواشي ديازي كسدني دةزةجةي هةز ثسضياز  

  22حً َتَُی       باس لة ضونيةتي شي كسدنةوةي دواهات و نةتيجةي تاقيكسدنةوة

  

 
 

  23حً َتَُی    

 ص        4



 تیبیىی :                                            ص            5

{ مامُستا  سً ر بً خُ  دي بیت لً م خاال وً دا }   

.  گُریىی  کاتَُ ساتی ًٌ ودی  لً بابً تً کان بً پی  پیُیست -1  

. ئا گادار کردوً َي ی  الیً وً پیُودی داري کاوی زاوکُ  بً بَُوی کً مَُ کُریً کان -2  

.ی زاوستی  قُتابیانگُریىی ًٌ ودی  لً تً َي ري کان  بً پی  رادي -3  

لً گً ل ریس َ . } را گرتىی بارََ  دَخی کالش  بً دََر  لً بیرَ را  سیاسیً کان  -4

{حُرمً ت بُ گشت قُاري سیاسیً کان   

داوا لة ضةزؤك بةط بؤ كؤبونةوةي نائاضايي بة ثي ثيويطت . -5  

 

:سً ر چاَي کان   

21122 -1384ثيوانة و هةلطةنطاندن ) ناظس قساممكي ( و ) دكرت ثسويص فالح ( -1    

2113------- 1332هةلطةنطاندن و ثيوانة  ) دكرت عمي اكرب ضيف ( = -2           

{                         ریىمایً کردي َي یً کان } چاَي دیری  َ  ریىمایی   پً رَي ردي ای      -2         

( 2111 – 1389) چاپ سییً م  ( دمحم رضا بٍروگی : د)      

.کتیبً پیُي ودی داري کان بً پیُیستی تً َي ري کان -6          

بهةماكاني تئؤزيك لة تكهؤلؤجياي ثةزوةزدة .-7          
ؤتاخبانةكاني والتاي ثيض كةوتوو .ميديا و ضيدي ق-8           

 

 


