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 :کی پێشً

ڵگان َ  کاوی وتتتاَ کۆمتتتً تًٕ ستتتأً رترٔه کً شتتتُێىذاوً  کێک لتتتً مامۆستتتتأان ٔتتتً

بتتتُاوه   دَاڕۆژدا کتتً  کی بتتال لتتً ٔتتً َي وً  بتتً  َي تً ستتتراَي بً  ڵگا کتتً َتىی کۆمتتً رکً ستتً

ڕێىه، بت   ڕأپتً  شتٕاَترٔه شتێُي  ستتۆ بگترن َ بتً ئً ڵگای خۆٔان َي کاوی کۆمً رکً ئً

ر  ستً بتَُوی زاوٕتاری لًٌتً  مامۆستا بتًٔار بَُوی  کارزاوی َ تً لً  بً  شک گرێذراَي

ر  ٌتتً :ت بابتتً کاوی ئاماوجتتًقُتتتابی َ پێذأَیتتتی  رٔىمتتأّوی  تی الٔتتً تأبتتً قُتتابی َ بً

 .وی دا مً تً  قۆواغێک لً

واَ گشت  ت لًورٔ رََوّ بالََ دادي دي مكَٕكّ چً  رََوّ بً مكّ درَستّ دي چً

 ت،ٌَٕىرٔ كاردي بتً  لَتً كّ ًٌ ًٔ يُشتٕ  ِ كتات بتًً زَرب  مكً م چً الَم ئً بً-ِرؤشىبٕران دا

  ـًتتَُل بتَُن بت  ر بٕتت لـتـًدََ رََوّ َاتا تاك بً درَستّ دي  زاوه كً وذَٔك َادي ًٌ

ٔتتذاوّ پسٔشتتكّ  مً لً  مكتتً م چً ل ئـتتـً َي ِراِ ئتتً ري رََوتتّ َ ژٔتترِ ستتً خؤشتتّ دي وً

بؤ َاتاِ درَستتّ   سكً مكَٕكّ تً وٍا چً تًِراستٕذا   الَم لً بً ، وذ كراَي سً رََوٕذا پً دي

 ت،ؤُىٕتت رََوتتّ دي كاوّ درَستتتّ دي وـتتـً الًٔ  ن لتتً ك الٔتتً وٍا ٔتتً تتتً  چُوكتتً رََوتتّ، دي

 ل گتً الَم لً ان ژٔترِ بتًرَوّ ٔـتـ خؤشّ دي وً  كان تُشبَُ وٕه بً تاكـً  بٕىٕه زؤر لً دي

تّ ٔـــــــــتتـا  ٔتتًال ژٔتتاوّ كؤمً  ـًتتتـه لتتَ ركً دٍَٕٔىاوّ سً بتتً  َچاوه لتتً ستتتً شتتذا دي َي ئً

دا بؤمتان  لٕتري ت؟ورٔ رََوّ دادي درَسـتّ ديرگراوّ  چَٕژ َي  بً  ماوً ئأا ئً كردارِ،

رََوتّ َ ژٔترِ ماوتـاِ  خؤشتّ دي وً  ت لتًدََربٕ مترؤ  بتً  ك كتًَٔت كاتٕت كً ردي دي

  لتتً  ستتتمان چٕٕتتً بً مً  تتتًَا كً رََوتتّ، درَستتتّ دي  لتتً  رگرتتتَُي چَٕتتژِ َي  وٕٕتتً  َي ئتتً

رََوتّ  ت بتؤ درَستتّ ديوذ بٕت ستً زؤرتر گُوجتاَ پً ٕك كًمك چً رََوّ؟ درَستّ دي

َل  گتتتً ختتتُدِ ختتتؤِ َ لً ل گتتتً گُوجاوتتتذن لًىاوّ دٍٕٔ تُاوتتتاِ تتتتاك بتتتؤ بتتتً  لتتتً  تٕٕتتتًبرٔ

 ّٔ،كّ ئاستاستٕ كً  سف بكرِ بً تُاورِ َي يد  سً م كً ئً ژِ، تَٕٕذا دي  ِ كً لَگاكً كؤمً

دٍَٕٔىاوّ  تُاوا بٕتتت بتتؤ بتتً كات بتتً ذيدِ ختتؤِ َاِ لٕتتخُ وتتذِ تتتاك لتتً زامً ِري  چُوكتتً

َّ بتتتؤ  ٌا تُاوتتتاِ ٌتتتً يرَ ستتتاوّ ترٔه،ٌتتتً َل كً گتتتً َل ختتتؤِ َ لً گتتتً رِ لً َي ختتتتً بً ب

ت بتتتتؤ ختتتتؤِراگرِ بٕ ٌا تُاوتتتتاِ ٌتتتتً رَي َ باشتتتتتر،ًٌ ري ىاوّ تُاواكتتتتاوّ بتتتتًرٌٕ بتتتتً َي

َّ بً وُشیتتتتّ َ كتتتاوّ بارير  رامبتتتً بً لً زأّ  َ شتتتاري  َي كاوٕتتتً جٕاَازي  شتتتَُٕي ملمالوتتت

َّ ِري بتتً  َي ِرََبُوتتتً كاوّ ِرََبً شتتتَُٕازي  بَٕت بتتتً ٌتتً   َزي  ِرؤّٔ لتتتً َ زٔتتتادي َي َاوذوتتتً ب

 .فِٕرؤدان بً

ن زؤرٔتك ًالًٔ َ ل ًفراَاو كـًّ ٔ يزاراَ Counseling ىمأّ ِ رٔ يزاراَ   

ل كردوتتتتّ ً شتتتتكپٕ ً ستتتتته بتتتت يلَتتتتذً ٌتتتت ً ىرٔتتتتت كتتتتٌٕ يكتتتتاردً بتتتت  يًَ وذاوتتتتً َ كارمتتتتً لتتتت

كتتتتان َ ً كتتتتان َ دبلؤماستتتتٕ ير يارَٔسپتتتتكتتتتـان َ ً سٔشتتتتكپ:ك  يكتتتتان ًَ ُزارٕٔتتتتگتً خسمتتتت

ـارِ ئٕعتٕبت ً ل بتً متً كان،ئتً تٕتً ٔتالً كؤم  يؤرپیتپكـان َ  يرً ىرًٌٕ ب يكان َ َ يربازً س



 ً كات لت يىمــأكراَِ دشّ رًٔ َٕشكپرٔىمأكار  ً ىمأّ كُزارِ رٔگتً خسم ً ِ ك يًَ ئ

ر ً ستتً لتت  يستتتاَ يَ ربازٔتتذا،ً وذرَستتتّ َ ستتً تتتّ َ تتتً ٔتتالً ِ  َ كؤم  يرد يرًَ پتتـا گتتز يد

بتتَُوّ ً وتتكاوذا َ ً ر قُرستتًٕ ستتً ـتتـاماوجّ زالبتتَُن بتتئ ً بتت ـارلٕكردنوتتذِ كــتت ئتتًُ پتت

 .ن يٕرؤدگِ  يُٕپكان  يىمأكراَرٔ ً ـاوذن  كُوجگ

 

 

 

 :تبابه کانیئامانجه

 

 :شتیگئامانجى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تتایبو ئامانجى

 

 
 

 

 

 :بێژیوانو کانیفیرکاریو ئامرازه

 برٔتٕه گٕردرٔت ردي لێُي ڵکٕان کً دا ًٔ َاوً م لً  کً کاوی فێرکارًٔ  ئامرازي گروگترٔه 

 : لً

   Boardبۆرد .1

  Power Point پاَێرپۆٔىت .١

 Data Show  ڤٕذٔۆپرۆژێکتۆر 3.

 

 

 

 



 :تاقیکاری کاتی

 ١٠٢٥/  ٢١/  ١٤    تا   ١٠٢٤/  ٢١/ ۷ وُٕان  لً: م کً ًٔ

 ١٠٢۵/  ٥/  ٢۰  تا   ١٠٢۵/  ٥/  ٥  وُٕان  لً: م دًٌََ

 بتۆ  َي مێىێتتً دي  ومتري( 7) ر، ستً لً ی ومتري( 11)  َاوتً تاقٕکردوً م لتً کام ر ًٌ: سروج

 ل ومتتري( 7) خُێىذوتتذا، ٌتتۆڵی  لتتً َام ردي بتتً بَُوی ئامتتذي َ  قُتابخاوتتً وتتاَ چتتاالکی

 ر ستً لً زاوتذوی دابً َ  ردي رَي پتً ر ستً لً ت بابتً وَُستٕىی َ رگێڕان َي بۆ  َي مێىێتً دي

 . کان گۆڤاري َ  ڕۆژوامً ٔان کان ڕي ماڵپً

 

 :تبابو یسااڵنو شکردنیدابو یرناموبو

 

کانتهبابهکانوتویهحه
تيدروستيگرنگي،رينماييوروونيدروستيدهیپێناسومکویووتوویحو

رخوازروونيبؤمامؤستاوفيدروستيدهگرنگي،روونيده
ندىيوهپو،كانيگونجاندنجؤره،روونيگونجاندنيدهموتوویدووىوحو

وهروونييودروستيدهگونجاندنبو
سيئاساييوكو،ناوازهفتارىفتارىئاساييوِرهِرهموتوویسێيوحو

كانيديارىكردنيئاساييوناوازهرهپيوه،نائاسايي
 كانرگریيوبومىكانيسموموتوویچوارهحو
١وهگونجاندنوستراوبوفتارىبوتيرهنديكروالوىوموتوویپێنجوحو
٢وهگونجاندنوستراوبوفتارىبوتيرهنديكروالوىومشووتوویشوحو
روونيكچوونيدروستيدهتيموتووتوویحوحو
كانروونييودهژانونكردنيشلوپؤليمشتووتوویىوحو
الىمنداالَنكانلوروونييودهژانوشلَوموتووینۆیوحو

روونيرىدهسوچارهمیووتوویدهحو

ندكارانداناوخويكانلوباوهفتارييورهژانوشلودياردهموتووییازدهحو

ييردهروهنماييپوِريموتوویدوانسهحو

گرفتانوئوموتوویسێسدهحو كوو پورى دهردهروهينمايي وهتويانگرييي
(وتنيخويَندنيدواكو)



گرفتانوئوموتوویچاردهحو قؤپي)وهتويانگريييدهردهروهينماييپورىكوو
(كردن

راكردن)وهتويانگريييدهردهروهينماييپورىكووگرفتانوئوموتوویپازدهحو
(خويَندنگولو

گرفتانوئوموتوویشازدهحو قسو)وهتويانگريييدهردهروهينماييپورىكوو
(پؤلداشياولوكردنينو

(self awareness) ١كانی ژیان  كارزانییه فێرکاریمڤدهوتوویحوحو

(problem solving) ١ژیانكانیكارزانييوفێرکاریمژدهوتوویىوحو

(interaction skills)٣ژیانكانیكارزانييوفێرکاریموتووینۆزدهحو

(creative thinking) ٤ژیانكانیكارزانييوفێرکاریموتوویبيستوحو

بيستحو وتووی
مکویوو

 ( stress management)٥ژیانكانیكارزانييوفێرکاری

بيستحو وتووی
 مودووه

 (emotional management) ٦ ژیانكانیكارزانييوفێرکاری
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