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پىخذە
ئامانظەهانی دٍێژینەٌەه ە ةشیذی ةٌٍ ًە ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهان هە پێى دێر ًە ظێ ةاةەخ ( طٍگشافیا ,مێژٌٌ ,ىاٌنیؽذٌلنی ةٌٍن) ةە
چاپی ؼەؼەمی ظاڵی ( ,) 5102ةڕیاسًێذساٌ ةەظەس خٍێنذهاسانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ًە خٍێنذنگاهانی ىەسێمی هٍسدظذانً ،ە ڕٌٌی پەسٌەسدەیی ٌ
فێ شهشدنەٌەٌەً ,ە ڕٌانگەی مامۆظذایانی ةاةەدەهەٌە  ،طگە ًە ىەڵعەنگانذنی ٌێنە فێشهاسییەهان ٌنەخؽەهانی نێٍ پەسدٌٍهەهە ًە ڕٌٌی ىٍنەسیی ٌ صانعذی
نەخؽەهێؽانەٌە ًە ڕٌانگەی پعپۆڕانەٌە ,ةە پێی رسٌؼذی ةاةەدی دٍێژینەهە ٌ ئامانظەهانی میذۆدی ٌەظفی ؼیوشدنەٌەیی فێشهاسی پًیڕەٌهشاٌە ةۆ ئەنظامذانی
دٍێژینەٌەهە .دٍێژینەٌەهە ظێ منٌٍنەی ًە خۆگشدتٌٍ .یەهەمیان ةشیذی ةٌٍ ًە منٌٍنەی مامۆظذایانی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهان ,پێويادتٌٍن ًە ( )051مامۆظذا ,ةە
ؼێٍاصی ىەڕمەهی ىەڵتژێشدساٌن ًە خٍێنذنگا ةنەسەدییەهانی ناٌەنذی ؼاسی ظٌێٌلنی ةۆ ظاڵی خٍێنذنی( ٌ ,)5103 - 5102دٌٌهمیان ةشیذی ةٌٍ ًە منٌٍنەی
پعپۆسان ًە ةٍاسی ٌێنەفێشهاسییەهان ٌ پێى ىادتٌٍن ًە ( ) 1مامۆظذای پعپۆس ٌ ,ظێيەمیان ةشیذی ةٌٍ ًە منٌٍنەی پعپۆسانی ؼاسەصا ًە ةٍاسی صانعذی
نەخؽەهێؽانٌ ,پێى ىادتٌٍ ًە( ) 2مامۆظذای پعپۆسٌ ,ىەمٌٍیان ةە ؼێٍاصی مەةەظذی(كًظذی).ىەڵذەةژێشدسان ًە نێٍ مامۆظذایانی هۆًێظی پەسٌەسدەی
ةنەڕودی صانوۆی ظٌێٌلنی ةۆ ظاڵی خٍێنذنی( ً ٌ .) 5103 -5102ە پێناٌی هۆهشدنەٌەی صانیاسی ًە ئەنذامانی منٌٍنەهانی دٍێژینەٌەهە ,ظێ ساپشظی یان ةۆ
ئامادەهشا ٌ ,پاػ طێ ةە طێ هشدنیان ةە ظەس داهەهانی ىەس ظێ منٌٍنەهەٌ ,پاػ هۆهشدنەٌە ٌؼیوشدنەٌەی داداهان ً,ە سٌٌی ئاماسەٌە ىًسدٌٌ دٍێژوس گەیؽنت
ةە هۆمەڵێک ئەنظاًَ ،ە گشنگرتینیان :
نەةٌٍنی پێؽەهی ٌ ئامانظە پەسٌەسدەیی ٌ فێشهاسییەهان ًە پێويادەی پەسدٌٍهەهەٌ .ةٌٍنی چەنذین هەَ ٌهٍسدی ًە ناٌەسۆهی پەسدٌٍهەهەً ,ە سٌٌی
پەسٌەسدەیی ٌ فێشهاسیذاٌ ,ةٌٍنی هەَ ٌهٍسدی ًە چەنذین ٌێنە ًە ٌێنەهانی پەسدٌٍهەهە ًە سٌٌی ىٍنەسییەٌە ٌ .ةٌٍنی هەَ ٌهٍسدی ًە چەنذین نەخؽە ًە
نەخؽەهانی پەسدٌٍهەهە ًە سٌٌی صانعذی نەخؽەهێؽانەٌە ،دٌادش دٍێژینەٌەهە هۆدایی ىادٌٍە ةە چەنذین دەسئەنظاَ ٌ ڕاظپاسدەٌ پێؽنیاس ةە پێی
ئەنظامەهانی.

پ

 -0-0پێشەهی
سۆگشامی خٍێنذن (املنيع اًذساظی) ناظنامەی ظعذمی پەسٌەسدە ٌ فێشهشدنە ًە ىەمٌٍ ٌاڵدێوذا ٌ .ةاةەدەهانی خٍێنذن
یەهێون ًە سەگەصە ظەسەهییەهانی پشۆگشامی خٍێنذن ٌ ،ىەسٌەىا پەسدٌٍهەهانی ةاةەدەهان ئاامشاصی ظاەسەهی پشۆظاەی
پەسٌەسدەٌ فێشهشدنن ًە خٍێنذنگاهان ,ةۆ ةەدیيێنانی ئامانظە پەسٌەسدەیی ٌ فێشهاسییەهانذا .
ةە پێی ئاڕاظذە نٍێیەهانی پشۆظەی خٍێنذن ٌ دانانی پەسدٌٍهی كٍداةخانەیی ،پێٍیعذً ًً ىەس پەسدٌٍهێوذا پێويادەهانی پشۆگشاَ ةە
مانا نٍێیەهەی(:پێؽەهی  ,ئامانظەهان  ,ناٌەسۆن ,سێگاٌ ؼێٍاصەهانی فێشةٌٍن ٌ فێشهشدن ،ىۆیەهانی فێشهشدن ،چاالهیە فێشهاسییەهاان،
ىەڵعەنگانذن) یان دێذا ةێرٌ .ە ةۆ ئەٌەی ئاظر ٌةەىای پەسدٍهەهان ةەسص ةێر ،پێٍیعذە ىەماٌٍ پێويادەهاانی ًە ئاظاذێوی ةەسصدا
ةن ،طگە ًە دانان ٌسێوخعذی ةەسگ ٌ ناٌەسۆهی پەسدٌٍهەهان ةە ؼێٍەیەهی ؼیاٌ ٌگٍنظاٌ ًە سٌٌی ىٍنەسیی ٌ دەسٌٌنیذاٌ .ةۆ دڵنیا
ةااٌٍن ًە ةااٌٍنی ئەَ مەسض ٌ داخٍاصیااانە ,پێٍیعااذە پەسدٌٍهەهااان ٌ پێويادەهانیااان ةخااشێنە ژێااش پشۆظااەی دااٍێژینەٌەی صانعااذی ٌ
ىەڵعااەنگانذن ةە ةەسدەٌاماای ،ةەمەةەظااذی ةەسدەٌامتااٌٍن ًەظااەس الیەنە ئەسێنییەهانیااان ٌ ىەٌڵااذان ةااۆ چاسەظااەسهشدنی الیەنە
نەسێنیەهانیان.
 2-1هێشەی دىێژینەوەهە
ئاؼااوشایە پەسدٌٍهەهااانی خٍێنااذن ةە ؼااێٍەیًکی گؽااذی ،ةااایەخێوی صۆسیااان پێااذساٌەً ،ە الیەن ىەسدٌٌ ٌەصاسەداای پەسٌەسدە ٌ
خٍێناذنی ةااااڵ ٌ دااٍێژینەٌەی صانعاذیٌ ،ةەدااایتەدی ًە الیەن دانەساناای پەسدٌٍهەهااانی خٍێناذن ٌ ٌدااٍێژەسان ٌ مامۆظااذایانی صانوااۆ
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ٌخٍێنواسانی خٍێنذنی ةاااڵ ,ئەمە ًە ظاەس ئاظاذی ٌاڵداانی طیياناذا ةە ؼاێٍەیًکی گؽاذی ٌ ,ظاااڵنە ًە صۆسیانەی ٌاڵداانی طیياناذا,
هۆنفشاط ٌ هۆس ٌ هۆسةەناذی ةاۆ دەةەظارتێر ،دەسةااسەی پشۆظاەی پەسٌەسدە ٌ فێشهاشدن ٌ سەگەصەهاانی ٌ ًەٌانەػ پەسدٌٍهەهاانی
خٍێنذنی پێشەٌهشاٌ ًەٌ ٌاڵداانەدا ,ئەمە طاگە ًە ئەنظاماذانی ژمااسەیەهی صۆس ًە داٍێژینەٌەی صانعاذی دەسةااسەی ىەماان پشۆظاە ٌ
پێويادەهانی.
"ًەَ ڕٌٌەٌە دەةیناین ٌەصاسەدای پەسٌەسدەی ػواٍمەدی ىەسێمای هٍسدظاذانی یێشاكای فیاذساوً ,ەىەٌڵای ئەٌەدایە ,گۆڕانواااسی
ةنەڕە دی ًە ظیعذەمی پەسٌەسدەدا ةواخ ،داهٍ پشۆظەی پەسٌەسدە ًەظەسطەَ ڕٌٌەهانەٌە ًەئاظذی گۆڕانەهانذاةێر ,هە ًە هٍسدظذان
ٌ یێشاق ٌ طیيانذا ڕٌٌیانذاٌە ،ةۆ ئەٌەی ةذٍانێر ٌەاڵمی پێذاٌیعذی ٌ داٌاهاسییەهانی دان ٌ هۆمەو ةذادەٌە ٌ ,ةاۆ ئەَ مەةەظاذە
هۆنگشەی پەسٌەسدەیای ًە(مایعای) 5111 ،دا گشێاذا ٌ هۆمەڵێاى گۆڕانوااسی ًەظیعاذەمی پەسٌەسدەیای هٍسدظاذانذا ئەنظاماذاًٌ ،ە
ڕاپااۆسدی هۆدااایی هااۆنگشەدا ئاماااژەهشاٌە ةەٌەی هە پشۆگشامەهااان ةەؼااێٍەیەهی گؽااذی هەمٍهٍسدیااان دێااذایە ٌ ،پێٍیعااذە هاسیااان ةااۆ
ةوشێر(.ڕاپۆسدی هۆنگشەی پەسٌەسدەیی .)464 :5111 ،ىەسٌەىاا ًە داٍێژینەٌەیەهی ڕاٌەسگشیاذا هەٌەصاسەدای پەسٌەسدە ًە ظاەسطەَ
ناٌچەهانی هٍسدظذانذا ئەنظامیذاٌەً ،ەٌەاڵمای یەهێاى ًەپشظایاسەهانذا ىاادٌٍە ( ئایاا نااٌەڕۆهی پەسدٌٍهەهاان ًەگەو ئاظاذی داۆدا
دەگاااٍنظێن ) ،دەسهەٌداااٌٍە هە ( )%82ی خٍێناااذهاسان ةە نەگٍنظااااٌ ٌ )%52(ٌ ،ةە ةااااػ ) %80( ٌ،ی ةە دااااڕادەیەن گٍنظااااٌ
ٌەاڵمیانذاٌەدەٌە ،ىەسٌەىا ًە ڕاظپاسدەی دٍێژینەٌەهەدا ىاادٌٍە دەةێار چاٌخؽاانذنەٌە ةە پشۆگشامەهاانی خٍێناذن ٌ هذێتەهاناذا
ةوشێر دەسةاسەی ؼێٍەی هذێث ٌ ناٌەڕۆهەهەی پاػ ًێوۆڵینەٌەی دێشٌدەظەي (".مامٌیعی) 4 -8: 5113 ,
ٌە ًە ظەس ئاظذی هٍسدظذان چەنذ دٍێژینەٌەێوی صانعذی ئەنظاَ دساٌە ةەمەةەظذی ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهەهانی خٍێنذن ًە
ةاةەدە طیاطیاهان ٌەن دٍێژینەٌەی ٌ ( خەًیفانی( ٌ ) 0321 ،مامٌیعی  ( )5113،ػعین ٌ ,) 5113،طێ ئاماژەیە دٍێژنەٌەهەی (
ػعین ً ,) 5113 ,ە ظەس ىەمان ةاةەخ ئەنظاَ دساٌە ,ةەاڵَ ةۆ چاپی (  ) 2ی پەسدٍهەهە ٌەن پشۆژەی دەسچٌٍن ٌدەنيا ًە ڕٌانگەی
مامۆظذایانە ٌ ,ئەنظامەهانی ئاماژە دەهەن ةە ةٌٍنی هۆمەڵی گشفر ٌ هەَ ٌ هٍسدی ٌ الیەنی الٌاصی ًە پیويادەهانی پەسدٌٍهەهە .
ىەسٌەىا ةۆ ةۆ ةەدٌاداچٍنی چۆنایەدی پێويادەهانی پەسدٌٍهە پاػ دەسچٌٍنی چاپی (ٌ َ) 6دێتەسةٌٍنی (  )01ظاو ةە ظەس
دٍێژینەٌەهە ,ةشیاس دسا ًە ظەس ئەنظامذانی دٍێژینەٌەی ئیعذا ةۆ ئەٌ مەةەظذە ةە ؼێٍەیەهی ٌٌسد دش ٌ فشاٌانرت.
ىەسٌەىا ةە پێی ًێوۆڵینەٌەیًهی ڕٌپێٍی ظەسەدایی (  ) Pilot Studyئەنظامذساٌ ًە الیەن ىەسدٌٌ دٍێژەسً ,ە سێگای چاٌپێوەٌدن,
ًەگەو منٍنەیەن ًە مامۆظذایانی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانً ،ە چٍاسچێٍەی ةەڕێٍهةەسایەدی پەسٌەسدەی ظٌێٌلنی ,ةۆیان دەسهەٌخ هە
مامۆظذاهان هۆمەڵێى گٌەیی ٌ گاصنذە ٌ ڕەخنەیان ىەیە ةەسامتەس پەسدٌٍهە ةڕیاسًێذساٌەهان ةەظەس خٍێنذهاسانی كۆناػی خٍێنذنی
ةنەڕەدیً ٌ ،ە میانەی ئەٌەدا ىەظذیان هشد صیادش ڕەخنەهان ئاساظذەی پەسدٌٍهی ةاةەدەهۆمەالیەدییەهانی پۆڵی پێنظەمی ةنەڕەدی
دەهشێر ،ةەٌ پێیە ىەظذان ةە ٌٌسدةینی هشدنی ناٌەسۆهی پەسدٌٍهی ئاماژەپێوشاٌ ،هە پێى دێر ًە ةاةەدەهانی ( طٍگشافیا  ،مێژٌٌ ٌ
ىاٌنیؽذٌلنی ةٌٍن ) ٌ ةۆ دڵ نیا ةٌٍن ًە ڕادەی ؼیاٌی دەكی ناٌەسۆن ٌ پێويادەهانی پەسدٍهەهەً ,ە سٌٌی پەسٌەسدەیی ٌ صانعذیذا,
پێٍیعذە ةخشێذە ژێش پشۆظەی ىەڵعەنگانذنً ,ەسێگای ٌەسگشدنی ڕاٌ ةۆچٌٍنی مامۆظذایانی ةاةەدەهە ,ةەمەةەظذی صانینی الیەنە ةەىێض
ٌ الٌەصەهانیً ,ە پێناٌی ةەسدەٌاَ ةٌٍن ًە ظەس الیەنە ةەىێضەهانی ٌ پێؽنیاصهشدنی سێگای چاسەظەسهشدن ةۆ الیەنە الٌاصەهانی .
طێی ئاماژەیە ٌێنە ٌ نەخؽە فێشهاسییەهانی نێٍ پەسدٌٍهەهە هە ةەؼێوی صۆس گشنگن ٌ سۆڵی ىۆیەهانی فێشهشدن دیادا دەةینن،
هۆمەڵێک مەسطی صانعذی ٌىٍنەسی ىەن پێٍظذە سەچاٌ ةوشێن ًە دانان ٌسێوخعذنی ئەٌ ٌێنە ٌنەخؽانە ،ةۆ ئەٌەی هاسیگەسی ئەٌ
ٌدۆیان ىەةێ ًە ظەس خٍێنذهاسانً ,ە سٌٌی صانعذی ٌ فێشهاسیی ٌ پەسٌەسدەیذاٌ ,ىەڵعەنگانذنی ئەٌانەػ پێٍیعذی ةە ٌەسگشدنی ڕاٌ
ةۆچٌٍنی هەظانی پعپۆس ٌؼاسەصا ىًیً ًەٌ ةٍاسەداًٌ ,ە ئاهامی ئەَ داٌدٍێوشدن ٌ دێشٌانینانە ,دٌٌ پشظیاس الی ىەسدٌٌ دٍێژەس
گەاڵًە ةٌٍ ةەَ ؼێٍەیە :
أ  -ئایا ئەگەس ىەي ةڕەخعێرنێر ةۆ منٌٍنەیەن ًە مامۆظذایانی ةاةەدەهۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ًە خٍێنذنگاهانی
ؼاسی ظٌێٌلنی ,ةۆ ىەڵعەنگانذنی پێويادەهانی ناٌەسۆهی پەسدٌٍهی ةاةەدەهەً ،ە سٌٌی پەسٌەسدەیی ٌ فێشهشدنذا ,ةە پێی ئامشاصێوی
صانعذی ةاٌەس پێوشاٌ ،دەةێر ئەنظامەهەی چۆن ةێر
ب  -ئایا ئەگەس ىەي ةڕەخعێرنێر ةۆ ةژاسدەیەن ًە مامۆظذایانی ؼاسەصا ًە ةٍاسەهانی ٌێنەهێؽان ٌىٍنەسی دیضاین ٌپەسٌەسدەی
ىٍنەس ٌ دەنونۆًۆطیای فێشهشدن ٌصانعذی نەخؽەهێؽان ،ةۆ ىەڵعەنگانذنی ٌێنە ٌ نەخؽە فێشهاسییەهانی نێٍ پەسدٌٍهەهەً ،ە سٌٌی
ىٍنەسی ٌ صانعذیەٌە ,ةە پێی ئامشاصی صانعذی ةاٌەسپێوشاٌ ،دەةێر ئەنظامەهەی چۆن ةێر ٌ ًە پێناٌ گەیؽنت ةە ٌەاڵمی دٌٌ
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پشظیاسەهە ،ةڕیاسیانذا ةە ئەنظامذانی ئەَ دٍێژینەٌەیەٌ .ە ئەمە خۆی ًە خۆیذا ةشیذیە ًە هێؽەی دٍێژینەٌەهە ،چٍنوە صانشاٌە
چەموی هێؽە ًە میذۆًۆطیذا ةەٌە پێناظە دەهشێر هە ةشیذیە ًە پشظیاسێى داٌای ٌەاڵَ دەهاخ .
 3 -1گزنگی دىێژینەوەهە
گشنگیەهانی ئًَ دٍێژینەٌەی ئیعذا ًەَ خااڵنەی الی خٍاسەٌەدا پٍخر دەةێذەٌە:
أ  -ظٌٍدی دەةێر ةۆ ٌەصاسەدی پەسٌەسدە ٌ ةەڕێٍه ةەسایەدیەهان ًە ىەسێمی هٍسدظذانذا ,ةەدایتەدی ئەٌانەی ةەسپشظن ًە دانانی
پەسدٌٍن ,ةۆ ةاةەدەهانی خٍێنذن ًە خٍێنذنگە ةنەڕەدییەهان ةە پێی پۆًەهانً ،ە ڕێگەی ىەٌڵذان ةۆ پەسەپێذان ةە ؼێٍاصی دانانی
هذێتەهان ةە ظٍدٌەسگشدن ًە ئەنظامەهانی دٍێژینەٌەهەی ئێعذا .
ب  -ظٍدی دەةێر ةۆ خٍێنذهاسانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ,ئەگەس ىادٌٍ الیەنە پەیٍەنذیذاسەهان ًە ٌەصاسەدی پەسٌەسدەی ػکٍمًدی
ىەسێم ىەظنت ةە چاهوشدنی پێويادەهانی پەسدٌٍهەهە ،ةە پێی ئەنظامەهانی دٍێژینەٌەهەی ئیعذا ،چٍنوە هادێى پەسدٌٍهەهە ةە
هٍاًێذیەهی چان ٌ ظەسنع ڕاهێؾ داةرنێر ئەٌا ػەص ٌ ئاسەصٌٌ ٌ پاڵنەسی فێشةٌٍن الی خٍێنذهاسان ةۆ ةاةەدەهانی پەسدٌٍهەهە صیاد
دەهاخ ٌ ,ةاؼرت ًە ةاةەدەهان دێذەگەن.
خ  -ظٍدی دەةێر ةۆ مامۆظذایانی ةاةەدەهە ٌەن ئاظانواسییەن ةۆ ٌدنەٌەی ٌانەهە ،چٍنوە دا ناٌەسۆن ٌ چاالهی ٌ ساىێنان ٌ ٌێنە ٌ
نەخؽەهانی ناٌ پەسدٌٍهەهە ظادەٌ ظاهاس ٌ ڕٌٌن ٌ ظەسنع ڕاهێؾ ةن ،خٍێنذهاسان ةاؼرت ًە ةاةەدەهان دێذەگەن ٌ ،مامۆظذاػ ًە
هادی ٌدنەٌەی ٌانەهەدا هەمرت مانذٌٌ دەةێر ًە سٌٌنوشدنەٌەی ناٌەسۆهی ةاةەدەهانذا .
پ  -ظٌٍدی دەةێر ةۆ خٍێنذهاسانی خٍێنذنی ةااڵ ًەسێگا ی ئەنظامذانی دٍێژینەٌەهانیان ًەَ ةٍاسەدا ةە ظٌٍدٌەسگشدن ًە میذۆد ٌ
سێواسەهانی ئەَ دٍێژینەٌەیً دا ,طگە ًە ئەنظامذانی دٍێژینەٌەی دش دەةاسەی ئەَ ةاةەدە ةەؼێٍەیەهی فشاٌانرت .
ض  -ظٌٍدی دەةێر ةۆ هذێتخانەی صانعذی هٍسدی ًە سێگای دەٌڵًمەنذهشنی ظەسچاٌەهانی ,ةە ظەسچاٌەیەهی صانعذی نٍێ ًە ةٍاسی
پەسٌەسدەٌ فێشهشدنذا .
 4 -1ئامانجەهانی دىێژینەوەهە
أ  -ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی ةڕیاسًێذساٌ ةەظەس خٍێنذهاسانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ًە خٍێنذنگاهانی
ىەسێمی هٍسدظذانً ،ە ڕٌٌی پەسٌەسدەیی ٌ فێشهشدنەٌەٌەً ,ە ڕٌانگەی مامۆظذایانی ةاةەدەهەٌە .
ب  -ىەڵعەنگانذنی ٌێنە فێشهاسییەهانی نێٍ پەسدٌٍهەهەً ،ە ڕٌٌی ىٍنەسییەٌە ًە ڕٌانگەی پعپۆڕانەٌە .
خ  -ىەڵعەنگانذنی نەخؽە فێشهاسییەهانی نێٍ پەسدٌٍهەهەً ،ە ڕٌٌی صانعذی نەخؽەهێؽانەٌە ًە ڕٌانگەی پعپۆڕانەٌە .
 5 -1ضنىری دىێژینەوەهە
دٍێژینەٌەهە ًە سٌٌی ةاةەخ ٌ منٌٍنە ٌ ؼٍێن ٌ هادەٌە ةەَ ؼێٍەی خٍاسەٌە ظنٍسداس دەةێر -:
أ  -ضنىری ةاةەخ
ئەَ دٍێژینەٌەیە دایتەدە ةە ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهی ةاةەدە هۆمەالیەدیەهان(چاپ :ؼەؼەَ ظاڵی  )5102ةڕیاسًێذساٌ ةەظەس
خٍێنذهاسانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدیً ،ە سٌٌی ناٌەسۆن ٌ ٌێنەٌ نەخؽەهانی ًە ڕٌانگەی مامۆظذایانی ةاةەدەهە ٌ پعپۆڕان.
ب – ضنىری مزۆیی (منىونە )
مامۆظذایانی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ًە خٍێنذنگاهانی ناٌەنذی ؼاسی ظٌێٌلنی ةۆ ظاڵی خٍێنذنی (-5102
ٌ ,)5103ە مامۆظذایانی پعپۆس ٌ ؼاسەصا ًە ةٍاسی ىٍنەسی ٌێنەهێؽان ٌدیضاین ٌ پەسٌەسدەی ىٍنەسی ٌدەهنۆًۆطیای فێشهشدنذا
ةێظگە ًە مامۆظذایانی پعپۆسٌ ؼاسەصا ًە ةٍاسی صانعذی نەخؽەهێؽانی طٍگشافی .
خ  -ضنىری شىێن  :خٍێنذنگا ةنەڕەدییەهانی ناٌەنذی ؼاسی ظٌێٌلنی.
پ  -ضنىری هاخ  :ظاڵی خٍێنذنی ( ) 5103 – 5102
 6 –1دیاریوزدنی چەموەهان
1-6-1هەڵطەنگاندن:
ًە ةٍاسی پەسٌەسدەٌ فێشهشدنذا ةە چەنذ ؼێٍاصێى پێناظە هشاٌە ٌەن:
• پێناضەی (الجاغىب)2002 ،
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" ةڕیاسدانە ًەظەس ئاظذی ةەدیيێنانی ئامانظە پەسٌەسدەییەهان ٌ ،چاسەظەسی ئەٌ هاسیگەسیانەی هە ىەنذێى ىۆهاس دسٌظذی دەهەن،
ٌ دەةنە ئاظذەنگ ةۆ گەیؽنت ةە ئامانظەهان" (اًظاػٍب ) 551 :5115 ،
• پێناضەی (عتدالخالم ) 2007،
• " هشداسێوی ڕێوخشاٌە ةۆ هۆهشدنەٌەی صانیاسی ٌ داداهان ٌ ؼیوشدنەٌە ٌ ڕاڤەهشدنیان ٌ دەسهشدنی ةڕیاسی ةەىاداس ,هە پەیٍەظر
ةێر ةە پشۆظەی پەسٌەسدە ٌ فێشهشدن ٌ گؽر ڕەگەصەهانییەٌە ،ئەمەػ ةە پؽر ةەظنت ةە پێٍەس ٌ ئاظذە دیاسیوشاٌەهان ًەةەس
ڕۆؼنایی ئامانظە پەسٌەسدەییەهان هە پێؽرت دانشاٌەً ،ەگەو ئەٌەؼذا هشداسی دەظذنیؽانوشدن ٌ چاسەظەسهشدنە ,ئامانظی پێؽخعذنی
پشۆظەی پەسٌەسدە ٌ فێشهشنە" (یتذاًخاًم)014 : 5111،
 پێناضەی رێواری :
ةشیذیە ًە ةڕیاسدان ةە ؼیاٌی یان نەؼیاٌی ًە ظەس ناٌەسۆن ٌ ٌێنە ٌنەخؽەهانی نێٍ پەسدٌٍهی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی
پێنظەمی ةنەڕدی ًەسٌٌی :پەسٌەسدەیی ٌفێشهشدنذاً ,ە ڕٌانگەی مامۆظذایانی ةاةەدەهە ٌ پعپۆسانەٌە ,ةە پێی پێٍەسی ئامادەهشاٌ ةۆ
ئەَ مەةەظذانەً ،ە پێناٌی دەسخعذنی الیەنە ةەىێضەهانیانٌ ,پێؽنیاس هشدنی سێگای چاسەظەسهشدن  ،ةۆ الیەنە الٌاصەهانیان.
 - 2-6-1چەموی پەردىوهی خىێندنگەیی
• پێناضەی (مزعی و خیلە) 2004 ،
" ظیعذەمێوی گؽذیە ڕەگەصی ناٌەڕۆن ًە پڕۆگشامذا ًەخۆ دەگشێر ,هە چەنذ دەٌەسێى دەگشێذەٌە (:ئامانظەهان ،ناٌەڕۆن،
چاالهییەهان  ،ىەڵعەنگانذن ) ئامانظی یاسمەدی دانی مامۆظذایە ةۆ خٍێنذهاسان ًە پۆًێوی دیاسیوشاٌدا ٌ ًە ةاةەدێوی دیاسیوشاٌدا ةۆ
ةەدیيێنانی ئامانظە دانشاٌەهان هە پڕۆگشاَ دیاسی هشدٌٌە" (مشیی ٌ ػیٌە ) 028 : 5114 ،
• پێناضەی (علی)2005 ،
ئەٌ دەفشەیە هە ئەصمٌٍن ٌ ؼاسەصاییە ناڕاظذەٌخۆهان ًەخۆدەگشێر( ًەةەسئەٌەی ةەؼێٍاصی نٍرساٌ یا ٌێنە هێٍساٌە) ,ةەؼذاسی
دەهاخ ًەٌەی هە خٍێنذهاس ةذٍانێر ئامانظەهانی پشۆگشاَ ةەدەظر ةيێنێر هە پێؽرت دانشاٌە( .یٌی)028 :5112 ،
• پێناضەی (الوتیطی)2006 ،
" یەهێوە ًە ظەسچاٌە گشنگ ٌ یاسیذەدەسەهانی پشۆظەی پەسٌەسدە ٌ فێشهشدن ٌ ،ئامشاصێوی منٍنەییە ةۆ یاسمەدی دانی خٍێنذهاسٌ ،
پێويێنانی دٍاناهانی ٌ پەسەپێذانی ةەىشەهانی ٌ ،صۆسهشدنی صانیاسییەهانی ،طگە ًە گەؼەدان ةە ةۆچٌٍنە ڕەفذاسییە دسٌظذەهان "
(اًوتیعی )28، 5116 ،
 پێناضەی دیۆری  .پێناظەی ( مشیی ٌ ػیٌە  ) 5114 ،پەیڕەٌ دەهًین ةۆ پێناظەی پەسدٌٍهی خٍێنذنگەیی ًە سٌٌی دیۆسییەٌە,
چٍنوە ٌٌسددشٌ گؽذگیشدشە ًە ٌانی دش.
 پێناضەی رێواری
ةشیذیە ًە پەسدٌٍهی ةاة ەدە هۆمەاڵیەدییەهانی ةڕیاسًێذساٌ ةەظەس خٍێنذهاسانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ٌ ,پەیڕەٌهشاٌ ًە الیەن
ٌەصاسەدی پەسٌەسدەی ىەسێمی هٍسدظذان ،ةۆ ظاڵی خٍێنذنی ( .)5103 - 5102
 - 3-6-1وێنە فێزهاریەهان
ةشیذیە ًە ىەمٌٍ ئەٌ ٌێنانەی هە ًە نێٍ پەسدٌٍهی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ةڕیاسًێذساٌ ،ةۆ ظاڵی خٍێنذنی
( ، )5103- 5102هە ةە فۆدۆ یان ةە دەظر دسٌظذوشاٌن ةە ىەس ؼێٍاص ٌ هەسەظذەیەن ةێر.
 - 4-6-1نەخشەهان
ةشیذین ًە ظەسطەَ ئەٌ نەخەؼە طٍگشافییانەی هە ًەناٌەڕۆهی پەسدٌٍهی ةاةەدًهۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدیذا ىادٌٍە.
 1 -2پێشینەیەهی دیۆری
ةۆ سٌٌنوشدنەٌەی ةاهگشاٌنذی ةاةەدی دٍێژینەٌەهە ،سۆؼنایی دەخەینە ظەس ئەَ دەٌەس ٌ ةڕگانەی الی خٍاسەٌە:
 1- 1 - 2گزنگی پەردىوهی خىێندنگە
پەسدٌٍهی خٍێنذنگە گشنگی ٌ سۆڵێوی هاسای ىەیە ًە پشۆظەی پەسٌەسدەٌ فێشهشدنذاٌ,ە ةە ةەسدی ةناػەی پشۆظەی فێشةٌٍن
ىەژماسدەهشێر ٌ گشنگیەهەی دەگەڕێذەٌە ةۆ ئًَ دایتەمتەنذیانەی خٍاسەٌە:
أ  -ىێڵە ظەسەهیەهانی ةاةەدی خٍێنذن ٌ سێگاهانی ٌدنەٌەی سٌٌن دەهادەٌە.
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ب  -صانیاسیی ٌ ةیشۆهەٌ چەموە ظەسەهییەهانی ةاةەدی خٍێنذنی دیاسیوشاٌ پیؾ هەػ ةە خٍێنذهاسان دەهاخ.
خ  -خٍێنذهاسان فێشی خًظڵًدً هۆمەاڵیەدیە خٍاصساٌەهان دەهاخ .
پ  -ىۆی فێشهشدنی طۆساٌطۆس ًەخۆ دەگشێر ٌەن :ؼێٍە ٌ ٌێنە ٌنەخؽە ٌىێڵواسی ڕٌٌنوشدنەٌەیی هەیاسمەدی خٍێنذهاسان
دەداخ ةۆ دێگەیؽنت ًە ناٌەسۆهی ةاةەدەهانی پەسدٌٍهەهان ةە ةاؼی.
ض  -سۆًی مامۆظذا دەةینێر ًً چانذنی ةەىاٌ داب ٌنەسیر ٌڕەفذاسە ؼیاٌەهان ًە ناخی خٍێنواسانذا ,طگە ًە پەسەپێذان ةە دٍانا ٌ
ًێيادٌٍەیًهانیان ( .ػٌغ) 6 :5111,
غ  -ظەسچاٌەیەهی ئاظانە ةۆ خٍینذهاسان ,کً دەدٍانن ةەهاسی ةيێنن ةۆ ظەیی هشدن ٌ خۆئامادەهشدن ةۆ داكیوشدنەٌەهانً ,ە ىەس
هاخ ٌ ظادێوذا کً ةیانەٌێرٌ .ىەًیان ةۆ دەڕەخعێنێر ةۆ پؽر ةەظنت ةە خٍدی خۆیان ًە پشۆظەی فێشةٌٍن.
خ  -مامۆظذا پؽذی پێی دەةەظذێر ٌەن ظەسچاٌەیەهی ظەسەهی ٌمذٌلنە پێوشاٌ ,ةۆ ٌدنەٌەی ناٌەسۆهی ةاةەدی ٌانەهانی ,طگە
ًەچۆنیەدی دانانی پالنی پێٍیعر ةۆ دەٌاٌهشدنی ناٌەسۆهی پەسدٌٍهەهە ًە هادی دیاسیوشاٌدا.
د  -خًٍیا ٌئاسەصٌی خٍێنذهاسان دەةضٌێنێر ةۆ خٍێنذنەٌەً ,ەمیانەی ئەٌەدا پەسە دەداخ ةە دٍانا ًٌێيادٌٍیەهانیان ًە مەڕ ةیشهشدنەٌە
ٌ ؼیوشدنەٌەٌ ىەڵيێنظانذن( .یٌىس ,5102 ,انرتنر )
ظەسەڕای ئەَ گشنگیان ە ,ناهشێر مامۆظذایان ٌ خٍێنذهاسان ةەدەٌاٌی ٌاةەظذەی ناٌەڕۆهی پەسدٌٍهەهە ةن ،ةەڵوٍ پێٍیعذە پؽر
ةەظەسچاٌەی دیوە ةتەظنت ةۆ ًێذٌان ًەظەس ىەنذێى ةاةەخٌ ،ە ىانی خٍێنذهاس ةذسێر ةۆ گەڕان ٌ پؽونین ٌ ةەدٌاداچٌٍن،
داٌههٍ ةاةەدەهان ٌەن ئەٌەی هە ىەیە ةاظتوشێن ٌ ٌەسةگیشێن( .دةٍس ٌاًخعٌث)41 :5110 ،
 2 -1 - 2پێىەرەهانی پەردىوهی خىێندنگەی منىونەیی
پێٍیعذە ًە دانانی ىەس پەسدٌٍهێوذا سەچاٌی ئەَ پێٍەسانە ةوشێر:
أ  -پێشـەهـی :
ًە داڕؼذنی پێؽەهی پەسدٌٍهذا دەةێر ئەَ دایتەمتەنذییانە ًەةەسچاٌ ةگیشێر:
پێؽەهی یەهە ئامانظە گؽذیەهانی فێشهشدن هە ًە سێگەیەٌە فێشةٌٍنی ةاةەدەهانی پەسدٌٍهەهە ةەدیذەىێنێر ًەخۆةگشێر ٌ .ةە
ؼێٍەیەن داةشێژسێر هە ساظذەٌخۆ ؼێٍاصی دٌانذنی مامۆظذا ٌ خٍێنذهاسی دێذا پەیڕەٌ ةوشدێر .ىەسٌەىا هاس ًەظەس ىانذان ٌ
ٌسٌژانذنی خٍێنذهاس ةواخ ةۆ فێاشةٌٍن ٌ .خعذنەڕٌٌی پەسدٌٍهەهە ةۆ مامۆظذا ٌ خٍێنذهاس ةەگشنگیٌ .ئاماژەدان ةە ةەػ ٌ ةاةەدە
ظەسەهییەهانی پەسدٌٍهەهە .ةێظگە ًەخعذنەڕٌٌی دەٌاٌی ةنەما دەسٌٌنیی ٌ پەسٌەسدەییەهان هە ًە دانانی ناٌەڕۆن ٌ ڕێوخعذنی
ةاةەدەهانی پەسدٌٍهەهەدا ًە ةەسچاٌگیشاٌە ٌ .ئاماژەةوشێر ةەٌ ڕاىێنان ٌ چاالهیانەی هە ًە ةەؼەهانی پەسدٌٍهەهەدا دیاسیوشاٌن ً .ە
هادێوذا ئەگەس پەسدٌٍهەهە (ڕێتەس) ی ًەگەڵذا نەةٌٍ ئەٌا پێٍیعذە ىەنذێى ڕێنٌلیی ٌ ةەطێيێنان ًە پێؽەهیذا پێؽوەػ ةوشێر ،هە
مامۆظذای ةاةەدەهە ئەنظامی ةذاخ ًەهادی ٌانەٌدنەٌەدا ،ةە مەةەظذی ةەهاسىێنانی پەسدٌٍهەهە ةەؼێٍەیەهی پەسٌەسدەیی گٍنظاٌ.
(مامٌیعی.)52 : 5113 ,
ب  -ئامانجەهانی فێزهزدن
پێٍیعذە ًە پەسدٌٍهی خٍێنذنگەدا ئامانظە گؽذی ٌ دایتەدییەهانی فێشهشدن دیاسی ةوشێن ةەَ ؼێٍەیەی خٍاسەٌە-:
• ئامانظە دایتەدییەهان ًەظەسەدای ىەس ةەؼێوذا ةخشێنەڕٌٌ ,هە پەیٍەظر هشاٌە ةە ئامانظە گؽذییەهانی پەسدٌٍهەهەٌەٌ .دٌادش
ةەؼێٍەیەهی ڕەفذاسی داڕێژساةن ٌ ةخشێنە خضمەدی خٍێنذهاسەٌەٌ ،ە ةەؼێٍەیەن ةن هە دٍانای پێٍانە ٌ ىەڵعەنگانذنیان ىەةێر.
• پێٍیعذە دەٌاٌی ئامانظەهان پەیٍەظر ةن ةە ئەنظامەهانی فێشةٌٍنەٌە ًە ىەس ظێ ةٍاسەهەی گەؼەی هەظێذی خٍێنذهاسان (
مەیشیفی ،دسٌظر دەسٌٌنیٌ ،یژدانی ) ٌ.ئامانظەهان ٌەاڵمی داٌاهاسی ٌ پێٍیعذییەهانی خٍێنذهاسان ةذهنًٌە ،ىەسٌەىا ڕەچاٌی
دایتەمتەنذییەهانیان ةواخ ( .الهاشمی وعطيح( ) 84 :2011 ,الخىالدە)304 :2004 ،
خ  -ناوەڕۆن
ًەَ ةاسەیەٌە پێٍظذە ڕەچاٌی ئەَ خااڵنەی خٍاسەٌە ةوشێر-:
• ظەسەدا ىەس ةەؼێى ناٌەڕۆهەهەی ةە ٌێنەیەهی ىێڵواسی ةخشێذەڕٌٌ هە ًەپێؽەهی ةەؼەهەدا دیاسی دەهشێر ٌ ,ةەؼەهان داةەػ
ةن ةۆ سەگەصی ظەسەهی ٌ الٌەهی .ىەسٌەىا ڕیضةەنذهشدنی ةاةەدەهانی فێشهشدن ةەؼێٍەیەهی گٍنظاٌ ٌ ًۆژیوی ةێرٌ ،ادە دەظپێوی
ةاةەدەهان ًە ظادەٌە ةۆ ئاڵۆصًٌ ،ەئاظانەٌە ةۆ گشان...،ىذذ ةن .
Supplementary Vol.23, No.3, 2019

102

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102

• پێٍیعذە چاالهییەهانی ناٌ پەسدٍهەهە ىێنذە گٍنظاٌ ةن ةەؼێٍەیەن ةەؼێوی ظەسەهی ناٌەڕۆهی ةاةەدی فێشهشدن ًەخۆةگشێر.
ٌپێٍیعذە ًەگەو ةاةەدە نٌٍرساٌەهانی ناٌەڕۆن ،ىۆیە طۆساٌطۆسەهانی دیوەی فێشهشدن ةەهاسةيێنێرٌ ،ەن ٌێنە ،ىێڵواسییەهان،
نەخؽەهان ،خؽذەهان.
• پێٍیعذە ةاةەدەهانی فێشهشدن ٌاداداس ٌ ظەملێرناٌ ةن الی فێشخٍاص ،ئەمەػ ئەٌ هادە سٌٌدەداخ هە ىەسیەن ًە ةاةەدەهان ةە
پێذاٌیعذیەهانی خٍێنذهاسەٌە ةتەظرتێنەٌە ٌ.ةاةەدەهان ًەسٌٌی چەنذێذیەٌە گٍنظاٌ ةن ًەگەو ةەؼەٌانەی ةڕیاسدساٌ ًە پالنی
ظااڵنەی خٍێنذنذا ،داٌەهٍ مامۆظذای ةاةەدەهە ةذٍانێر ًەهادی دیاسی هشاٌدا پالنی ٌانەهان طێتەطێ ةواخ.
(اًؼشیشی)522 :5111 ,
پ  -چاالهییەهانی فێزهزدن -فێزةىون و ڕاهێنانەهان
ىەمٌٍ ئەٌ چاالهیانەی هە دایتەدن ةە فێشهشدن ٌ فێشةٌٍن ًەىەس ةەؼێوی پەسدٌٍهەهەدا پێٍیعذە-:
• پؽر ئەظذٌٍس ةن ةە ئامانظە دایتەدییەهانی ئەٌ ةەؼەی هە ةۆی دیاسیوشاٌەٌ .دٍانای طێتەطێوشدنیان ىەةێر ًەچٍاسچێٍەی دٍانای
ةەسدەظر ٌ ژینگەی خٍێنذهاسداٌ .ىەنگاٌەهانی طێتەطێوشدنی چاالهییەهان ةەؼێٍەیەن ڕیضةەنذهشاٌةن ًەڕٌٌی ًۆژیوی ٌ
ظایوۆًۆژییەٌە گٍنظاٌ ةن.
• خٍێنذهاس ئاساظذە ةواخ ًە سێگەی ىانذان ٌ ٌسٌژانذنیەٌە ةۆ فێشةٌٍنی خٍدی ٌ چاالهوشدنی ٌ.گٍنظاٌ ةێر ًەگەو دٍاناٌ ئاظذی
پێگەیؽنت ٌ ئەصمٌٍنەهانی دا ٌ .ىەًی دٌٌةاسە چاهوشدنی هەمٌٍهٍڕییەهان ةۆ خٍێنذهاس دەظذەةەس ةواخ.
• دەٌاٌی ڕاىێنانەهان ی اسمەدیذەس ةن ةۆ خٍێنذهاس ةە مەةەظذی دٌٌةاسە گەڕانەٌەی صانیاسییەهانی پێؽرت ،ظەسەڕای ئەٌ صانیاسییە
نٍێیانەی هە پێؽوەؼی دەهشێن ٌ .ىاٌهاسی خٍێنذهاس ةواخ ًەظەس طێتەطێوشدنی ئەٌ صانیاسیانەی فێشی ةٌٍە ًە دۆخە نٍێیەهانذا.
(یتذاًٌعٌف( ) 080 :5111 ,مشیی ٌ ػیٌە)560 :5114،
ج  -خـطذنەڕوو
پێٍیعذە خعذنەڕٌٌی ةاةەدەهانی ناٌ پەسدٌٍهەهە ةەَ ؼێٍەیە ةێر:
• گشنگیذان ةە ةەهاسىێنانی صمانێوی ڕٌٌن ٌ ئاظان ًەخعذنەڕٌٌی صانیاسییەهانذاٌ .چەموە نٍێ ٌ نامۆهان ڕٌٌنتوشێنەٌە ًەهادی
خعذنەڕٌٌیانذا.
• ڕەچاٌی الیەنی دەسٌٌنی خٍێنذهاس ةوشێر ٌ.هاس ةۆ ةیشهشدنەٌە ٌ ٌسٌژانذنی ةوشێر ،ئەمەػ ًەڕێگەی پشظیاسهشدن ٌ ٌەاڵمی
ىەمەطۆسەٌە.طگە ًە ڕەچاٌی هشدنی طیاٌاصی داهایەدی نێٍ خٍێنذهاسانذا.
• پؽر ةەظنت ةە ةەهاسىێنانی ؼێٍاصی ڕٌٌنوشدنەٌەی ظەسنظڕاهێؾ ٌ ىەمەچەؼن ًەخعذنەڕٌٌی ةاةەدەهانذاٌ .گشنگیذان ةە الیەنی
چاپوشدنی خاو ٌ ةاةەدە گشنگەهان.
• هۆدایی ىەس ةەؼێى ةە پٌٍخذەیەهی گٍنظاٌ هۆدایی ةێر ,هە ةەئامانظەهانی ةەؼەهەٌە گشێذساةێر.
ٌ خٍێنذهاس ئامادەةواخ ةۆ ةەؼەهەی دٌادش هە دێر( .اًخٍاًذەً )81 :5114 ،ە ( مامٌیعی) 80 :5113 ,
ح  -هەڵطەنگاندنی هۆدایی ةەشەهان(پزضیارەهان) لە پەردىوهەهە دا
پێٍیعذە ةەَ ؼێٍەیە ٌەظف ةوشێر -:
• هۆدایی ىەس ةەؼێى پێى ةيێرنێر ةە هۆمەڵێى پشظیاسً ,ەةەس ڕۆؼنایی ئامانظە دایتەدییەهانی ةەؼەهە ,ةۆ ئەٌەی خٍێنذهاس دٍانای
خۆی ًێ ىەڵعەنگێنێر .
• داةەؼوشدنی پشظیاسەهان ةەپێی گشنگی ةاظەهانی ىەس ةەؼێى سێى ةخشێن ٌ .پشظیاسەهان ىەمەطۆس ٌ گؽذگیشةنٌ ٌ .اداڕێژساةن
ظەسطەَ الیەنەهانی فێشةٌٍن ًەخۆةگشێرٌٌ .ەاڵمی منٌٍنەیی ىەس پشظیاسێى ًە طێگەیەهی دیوەی هذێتەهە ىەةێر.
• پێٍەسێوی دیاسیوشاٌی فێشةٌٍن ةۆ دێپەڕانذنی ىەس ةەؼێى ةٌٍنی ىەةێر( .اًوتیعی)22 :5111 ،
خ  -هـاری هـىنەری (دەرهێنـان)
پێٍیعذە ةەؼێٍەیەهی گؽذی الیەنە ىٍنەسییەهانی پەسدٌٍن ةەَ طۆسە ةن -:
• ةایەخ ةذسێر ةە الیەنی ڕێوخعنت ٌ هاسە ىٍنەسییەهانٌ ،ەن گٍنظانذنی طۆس ٌ كەةاسەی نٌٍظین ًەگەو دایتەمتەنذی
خٍێنذهاسان ٌ رسٌؼذی ةاةەدەهە ٌ.خعذنە سٌٌی ةیشۆهە ظەسەهییەهان ةە نٌٍظینێوی ڕەنگاٌڕەنگ ٌ ةەسچاٌ( .یٌی، )021 :5112 ،
پێٍیعذە ؼاسەصایانی ةٍاسی صمان ًە نٌٍظینەٌەی ناٌەڕۆهی پەسدٌٍهەهە ٌ ڕێوخعذنیذا سۆڵی دیاسیان ىەةێر.
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• ٌێنە ٌ نەخؽە ٌ خؽذەهانی ناٌ پەسدٍهەهە ةە ڕٌٌنی ًەطێگەی گٍنظاٌدا داةرنێن ً .ەگەو ئامادەهشدنی هاظێذی دەنگی ٌ طانذای
فێشهاسی ٌ ةاةەدی پشۆگشاَ هشاٌ ٌ فٌیمی ڤیذیۆ ،ةەمەةەظذی یاسمەدیذانی خٍێنذهاس ًە ٌێناهشدنی ةیشۆهە دیۆسییەهان ٌ نضیى ةٍنەٌە
ًەدێگەیؽذنیٌ .پێٍیعذە ئەَ ئەسهە ةعپێشدسێر ةەپعپۆڕانی ئەَ ةٍاسە.
• ًەهۆدایی ىەسةەؼێوذا یان پەسدٌٍهەهەدا ًیعذێى ئامادە ةوشێر ةۆ صاساٌە ةەهاسىادٌٍەهان ةەپێی ڕیضةەنذی پیذی ئەةظەدی.
• ًە دەظپێوی پەسدٌٍهەهەدا ًیعذی ناٌەڕۆن (پێڕظر) ىەةێر ٌ.پەسدٌٍهەهە ةە ًیعذی ظەسچاٌە ةەهاسىادٌٍه ظٌٍد ًێ ٌەسگیشاٌەهان
هۆدایی ةێر.
• ًەظەس پەڕەی یەهەمی پەسدٌٍهەهە ناٌنیؽان ،ناٌی دانەسان ،خانەی چاپ ٌ ةاڵٌهشدنەٌە ،ؼٍێن ،ظاڵەهەی ةخشێذە ڕٌٌٌ .گشنگی
ةذسێر ةە ىەڵتژاسدنی طۆسی هاػەص ًە سٌٌی هٍاًێذی ٌ ةاؼییەٌە ،ىەسٌەىا ةەسگێوی گٍنظاٌ ةەؼێٍەیەن هە گٍصاسؼر ًە ناٌەڕۆهی
ةاةەدەهە ةواخ( .اًؽتٌی ( )36 :5111 ،ػٌغ) 05 : 5111 ,
 2-2لێوۆڵینەوەهانی پێشىو:
 1-2-2لێوۆڵینەوەهان
أ  -لێوۆڵینەوەی (العطيىي )1995،
ةە ناٌنیؽانی" ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهەهانی پەسٌەسدەی هۆمەاڵیەدی ٌنیؽذٌلنیً ،ە كۆناػی خٍێنذنی ةنەڕەدی ًە ئٍسدن ًە ةًس
ڕۆؼنایی ةنەمای هۆمەاڵیەدی"
ئامانظی ًێوۆڵینەٌەهە ةشیذی ةٌٍ ًە ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهەهانی پەسٌەسدەی هۆمەاڵیەدی ٌنیؽذٌلنی ,ةۆ ئەٌ مەةەظذە دٌٌ پێٍەس
ةەهاسىێرناةٌٍ ,یەهەمیان ةۆ ؼیوشدنەٌەی ناٌەڕۆهی پشۆگشامی پەسدٌٍهەهان ةەةەهاسىێنانی میذۆدی ٌەظفی ؼیواسی ٌ ،پێٍەسی
دٌٌەَ پێى ىادتٌٍ ًە ساپشظییەهی ( )22ةڕگەیی .هە طێتەطێوشا ةٌٍ ةەظەس ( )033مامۆظذادا ًە ىەسدٌٌ سەگەصی نێش ٌ مێ دا ،دٌادش
ئەنظامەهانی ًێوۆڵینەٌەهە ئەٌەی دەسخعر هە ژماسەیەهی صۆس ًە پێٍەسە ةنەڕەدییەهانی هۆمەاڵیەدی هە دیاسیوشاةٌٍن ًە
پەسدٌٍهەهان ةٌٍنیان ىەةٌٍ ،ةەدای تەخ ًە هذێتی پەسٌەسدەی نیؽذٌلنیذا ،ىەسٌەىا ئەنظامەهان ئەٌەیان دەسخعر هە طیاٌاصییەن
ىەةٌٍ ًە ڕٌٌی صانیاسییەهانی مامۆظذایان ةە ةەسژەٌەنذی سەگەصی نێشً ،ەهادێوذا ىیچ طیاٌاصییەن ًەنێٍان ىەسدٌٌ سەگەصدا نەةٌٍ
ًەڕٌٌی ؼاسەصایی ٌ ًێيادٌٍییان (.اًععٌٍي)00:0332 ,
ب  -لێوۆڵێنەوەی(الوىیوتی) 2017 ،
ئامانظی ًێوۆًێنەٌەهە ةشییذی ةٌٍ ًە ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهی پەسٌەسدەی هۆمەاڵیەدی ٌ نیؽذٌلنی ةۆ پۆًی چٍاسەمی ظەسەدایی
ًە ڕٌانگەی مامۆظذایانی پاسێضهای كشەیاخ ًە ٌاڵدی یەسەةی ظعٍدی ,ئامشاصی ةًکاسىیرناٌ ةشیذیی ةٌٍ ًە ساپشظیەن ڕاظذگۆیی ٌ
نەگۆسییەهەی ظاغ هشاةۆٌهٌ ,منٌٍنەهەی پێى ىادتٌٍ ًە( )011مامۆظذای ةاةەدی پەسٌەسدەی هۆمەاڵیەدی ٌ نیؽذٌلنیٌ ,ئەنظامەهانی
ًێوۆڵێنەٌەهە دەسیخعذتٌٍ هە ةڕیاسەهانی مامۆظذیانی ةاةەدەهە ةە ؼیاٌی ًە ئاظذێوی ةەسصدا ةٌٍ ظەةاسەخ ةە ةٍاسەهانی پێويادەی
پەسدٌٍهەهەٌ,ىیچ طیاٌاصییەن نەةٌٍ ًەمەڕ ئەنظامەکً ةە پێی گۆڕاٌی ڕەگەص( اًوٍیوتی)18 :5101 ,
خ  -لێوۆڵینەوەی (العنشی) 2006,
ئامانظی ًێوۆڵینەٌەهە ةشییذی ةٌٍ ًە ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی نۆیەَ ًە دەٌڵەدی هٍهیرً ,ە مًڕ
ڕۆؼنایی پێٍسە ىاٌچەسخەهان ,هە دەةێر ًە پەسدٌٍهە خٍێنذنگًییًکانذا ةٌٍنیان ىەةێرٌ .هاسایی پەسدٌٍهەهە ًە ةەؼذاسی هشدنی
خٍێنذهاسان ًە ناٌەسۆن ٌ چاالهیەهانی طگە ًە گەؼەظەنذنی دٍانا ًٌێيادٌٍیە طۆساٌطۆسەهانیانٌ ,منٌٍنەهەی ةشیذیی ةٌٍ ًە
پەسدٌٍهی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانٌ ،ئامشاصەهە ی ةشیذیی ةٌٍ ًەفۆسمێى ةۆ ىەڵعەنگانذن ,هە پێويادتٌٍ ًە ( )41ةڕگە ,طگە ًە
ةەهاسىێنانی ىاٌهێؽەی سۆمی ( )Romey Formulaةۆ ىەژماسهشدنی ىاٌهۆڵوەی ةەؼذاسی هشدنی خٍێنذهاس ًە پەسدٌٍهەهەداًٌ ,ە
گشنگرتین ئەنظامەهانی ًێوۆڵێنەٌەهە  :ةٌٍنی طیاٌاصی ًە سادەی پێشەٌهشدنی پێٍەسەهانی پەسدٌٍهی كٍداةخانەیی ةاػ ًە پێويادەهان
یان ةٍاسەهانی پەسدٌٍهەهەداٌ ,ةٍاسی دەسىێنانی ىٍنەسی ةە پٌەی یەهەَ ىادٌٍە ٌ ,ةٍاسی ناٌەسۆن ةە پٌەی دٌٌەَ  ٌ ,ةٍاسی
ىۆیەهانی فێشهشدن ٌ چاالهییەهان ةە پٌەی ظێیەَ ٌ ,دٌادش ةٍاسەهانی دیوە ,طگە ًە الٌاصی پەسدٌٍهەهە ًە مەڕ ةەؼذاسی هشدنی
خٍێنذهاس ًە ؼێٍاصی خعذنەسٌٌی ناٌەسۆهی پەسدٌٍهەهە ٌ ىۆیەهانی فێشهشدن ٌ چاالهییەهان ٌ پٍخذەی ةەؼەهانی.
(اًعنضی )11:5116،پ  -لێوۆڵێنەوەی (ةزۆفی) 2005,
ئامانظی ًێوۆڵێنەٌەهە ةشییذی ةٌٍ ًە ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهی ةاةەدەهۆمەاڵیەدیەهانی كۆناػی ظەسەدایی ًە ٌاڵدە یەگشدٌٍەهانی
ئەمشیواٌ ,طەخر هشاةٌٍ ًە ظەس ةٍاسەهانی  :ئامانظەهان ,ناٌەسۆن ,ؼێٍاصی خعذنەڕٌٌ ,ىۆیەهانی فێشهشدن  ,چاالهی ٌ ساىێنان,
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ٌىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهەهە ٌ ,ئەنظامەهانی ًێوۆًێنەٌەهە دەسیخعذتٌٍ هە :ئامانظەهان ةە ؼێٍاصی سەفذاسی دانەسێژساٌن ٌ ,صیادش
طەخر هشاةٌٍ ًە ظەس ئاظذە نضمەهانٌ ,ةایەخ نەدساةٌٍ ةە ئاظذە ةەسصەهان ٌەن ؼیوشدنەٌە ٌ پێويێنان ٌ ىەڵعەنگانذن.
ةًاڵَ ظەةاسەخ ةە ناٌەسۆن صیادش ةایًخ دساةٌٍ ةە ڕاظذیەهان ٌ ,ةایەخ دساةٌٍ ةە ىەسدٌٌ ةاةەدی مێژٌٌ ٌ طٍگشافیا نەن صانعذە
هۆمەالیەدییەهان ةەؼێٍەیً کی گؽذی ٌ .ناٌەسۆهەهە ةەؼیٍەی ًۆطێوی ٌ دەٌاٌهاسی ڕێونەخشاةٌٌٌٍ ,ڕەچاٌی گەؼەنذنی ةیشۆهەی
ڕەخنەیی الی خٍێنذهاسان دێذا نەهشاةٌٍ ,ىًسچی پًیٍهنذی ىًةٌٍ ةً ىۆیەهانی فێشهشدن ٌچاالهییەهان ىەمەطۆس ٌهاسا ٌ ظەسنع
ڕاهێؾ ةٌٍنً .ە (اًوٍیوتی) 12 :5101 ,
 5-5-5سادەی ظٌٍد ٌەسگشدن ًە ًێوۆڵێنەٌەهانی پێؽٌٍ
ىەسدٌٌ دٍێژەس ظٌٍدیان ةینیٍە ًە ًێوۆڵێنەٌەهانی پێؽرت ًە ىەنذێ ةٍاسدا ٌەن:
 دەظذوەٌدنی پێٍەسەهانی پەسدٌٍهی خٍێنذنگًیی ظەسهەٌدٌٍ ٌ ،پێؽینەی دیۆسی ًێوۆًێنەٌەهان ,طگە ًە ڕێواسەهان ٌ ؼێٍاصیئامادەهشدنی ئامشاصەهان ٌ چۆنیەدی دەسىێنانی ئەنظامەهان .
 0 -8پشۆگشامی دٍێژینەٌە
ةە پێی رسٌؼذی ةاةەدی دٍێژینەٌەهە ٌ ئامانظەهانی ,میذۆدی ٌەظفی ڕٌپێٍی ةەهاس ىێرنا ,ةۆ ئەنظامذانی دٍێژینەٌەهە.
 5-8هۆمەڵگەهانی دٍێژینەٌەهە :
ةە پێی ئامانظەهانی دٍێژینەٌەهە ,هۆمەڵگەهانی پێى دێر ًەمانەی خٍاسەٌە :
 : 0-5-8هۆمەڵگەی مامۆظذایانی ةاةەدەهۆمەاڵیەدییەهان
ةشیذیە ًە ىەمٌٍ ئەٌ مامۆظذایانەی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی دەڵێنەٌە ةە پێی پەسدٍهەهەیً ٌ ,ە ىەسدٌٌ
ڕەگەصی نێش ٌ مێ ًە ظنٍسی ةەڕێٍەةەسایەدی ىەسدٌٌ پەسٌەسدەی ڕۆژىەاڵخ ٌ ڕۆژئاٌا هە هۆی ژماسەیان ةشیذیە ًە ( )0514مامۆظذا،
ةە پێی ئەٌ ئاماسانەی ًە ىەسدٌٌ ةەڕێٍەةەسایەدی پەسٌەسدەی ڕۆىەاڵخ ٌ ڕۆژئاٌای ظٌێٌلنی یەٌە ةەدەظذٌلن گەیؽذٌٍە ،ةۆ ظاڵی
خٍێنذنی (ٌ )5103 -5102ەن ئەٌەی ًە خؽذەی ژماسە (  ) 0دا ٌسدەهاسیەهانیان سٌٌنوشاٌەدەٌە.

خشذەی ( ) 1
هۆمەڵگەی دىێژینەوەهە لە مامۆضذایانی(ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهان) ی پۆلی پێنجەم لە خىێندنگە ةنەڕەدیەهانی شاری
ضلێامنی ةۆ ضاڵی خىێندنی () 2019 - 2018

2-2-3
هۆمەڵگەی
دىێژینەوەهە لە شارەسایانی ةىاری هىنەری وێنەهێشان
ئەَ هۆمەڵگەیە ظەسطەَ ئەٌ مامۆظذایانە دەگشێذەٌە ,هە پعپۆس ٌ ؼاسەصان ًە ةٍاسی ىٍنەسی ٌێنەهێؽانٌ ,دیاضاین ٌ خااٌەن
ةڕٌانامەی دهذٍسان یان ماظذەسً ,ە دەسچٍانی ةەؼی ؼێٍەهاسی ,یاان ةەؼای پەسٌەسدەی ىاٍنەسی ,هە ًە چٍاسچێاٍەی داَ ٌدەصگاا
فێشهاسییەهانی ىەسێمی هٍسدظذان دامەصساٌن ,یاخٍد دانەمەصساٌن ,ةێ گۆمان ىەژماسهشدن ٌ پێذانی دادای ٌسد دەسةاسەی ژماسەهەیان
هاسێوی ئاظان نیە ,ةۆیە دەدٍانین ةڵێین ظنٍسی ژماسەهەیان هشاٌەیە.
 8-5-8هۆمەڵگەی دٍێژینەٌەهە ًە ؼاسەصایانی صانعذی نەخؽەهێؽان
ئەَ هۆمەڵگەیەػ ةشیذییە ًە ظەسطەَ ئەٌ مامۆظذایانەی هە ؼاسەصاییان ىەیە ًە صانعذی نەخؽەهێؽانٌ ,خااٌەنی ةڕٌاناامەی
دهذٍسان یان ماظذەس ًە ةٍاسی صانعذی طیٍگشافیا ,هە ًە صانوۆ ٌ داَ ٌدەصگا فێشهاسییەهاانی ىەسێمای هٍسدظاذان دامەصساٌن ,یااخٍد
دانەمەصساٌنٌ ,ە ئەمانیؾ ىەژماسهشدنیان ٌ پێذانی دادای ٌسد دەسةاسەی ژماسەهەیان هاسێوی ئاظان نیە ,ةۆیە دیعانەٌە دەدٍانین ةٌێن
ظنٍسی ژماسەهەیان هشاٌەیە.
 8 -8منٌٍنەهانی دٍێژینەٌەهە :
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ةە پێی هۆمەڵگەهانی دٍێژینەٌەهە ,منٌٍنەهانی پێى دێر ًە مانەی خٍاسەٌە:
 1-3-3منىونەی مامۆضذایانی ةاةەدەهۆمەاڵیەدییەهان
ىەسدٌٌ دٍێژەس ةە پێی دایتەمتەنذیەهانی هۆمەڵگەی مامۆظذایانی دٍێژینەٌەهە ,ىەظاذان ةە ىەڵتژاسدنای( )051مامۆظاذا ًە
ىەسدٌٌ ڕەگەصی نێش ٌ مێ ًە هۆمەڵگەهە ,ةەسێژەی (  ) % 01ةە ؼێٍاصی منٌٍنەی چینی سێژەیی ىەڕەمەهیٌ ,ەن ئەٌەی ًە خؽذەی
( ٌ )5سدەهاسیەهانیان خشاٌەدەسٌٌ.
خشذەی ( ) 2
منىونەی دىێژینەوەهە لە مامۆضذایانی(ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهان) ی پۆلی پێنجەم لە خىێندنگە ةنەڕەدیەهانی شاری
ضلێامنی ةۆ ضاڵی خىێندنی ( ) 2019 - 2018ةە پێی ڕەگەس

 2-3-3منىونەی شارەسایان لە ةىاری هىنەری وێنەهێشان
ىەسدٌٌ دٍێژەس ىەظذان ةە ىەڵتژاسدنی مامۆظذایانی پعپۆس ًە ةٍاسی پەسٌەسدەی ىٍنەسی ًە ةەؼی پەسٌەسدەی ىٍنەسی هۆًێظی
پەسٌەسدەی ةنەڕەدی ظەس ةە صانوۆی ظٌێٌلنی ,ةە ؼێٍاصی مەةەظذی ٌەن منٌٍنەیەهی كەظذەنی ( العینح اللصدیح) ةۆ ئەٌەی ىەظنت
ةە ىەڵعەنگانذنی ٌێنە فێشهاسییەهانی نێٍ پەسدٌٍهی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ًە سٌٌی ىٍنەسییەٌە ,ةە ىۆی
ئەٌەی ؼاسەصایی ئەهادیمیان ىەیە ًە ةٍاسەهانی ىٍنەسی ٌێنەهێؽان ٌ ,ىٍنەسی دیضاین ٌ ىۆیەهانی دەهنۆًۆطیای فێشهشدن
ٌةنەماهانی پەسٌەسدەٌ فێشهشدن ٌ دەسٌٌنناظی ٌ ,ةە ٌ پێیە ئەمان صیادش ؼایعذەن ةۆ ىەڵعەنگانذنی ٌێنەهانی ناٌ پەسدٌٍهە ٌ
ژماسەیان ةشیذییە ًە ( )1مامۆظذا  ,هە صانیاسییەهانیان ًە خؽذەی ژماسە (  ) 8خشاٌەدەٌە سٌٌ .
خشذەی ()3
منىونەی دىێژینەوەهە لە مامۆضذیانی پطپۆر وشارەسا لە ةىاری هىنەری وێنەهێشاندا

 3-3-3منٌٍنەی دٍێژینەٌەهە ًە مامۆظذایانی ؼاسەصا ًە ةٍاسی صانعذی نەخؽەهێؽان
ىەسٌەىااا ىەسدٌٌ دااٍێژەس ىەظااذان ةە ىەڵیژاسدناای مامۆظااذایانی پعااپۆس ًە ةااٍاسی صانعااذی طیۆگشافیااا ًە ةەؼاای صانعااذە
هۆمەاڵیەدییەهانی هۆًێظی پەسٌەسدەی ةنەڕەدی ظەس ةە صانوۆی ظٌێٌلنی ,ةە ؼێٍاصی مەةەظذی ٌەن مناٌٍنەیەهی كەظاذەنی (العینـح
اللصدیح ) ةاۆ ئەٌەی ىەظانت ةە ىەڵعاەنگانذنی نەخؽاە فێشهاسییەهاانی نێاٍ پەسداٌٍهی ةااةەدە هۆمەڵەالیەدییەهاانی پاۆًی پێنظەمای
ةنەڕەدیً ,ە سٌٌٌی صانعذی نەخؽەهێؽاانەٌە ,ةەىاۆی ئەٌەی ؼااسەصایی ئەهادیمیاان ىەیە ًەَ ةاٍاسەدا ٌ ,ژماسەیاان ةاشیذییە ًە ()2
مامۆظذا  ٌ ,صانیاسییەهانیان ةە ٌ ؼێٍەیە هە ًە خؽذەی ( )4خشاٌەدەٌە ڕٌٌ .
خشذەی ()4
منىونەی دىێژینەوەهە لە مامۆضذیانی شارەسا لە ةىاری سانطذی نەخشەهێشان

 4-8ئامشاصەهانی دٍێژینەٌەهە:
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ةە پێی ئامانظەهانی دٍێژینەٌەهەً ٌ ,ەپێناٌ هۆهشدنەٌەی صانیاسی ًە ىەسظێ منٌٍنەی دٍێژینەٌەهە ,ظێ طۆس ًە ڕاپشظی ئامادەهشا
ةەَ ؼێٍەیەی الی خٍاسەٌە:
 : 0-4-8ساپشظی ةۆ مامۆظذایانی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی
ةەمەةەظااذی ىەڵعااەنگانذنی پەسدااٌٍهی ةاةەدەهۆمەاڵ یەدییەهااانی پااۆًی پێنظەماای ةنەڕەداایً ,ە الیەن منااٌٍنەی دااٍێژینەٌەهە
ًەمامۆظذایانی ةاةەدەهە ًەسٌٌی صانعذی ٌ پەسٌەسدەییەٌە ,ىەسدٌٌ دٍێژەس ىەظذان ةەئامادەهشنی ڕاپشظیەن ةاۆ ئەٌ مەةەظاذە پااػ
هۆهشنەٌەی صانیاسی ًە ظەسچاٌە پەسٌەسدەیەهان دەسةاسەی چۆنیەدی ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهی خٍێنذنگًیی ,طگە ًە ظٌٍد ٌەسگاشدن
ًە ئامشاصە ئامادەهشاٌەهانی دٍێژینەٌەهانی پێؽرت ٌ ,ةەپێی ناٌەسۆهی پەسدٌٍهی ةاةەدەهۆمەاڵیەدیەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ,هە پێى
دێر ًە( دەكی ناٌەڕۆهی ةاةەدەهان ،ساىێنان ٌ چاالهی ٌ هۆمەًێک ٌێانە ٌ نەخؽاە ).ىەسدٌٌ داٍێژەس ىەظاذان ةە دسٌظار هشدنای
ئامشاصهکً هە پێى ىادتٌٍ ًە ( )43ةڕگەی داةەؼوشاٌ ةەظەس(  )2دەٌەسداٌ ،ەن ئەٌەی ًە خؽذەی ژماسە ( )2خشاٌەدەڕٌٌ:

خشذەی ( ) 5
دەوەر و ةڕگەهانی راپزضی دایتەخ ةەهەڵطەنگاندنی ناوەرۆهی پەردىوهی ةاةەدەهۆمەالیەدییەهان لەرووی سانطذی و
پەروەردەییدا لە ڕوانگەی مامۆضذاهانەوە

 5-4-8ساپشظی ةۆ ٌؼاسەصایان ًە ةٍاسی ىٍنەسی ٌێنەهێؽان
ةەمەةەظااذی ىەڵعااەنگانذنی ٌێاانە فێشهاسییەهااانی نێااٍ پەسدااٌٍهی ةاةەدەهۆمەالیەدییەهااانی پااۆًی پێنظەم ای ةنەڕەداایً ,ە الیەن
ؼاااسەصایان ًە ةااٍاسی ىااٍنەسی ٌێنەهێؽااان  ,ىەظااذاین ةەئامااادەهشنی ڕاپشظاایەن ،ئەٌەػ پاااػ هااۆهشنەٌەی صانیاااسی ًە ظااەسچاٌە
پەسٌەسدەیەهان دەسةاسەی چاۆنیەدی ىەڵعاەنگانذنی پەسداٌٍهی خٍێنذنگاًیی ,طاگە ًە ظاٌٍد ٌەسگاشدن ًە ئاامشاصە ئامادەهشاٌەهاانی
دٍێژینەٌەهانی پ ێؽرتٌ ٌ ,ەسگشدنی ڕاٌةۆچٌٍنی ژماسەیەن ًە مامۆظذایانی ؼاسەصا ًەَ ةٍاسەدا هە پێاى ىاادتٌٍن ًە (  ) 8مامۆظاذا (
پاؼوۆ ) 0 :ةە پێی ساپشظیەهی هشاٌەی ئامادەهشاٌ ةۆ ئەٌ مەةەظذە .
 8 -4-8ساپشظی ةۆ ؼاسەصایان ًە ةٍاسی صانعذی نەخؽەهێؽان
ةەمەةەظذی ىەڵعەنگانذنی نە خؽە فێشهاسییەهانی نێاٍ پەسداٌٍهەهەً ,ە الیەن ؼااسەصایان ًەَ ةاٍاسەدا ,ةەىەماان ىەنگاٌەهاانی
ئامادەهشدنی ساپشظی دٌٌەَ ,ىەظذاین ةەئاماادەهشنی ڕاپشظایەن ةاۆ ئەٌ مەةەظاذە ,ةاێظگە ًە ٌەسگشدنای ڕاٌةۆچاٌٍنی ژمااسەیەن ًە
مامۆظذایانی پعپۆس ًە ةٍاسی صانعذی طیۆگشافیا هەپێى ىادتٌٍن ًە (  ) 8مامۆظذا( پاؼوۆ ) 0 :ةە پێی ساپشظیەهی هشاٌەی ئاماادەهشاٌ
ةۆ ئەٌمەةەظذە .
 4 -4 -8ڕاظذگۆیی ئامشاصەهان
ةەمەةەظذی دڵنیا ةٌٍن ًە ڕاظذی ٌ دسٌظذی دەٌەسٌ ةڕگەهانی ىەس ظێ ساپشظیەهە ،ىەسدٌٌ دٍێژەس ىەظذان ةە ئاماادەهشدنی ظاێ
ساپشظی داخشاٌ ةۆیانٌ ,منایؾ هشان ةە ظەس ؼاسەصایان ةەَ ؼێٍەیًی الی خٍاسەٌە:
أ  -ظەةاسەخ ةە ساپشظی یەهەَ خشایە ةەسدەظذی ژماسەیەن ًە مامۆظذایانی ؼاسەصا ًە ةٍاسەهانی پەسٌەسدە ٌ دەسٌٌنضانای ٌ ڕێگاهاانی
ٌدنەٌەی صانعذە هۆمەاڵیەدییەهان ,هە پێى ىادتٌٍن ًە ( )1مامۆظذا ( ,پاؼوۆ ٌ ) 0 :ةەیێای ڕاٌ ةۆچٌٍنیاان ,ىەظاذان ةە الةشدنای ()2
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ةڕگە ةە ىۆی نەگٍنظانذن یا خٍد دٌٌةاسە ةٌٍنەیان ,طاگە ًە دەظاذواسیوشدنی ىەناذێک ةاڕگە ًە سٌٌی داڕؼاذنی صماانەٌانیەٌەًٌ .ە
هۆداییذا ساپشظیەهە پێى ىاخ ًە ( )2دەٌەسٌ ( )43ةڕگە.
ب  -ظەةاسەخ ةە ڕاپشظای دٌٌەَ خاشایە ةەسدەظاذی ( )8مامۆظاذای ؼااسەصا ٌپعاپۆس ًە ةاٍاسی ىاٍنەسی ٌێنەهێؽاان ٌپەسٌەسدەی
ىٍنەسی ٌ سێگاهانی ٌٌدنەٌەی ىٍنەس (,پاؼوۆٌ ) 0 :ةەپێی ڕاٌةۆچٌٍنیان ىەظاذاین ةە صیاادهشدنی( )5ةاڕگە ,ةاێظگە ًە ئااٌێذەهشدنی
چەنذ ةڕگەیەن ًە گەو یەهرتداًٌ ,ە هۆدایذا ساپشظیەهە پێى ىاخ ًە ( )2ةڕگە ٌەن پێٍەسٌ ,ةشیذی ةٌٍن ًەمانە .
أ  -ؼێٍاصی ةەسطەظذەهشدنی ٌێنەهەٌ :اكعی ( ةیرناٌی ) یاان گٍصاسؼاذی (خاٍدی ) ب  -ڕەنگەهاانی ٌێانەهە خ ٌٌ -سدی چااةوشدن
ٌێنەهە پ  -دەهنیوی دسٌظذوشدنی ٌێنەهە ( فۆدۆگشافی ,ىێڵواسی ٌ ,ێنەهێؽان ةە ڕەنگ  ,گشافیى ...ىذاذ ) ض  -پەیٍەناذی ٌێانەهە ةە
ناٌەسۆهی ةاةەدەهە غ  -كەةاسەی ٌێنەهە خ  -ؼٍێنی ٌێنەهە ًە ناٌ الپەسەهەدا د  -ؼێٍاصی دەسىێنانی ٌێنەهە ٌ .منشەی دەسخانوشاٌ ةاۆ
ىەس ةڕگەیەن ةشیذی ةٌٍ ًە ظێ منشە ٌەن ةەسصدشین منشەٌ ,ىەڵعًنگێنەس ةۆی ىەیە (  0یان  5یاان  ) 8مناشە داةنێار ةەساماتەس ىەس
ةڕگەیەن ةەپێی منشەی ؼایعذەةٌٍنی.
خ  -ظەةاسەخ ةە ساپشظی ظێیەَ  ,ةە ىەمان ؼێٍە خشایە ةەسدەظذی (  ) 8مامۆظذای ؼاسەصا ًە ةٍاسی صانعذی نەخؽەهێؽان (پاؼاوۆ
ٌ ,)0:ةەپێی ڕاٌةۆچٌٍنیان ,ىەظذان ةە الةشدنی(  ) 8ةڕگە ةە ىۆی نەگٍنظانذنیانەٌەًٌ ,ە هۆدایذا ساپشظیەهە پێى ىاخ ًە ( )3ةڕگە .هە
ةشیذی ةٌٍن ًە ًەمانە(:أ -دیاسدەی نەخؽەهان .ب -ڕەنگی رسٌؼذی نەخؽەهان .خ -نٍظینەهانی ناٌ نەخؽەهان .پ -فۆنذی نٍظاینی
دیاسدەهانی ظەس نەخؽەهە .ض -ؼێٍە ٌ كەةاسەی دیاسدەهانی ظەس نەخؽەهە .غ  -ناٌنیؽانی ظاەسەهی دیاسدەهاانی نااٌ نەخؽاەهە.خ -
كەةاااسەی گؽااذی نەخؽااەهە .د  -ؼااێٍاصی سێوخعااذنی نەخؽااەهان ًە ناااٌ الپەڕەهەدا .و-سەگەصە ظااەسەهییەهانی ظااەس نەخؽااەهە
ٌەن(ناٌنیؽان ،هٌیٌی نەخؽە) ٌ .ةەىەمان ؼێٍەی ڕاپشظی دٌٌەَ منشەی ىەڵعەنگانذنیان ةۆ دەسخانوشا.
 2-4-3نەگۆسی ئااامشاصەهان:
مەةەظر ًە نەگۆسی یان طێگیشی ئامشاص ئەٌەیە ,هەپێٍیعذە ئەنظامەهەی نەگۆڕ ةێر ٌ ,ىەمان ئەنظاَ ةذاخ ةەدەظذەٌە ًەهادی
طی ةەطێوشدنی ةۆ چەنذین طاس (یالَ  ،)52 : 5116 ,ةۆ ىەس ظێ ساپشظیەهەی دٍێژێنەٌەهە ,ىااٌهۆڵوەی نەگۆسییاان دەسىێارنا ةەَ
ؼێٍەی الی خٍاسەٌە:
أ  -ظەةاسەخ ةە ساپشظی یەهەَ ؼێٍاصی دٌٌةاسە هشدنەٌەی طێ ةەطێ هشدن ةەهاسىێرنا ةۆ دەسىێنانی نەگۆڕیەهەی ,ئەٌەػ ًە سێگای
داةەػ هشدنی (ٌ ) 81ێنە ًە ساپشظیەهە ةەظەس منٌٍنەیەن ًە مامۆظذایانی (ةااةەدە هۆمەاڵیەدییەهاان) ی كۆنااػی پێنظەمای ةنەڕەدای,
ةەدەس ًە منٌٍنە ظەسەهیەهەی دٍێژینەٌەهە ,هە ژماسەیان پێى ىادتٌٍ ًە ( )81مامۆظذا ,ئەٌەػ ًە ڕێوەٌدی ( )5102/05/ 01 -02ةاۆ
طاسی یەهەٌَ ,دٌای ٌەسگشدنەٌەیشاپشظیەهانٌ ,پاػ دێپەسةٌٍنی دٌٌ ىەفذە ةەظەس داةەؼوشدنی یەهەَ ىەسدٌٌ دٍێژەس ىەظذان ةە
دٌٌةاسە داةەؼوشدنی (ٌ )81ێنەی دیوە ًە ساپشظیەهە ,ةەظەس ىەمان مامۆظاذایانی مناٌٍنەهەً ,ە سێوەٌدای ( ٌ ,)5103/0/ 1 – 2پااػ
ةەدااڵوشدنەٌەی داداهاان ٌدەسىێناانی ىااٌهۆڵوەی نەگاۆسی ةە ةەهاسىێناانی ىاٌهێؽاەی پێشظاۆن ةاۆ (معامـ ارردتـا ) دەسهەٌخ هە
ةەىاااهەی ةااشییذیە ًە ( ٌ ) 1.24ئەمەػ ةەىااایەهی ةەسص ٌؼاایاٌە ,ةەٌەػ ساپشظاایەهە ئامااادەهشا ةەؼااێٍەی هۆدااایی ٌەن ئەٌەی ًە (
پاؼوۆی  )5 :ىادٌٍە  .ةەمەةەظذی طێ ةە طێ هشدنی ةە ظەس مامۆظذایانی منٌٍنە ظەسەهیەهەی دٍێژینەٌەهە .
ب  -ظەةاسەخ ةەساپشظی دٌٌەَ دایتەخ ةەپعپۆسان ٌؼاسەصایان ًە ةٍاسی ىٍنەسی ٌێنەهێؽانٌ ,ڕاپشظی ظێیەَ دایتەخ ةە پعپۆسان
ٌؼ اسەصایان ًە ةٍاسی صانعذی طیۆگشافیا ,ؼێٍاصی ڕێژەی ڕیوەٌدن ًە نێٍان ىەڵعەنگێنەسان ةەهااسىێرنا ,ةاۆ دەسىێناانی ىااٌهۆڵوەی
نەگۆسی ىەسدٌٌ ڕاپشظیەهە ,ئەٌەػ ًە سێگای داةەؼوشدنی( ٌ ) 2ێنەی ىەڵتژێشدساٌ ةە ؼێٍەیەهی ىەڕەمەهی ً ,ە ٌێنە فێشهاسییەهانی
نێٍ پەسدٌٍهی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدی ,ةەظەس ظێ مامۆظذای پعپۆس ًەةٍاسی ىٍنەسی ٌێنەهێؽان ( پاؼوۆی
 )0 :ةە ةێ ئەٌەی ئاگایان ًە یەن ةێر ,ةۆ ئەٌەی ىەظنت ةە ؼیوشدنەٌەٌ ىەڵعەنگانذنی ٌێنەهان ةەپێی ئامشاصە ئامادەهشاٌەهە ةۆ ئەٌ
مەةەظذەٌ ,ةەىەمان ؼێٍە (  ) 8نەخؽەًە نەخؽەهانی نێٍ پەسدٍهەهە ,داةەؼاوشا ةەظاەس (  ) 8مامۆظاذای پعاپۆس ًە ةاٍاسی صانعاذە
هۆمەاڵیەدییەهان ( پاؼوۆ ) 0 :ةۆ ئەٌەی ىەظنت ةە ىەڵعەنگانذنی نەخؽەهان ةەپێی ئامشاصە ئامادەهشاٌەهە ةۆ ئەَ مەةەظذەٌ ,پااػ
هۆهشدنەٌەی ڕاپشظیەهان ٌ ةەداڵوشدنەٌەی داداهان ٌ مامەڵەهشدنیان ًە ڕٌٌی ئاماسەٌە ً ,ەسێگای ةەهاسىێناانی ىاٌهێؽاەی ( هاۆپەس ,
 ) Cooperةۆ ڕێژەی سێوەٌٌدن ,دەسهەٌخ ڕێاژەی ڕێوەٌٌدان ًە نیاٍان ىەڵعاێنگەسەهان ةەٌ ؼاێٍە ةاٌٍ هە ًە خؽاذەی ژمااسە ()6
خشاٌەدەڕٌٌ
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خشذەی ()6
هاوهۆڵوەی نەگۆڕی ةۆ هەردوو ڕاپزضی دووەم وضێیەم

(
ٌەن ئەٌەی ًە خؽذەی ( ) 6دەسهەٌێر دێوشای سێژەی سێوەٌٌدن ًە نێٍان ىەڵعەنگێنەسانی داایتەخ ةە ٌێنەهاان ةاشیذییە ًە
 ٌ )% 23.88ةۆ ىەڵعەنگێنەسانی دایتەخ ةە نەخؽەهان ةشیذییە ًە ( ٌ ) % 30.66ةێ گۆمان سێژەهاان ةەسصن ٌطێگاای دڵنیااةٌٍننً ,ە
مەڕ نەگۆسی ڕاپشظەهانٌ ,ةەٌ ؼێٍەیە ىەسدٌٌ ڕاپشظیەهە ,ئاماادەهشان ةەؼاێٍەی هۆداایی ٌەن ئەٌەی ًە ىەسدٌٌ پاؼاوۆی (ٌ )8
( )4ىادٌٍە .ةە مەةەظذی طێ ةەطێ هشدنیان ةەظەس ىەسدٌٌ منٌٍنە ظەسەهییەهەی دٍێژینەٌەهە.
 5 -3طێتەطێوشدنی ئامشاصەهە:
پاػ دڵنیا ةٌٍن ًە ڕاظذگۆیی ٌنەگۆسی ئامشاصەهان ٌئامادەهشدنیان ةە ؼاێٍەی هۆداایی  ,ىەسدٌٌ داٍێژەس ًە میاانەی دٌٌىەفاذەدا,
ٌادە ًە (  ) 5103 / 0 / 50 - 2ىەظذان ةە داةەػ هشدنی ٌێنەی ساپشظیەهان ,ةەظاەس ىەسظاێ مناٌٍنە ظاەسەهیەهانی داٍێژینەٌەهە,
ٌەن ئەٌەی پێؽرت ئاماژەمان پێ هاشدٌٌن ,هە پێوياادتٌٍ ًە ( )051مامۆظاذای ةاةەدەهۆمەاڵیەدییواان ٌ (  ) 1مامۆظاذای ؼااسەصا ًە
ةاٍاسی ىاٍنەسی ٌێنەهێؽااان ٌ پەسٌەسدەی ىاٍنەسی ٌ ( )2مامۆظاذای ؼاااسەصا ًە ةاٍاسی صانعاذی نەخؽااە هێؽاانذا ( ,پاؼااوۆٌ ) 2 :
دٌادااشیؾ دەظااذوشا ةە هۆهشدنەٌەیااان ٌ پاؼااان ةەداااڵوشدنەٌە ٌ ؼاایوشنەٌەی ىەسیەن ًە ةڕگەهااانی ساپشظاایەهان ًە ڕٌٌی ئامااسەٌە,
ًەسێگای ةەهاسىێنانی ئامشاصە ئاماسییە گٍنظاٌەهان ,ةە مەةەظذی دەسىێنانی ئەنظامەهانی دٍێژینەٌەهە.
 6 -3ئامشاصە ئاماسییە ةەهاسىێرناٌەهان :
ةەمەةەظذی ئەنظامذانی دٍێژینەٌەهە ئەَ ئامشاصە ئاماسیانەی الی خٍاسەٌە ةەهاس ىێرنا :
أ  -ىاٌهێؽەی پیشظٍن -:ةۆ دەسى ێنانی نەگاۆڕی ساپشظای یەهەَ داایتەخ ةە مامۆظاذایانی ةااةەدە هۆمەاڵیەدییەهاانی پاۆًی پێنظەمای
ةنەڕەدی( .اًظادسی)522 :5111 ،
ب  -ناٌەنذی ؼیاٌ ٌ هێؽەی ظەدی -:ةۆ ؼیوشدنەٌە ٌ دەسىێنانی ئەنظامی ىەس ةڕگەیەن ًەةڕگەهانی ساپشظی یەهەَ.
(صربي)016 :5116،
خ  -هاوهێشەی هىپەر ( ) Cooper
ةۆ دەسىێنانی ةەىای ىاٌهۆڵوەی نەگۆسی ىەسدٌٌ ساپشظی دٌٌەَ ٌ ظێیەَ .
ژماسەی ڕێوەٌدن
ڕێژەی ڕێوەٌٌدن = ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا × 011
( اًتيشصی ) 25:0323 ,
ژماسەی سێوەٌدن  +ژماسەی ڕێنەهەٌدن

1 -4خعذنەڕٌٌ ٌ ؼیوشدنەٌەی ئەنظامەهان
 1-1-4ئەنجامەهانی ئامانجی یەهەم
ظەةاسەخ ةە ئەنظامی ئەَ ئاماانظە هە ةشیذای ةاٌٍ ًە (ىەڵعاەنگانذنی پەسداٌٍهی ةااةەدە هۆمەاڵیەدییەهاانی ةڕیاسًێاذساٌ ةەظاەس
خٍێنذهاسانی پۆًی پێنظەمای ةنەڕەدای ًە خٍێناذنگاهانی ىەسێمای هٍسدظاذانً ،ە ڕٌٌی پەسٌەسدەیای ٌ فێشهاشدنەٌەٌەً ,ە ڕٌاناگەی
مامۆظذایانی ةاةەدەهەٌە) .
طێاای ئاماااژەیە پەسدااٌٍهە دٌٌ پێويااادەی ظااەسەهی دێااذا نەةااٌٍ ( پێؽااەهی ٌ ئامانظەهااان ) هە مەسطە ًە ىەمااٌٍ پەسدااٌٍهێوی
خٍێنذنگەیی ةٌٍنیان ىەةێرٌ .ئەمە خۆی ًە خۆیذا یەهێوە ًە هەَ ٌهٍسدیەهانی پەسدٍهەهە .هە پێٍیعذە چان ةوشێر.

Supplementary Vol.23, No.3, 2019

109

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102

پااػ ؼاایوشدنەٌەی ٌەاڵماای مامۆظااذایانی منااٌٍنەی دااٍێژینەٌەهە دااایتەخ ةە دەٌەس ٌ ةڕگەهااانی ساپشظاای ئەَ ئامااانظەً ,ە سێگااای
ةەه اسىێنانی ىاٌهێؽەی ( ناٌەنذی ژمێشەیی ) ةە پێی ڕەىەنذەهانی ساپشظیەهە( ةەڵای  ,دااسادەیەن  ,نەخێاش ) ٌ پێاذانی (  ) 8مناشە ةاۆ
سەىەنذی یەهەَ ٌ(  ) 5منشە ةۆ ڕەىەنذی دٌٌەَ ٌ(  ) 0منشە ةاۆ سەىەناذی ظاێیەًَ ,ەگەو دەظذنیؽاانوشدنی مەٌدای (ئاظار) ی
ةڕگەهان ةەَ ؼێٍەیە :مەٌدای ئاظذی الٌاص ةشیذییە ًە ( ٌ ،)0.66 – 0مەٌدای ئاظذی ماَ ناٌەنذ ةشیذییە ًە (ٌ ،)5.88 – 0.61مەٌدای
ئاظذی ةەسص ةشیذییە ًە (ٌ ،)8 – 5.84ئەنظامەهانی دەٌەسەهان ةەٌ ؼێٍەیەی الی خٍاسەٌە ةٌٍن:
• دەٌەسی یەهەَ  :ناٌەڕۆهی پەسدٌٍهەهە :ئەنظامەهان ةەٌ ؼێٍە ةٌٍ هە ًە خؽذەی(  ) 1خشاٌەدەڕٌٌ.
خشذەی () 7
ئەنجامەهانی دەوەری یەهەم( ناوەرۆهی پەردىهەهە)

ظەةاسەخ ةە دەٌەسی یەهەَ ( ناٌەڕۆهی ) پەسدٌٍهەهە ,ئەٌەی دەسدەهەٌێار ًە خؽاذەی ( )1ةەىاای ناٌەناذی ژمێشەیای ةڕگەهاان
دەهەٌێذە نێٍان ( ٌ ) 0.14 - 5.44ةڕگەی ژماسە (  ) 04ةە دەكی (ةەؼذاسی دەهاخ ًە گەؼەپێذانی ئاساظاذەی نیؽاذٌلنپەسٌەسێذی الی
خٍێنذهاس ) .ةە پٌەی یەهەَ دێر  ,ةە ةەىای ناٌەنذی ژمێشهیی( ٌ ,) 5.44ةڕگەی ژماسە ( ) 3ةە دەكی (ةاةەدەهانی پًسدٍکًکً گٍنظاٌن
ًە گەو ئەٌ ماٌەیەی ةۆ خٍێنذن ٌ دەٌاٌهشدنی دەسخانوشاٌە .ةە ةەىای ناٌەنذی ژمێشهیی ( ,)5.48ةە پٌەی دٌٌەَ دێر  ,داا دٌایای,
ٌةڕگەی ژماسە (  ) 00ةە دەكی (گشنگی ةەالیەنی ٌیژدانی خٍێنذهاسان داٌە ٌەن خًٍیا ٌ ئااسەصٌ ٌ دێاڕٌانین ٌ ةەىاهاانی ) .ةەةەىاای
ناٌەنذی ژمێشهیی (  ) 0.14پٌەی هۆدایی دێرً .ە هادێوذا ةەىای دێوشای ناٌەنذی ژمێشهیی ظەسطەَ ةڕگەهانی ئەَ دەٌەسەیً ةشیذیە ًە
(  ) 5.16ةە ئاظذی ناٌەنذ دێر  ,ىەسٌەىاا ًە خؽاذەی (  ) 1دەسدەهەٌێار ًە هاۆی (  ) 04ةاڕگە (  ) 5ةاڕگە ئاظاذیان ةەسصە ٌ ( ) 05
ةڕگەیان ةە ئاظذی ناٌەنذ دەسهەٌدٌٍن ٌ ،ئاظذی دێوشای ظەسطەَ ةڕگەهانی دەٌەسەهە ةشیذیە ًە ( ناٌەناذ ) ٌادە ةاێظگە ًە ةاڕگەی (
 ) 3 ٌ 04ناٌەسۆهی پەسدٍهەهە ٌەهٍ پێٍیعر ئامادە نەهشاٌە ,هە ةگٍنظێار ًە گەو ىەي ٌمەسطەهاانی ئەَ ظاەسدەمەٌ ,ةاێ گۆماان
ىۆیەهەی دەگەڕێذەٌە ةۆ الیًنی ئاظذی صانعذی ًٌێيادٌٍیی ًێژنەی دانانی ناٌەڕۆهی پەسدٍهەهە .
• ئەنظامی دەٌەسی دٌٌَ (ؼێٍە ٌ الیە نی ىٍنەسی پەسدٍهەهە)  :ئەنظامەهان ةەٌ ؼێٍە ةٌٍ هە ًە خؽذەی(  ) 2خشاٌەدەڕٌٌ.
خشذەی () 8
ئەنجامەهانی دەوەری دووەم -:شێىە و الیەنی هىنەری هذێتەهە
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ئەٌەی داایتەدە ةە دەٌەسی دٌٌەَ(ؼااێٍە ٌ الیەنای ىااٍنەسی) پەسدٍهاٍهە ،ئەٌە دەسدەهەٌێاار ًە خؽاذەی ( )2ةەىااای ناٌەنااذی
ژمێشەیی ةڕگەهان دەهەٌێذە نێٍان ( ٌ ) 0.63 - 5.25ةڕگەی ژماسە (  ) 5ةە دەكی (ةەسگی هذێاتەهە داۆهمە ٌ پاذەٌە ) ةە پاٌەی یەهەَ
دێر  ,ةە ةەىای ناٌەنذی ژمێشهیی(ٌ ,) 5.25ةڕگەی ژماسە (  ) 0ةە دەكی (هذێتەهە ًەڕٌٌی كەةاسەٌە گٍنظااٌە ) ةە ةەىاای ناٌەناذی
ژمێشهیی (  ,)5.20ةە پٌەی دٌٌەَ دێر  ,دا دٌاییٌ ,ةڕگەی ژماسە (  ) 3ةە دەكی (هذێتەهە پاهە ًەىەڵەی چاپوشدن ) ةەةەىای ناٌەنذی
ژمێشهیی (  ) 0.63پٌەی هۆدایی دێرً .ە هادێوذا ةەىای دێوشای ناٌەنذی ژمێشهیی ظەسطەَ ةڕگەهانی ئەَ دەٌەسەیً ةشیذیە ًە ( ) 5.54
ةە ئاظذی ناٌەنذ دێرً ,ە خؽذەی (  ) 2دا ئەٌە دەسدەهەٌێر ًە هۆی (  ) 01ةڕگە (  ) 2ةڕگە ئاظذیان ةەسصە ٌ (  ) 2ةڕگەیان ةە ئاظذی
ناٌەنذ دەسهەٌدٌٍن ٌ ،ئاظذی دێوشای ظەسطەَ ةڕگەهانی دەٌەسەهە ةشیذیە ًە( ناٌەنذ ) ٌادە ةێظگە ًە ةڕگەهانی (  ) 8،2،1،0،5هە ةە
ئاظذی ةەسص دەسهەٌدٌٍن ،ؼێٍە ٌ الیەنی ىٍنەسی پەسدٍهەهە ٌەهٍ پێٍیعر ئامادە نەهشاٌە ,ىەسدٌٌ دٍێژەس پێیاان ٌایە ٌا پێٍیعار
ةٌٍ الیەنی پەٌەنذیذاس ٌ دەظذەی ئامادەهاسانی پًسدٌٍکًکً ًە ٌەصاسەدی پەسٌەسدەی ىەسێم ٌٌسدداش ئاگااداسی چااپوشدن ٌ الیەنای
ىەنەسی پەسدٌٍهەهە ةٍنایە ٌ پێذاچٌٍنەٌەی هۆداییان ةۆ ئەَ الیەنە ةوشدایە.
• دەٌەسی ظێیەَ  -:چاالهییەهان :ئەنظامەهان ةەٌ ؼێٍە ةٌٍ هە ًە خؽذەی(  ) 3خشاٌەدەڕٌٌ.

خشذەی ()9
ئەنجامەهانی ئامانجی یەهەم دەوەری ضێیەم چاالهییەهان
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ٌا دەسدەهەٌێر ًە خؽذەی ( )3هە دایتەدە ةە دەٌەسی ظاێیەَ(چاالهییەهان) ی پەسداٌٍهەهە ،ةەىاای ناٌەناذی ژمێشەیای ةڕگەهاان
دەهەٌێذە نێٍان ( ٌ ) 0.30 - 5.55ةڕگەی ژماسە (  ) 1ةە دەكی (چاالهیەهانی ناٌ هذێتەهە سەچاٌی طیاٌاصی داهایەدی دەهاخ ) .ةە پٌەی
یەهەَ دێر ,ةە ةەىاای ناٌەناذی ژمێشەیای ( ٌ ,) 5.55ةاڕگەی ژمااسە (  ) 6ةە دەكای (دٍاناای دێگەیؽاذنی خٍێناذهاس ةاۆ صانیاسیەهاان
صیادشدەهەن ) .ةە ةەىای ناٌەنذی ژمێشەیی (  ,)5.06ةە پٌەی دٌٌەَ دێر  ,دا دٌاییٌ ,ةاڕگەی ژمااسە (  )3ةە دەكای ( هذێاتەهە ةەپێای
پێٍیعر ٌێنەی دێذا ةەهاسىێرناٌە ) .ةەةەىای ناٌەنذی ژمێشەیای (  )0.30پاٌەی هۆداایی دێارً .ە هادێواذا ةەىاای دێواشای ناٌەناذی
ژمێشەیی ظەسطەَ ةڕگەهانی ئەَ دەٌەسەیە ةاشیذیە ًە (  ) 5.01ةە ئاظاذی ناٌەناذ دێار ،ىەسٌەىاا دەسدەهەٌێار ًە هاۆی (  ) 3ةاڕگە
دەٌاٌی ةڕگەهان ئاظذەهانیان (ناٌەنذ) ە  ،پێٌلن ٌایە ىۆیەهەی دەگەسێذەٌە ةۆ هەَ دەسخەمی ًیژنەی داناانی هذێاتەهە ًەَ ةاٍاسەدا,
چٍنوە ةٌٍنی ٌێنەی سٌٌنوشدنەٌە سۆڵیوی ةەسچاٌی ىەیە ةاۆ ئاظاانواسی دەكای نااٌەسۆهی ةاةەدەهاانی هذێاتەهە ةاۆ خٍێناذهاسان ,ةە
دایتەدی ةۆ خٍێنذهاسانی ئەَ كۆناػە ,چٍنوە ئەنظامی دٍێژینەٌەهان ظەملانذٌیانە هە سێژەی ىەظذی ةینین ًە ٌەسگشدنی صانیاسی ٌ ًێ
دێگەیؽنت ةشیذیە ًە (.)%22
• دەٌەسی چٍاسەَ  -:صمانی ةاةەخ ٌ ؼێٍاصی خعذنەڕٌی :ئەنظامەهان ةەٌ ؼێٍە ةٌٍ هە ًە خؽذەی(  ) 01خشاٌەدەڕٌٌ.

خشذەی ()10
ئەنجامەهانی ئامانجی یەهەم دەوەری چىارەم  :سمانی ةاةەخ و شێىاسی خطذنەڕوی:
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ظەةاسەخ ةە دەٌەسی چٍاسەَ (صمانی ةاةەخ ٌ ؼێٍاصی خعذنەڕٌی) پەسداٌٍهەهە ,ئەٌەی دەسدەهەٌێار ًە خؽاذەی ( )01ةەىاای
ناٌەنذی ژمێشەیی ةڕگەهان دەهەٌێذە نێٍان ( ٌ ) 0.30 - 5.46ةڕگەی ژماسە ( )8ةە دەكی (نیؽاانەهانی خاڵتەناذی ةە ڕاظار ٌ ٌٌسدی
دێذاةەهاسىێرناٌە ) .ةە پٌەی یەهەَ دێر ,ةە ةەىای ناٌەنذی ژمێشەیی ( ٌ ,) 5.46ةڕگەی ژماسە(  ) 2ةە دەكی (دەكی ناٌەڕۆهی هذێتەهە
پاهە ًە ىەڵەی ڕێانٍظی ٌ صمانەٌانی ) .ةە ةەىای ناٌەنذی ژمێشەیی (  ,)5.04ةە پٌەی دٌٌەَ دێر  ,دا دٌایایٌ ,ةاڕگەی ژمااسە(  )0ةە
دەكی ( ًە خعذنە ڕٌٌدا ؼێٍاصێوی ڕٌٌن ٌ ئاظان ةەهاسىێرناٌە ) .ةەةەىای ناٌەنذی ژمێشەیی ( )0.30پٌەی هۆدایی دێارً .ە هادێواذا
ةەىای دێوشای ناٌەنذی ژمێشەیی ظەسطەَ ةڕگەهانی ئەَ دەٌەسەیً ةشیذیە ًە(  )5.13ةە ئاظذی ناٌەنذ دێر ،ىەسٌەىا ًە خؽذەی ( 1
) دەسدەهەٌێر ًە هۆی (  ) 1ةڕگاً دەنياا(  ) 0ةاڕگە ئاظاذی ةەسصە ٌ(  ) 6ةڕگەیاان ةە ئاظاذی ناٌەناذ دەسهەٌداٌٍن ٌ ،ئاظاذی دێواشای
ظەسطەَ ةڕگەهانی دەٌەسەهە ةشیذیە ًە( ناٌەنذ ) ٌادە ةێظگە ًە ةڕگەی (  ) 8صماانی ةااةەخ ٌ ؼاێٍاصی خعاذنەڕٌی پەسداٍهەهە ٌەهاٍ
پێٍیعر ئامادە نەهشاٌە ,ئەمەػ ئەٌەمان ةۆ دەسدەخاخ هە ًە خعذنە ڕٌٌی چەمى ٌ صاساٌە ٌ ةاةەدەهاانی داشدا ؼاێٍاصێوی ڕٌٌن ٌ
ئاظان ةەهاسنەىێرناٌە ٌ پێٌلن ٌایە ىۆیەهەی دەگەسێذەٌە ةۆ هەمی ًێيادٌٍیی ًیژنەی ئامادەهشدن ٌنٌٍظین ٌ سێوخعذنی نااٌەسۆهی
هذێتەهە ًەَ ةٍاسەدا.
• دەٌەسی پێنظەَ  -:ساىێنان (پشظیاسەهانی هۆدایی ةەؼەهان) :ئەنظامەهان ةەٌ ؼێٍە ةٌٍ هە ًە خؽذەی(  ) 00خشاٌەدەڕٌٌ.
خشذەی ()11
ئەنجامەهانی ئامانجی یەهەم دەوەری پێنجەم  :راهێنان (پزضیارەهانی هۆدایی ةەشەهان)
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ٌهک دەسدەهەٌێر ًە خؽذەی ( ) 00هە دایتەدە ةە دەٌەسی پێانظەَ  :ساىێناان (پشظایاسەهانی هۆداایی ةەؼاەهان) ی پەسداٌٍهەهە،
ةەىای ناٌەنذی ژمێشەیی ةڕگەهان دەهەٌێذە نێاٍان( ٌ )0.20- 5.50ةاڕگەی ژمااسە(  ) 2ةە دەكای (پشظایاسەهان ًەگەو ئاظار ٌ دٍاناای
خٍێنذهاسانذا گٍنظااٌن ) .ةە پاٌەی یەهەَ دێار ,ةە ةەىاای ناٌەناذی ژمێشەیای( ٌ ,) 5.50ةاڕگەی ژمااسە( ) 5ةە دەكی(ةیشهاشدنەٌەی
خٍێنذهاسان دەٌسٌژێنێر ٌ صیادش چاالهیان دەهاخ ) .ةە ةەىای ناٌەنذی ژمێشەیی(  ,)5.06ةە پٌەی دٌٌەَ دێر  ,دا دٌایایٌ ,ةاڕگەی
ژماسە ( ) 6ةە دەكی (پشظیاسەهان دەظذەةەسی ئەٌە دەهەن ،هە خٍێنذهاس دٌةاسە ةەظەس صانیاسیەهانذا ةچێذەٌە  ).Feed backةەةەىای
ناٌەنذی ژمێشەیی(  ) 0.20ةە پٌەی هۆدایی دێرً .ە هادێوذا ةەىای دێوشای ناٌەنذی ژمێشەیی ظەسطەَ ةڕگەهانی ئەَ دەٌەسەیە ةاشیذیە
ًە(  ) 5.15ةە ئاظذی ناٌەنذ دێر ,ىەسٌەىا دەسدەهەٌێار ًە هاۆی( )3ةاڕگە دەٌاٌی ةڕگەهاان ئاظاذەهانیان (ناٌەناذ) ە ،ئەمەػ ئەٌە
دەظٌمێنێر هە پشظیاسەهان ًە نێٍان ةەؼەهانذا ةە ةاؼی داةەػ نەهشاٌن ٌ دٍانا ٌ ًێيادٍیی خٍێنذهاسان ةە ٌٌسدی ىەڵناظەنگێنێر ٌ
پشظایاسەهان ىەمەطااۆس نااین ٌەن گٍدااسی ٌ ةاااةەدی ةە(ؼاێٍاصە طۆساٌطۆسەهاانییەٌە) ٌ .پشظاایاسەهان دەظاذەةەسی ئەٌە ناااهەن ،هە
خٍێناذهاس دٌةااسە ةەظاەس صانیاسیەهاناذا ةچێاذەٌە ٌ پاێٌلن ٌایە ىاۆیەهەی دەگەسێاذەٌە ةاۆ هەمای ًێياادٌٍی ًیاژنەی ئامااادەهشدن
ٌنٌٍظینی ٌ سێوخعذنی ناٌەسۆهی پًسدٌٍکًکً ًەَ ةٍاسەدا.
ظەةاسەخ ةەڕیضةًنذی دەٌەسەهانی ساپشظیەهە ةە ؼێٍەیًکی گؽذی ,ةە پێی ةەىای دێوشای ناٌەنذه ژمێشییەهانیان ,خؽذەی( )05ئەٌە
دەخادەڕٌٌ.
خشذەی ( ) 12
پلەةەندی دەوەرەهانی ڕاپزضی یەهەم

ظًةاسهخ ةە خؽذەی (  ) 05ةە پێی ةەىای ناٌەنذی ژمێشەیی دەٌەسەهان ،دەٌەسی دٌٌەَ ( ؼێٍە ٌ الیەنی ىٍنەسی پەسداٌٍهەهە )
هە ةەىاهەی ةشیذییە ًە (  )5.54ةە پٌەی یەهەَ دێر ٌ ,دەٌەسی ظێیەَ ( چاالهیەهان )هە ةەىاهەی ةشیذییە ًە ( ) 5.01ةە پٌەی دٌٌەَ
دێاارٌ ,دەٌەسی چٍاسەَ(صمااانی ةاااةەخ ٌ ؼااێٍاصی خعااذنەڕٌی) ةە ةەىااای ( )5.13ةە پااٌەی ظااێیەَ دێاار ,دٌادااش دەٌەسی یەهەَ
(ناٌەسۆهی پەسدٍهەهە) ةەةەىای(  ) 5.16ةە پاٌەی چاٍاسەَ دێار ٌ ,دەٌەسی پێانظەَ (ساىێناان (پشظایاسەهانی هۆداایی ةەؼاەهان) هە
ةەىاهەی ةشیذییە ًە (  ) 5,15ةە پٌەی پێنظەَ ٌ هۆدایی دێر  ٌ ,ىەس یەن ًە پێانع دەٌەسەهە ةە ئاظاذی ناٌەناذ ىاادٌٍن ,ىەسٌەىاا
ةەىای ژمێشەیی دێوشای ظەسطەَ دەٌەسەهان پێوەٌە ةشیذییە ًە ( ) 5.01هە ةە ئاظاذی ناٌەناذ دێار ةە پێای پێاٍەسی پاًیڕەٌهشاٌ ًەَ
دٍێژینەٌەداٌ ,ئەَ ئەنظاامە ئەٌە دەگەیاً نێر هە پەسداٌٍهی ةااةەدە هۆمەالیەدییەهاان ًە سٌٌی پەسٌەسدەیای ٌ فێشهاسیاذا ,ةە ئاظاذی
ناٌەنذ ئامادەهشاٌەٌ ,ادە ًە ئاظذێوی ةەسصدا نیەٌ ,ىۆیەهەی دەگەسێذەٌە ةۆ ئاظذی دٍاناٌ ًێيادٌٍی ًیژنەی ساظپێشداٌ ةە ئامادەهشدنی
پەسدٌٍهەهە .هە ٌادیاسە ىەس ئەٌەنذەیان پێکشاٌه .ةێ گٍمان ئامادەهشدنی پەسدٌٍهی خٍێنذنگەیی ةە ئاظذێکی ةااڵ ,پێٍیعذی ةە هەظانی
ًێيادٌٍ ؼاسهصا ٌ ةەدٍانایً ًە ظەسطەَ ڕٌٌەهانی صانعذی ٌ پەسٌەسدەیی ٌ ىٍنەسی ٌ دەهنیویەٌە.
 5 -0 -4ئەنظامی ئامانظی دٌٌەَ
ظااەةاسەخ ةە ئەَ ئەنظااامی ئەَ ئامااانظە هە ةشیذاای ةااٌٍ ًە (ىەڵعااەنگانذنی ٌێاانە فێشهاسییەهااانی نێااٍ پەسدااٌٍهەهەً ،ە ڕٌٌی
ىٍنەسییەٌە ًە ڕٌانگەی پعپۆڕانەٌە .
طێاای ئاماااژەیە هە هااۆی ٌێنەهااانی نێااٍ پەسدااٌٍهەهە ةااشیذیە ًە ( ٌ ) 012ێاانە  ,داةەػ هااشاٌن ةە ظااەس (  ) 14الپەسە ًە الپەسەهااانی
پەسدٌٍهەهە  ,ةە ٌاكعی ( ً ) 2 -0ە ىەس الپەسەیەهذا ٌ ,دەنيا ةەسگای پەسداٍهەهە ( ٌ ) 1ێانەی ًە خۆگشداٌٍەٌ ,پااػ سێوەٌدان ًە گەو
منٌٍنەی دٍێژینەٌەهە ًە پعپۆسانی ئەَ ةٍاسەً ,ە ظەس چۆنیەدی پێذانی منشە ةە ٌێنەهان ,هەةشیذی ةٌٍ ًە ظێ مناشە ( ٌ ) 0 , 5 , 8ەن
ظااذانذەس ةااۆ ىەس ةشگًیااًک ًە ةڕگااًکانی ئاماااساصەهە ,هە پێااى ىااادتٌٍ ًە (  ) 2ةشگااً یااان پێااٍەس ٌ ,پاااػ دەٌاٌ ةااٌٍنی پشۆظااەی
ىەڵعەنگانذنی ٌێنەهان ,دەظذوشا ةە ؼیوشدنەٌەی منشەهان ٌ,مامەڵەهشدنیاان ًە ڕٌٌی ئامااسەٌەً ,ە سێگاای ةەهااسىێنی ىاٌهێؽاەی
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ناٌەنذی ژمێشهیی ,ةە مەةەظذی دەسىێنانی ناٌەنذی ژمێشهیای مناشەی ٌێنەهاانی ىەسالپەسەیەن ةە طیااً(,ە ةەسئەٌەی ةۆماان دەسهەخ
ٌێنەهانی ىەسالپەسەیەن ةە ىەمان ؼێٍاصٌ دەهنیى ٌ هاٍاًیذی دساٌظار هاشاٌن ٌ ,ىایچ طیااٌاصیەن ًە نێٍانیاناذا نەةاٌٍ ) ٌ پاؼاان
دەظر هشا ةە دەظنیؽانوشدنی ئاظذەهانیان ةە پێی ظێ مەٌداهە هە پێؽرت ةاظٌلن ًێٍەهشدٌه ،هە ًە ( )0.66 – 0ةۆ ئاظاذی الٌاص ٌ ًە
( ،)5.88 – 0.61ةااۆ ئاظااذی ناٌەنااذ ٌ ًە ()8 – 5.84ةااۆ ئاظااذی ةەسص ٌ ,ئەنظامەهااان ةەٌ ؼااێٍەیە ةااٌٍن هە ًە خؽااذەی ژماااسە () 08
خشاٌەدەڕٌٌ:
خشذەی ( ) 13
ئەنجامەهانی ئامانجی دووەم داییتەخ ةە هەڵطەنگاندنی وێنە فێزهارییەهانی نێى پەردىوهی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهان

ًە خؽذەی(  )08دەسدەهەٌێر ٌێنەهانی ىەسدٌٌ الپەسەی ژماسە(  ) 28 ,88ةە پٌەی یەهەَ ؼیاٌن ةە ئاظاذی ةەسص ةە پێای ةەىاای
ژمێشەهانیان هە دەهادە (ٌٌ ,) 5.65ێنەی الپەڕەی ژماسە(  ) 43ةە پاٌەی دٌٌەَ ٌ ةەئاظاذی ةەسص دێار ةە ةەىاای (  ,) 5.21ىەسٌەىاا
ٌێنەهانی الپەسەهانی ژماسە (  ) 31 , 22 , 13 , 14 , 24 , 25 , 21 , 48 ,03ةە پٌەی ظێیەَ دێن ٌ ,ةە ئاظذی ةەسص ٌ ةە ةەىای ( ٌ ,) 8.81
ةەٌ ؼێٍەیە هۆی ٌێنەهان هە ةە ئاظذی ةە سص ؼیاٌن ةشیذین ًە(ٌ ) 84ێنەٌ ,ةەسێژەی (ٌ ٌ . ) %03.45ێنەهانی الپەسەهانی ( , 26 , 3 , 6
 ) 26ةە پٌەی چٍاسەَ ٌ ةە ئاظذی ماَ ناٌەنذ دێن ةە ةەىای ( ً ,) 5.52ە هادێوذا ٌێنەهانی الپەسەهانی ژماسە ( 20 , 82, 80 , 52 , 08
 ) 18 , 10 , 62 , 23 , 22 ,ةە پٌەی پێنظەَ ٌ ةە ئاظذی ماَ ناٌەنذ دێن ٌ ةە ةەىای (  . ) 5.05ىەسٌەىا ٌێنەهاانی الپەسەهاانی ژمااسە
(  ) 11 , 65 , 86 ,50ةە پٌەی ؼەؼەَ ٌ ةەئاظذی ماَ ناٌەنذ دێن ةە ةەىای ناٌەنذی (  ٌ . )5ىەسٌەىاا ًە خؽاذەهەدا ٌێنەهاانی (
 ) 56الپە سەی دش ةە پاٌەی ػەٌدەَ دێانٌ ,ةەئاظاذی مااَ ناٌەناذ هە ةەىاای ناٌەناذی ژمێشییەهانیاان ةاشیذیە ًە(ٌ ٌ ,)0.21ێنەهاانی
الپەسەهانی ژماسە(ةەسگ  ) 25 , 15 , 81 , 04 ,01,ةە پٌەی ىەؼذەَ ٌ ةە ئاظذی ماَ ناٌەنذ دێن ٌ ةە ةەىای (ٌ ,)0.12ةەَ ؼاێٍەیە
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هۆی ٌێنەهان هە ةە پٌەی ماَ ناٌەنذ ؼیاٌن ةشیذین ًە(ٌ )008ێنە ةە سێژەی ( ٌٌ . ) %64.21ێنەهانی الپەسەهانی ژماسە (, 81 , 51 , 00
 ) 30 ,24 , 21 ٌ 12 , 41ةە پٌەی نۆیەَ دێن ةەاڵَ ةە ئاظاذی الٌاص ٌادە ؼایاٌ ناین هە ةەىاای ژمێشییەهانیاان ةاشیذیە ًە ( ً , ) 0.65ە
هادێوذا ٌێنەهانی الپەسەهانی (  ) 42 , 46 , 53 , 06ةە پٌەی دەیەَ ٌ کۆدایی ٌةە ئاظذی الٌاص دێن ٌ ةە ةەىای ناٌەنذی ژمێشی ( 0.2
) ٌ ,هۆی ژماسەی ٌێنە الٌاصەهان ةشیذیە ًە (ٌ )56ێنە ةە سێژەی ( , )%04.22ىًسچی ةەىای دێوڕای هاۆی ٌێنەهاانی پەسدٍهەهەیاً هە
ةشیذیە ًە ( ٌ ) 012ێنە ,ةشیذیە ًە (  ) 0.22هە ةەئاظذی ماَ ناٌەنذ دێر ،ظەةاسەخ ةە ئەنظامی ٌێنە هان ةە پێی پێٍەسەهانی ساپشظیەهە
( املعاییش ) ةەٌ ؼێٍە ةٌٍن هە ًە خؽذەی ( ) 04خشاٌەدەڕٌٌ.
خشذەی ( ) 14
ئەنجامی هەڵطەنگاندنی وێنە فێزهارییەهانی نێى پەردىهەهە ةە پێی پێىەرەهانی راپزضیەهە

ئەٌەی دەسدەهەٌێر ًە خؽذەی ( ٌ ) 04ێنەهانی پەسداٌٍهەهە ًە ڕٌٌی پێاٍەسی (ؼاێٍاصی دسٌظاذوشدنی ٌێانەهە) ةەپێای ةەىاای
ناٌەنذه ژمێشییەهەی هە ةشیذییە ًە (  ) 8ةە ئاظذێوی ةەسص دسٌظر هشاٌن ٌ ةً پٌەی یەهەَ دێار  ,ئەمەػ ةە ڕای ىەسدٌٌ داٍێژەس
دەگەسێذەٌە ةۆ ئەٌەی ًە هۆی ( ٌ ) 012ێنەهە ( ٌ ) 066ێنە ةە ڕێژەی ( ) %34.22ةەؼێٍاص ٌدەهنیوی ٌێنەی فۆدۆگشافی ئاماادەهشاٌن
هە ئەٌپەسی ؼێٍاصی ٌاكعیانەیەٌ ,دەنيا ( ٌ ) 3ێنە ةە دەظر دسٌظار هاشاٌن ,ئەٌانەػ ةە ؼاێٍاصی ٌاكعای دسٌظار هاشاٌنٌ ,ئەَ
ؼێٍاصە ٌاكعیە صۆس گٍنظاٌە ًە گەو كۆناػی گٍصاسؼذی ىٍنەسی خٍێنذهاسانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕدای  ,هەدەمەنیاان ةاشیذیە ًە ( ) 00
ظاو ,چٍنوە ًەَ دەمەنەدا مشۆڤ ةە كۆنااػی گٍصاسؼاذی ىاٍنەسی ٌاكعیاذا دێاپەس دەةێار ( ,مٍظایٌ ) 86: 5110 ,ادە صیاادش ػەصٌ
ٌئاسەصٌٌیان ًە ٌێنەی ٌاكعیەً ٌ ,ە ڕٌٌی پێٍەسی ( دەهنیوی طێ ةەطی هشدنی ٌێنەهە) ةە پێای ةەىاای ناٌەناذەهەی هە ةاشیذییە ًە (
 ) 5.32ةە ئاظذی ةەسص ٌ ةە پٌەی دٌٌەَ دێن ٌ ,ىۆیەهەی دەگەسێذەٌە ةۆ ىەمان پاظاٌاهەنی ةڕگەی (ؼێٍاصی دسٌظذوشدنی ٌێنەهە)ٌ .
ًە ڕٌٌی پێٍەسی (پەیٍەنذی ٌێنەهە ًە گەو ناٌەسۆهی ةاةەدەهە ) ةە پێی ةەىاهەی ( )5.55ةە ئاظذی ماَ ناٌەناذ ٌ ةە پاٌەی ظاێیەَ
دێر ,ئەٌەػ دەگەڕێذەٌە ةۆ ؼیاٌی ىەڵتژاسدنی ٌێنەهان ًە الیەن هەظانی پەیٍەنذیذاس ةە ئەَ ةاةەدە ًە ئامادەهشدنی پەسدٍهەهەدا .
ٌ ًە ڕٌٌی (كەةاسەی ٌێنەهە ) ةە پێی ةەىاهەی (  ) 0.38ةە ئاظذی ماَ ناٌەنذ ٌ ةە پٌەی چٍاسەَ دێرٌ ,ىۆیەهەی دەگەڕێاذەٌە ةاۆ
ةچٌٍهی ىەنذێى ًە ٌێنەهان ٌ ,ەن ٌێنەهانی الپەڕوکانیً ٌ . )24 , 15 , 46 , 40 ,53 , 58 ( :ە ڕٌٌی پێٍەسی (ؼاٍێنی ٌێانەهە ًە نااٌ
الپەسەهەدا ) ةە پێی ةەىاهەی (  ) 0.30ةە ئاظذی ماَ ناٌەنذ ٌ ةە پٌەی پێنظەَ دێر ,ةە ىۆی دانانی ىەنذێى ًە ٌێنەهان ًە دامێنی
الپەسەهان ةە ؼیٍەیەهی نا ؼیاٌ ٌ ,ەن ٌێنەی الپەسەهاانی (  ) 21 ,40 ,53 ,56یااخٍد داناانی ىەناذێى ًەٌێنەهاان ًە ؼاٍێنی دٌٌس ًە
ناٌەسۆهی ةاةەدەهەی ٌەن ٌێنەهانی الپەسەی(  ) 21 , 2 ,85 , 80 ,52یاخٍد ةە ىۆی دانانی ىەنذێ ٌێنە ةە ةێ ئەٌەی ىیچ ئاماژەیەهی
پاااێ هشاةێااار ًە نااااٌەسۆهی ةااااةەدەهە ٌەن ٌێنەهاااانی الپەسەی (ً ٌ , ) 16 ,12 , 65 ,61 ,22 ,42 , 46 , 44 ,81 ,06ە ڕٌٌی پێاااٍەسی
(دەسىێنانی ٌێنەهە ) ةە پێی ةەىاهەی ( ) 0.20ةە ئاظذی الٌاص ٌةە پٌەی ؼەؼەَ دێرً ,ەةەس ئەٌەی  :ظەسطەَ ٌێنەهان ژماسەیان پاێ
نەدساٌە ٌ ,ە صۆسةەیان ناٌنیؽانیان نیەً ,ە هادێوذا پێ ٍیعذە ىەمٌٍ ٌێنەیەن ژماسەی خۆی ىەةێر ةە پێای سیضةەناذیٌ ,ناٌنیؽاانیوی
ڕٌٌنی ىەةێر ,چٍنوە ٌێنەهان ةاط ًە ناٌچە طیۆگشافییەهان ٌ ؼٍێنەٌاس ٌ هەظە مێژٌٌییەهان دەهاخ ,هە پێٍیعذە ناٌنیؽاانی ئەٌ
ٌێناانە ةۆخٍێناذهاس ڕٌٌن ةوااشێذەٌە ةاۆ ئەٌەی ةیانناظااێذەٌە ةە ةاؼایٌ ٌ ،ێنەهااان ةە یەن ؼاێٍاص ناٌنیؽااانەهانیان دۆمااس نەهااشاٌە,
ىەنذێویان ًە ناٌ چٍاسچێٍەی ٌێانەهەیە یاان ًە ظاەسەٌە یاان ًە خاٍاسەٌە یاان ًە ساظار ٌچەپەٌە ٌ ,ىەناذێویان ًە ژێاش ٌێانەهە
نٌٍرساٌە ةەاڵَ ًە الی چەپەٌە ,ةۆمناٌٍنە ٌێنەهاانی الپەسەی ( ... , 56 52 ,54 ,58 ,50 ,03 , 08 ,00 ,3 ,6ىذاذ ) ًەهادێواذا پێٍیعاذە
ىەمٌٍ ٌێنەیەن چٍاسچێٍەیەهی سێى ٌپێوی ةۆ ةوشێر  ,پاؼان ًە ناٌهڕاظذی ةەؼی ژێشەٌەی ٌێنەهە ژماسە ٌ ناٌنیؽانەهەی ةە ڕٌٌنی
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ةنٍرسێر  ٌ .ؼێٍەی چٍاسچێٍەی ىەنذێى ًە ٌێنەهان گٍنظاٌ نیە  ,ةۆ منٌٍنە ىەنذێى ًەٌێنەهان پێٍیعاذە ةە پێای نااٌەسۆهەهەی
چٍاسچێٍەهەی چٍاسگۆؼەیی ةێر ,یاخٍد الهێؽەیی ةێر ةە ئاظۆیی یاخٍد ةە ظاذٍنی ,ةاۆ ئەٌەی خٍێنوااس ةە ؼاێٍەیەهی ةااػ ًێای
دێتگاااخ ,ةەاڵَ ًە ٌێنەهااانی پەسدااٌٍهەهە ٌەن پێٍیعاار ڕەچاااٌی ئەَ خاااڵە نەهااشاٌە ,طااگە ًەٌەی صۆسیاانەی ٌێنەهااان ڕٌٌن
ٌظەڕەنظڕاهیؾ ٌ چێژ ةەخؽن نین.
ًە ڕٌٌی پێٍەسی( ڕەنگەهانی ٌێنەهە)ةەپێی ةەىاهەی( ) 0.04ةە ئاظذی الٌاص ةە پٌەی ػەٌدەَ دێر  ,ةەىۆی ماخ ٌهاڵی ٌێنەهان,
ئەٌەػ ةە ىۆی الٌاصی چاپوشدنی پەسدٌٍهەهەً ,ە هادێوذا پێٍیعذە ڕەنگەهان ڕەٌنەكذاس ٌ ظەڕنع ساهێؾ ٌ چێژ ةەخؾ ٌ ٌاكعی ةن,
ةۆ ئەٌەی ىانی خٍێنذهاسان ةذەن ةۆ ظەیی هشدن ٌ ةایەخذان ةە پەسدٌٍهەهە.
ىًسچی پێٍەسی (چاپوشدنی ٌێنەهە) ةە پێی ةەىاهەی (  ) 0.13ةەئاظاذی الٌاص ٌةە پاٌەی کۆداایی دێار .هە گەٌاىیاذەسی الٌاصی
ٌێنەهانی پەسدٌٍهەهەیە ًەَ ڕٌٌەداٌ ,ئەمەػ خۆی ًە خۆیذا سۆًێوی نەڕێنی ىەیە ًە ظەس داةەصینی ئاظذی هٍاًێذی پەسداٌٍهەهە ةە
ؼێٍەیًکی گؽذیٌ ,پێٍیعذە ئەَ هەًێنە ًە داىادٍدا چان ةوشێذەٌە.
ٌێنەهان ةە ؼێٍەی گؽذی ةە پێی ةەىای دێوشای ناٌەنذەهانی هە دەهادە(  )0.22ةە ئاظاذێوی مااَ ناٌەناذ دسٌظار هاشاٌن ٌ ,ةەَ
پێیەٌ .ێنەهان ةە ؼێٍەی گؽذی صۆس ؼیاٌ نین ٌپێٍیعذیان ةە چان هشدنەٌەٌ پەسەپێذانیان ىەیە,
 8 -0 -4ئەنظامەهانی ئامانظی ظێیەَ:
ظەةاسەخ ةەَ ئامانظە هە ةشیذی ةٌٍ ًە(ىەڵعەنگانذنی نەخؽە فێشهاسییەهانی نێٍ پەسدٌٍهەهەً ،ە ڕٌٌی صانعذی نەخؽەهێؽانەٌە
ًە ڕٌانگەی پعپۆڕانەٌە) .دەسهەٌخ هۆی نەخؽەهانی نێٍ پەسدٌٍهەهە ةشیذای ةاٌٍن ًە(  ) 04نەخؽاە ,داةەػ هاشاٌن ةە ظاەس ( ) 04
الپەسەدا ًە الپەسەهااانی پەسدااٌٍهەهە ,دٌای سێووەٌداان ًە گەو منااٌٍنەی دااٍێژینەٌەهە ًە پعااپۆسانی ةااٍاسی نەخؽەظاااصیً ,ە ظااەس
چۆنیەدی پێذانی منشە ةە نەخؽەهان ,هەةشیذی ةٌٍ ًە ظێ منشە ( ٌ ) 0 , 5 , 8ەن ظذانذەس ةۆ ىەس ةڕگەیەن یان پێٍەسێى ًە پێٍسەهانی
ئاماساصەهە ,هە پێاى ىاادتٌٍ ًە (  ) 3پێاٍەس ٌ ,پااػ دەٌاٌ ةاٌٍنی پشۆظاەی ىەڵعاەنگانذنی نەخؽاەهان ,دەظاذوشا ةە ؼایوشدنەٌەی
منشەهان ًە ڕٌٌی ئاماسەٌەً ,ە سێگای ةەهاسىێنی ىاٌهێؽەی ناٌەنذی ؼیاٌ ,ةە مەةەظذی دەسىێنانی ناٌەنذی ؼایاٌی ىەسنەخؽایەن
ًە نەخ ەؼااەهانٌ ,پاؼااان دەظااذوشا ةە دەظنیؽااانوشدنی ئاظااذی ؼاایاٌی ىەس نەخؽااەیەن ةە پێاای ظااێ مەٌداهە هە پیؽاارت ةاظااٌلن
ًێٍەهشدٌه  ,ةێظگە ًە دەظذنیؽان هشدنی الیەنە الٌاصەهانی ىەس نەخؽەیەن ًە نەخؽاەهان ةە پێای (  ) 3پێاٍەسەهە ( معااییش )هاان ٌ
ئەنظامەهان ةەٌ ؼێٍەیە ةٌٍن هە ًە خؽذەی ( )02خشاٌەدەڕٌٌ:
خشذەی ( ) 15
ئەنجامی ئامانجی ضێیەم دایتەخ ةە هەڵطەنگاندنی نەخشە فێزهارییەهانی نێى پەردىوهی ةاةە هۆمەاڵیەدییەهانی پۆلی
پێجەمی ةنەڕەدی لە الیەن پطپۆرانەوە
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أ  -دیاسدەی نەخؽەهان .ب -ڕەنگی رسٌؼذی نەخؽەهان .خ -نٍظینەهانی ناٌ نەخؽەهان .پ -فاۆنذی نٍظاینی دیاسدەهاانی ظاەس
نەخؽەهە .ض -ؼێٍە ٌ كەةاسەی دیاسدەهانی ظەس نەخؽەهە .غ  -ناٌنیؽانی ظاەسەهی دیاسدەهاانی نااٌ نەخؽاەهە.خ  -كەةااسەی گؽاذی
نەخؽەهە .د  -ؼێٍاصی سێوخعذنی نەخؽاەهان ًە نااٌ الپەڕەهەدا .و-سەگەصە ظاەسەهییەهانی ظاەس نەخؽاەهە ٌەن(ناٌنیؽاان ،هٌیٌای
نەخؽە).
ٌەن ًە خؽذەی ( )02دەسدەهەٌێر نەخؽەهانی ىەسدٌٌ الپەسەی ژماسە(  ) 62 ,05ةە پاٌەی یەهەَ ؼایاٌن ةە ئاظاذی ةەسص ةە پێای
ةەىااای ناٌەنااذەهانیان هە دەهااادە (ٌ ,)5.4ادە ًە هااۆی ( )04نەخؽااە دەنيااا ( )5نەخؽااە ئاظااذەهەیان ةەسصە ،ةە سێااژەی(ٌ ،)%04.8
نەخؽەهانی الپەسەکانی ژماسە ( )68،53،54،1ةە پٌەی دٌٌەَ ٌ ةەئاظذی ناٌەنذ دێان ةە ةەىاای(  ,)5.5ةەسێاژەی ( )%52.2ىەسٌەىاا
نەخؽااااەی الپەسە( ) 2ةە پاااااٌەی ظاااااێیەَ ٌ ةەئاظاااااذی ناٌەنااااذ دێااااار ةە ةەىاااااای ( ,)5ةەسێاااااژەی ( ٌ )%1.1نەخؽاااااەهانی
الپەڕەهااانی( )10،40،82،1،4ةە پااٌەی چااٍاسەَ ٌ ةەئاظااذی ناٌەنااذ دێاان ةە ةەىااای (  ,)0.2ةەسێااژەی ( )%82.1ىەسچاای نەخؽااەی
الپەڕەهانی ( )43،2ةە پٌەی پێنظەَ ٌ ةەئاظذی الٌاص دێن ةە ةەىای (  ,)0.6ةەسێژەی (ً )%1.04ە هادێوذا دێوڕای ناٌنذەنذی ؼیاٌ ةۆ
ىەس چٍاسدە نەخؽاەهە ةاشیذییە ًە (ٌ ) 0.32ادە ةە ئاظاذی مااَ ناٌەناذ دێان .ئەمەػ ئەٌەماان ةاۆ دەسدەخااخ هە نەخؽاەهانی نااٌ
پەسدٌٍهەهە ةە ؼێٍەیەهی گؽذی ًە ئاظذی پێٍیعذذا نین ةە پێی ظذانذاسدەهانی صانعذی نەخؽەهێؽان .ظەةاسەخ ةە الیًنە الٌاصەهانی
نەخؽەهان ةەؼێٍەیًکی گؽذی ةەٌ ؼێٍە ةٌٍن هە ًە خؽذەی (  )06ڕٌٌن هشاٌەدەٌە.
خؽذەی ( ) 06
سیضةەنذی الیەنە الٌاصەهانی نەخؽەهانی نێٍ پەسدٌٍهە ةە پێی سێژەی ظەدی

ئەٌەی دەسدەهەٌێر ًە خؽذەی (  )06نەخؽەهانی نێٍ پەسدٌٍهەهە الٌاصن ةە پٌەی یەهەَ ةڕگەی (ىا) (سەگەصە ظەسەهییەهانی ظەس
نەخؽەهە ٌەن(ناٌنیؽان ،هٌیٌی نەخؽە) پاؼان ةڕگەی (ض) ٌادە( ؼێٍە ٌ كەةاسەی دیاسدەهانی ظەس نەخؽەهە) ةە پٌەی دٌٌەَ دێر,
دا دٌایی ٌ ,ةڕگەی ( أ) ٌادە (دیاسدەی نەخؽەهان ) ةە پٌەی نۆىەَ ٌ کۆداایی دێار  ,ئەمەػ ئەٌە دەگەیەنێار ةە ؼاێٍەیەهی گؽاذی
نەخؽەهان هەمٌٍهٍڕییان دێاذایە ٌ پێٍیعاذە چاان ةواشێنەٌە ةە پێای دەسىاٌیؽاذەهانی خؽاذەی (  ) 06ةاۆ ئەٌەی مەةەظاذًکانیان
ةًدیتيێنن ًە ناٌپەسدٍهەهەدا ةە ئاظذێوی ةااڵ .
 4 -0 -4دەسئەنظامەهان
پؽر ةەظر ةە ئەنظامەهانی دٍێژینەٌەهە ئەَ دەسئەنظامانەی الی خٍاسەٌە دەخەینە ڕٌٌ :
أ  -نەةٌٍنی ةڕگەی پێؽەهی ٌ ئامانظەهان ًە نێٍ پەسدٌٍهەهەدا.
ب  -ةٌٍنی هۆمەڵێى هەَ ٌهٍسدی ًە پەسدٌٍهەهەدا ًە ڕٌٌی پەسٌەسدەیی ٌ فێشهشدنذا .
خ -ةٌٍنی هەَ ٌهٍسدی ٌالٌاصی ًە صۆسینەی ٌێنەٌ نەخؽەهانی پەسدٍهەهەدا.
غ – پەسدٌٍهەهە ةەَ ؼێٍەیەی ئیعذا ةە ئاظذی ماَ ناٌەنذ ئامادەهشاٌە ةە ؼێٍەی گؽذیٌ ,ادە ٌەهاٍ پێٍیعار هااسا ٌ هااسیگەس نایە,
ٌپێٍظذی ةە چاهعاصی ىەیەً ,ە پێناٌی پەسەپێذان ةە پشۆظەی خٍێنذنی ةاةەدەهٍمەاڵیەدییەهان ًە خٍێنذنگاهامنان دا .
 2 -0 -4ساظپاسدەهان
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پێٍیعذە الیەنی پەیٍەنذیذاس ةە دانانی پشۆگشاَ ٌپەسدٌٍهەهانی خٍێنذن ًە ٌەصاسەدی پەسٌەسدەی ػکٍماًدی ىەسێمای هٍسدظاذان,
ىەظنت ةەچاهوشدنەٌەی پەسدٌٍهی ةاةەدەهۆمەالیەدییەهانی پۆًی پێنظەمی ةنەڕەدای ةەظاٌٍد ٌەسگاشدن ًە ئەنظامەهاانی داٍێژینەٌەی
ئیعااذا ٌ ,ةە پێاای ئاساظااذە نٍێیەهااانی ئامااادەهشدنی پەسدااٌٍهی خٍێنااذنگەیی ًە ٌاڵدە پێؽااوەٌدٌٍەهانی طیيانااذا ,ئەٌەػ ًەهااادی
ئامادەهشدنی چاپی ػەٌدەمی پەسدٌٍهەهەً.ە سێگای هۆمەڵێک سێواسهٌە ٌەن :
أ  -دانانی ىەسدٌٌ ةڕگەی پێؽەهی ٌ ئامانظە پەسٌەسدەیی ٌ فێشهاسییەهان ًە ناٌ پەسدٌٍهەهەدا.
ب  -گشنگااای دان ةە ىەسظاااێ ةەؼااای پەسداااٌٍهەهە (طٍگشافیاااا ،مێاااژٌٌ ،ىاٌنیؽاااذٌلنیتٌٍن) ةە یەن ئاظااارً ،ە هادێواااذا ةەؼااای
(ىاٌنیؽذٌلنیتٌٍن) نە ىیچ ٌێنەیەن ًە ةەسگی هذێتەهەدا نٍێنەسایەدی دەهاخ ٌ ،نە ناٌەسۆهەهەی داةەؼوشاٌە ةە چەنذ ةەؼێى ٌەهٍ
ىەسدٌٌ ةەؼی مێژٌٌ ٌ طٍگشافیا ,طگە ًە ناىاٌظەنگی ًە مەڕ ژماسەی الپەسەی ىەس ظێ ةەؼەهە.
خ  -پێاذاچٍنەٌە ةە نااٌەسۆهی پەسداٌٍهەهە ًە سٌٌی صانعاذی ٌ پەسٌەسدەییااذا ًە الیەن ًیژنەیاًهی پعاپۆڕ ٌ ٌؼااسەصا ٌ ةە دٍانااا ًە
ىەسظێ ةەؼەهەیذا.
پ  -پێذاچٍنەٌە ةە دەٌاٌی ٌێنە فێشهاسییەهان ٌ نەخؽەهانی ناٌ پەسدٌٍهەهە ًە الیەن ًیژنەیەهای پعاپۆس ٌؼااسەصا ةە ئاظاذێوی ةەسص
ًەَ دٌٌ ةٍاسەدا.
ض  -ةایەخذان ةە الیەنی دەهنیوی پەسدٌٍهەهە ٌەن طۆسی ةەسگ ٌ ٌەسەق ٌڕەناگ ٌ چااپ هاشدن ,ةاۆ ئەٌەی ةە هٍاًیەدیاًهی ةاااڵ ٌ
ظەڕەنع ڕاهێؾ ٌ چێژ ةەخؾ ةگادە دەظذی مامۆظذایان ٌ خٍێنذهاسان.
غ  -دیضاینوشدنی ةەسگی پەسدٍهەهە ةە ؼێٍەیەهی ةاؼرت ٌؼیاٌ دشً ,ەالیەن هەظانی پعپۆس ٌ ًێيادٌٍ ًەَ ةٍاسەدا.
 6 -1 -4پێشنیاسەهان
ةۆ دەٌاٌهشدنی الیەنەهانی دشی دٍێژینەٌەهە پێؽنیاس دەهەین ةً ئەنظامذانی چەنذ دٍێژینەٌەیەهی دیوە ًە الیەن دٍێژەسان ٌ
خٍێنذهاسانی خٍێنذنی ةااڵ ةەَ ناٌنیؽانانەی الی خٍاسەٌە:
أ  -ىەڵعەنگانذنی پەسدٌٍهی ةاةەدەهۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی ( چٍاسەَ  ,ؼەؼەَ  ...,دا نۆیەَ ) ی ةنەڕەدی ًە سٌانگەی مامۆظذایان
ٌظەسپەسؼذیاسان ٌپعپۆسانەٌە.
ب  -ىەڵعەنگانذنی ىۆیەهانی فێشهشدنی نێٍ پەسدٌٍهی ةاةەدەهۆمەاڵیەدییەهانی پۆًی(چٍاسەَ  ,ؼەؼەمی  ) ... ,ةنەڕەدی ًە
هٍسدظذانذا ًە سٌانگەی مامۆظذایان ٌپعپۆسانەٌە.
خ  -ىەڵعەنگانذنی ٌاكعی ڕاىێنان ٌ پشظیاسەهانی نێٍ پەسدٌٍهەهانی ةاةەدە هۆمەاڵیەدییەهانی كۆناػی خٍێنذنی ةنەڕەدی ٌ سێگاهانی
پەسپێذانیان ًە سٌانگەی مامۆظذایان ٌپعپۆسانەٌە
ضەرچاوەهان
ضەرچاوەهان ةە سمانی هىردی
 .0ػوٍمەدی ىەسێمی هٍسدظذانٌ ،ەصاسەدی پەسٌەسدەً ،یژنەی ةااڵی هۆنگشەی پەسٌەسدەیی ،ڕاپۆردی هۆدایی هۆنگزەی پەروەردەیی لە ڕۆژانی /24-22
 ،2007/5ىەًٌێش ,چاپخانەی ٌەصاسەدی پەسٌەسدە ،ىەًٌێش.
 .5مامٌێعی ،صانا یٍظٌلن مٍػەممەد )5113(،هەڵطەنگاندنی هذێتەهانی مێژووی كۆناغی ئامادەیی لە دێڕوانینی مامۆضذایان و ضەرپەرشذیارانەوە لە
هەرێمی هىردضذان  /عێزاق ،ماظذەسنامەی ةالٌنەهشاٌە ،هۆًێظی پەسٌەسدەی ةنەڕەدی،صانوۆی ظٌێٌلنی.
ضەرچاوەهان ةە سمانی عەرەةی
.8اًتيشصي ،یالء ؼاهش مؼمٍد(  ،) 0323ددلي الذفاع ةني املدرص وطلتذه يف املىاد الفنيح العمليـح يف كعام اًرتةٌاح اًفنٌاح – هٌٌاح اًفناٍن اًظمٌٌاح –
طامعح ةؼذاد  ( ،سظاًح ماطعذري ػري منؽٍسج).
.4اًظادسي ،یذنان ػعني ( :)5111االخصاء الىصفي يف العلىم الرتةىيح ،داس املعريج ًٌنٍس ،یٌلن.
.6اًظاػٍب ،مؼمذ یتذاًشػٌلن ( :)5115النهج الذلىيم يف مهنح الذعليم ،طاس اًٍائٍ ًٌنٍس ،یٌلن.
 .1اًؼشًشي ,سافذ یمشج ( :)5111الذلىيم الرتةىي الشام للمؤضطح الرتةىيح ،داس اًفوش ناٌسٌن مٍصیٍن ،یٌلن.
 .2ػعني  .ميذي (  ) 5113دلىيم هذاب االجذامعياخ للصف الخامظ األضاىس من وجهح نظز املدرضني واملدرضـاخ ( ,ةؼار دخاشض ةوااًٍسًٍط ػاري
منؽٍس ) هٌٌح اًرتةٌح االظاط – طامعح اًعٌٌٌلنٌح .
 .3ػٌغ .داٌد دسًٌؾ )5111( .معايري جىدج الوذاب املدريس ومىاصفاده لذالميذ املزخلح األضاضيح الدنيا ,ةؼص ملذَ ملامتمتش طاٍدج اًذعٌاٌم اًعااَ –
اًظامعح اإلظالمٌح – هٌٌح اًرتةٌح  -ػضج يف اًفرتج  80-81أهذٍةش 5111.
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 .01خٌٌفاىن ،مًٍٍد ػمذ نتى ( :)0321دلىيم مادج اللىاعد الغح الوزديح للمزخلح املذىضطح من وجهح نظز مدرضيها ،طامعح ةؼذاد ،هٌٌح اًرتةٌح (سظااًح
ماطعذري ػري منؽٍسج).
.00اًخٍاًذج ،مؼمذ مؼمٍد ( :)5114أضظ ةناء املناهج الرتةىيح ودصميم الوذاب الذعليمي ،داس املعريج ،ط ،0یٌلن .
 .05دةٍس ,مشؼذ مؼمٍد ٌاةشاىٌم ًاظني اًخعٌث ( :)5110اضاليث ددريظ االجذامعياخ ،داس اًشلافح ًٌنٍس ،یٌلن.
.08اًؽتًل ،اةشاىٌم ميذي ( :)5111املناهج ،ةناؤها ،دنفيذها ،دلىميها ،دطىيزها ،ةاضذخدام املناهج ،ط ،5داس االمٍ ًٌنٍس ،اسةذ.
 .04صیَ,ػضان ( :)5116اضاضياخ ىف نظام ارخصايئ الشام  , spssداسطذاس اًوذاب اًعاملٍ ،االسدن.
.02یتذاًخاًم ,سؼاػ انٌغ ٌامٍ اةٍ رًاب ( :)5111طزائم النشا يف الذعليم و الذلىيم الرتةىي ،داس اًنيضح ،ط ،0ةريٌخ.
.06یتذ اًٌعٌف  ,فشض ( .)5111دخطيط املناهج وصياغذها,د ط  ,یٌلن ,االسدن ,داس ٌائٍ.
 .01اًععٌٍي  ،سػذج مؼمذ یٌاػ  ( 1995 ) .دلييم هذث الرتةيح االجذامعيح والىطنيح يف مزخلح الذعليم
األضايس يف األردن  ،يف ضىء األضاص االجذامعي ،سظاًح ماطعذري ػري منؽٍسج  ،طامعح اًريمٍن  ،اسةذ ،األسدن.
 .02یالَ،صالغ اًذًن مؼمٍ د( :) ٦٠٠٢ارخذتاراخ وامللاييظ الرتةىيح والنفطيح،.ط ،یٌلن،األسدن،داس اًفوش ًٌنٍس ٌاًذٍصًع.
.03یىل ,مؼمذ اًعٌذ ( :)5112دونىلىجيا الذعليم والىضائ الذعليميح ،داس ٌموذتح االرساء ًٌعتع ٌاًنٍس ٌاًذٍصًع ،اًلاىشج.
.51اًعنضَ ,یتذ اًاشػمن  )5116( .دلييم هذاب الدراضاخ االجذامعيـح للصـف الذاضـ يف الوىيـر يف ضـىء املعـايري املعـا
منؽٍسج ,طامعح یٌلن اًعشةٌح ًٌذساظاخ اًعٌٌا  ,یٌلن ٌ االسدن.
.50اًوتًٌس ,یتذ اًٍاػذ ( :)5111اللياص والذلىيم ،داس اًظشًش ًٌنٍس ،ط،0یٌلن.
 .55اًوًٍوتٍ  ,مشؼذ فٌاا ( )5101دلييم هذاب الرتةيح االجذامعيح والىطنيح للصف الزاة االةذدايئ من وجهح نظز معلمي ومعلامخ مدافظح اللزيـاخ
ةاململوح العزةيح الطعىديح  ,املظٌح اًرتةًٍح اًذخصصٌح ,املظٌذ (  ) 6اًعذد (  )8آراس .
 .58مشیٍ ,دٍفٌم اػمذ ٌمؼمذ مؼمٍد اًؼٌٌاح ( :)5114املنـاهج الرتةىيـح الددي،ـح ،مفاهيمهـا وعنا هـا واضطـها وعمليلذهـا ،داساملعاريج ًٌنٍسا،ط،4
یاٌلن.
 .54مٍىس  ,ظعذي ًفذح ) 5110 ( .طزائم ودلنياخ ددريظ الفنىنٌ , ,صاسج اًذعٌٌم اًعايل ٌاًتؼص اًعٌمٍ ,معتعح ظعذٌن ,ةؼذاد.
 .52اًياؼمٍ ٌیعٌح  .یتذ اًٌشػم ٌمؼعن یًل  , ) 5100 ( .ددلي مضمىن املناهج املدرضيح ,یٌلن ,االسدن ,داس صفاء.
26. 2Brophy, J. (2005). The National Curriculum in U.S.Elementary Social Studies: Critique of Representative Example.
ج  ,سظااًح ماطعاذري ػاري

Journal of Curriculum Studies, (24) (5).
.27یٌىس ,االء  ) 5102 (.مفيٍَ اًوذاب املذسيس ٌ ,جسظرياٌج ًح ظاًذى ( مفيٍَ اًوذاب املذسيس ً https://mawdoo3.com/ح سًَوحٌهت 5103/5/51
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دلىيم هذاب املىاد االجذامعيح للصف الخامظ األضايس يف مدارص أكليم هىردضذان من وجهح نظز املعلمني واملعلامخ واملخذصني
 جامعح الطليامنيح/ رسهار خمه الو خالد

 جامعح الطليامنيح/جىاد نعمر خطني

ملخص
 ٌامللشس یىل دالمزج اًصف اًخامغ األظايس,)  املٍاظنح,  اًذاسًخ, اظذيذف اًتؼص دلًٍم هذاب املٍاد االطذٌلیٌح اًذٍ دضم سالز مٍاد ىٍ ( اًظؼشافٌا
 فضال, ٌرًى من اًناػٌح اًرتةًٍح ٌاًذعٌٌمٌح من ٌطيح نظش معٌمٍ ٌمعٌٌلخ املادج,) 5102 ( َ ةعتعذً اًعادط ًعا,يف مذاسط اكٌٌم هٍسدظذان اًعشاق
 ٌكذ دم ادتاع, من ٌطيح نظشاملخذصني يف ىزًن املظاًني, من اًناػٌذني اًفنٌح ٌ یٌم اًخشائغ,ین دلًٍم اًصٍس ٌ اًخشائغ اًذعٌٌمٌح املٍطٍدج يف اًوذاب
ٍ االٌىل ىٍ یٌنح معٌم,  اؼذمٍ اًتؼص یىل سالز یٌناخ.ً یىل ٌفم ظتٌعح مٍضٍع اًتؼص ٌأىذاف, املنيع اًٍصفٍ اًذؼًٌٌل اًذعٌٌمٍ ًذنفٌز اًتؼص
َ يف مشهض مذًنح اًعٌٌٌلنٌح ًٌعا, من مذاسط اًذعٌٌم االظاط, دم اخذٌاسىم ةاًعشًلح اًعؽٍا ئٌح, ) معٌٌل ٌمعٌمح051 (  ٌاًذٍ دأًفر من, ٌمعٌٌلخ املادج
 ٌاًشاًشح ىٍ یٌنح,  ) دذسًعٌا مخذصا1 (  ٌاؼذمٌر یىل, ٌاًشانٌح ىٍ یٌنح اًذذسًعٌني املخذصني ىف مظاي اًصٍس اًذعٌٌمٌح,)5103 – 5102 ( اًذسايس
 دم اخذٌاسىم ةعشًلح كصذًح من ةني دذسًعٌٌى هٌٌح اًرتةٌح االظاظٌح, ) دذسًعٌا مخذصا2(  ٌدأًفر من,اًذذسًعٌني املخذصني يف مظاي اًخشائغ اًظؼشافٌح
 ٌ ةعذ,  فلذ دم أیذاد سالسح اظذتٌاناخ ًيم,  ًٌؼش طمع املعٌٍماخ من أفشاد یٌناخ اًتؼص. ) 5103 - 5102 ( ًٌٌعاَ اًذسايس.يف طامعح اًعٌٌٌلنٌح
ٌ  خٌٍ اًوذاب امللشس من فلشوت امللذمح،  دم اًذٍصٍ اىل طمٌح نذائع من أىميا, دعتٌم األظذتٌاناخ یٌٌيم ٌطمع ٌ دؼٌٌ ٍ اًتٌاناخ ٌمعاطذيا اػصائٌا
 فضال ین ٌطٍد ضعف من اًناػٌح اًفنٌح يف, ٌ ٌطٍد ضعف يف ةعض طٍانث مؼذٍَ اًوذاب امللشس من اًناػٌذني اًرتةًٍح ٌاًذعٌٌمٌح,االىذاف اًذعٌٌمٌح
 ٌ ٌطٍد ضعف يف اًعذًذ من خشائغ اًوذاب امللشس ٌكذ أنذيى اًتؼص ةظمٌح من االظذنذاطاخ ٌاًذٍصٌاخ,اًعذًذ من اًصٍس اًذعٌٌمٌح ًٌوذاب امللشس
.ًٌامللرتػاخ يف ضٍء نذائظ
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Abstract
The research aimed at evaluating the book of social materials, which includes three subjects (Geography,
History, National), for students of the fifth grade in the primary schools of the Kurdistan Region of Iraq, in its
sixth edition (2015), in terms of education from the point of view of the teachers of the subject. As well as the
evaluation of images and maps in the book, both in terms of technical and cartography, from the point of view of
specialists in these areas, has been followed descriptive analytical approach to the implementation of research,
depending on the nature of the subject and objectives of the research.
The research included three samples; the first is the sample of teachers of the material, which consisted of
(127) teachers, randomly selected, from the basic education schools, in the center of the Sulaimani city, for the
academic year (2018 – 2019( ,and the second is the sample of specialists in the field of educational images,
which included (7) specialists, And the third is the sample of specialists in the field of geographical maps, which
consisted of (5) specialists, were chosen deliberately from the teachers of the College of Basic Education at the
University of Sulaimani. for the academic year (2018-2019.
For the purpose of collecting information from the members of the research samples, three questionnaires
were prepared for them, And after the application of questionnaires on them and the collection and analysis of
data and processed statistically , A number of Results were reached, the most important of which were:
- Lack of introduction and educational goals in the book
- There is a weakness in some aspects of the contents of the book, both educational and educational,
- There is a technical weakness in the educational images of the book
- There is a weakness in the maps of the book.
The study ended with a number of conclusions, recommendations and proposals in the light of its findings.
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