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لة دنياي ئةمرؤدا لة هةموان بة تةواوي روونة كة لة سةرةتاي بة ديي هاتني ذيان لة بنةماوة تاكوو ئيستا رةوت و شيوازيكي تايبةت و رو لة ثيشي بووة . بة جؤريك كة رؤذ لة دواي ذؤذ و سةدة لة دواي سةدة هةر سةر كةوتنيك بنةمايك بووة بؤ سةركةوتوويكي ثاش خؤي .
بة وتةيكي تر قادرمةكاني بةرةو ثيش ضووني ذيان بة جؤريك دانراوة كة مرؤظ بةرةو روناكي و ئاسؤيكي باش دةبات .
لة سةر ئةم بابةتة هةموان ئاطاداري ئةو خالة طرينطة هةن كة سةركةوتويي لة ذيانا و كةلك وةر طرتن لة ئاميرة ئاسان كةرةكاني ئيشةكاني ذيان بة دواي خؤيدا هةنديك تيبيني و تايبةت مةندي دينيت كة ، كةمتةر خةمي لة سةر ئةوانة دةتوانيت طرفتيكي زؤر بةديي بينيت . 
بؤ نمونة بؤ نمونة هةلسوو كةوت لة نيؤان مرؤظةكان خاليكي هةرة طرينطة كة بة تةواوي دةبيت لة بةرضاو بطيريت . ثيوةندي تةوةريكي هةرة طرينط و بةر بلاوة ، بةلام ليرةدا بةس بةشيكي طضكة لة ريطاي لةشةوة مةبةستة كة ئةويش (  ثيوةندي لةى ريطاي ضاؤ و طويضكةوية ) وةكو بةشيكي هةرة طرينط لةثيوةندي ، دةبيت بة جواني لة سةري باس بكريت . ئةم شي كردنةوة ئةطةر بكريت بة جؤري ثراكتيك بكريت بة تاكيد ضاكتر دةبيت .


(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 بةشة جياوازةكاني لةش و دياري كردني ضونيةتي هةريةك.
2-روون كردنةوةيك لة سةر  جیا وازی نیوان بیستن  و گو یگرتن .
3- روون كردنةوةيك لة سةر  جیا وازی نیوان بینین  و  روانین .
4-كردنةوةي رؤانطةيكي تايبةت لة قؤتابيادا لة سةر بينين و طويطرتن .
5-قادرمة كردني ثيوةندي وتايبةت مةنديةكاني بؤ سةركةوتنيكي زياتر.
6- ئه م وانه بیت به پلانیک  بو چاکتر ناسینی له ش  و به شه جیاوازه کانی بو 
     ناسینی زیاتر  له پیشی سروشت ، ژیان و مانای ژیان .

نگویگرتن و تی روانین و چونیه تی باس له م بابه ته
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 )
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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 چوونه ناو کومه لگا .
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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-ئامیر وئامرازه کانی فیر کردن و فیربوون  {  ناساندن – هه لبژاردن – به دیهینان
-به که لک هینان }  (د: محمدحسن امیرتیموری ) چاپ هه شته م  1387
         2-گرفته کانی فیر بوون ( د : فریدون د رخشان )چاپی دووه م 
         3-بنه ماکانی پلان دانان بو په روه رده ( د: یحیی فیوضات ) چاپی چواره م 1373
         4- پروگرام و پلانه پیویسته کانی په روه رده ای  ( د: بهرام محسن پور ) چاپ هه وته م
         ( 1389-2010 )
         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 .



