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  هرواز  هد: و هك یه یع هة

 :ند هكارم  هت ة هتیثا یینامڕێو  ڕێضا .1

 . هو  هجێة هدۆ دا كع هة ێص  هم  یه همانو  ەیڕ  په و هئ :هونامەیڕ  په یكان هع هة .1.1

 ر  هص هم یغجگ یار یكات و زان هد  هانیینامڕێو  ڕێضاو  هئ یرسوعج  هةاش م  هكان(، ك ییهك هر  هص  هث ه)ةاة یك هغپێ :و هك یه یع هة
 د و ئامانج و... هجد(.یاو و دی پهصح ) هرد هة  هخاث ه( دKUST) ثەكنەمۆجیازانضح و  ۆمار ةۆ ك ۆیزانك

 یكان هند هكارم یةردن هى ڕێ هة  هثن ة هتیثا  هن ك هانڕێىعىێنو  هو ئ ڕێضا ی هرةار  ه، دیە هڕێنامییو  هئ یك هر  هص یع ه: ةو هدوو  یع هة 
 .ۆزانك

 هع هة یكانڕێضا  هصنت ة هى ی په  هصح ك هرد هة  هخاث هد  هانییكار هو ورد ه، ئ هكان پێچهو هاو ڕێنامیی یع ه: ةو ێیهص یع هة  
 . یه ونامه یڕە پهو  هئ ی هك ییهك هر  هص
 

  هانیینامڕێو  ڕێضاو  هصح م هة هم 1.1

 یصج هة هم  هند كراون، ة هص په  هو ۆ زانك ین هنجىم هئ ن الیه  هضجا مێثا ئ  هك  هو  هجێرگ هد  هانییك هر  هص ڕێضاو  همىو ئ هه  ییهنامڕێو  هئ
  هژئاما  ییهنامڕێ. ۆزانك یكان هند هكارم یكاروةار  یكخضجنڕێ  هثن ة هتیاث  هك ی هانیڕێضاو  هئ ۆة یث هڕ هةن یك یه هاو چر  هص یمكردن هراه هف
ن، ۆ زانك  هر ة هص  هظ ك هعان هو ة ژێمۆ و ك همىو ئ هو ه ۆزانك یكان هند همىو كارم هر ه هص ه، ةیغیكان همىاركراو  هه  هند هغح ةگكان و  هدراو پێ
 ح.ێكر هدێج هتێج
 

 كان هو  هوونكردنڕ  1.1

ىون ۆچة  هم یاواز یج یةىون هه یةار   ه. م هو  هجێرگ هػ دێڕیگند و كار  هكارم  هك م یهر هدا هاثىون ه یه ونامه یڕە پهو  هم ی هانیڕێضاو  هئ
  هانییكۆ و ناك  هغێو ك هكان، ئ هند هة ی هو  هكردنیو ع  هو  هوونكردنڕ  ی هگڕێ  ه، مۆزانك ین هنجىوم هئ  هوا م هدا، ئیكۆ ان ناكی

 . هو  هجێكر هدل ك یه

 

 مىاركردن هه 1.1

 ی هگنینىوص ن الیه  هىو مچر  هد  هثاز  یینامڕێضا و ڕێاعان، پ.  هو  هنێمىار ةكر هدا هاثىون ه یه  ونامه یڕە پهو  هم ی هانیینامڕێضا و ڕێو  هئ ێكر  هد
 یةىار   هجـێو  هك هح و دێة هرا دكا ێج هصجت ه، د هو  ییهو دارا ێڕیگكار  یكاروةار  ۆة ۆزانك یكۆ ر  هص یر  هد هدیاریان ی ۆزانك یكۆ ر  هص

  ه. م هو  هنێكر هودڵ دا ة هانڕێنامییو  هئ یىو چر  هد یثر  یك ۆپییهك  هكان م همىاركراو  هضا هێڕ ان یىو چر  هد  هثاز  یڕێضا  ۆیه. ة هو  هكردنپێكار
 ح. ێكر هدێج هتێكاندا ج هند همىو كارم هر ه هص هغدا ةیمان كاث هه
 

 یر  هغخپێصج هد 1.1

 ین هنجىم هئ یندامان هئ ی(1/1ان )ی ۆزانك یكۆ ر  هص ن الیه همێح كر هند، د هكارم  هت ة هتیثا ی  ونامه یڕە په یمىاركردن هه ۆة یداواكار 
و  هئ ڵ هگ هم  هح كێواظ ة یك یه هى ێع  هح و ةێىنجاو ةگ یكێىاز ێع  همىاركردن ة هه ۆة یداواكار   هضجیىپێح. ێةكر  هو  ێڕییهگكار 
 ح.ێكر هد ێڕیگكار  ین هنجىم هئ ی هئاراصج  هو ۆ زانك یكۆ ر  هص ن الیه هازكراو میغنپێ یح. داواكار ێىنجگدا ة یه  ونامه یڕە په
 

  هو  هىونچداپێ یرز  هو  1.1

 ح.ێة هدا دمىو صاڵێكى ههنیهاو یرز  ه( و 8و  1) یگمان  هم  یه  ونامه یڕە پهو  هئ ی هو  هىونچداپێ
 

 نكا همىاركراو  هه ی هو  هوكردنڵ ة 1.1

 ۆة یغجاندنگدا ژ ڕۆ( 11) ی هماو   هح مێة هد هكان ك هندكراو  هص په  همىاركراو  همىو ه هه ی هو  هوكردنڵ ة  هم  هرصپر هك، ةۆ ر  هص ی هگنینىص
  ح.ێةكر
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 ا:یجۆ م هكن هزانضح و ث ۆمار ةۆ ك ۆیزانك. 1

 ییووژ ێم یك هغپێ 1.1

ر ێمژ كاث یم هضجی، ص هزراو  هدام یهانیج یكێنێدۆ ر م هص ه، م ۆیهخ هرة هص یهن هئ یك ۆیه، زانكثەكنەمۆجیازانضح و  ۆمار ةۆ ك ۆیزانك
(Credit Hour )هزانضج پسیغكی، یكان هةىار   هر مپۆ ضپ یصان ه، كۆ. زانك ییهسینگنیئ یزمان داێیندن ثێخى  یرم هف یكات و زمان هود هیڕ په  

 پێش یۆ رۆ كام هة یر ئاصج هص ه، میس ینگنیئ یزانضح و زمان، نەمۆجیاثەك یار ینداز هو ئ یار ینداز ه(، ئBusinessكان، ةسنط ) ییه هكرد
 یرم هف یث هڵۆ ( م18/11/1119) یروار  هة  ه( م11811/1)  همار ژ  ینىورساو  پێی  ه، ةثەكنەمۆجیازانضح و  ۆمار ةۆ ك ۆیح. زانكێن یه هگ هد

ك ێڵ همۆ ك ۆة ی هك ییهجێندار  ه. خاو  هرثىو گر  هكىردصجان و  یمێر  هه یث هحكىم یزانضج ی هو  هنیژێو ثى  اڵةا یندنێخى  یث هزار  هو   هم یزراندن هدام
 .  هو  هجڕێ هگ هد یامنێصن یعار  یناودار  و زمىون هن ئ هخاو  یر  هنێره هة هو 
 

 ۆزانك یدید 1.1

  هظ م هم هئ هاندا،یق و جراێع  هم گن هغپێ یاڵ ةا یندنێخى  یك یه هزراو  هدام  هح ةێدات ةت هدڵو  ه، هثەكنەمۆجیازانضح و  ۆمار ةۆ ك ۆیزانك
، یار ینداز هكان، ةسنط، ئ ییه هكرد  هزانضج پسیغكی، یةىار   هكان م ییههانیج  هصجاندارد پێی  هة ڵغنایفۆ ر پ یصان هك یاندنی هگپێ ی هگڕێ
  .یی هوان هو زمان ییایجۆ م هكن هث یار ینداز هئ
 

 ۆزانك یامی په 1.1

 یث هڵو  هىدێن یدر  ەصجاند پێی  هة  هركردنێرةىون و فێف یك یهوا هظ و ه هك یمكردن هراه ها فیجۆ م هكن هزانضح و ث ۆمار ةۆ ك یۆ زانك یامی په

و  ڵقىو  ی هو  هركردنیة یثىانا یدانپێ هع هگ ۆدان ةیث هارمی، رخىازانێف ییص هو ك یث یهاڵ همۆ و ك ییهسر ین الیه یدانپێ هر  په یصج هة هم هة
و  یار ینداز هكان و ةسنط و ئ ییه هكرد  هزانضج پسیغكی و یةىار   هم  هران هنێمه هره هة ی هغپی ۆان ةیكردن هد. ئاما هران هنێو داه  هرانگ هخن هر 
 ادا.یجۆ م هكن هث یار ینداز هئ
 

   ۆزانك یكان هئامانج 1.1

 ح:ێة هد ی هو  هخىار  ی هو ئامانجان هئ یند هاةپ ثەكنەمۆجیازانضح و  ۆمار ةۆ ك ۆی، زانكۆیخ یامی په ید هنانێه ۆة
 .یوان هو ثىانا و زمان یار یزان یاندنی هگوثن و  هصجك هد ۆك ة یه هگنیژ یمكردن هراه هف .1
رخىازان و ێىان فێن  هم  هصجانۆ د یك ییهند هى ی پهو   هرانگ هخن هڕ ی هو  هركردنیة یهان  هك ك یهوا هظ و ه هك یدروصجكردن .2

 ركاراندا ةدات. ێف
 . هغپیكار و  ۆرخىاز ةێف یكردن هئاماد .3
 یةىار   هرخىازان مێف یئاصج ی هو  هرزكردن هة یصج هة هم  هة یصاز  هغپی یرث هو ك ۆىان زانكێن  هم یهاوكار  یوكردن هجپ .4

 . هرث هو ك هئ یكان ییهضجیداوپێ یكردنێج هتێج ۆدا ةیمیكاد هئ
 ت. هتیثا یرث هت و ك هحكىم ۆة  هناڵ غناێفپڕۆ  یژ ێاو ڕ  یركردن هة هصج هد .5
 دا.  هك چهناو   هان میژ یةاعرتكردن ۆة ینانێكاره هو ة ثەكنەمۆجی یندن هص هر  په یكردنیغجپڵاپ .6
 . هانییو ئاكار ڵغنایفۆ ڕ پ یوث هضىكڵ هه یمجىر  هك  هدان ة هر  په .7

 
 كان ییهئاكار  هر  هى پێ ها و هة 1.1

  هم  ییهجیكات، ةر هدیارید یكان هث هاصی( و صیاثەكنەمۆجزانضح و  ۆمار ةۆ ك ۆیناو )زانك  هكان م هوث هضىكڵ هه  هك ی ییهئاكار  هر  هى پێو  هئ 
ند و  هكارم ،رخىازێف ،ركارێف ی هصج هد  ه)م یكان هندام همىو ئ هه ۆة ۆزانك  هك  هخدار  یهةا یكێزمىون هئ ی. ئازاد هرصانپر هة یك ییهئازاد

 اتیكان ةن ییهقل خ هئ  هر  هى پێر  هص هم  هح كێة هد ی هرصانپر هة یكێوث هضىكڵ هه  هو كاث هػ، ئیئازاد .كات هد یم هراه ه( فیكان هر  هرمانت هف
 ح.ێنراة
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و  هئ ینانێهید هة یصج هة هم  هة وكات  هد ڤۆ مر  ی هرانیگغجگ یدانپێ هع هگ ییضجیىپێ  هصح ة ه، هثەكنەمۆجیازانضح و  ۆمار ةۆ ك ۆیزانك
، ۆكات. زانك هد هئاماد  هران هنێداه یكال اچو   هو  هنیژێثا ثى   هو  هوثن هك وان هو  ی هن الیه هم هه یرةىونێف یرامگۆ ر پو   هرنام هظ، ة هدانپێ هع هگ
و  ۆیخ  هرثن مگس ڕێغنت و ی هگێو ث  هرانگ هخن هڕ ی هو  هركردنیكردن و ةۆ خ هىزارعح مگ یجێنچۆ  یرةىونێف ۆح ةێنێخض هڕ هرخىاز دێف ۆل ة هه
  هةىار   هة  هر  پهكان و  ییهمجىر هو ك یث یهاڵ همۆ ك  هوث هكجص هو د ثەكنەمۆجیازانضح و  یهان و كار یج  هغنت می هگێها ث هرو  هثر و ه یكڵ هخ  هم
  هخۆ و د هح مێة هد  هو  هوونرت ڕ  یكێغجنی هگێث یاگڕێ  هم یمىو  هظ ه همان هئ دات. هك د یه هغپیر  هه یكان هند همت هتیثا و پۆڕیضپ
 ن. هد هدڵ هره هص دا،یی هكرد یانیژ  هان میكردنێج هتێج وكان  ییه هو كارام  هفیعر هم یندن هص هر  په ڵ هگ هم  هك ی هانییقل خ هئ

  هة  هادانگڕێ یمانا ییمیكاد هئ ییكات. ئازاد هد یعدار  هاندا ةییمیكاد هئ یو ئازاد یكان همىو ثاك هه یث هرام هك یاراصجنپ  هم ۆزانك
 ڕێی  هظ م ییهئازاد  هر ۆ و ج هئ یهاندان . هانییعارصجان یۆ گفجى گ یپینض هر پ  هة  هند هاةپ ۆزانك  ۆیهكان، ة هر ۆ راوجۆ ج  هكۆ ر یة یوو ڕ  هخضجن

ىاز ێرخىازان عێف  هك كێر ۆ ج  هح، ةێة هد  هو  هكان ییهرزع هو و  یر یعنتڕۆ و  یث یهاڵ همۆ ك  ییهكال اچ  هكردن میعدار هكان و ة ییهمیكاد هئ  ییهكال اچ
 ان.ییث یهصا هك یواو  هث یدانپێ هر  په ۆة حێة همدا د هرد هة هان میرۆ راوجۆ ج یڵنا هو ك

 و یامنێصن یاگس ێار پ یاصاكانی  هندةن ة هاةپ  هح كێنیة هادڕ  یغیكان هند هكارم  هاصا و می ییر هرو  هص  هح ةێة هند د هاةپ ۆها زانك هرو  هه
كان و  هر  هعتۆ ه و یكهىم  هماد ینانێكاره هة یژ د یثىند  هة ۆ. زانكوەۆ زانك یكان ییهنامڕێ وضا ڕێ وراق یكىردصجان و ع یمێر  هه
ردا  هرامت هة  هم یىنجاو گ و ییاصای ینێىعى ڕێوا  هةكات، ئ پێچیر هػ صیكێص هر ك هه . هو  ییهكان هر ۆ مىو ج هه  هة  ییهكضێص یراصانكردن هه
 ر. هة هجێریگ هد

  هو  ییهث یهراۆ ج یڕوو   هم یغجگ یىزار گث هو خسم  هران ههاند ینیڕرة هركردن و دێرةىون و فێف  هم یكان ییهث هڕ هةن  ییهكال اچ  هك  هار یخىاز ۆزانك
( Academic Honor Codeػ )یمیكاد هئ یف هر  هع ی هامننامی په رةىون، وێف ی هكرد ییر دروصج هص هم  هها صىور  هرو  هاب ةن، هینا
 یةىار   هان میح، ێدا ة هانڕۆژ  یانیژ  هرت می، ئ ییهر هوه هج یكێث هغدا ةاةیفجار هڕىفجار و گ  هم ۆییگاصجڕ .  یه هندةىون هاةپو  هئ ی هو  هدانگن هڕ
 ح.ێنێكدپێركردندا ێف ی هصۆ ر پ  هاو مڕ ة هدان یكێع ه، ة هو  هانیما هو ةن هندةىون ة هاةپ  ۆیهدا. ةیی هغپی

ر  هص هػ ةیث هاصیمان ص ه. هیاصیصیریی نگ الیهان ی  هو  هث هن و نییئا یما هر ةن هص هكردن م هنیاوازیج یث هاصیص  هح ةێة هند د هاةپ ۆزانك
نان، ێاهڕ و   هنپ ی هو  هرزكردن هزراندن و ة هدام یةىار   هكضان م یه یم ه، هۆكات. زانك هدێج هتێدا جۆ زانك یكان هند هصجا و كارمۆ رخىاز و مامێف
 ح. ێنێخض هڕ همىوان د هه ۆة

  هان مییاریعۆ ه هدان ةپێ هر  په یصج هة هم  هدا، ةۆ زانك یم هر  هى حێن  هان میكان ییهئازاد ینانێكاره هة ۆدات ة هد یكان هرخىاز ێف یهان ۆزانك

 .یكان ییهث یهاڵ همۆ و ك یص هها ك هكان و ة ییهمیكاد هئ  هئامانج ینانێهید هة ۆیه  هجێة هنجامدا د هئ  هم  ه، كیرصپر هة یرثنگۆ صج هئ
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 ضاكانڕێو:  هدوو  یع هة
  هوكارنامصح پۆ  یغانیناون. 1

 :كان یهكارگێڕی  هئاصج  
 :كراونیارید  هو  هخىار  هك م هو   یه هان هیاوازیج ییهاثىوێرك و م هماف و ئ  هعكراو  هكدا داةێند ئاصج چهر  هص هة ۆزانك ێڕیگكار  ی هكهاثێپ
 

  و: هك یه یئاصج 1.1

 یكان هرك هئو  هثر( ئ یكێر كاروةار  هان هی ییداراو  ێڕیگكار  ی)كاروةار  ۆةك ۆ ر  هص یر گێج  هة  هصج هى ی په وخۆ ڕاصجه  هو ئاصج هئ
 . هو  هجێرگانی هد  هو ئاصج هئ  هن ك هصجانپۆ و  هم گغح ةەعەکانی ناو زانکۆ یر  هة هى ڕێ هةك  هو  یكان هصجپۆ ، كات هدیارید

 : هو ئاصج هئ یىراو یڵاپ ۆضح ةیىپێ ییهاثىوێو م هوانامڕ ة
 . هەیە یه هوانامڕ و ة هة یضجیىپێ  هك ی هصجانپۆ و  هئ ۆر ة هان ماصجیح، ێش ةیۆ رۆ كام هة ی هوانامڕ ة یر گڵ هو ه هك ینال  .1
( ی هك هر  هماصج یرثنگر  هو  یح)دواێة هه یڵر دوو صا هماصج ۆو ة ڵظ صا هع یزمىون هش ئیۆ رۆ كام هة ی هوانامڕ ة یر گڵ هه ۆة .1

  .داۆیخ ی هك هةىار  هم
 .ردا هىثپیمۆ ك  هح مێة هه یضجیىپێ ییزا هعار  .1
 .حێةسان یس ینگنیئ یزمان .1
 ح.ێهاثىو ةێم یك یهث یهصا هن ك هخاو  .1

 

 : و هدوو  یئاصج 1.1

 یكان هرك هئ  هح ةێصج هدڵ هكات، ه هدیارید یكان هرك هو ئ هو ئ هو  هك یهكارگێڕی  هع هة یر  هة هى ڕێ هة  هة  هصج هى ی په وخۆ ڕاصجه  هو ئاصج هئ
...  وثىو، هغكپێ یر  هكخڕێ ر، هة هى ڕێ هة یر گێكار و جێج هتێج یر  هة هى ڕێ ه)ةك  هو  یكان هصجپۆ ، دایةىون هن یكاث  هظ م هة یر  هة هى ڕێ هة

 . هو  هجێرگانی هد  هو ئاصج هئ  هن ك هصجانپۆ و  ههجد( م

 : هو ئاصج هئ یىراو ێڵاپ ۆضح ةیىپێ ییهاثىوێو م هوانامڕ ة
 .حێش ةیۆ رۆ كام هة ی هوانامڕ ة یر گڵ هو ه هك ینال  .1
 .داۆیخ یةىار   هح مێة همرت ن هك ڵصا 1  هم یزمىون هئ .1
 .ردا هىثپیمۆ ك  هح مێة هه یضجیىپێ ییزا هعار  .1
 .حێةسان یس ینگنیئ یزمان .1
ها  هرو  هح هێنجاو داة هئ ی هو كار  هئ ڵدوو صا  هو  هم هكنی  الیه ةهح ێة هك د یه یئاصج ۆة ی هو  هونرزةى  هة ۆة .1

 ح.ێة ڵثا هك ة یه یئاصج یصجپۆ   هدن و انگن هضڵ هه ی هنژ یم ن الیه هح مێة هه ینكراو  هص په یاندنگن هضڵ هه
 

 و: هیێص یئاصج 1.1

ك  هو  یكان هصجپۆ ح، ێكر هدیارید  هو  هع هة یر  هة هى ڕێ هة ن الیه هم یكان هرك هئ .و هان دوو یو  هك یه یئاصج  هة  هصج هى ی په  هو ئاصج هئ
 . هو  هجێرگانی هد  هو ئاصج هئ  هن ك هصجانپۆ و  ه، ... هجد( موثىو هغكپێ یار یرێمژ ر،  هة هى ڕێ هة یر  هد هدیاریار، یرعج پهر هر، ص هكخڕێ)

 : هو ئاصج هئ یىراو یڵاپ ۆضح ةیىپێ ییهاثىوێو م هوانامڕ ة
 .حێةكامۆریۆش  ةه ی هوانامڕ ة یر گڵ هو ه هك ینال  .1
 .داۆیخ یةىار   هو مۆ دةن ۆح ةێة همرت ن هك ڵصا 1ش و یۆ رۆ كام هة ۆح ةێة همرت ن هك ڵصا 1  هم یزمىون هئ .1
 .ردا هىثپیمۆ ك  هح مێة هه یضجیىپێ ییزا هعار  .1
 .حێضجدا ةیىپێ یئاصج هم یس ینگنیئ یزمان .1
ها  هرو  هح هێنجاو داة هئ ی هو كار  هئ ڵدوو صا  هو  هم هكنی  الیه ةهح ێة هدوو د یئاصج ۆة ی هو  هرزةىون هة ۆة .1

 ح.ێة ڵثا هدوو ة یئاصج یصجپۆ   هاندن و گن هضڵ هه ی هنژ یم ن الیه هح مێة ههكراوی د ن صه په یاندنگن هضڵ هه
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 : و هىار چ یئاصج 1.1

 یكان هصجپۆ ، ی هكۆ وخ هاصجڕ   هیار رعج پهر هص هدات ة هرت دپۆ اڕ ح و ێكر هدیارید  هو  هع هة یر  هة هى ڕێ هة ن الیه هم  هو ئاصج هئ یكان هرك هئ 
رخىاز، ... هجد( ێف یكاروةار  یر پۆ ضپ، ەكانۆییمر  هو اچر  هص یر پۆ ضپ، ێڕیگر، كار ێهاردو  یكیكن هث، صۆفجىێر یكیكن هثار، یرێمژ ك ) هو 
 . هو  هجێرگانی هد  هو ئاصج هئ  هن ك هصجانپۆ و  هم

 : هو ئاصج هئ یىراو ێڵاپ ۆضح ةیىپێ ییهاثىوێو م هوانامڕ ة
 .حێو ةۆ دةن ی هوانامڕ ة یر گڵ هو ه هك ینال  .1
 .داۆیخ یةىار   هو مۆ دةن ۆح ةێة همرت ن هك ڵصا 1ش و یۆ رۆ كام هة ۆح ةێة همرت ن هك ڵصا 1  هم یزمىون هئ .1
 .ردا هىثپیمۆ ك  هح مێة هه یضجیىپێ ییزا هعار  .1
 .حێضجدا ةیىپێ یئاصج هم یس ینگنیئ یزمان .1
ها  هرو  هح هێنجاو داة هئ ی هو كار  هئ ڵدوو صا  هو  هم هك ین الیه هح ةێة هد ێص یئاصج ۆة ی هو  هرزةىون هة ۆة .1

 ح.ێة ڵثا هة ێص یئاصج یصجپۆ   هاندن و گن هضڵ هه ی هنژ یم ن یهال هح مێة ههكراوی د ن صه په یاندنگن هضڵ هه
 

 و: هنجپێ یئاصج 1.1

 یكان هصجپۆ ، ی هكۆ وخ هاصجڕ   هیار رعج رپه صه ةهدات  هرت دپۆ اڕ ح و ێكر هدیارید  هو  هع هة یر  هة هى ڕێ هة ن الیه هم  هو ئاصج هئ یكان هرك هئ 
و  ێڕیگكار  یر پۆ ضپ یر  هد هدیاریر، ێهاردو  یكیكن هث یر  هد هدیاری، صۆفجىێر یكیكن هث یر  هد هدیاریر، ێار، كاعیرێمژ  یر  هد هدیاریك ) هو 
 . هو  هجێرگانی هد  هو ئاصج هئ  هن ك هصجانپۆ و  هرخىاز، ... هجد( مێف یكاروةار  یر پۆ ضپ یر  هد هدیاری، ەكانۆییمر   هاو چر  هص

 : هو ئاصج هئ یىراو یڵاپ ۆضح ةیىپێ ییهاثىوێو م هوانامڕ ة
 .حێو ةۆ دةن ی هوانامڕ ة یر گڵ هو ه هك ینال  .1
 .ردا هىثپیمۆ ك  هح مێة هه یضجیىپێ ییزا هعار  .1
 .حێضجدا ةیىپێ یئاصج هم یس ینگنیئ یزمان .1
ها  هرو  هح هێنجاو داة هئ ی هو كار  هئ ڵدوو صا  هو  هم هك ین الیه هح ةێة هىار دچ یئاصج ۆة ی هو  هرزةىون هة ۆة .1

 ح.ێة ڵثا هة ىارچ یئاصج یصجپۆ   هاندن و گن هضڵ هه ی هنژ یم ن الیه هح مێة هه یكراو د ن هص په یاندنگن هضڵ هه

 : و هع هع یئاصج 1.1

  هرعج پهر هص  هدات ة هرت دپۆ اڕ ح و ێكر هدیارید  هو  هع هة یر  هة هى ڕێ هة ن الیه هم یكان هرك هو ئ ییهىزارگث هخسم  هو ئاصج هئ 
 ییهاثىوێم . هو  هجێرگانی هد  هو ئاصج هئ  هن ك هصجانپۆ و  هىزار،...هجد( مگوان، كار  ه، ةاخوان هاصپر، ێفۆ ك )ع هو  یكان هصجپۆ ، ی هكۆ وخ هاصجڕ 

 .حێكر هدیارید ی هك هكار  یرو رسوعجۆ ج پێی  هة  هو ئاصج هئ یىراو ێڵاپ ییزا هو عار 

ییە مەگەڵ ثێپەڕةىونی صاڵدا ثێتینی: ةەرزةىونەوە مە ئاصجێكەوە ةۆ ئاصجێكی ثر پەیىەصجەةە ةىونی میلك و مێهاثىویی وە مەرج ن
 جێتەجێ ةكرێح.

 

 واو هد یكاث پێی هند ة هكارم ینكردنێمپۆ . 1

 واو: هث یوام هد  هة ند هكارم 1.1 

  هو  هغیم هك ین الیه  هو ة  هى ێكڕ تێك ڕێی  هم  هو  هةكاث پڕ ۆیخ ی هك هصجپۆ  یضجیداوپێ ێةجىان  هك  یه هص هو ك هواو ئ هث یوام هد  هند ة هكارم
و  همىو ئ هه  هصىود م  هند هو كارم هوا ئ ه، ئ یه ونامه یڕە پهو  هت ة هتیثا B  یر گاعپ پێی  هكارةكات، ة رێمژ كاث 11كدا  یه هفج هه  هم
 .كراونیاریدا دەی  ونامه یڕە پهو  هم ػیكان هصجپۆ .  هكراو  یار ید ی هك هصجپۆ  ۆة  هح كێرگ هرد هو   هازاثانیمجیئ

 

 :اوو  هد ەى ین  هند ة هكارم 1.1

ر ێمژ كاث 11  همرت م هغدا كیك یه هفج هه  هم  هو  هةكاث پڕ ۆیخ ی هك هصجپۆ  یضجیداوپێ ێةجىان  هك  یه هص هو ك ەئ واو هد ەى ین   هند ة هكارم
 ۆة  هح كێنیة هد  هازاثانیمجیو ئ همىو ئ هه  هصىود م  هند هو كارم هوا ئ ه، ئ یه ونامه یڕە پهو  هت ة هتیثا B یر گاعپ پێی  هكارةكات، ة

 ح.ێكر هد یار ید ی هك هصجپۆ 
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 ت: هتیثا یكێرك هئ  هند ة هكارم 1.1

  هندةىون م هاةپ یماكان هـح و ةنێكر هد ۆان ةیصج هتێرگكراو یارید یكێكار  ینجامدان هئ ۆا ةین هوا ث هك  هو  هجێرگ هد  هصان هو ك هئ
 ح.ێكر هد یار یاندا دیصج هتێرگ

 

 ند هكارم یصج هتێرگ. 1

 واو هث یوام هد  هة ند هكارم 1.1

 1 ی هماو  یكردنڕ  ێپهث یدوا حێة هد ڵك صا یه ۆواو ة هث یوام هد  هة( HR یع هة  هم SC-E1-310 صح هتێرگ فۆرمی) ند هكارم یصج هتێرگ
 .حێكر هد یكان هكار  یند و ئاصج هكارم یكانثىانا ۆاندن ةگنهضڵ هه ظ هناڵ صا یك یه هى ێع  هة .(Test)یزمىن هئ ىگمان

 

 واو هد ەى ین  هند ة هرمكا 1.1

ماف و  .رێمژ كاث 11  هح مێة همرت د هك  هفجان هه ،(HR یع هة  هم SC-E1-310 صح هتێرگ فۆرمی) واو هد  هى ین  هند ة هكارم یكاركردن ی هماو 
 ح. ێكر همار دژ  هواو ئ هد كاىنكاثژمێره پێی  هة ند هكارم یرك هئ
 

 ایجۆ م هكن هزانضح و ث ۆة مارۆ ك ۆیزانك یكان هجص هتێرگ ی هاو چر  هص. 1

 : هو  هخىار  ی هنااو چر  هصو  هة  هصجىو  هة یغجپ ركا یصج هتێرگ یكردن هئاماد ۆة ۆزانك
  یراقێع یكار  یاصای .1
  یث هڵو  هىدێن یكاركردن یكخراو ڕێ یاصای .1
  كىردصجان یمێر  هه یث هحكىم یكان هدار یند هى ی په ەیینامڕێ .1

 

 صح هتێرگ یهاثنیثاۆ ك. 1

و  ۆىان زانكێن یند هى ی په ییثاۆ و ك  هو  هعاندن هى ڵ هه یمانا  هك هصج هتێرگ یهاثن ییثاۆ ك یروار  هة و كراونیارید یك یه هماو  ۆة كان هصج هتێرگ
  هضجیىپێوا  هئ یهاثنیثاۆ ك یدوا هم  هو  هكاث هن ینى   هك هصج هتێرگ یضجیند( و هان كارمی ۆك )زانكێن یهالر  هگ هئ كىڵ هح، ةێن یه هگنا  هك هند همر كا
 . هو  هادار ةكاثگثر ئا ی هك هن یهال یهاثنیثاۆ ك یروار  هػ ةپێكان  هغح ئاصجگ ۆة گمان ك یه  هو  هم هك ین یهال هة
 

 واو هث یوام هد  هة كان هصجپۆ  ی هو  هكردنپڕ . 1

ن، ییر، ئا هندێ، ج هو  هث هن یماكان هنر ة هص هم كردنیاوازیج ێة  هكدا ةێص همىو ك هو ه هرد هة هكضان م یه یم هه یخضاندن هڕ هة  هند هاةپ ۆزانك

 یضجمیص ی هو  هر ئ هة ه. مداۆ ناو زانك  هم یاكار یج یكردنڕ ةنت یاصاكانی ینانێهێج هة  هة  هند هاةپ ۆزانك مان كاثدا هه ه. میسانێخ ین و ةار  هم هث
  هك ی هصان هو ك هئ  هداث هد (ت یهو هوم هئ) یی هغپێ ۆزانك  ۆیهة،  یەیكیمر هئ یاڵ ةا یندنێخى  یضجمیص یاز ى ێر ع هص هم ۆزانك یندنێخى 
 C پاعگری كە مەةەو عێىەیە دەةێح واو  وامی ثه ندی ده زراندی كارمه دامه.  یه هه مارۆ ك ۆیزانك یاڵ ةا ینندێخى  یمضجیص  هان مییزا هعار 

 .ئەو پەیڕەونامەیەدا ةاش كراوە

 ىونچدوادا هة ی هنژ یم. 1

 پێی  هةح ێرثتگر  هو  ۆیزانك یكۆ ر  هصندی  ڕەزامهظ  هة یكۆ ر  هص  هضجیىپێ، كارگێڕی یكێع هةر  هه  هك مێند هر كارم هه یزراندن هامػ دپێ 
 :  هو  هخىار  یال  ی هانیینامڕێو  هئ پێی  هة حێةكر وورد یاردنژ تڵ ههدواثر ، ( HR یع هة  هم R1 – 310 فۆرمی)

 .ۆزانك ی هناڵ صا ینل پر  هص هم  هو  هجێةكرپڕ   هصجپۆ و  هح ئێضح ةیىپێح ێة هد .1
 ح.ێكراة یكان یهضجیداوپێو   چهمىو  ی هةىدج یرخان هث .1
 ح.ێراةیگر  هو  ییو دارا ێڕیگكار  یكاروةار  ۆك ةۆ ر  هص یر گێو ج ێڕیگكار  ین هنجىم هئندی  ڕەزامه .1
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  ند هكارم یزراند هدام  هر م هة. 8

  هة ی هرنام هة  هم یعدار  هند ة هح كارمێة هصح د هتێرگ یكردن ۆژ ػ واپێ، ێنى  یند هكارم یندنزرا هر دام هص هرثن مگر  هو ندی  ڕەزامه یدوا
 ۆة ێنى  یند هكارم یكردن یهاوكار  ۆػ ةیو ه، ئ ةاش كراوە  یه ونامه یڕە پهو  هت ة هتیثا F یر گاعپ ڕێنامیی  هك م هةكات و  ۆزانك یناةىونئاع
 .(HR یع هة  هم OR 1-310یمر فۆ (ر  هص هةكات م ۆژ ػ وای، دواثرۆزانك ی هگڵ همۆ و ك  هگنیژ مەگەڵ یندىنجانگۆ خ

 

 زراندن هامد. 9

 ینكردن هص په  هو  حێة هد ییو دارا ێڕیگكار  یكاروةار  ۆة ۆزانك یكۆ ر  هص یر گێج یار یغنپێ ڕێگەی  همك ێند همىو كارم هه یزراندن هدام
  هاو چر  هصو  ێڕیگكار  یع هة ڕێی همكە دەةێح  ەند هكارم هة یضجیىپێ ی هع هو ة هئ یو داوا زایغنپێر  هص هػ میو هئ، ۆزانك یكۆ ر  هص
  (.HR یع هة  هم RE1K-310  میر فۆ ) .داواكارییەكە ةەرز ةكرێجەوە  هو  هكان ۆییهمر 

 

 زراندن هدام یندكردن هص په. 11

مىو  هه  هم .(HR یع هة  هم SC-E1-310 فۆرمی)  هو  هجێكر هن دڕوو  داێث یزراندن هدام یكان هرج ه، منێكر هد واژوو  هك ی هصجان هتێرگو  هئ
و   هگنیغین یكان هگرمان هراق و فێع یڵاڕ د یف یث هو حكىمكىردصجان  یمێر  هه یث هحكىم یكان هرج هم یاو چ هڕ  هضجیىپێكدا ێزراندن هدام

 .ةكرێح یث یهاڵ همۆ ك یر  هة هصج هد
  هت ة هتیثا ینل پوا  هكات ك هضح دیىپێ واڵ  هةكات ة هدان ئامادۆ خ هة هر  په ینل پ  هح كێرناك ینیغتپێزراو  هدام  هثاز  یند هكارم  هم رنج: هص

 ۆان ةیاندنگن هضڵ هان هیكان ییهكارییرا یزمىون هئ ی هماو  یواوةىون هث یدوا  هم  هن ك هةك  هان ئامادیكان هئامانج ینانێهید هة یةاعرتكردن
 ان.یكان هكار ر  هص هر ةن میگێج ی هو  هر م هة  ێكر  هد
 

 ند هكارمكاىن هماف. 11

 كردن هنیاوازیج یث هاصیص 11.1 

 یر یگن الیه، ن هم ه، ث هو  هث هن، نییئا یما هر ةن هص هةكات م یاواز یج ێناة ،ایجۆ م هكن هزانضح و ث ۆة مارۆ ك ۆیزانك یكێندام هو ئ ند هكارم یچه 
 .یندام همئ هك ،ز هگ هر و  یاصیص
ةە ڕەچاوكردنی  ،تتداپێان ی هع هگو ح ێسراوةێار پكان  هو ثاك هرد هة  هكضان م یه یث هرف هدثا ح ێنێخض هڕ هد  هگنیژ ۆزانك ها هرو  هه

و  همىو ئ ههی كردن و هیڕ په  هة  هند هاةپا یجۆ م هكن هزانضح و ث ۆة مارۆ ك ۆیك. زانصیاصەثەكانی جیاكاری نەكردن مە نێىان كارمەنداندا
 ن. هخ هك دڕێ ۆزانك یندامان هو ئند هارمك یكاروةار   هك ی هانیاصای
 

  چهمىو  11.1 

 ییدارا یةار  پێی  هة  هح و ێدر  هر د هص هم یار ڕیة زایىكاىن عارهصاڵهو  یجزانضی یمێهاثىو یئاصج ، هنیغپێ ،صحپۆ  یما هر ةن هص هم  چهمىو 
 م.ێر  هه
 

 ت هڵۆ م 11.1

 یند ماف ه. كارم(HR یع هة  هم L1K-310 فۆرمی) حێنیةت ییئاصا یث هڵۆ م یرثنگر  هو   هصىود م  هح كێدر  هند هان د هكارم یغجگ  هة
 صجى مهر هاثىو دهةىوي، گهكهڵه كههتكۆي مۆڵه كاثژمێر( مه 11) فجهنها دوو ههثه مىچه یدانپێ  هة  هو  هجێةىو ةكر هر  هق  هك یث ۆیهخ

 .كردجێ ێتهي جوهكاركێغانهمهصح كاىن دهرجهو مه وهكاركێغایه
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 :ییئاصا یث هڵۆ م 11.1.1

 .صاڵیكدا  هم  یه هه ئاصایی یث هڵۆ م ژڕۆ 11 یماف ظ هةی ر  هة هى ڕێ هة .1
  .كدایڵصا  هم  یه هه ئاصایی یث هڵۆ م ژڕۆ 11 یماف ند هكارم .1

 : یعۆ خ هن یث هڵۆ م 11.1.1

ةەصەر  زیاثرةىو ڕۆژصێ  هممۆڵەثەکە ەگەر ئ. كداێڵصا  هم ژڕۆ 11 ی هماو  ۆة  یه هه یعۆ خ هن یث هڵۆ م یرثنگر  هو  یند ماف هكارم 
 .حرێةك ۆزانك  هظ ة هغكپێ یغكیسپ یرثپۆ اڕ   هضجیىپێوا  هئ  یەكەوە

 

 : چهمىو  ێة یث هڵۆ م 11.1.1

  هة ۆزانك نای، كات هد یند هص په ی هك هع هة یر  هة هى ڕێ هة ی هو  هئ یدوا ند هكارم  هح ةێدر  هد ناكاو هم یةار   ها مین هث  هث هڵۆ م  هر ۆ ج و هئ
و  هئ  یه هه ۆیة ۆمان كاثدا زانك هه هم  هكراو و یارید یك یه هماو  ۆح ةێة ی هك هغپی یردار  هصجت هند د هكارم كێح كاثێزان هد یىنجاو گ

 یضجیر و هگ هئ ی هك چهمى  ێة  هث هڵۆ م یواوةىون هث یند دوا هكارم  هو  ۆزانك یكاروةار  یوثن هك هدوان یصج هة هم هة  هو  هةكاث پڕ  هصجپۆ 
دا ڵثا هة یصجپۆ  یةىون یكاث هو م  هو  هةكاث ۆزانك یع هكغپێ ۆیخ  هت ة هتیثا یار یزان فۆرمی  هح دووةار ێة هد ۆزانك ۆة  هو  هجڕێ هگة
 .هو  هكاث هد  هى پێ یند هى ی په ۆزانك ،دا هك هند هكارم پۆڕیضپ ڵ هگ هح مێىنجگك ةێرج هم هة
 

 :پڕكجى یث هڵۆ م 11.1.1
 ح:ێدر  هد  یه هى ێو ع هة  هث هڵۆ و م هئ 

 .(ر هو هاوص ڵك، ةرا و خىعك، مندای، دا)ةاوكك  یه  هنپ یخسم ی هرصپ ۆة ژڕۆ پێنج .1

 (.، نەنک، ماو، خاڵ، پىورةاپیر) دوو  ی خسمی پنه ڕۆژ ةۆ پرصه دوو .1
 ی هگنینىص  هح ةێةدر  ڕاپۆرت   هة كە دەةێح كردنێم یدز و  چۆهاثىو  یصاث هك كار  هو  یناكاو   هم یداو ڕوو  ۆة ڕۆژ دوو .1

 .كان ۆییهمر  هاو چر  هصو  ێڕیگكار 
 . هو  هث هنكراو ڕوو   یه ونامه یڕە پهو  هت ة هتیثا F یر گاعپ  هم یكان ییهكار هت و وورد هڵۆ م یكخضجنڕێ .1

 

 :یث یهكایدا یث هڵۆ م 11.1.1

ە ثا دوای مە دایك ةىونی منداڵەكەی ةەو مە كۆثا مانگی دووگیانێكەیەو  كارمەندی دوو گیان دەثىانێح صىود مەو مۆڵەثە وەرةگرێح
 عێىەیەی الی خىارەوە:

 یەک مانگ مىوچەی ةە مۆڵەثی ثەواو وەردەگرێح. ی هماو  ۆة. 1
انەی ةەعەکەی ڕۆژ ةە مەرجێ کار و ةاری دەثىانێح وەرةگرێح مۆڵەت ةە مىوچەی ةنەڕەثی ةۆ ماوەی دوو مانگ  .1

 .ی مۆڵەثەەو ماوەئ نەوەصجێح یان جێگرەوەیەکی هەةێح ةۆ
 

 كان ییهرم هف  هغىو پ 11.1

 :  هم نیجیةر ۆزانك یكان ییهرم هف  هغىو پ ندنێخى  ی هنامڵصا یاوكردنچ هڕ  هة

 زۆ ر پی یزان هم هڕ ینژ  هج. 

 ز.ۆ ر پی یقىرةان ینژ  هج 

 و هڕ همىح یگمان یڕۆژ و  هك یه. 

 زۆ ور  هن ینژ  هج. 

 ێنى  یڵصاي ر  هص. 

 ار.یئا ی (1) یژ ڕۆ  

 ةە پغىو حێة هد ۆزانك یكۆ ر  هص یار ڕیة  هةظ  هم هئ  هكح ێمىوار ة ها ناهگس ێار پ یخۆ ك ةارودێژ ڕۆر  هه. 
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 ند  هكارم ۆة دانێم هثان 11.1

 یصج هتێرگ یرج هىمم هه ڵ هگ  هم ۆزانك یكان هحىكم یىجاندنگ هن  هق ة ههر  هند د هكارم یرم هف یكردن یی هنگ  هم  هییجیرخىاصح ةر هد
 یع هة  هم AP1K-310 فۆرمی) یێپ ەة حێڕةەدر ەد ۆیخ یرخىاصج هند د هكارم  یه ونامه یڕە پهو  هت ة هتیثا  هنكار(كل پو  هند )كارنام هكارم
HR ). 

 

 واو هث یوام هد یانند هكارم ۆة ۆزانك ی هناصنام 11.1

 یندام هئ ۆث  هح كێغخ هة هد  هو  هئ یمانا ۆزانك ی هناصپێ یرثنگڵ ه، ه یه هه ۆیزانك ی هناصپێ یرثنگڵ هدان و هپێ یماف ۆزانك یند هرمكا
 A یر گاعپ  هوانڕ ة  یه. ثكاۆزانك یكان ییهىزارگث هخسم  هدان ةپێ هگێرثن و ر گر  هصىود و   هكات م هد ۆح ةیكارئاصان  یه هناصپێو  هئ ح،ۆیزانك

 . یه پەیڕەونامەو  هت ة هتیثا
 

 كاركردن یكان هكاث 11.1

 . یه همم هنج عپێثا   همم هك ع یه: ییئاصا یكاركردن یكان ەژ ڕۆ .1
 . ۆیهزانك یرم هف یغىو پ  همم هو ع ینی هه یكانەڕۆژ  .1
 . یه هىار ێئی  1:11ثا  یانی هةی  8:11: ییئاصا یكاركردن یكان هكاث .1
 ن.ێكدپێ یر  هص هم وخۆ ڕاصجه یرصپر هة ڵ هگ هم ی یه هى ێو ع هان ةی، ڕۆ هى ین ی 1:11ثا  11:11نانخىاردن:  یغىو پ .1
 .ۆزانك كانی  ڕێنامییهاصا و ی پێی هح ةێدر ۆڕ گح ةێكر هد ییئاصا یكاركردن یكان هكاث .1
 یكان هامییڕێناصاو یو یاصاي كاري عێراقى  پێی هح ةێة هػ نیمرت هح و كێة هاثر نیر زێمژ كاث 11  هكاركردن م یكان هكاث .1

  .ۆزانك
 

 ند كارمهكاىن هرك هئ .11

 كاهت كاركردندا مه ند هكارم یكان هرك هئ 11.1

 .یجێار یرصپر هة  هصح كردن ة هه  هو   هو  هث هئامان  هة یكان هكار  ینجامدان هئ .1

 .ۆزانك یرم هف یكاث یوكردن هیڕ پهةىون و  هئاماد .1

 .ۆیزانك یكان هرك هئ ینجامدان هئ ۆة یكان هغح كاثگ یرخانكردن هث .1

 كاركردندا. یكاث هاو میع یوث هضىكڵ هه، ی هك هرصپر هة یرثنگس ڕێ .1

 .ۆیخىار خ یكان هند هكارم  هو  یهاوثاكان ڵ هگ هم  هاوانیع یوث هضىكڵ هه .1

 .داۆ ناو زانك  هان میكان هكار  یكردنێج هتێج یئاصانكردن  هرخىازان و ێان و فیثاڵ هاو  یرثنگس ڕێ .1

 .ۆكزان یك هعجىم یاراصجنپ .1

 ح.ێو  هك هد یصج هد ۆناو زانك  هم یكان هرك هئ پێی هكان ة هنجێىمیكۆ و د یار یزان یاراصجنپ .8

 وامدا. هد ی هو  هر  هواو و د هد یكاث همار مۆ ك ۆیزانك یكان یهث یهصا هك  هو  یخىد یث هرام هك یاراصجنپ .9

 .ۆیخ یخىد ۆنادروصح ة یك یه هى ێع  هة ی هرك و مافان هو ئ هئ ینانێه هكارن هة .11

 .ۆیخ یند همت هتیثا ینانێكاره هة یواوةىون هث یكاث هم  یهداۆیصج هئ  هم ی هكان هو عجىم هئ ی هو  هانڕ  هگ .11

و  یندروصج هاراصنت و ثپ یوو ڕ   هن مۆ زانك  هر ة هص  هك یكان هند همت هتیثا  ییهنامڕێ و ضجمیاصا و صی یوكردن هیڕ په  .11
 .یینائاصا یكێكار ۆ ر ه ههو  یغجگ یث همال  هص

 ان ةن.یكان هكارنام یند هاةپ  هضجیىپێ یه هان هیجێار یرصپر هة یصجپۆ  ی هندان هو كارم هئ .11
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 دایرم هف ی هو  هةىونۆك یكاث  هند م هكارم یكان هرك هئ 11.1

 . هك هو  هةىونۆك یكردنپێصج هد یكاث  هح ةێند ة هاةپند  هح كارمێة هد .1

 ح.ێة  هك هو  هةىونۆك ینداێج هئ یادار گئا .1

 . یهدراو نپێ هگڕێه یةاۆم ینانێكاره هة .1

 ح.ێكان ةنىص هار یڕو ة ینیتێدا ث هو  هةىونۆك یكاث هند م هح كارمێة هد .1

 

 كاركردن یكان هكاث ی هو  هر  هد یكان ییهكال اچ 11.1

 یضجیىپێجار  ێند هه  هك  یهح. ئاعكراێند نازانر هص په  هكاركردن ة ی هادیز یكاث ،حێة ۆزانك یكاركردن یكان هكاث یند هاةپند  هكارم  هضجیىپێ
 و رۆ ج  هند م هكارم  هع هو ة هان ئی  یه هك یهو  هئ  هضجیىپێها  هرو  هه .داكاركردن یكان ییهرم هف  هكاث ی هو  هر  هد  هم كار ی هادیز یكاث ۆة  یه هه

 . هو  هادار ةكاثگئا ظ هك هةىون هر  هق یكاث
 

 (نزراند هامد یند دوا ه)كارم ند هكارم یثىانا یدانپێ هر  په. 11

  یی هغپی ڕاهێنانی  11.1

ك ێر  هرمانت هر ف هه ۆةو  هك یه یرصپر هة  هكات و  هاودچەڕ یندان هكارم ۆة  هو  هغپی یوو ڕ   هم یثىاناصاز  یدانپێ هر  پهعقكردن و  هم یرك هئ ۆزانك
 كان. ۆییهمر  هاو چر  هصو  ێڕیگكار  ی هك یه هم  هو كار  هئ ینجامدان هئ یداواكار   هةكات ة  هو  هئ یاو چ هڕح ێة هد

 

 ند هكارم یدائ هئ یاندنگن هضڵ هه ۆضنت ةیىپێ ی هانییاریو زان هئ 11.1

 ح:ێدر  هنجاو د هاو ئگن هه ێص  هند ة هكارم یدائ هئ یاندنگن هضڵ هه
 یكان هند هكارم ێة هد  هكح ێداةن  هركان هو ئ هة كێجضی، م هك یهان یظ  هة یرصپر هة  هضجیىپێكان:  هرك هئ ی هو  هنینىوص وكهیه یاو گن هه
  ن. هةد ینجام هئ

  هت ة هةار  هكات ص هند د هكارم یكان هكار  ۆة  هو  هىونچداپێند  هكارم ۆیوخ هاصجڕ  یرصپر ه: ةگمان ێص ی هو  هىونچداپێ ودووه یاو گن هه
 ۆیه  هجێةت  هك كێر ۆ ج  هة  هران هاثنیةىن یاز یغنپێو  هاردپاصڕ  یوو ڕ  هخضجن  هم  ییهجیةر  هم هئامانج م  .هك هنجامدراو  هئ  هكار  یر ۆ ئاصح و ج

 ی یەكەمی گرێتەصجەكەی كە مە ماوەی ثاقیكردنەوەدایە. گمان ێص یدوا  هندان همىو كارم هه ۆة  هاو گن هو ه هند. ئ هكارم یثىانا یغخضجنپێ

 
 یكان هكار  ۆكات ة هد  هو  هىونچداپێ ، هك یه اخىدیظ  هة یر  هة هى ڕێ هان ةی ۆوخ هاصجڕ  یرصپر ه: ةڵصا ییثاۆ ك یاندنگن هضڵ هه وصێیه یاو گن هه

و  هئ یدائ هئ یئاصج یكردنیارید ەاندنگن هضڵ هو ه هم . ئامانج هردراو پێص پێی  هك كێرك هر ئ هه ۆة یاندنی هگ نجاو هئ  هة یند و ئاصج هكارم
ی  هند هكارم و هئ  ەیصج هتێرگو  هئ ی هو  هعاندن هى ڵ هان هیاعح ادپ یردنازكیغنپێها  هرو  هه ،(HR یع هة  هم E1 111– فۆرمی)  یههند هكارم

  هناڵ صا  هضجیىپێظ  هاندنگن هضڵ ههو  ه. ئ هند هو كارم هئ یثىاناكان یجنغخضپێ ۆیه  هجێة هد  هك  هران هنثایةىن یاردنپاصڕ  ۆها ة هرو  ه، ه یهداێث
 ح.ێنجاو ةدر  هئ
 

 نكا هدراو  نجاو هئ  هكار  یگن هػ و صێك 11.1

كە   ةكاتةاش مە وردەكاری ئەو كارانە دا ێیثو  ی هك هررساو ێپم ۆة  هو  هكاثةرز  هة ڕاپۆرثێكدا ڵصا ییثاۆ ك  هم  هضجیىپێ كێند هر كارم هه
ان ی  هداو  ینجام هدا ئیغىپێ ی هماو   هم  هك ی هو كاران هم یس ێه هواز و ةال  یڵخا  هو  ئەنجامی داون مە ماوەی صاڵێكی گرێتەصجەكەیدا

 . هند هو كارم هئ یاندنگن هضڵ هه  هح مێة هك دێع هة   ەڕاپۆرثو  هر ئ هص هر م هه یم هرد هة  هث هثىنها
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 (ۆزانك  هم ی هك هصجپۆ  یغجنێهێج  هاظ ةپ  هم ند هكارمكان ) هڕێنامییو ضا ڕێ ی هو  هاكردنیج. 11

  هو  هغانێكار ك هم صح هد 11.1

 ێة هوا د ه، ئ(HR یع هة  هم RE1K-310 فۆرمی)  هو  هجێغێكار ةك هصح م هد یضجیك وێكار ۆ ر ه هر ه هة هواو م هث یوام هد  هند ة هر كارم هگ هئ
  .ەوەةكاثئاگادار  ی هك هار یرعج پهر هاو صنىورس   هة یرثنگڵ هكار ه  هصح م هدػ پێ ژڕۆ 11  هر م هة  هو  هم هك ین الیههة
 

 ر كار هص هدان مال  11.1

 ڵ هگ هم  هك هصج هتێرگ ییئاصا ی هماو  یواوةىون هػ ثپێ، ۆزانك ڵ هگ هند م هكارم یصج هتێرگ ی هو  هعاندن هى ڵ هه  هم  هییجیر كار ةر هص هدان مال 
و  هت ة هتیثا J یر گاعپ پێی  ه)ة ػ و كاریئ یدائ هئ  هةن ة هصح د هى ی په  هح كێد  هو  هاردانپاصڕ و  هئ ینجام هئ  هػ میر كار هص هدان مال . ۆزانك

ان یك )ۆ ر  هصندی  ڕەزامه یرثنگر  هو  یدوا  هو ۆ زانك ن الیه  هراو مگۆ ر پكارو  ی هو  هكخضجنڕێ  هدووةار   هكردن ةجص هان دی(  یه هونام ەیڕ په
-310 فۆرمی) ن هةك ۆزانك  هر ة هرامت هان ةۆیخ یاكپ ۆصج هح ئێة هصح دپۆ   هةراو مال و  هغاو ێكارك هصح م هد یند هكارم .(ی هك هر  هد هدیاری

CL-1 یع هة  هم HR). 
 

 كردن اڵصكا. 11

 كردناڵ صكا یكان هڕێىعىێن 
 ی هگڕێ  هح مێة هد ،داۆ ناو زانك  هح مێك ةێكار ۆ ه ر هر ه هة هم  هو  هرزةكاث هة اڵصكاپێىیضجە   هك ی هو  هكرد ة یصج هه كێند هر كارم هه
و  ێڕیگكار  ی هگنینىص یردان هص ۆوخ هاصجڕ ح ێة هد  هو  یه هك هرصپر هة  هح ةێة هه یند هى ی پهر  هگ هئ .حێة  هو  یه هك هررساو ێپم

 . هصج هة هو م هئ ۆكان ةكات ة ۆییهمر  هاو چر  هص
 

  ندان : هر كارم هص هكان م هكراو  هغ هد هق  هكار . 11

 ەكات.هیچ كارێكی ثر نمار ۆ ك ۆیزانككاری  هم ( جگە 1:11ةۆ  8:11)ر ێمژ كاث( 1)دەةێح ڕۆژانە واو  هث یوام هدةە  ند هكارم  .1
 .ۆزانك یكان هكار  ۆ( ةةدیادكردن )مسایان زی(  ة)مناقص  هو  همكردن هك  هكردن میعدار هة .1
 ت. هتیثا یكار  ۆة ۆزانك یك هعح و م ینانێكار ه هة .1
 ح.ێاردةپاصڕ  یپێ ۆوخ هاصجڕ  یكۆ ر  هص ی هو  هئ ێة ۆزانك یكان هر ێئام ینانێهر كا هة .1
  رثن.گر  هت و  هڵۆ م ێة یۆ خ یث هتیثا یكار  ۆة ۆزانك یكاث ینانێكاره هة .1
 .ۆزانك یگر ناوةان هص هح مێك ةێكار ۆ ه  هداك هانژ ڕۆ یكار   هرخىاز مێند و ف هكارم یداواكار  یعكردنۆ رام هف .1
 (.یعۆ رخ هك )ص هاو و یع هن یكێىاز ێع  هة ۆناو زانك ۆةىون ة هئاماد .1
 .ۆزانك  هاندن ةی هگان یز یصج هة هم هة یكال اچ ی هو  هو كردن هك .8
 كان. نێىان كارمەندە  یند همت هتیثا یكێكار ۆ ر ه هر ه هة هم یكان هكار  یكردنێج هتێج  هم یم هرخ همج هك .9

 .ۆزانك  هة ت هتیثا یێكنجێىمیكۆ ر د هه یان ةردنیرثن گڵ هه .11
 .ۆزانك ید ثاكێكیر  هر ه هص ۆة یی هصج هج یژ ێصجدر  هد .11
 .ح(ێػ ةیاةیغ چیر  هگك )ێڵصا ی هماو  ۆح ةێا ةدر گداد  یحكىم .11
 .یند هزام هڕ ێة  هواو ة هرد هة یژ ڕۆ( 11)  هماثر یز ی هماو  ۆة ۆزانك  هان مڕ داة .11
 كدا.ێڵصا  هح مێة هه یژ ڕۆ( 11) یاةیغ .11

 

 صساكان:. 11

 یكاث  هو ماڵ  هن ةی هصسا كار ناك یڕوو   و هر  هة  هرنانێدۆ م یڵغنایفپڕۆ را و ێخ یكێمیك ث هكاركردن و   هو ۆ زانك ێڕیگكار  ی هگوانڕ   هم 
ند  هر كارم هص هم  هكراو   هغ هد هق  هك ی هو كاران هان كاركردن ةی  هدا هاثىو  یه  ونامه یڕە پهو  هم  هكۆ زانك یكان ییهنامڕێضا و ڕێ یكردن هنێج هتێج

 ةكات :  هاصجڕ ئا  ی هانیو صسا هح ئێة هار دچنا ۆزانك
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 .ۆیخ ڕوو هصان ی وخۆ ڕاصجه یكۆ ر  هص ن الیه  هح مێة هد یك هزار   هة  هو  هادار كردنگئا .1
 . هو  هجێكر هن دڕوو دا ێیث  هك هىنجاو گ هن  هكار  یىاز ێع  هح و ێكر هد ند هكارم ی هاصجڕ نىرساو ئا   هان ةغێرنج راك هص .1
 .هكردوو  هدووةار ی ( 1) یڵخا یمان كار  هر ه هگ هح ئێكر هد یرم هف ینىرساو   هػ ةیم هئ وهئاگاداركردنه .1
 ح.ێة هاثر نیز ڕۆژ  هد  هم  هح و ێة همرت ن هك كێژ ڕۆ  هم  هك حێڕة هدێم ی هانژ ڕۆ ێیكر  ،چهمى  ینیڕة .1
 ح.ێة هاثر نیػ زیكێڵصا  هم  هح و ێة همرت ن هك گظ مان هع كە مە  هانگمان ی چهمى   هم 11% ڕیة هة  چهمى  ی هو  همكردن هك .1
 .ۆنكزا یكۆ ر  هص یثاڵ  هص هر دێژ   هح مێكر هد  هو  هنیڵۆ كێم پێی  هة  یهو صسا هاندن )فصه( ئڕ داة .1
 هەمان كار ر هگ هئ وەح ێكر هد  ەی كارمەندئاراصج  هصساك  هك هكار  یر ۆ ج پێی  هاو ةیع هن یكێر كار  ههكاثی ئەنجامدانی   هم .1

 .ةضەپێنێحثىندثر  یك یهصسا  یه هه ۆیة ۆزانك  هو  هئ ةىویەوە  هدووةار 
  هم ی هصساك  هو  هح ئێو  هةك ۆزانك یگر ناوةان هص هان میح ێو  هةك یث یهاڤۆ مر  یانیژر  هص هح مێكار ةكر یك یه هڵ هر ه هگ هئ .8

 ح.ێة امرت ن ه( ك1) یڵخا
 صساكان: یثاڵ  هص هد .9

a. هغح صساكان هاثىو گ ۆة ۆزانك یكۆ ر  هص یثاڵ  هص هد . 
b. دەةێح (1) خاڵیثاكى  ۆزانك یكۆ ر  هص یر  هد هدیاری یثاڵ  هص هد. 
c. دەةێح( 1) یڵظ ثاكى خا هك ةۆ ر  هص یثاڵ  هص هد. 
d. حێة هد  هو  هخىار  ی ییه هو خغج هئ پێی  ها ةصس  ی هو  هنڕیص. 

 

 ژمارەی صىپاش و پێسانینی پێىیضح ةۆ صڕینەوەی صسا صسا ی هنپ

 ظ هك ةۆ ر  هص ینیسانپێاش و پك صى یه 1

 ظ هك ةۆ ر  هص ینیسانپێاش و پدوو صى 1

 ۆزانك یكۆ ر  هص یر  هد هدیاری ینیسانپێاش و پك صى یه 1

 ۆزانك یكۆ ر  هص ینیسانپێاش و پك صى یه 1

 

 صح: هتێرگ ییثاۆ ك. 18

،  هو  ۆیهخ ند هكارم ن الیه  هان می ۆزانك ن الیه  هح مێك ةێكار ۆ ر ه هر ه هة هم یاندنڕ اخىد داةیند  هكارم یصج هتێرگ  هنان ةێثا هۆ ك یكاث  هم
 .یجێدا كردةۆ زانك  هم یكاركردن یوو ژ ێم یكاث  هم  هح كێرگ هد ۆصج هئ  هم ك یه هڵ هر ه هه یجێار یرصپر هند ة هكارم

 

  :صسادان ی هڵ هه. 19

 ن.ێدر  همان ئاصح صسا د هه هة ڕووخىا ۆة ڕوو هص  هم  هڵ هه ینجامدان هئ

 / ینیتێث

 ند هكارم ، هو ۆ زانك یث هاصیص ی هگروان  هدا ةىو مێث ی هڵ هه ین الیه  هرمان هو ف هئ و  هو  ۆیهخ ڕوو هص همىو چر  هد ۆة یرمان هك فێند هر كارم هه
  هو  هئ یكردنێج هتێج  هم  هو  هكرد یخج هج ۆیڕوو خ هر ص هگ هئ  هك هڵ هه ین الیه .ۆیخ ڕوو هص ۆة  هو  هةكاث ینڕوو نىرساو   هة  یه هه ۆیة
 .اصادایو  ۆو زانك هرد هة هح مێة هار دیرصپر هة  هك هرصپر هة

 

 اداعحپ. 11

 هو كاث هئ یغىو، دواپ اىنڕۆژ   هم  هگح جێة هد  هىار ێئ ي(1ثا ) یانی هة ی(8) یرم هف یكار  پەیڕەونامەیەداو  هم  هك هاثىو  هو  .1
 وخۆ ڕاصجه یرصپر هة یر داواكار  هص هظ م هم هئ  هو كات  هة  هو  هجێةىو ةكر هر  هك قێرێمژ ر كاث هه ۆة  یه هه ی هو  هئ یماف  كارمەند

 .حێة هد
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وا  هئ ەوەییاراد یڕوو   هم ۆزانك ۆند ةىو ة هصىودم  هكرد ك یكێنناێدا داهۆیخ ی هك هكار  یةىار   هند م هر كارم هگ هكدا ئێكاث  هم .1
 ۆة ییو دارا ێڕیگكار  یكاروةار  ۆة ۆزانك یكۆ ر  هص یر  هد هدیاری ۆار ةكات ةیغنپێو   هو  هةكاث یرز  هح ةێة هو د هك یه یرصپر هة
 ینار ی( د1110111)  هح و ێة همرت ن هك یراقێع ینار ی( د 110111) پاداعجەكە مە یڕ ةوە   هو ۆ زانك یكۆ ر  هص ن الیه  هاداعح كردن مپ
 . پنەی مامۆصجایان هەیە( مەهەمان كاثدا کە هو  هجێرگنا ەو کارمەندانەئ  هم هئ)ح ێة هاثر نیز یراقێع

 كدا:ێڵصا ی هماو   هم  دەةێح   هو  هخىار  یال  ی ییه هو خغج هئك  هن و یسانپێاش و پصى یاداعجپ .1
 

 ةڕی پارە ت مۆڵه صىپاش و پێسانین

 مىوچە ڕۆژ صێ ڕۆژ صێ رۆكی زانكۆ صه یچىار صىپاش و پێسانین

 مىوچە دوو ڕۆژ دوو ڕۆژ رۆكی زانكۆ ری صه ده صىپاش و پێسانینی یاریده پێنج

 مىوچە ك ڕۆژ یه ك ڕۆژ یه ظ )زانضجی و كارگێڕی( رۆك ةه صه یصىپاش و پێسانین عەظ

 
 
ن یسانپێاش و پصى ێص  هك مێرج هم هخات ة هػ دپێكارمەند   یكان هئاصج  هم كێگمان ۆزانك یكۆ ر  هص یكێنیسانپێاش و پمىو صى هه
 ح.ێرێژتڵ هه مۆڵەثدا یڵاداعح و خاپ یڵىان خاێن  هم  یه هه ۆیند ة هكارم كدا.ێڵصا  هم هەژمار نەكرێحاثر یز
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 كان هڕێنامیی و: ێیهص یع هة

 ۆزانك ی هناصنام ی: كارثAي ةڕگه

 ك: هو  ۆزانك یكان ییهىزارگث هخسم  هدان ةپێ هگێرثن و ر گر  هصىود و   هكات م هد ۆح ةیئاصانكار  ۆزانك ی هناصپێ .1
a. كان. یهث ییهاڵ همۆ ك  ییهكال اچرزظ و  هو  یع هة ةە منىونە ۆزانك یكان هع هناو ة  هىونچ 
b. ػ كردنیمنا یڵۆ ه 
c. هتخانێكج  
d. هیمتۆ ثۆ ئ یاركپ 

 ی هماو  یاندنڕ  ێپهث  هر: واثیگێج یصج هتێرگكار ) یصج هتێرگ یكردنۆ ژ او  یدوا  یه هه ی هناصنام یرثنگر  هو  یند ماف هكارم .1
 ضح(. ێث

واز و  هگةان یرج هةكات و خ ۆة یواز  هگدا ةانییرم هف ی هنامژ ڕۆ  هم حێة هكات، د هد ةسر یكە هند ناصنام هك كارمێكاث .1
 . ۆصج هئ  هجێرگة ێنى  ی هناصپێ ینانێره هد

 .ۆزانك یەو  هر  هد  هدار میند هى ی په یاگز  هد ۆح ةێردر ێةن یكان ییهاریح زانێة هند ئاماد هكارم  هضجیىپێ  هناصنام ینانێره هد ۆة  .1
ح، ێة هد ۆژ وا  هة ی هو  هكردنصج ڕادهرثن و گر  هو   ۆیهرة هح هێنر هداد ۆزانك یمىجىداث  هك مێك یه  هند ة هكارم ی هناصنام

  هناصنام یاندنڕ د  مەناوچىون و ناو ةردن و  هح، مێة یر گڵ هو ه هرد ههو  ةكات ی هك هناصنام مە یار گس ێار پ حێة هند د هكارم
 . هند هكارم یجێار یرصپر هة یواو  هث

 ۆمار ةۆ ك ۆیزانك ی هناصنام یر گڵ هه  هضجیىپێ داۆ زانك  هندن مێخى   هوامن م هرد هة  هرخىازان كێعدارةىوان و ف همىو ة هه .1
 ا ةن.یجمۆ  هكن هزانضح و ث

 

 واو هث یوام هد  هند ة هكارم یكان یهینامڕێ: B يةڕگه

 یكارةىون هصح ة هد یژ ڕۆ  هم ح،ێكر هر د هة هصج هند د هكارم یكان هرج همىم همىو ه هجدا هص هتێرگ  هم: كان ییهث هڕ هةن  هرج هم .1
  هةكات ة ۆیزانك یع هغكپێح ێة هند د هكارم  هكات ك هد  هضجانیداوپێو  همىو ئ هه  هها ةاش م هرو  ه، هۆزانك  هم  هو  هند هكارم
 . یراقێع یكار  یاصای پێی

  هكارنام  هند چهر  هاو، هچر  هة  هخاث هند د هكارم یكانییەجێار یرصپر هرك و ة هند ئ هكارم ی هكارنام: یجێرصار پر هو ة یصج ڕاده .1
 .كان ییهنكاراۆڕ گ ر هص  هكردن م ۆگفجى گ یظ دوا هم هئ حێة هاندا دۆڕ گ  هواو م هرد هة ۆزانك یضجیداوپێ پێی هة

 ح.ێكر هدیاریدا دۆ زانك ی هك هصج هتێرگ  همو   هند هكارم یكارةىون هصجت هد یڕۆژ  :كارةىون هصح ة هد یوث هكڕێ .1
 ،ۆزانك ییدارا یمىوار  هناه یكاث هر م هد هة كداێگمىو مان هه ییثاۆ ك یانژ ڕۆ  هم حێدر  هد  هانگمان ی چهمىو :  چهمىو  یدانپێ .1

  همند  هكارم خح هػ و پێ، حێدر  هد  چهمىو  غىوپػ پێك ێڕۆژ ا و  هئ ةىو یرم هف یغىو پ گنما ییثاۆ ك یژ ڕۆر هاثىو  هگ هئ
 .  هو  هجێكر هادار دگئا  چهمىو  یدانپێ یژ ڕۆ

 : هم  یهجیةر ۆزانك یكان ییهرم هف  هغىو پ .1

 ز ۆ ر پی یزان هم ڕە ینژ  هج 

 زۆ ر پی یقىرةان ینژ  هج 

 ز ۆ ور  هن یادی 

 ێنى  یڵصای ر  هص  

 (و همحر  ىك یه) چیۆ ك یڵصا یر  هص  

 اریئا یك یه 

 ةە پغىو ێكر  هد ۆزانك یكۆ ر  هص یار ڕیة  هح ةێمىوار ة ها ناهگس ێار پ یخۆ ك ةارودێژ ڕۆر  هه. 

 و  هم،  هاواز یج ثر یكێڵصا ۆة  هو  هكێڵصا  هم ۆچیك یڵصا یر  هو ص قىرةان ینژ  هزان و ج هم ەڕ ینژ  هج یوث هكڕێ
كردن و پێصح  هد یژ ڕۆ  هم  هو  هنێكر هاداردگئا ندان هكارم كان ۆییهمر  هاو چر  هص و ێڕیگكار  یع هة ن الیه هدا م هكاث
  . هك هغىو پ یهاثنیثاۆ ك
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 هو  هنێناكرةىو  هر  هق كار یانژ ڕۆ  هة وا هئ  هفج هه ییثاۆ ك یانژ ڕۆ  هون هكان ةك هغىو پر  هگ هئ .  

 حێكر هو ئاڵ  هةح ێدانانر یرم هف یغىو پ  هوا ة هئ ،ەوەغىو پ یژ ڕۆدوو  ىانێن  هجێو  هكار ةك یكێژ ڕۆر  هگ هئ 
 ییئاصا یث هڵۆ ك م هو  خىدای  هو  هجێةىوةكر هر  هكار ق یكێژ ڕۆ  هة ح دواثرێرگرة هو  ت هڵۆ ك م هو   ەژ ڕۆو  هئ ند هكارم

 .حێمارةكرژ  هئ ۆیة
 ینناصاند یرم هف هو ة ی هك هرصپر هةندی  ڕەزامه یػ دوایو هئ،  یه هه یغىو پ ژڕۆ 11 یند ماف هكارم:  هناڵ صا یث هڵۆ م .1

  هصح م هك د ه)و  حێة هدا نیث هتیثا یك ةار ێند هه هنها م هث  هو  هجێةىو ناكر هكەڵ هك یث هڵۆ م یةىو  هر  هند ق هكارم ،ی هك هث هڵۆ م
 ، كان(ەیینامڕێ پێی  هة هو  هغانێكارك

(  هو  یه هو  هغانێكارك هصح م هد یۆژ ڕ   هةدات )م ۆزانك  هة (ڕۆژ 11ك )ێگمان ی هح ماو ێة هند د هكارم:  هو  هغانێكارك هصح م هد .1
 ی هو  هعاندن هى ڵ هه  هر م هند ة هكارم  هةدات ة ڕۆژ 11 ی هح ماو ێة هد ۆمان كاثدا زانك هه  ه. مێحڵێتهێج ۆكنزا ی هو  هػ ئپێ
 .ی هك هصج هتێرگ

 دا.ینكارێغپێ یكاث  هح مێكر هد ێج هتێج ۆزانك یصساكان ڕێنامییو  ڕێضا .8
و  یهاو ئازاد هة  هة  یه هه یند هى ی په ییانەنكارێغپێو  ئه یكاث  همةكات  ۆیخ یاڵ صكا  یه هه ۆیند ة هكارم: اڵصكا .9

 . هو  ییهكان هرك هئ
 .انیر هص هم  هكردو  ۆیژ وا  هك  هو  هكان هوا كراو  هر   هكان و ماف ییهها ئاكار هة  هح ةێند ة هاةپح ێة هند د هكارم :كان ییهما ئاكار هةن .11
  هة ید یك هو ال  یكێكار   هك كێح كاثێرگة ۆزانك یمجىر  هك  هس مڕێح ێة هند د هكارم ۆزانك ی هو  هر  هد  هم: انك ییهنێنه یاراصجنپ  .11

 .یند هو  ەژ ر  هة یكدادانپێ یكان هر  هى پێ پێی هح ةێن یه هگ هنجاو د هئ
  هم  هو  ییهك هو ال  یرك هئ  هة یةىونصح  هى ی په یكاث  هح مێسێار پة ۆزانك یكان یهنێح نهێة هند د هكارم: ندی وه ەرژ  ةه یكدادانپێ  .11

 .ۆزانك ی هو  هر  هد
غان ێك  هر  هگجدا ۆ زانك یم هر  هناو ح  هم  ۆیهر ة هغان، هێك  هر  هگج یكردن هغ هد هق  هة  هند هاةپ ۆزانك: غانێك  هر  هگج .11

 .جگە مەو عىێنانەی كە دیاریكراون ةۆ ئەو مەةەصجە  یه هغ هد هق
ناو   هم  هند هكارم یرك ه، ئ هو  ییهكان هند هكارم یندروصج هو ث یث همال  هص  هة  هند هاةپ یواو  هث  هة ۆكزان: یندروصج هو ث یث همال  هص .11

  همةكات  ی هك ههاوكار   هم یار گس ێار پها  هرو  هه ۆیخ یندروصج هو ث یث همال  هص  هةكات م یار گس ێر اپ ۆزانك ی هو  هر  هو د ۆزانك
 .ۆزانك یكان هرك هئ یكردنێج هتێج یكاث

 ینانێكاره هة  هت ة هةار  هص  هو ۆ زانك یكان هڕێنامییو  ڕێضا  هح ةێند ة هاةپح ێة هند د هكارم: كان ییهاریزان ینانێكاره هة .11
 .كانەییاریزان

 یماف  هح كێنێو د هره هرت ةپۆ و را یار یك داثا و زانێند هصجدا، ه هتێرگ یكردن ێج هتێج ینجام هئ  هند م هكارم: یجێندار  هخاو  .18
ػ پێ ۆزانك ۆة ةگەڕێنێجەوە  همان هره هو ة هئ یواو  هث  هك  هدن هكارم یرعان هص یرك ه، ئۆزانك ۆة  هو  هجڕێ هگ هد انیجێدار ن  هخاو 

ةكات  یاكپ ۆصج هئ یواو  هح ثێة هد ی هك هصج هتێرگ یهاثن ییثاۆ ك یند دوا هكارم  هك ی هو  هم  هگج ی هك هصج هتێرگ یواو ةىن هث
 . یهداۆیصج هئ  هم  هك ۆزانك یم پهل و  همىو ك هه ی هو  هردنكصج ڕاده  هت ة هةار  هص

ػ پێ  هنێد دادن هكارم یصج هتێرگ یرج همىم هه یانۆڕ گ ینجام هئ  هم ی هارانڕیو ة همىو ئ هه: كان هرج همىم هه یانۆڕ گ .19
  ا.دند هكارم ی ونامه یڕە په  هم  هو هاثى   هك ی هو  هندا ة هكارم یخىد ڵ هگ هم حێةكر  هو   هةار   هم ۆیگفجى گ

 

 زراندن( هدام یینامڕێ) ىونچدوادا هة ی هنژ یم: C يةڕگه

 یداواكار   هت ة هتی( ثاR1 – 310) فۆرمی  هك هع هة یر  هة هى ڕێ هة  هضجیىپێك ێع هر ة هه  هك مێند هر كارم هه یزراندن هدام یصج هة هم  هة 
 . هو  هةكاثپڕ ند  هكارم یزراند هدام

  هكردن ك یر یگغجپن و وث هكپێاوچاردن و ژ تڵ هه ی هصۆ ر پ ۆنن ةێكدپێك  یه هنژ یم (ی هك هر گێان جی) ۆزانك یكۆ ر  هدواثر ص .1
 ڵ هگ هم  هضجیىپێ یند هكارم  هك ی یه هگنیو نىص هئ یر  هنێكان و نى  ۆییهمر  هاو چر  هص و ێڕیگكار  یع هة .حێة پێك نداو هئ ێصمە
 .ن الیه ێة یكێر  هنێنى 

  هح مێزان هد یضجیىپێ  هة  هغان ةكات كیصجن هد یوورد  هة  هانیرج و داواكار هو م هئ ومى  هر ه هة هى ڕێ هة دا هك همۆڕ ف  هم  هضجیىپێ .1
 ح.ێة هدا ه هك هند هكارم

 ضح.یىپێ یكار  ینجاو دان هئ ۆكان ة ۆییهمر   هاو چر  هص و ێڕیگكار  یع هة ۆة  هو  هجێندر ڕێ هگة یكراو  ۆژ وا  هة  هك همۆڕ ف  هضجیىپێ .1
 كان ۆییهمر   هاو چر  هص و ێڕیگكار  یع هة هكان م ییهاریزان فۆرمی( و CVظ ) هة یر  هة هى ێڕ  هة یكان هرج هم یێپ  هح ةێة هد .1

 .ەكاندین كاندیىنجاو ثرگ یكردن یار ید ۆة اردنژ تڵ هه ی هنژ یمصح  هد  هنێو ةدر   هو  هنێاةكریج
  هو  هادارةكاثگكان ئا ۆییهمر   هاو چر  هصو  ێڕیگكار  یع هة  هضجیىپێح ێرێژة هدڵ ههەكان كاندیدن یىنجاوثرگ  هنژ یم ی هو  هاظ ئپ .1

 . هو  هانپێیكردن یند هى ی په یصج هة هم هوثن ة هكپێاوچ یو كاثژ ڕۆ  هم
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وثن و  هكپێاوچ ی هگێكات و ج یغانكردنیصجن هد  هةكات م یكان كارئاصان ۆییهمر   هاو چر  هصو  ێڕیگكار  یع هة  هضجیىپێ .1
 ان.یةىون هئاماد ۆة  هو  هكان هدیكاند  هكردن ةیند هى ی په

 یع هة ن الیههم (General English Test)  0Computer Test ك هوثن و  هكپێاوچ یكان ییهضجیداوپێمىو  هه  هضجیىپێ .1
  هو  یار یرێمژ  ی هگنینىص ن الیه هثر م یضجێك ثێند هه  هو  حێةكر  هئاماد  هو  IT یع هكان و ة ۆییهمر   هاو چر  هصو  ێڕیگكار 
 .ةۆ كارمەندانی ةەعی ژمێریاری (Database)  هت ة هتیثا

ثا    هو  ار  هى ێڵاپو  هئ ۆة  هو  هك ةكاث ەیەیصۆ كان د ۆییهمر   هاو چر  هصو  ێڕیگكار  یع هةح ێة هوثن د هكپێاوچ ینجاو دان هئ یدوا هم .8
 ح.ێدر  هد یزراندن هم هان دانی یزراندن هدام ییثاۆ ك یار ڕیة ی هو كاث هئ

كان  ۆییهمر   هاو چر  هص و ێڕیگكار  یع هة  هم ی هك ییهاریزان فۆرمی نای (CV) كێىراو ێڵاپر هه یاندنزر  هم هدان یكاث هم  هضجیىپێ .9
 ضح. یىپێ یو كاث ژڕۆ ۆح ةێریگتڵ هه

 

                               وثن هكپێاوچ یینامڕێ: Dي ةڕگه 

 یكراو یارید یو كاث ژڕۆ  هم  هو  هجێكراةدار اگد ئایغرت كاندپێ  هضجیىپێك ێدیر كاند هه ڵ هگ هوثن م هكپێاوچ یكاث هم .1
 . هك هوثن هكپێاوچ

 ح.ێد دواةخریكاند یوثن هكپێاوچ  هضجیىپێدا ۆیخ یكراو  یار ید ی هواد  هد میكاند یةىون هن هئاماد یكاث هم .1
 .یرثنگر  هو  یم هه ی هو  هو كردن هك ۆیه  هجێة هد یوثن هكپێاوچ ۆرخانكراو ة هث یكاث  هم دیكاند یكێوثن هر دواك هه .1
  هت ة هتیثا یوثن هكپێاوچ ی هنژ یكان م ۆییهمر   هاو چر  هص و ێڕیگكار  یع هح ةێة هد دیكاند یةىون هػ ئامادپێك ێژ ڕۆ .1

 . هو  هادار ةكاثگئا  هدیو كاند هئ یاندنگن هضڵ هه
 :  هو  هخىار  یال  ك هوثن و  هكپێاو چ ی هر من ۆیكان و ك هضجێث پێی  هح ةێرێژة هدڵ هد هیكاند .1

a. كان( ییهغجگ  هار یرصپ) یغجگ یضجێث  
b. یس ینگنیئ یزمان یضجێث  
c. ر هىثپیمۆ ك ینانێكاره هة یضجێث 
d. ( هك هع هة یضجیىپێپێی   ه)ة ی هكێر پۆ ضپ یضجێث  

 . هنژ یم یندامان هئ  هجێتدر ێم ی هنێن و و ێةكر هكان ئاماد هدیكاند یار یزان فۆرمیو  CV))  هضجیىپێ .1
 یكاث هم  هو  هجێكر هد هى پێ یند هى ی په  هو  ۆزانك ن الیه هم  هك  هو  هجێادار ةكرگد ئایكاند  هضجیىپێوثن  هكپێاوچ یواوةىون هث یدوا هم .1

 دا.  هك هوثن هكپێاوچ  هم یوثن هرك هص
 ی هكێكڕ تێر ك هگاردن ژ تڵ هه ی هو  هكردنچڕ  یصج هة هم ۆد ةیكاند  هح مێة هه ی هكید یداواكار   یه هه ۆیوثن ة هكپێاو چ ی هنژ یم .8

 . هو  هةىو چڕ كان  هدیاندىان كێن
 

 رثنگر  هو  ت هڵۆ م یینامێڕ : E يةڕگه

كرێح ژمار دهي ةۆ ئهكهصاڵه یةىو  هك هڵ هك)ئاصایى( هت مۆڵه ( كاثژمێر مه11نها )صاڵێك، ثه صجى زیاثر مهگرێته ةهند كارمه .1
 .صاڵى ئایندهژمار ناكرێح ةۆ خۆىش ئهةىوي نهكهڵههت كهصجى صاڵى نىێدا. مۆڵهگرێته مه

 ۆة  ەیانانژ ڕۆ ییئاصا یث هڵۆ م ەیڕۆژ  11ەی ئەو ماو   هو  ،كداێڵصا  هم  یه هه انییئاصا یث هڵۆ م ژڕۆ 11 یكان ماف هر  هىةڕێ هة  .1
  هانژ ڕۆ یكرێێمژ كاث ی 0.19  هة  هك یعۆ خ  هن یث هڵۆ م ۆة ژڕۆ 11  هو ، رداێمژ كاث 7  هك مێرێمژ كاث ی0.46  هح ةێكر همار دژ  هئ
 ح. ێكر هر دماژ  هئ

مار ژ  هئ ۆیة  هانژ ڕۆ ییئاصا یث هڵۆ م ەیژ ڕۆ 11ەی ئەو ماو   هو ، كداێڵصا  هم  یه هه ییئاصا یث هڵۆ م ژڕۆ 11 یمافند  هكارم .1
مار ژ  هئ  هانژ ڕۆ یكرێكاثژمێ ی 0.19  هة  هك یعۆ خ  هن یث هڵۆ م ۆة ژڕۆ 11  هو ، رداێمژ كاث 7  همك ێرێمژ كاث ی 0.36  هح ةێكر هد
 ح. ێكر هد

 واو ةكات هر دێمژ كاث 1ر  هگ هئ  همنىونةۆ  ،ێحكر همار دژ  هئ ۆة یث هڵۆ م یوام هد ی ەژ ێر  پێی هة واو هناث یوام هد ةە ند هكارم ۆة .1
 ح.ێكر همار دژ  هت ئ هڵۆ ى مین ی ەژ ێر مە ڕۆژێكدا ئەوا 

 .ێحریگ هادڕ  ی هانژ ڕۆ یث هڵۆ م یمار ژ  هئ، ژڕۆ 1  هاثر میز ی هماو  ۆة  چهمىو  ێة یث هڵۆ م یكاث  هند م هكارم .1
 . هر ێمژ كاث 1 ژۆڕ  و ەژ ۆڕ  11 گمان ، هگمان 11 ڵثدا صا هڵۆ م یماكردنژ  هئ  هم .1
 .ێحك( نادر  هخىم یر )صێمژ ى كاثین  همرت م هك یث هڵۆ م .1
 صفر(. ی)دوا ید هص ی هر دوو خان هص هكات م هنها كارد هت ث هڵۆ م یمار ژ  هئ یم هضجیص .8
 رهە مه وه  یه هه یعۆ خ هن یث هڵۆ م یرثنگر  هو  یو مافاڵ  هح ةێةنا  هك هڵ هك ۆة یث هڵۆ (، منانێهضجدا )راێث ی هماو   هند م هكارم .9

 .زانكۆ ةكات ظ ةهراپۆرهت پسیغىك پێغكه جارێكدا پێىیضجه
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 (. ی هك هرصپر هة یر یگغجپ یاو )د ییئاصا یث هڵۆ ر م هص هم ێحكر هدمار ژ  هئ ند هكارم ۆكاركردن ة ی هادیز یر ێمژ كاث .11
  هك مێرج هم  ه)ة ێص  هر ة هرامت هك ة یه ی ەژ ڕێ  هة یث یهث هڵۆ م یرثنگدا ی هت صساك هڵۆ م ێة مە زانكۆ ةێحئامادە نەند  هكارم .11

 (.ێحن پێ هص هد  هك ید یر نا صسا هگ هئ، ێحڕ  په هنێث یةىو  هك هڵ هك یث هڵۆ % م11
 

 یةىون هك هڵ هكةۆ   هو  هجێاكرن ییدارا یةىو  هر  هق  هىنكچ، ێحرگرة هو  ۆیخ یدراو پێ هگێر  یث هڵۆ م  هك حێدر  ههاند ند هكارم .11
 . هناڵ صا ییئاصا یث هڵۆ م

 ۆت ة هڵۆ م یرثنگر  هو  یضجیىپێ  هم  هو  هادار ةكاثگئا ی هك هر  هة هى ڕێ هر( ةێمژ كاث 11) غرتپێك ێژ ڕۆ  هضجیىپێك ێند همىو كارم هه  .11
ا ینڵان د یدیص هڕ یةىون  هان ثا میكان هند هكارم  هن ة هد هت ن هڵۆ مندی  ڕەزامهكان  هع هة یر  هة هى ڕێ هة  هضجیىپێ داهاثىو. یژ ڕۆ

 ةن. هن
 یع هة  هن ة هةك یدن هى ی پهثىانن  هان ةن )دیكان هند هكارم یث هڵۆ م یدیص هڕ یادار گكان ئا هع هة یر  هة هى ێر  هة  هضجیىپێ  .11

 (. هصج هة هو م هئ ۆة  هو  هن هكان ۆییهمر   هاو چر  هصو  ێڕیگكار 
  هو  یهیند هى ی په یكان هڵێه ڕێگەی  هم ی هك هند هكارم  هت ة هڵۆ م یدانپێر  هص هدات م هنندی  ڕەزامهك ێر  هةەى ڕێ هة یچه  هضجیىپێ .11

  هث هڵۆ م  هر ۆ و ج  هن ة هةدندی  ڕەزامهثىانن  هكان د هر  هة هى ڕێ هة ،ضجدایىپێر ۆ ز  یاثك  هنها م  هث دا.ۆیخ یةىون هن  هئاماد یكاث هم
  ةىو(. هه یث هڵۆ م یدیص هڕند  هر كارم هگ ه)ئ

 یر ۆ ج ظ و هصح و ةپۆ و ناو و   هو  هةكاثپڕ ت  هڵۆ م یرثنگر  هو   هة ) 1L - 111ت ) هتیثا فۆرمیت  هڵۆ ن م هخاو   هضجیىپێ .11
 ةكات. یار ینراو د یهخا یث هڵۆ م ی هت و ماو  هڵۆ م

 یوام هرد هة یصج هة هم  هة ی هك هنێعى   هات مةكغان یصجن هك دێرگێت دا ج هڵۆ م یرثنگر  هو  یكاث هت م هڵۆ ن م هخاو   هضجیىپێ .11
 ی ەژ ثدا ئاما هڵۆ م یمر فۆ   هم ێحثىانر هةىو د هن یر گێند ج هكدا كارمێكاث  ه)م دایةىون هن هئاماد ی هماو   هم ۆزانك یكارو ةار 

 (.حێتدر پێ
و  كارگێڕی  هثاڵ  هص هد  یهرج ن هح، مص هد  هجێرگ هناوةراو د ی هانژ ڕۆ ینیثڕۆ  یكان هنها كار  هت دراو ث هڵۆ م یند هكارم یر گێج .18

 .ۆصج هئ  هجێرگكان ة ییهدارا
 ح.ێر ة هص هم یث هڵۆ ن م هخاو  ی هو  هر گێند و ج هكارم ۆیوخ هاصجڕ  یرصپر هت و ة هڵۆ ن م هخاو  ۆیژ ت وا هڵۆ م فۆرمی  هضجیىپێ .19
 .ۆیخ ی هناڵ صا ییاصائ یث هڵۆ م یدیص هڕ یواو ةىون هث یكاث  هت ةكات م هڵۆ م یك داواێند هكارم یچح هێناة .11
 
 

 كردناڵ صكا یكان هنێىعى ڕێ: F يةڕگه

 ند: هكارم ۆكردن ةاڵ صكا یكان هاو گن هه .1
a. ةكات. ی هك هرصپر هة  هظ ة هغكپێ اڵت صكا هتیثا یمر فۆ   هح ةێة هند د هكارم 
b. هو  یه هك هضی هك  هة  یه هه یند هى ی په ی هو  هح ئێة ڕێنامیی ێیڕ  هاو چ حێة هند د هدواثر كارم . 
c. هاو دوور میع یر  هص هار چ ۆح ةێضح ةنیىپێ یاو گن هةكات و ه اڵصكا فۆرمیر  هص هح كار مێة هند د هكارم یرصپر هة  

 . هك هغێك یدانپێ هر  په
d. ی)دوا  هك هغێك یر  هص هار چ ۆىون ةچدوادا   هة ی هنژ یم ینانێكهپێ  هند داوا ةكات ة هكارم یرصپر هكرد ة یضجیىپێر  هگ 

 (.ۆزانك یكۆ ر  هصندی  ڕەزامه یرثنگر  هو 
e. صح(پۆ  یئاصج پێی  ه)ة  هو  هنیڵۆ كێم ۆح ةێنێزر  هم هت داد هتیثا ی هنژ یم ۆزانك 
f. هو  هك هضی هك  هة  یه هه یند هى ی په ی هو  هرةكات، ئ هد ۆیخ یكان هدا حىكمژ ڕۆ 11 ی هماو   هح مێة هكخراو دێر  ی هنژ یم . 
g. ح.ێة هد ۆزانك یحىكم ێیج  هم  هضكی هر ك هص  هم  هك هنژ یم یكان هدواثر حىكم 

 .داصساكان  هم ەهاثىو ةەو عێىانە دەةێح كە ند  هكارم ینكار ێغپێ ۆة ۆزانك یكان هحىكم .1
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 ێنى  یند هكارم ۆئاعناةىون ة ی همرنا ه: ة Gيةڕگه

 . هو  هجێن كراةڕوو ( یكان هرك هند )ئ هكارم ی هدا كارنامیایث  ه، ك هو  یه هك هرصپر هة ن الیه  هند م هكارم ۆر هاثن ةێخ هة ی هنام یناردن .1
كان،  ییهند هو  ەژ ر  هة یوثن هكك یهر هة  هت ة هةار  هص یكان هنجێمۆ كۆ د ڵ هگ هم  هو  هجێنێند ةخى  هكارم ی ونامه یڕە پهند ثا  هكارم  هدان ة هگێر  .1

 كان. ییهها ئاكار هو ة ینێنه یاراصجنپ
 كان: ۆییهمر   هاو چر  هص و ێڕیگكار  یع هة ۆة  هو  هند هكارم ن یهال  هم  هو  هخىار  یال  ی هنجانێمۆ كۆ و د هئ ینانێه .1

a. ػ.یئاصا یدۆ ، ك هز نام هگ ه، ر  هناصنام پیۆك 
b.  ند. هكارم ی هوانامڕ ة یڵص هئ ی هنێو 
c.  ند. هكارم یرافگۆ ثۆ ف ی هنێدوو و 
d. ح(.ێة هر ه هگئە) غىوپێ ین كار  هخاو  یر یگغجپ ی هنام 

 .ند هرمكا  هت ة هتیثا یصج هتێرگ ی هو  هندنێخى  .1
 .ۆزانك یندامان هو ئ انند هكارم  هند ة هكارم ینناصاند .1
 .حێن ێند ةناص هكارم  هة ۆزانك پیم هك یایرافگو جى   هخغ هن .1
 .ند هكارم  هح ةێكان ةدر  هضجیىپێ ەفىن هم هث  همار ژ  .1
 .ۆزانك  هت ة هتیثا یئیمێڵح و ێرن هنجیئ،ر هىثپیمۆ ك ینناێارهك هة یم هضجیر ص هص هند م هكارم یركردنێف .8
 .داۆ ناو زانك  هم یكاركردن یاگێاو ر گێج  هند ة هكارم یغاندانپی .9

 كاردا.  هم یث همال هص یكان هاو گن هه  هند ة هكارم یئاعناكردن .11
 .ةىو( هر ه هگند ) هكارم ینیةۆمۆ ثۆ ئ یصجان هو  یاگێج یرخانكردن هث .11
 ۆ.زانك ی هگڵ همۆ و ك ۆزانك  هة حێةهه یواو  هث یئاعناةىون (OR 1-111) یمۆر ر ف هص هةكات م ۆژ ح واێة هند د هكارم  .11

 
 
 
 
 ح.ێكر هدا دێث یانكار ڕ ۆگضح یىپێ پێی  هةوە ح ێكر هد ۆة ی هو  هىونچداپێ  هناڵ صا  یه  ونامه یڕە پهو  ه/ ئ ینیتێث
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


