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هةركات بير لة ذيان و ضؤنيةتي بةرةو ثيشضووني دةكريت بيطؤمان ئةوةيش بةديي دةكريت كة رةوت و شيوازي بةرةو ثيشضووني كة بة راشكاوةيي باس لة بووني ئةو مةبةستانة دةكات كة هاندةر و راكيشةري مرؤفةكانة بؤى دةست ثيدا كردن بة ئةو خالانة كة دةيوانيت ئاسودةطي و مؤرتةح بوون بؤ ذيان بةلام نةك بة طشتي بة دياري بينيت .
بةلام هةرواكة مةبةستةكان خالي دياري كةري شةقامي ذيانة ، ئاستي بةرةؤ ثيشضوون لةم شةقامةدا يةكي لةو تةوةرانةية كة دياي كةري ئاستي سةركةوتويية و ئةم ئاستة دةبيت دياري بكلريت . دياري كردنيكي تةواو ،  ثيويستي بة ثيوانة و هةلسةنطاندنيكي زانستي هةية ، بؤية لةم وانةدا لة ذير ناوي ثيوانة و هةلسةنطاندن لة ثةروةردة ئةو خالة سةرةكيانة دياري دةكريت كة دةتوانيت وةكوو هاندةريك ويان ثلانيك سةركةوتوويكي مةزنتر بؤ ئيمة دةستةبةر بكات . 
ثيوانة و هةلسةنطاندن يةكي لة ئةو خالانةية كة لة ثةروةردةي نويدا وةكوو مؤشرفيك ضاوي لي دةكريت كة بة دريذايي ئيش كردني يةك فةرمانبةر دةتوانيت تا راديكي زؤر ثيش لة بة هةلةضووني مةبةستةكان و ئيشةكان بطريت . 


(ضاكتر ئةوةية كة بي دةنط  بيت و تكات لي بكةن قسة بكةيت تا ئةوة كة قسة بكةيت و تكات لي بكةن بي دةنط بيت )
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1-باس لة جياواز نيوان ثيوانة و هةلسةنطاندن.
2-خستنة رووي ثيناسةيكي قةبوول كراو لة ثةروةردة .
3- روون كردنةوةيك لة سةر ئاستي كاريطةري ثيوانة و هةلسةنطاندن لة ثةروةردة.
4-خستنة بةرضاوي شيوازة ئاماريةكان بؤ جي بةجي كردنيكي تةواو لة ثيوانة و هةلسةنطاندن .
5-شي كرنةوةي هةندي لة شيوازة ثرسيارةكان بة مةبةستي ثراكتيزةكردني مةنهةجةكة.


ثيوانة و هةلسةنطاندة و ضؤنيةتي باس لةم تةوةرة
ثيوانة و هةلسةنطاندن يةكي لةو بابةتانةية كة ثيوةنديكي بةردةوام و بي ثسانةوةي هةية لةطةل تةواوي وانةكانا لة تةواوي شوينة ثةوةردةيةكان . جا بوية :
مامؤستا دةبيت ئاطادار بيت ويان بة درؤستي ئاطادار بكريتةوة ، كة بةريؤ بردني ثةروةدة ئيشيكي طةليك ئةستةمة و ثيويستي بة تيبينيكي تايبةت بة خؤي هةية و دةبيت زؤر بة جواني و بة ضرووثري و لةروي زاناييةوة هةنطاوي بة هةل بطيريت  . هةر وةها مامؤستا بةر ثرس دةبيت سةبارت بة ئةو ئةركة كة راسثيردةى دةبيت .

{  ده بیت روانگه مان بگورین وپه رده له سه ر چاومان لاده ین تا له گه ل ژیان به دروستی هه لسوو که وت که ین } .  
                                                                       ( سهراب سپهری )


ئامیره پیویسته کان :                                          ص          3

1- کتیبه پیوه ندی داره کان . 

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

3-بورد  -   تکنولوجیای پیویست .

  4- ئیزنی سه روک به ش  وراگری فاکه لت  بو شي كردنةوةي ثرسيارة ثيشوةكان .

  5- بةكار هيناني فؤرمي ثيوانة و هةلسةنطاندن .
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{ ماموستا  سه ر به خو  ده بیت له م خالا نه دا } 
1-گورینی  کاتوو ساتی هه ندی  له بابه ته کان به پی  پیویست .  
2-ئا گادار کردنه وه ی  لایه نه پیوندی داره کانی زانکو  به بوونی که موو کوریه کان . 
3-گورینی هه ندی  له ته وه ره کان  به پی  راده ی زانستی  قوتابیان.
4- را گرتنی باروو  دوخی کلاس  به دوور  له بیرو را  سیاسیه کان . { له گه ل ریز و حورمه ت بو گشت قواره سیاسیه کان }
5- داوا لة سةرؤك بةش بؤ كؤبونةوةي نائاسايي بة ثي ثيويست .

سه ر چاوه کان :
  1-ثيوانة و هةلسةنطاندن ( ناصر قراملكي ) و ( دكتر ثرويز فلاح ) 1384- 20055
         2-هةلسةنطاندن و ثيوانة  ( دكتر علي اكبر سيف ) = 1392 -------2013
         5-  چاوه دیری  و  رینمایی   په روه رده ای    { رینمایه کرده وه یه کان }                            ( د: محمد رضا بهرنگی ) چاپ سییه م  ( 1389 – 2010 )
        6-کتیبه پیوه ندی داره کان به پیویستی ته وه ره کان .
        7-بنةماكاني تئؤريك لة تكنؤلؤجياي ثةروةردة .
         8-ميديا و سيدي قؤتابخانةكاني ولاتاي ثيش كةوتوو .



