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لة دنياي ئةمرؤدا لة يةمواى بة تةواوي روونة كة لة سةرةتاي بة ديي ياتين ذياى لة بهةماوة 
رو لة ثيصي بووة . بة جؤريك كة رؤذ لة دواي ذؤذ و تاكوو ئيستا رةوت و شيوازيكي تايبةت و 

 سةدة لة دواي سةدة يةر سةر كةوتهيك بهةمايك بووة بؤ سةركةوتوويكي ثاط خؤي .

بة وتةيكي تر قادرمةكاني بةرةو ثيض ضووني ذياى بة جؤريك دانراوة كة مرؤظ بةرةو روناكي و 
 ئاسؤيكي باط دةبات .

اري ئةو خالة طريهطة يةى كة سةركةوتويي لة ذيانا و كةلك وةر لة سةر ئةم بابةتة يةمواى ئاطاد
بة دواي خؤيدا يةنديك تيبيين و تايبةت مةندي  طرتو لة ئامرية ئاساى كةرةكاني ئيصةكاني ذياى

 ديهيت كة ، كةمتةر خةمي لة سةر ئةوانة دةتوانيت طرفتيكي زؤر بةديي بيهيت . 

مرؤظةكاى خاليكي يةرة طريهطة كة بة تةواوي دةبيت  بؤ منونة بؤ منونة يةلسوو كةوت لة نيؤاى
لة بةرضاو بطرييت . ثيوةندي تةوةريكي يةرة طريهط و بةر بالوة ، بةالم لريةدا بةس بةشيكي 

وةكو  طضكة لة ريطاي لةشةوة مةبةستة كة ئةويض )  ثيوةندي لةى ريطاي ضاؤ و طويضكةوية (
اني لة سةري باس بكريت . ئةم شي كردنةوة بةشيكي يةرة طريهط لةثيوةندي ، دةبيت بة جو

 ئةطةر بكريت بة جؤري ثراكتيك بكريت بة تاكيد ضاكرت دةبيت .

 

 

ضاكرت ئةوةية كة بي دةنط  بيت و تكات لي بكةى قسة )
بكةيت تا ئةوة كة قسة بكةيت و تكات لي بكةى بي دةنط 

 بيت (
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 .باس لة بةشة جياوازةكاني لةط و دياري كردني ضونيةتي يةريةك-1

 .گرته یُ جیا َازی ویُان بیسته  َ گ  رووى كردنةوةيك لة سةر-2

 .جیا َازی ویُان بیىیه  َ  رَاویه   رووى كردنةوةيك لة سةر -3

 كردنةوةي رؤانطةيكي تايبةت لة قؤتابيادا لة سةر بيهني و طويطرتو .-4

 .قادرمة كردني ثيوةندي وتايبةت مةنديةكاني بؤ سةركةوتهيكي زياتر-5

 ئً م َاوً بیت بً پالویک  بُ چاکتر واسیىی لً ش  َ بً شً جیاَازي کاوی بُ  -6

 .واسیىی زیاتر  لً پیشی سرَشت ، ژیان َ ماوای ژیان      

 

 گرته َ تی رَاویه َ چُویً تی باش لً م بابً تًیُگو

مامؤستا دةبيت ئاطادار بيت وياى بة درؤسيت ئاطادار بكريتةوة ، كة بةريؤ بردني ثةروةدة ئيصيكي طةليك 
ئةستةمة و ثيويسيت بة تيبيهيكي تايبةت بة خؤي يةية و دةبيت زؤر بة جواني و بة ضرووثري و لةروي 

ارت بة ئةو ئةركة كة راسجريدةى يةر وةيا مامؤستا بةر ثرس دةبيت سةب . زاناييةوة يةنطاوي بة يةل 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 وذی داري کان  -1  

 

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

 

.تکىُلُجیای پیُیست    -بُرد  -3  

 

.بُ چَُوً واَ کُمً لگا  سوی سً رَک بً ش  َراگری فاکً لت ئی -4    

 

 

 

 

 

 

: ًٌ لسً وگاوذن   

 

 

 

درََسی َ بً ردي 

 َامی

 لً ئامادي بَُوا

 چاالکی پیُوذی 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 خُیىذن



1حً َتَُی       خُواساوذن َ داواوی پالوی ئیشً کان  

2حً َتَُی       ثيهاسةي ثيوةندي  

3حً َتَُی      باس لة بةشة كاني لةط و ئةركي ثيوةندي  

4حً َتَُی      خالي سةرةكي لة ثيوةنديدا مرؤظةكةية  

5حً َتَُی       ئاسيت ثيوةندي بسراوةتةوةبة ضةند خاليكةوة  

6حً َتَُی      لة ثةروةردةدا ضاؤ و طويضكة دوو بةشي طريهط بؤ ثيوةنديو  

7     حً َتَُی ئةركي مامؤستا لة سةر ثيوةندية ثةروةردةيةكاى   

(1رووى كردنةوةي ثيوةندي نيواى تيكهؤلوجيا و ثيوةندي )  8حً َتَُی       

9حً َتَُی      (2)رووى كردنةوةي ثيوةندي نيواى تيكهؤلوجيا و ثيوةندي    

پیشَُدایذا چُوً َیک  بً سً ر َتاري کاوی   11حً َتَُی        

(گُیگرته –بیىیه)ي وذشی کردوً َي ی خالً ئاسان کري کاوی پیُ    11حً َتَُی      

12حً َتَُی    دري جً ی گاریگً ری میذیا لً سً ر فیر بَُن بً ٌُی بیىیه    

يوي طويضكةدري جً ی گاریگً ری میذیا لً سً ر فیر بَُن بً  13حً َتَُی      

14حً َتَُی    تاقي كردنةوة و شي كردنةوةي ثرسيارةكاى   

  15حً َتَُی     كاريطةري طرفتة كؤمةاليةتيةكاى لة سةر ثيوةندي

(1رووى كردنةوةي كاريطةري خراثي ميديا لة سةر ثيوةندي ) 16  حً َتَُی     

(2ميديا لة سةر ثيوةندي ) ضاكيرووى كردنةوةي كاريطةري  17حً َتَُی      

18حً َتَُی    دياري كردني مسيهار لة بو ضةند قؤتابيك لة سةر ثيوةندي   

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

ئةركي مامؤستا سةبارةت بة ئةو مهداالنة كة كيصة لةشياى يةية بؤ 
 ثيوةندي 

21حً َتَُی      

21حً َتَُی     تاقي كردنةوة و شي كردنةوةي ثرسيارةكاى  

    22حً َتَُی       ثبوةندي لة ريطاي بةشة ناديارةكاني لةشةوة

 
شیُازي کاوی پیُي وذی ویُان دََ یا چً وذ کً ش بً ٌُی زبان َ 

 گُیگرته

  23حً َتَُی    

-ٌاَتً مً وً کان-زمان بىً مالً)دیاری کردوی جیگً ی
لً پً رَي ردي( کُمً لگا -قُتابخاوً  

24حً َتَُی      

تیبیىی قُتابیان لً سً ر  کارامً   َ پیذا چَُوً َي ی  گشتی

 بَُوی کالش  َ َاوً کً
25حً َتَُی      
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{ مامُستا  سً ر بً خُ  دي بیت لً م خاال وً دا }   

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

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

.گُریىی ًٌ وذی  لً تً َي ري کان  بً پی  رادي ی زاوستی  قُتابیان-3  

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

{حُرمً ت بُ گشت قُاري سیاسیً کان   

داوا لة سةرؤك بةط بؤ كؤبونةوةي نائاسايي بة ثي ثيويست . -5  

 

:سً ر چاَي کان   

بً دیٍیىان –ًٌ لبژاردن  –واساوذن }  ئامیر َئامرازي کاوی فیر کردن َ فیربَُن  -1    

1387چاپ ًٌ شتً م  ( دمحمحسه امیرتیمُری  :د{  )کً لک ٌیىان  بً-  

چاپی دََي م (رخشان  د فریذَن: د ) ن گرفتً کاوی فیر بَُ-2           

1373چاپی چُاري م ( یحیی فیُضات : د) بىً ماکاوی پالن داوان بُ پً رَي ردي -3           

چاپ ًٌ َتً م( بٍرام محسه پُر : د) پً رَي ردي ای   یپرَگرام َ پالوً پیُیستً کاو -4           

          (1389-2111 )  

{                         ریىمایً کردي َي یً کان } چاَي دیری  َ  ریىمایی   پً رَي ردي ای      -5         

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

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

بهةماكاني تئؤريك لة تكهؤلؤجياي ثةروةردة .-7          
ؤتاخبانةكاني والتاي ثيض كةوتوو .ميديا و سيدي ق-8           

 

 


