پیشه کی :                                                   ص            1
ثيشةي مامؤستايي يَةكي لةو ئيشانةية كة بؤ درؤست بوون و طةيشتن بة ئاستيَكي باور ثيَكراؤ ثيَويستي بة ثةروةردة كردن و راهيَنانيَكي باش و تؤكمةي دةوةيَت . ئةم دةست ثيَدا كردنة بة شيَوازي كةرةسة و ئاميَر نيية ، بةلكوو دةست ثيَكيَكة لةخؤ بردوويي و زةحمةتيَكي بيَ وضان كة بة هوي ئيش كردن لةسةر مرؤظ بة دريَذايي ميَذوو بةردةوام طوراوة و لة داهاتوودا بةردةوام دةطؤريَت . 
يةكيَ لة بةشة هةرة طرينطةكاني مامؤستايي ئازموونة كة بة دريَذايي تةمةني مامؤستايي رؤذ لة سةر رؤذ ثتةوتر دةبيَت تا رادةيك كة زؤر بة راشكاوةيي دةتوانين بليَن لة قياس لة طةل زانست و هؤنةر و ليَهاتووي كة وكوو بةشيَ لة تايبةت مةنديةكاني مامؤستايي ضاويي ليَ دةكريَت . 
لة سةر ئةم بابةتة ثيَويستة يةك كةسي دياريكراو بؤ مامؤستايي دةبيَت بؤ تةواوكةري زانستةكةي دةبيت وةكوو بينةر و تةلةبةيك لة نزيكةوة شويَنة ثةروةردةيةكان ببينيت تا بة جؤري ثراكتيك ئاطاداري طرفت و ضةلةمةكاني مامؤستايي بن . 
  
.


ئا مانجه کانی ئه م بابه ته                       :                                                 ص            2


1-بينين قؤتابخانة و شويَنة ثةروةردةيةكان لة نزيكةوة . 
2-ديتن و كؤكردنةوةي ئازموني مامؤستايي .
3-ئاطاداربوون لة كةموكوري قؤتابخانةكان .
4-ئاطاداربوون لة ئازمووني مامؤستاياني ديكة.
5-تةواوكردني ثراكتيك وةكوو بةشيَك لة زانستة زانكؤيةكان .
6-بةديهيَناني روانطةيكي نويَ لة تةلةبةكان وةكوو يةكيَ لة مامؤستاياني داهاتوو.

بينين و ثراكتيزة كردن وضؤنيةتي باس لةم تةوةرة 

مامؤستا و ئةركي مامؤستايي يةكي لةو كردةوة و ئيشانةيَة كة تيَدا بةشي قيَربوون و تةواو كردني زانست نةبةسراوةتةوة بة دياري كردني سالانيَكي تايبةت و يا زانكؤيي . هةر وةها شويَنيَكي دياريكراو بؤ فيَربوون و ضركردني زانستةكاني نيية ، مةبةست لةم وتةية ئةوةية كة تةواويي كؤمةلطا و كؤمةلطاكان بة دريَذايي تةمةن طؤرةواني قيَربوون و راهاتنة .
هةروةها  لة بةرامبةردا بازنةيَ ئيش كردني مامؤستا بةس نةبةسراوةتةوة بة مندالاني قؤناغة جياوازةكاني ثةروةردةايي لة قؤتابخانةكاندا بةلكوو دةتوانيين زؤر بة راشكاوةايي بليَن كة بازنةي ئيشةكاني مامؤستا تةواوي كؤمةلطا و تةواوي ضينةكاني كؤمةلطايَة بة دريَذايي تةمةني .
.

ص           3
ئامیره پیویسته کان 
1-ناو نيشان كردن وباس لة ئةو قؤتابخانة كة دياري كراون .
2-دياري كردني ئةرك و راسثيَردراوةكاني تةلةبة .
3-لة بةر ضاؤ طرتن و نووسيني فؤرم و جةدوةلي دياري كراؤ .
4-بورد  و  تکنولوجیای  پیویست .
5-ديتني ميديا فثةروةردةيةكان .
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تیبینی :

{ 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-گورینی هه ندی  له ته وه ره کان  به پی  راده ی زانستی  قوتابیان.
3-داواكاري لة سةر كؤبونةوةي نائاسايي بة جؤري ثيويست لة طةل سةرؤك بةش .
4-راويَذ كردن لة طةل سةرؤك بةش لة سةر كيَشة و طرفتةكاني بة ديكراؤ لة قؤتابخانةكان و ضؤنيةتي حازر بوون و ئيش كردني تةلةبةكان .

سه ر چاوه کان :
1-كتيَبي شيَوازةكاني وانةوتنةوة .
2-دةرون زاني ثةروةردة .
3-دةرون زاني طةشة بةشي ( 2-1 ) .
4- كتيبة ثيَوةندي دارةكان بة جؤري ثيَويست .


