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 ثيَشةكي
 بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان

و ستايشووووى بوووويَ ثايووووان  بوووووَ خووووواي طووووةورة كووووة بووووة  وووووَي ئووووةوةوة  ورمووووان بوووو  دةكاتووووةوة و زموووواني  دةري دةبوووورِيَ و        سوووووثاس
 .، و كةسانى تر سوودى ليَدةبيننقةلَةمي  دةينوسيَ

، كوووووة بريتيوووووة لوووووة ثيَبوووووةثيَ كردنوووووى ثووووورِوَذة و   يوووووة لةسوووووةر بةشووووويَةي طرنطوووووي ئةنووووودازةي شارسوووووتانى  ذينةوةيوووووة ئوووووة  تويَ
 . بةرِيَوةبردنيةتى لة ذيَر ناونيشانى

 ( لة ناو ثيَطةي  ثرِوَذة يئةندازيارى دةرضووي نويَ و ضوَنيةتى مامةلَة كردن) 
ة نوووويدةخيةئامووووانم لووووة  تويَذينةوةيووووة بووووة ثلووووةي يةكووووة   طةيانوووودنى ئووووةو زانياريانةيووووة كووووة لووووة ذيوووواني رِوَذانووووة  يَووووري بوووووين    

، بةشوووويَةى لووووة كةسووووانى لووووة خوَمووووان تةوةةو  اوثيشووووانةمان كةزان وووو  و كوووواري ئةنوووودازةيي بووووة يةك انووووةوة دةبةسووووتيَبةردةسووووتى ئوووو
و بةشووووةكةي تووووري ئووووة امى زانيوووواري كةلَةكووووة     يَووووري بوووووين  لةسووووالَانى سووووةرةتاي كاركرد ووووان و   شووووارةزاتر وةرمووووان طرتووووووة   

، بةشوووويَةي ئووووة  زانياريانووووة  زوَر كووووة  لووووة دوو تووووويَي  لةثيَطووووةي ثرِوَذةكانوووودا  نووووةسووووالَى بووووةردةوامي كاركرد( 93)بووووووي زيوووواتر لووووة 
دةسووو   يوووان ئةطوووةر  ةشوووبيَ  بووو  ئةنووودازياري نووووَي و كوووة  ئوووةزموون لةوانةيوووة          كتيَبيَةووودا بوووةر ضووواو دةكوووةون توووا  ويَندريَنوووةوة     

  . ، ئوميَدمان واية ئة  تويَذينةوة سادةية سودي خوَي  ةبيَ ئاسان نةبيَ خ تنى 
ئووووووةوةي ئاشووووووةراو ديووووووارة ثيَبووووووةثيَ كردنووووووي  ووووووةموو ثرِوَذةيووووووة  ثيَوووووو   وووووواتووة لووووووة  يووووووةنى  ووووووو نووووووةري و  يووووووةنى  

 ووووةموو ئةنوووودازياريَ   .  ووووةموو ثرِوَذةيووووة  % 03 يووووةني ئيووووداري و ثيَبووووةثيَ كووووردن  زيوووواترة لووووة لووووة       (.ئيووووداري)بووووةرِيَوةبردن
دةسووووو   يَنابيَ،ئوووووةوةي طرنطوووووة و ثيَوي وووووتة بيوانووووويَ،    يوووووةنى ئوووووةكادوى خويَنووووودووة و لةوانةيوووووة ثلةيةيوووووةكي بةرزيشوووووى بة   

ضووووَنيةتى ثوووَي بوووةثَي كردنوووى ئوووةو  يةنوووة  ونةريةيوووة كوووة خويَندوويوووةتى و ئوووةيوانى لوووة ثيَطوووةي ثوووِروَذةدا،  وووةر ئةنووودازياريَ               
ركةوتوو  يوووةنى  ونوووةري و ئوووةكادوى بوووة يَو بيَووو  ثيَوي ووون بوووةوة  ةيوووة كوووة  يوووةنى ئيداريشوووى ثوووةرة ثيَبووودا  بوووَو ئوووةوةى سوووة           

 .بيَ ، لة ثيَ بةثيَ كردنى  ةموو ثرِوذةيةكدا
، بوووووَ ئووووةوةى نةكةويَتووووة  ةلَووووةوة و كةسووووايةتى ثوووويَ لةكووووةدار نووووةبيَ ،    و كووووة  ئووووةزموون ئووووةوةى زوَر طرنطووووةبوَ ئةنوووودازياري نووووويَ  

دةبيَوووو   ىوَذانووووة يةنانووووةي كووووة بةركووووةوتتنى رِو ضوووووَنيةتى  ةلَ وووووكةو  كووووردن و درووسوووو  مامةلَووووة كردنووووة  لةطووووة َ ئووووةو كووووةس   
رت و بةرِيَوةبوووووةري ثووووورِوَذة و ئةنووووودازياري  و بوووووة ئوووووةزموون  شوووووارةزا ينووووودازياري لوووووة خووووووَ  لةطةلَيانووووودا وة  ئوووووة 

 .داسةرثةرشتيار و خاوةن كار و وةستا و كريَةار لة ناو ثيَطةي ثرِوَذة
 و  يوووووةنيئوووووةوةي لوووووة  تويَذينةوةيوووووةدا دةمانوووووةويَ بيوةينوووووة رِوو ئةوةيوووووة، ضووووووَن وا بةوووووةين تووووورس و بوووووي   

ئةنووودازياري نوووويَ برِةويَنينوووةوة  لوووة سوووةرةتاي كاركردنيووودال دةمانوووةويَ ثَيوووي بلوووَي  كوووة  ةَلوووة كوووردن            دةروونوووى
ئاسووووايية وتووشووووي  ةَلووووة دةبَيوووو ، ئيَ ووووةة و ئووووةواني تووووري   ةَلووووةمان كووووردووة و بووووةردةوامي  ثارثووووار           

و  ووووةو َ ل نووووةرِووخيَ   و  ووووةبيَ  تووشووووي  ةلَووووة دةبوووو ، طوووورني ئةوةيووووة ضوووووَن واي ليَبةووووةين بوووواوةرِي بووووةخوَي   
ئةطووووةر  ةلَةيووووةكى ب وووووكي كوووورد بووووة زووتوووورين كووووا   ووووةولَي     ،بوووودا  بووووة وورياييانووووة  ةلَ وووووكةو  بةووووا  

 .ضارةسةركردني بدا  لةطة َ كةسانى خاوةن ئةزموون و لة خ ي شارةزاتر 



ةردةسوووووو  و تووووووة ببوَيووووووة داواكووووووارين ماموَسووووووتا و  اوثيشووووووةكا ان ئةوانووووووةي ئووووووة  تويَذينووووووةوةيان دةكةويَ 
كان بوووووَ ئووووةوةى ئيَ ووووةة و  ة ةلَوووو ادارمووووان بةةنووووةوة بوووووَ رِاسووووتةردنةوةي ئاط دةخيويَننووووةوة بووووة تيَبينيووووةكانيان  

 .سوودي ليَ وةرطرن انةي مةبةسنت لة  تويذينةوةية اوثيشةكانيش ان ئةو
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 بةندي يةكة 
 شارستانىميَذووي ئةندازةي 

ذيووووانى  ئةنوووودازةي شارسووووتانى بةشوووويَةة لووووة بةشووووةكانى ئةنوووودازة و زوَرتوووور بةنوووودة بووووة مووووروَ  و ثةرةسووووةندنى     
 .بة دريَذايي ميَذوو مرؤ 

سوووةرةتاي  دروسووو  بووووونى ئةنووودازةي شارسوووتانى ناديوووارة، بوووةَلا  ئوووةوةي زانوووراوة مروَ وووي         ئوووةوةى رِاسوووتى بيَووو    
سوووةر طوووَوى زةوى ثوووةناي بوووردووة بووووَ ئةشوووةةوتةكان  وووةتا لوووة         ديَووورين  لوووة سوووةرةتاى درووسووو  بوونيوووةوة لوووة     

ضوووةمةكاندا سوووةرما و طوووةرما و درِنووودةكان خوووَوي بثووواريَوَى، كوووة قوووةدي داريَةوووى وة  ثردَيووو  بووووَ ثةرِينوووةوة و لوووة          
.ئةنوووووووووووودازةي شارسووووووووووووتانية ، ئةمووووووووووووة بووووووووووووةكار  يَنوووووووووووواوةرِوبارةكانوووووووووووودا وة  بةلووووووووووووة  و 

 

 
 
 



سوووةرةتاى دروسووو  بووووونى مروَ وووي يةكةموووةوة دةسوووتى ثيَةوووردووة كوووة طوووةرِاوة        كةواتوووة ئةنووودازةي شارسوووتانى لوووة    
نيشوووانة ديارةكوووانى ئةنووودازةي شارسوووتانى     ،كوووة ضووواو بوووة ميَوووذووي مروَ ايةتيووودا دةطيَووورِين     . بوووة دواي نوايةكووودا 

باشوووورتين شووووايةةا َ و طووووةوا ى دةرن و ئووووة  رِاسووووتية دةسووووةكيَنن،  دةبيوووون  شارسووووتانيةكانى طووووة نى ديَرينووووى      
لوووة  ( ةرةموووةكانى ثيووووة )زةويوووة لوووة ئةنووودازةي شارسوووتانيدا لوووة تروَثةوووى ثيَشوووةةوتندا بووووون،     طووو ي ر ئوووة  سوووة

شارسووووتانيةتى طووووةة مايووووا لووووة مةك ووووي  و طواتي ووووا  و سوووو مةري و بابليووووةكان لووووة يَرا  و شوووووراي        مي وووور و 
طوووووة نى  ، طوووووةوا ي ثيَشوووووةةوتين شارسوووووتانيةتيةكاني موووووةزني ضووووو  و حوووووةو  سةرسوووووورِ يَنةرةكانى دونيوووووا   

 .شارستانيةكانى ثيَشوون ةلة دةسةةوتةكاني ئةندازيار و ثيَشوون

 



لوووة سوووةردةمى رِوَمانةكانووودا يةكوووة  ثوووار ووشوووةي ئةنووودازةي شارسوووتانى بوووةكار  ووواتووة، كاتيَووو         ئوووةوةى زانوووراوة 
ئةنووودازةيان كووورد بوووة دوو بةشوووةوة، بةشوووى سوووةربازي كووواري درووسووو  كردنوووى قوووةَلاو شووووورا و درووسووو  كردنوووى            

نوووى ضوووة  بووووو،  ةرضوووى بةشوووي شارسوووتاني  بووووو يوووةكة بوووووةوة بووووَ ثيَوي وووتيةكانى موووروَ ، وة  درووسووو  كرد          
 . تد... ئاو بوَ كشتوكا َ،  خانوو و ثةرستطا و  ثردوو رِاكيَشانى ثوَطةي

 



 بةندي دووة . 
 زاراوة طرنطةكان

 ئةندازياري شارستانى: 
ئووووةو كةسووووةية كووووة بةرثرسووووة لووووة ديوووووايين بيناكوووواري بوووووَ نةخشووووة تة رسووووازيةكان و ثيَبووووةثيَ كووووردن و            

 بةرِيَوةبردنى ثرِوَذة  بةثيَي رِةوشة باوة بةكار اتووة ثيهانيةكاني ئةو وولَاتةي ثرِوذةكةي تيا 
 .ثيَبةثيَ دةكريَ ، بة باشرتين كوالَيَتى و كةمرتين نرخ و كورترتين ماوة

 :رِى ئةندازةييكارطيَ
كوووووارطيَرِى ئةنووووودازةيي ثووووورِوَذة لوووووة طووووورنطرتين كاراكتوووووةرة ديارةكوووووانى سوووووةركةوتن و سوووووةرنةكةوتين   وووووةر     
ثرِوَذةيوووةكي ئةنووودازةي ،  ي كوووةس شووواراوة نيوووة لوووة  وووةموو بوارةكانووودا بةرِيَوةبوووةري بووواة  وووَوي سوووةركةوتين           

زوَر ئوووووالَوَزترة لوووووة رِووي كوووووارطيَرِي و كارةكةيوووووة، بوووووة تايبوووووةتى لوووووة بوووووواري ثووووورِوَذةي بيناسوووووازيدا، ضوووووونةة 
كرداريوووةوة لوووة كوووارطيَِري كردنوووى زوَربوووةي بوارةكوووانى تووور،  وووةر بوَيوووة لوووة زوَربوووةي كوَليوووذة ئةندازياريوووةكاني             
زانةوَكووووانى ثيهانوووودا بةشوووويَ  كراوةتووووةوة بوووووَ خويَنوووودكارانى خويَنوووودنى بالَووووا تايبةتووووة بووووة كووووارطيَرِى ثوووورِوَذة     
.بيناسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووازيةكان

 



 خاوةن كار:
 مةبةسوووو  لووووة خوووواوةن كووووار ئووووةو  يةنةيووووة كووووة طريَبةسوووو  لةطووووة َ بةلَيَنوووودةر دةكووووا ، ئوووويرت لةوانةيووووة              

بةرِيَوةبةرايةتيووووة ، يووووان دامةزراوةيووووةكى حةووووومي، يووووان وةبووووةر يَنيَ  كووووة     ،دةزطايووووة وةزارةتيَةووووى حةووووومى، 
 .ئيشةكةي بوَ دةكريَ 

 بةلَيَندةر:
كةسوووويَةن، دامةزراوةيةكووووة يووووان كوَمثانيايةكووووة كووووة  بة ووووةرمى  مةبةسوووو  لووووة بةلَينوووودةر كةسوووويَةة، يووووان ضووووةند  

، كوووواري طشووووتى بةلَيَنوووودةر ئة اموووودانى ئووووةو كارانةيووووة بووووة ثيَووووي   خوووواوةن كووووار تةندةرةكووووةي  قبووووو َ كووووردووة 
و ضوووواوديَري كردنووووى ئووووةو كووووادير و  يةنانووووةي خ يووووةتى و  سةرثةرشووووتى كووووردن رِادةسووووتى كووووراوة، بووووة طريَبةسوووو 

ضوووو نيةتى بةسووووتنةوةيان بةيةكووووةوة بوووو  ئووووة ا  دانووووى كارةكووووانى بووووة ثَيووووى رِةوشووووة ئةندازياريووووةكان بووووة         
 .كةمرتين تيَ وو و كةمرتين زيان

 

 

 

 

 

 



 بةلَندةري  وةكى:
كةسوووويَةة، دامةزراوةيةكووووة يووووان كوَمثانيايةكووووة لووووة طريَبةسووووتةكةدا نوووواوي     ي  وةكووووىمةبةسوووو  لووووة بةلَينوووودةر   

 بةلَيَنووودةر  لوووة ثرِؤذةكوووةدا كوووار بةوووا ،  بووو  بةلَيَنووودةر كوووة  بة وووةرمى خووواوةن كوووار رِةزامةنووودى دةربرِيووووة      ووواتووة،
بوووو ي نيووووة بووووةبيَ رِةزامةنوووودى  ووووةرمى  ذيَوووور بووووةذيَر  ووووةموو كارةكووووة يووووان بةشوووويَ  لةكارةكووووةي ب ووووثيَريَ بووووة     

بوووووةدوور نابيَووووو   وةرطووووور  بوووووة  وووووةرمى  وة ئةطوووووةر بةلَيَنووووودةر ئوووووةو رِةزامةنديةشوووووى   ، لَيَنووووودةرى  وةكوووووى بة
  .لةبةرثةرسياريةتى و ثابةندبوون بةطريَبةستةكةوة

 

 

 

 

 
 

 



  ئةندازيار:
مةبةسوووو  لووووة ئةنوووودازيار كةسوووويَةة، يووووان ضووووةند كةسوووويَةن، دامةزراوةيةكووووة يووووان كوَمثانيايةكووووة كووووة  بة ووووةرمى   

 ووواتووة لوووة طريَبةسوووتةكةدا يوووان  خووواوةن كوووار داوةزرانووودووة و بووووَ  ةنووودَي  كوووار دةسوووةَلاتي ثَيووودراوة و         نووواوي 
 .ثيَوي تة ناوةكةي بة  ةرمي بدريَتة بةلَيَندةر 

 

 ئةندازياري ثيَطة:
ئةنوووودازيارة، خوووواوةن كووووار   ىيووووان ياريوووودةدةر( مقووووي )ازياري ثوووويَط  دئةنوووو ي ثيَطووووةمةبةسوووو  لووووة  ئةنوووودازيار 

توووووا ك توووووايي  موووووةر  نيوووووة بوووووةردةوا  بيَووووو  ،بووووووَ رِاثةرِانووووودنى  برِطوووووةكانى طريَبةسوووووتةكة  ، نيَدةموووووةزريَيدا
 .بةلَيَندةر ، بوَ  ةنديَ  كار دةسةلَاتي ثيَدراوة ثيَوي تة دةسةلَاتةكانى بة  ةرمي بدريَتةثرِؤذةكة

 

 
 



 بةندي سيَية 

 و يَنة طرتن نووسيين تيَبيين .1
ثيَبيَوووو  ،  ووووةموو  (  Note Book) ثَوي ووووتة ئةنوووودازياري نووووويَ دة تووووةريَةى تيَبينووووى  ب وووووكى ط  ووووانى      

ئوووةوةى ئوووةى بووويينَ    ،تيَبينيوووة  لوووة ب وووووكةوة بووووَ طوووةورة بنووسوووَي، ثشووو  نةبةسوووتيَ  بوووةوةي  وووورى بوووة يَوة        
 : نووسراوةكانة،  وة   ووتراوةب ي ناضيَتةوة، ضونةة ئةوةى ب  ناضيَتةوة تةنها 

ئةوةي دةيبي ت  ب   دةضيَتةوة، ئةوةى دةيبين  ب    دةكةويَتةوة، ئةوةي نووسيومة  ))
 ((.ب   ناضيَتةوة

باشرتين ش  ب  ب كةوتنةوة لة دواى نووس  ويَنة طرتنة، ب ية وا ثيَوي   دةكا   ةميشة كاميَرةيةكى ب ووكى لة ط  ان بيَ  
 ةر   يةكى تر ناتوانيَ   سةرقالَى يان   ةية لةسةريان و لةبةر نةبوونى كا  يانب  ويَنة طرتنى ئةو شويَنانةي تيَبيين 

نووسيَ ، لة ريَى طةرِانةوة ب  ويَنةكان ب ي دةكةويَتةوة، يان  ةر لةرِيَى م  بايلةكةيةوة بينيَريَ ب  كةسى تيَبينيةكان ب
 يان لةكاتى ثيَوي تدا  لة شتةكان ب  دةضنةوة ضونةة لة ئة امي سةرقالَي  و زوَري داواكاريةكان  ةنديَ .مةبةس 

  . دةكةويَ ئةندازيار لةسةر كةسايةتي  ب ناكةونةوة،
 

 
 
 
 



وا ثيَوي وووو  دةكووووا  ئةنوووودازيار دة تووووةريَةى تيَبينووووى   ،بوووووَ كوووووَنرتوَلَةردنى  ووووةموو ثيَداوي ووووتى رِوَذانووووةي ثوووورِوَذة  
توووا  كوووةتيَبينوووى رِؤذانوووةي نووواو ثرِؤذة و كاميَرةيةيوووةكى ب وووووكي ثووويَ بيَووو  بووو  نووسووو  و ت موووار كردنوووى     ط  وووانيي

 :وة دةطةرِيَتةوة ئ  ي ةكةى و لة دة تةر ت ماري سةرةكى ثرِؤذة ت ماريان دةكا  

 . ةلَةيةكي ب وو  دةبينىَ لة برِطةية   ي خوَي توَماري بةا  .1
 .خوي بينووسيَ بوَ ئةوةى دواتر بة دواداضونى بوَ بةا داواكارية  دةكا  لة كةسيَ   ي  .2

كةسوووَي  داواكاريوووةكي  موووةوادي  ةيوووة بووووَ رِوَذانوووي دواتووور، ئوووةبيَ  تَومووواري بةوووا ، بووووَ ئوووةوةى بوووَوي ثووويَ بوووةثيَ         .9
 ةووووا ،ب لةسوووةر بةلَيَنةكووووةي ئةنووودازيار سووووتا ةكةي زيووواد   لةوانةيوووة  بةوووا ، ناكريَووو  بوووو ي ب ووويَتةوة ، ضووووونةة    

  .درووس  دةكا و كيَشةي بوَ 

 وَرِمووووةنيَ  وةسووووتاية  ثيَوي ووووتى بووووة سووووةرداني كووووردن  ةيووووة، سووووةرداني بةووووا  و تيَبينيووووةكاني ثوووويَ بلَوووويَ و       .4
 .توَماريان بةا 

تيَبينيوووةكي  وووةبيَ  لةسوووةر ئيشوووى  وووةر كةسوووَي ، دةبَيووو  تيَبينيةكوووةي ثووويَ بَلووويَ و لةبوووةر ضووواوي تَومووواري بةوووا          .5
و  سووووةرى دةطةرِيَيتووووةوةئةنوووودازيار ة بووووةو ثوووووَرة بةووووريَ دواتوووور يَوووو  كووووة مةبةسووووتة ئووووةو كووووار ربوووووَ ئووووةوةى بوان

 . ادةك ليَليَثيَ ينةوةي 

 .رِوَذانة لة رِيَى ضاوديَرةكانةوة  ةو َ بدا  زانياري تةواوي مةوادي  اتوو و دةرضوو توَمار بةا  .0

ثوووووَرتى رِوَذانووووة و رِوَذانووووة ذمووووارةي سووووتا ة ثياثياكووووان و ئاميَرةكووووان  ي خوووووَي توَمووووار بةووووا  بوووووَ ئووووةوةي لووووة رِا .7
 .بيان نووسيَ

طوووورنطرت كووووة دةبينَيوووو  بووووا بووووة كوووواميَرة يووووان م بايلةكووووةي ويَنووووةيان بطرَيوووو  بوووو          ي ووووةموو ئةمانووووةو خووووالَ   .8
 .ب كةوتنةوة

 ووووةموو ئةمانووووة و ضووووةندة ا  وونووووةي تووووري ، ئةطووووةر  وووواتوو بووووةو شوووويَوةية بووووةردةوا  بيَوووو  لووووة نووسووووينى       
 ةلَ وووةنطاندنى بووووَ دةكوووا  بووووَي دةردةكوووةويَ     ةوا ئوووةو كةسوووةي كوووة كووواري بووووَ دةكوووا ،    تيَبينيوووةكاني رِوَذانوووة، ئووو 

كوووة توووا ة رِادةيوووة  ئةندازيارةكوووةي  وووةموو شوووتَي  تَوموووار دةكوووا  و طرنطوووي بةكارةكوووةي دةدرَيووو  و  دةبَيتوووة ثَيوووي         
 .مت انةي خاوةن كار و  ةو َ دةدا  بة بةردةوامى  ي خوَي بيهيَلَتةوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 توَماري رِوَذانةي ثرِوَذة .2
ئةنووودازيار ثووويَ  ئوووةوةي لوووة ثيَطوووةي كوووار ب وووَيتة دةرةوة ثيَوي وووتة ئوووةو ضوووا كي و تيَبينيانوووةى كوووة ئوووةو رِؤذة         

نووسوووويويةتى  لووووة كوووواتى  بةسووووةر كردنووووةوةى    (  NOTE BOOK)   ط  ووووانى لووووة دة تووووةري تيَبوووويين 
وَ يس توَماريووووان بةووووا ، بوووووَ موووواري  رِوَذانووووةي ئووووبرِطووووةكانى ثرِؤذةكووووة،  وة داواكوووواريى رِوَذانووووى دواتوووور  لووووة توَ

ثةنووووي   ئووووةوةى بوانووووىَ ئووووةو رِؤذة ة كاريَوووو  كووووراوة، بوووو  رِاثوووو رتى رِؤذانووووةى ثوووورِؤذة سوووووودي لوووويَ دةبينوووويَن،  
خوووو  ئةطووووةر كارةسوووواتيَةى   ،لووووةكويَوة دةسوووو  ثوووويَ بةووووا   دةزانيَوووو  و دةبيَوووو  رِوون رِوَذي دواتووووري ئيشووووةردنى 

بووووة  دةتوووووانىَ نووووةيتوانى ب وووويَتة سووووةر كووووار كةسوووويَةى توووور سووووةروو خوووووَي     نووووةخوازراوي   اتووووة ثيَشووووةوة  
تيَبينيةكانووووودا دةضووووويَتةوةو دةتوانيَووووو  كارةكوووووة رِاثوووووةرِيَنيَ  دوا ناكوووووةويَ ،  ةنوووووديَ  لوووووةو تيَبينيانوووووة وة  

 : وونة لة خوارةوة ئاماذةي ثيَ دةكةين
 .ضةند رِوَذى كاركردن ماوة بة ثيَي طريَبةس  .1
 .دراوي ئةو رِوَذةبرِى كاري ئة ا   .2

 .برِى ئةو مةوادانةي كة بةلَيَندةر  يَناويةتى لةو رِؤذةدا .9

 .ئةو مةوادانةي براوة ب  تاقيطة لةطة َ ئاماذة كردن بة ذمارة و بةرواري نووسراوةكة .4

 .برِى ئةو كارانةي بةدةر لة طريَبةس  ثيَبةثيَ كراوة لةو رِوَذةدا .5

 .رماي  ئةو رِوَذةئاماذة كردن بة كةة و ةوا و ثلةكانى طة .0

 .توَمار كردنى ناو و ث ستى ئةو كةسانةي سةردانى ثرِوَذةكةيان كردووة لةو رِوَذةدا .7

 .ئةو ئاميَرانةي كاريان كرووة لة و رِؤذةدا ئي  كردنى ذمارةو ثوَر و كاتذميَري .8

 .دابةزيَنيَ داواى لة رِووثيَوي ثرِوَذةكة كردووة ضةند خالَيَ  ضيَ  كاتةوة و ضةند خالَيَةى ب   .3

 .  ابةلَيَندةر داواي ليَ كردووي برِطةيةكي بوَ ثيَ    .13
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ةيوووة لةسوووةر ئيشوووى كارةبوووا يوووان ميةانيووو  ثيَوي وووتة تَ موووار بةرَيووو  توووا لةطوووة َ ئةنووودازياري            ىتيَبينيوووةك .11
 .ب  ئةوةى  ةلَة دروس  نةبيَ   اطفتوط ي لةسةر بةئةو بةشة ث ث رِي 

 .بوَ ئامادة بةةن ىلة ضاوديَرةكان كردووة لي تى ثيَوي تيةكان ىداوا .12

و بووووو ي ت موووووار بةريَووووو   داوا كوووووردووة و زؤر ثيَوي وووووتة،وةسوووووتاية  داواي برِيَووووو  ثوووووارةي وة  ثيَشوووووينةية    .19
 . داب  بةريَ 

ن ة كوووة  و كوووورتي تيوووا بوووووة، ثيَوي وووتة ت ماريوووا    وكوووردو يوووان قووووولَي ئاوةرِؤيوووةكى    ضووويَةى قوووالَبى برِطةيوووة    .14
 .ئاطادار بةاتةوة ب  ئةوةى كةسى بةرثرسى خوار خ ي يان سةروو خ ي ليَ  بةا 

ثيَةووووردووة ثيَوي ووووتة  ىكووووردووة، ئووووةو تيَبينيانووووةي ئاموووواذة  ىضوووويَةي شووووي  بةسووووتين يووووةكيَ  لووووة برِطووووةكان  .15
 .ت مار بةريَن

 .داواي ليَ كردووي  برِطةيةكي بوَ ضيَ  كةيتةوة ىئةندازياري سةروو خوَ .10

ثوووواة ضوووويَ    وووو رِمي تايبووووة  بووووة تيَةردنووووى ك َنةريَوووو  يووووان قوووو  كردنووووي بةشوووويَة  ثيَشووووةةة كووووردووة        .17
رِةزامةنوووودي  وةرطرتووووووة، ثيَوي ووووتة بووووة ثيَووووي كوووواتي كردنووووةوةى كووووةة و  ووووةوا و طو ووووانى ثلووووةي طووووةرما، 

و كةرةسووووتةي تيَةووووردن  تيَةردنووووي سووووةر   رِمةكووووة  و كارطووووة  ئاطووووادار كردبيَتووووةوة و سووووتا  ئووووي  كووووردن       
 .  ب  ئةو كارة ئامادةبيَ وةرطرتنى  وونة ب  تاقيطة 

بة كورتى توَمار كردنى ووردةكاريةكاني رِؤذانةى ثرِؤذة ئةندازياري ثيَطة دةثاريَويَ  لة ب  ضوونةوة، دةتوانيَ  وةلَامى  ةموو 
 ثرسياريَ  بداتةوة لة بارةي  ةر برِطةيةكي ثرِؤذةكة، ضي كراوةو ضي نةكراوة و ب  ضي نةكراوة و ضي ثيَوي تة بةريَ .

 
 



 9.كاري ئةندازياري نويَ ى ناو ثيَطةى ثرِؤذة 
 

وة  لوووة ثيَشووووةكي بوووواس كوووورا كوووواري سووووةرةكي  ئةنوووودازياري نووووويَ ي نوووواو ثيَطووووة بريتيووووة لووووة ثيَبووووةثيَ  
كردنووووى  يووووةنى  ونووووةري ثوووورِوَذة بووووة ثيَووووي نةخشووووة ئامادةكراوةكووووان و رِةوشووووة ئةندازياريووووةكان، بوووووَ     

ثيَوي ووووتى بووووةوة  ةيووووة كووووة  يووووةنى كووووارطيَرِي  بووووة زووتوووورين كووووا    يَوووور ببيَوووو  كووووة ضوووووَن  ئةمووووةة 
 :ثرِوذةكة بة رِيَوة دةضيَ 

ثيَوي وووتة بوانوووىَ كوووارى ئوووةو ضوووية و ضوووى لووويَ داوا كوووراوة بووووَ ئوووةوةى بوووة ثيَوووي ئوووةوة خووووَي بووووَ ئاموووادة       .1
 .بةا 

كوووة و  وووةموو ئوووةواني تووور كوووة لوووةناو   دةبيَووو  بوانيَووو  كووواري ئوووةو ثيووواوازة لوووة كووواري بةرِيَوةبوووةري ثرِوَذة   .2
ضووووونةة كوووواري سووووةرةكي ئةنوووودازياري نووووويَ ئةوةيووووووة شارةزايوووووووووي    ئووووةو ثرِوَذةيووووة كووووار دةكووووةن 

بةدةسووو  بهيَنيَووو ، بووو  لوووة دا وووا  نةكاتوووةوة، خووووَ ئةطوووةر ثيَوي وووتى كووورد ب ووويَتة سوووةر كاريَووو  بوووة بووويَ   
ئةطوووةر بوانيَووو  كةسووويَةي شوووارةزاي    بةرامبوووةر و شوووتيَةي لووويَ  يَووور بيَووو  ثيَوي وووتة ب ووويَ  بوووة تايبوووةتى     

ليَيووووةو ئووووةتوانيَ  زانيوووواري ثوووويَ ببةخشوووويَ ، ضووووونةة زانيوووواري ثةيووووداكردن و شووووارةزايي بوووووَ خوووووَي       
دا اتوووة،  ةرضوووةند زووتووور شووواةزايي ثةيووودا بةوووا  ئةوةنووودة كووواتي طةيشووونت بوووة ئاواتوووةكانى كوووورترت        

، ضوووونةة كةسوووانيَ   وووةن   شوووارةزايي  ثةيوةسووو  نيوووة بوووة ذموووارةي سوووا َ يوووان تةمةنوووةوة      . دةكاتوووةوة 
شوووارةزايي ثةيووودا دةكوووةن لوووة مووواوةي سوووالَيَةدا كةضوووي  وووةمان شوووارةزايي كةسوووانى تووور لوووة مووواوةي دوو        

 .سا َ يان زياتر بة دةسن دة يَنن، ئةوةة خوَ ماندوو كردن و سةليقة و ثشوو دريَذى دةويَ 

وة بوووووَ يةكووووة  ثووووار، وا ثيَوي ووووتة ئةنوووودازياري نووووويَ وا بوووو  بةاتووووةوة كووووة دةضوووويَتة نوووواو ثرِوَذةيةكووووة  .9
دابنووووىَ كووووة دةبيَوووو   لووووة  ووووةر يووووةكيَ  لووووة كارمةنووووداني ئووووةو ثرِوَذةيووووة شووووتيَ   يَوووور ببيَوووو ، لووووة      
كريَةاريَةوووووةوة  وووووةتا دةطاتوووووة بةرِيَوةبوووووةري ثرِوَذةكوووووة و بةلَيَنووووودةر و ئةنووووودازياري سةرثةرشوووووتيار،     

لوووة رِوَذانوووى دواتووور    ئةموووةة وا دةكوووا  كوووة لوووة ماوةيوووةكي كورتووودا شوووارةزاييةكى بووواة كووووَ بةاتوووةوة و      
ثيَوي وووتى ثَيوووي دةبَيووو ،  ثيَوي وووتة كوووا  بوووة  ووو ِوَ نوووةدا ، ئوووةو كاتانوووة بووووَ ئوووةو زَيووورِينن، دةبَيووو           
 ووووةو َ بوووودا   زوَربووووةي كاتووووةكاني لووووةناو ثرِوَذةكووووة و بةسووووةر كردنووووةوةي بةشووووةكاني بةسووووةر ببووووا    

ردنوووى نةخشوووةكان كوووة  تووورين كوووا  لوووة ئووووَ يس دابنيشووويَ ئوووةوي  بووووَ ثشووووويةكي كوووور  يوووان سوووةير ك    
 .و وةرطرتين زانياري لة ئةندازيارةكان و  اوثيشةكانى لة ئ  يس

 
 
 
 



 بةندي ضوارة 
   ر  و خشتةى ثيَوي ن ثيَطةى ثرِؤذة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

No Item Description Unit Qty.
Unit

 Price $ 
Total $

Bill of Quantities



 ك نووسى رِادةس  كردنى ثيَطةي ثرِؤذة
2322:     /     / بةروار  

(                                                                                    :  )         ناوي ثرِؤذة بةثيَي طريَبةس   
 

وة  نويَنةري خاوةن كار )                                                  ( بةرِيَو  ئةندازيار )                     (  لة بةرواري 
،  ثيَطةى ثرِؤذةى ناوبراوي  رِادةستى ................................(....................بةرِيَوةبةرايةتى )

.كرد لةطة َ ئةو  اوثيَ انةي خوارةوة................................................(  ك مثانياى ) بةلَيَندةر   
 
.سيَتيَ  نةخشةى واذؤكراوي ثرِؤذةكة. 1   
 ( . Global BM)  سيَ خالَى  . 2
.بيَ  تط يية  كة  يض ريَطرية  نية لة ناو سنووري ثرِؤذةكة   كاري دواكةوتنى دةس  بةكار بوونثش. 9  

 
 
 
 
 

ي خاوةن كارنويَنةرى بةلَيَندةر                                                                                                   نويَنةر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

وى     ]      [ و و و و و شارستان

نةخشةى  اوثيَض برِى خةملَيَنراو

داواكاري ثشةن  و رِيَطة ثيَدان

ناوي ثرِوَذة: 
ناوي بةلَيَندةر: 

ذمارة:
رِيَةةوتى:

وا         ]      [ و و و و ئةواني تر:                      ]      [كارةب

بةشي يةكة : ثرِدةكريَتةوة لة يةن بةلَندةرةوة
 ئةو برِطةيةي كة لةخوارةوة ئاماذةي ثيَةراوة ئامادة كراوة بوَ ثشةن  و ضيَةةردنةوة، ضاوةرِيَى 

ثةسةندكردنى بةرِيَوتان   ةتا بتوان  ثيَبةثيَي بةةين  :

Field Inspection Request

شتيار   ةر            سةرث

كاتي وةرطرتن:
بةروار:

موَري وةرطرتنى لة  يةن سةرثةرشتيارةوةئةندازياري بةلَيًندةر موَر و واذوَي بةرِيَوةبةري ثرِوَذة

و            ]      [ و و و و ميةاني

ينا  ارةي ب ذم
ن / شويَ

ةوة ةةردن ادة ب  ضيَ ام ةي ئ برِط

2

ذمارةي برِطة لة دةرخ تة 

و              رِووثيَ

ز

1

ار  ذك            رِاويَ

را             ثةسةندك
ان  بينيةك ى تيَ ةردن            ضاك

ةوة  ةراي            رِةت

شتيار: ةر اري سةرث ةندازي ي ئ ان بينيةك تيَ
بةشي دووة : ثرِدةكريَتةوة لة يةن  ئةندازياري سةرثةرشتيارةوة 

ةن: ة ي ةوة ل ةةراي ضيَ



 

كا  بةروار

بةشي يةكة : ثرِدةكريَتةوة لة يةن بةلَيَندةرةوة ثيَ  تيَةردنى كوَنةريَ 

شتى تر .... 

ار : ذك                رِاويَ

رِيَطةي  اتوض  ب  شويَنى كار
قالَب

ةن: ة ي ةوة ل ةةراي ضيَ
را                ثةسةندك

ث ينتى كشان 

شي 
)C onstruction( ث ينتى

برِطةي ثيَبةثيَةراو
 مةرثى سة مةتى
ثلةى طةرماى 
ئةسةةلة

ثاكوخاويَنى شويَنى كار

M pa    :  َثوَري مادةي تيَةةلَةراو : يَوى بةرطةطرتنى كوَنةري
كاتى تيَةردن :رِوَذي تيَةردن :              /       /   2022

بينى تيَ
كاتي وةرطرتن:

سةرثةرشتيار

ناوي كارطةي كوَنةري  :
شويَنى تيَةردنى كوَنةريَ  :

موَري وةرطرتنى لة  يةن سةرثةرشتيارةوةئةندازياري بةلَيًندةر
بةروار:

كاتي ثيَوي   بوَ تيَةردنى كوَنةريَ  :

شتيار :  ةر            سةرث
ان  بينيةك ى تيَ ةردن              ضاك

ةوة  ةراي              رِةت

شتيار: ةر اري سةرث ةندازي ي ئ ان بينيةك تيَ
بةشي دووة : ثرِدةكريَتةوة لة يةن  ئةندازياري سةرثةرشتيارةوة 

)W ater S toper    ( رِيَطري ئاو
كاري كارةبايي  شاردراوةى ذيَر زوةي
كاري ميةانيةى شاردراوةى ذيَر زوةي
ئاميَرةكانى ئامادة ب  تيَةردن
ئاميَرةكانى ئامادة ب  ثشةن 

          2 0 2 2  ئةو برِطةيةي كة لةخوارةوة ئاماذةي ثيَةراوة ئامادة دةبيَ  بوَ ضيَةةردنةوة  رِوَذى     /     /    
كاتذميَر )            ( ، ضاوةرِيَى ثةسةندكردنى بةرِيَوتان    ةتا بتوان  كوَنةريَن بةةين  :

موَر و واذوَي بةرِيَوةبةري ثرِوَذة

 وَرِمى داواكاري تيَةردني  كوَنةريَ 
Concrete Pouring Request

ذمارة: ناوي ثرِوَذة: 
رِيَةةوتى: ناوي بةلَيَندةر: 

برِي كوَنةريَتى داواكراو:



رِةني رِشتنى ةوة و وةرطرتنىكردن ضيَ ك نووسى   
)        (بالَةخانةى ذمارة    

 
  2322:     /      / رِيَةةوتى)         (                                                                           ك نووسى ذمارة  

(                                                                          :  )                   ناوي ثرِؤذة بةثيَي طريَبةس   
:ذمارة و ث ري بالَةخانة    

:ذمارةي نةخشةي ثةسةندكراو  
 :ي كار لةسةر كراو( BM  Global)     برِو ئاراستةى

 
لة )          ( ي   رِمى داواكاري ثشةنينى  ذمارة ،  بة ثيَ(        )                                                بةلَيَندةر 
( Dimensions)رِةني رِشتنى تةواو كردووة، ثاة ضيَ  كردنةوةى دووريةكان )                 ( رِيَةةوتى 
لةسةر ئة ا  بة ثيَي نةخشةي  اوثيَض،   يض رِيَطرية  نية )                                                    (  ئةندازيار 

و )      ( انةي لة نةخشةي تة رسازي ذمارة (  Elevation) دانى برِطةي  ةلَةةندن بة ثيَي ئةو ئاس  
 اوثيَ دا  اتووة لة طة َ رِةضاوى  ئةو تيَبينيانةي كة لةسةر نةخشةكان )       ( نةخشةي بيناسازى ذمارة 

 .نووسراوة 

 : اوثيَ ةكان 
)        (.ذمارة نةخشةي تة رسازي  1  
)       (نةخشةي بيناسازى ذمارة  .2  
   

ي خاوةن كارنويَنةرى بةلَيَندةر                                                                                                   نويَنةر  
 
 
 
 
 



 

Temprature:

Total Number of Manpower Attendance

Position No. Position No. No.

Quantity Test No.

Visitors:

Safety Condition:

Change Order:

Daily Activity Summary Construction of Contractor

Materials Received on Site Sampling and Test Result

Type Material 

Contractor Team 

Equipement Type

Equipment & Machines on Site

Date: Weather:



 

Contractor's Remarks:

 Contractor Engineer: Site  Engineer:

Name: Name:

Signature: Signature:

Site Engineer's Remark:

General Remarks:

Activities on Site:



 

Project Name:

Contractor:

Report No.:

Date:

Weather: Suuny Cloudy Rainy Snowy

No. No. No. No. No.

Materials Received on Site

Item 

No.
Qty. Unit

1

2

3

4

5

6

7

Item 

No.
Qty. Unit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Location

Bobcats

Michanic

Compactors

Generators

Trucks

CarsAsphalt Finisher

Equipement on Site

J.C.B

Graders

Rollers

Crane

Pick-Up

Equipement 

Type

Conc. Mixer

Conc. Pump

Conc. Vibrtors

Water Tankers

Compressor

Carpenters

Steel Fixers

Contractor Team 

Equipement 

Type

Buldozers

Shovel Loaders

Excavator

Rock Breakers

Foremans

Logistic

Masons

Daily Progress Report

Position Position

Project Manager

Mich.  Engineer

Technician

Employer (Client):

Surveyor Engineer 

HSE Manager

Surveyor

Quantity Surveyor

QA/QC Manager

Skilled Labours

Unskilled Lab.

Civil Engineer

Logistic

Drivers

Office Boy

Elec. Engineer

Plumbers

Position

Project Manager

Civil Engineer

Elec. Engineer

Mich. Engineer

Surveyor Eng. 

HSE Manager

Quantity Surveyor

Supervision Team 

Description

QA/QC Manager

Surveyor

Drivers

Activities

Description of Work
Accumul. 

Up to 

Date

Location
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   رمى وةرطرتنى ثبَشينة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثيَنجة بةندي 

 لة ناو ثيَطة ئةندازياري نويَ بةدةس   يَنانى زانياري ب سةرضاوةكانى 
 بةرِيَوةبةري ثرِؤذة  115  
يةكووووة  كووووةس ثيَوي ووووتة ثةيوةنوووودي ثيَوووووة بةووووا  و ليَيانووووةوة  يَوووور بيَ ،بةرِيَوةبةرةكةيووووةتي لةطووووة َ       

ئوووةو ئةنووودازيارة  ووواو ثيشوووةيةى كوووة لوووة خوووَوي لوووة ثووويَ  تووورة لوووة شوووارةزايي و تةمةنووودا، بووووَ طةيشووونت        
:بوووووووووووووووووةو ئاما وووووووووووووووووةي دةيوووووووووووووووووةويَ  لوووووووووووووووووة ماوةيوووووووووووووووووةكى كورتووووووووووووووووودا 

 
             لوووة رِؤذةكوووانى سوووةرةتاي كاركردنووودا وا ثيَوي ووو  دةكوووا  ئةنووودازياري نوووويَ توووا دةتوانَيووو  كوووة

دوو بيَووووو ، ضوووووونةة زؤر طفتوووووو و طووووو  كوووووردن دةخياتوووووة  ةلَةوة، ةميشوووووة كةسوووووى كوووووة  دوو      
كةسووووايةتى بووووة يَوترة و ماوةيووووةكي دةويَ تووووا كةسووووةكانى دةورو بووووةري  لووووة كةسووووايةتي توووويَ       

بطريَوووو  و ضوووواوديَري كةسووووةكان بةووووا  و  ةلَ ووووةنطادنيان بوووو    طووووةن، وا باشوووورتة  تووووةنها طووووويَدة
بةووووا ، نابيَوووو   ووووةو َ بوووودا  خوووو ي دةرخووووا  و بيووووةويَ  ووووةذمووني خوووووي ب ووووةثيَينَ بةسووووةر      

ونةة ئووووةو ضووووبيَوووو ،  ةكووووةةثرِؤذةكووووةدا، بووووا كةسوووويَةي نويةووووى خوووواوةن كارةكووووة يووووان بةلَيَندةر 
ضووووا كة، كوووويَ ضوووواكة و كوووويَ  نويَيووووة لووووةو كووووارة و نازانيَوووو  كوووويَ زيرةكووووة لووووة كارةكةيوووودا، كوووويَ

دةطوازيَتوووةوة، ئةطوووةر  خراثوووة، كووويَ ئوووي  كوووةرة و كووويَ ئوووي  نةكوووةر، كووويَ رِاسوووتطوَية و كووويَ ق وووة    
ضووو ن لةطوووة َ  وووةر يوووةكيَ  لوووةو كةسوووانةدا       واى كووورد لوووة ماوةيوووةكى كورتووودا بووو ي دةر دةكوووةويَ    

 :ب ية  ةلَس و كةو  بةا 



   ِى ةضوووواوي تةمووووةن و شووووارةزايي كةسووووةكان ثيَوي ووووتة زوَر بووووة رِةوشوووو  بووووةرزي مامةلَووووة بةووووا  و ر
 .بةا  دةوروبةري 

      بةرِيَوةبووووةري ثوووورِوَذة  و نووووة  اوثيشووووةكانى      ئووووةبيَ  ئةنوووودازياري نوووووىَ ئووووةوة بوانيَوووو ، نووووة
 ي ووويان  ناضوووار نووو   يَوووري بةوووةن و دةسوووتى بطووورن ثيَوووي بلَووويَن ئاطوووادار بوووة ئوووة  برِطةيوووة وايوووة و     
ئووواواة ثيَبوووةثيَ دةبَيووو ، توووةنها شوووتَي  وايوووان لووويَ دةكوووا  زانيووواري خوَيووواني ثووويَ ببةخشووون،          

ي ليَوووودةطرن و حووووةز دةكووووةن  رِيَووووو ،ئةوةيووووة خوَشوووويان بويَوووو ، كووووة خوَشةوي ووووتي  بوووووو  يووووان   
ئووووةوةى ئووووةيوانن ثَيووووي ببةخشوووون، بوَيووووة دةبَيوووو   ووووةو َ بوووودا  خووووَوي خَوشةوي وووو  بةووووا  و        
 اوكاريوووان بةوووا  بووووَ ئوووةوةى ئوووةواني   اوكووواري بةوووةن، ئةطوووةر بوووة ثيَ وووةوانةوة بووووو و لووووو        

 . بةرز بوو ئةوا ئةو زانياريةى كة دةيوانن و ثيَي نابةخشن
   َلووووةو كةسووووانةي  ةلَ وووووكةو  و مامةلَووووةيان لةطووووة َ دةكووووا     ثيَوي ووووتة بوانيَوووو   ووووةر يووووةكي  

خوووالَيَةى ثةو وووةري و دياريوووان  ةيوووة و لوووة كةسوووةكانى توووردا نيوووة، وا ضووواكة  وووةموو ئوووةو خالَوووة       
 .دا ثيَبةثيَيان بةا ى خ يبة يَوانة وةرطريَ  و  ةو َ بدا  لة ذيانى رِوَذانة

   ة َ كارمةنوووودةكاني بةردةسووووتى دةكووووا   دةبينيَوووو   اوثيشووووةكةي زوَر بووووة ئاسووووانى  ةلَ وووووكةو  لةطوووو
طةيووووةنيَ  وزوَر بووووة ثووووواني  طويَرِايووووةلَي  بو دةتوانيَوووو  زوَر بووووة ئاسووووانى ئووووةوةى دةيووووةويَ  ثيَيووووان   

دةكوووووةن،  ةيوووووة زوَر زمووووواني شووووو ينة، ئوووووةوكارةي ئةيوووووةويَ   ةرضوووووةند طوووووران بيَووووو  بةكةسوووووي  
 .بةرامبةري دةكا ، ثيَوي تة ئةو ثوَرة مامةلَة كردنة  يَر بيَو 

           دةبينَيووو  يوووةكَي  لوووة  اوثيشوووةكاني لوووة بةرنامةيوووةكي كَومثيوتوووةري زوَر شوووارةزاية و بووووَ كووواري
رِوذانووووةة ثيَوي ووووتة، يووووةكيَةى تريووووان ئوَ ي ووووةكةي زوَر ثوووووان ريَوووو  خ ووووتووة و نةخشووووةكاني      
بوووة ثووووانى دانووواوة و  وووةر بابوووةتيَةي لوووة  وووايليَةي تايبةتووودا دانووواوة، كةواتوووة  ئةوانوووةي لوووة           

 وووةر يوووةكيَةيان خوووالَيَةي ثيووواوازي  ةيوووة، ثيَوي وووتة  وووةو َ بووودا  ئوووةو خوووا َ      ثيَطوووةي كارةكوووةن  
 .ثياوازانة كوَبةاتةوة و لة خوَيدا ثيَبةثيَيان بةا 

             ئةطوووةر بينوووى  ووواوِريَ  اوثيشوووةكةي شوووتَي  دةكوووا  و  ةلَةيوووة ئوووةو لوووة ئةنتوووةرنيَ  يوووان لوووة
ةنووودةكانى توووردا ثيَوووي   شوووويَنيَ  بينيويوووةتي يوووان بي وووتوويةتى، نابيَووو  خيَووورا لوووة بوووةردة  كارم      

بلَوووىَ ئوووةو كوووارة  ةلَةيوووة و بيوووةويَ لوووة موَبايلةكوووةي بةلَطوووةي بووووَ دةربهيَنيووو  و بووووَي ب وووةكيَينَ كوووة    
 ةلَوووةي كوووردووة، بوووةلَةو دواتووور لوووة ثةنايةكوووةوة ثيَوووي بلَووويَ مووون ئوووةو ئيشوووة  لوووة شوووويَنيَةي تووور      

تةوة و دةضوووويَ  بينيوووووة بووووة  شوووويَوة كووووراوة كاميووووان زيوووواتر زان ووووتية، ئةوسووووا بةخوَيوووودا دةضوووويَ   
 . ةلَةكةي رِاس  دةكاتةوة و ئةميشى   خوشةوي   تر دةبيَ 

             لوووةو ثيَطةيوووة ئةنووودازياري رِاوَيوووذكاري  ةيوووة ثيَوي ووو  ناكوووا  لَيوووى برتسووويَ ، ضوووونةة ئوووةوي
 وووةمان ئوووةو شوووتانةي خويَنووودووة كوووة ئوووة  خويَندوويوووةتى، ثياوازيةكوووةى ئةوةيوووة كوووة ئوووةو ثلوووة       

يةكي باشوووووى  ةيوووووة و بووووووَ  وووووةر كيَشوووووةية  ضارةسوووووةري  بوووووة ثلوووووة سوووووةركةوتووة و شوووووارةزاي
طو وووواوي خووووَوي  ةيووووة، ئةيووووةويَ  برِطووووةكاني كارةكووووة بووووة ثَيووووي رِةوشووووة ئةندازياريووووةكان         

 .بةثيَ كارثيَبةثيَ بةريَ  بيَ ئةوةى ئاستةني درووس  بةا  بوَ  يةنى ثيَ



        َبةوووا ،  بوووة  وووويض   ثيَوي وووتة ئةنووودازياري نوووويَ ئاطووووادار بيَووو  و كارةكووواني بوووة ووردي ثيَبووووةثي
شووويَوةية  و لةبووووةر خوووواتري كووووةس لووووة رِةوشوووة    ئةندازياريووووةكان   نووووةدا ، ثيَوي ووووتة ئووووةوةى   
داواكوووراوة وة  خوووَوي ثووويَ بوووةثيَي بةوووا ، ثوووارى وا  ةيوووة  يوووةنى ثيَبوووةثيَ كوووار وةسوووتايةكة           

، ثوَرة وووا بيوووانوو دة يَنيَتوووةوة كوووة  وووةمان    برِطةيوووةكي  ةيوووة ئةيوووةويَ  كوووار ئاسوووانى بووووَ بةوووريَ    
كيَشوووةي نوووةبووة، رِاسووو      (ناوةكةشوووي دةلَووويَ  )برِطوووةي وا ثيَبوووةثيَ كوووردووة بووووَ ئةنووودازيار  لَوووان     
 .ناكا  ضونةة ئةو ثوَرة كارة كةس بةو شيَوةية وةري ناطريَ
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( . ئةنوووودازياري سةرثةرشووووتيارة ) كةسووووى دووة  كووووة  ةميشووووة ثةيوةنوووودى بووووةردةوامى  ةيووووة لةطووووةلَي       
كوووة ئوووةوي  كةسووويَةى سوووةرةكية لوووة ثرِؤذةكوووة، ثيَوي وووتة  وووةو َ بووودا  لَيووووةي  َيووور بَيووو ،  وووةرطيو وا           
نووووةزانىَ كةسوووويَةة شووووارةزايي كةمووووة، بووووة ثيَ ووووةوانةوة دةبيَوووو   ووووةو َ بوووودا  سووووةر ى بوووو   ي خوووو ي     

شووووىَ، ضووووونةة ئووووةو  ووووةموو شووووتة شوووواراوةكان و شووووتة ناديارةكووووان دةزانيَوووو  و ثيَوووو  دةلَوووويَ، ضووووونةة  رِاكيَ
سووووالَى كوووواركردنى  ووووةبيَ  و    15ثيَشوووورت  ووووةموو ووردةكاريووووةكانى خويَندؤتووووةوة، لةوانةيووووة شووووارةزايي      

نوووويَ سوووا َ كووواركردنى  وووةبيَ ، ب يوووة ثيَوي وووتة ئةنووودازياري       7بوووةلَا  بةرِيَوةبوووةري ثرِؤذةكوووة شوووارةزايي    
ثيَطووووة ئووووة  كةسووووانة لووووة خوووو ي نووووةكا ، لةبووووةر دة  بةلَيًنوووودةر و سووووتا ى ئووووي  كردنووووى خوووو ي،          ي 

سةرثةرشوووووتيارةكةى نةشوووووةيَنىَ، ضوووووونةة زيوووووان بوووووة خووووو ي دةطةيوووووةنيَ ، ئوووووة   ةلَةيوووووة زؤرثوووووار       
ئةنووودازيارى توووازة دةرضووووو دووضووواري دةبَيووو ، ب يوووة ثيَوي ووو  دةكوووا  بوووة ووياييوووةوة مامةَلوووة بةوووا  و            

 .ةطةيووووووووةنيَ ، بوووووووو  ئووووووووةوةى زؤرتوووووووورين زانيوووووووواري دةسوووووووو  كووووووووةويَ     زيووووووووان بةكووووووووةس ن 
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وةسوووووتاي ديوار،قالَب وووووى، شوووووي   )ئووووويرت ئوووووةو كةسوووووة بةلَيَنووووودةرة، بةلَيَنووووودةري  وةكيوووووة وة    
سوووووامانن،  شوووووارةزايي توووووةواويان   ، كةسوووووانى خووووواوةن ثوووووارةو   (بةسووووو ،كارةبايية، ميةانيةيوووووة 
 . ةية لة بواري كةرةكةي خ ياندا

 ،وا ثيَوي وووو  دةكووووا  ئةنوووودازياري ثيَطووووة ئووووة  كةسووووانة بووووة كووووة  نووووةزانىَ، كةسووووانى ث ووووث رِن     
ئوووةتوانيَ لوووة نويةوووةوة ضووواوديَريان بةوووا  و زؤر شوووتيان لَيووووة  َيووور بَيووو ، زؤر ثوووار ئوووة  كةسوووانة          
خويَندةواريووووةكى كووووةميان  ةيووووة، بووووةلَا  زؤر بووووة رِيَوووو  وثيَةووووى كارمةنوووودةكانى ئووووي  ثيَوووودةكا  و  
ضووو نى بوووويَ  وووةلَيان دةسوووورِيَنَى، كةسوووانيَةن ميَشوووةيان خ وووت تة كوووار و خ يوووان مانووودوو كوووردووة و        

انيَةي سوووووةركةوتوون لوووووة بوووووواري كارةكوووووةي خ يانووووودا، زؤر سوووووةركةوتوانة كريَةارةكوووووانى     كةسووووو
بووووةكاردة يَنىَ، بووووة مانوووودوو بوووووونيَةى كووووة  دةتوووووانيَ بةر ووووةمي كوووواري رِؤذانووووةي زيوووواتر بةووووا ،   

توووةوة دةبينيووو  زؤر بوووة ئاسوووانى ح وووابى كارةكوووةي خووو ي دةكوووا ، ضوووةند        يَئةطوووةر لييَوووان نويووو  ب  
ضووووةندة و بووووة ضووووةند رِؤذ كارةكووووة تووووةواو دةكووووا ، ئووووةوة شووووارةزايي   موووووادى ثيَوي ووووتة،  تيَ ووووونى

كةلَةكووووة بووووووي سووووالَانيَةة كوووو ي كردؤتووووةوة بووووة رِؤذيَوووو  دوو رَؤذ  يَووووري نووووةبووة و ئووووةوي  لووووة       
 . كةسانى تري وةرطرتووة، وا ثيَوي   دةكا  سوود لة زانياريةكاني وةر بط يَ 
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بووووةرِيَون ،  ووووةروة ا كةسووووانى زبوووورو  يَلَبوووواز    بووووةيان ووووةموو ضووووينةكانى توووور خووووةلَةانى زؤر  وة  

، موووورؤ   ووووةر لووووة  تيايووووة ئةطووووةر ئةنوووودازياري نووووويَ ووريووووا نووووةبيَ  دةخيةنووووة  ةلَووووةوة  ان شوووويي
،  ووووةو َ دةدا  ئووووةوةى ةدةبينووووىَ،  ةيانووووة زؤر بووووةرِيَو و نووووةر  ونيانوووو   اورِيةووووانى خوووو ي برِوانووووىَ 

دةكووووةن،  ووووةو َ دةدةن   ييَ،  ةيانووووة كةسووووانى ناباشوووون و لووووة ثا لووووة باسوووو  بلَوووو يدةيوانووووىَ ثيَوووو
 .طيَرِنب ى ب ثيةن ييان خاوةن كارةكة يلة ي بةرثرسةكة

 وووةرطيو بوووة توورِةييوووةوة نةضووويَتة نووواو كوووارةوة،  ووواو ثيشوووةى       ي نوووويَب يوووة ثيَوي وووتة ئةنووودازيار  
واموووان  ةيوووة كوووة دةضووويَتة نووواو وةسوووتاو كريَةوووارةوة زؤر بوووة لووووو  بوووةرزي و زبوووري طفتوطووو  لةطوووة َ       
كريَةارةكوووانى دةكوووا ، ئةموووةة وا دةكوووا  كوووة خووو ي بووودؤرِيَنىَ، ضوووونةة ثيَطوووةي ثووورِؤذة بوووةو ثووو رة       

ة بوووةرِيَوة بوووردن كةسوووانى نوووةر  و نيوووان و كوووارطيَرِيَةى      كةسوووانة سوووةركةوتوو نابيَووو ، بوووةلَةو ثووورِؤذ    
ئةطوووةر كريَةاريَووو  يوووان كارمةنوووديَةي  ةلَوووةي كووورد و      . باشوووى دةويَووو  دلَوووي كارمةنووودةكاني رِاطوووريَ    

زانووووى  ةلَةكووووةي بووووة مةبةسوووو  نووووةبووة، لَيووووي دةبوورَيوووو ، ئةطووووةر دووبووووارةي كووووردةوة و لووووة          
يَووو  بووو  ئوووةوةي سووويَبارةي نةكاتوووةوة، خووو     كةمتةرخوووةمي بووووو، ئوووةوا ثيَوي وووتة لوووة رِؤذانةكوووةي ب ِ   

ئةطوووةر ئوووةوة ثيشوووةي بووووو بوووة نوووةرمي لوووة كارةكوووة دوور  ةيتوووةوة  وووةتا كوووار نةكاتوووة سوووةر             
كارمةنوووودةكانى توووور، ثيَوي ووووتة ئةنوووودازيار  ووووةرطيو كاريَوووو  نووووةكا  لووووة نوووواو ثيَطووووةي ثوووورِؤذة      

ة  ةميشووووة ئووووةو خووووةلَ  بووووةرةنطاري ببيَتووووةوة، بوووو  دوور كةوتنووووةوة لووووة  ثوووو رة كيَشووووانة وا باشوووورت
 .يان ضاوديَري ثرِؤذةكةوة  ضارةسةر بةا لةو كارة   ثةيامةي لةرِيَطةي كةسي بةرثرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 بةندي شةشة 
   كارةكانى  دروس  بوونى كيَشة ب  ئةندازياري نويَ و ضارةسةركردنيان 

 طريَبةسن كار .1
طريَبةس  بريتية لة نوسراويَةى  ةرمى كة دةنوسريَ  و واذؤ دةكريَ   لة نيَوان دوو  يةندا،يةكيَ  لة  يةنةكان 

ثيَبةثيَةردنى كاريَ  ب   يةنةكةي تر  بةرامبةر بة نرخيَةى دياري كراو لة ماوةيةكي دياري بة ثاثةند دةكا   
 . خاوةن كار  كراودا  كة لةسةري ثيَ  ديَن لة ذيَر سةرثةرشتى

 
طريَبةس  بن ينةي دةس  ثيَةردنى  . ةموو كاريَ   ةر ضةند ب وو  بيَ  نا بيَ  بة زارةكى ريَ  كةوتنى لةسةر بةريَ 

 ةموو كاريَةة ب و  بيَ  يان طةورة، ئةطةر خاوةن كار  ثاريَوةريشى  ةبيَ   ةر ثيَوي تى بةوة  ةية ئةندازياريَ  
  اوثيَض بةريَ  ووردةكاريةكانى رِةوشى ئةو برِطةية رِوون  كرابيَتةوةوت ماريان بةا  و   برِطةكة ىووردةكاريةكان

، يَدرب ثيَر ي دياريةراو  بة بةلَيَندةريَةى  وةكى يان كةسيَةبيَب   وونة برِطةية   ةية دة. طريَبةستةكةدا لةطة َ
 تد، ... دارتاشى، ئيشى طةضةاري، دانانى كاشى، وة  داب  كردنى كةرةستةية ، ئيشى قالَب بةسنت، ئاسنطةري، 

ئةوةى  ثيَ  ئةوةى كةسي ثيَبةثيَ كار خ ى يان ستا ةكةي دةس  بةكار بن ثيَوي تة طريَبةستةكة واذؤ كرابيَ  و
 :لةسةر خاوةن كارة ضية و ئةوةى لةسةر ثيَبةثيَ كارة ضية وة 

بةرامبةر بة نرخيَةي دياري (  تد... ، لة برِ،  9،   2 د، . ) ض نيةتى  ةذماركردنى برِطةكان دياري كرابيَ    .1
 .كراو و لة ماوةيةكى دياريةراودا

 .برِي ثيَشينةي  ةية يان ناثيَوي تة ئةوة رِوون بيَ  لة طريَبةستةكةدا   .2

 .ئةو ئاميَرانةي بةكاريان دة يَنى ض  .9

 .ت مار بةريَ  ضةندة برِى سواى ب   ةر رِؤذيَةى دواكةوتن .4

 .كردنى كارةبا ب  ئيشى ئةو برِطةية لةسةر خاوةن كارة يان ثيَبةثيَ كار داب   .5



 .شويَنى مانةوةي ستا ى ئي  كردن داب  دةكريَ  يان دةبيَ  رِؤذانة  اتوض  بةةن .0

 .كريَي  اتوض  و نان خواردن لةسةر كيَية .7

 .داب  كردنى كةرةستةو ئاميَرى سة مةتى ب ستا ةكة لةسةر كيَية .8

 .ةوةدريَ  بة ثاكو خاويَنى رِؤذانةى شوينى كار، دواى تةواو بوونى كار بة ثاكو خاويَنى رِادةس  بةريَتئاماذة ب .3

دةكاريانة نابيَ   ةرام ة بةريَن، ئةندازياري نويَ دةبيَ  زؤر ووريا بيَ ، تا دةتوانيَ  لة سةرةتاى كاريةوة ئة  وور  
ب يَ  لة ئةندازياريَةى شارةزاتر بثرسيَ  ثيَوي   بوو بةريَ  با ناضار بوو و با طريَبةس  نةنووسيَ  ، خ  ئةطةر  ةر 

سةرةتايةكن ب  دروس  بوونى كيَشة و ووردةكاريةكانى ب  بنووسيَ ، ضونةة طريَبةستى زارةكى و طريَبةستى  ةلَة و 
كةدا،  يةنى ثيَبةثيَ كار ب ي ئةطةر  ةموو ووردةكاريةكان ئاماذةيان ثيَ نةكريَ  يان لةب  بةريَن لة طريَبةستة

 : ةية بلَيَ  ئيَ ة وا رِيَ  نةكةوتبووين و ئةوةي ئيَوة داواي دةكةن لة طريَبةستةكةماندا نةنووسراوة وة 

   ب ية من ناتوامن بةو نرخة  2د بيَ  نة  بة  .ئيَ ة برِيارمان وابوو ئةو برِطةي شانى دةرطاو ثة ةرة  بة،
 .يَبةثيَي بةة ث

  َنةنووسراوة قالَبى نويَ بةكار بهيَن ، يان  يَر  ةيس بي. 

 بة ثيَي ليَدةركردنى  رِووبةري دةرطاو ثة ةرة و بوَشاييةكان ب  طةضةاري و لةبخ و ب ياخ نةنووسراوة ،
 .ئةوةى باوة دةبيَ  نيوةي  ثيَوانة بةريَ 

  ي زؤرة زوو تةواويان دةكا  و ئةوانةي ئةطةر برِطةكانى طريَبةستةكة رِوون نةبن، ئةو برِطانةي كة قازا
 .كة ووردةكاري زؤريان دةويَ دوايان دةخا  وة   شار بةكاريان دة يَنىَ ب  زياد كردنى نرخ

  ، ثاري وا  ةية لة طريَبةستةكةدا بةرِوونى نووسراوة،كةضى ب  خ  دزينةوة لة كارةكة دةلَيَ  خويَندةوار ني
ارة ئاسانةكان تةواو دةكا  و ئةوانةى كاري زياتري دةويَ   ةرام شيان ب ية لةو برِطةية تيَنةطةيشتوو ، ك

 .دةكا 

  لة طريَبةستةكةدا بة رِوونى نووسراوةو واذؤي كردووة كة لة ى شانى ثة ةرةو دةرطا و رِووي شانةكانى
بة مةرثيَ  شاو َ و تةرازوو بن، كةضى رِووبةرة  راوانةكان  ب ي ثيَوانة بةريَ   (د. )ثيَشةوةى بيناكة بة 

زوو تةواو دةكا ، بة بيانووى ئةوةى كة رِووي ثيَشةوة بة ديةوَر دادةث شري طويَ ناداتة شاوو َ و تةرازووي 
 .ثيَشةوةي بيناكة

 شتى خاوةن كار لةبةر ئةوةى زؤربةي طريَبةستةكان  وةك  و لة ى دادنووس ت مار ناكريَن، لة ياساة ث
ناطريَ ، ب ية وا باشرتة  ةميشة ثارةي تةواو خةر  نةكريَ  ب   يةنى ثيَبةثيَ كار ب  ئةوةى ببةسريَتةوة 

 .بة كارةكةوة  ةتا تةواوى دةكا 

 
 
 
 



 

 ى رِؤذانة و ث وولَةيخةرث .2

ذميَريار و ثارة دانيَ  بة ث وولَة بيَ  ئيرت ئةطةر ذميَريار  ةبيَ  يان نا، ثرِؤذةى وا  ةية ثيَوي تة  ةموو ثارة وةطرتنيَ  
، ب ية وا ناتوانيَ  رِؤذانة بيَتة ثيَطةى ثرِؤذة، وا ثيَوي   دةكا  ثيَشةكى بدريَتة ئةندازياري ثرِؤذة ب  خةرثى رِؤذانة

 :ثيَوي   دةكا 
ئةو خةرثي و ثيَشينانةي دةدريَ  ب  خةرثي رِؤذانةي ثرِؤذة و لة سيَ ك ثى ثيَ   اتيبَ ث وولَةي  ةرمى  ةبيَ   . أ

 ، ثاة ثيَدانى ثارةكة و واذؤ كردنى، ثيَوي تة ك ثيةكى بدريَ  بة وةرطر وة  وةكيةكان و وةستاكانربة بةلَيَندة
  . ك ثية  ب  ذميَريار و ك ثية  لةسةر دة تةري ث وولَةكة مبيَنيَتةوة

ثيَوي تة ئةندازيار دة تةريَةى تايبة  دابينَ ب  ت ماري خةر  كردن،  ةر بةلَيَندةريَةى  وةكى يان وةستاية   . ب
برِى ثارةي خةر  بة ناوي خ ى و ذمارةي تةلة  نى، ضةند  ثةرِةيةكى ب  تايبة  بةا  لة شيَوةي خشتةيةكدا 

وةرطر لة وولَة و بةرواري وةرطرتن و واذؤى وةرطر ئةوسا ذمارةي ث كراو بة ذمارةو بة نوس  تيا بنوسريَ  لةطة َ 
 .دوو شويَن ب  دلَنيايي واذؤى وةرط اوة

بوو دةس  كةسيَ  ب  كةسيَةى تري ببا ، ئةطةر كةسى يةكة  لةسةر داواى خ ي بدريَ  بة  ةرطيو نابيَ  ثارةة  .  
كة لة ثياتى كةسى  ئاماذة بةريَ   نوسريَ ئةوا ثيَوي تة لةسةر ث وولَةكة ناو و ذمارةي تةلة  نى كةسى دووة  ب

 .يةكة  وةري دةطريَ 

بالَاتر بيَ   ةر ثيَوي تة بة ث وولَة  ي  ب   ةر كةسيَ   ةرضةند ثلة و ث ستى لة خ ريَئةطةر ثارة خةر  بة . ث
 .ب  دةضيَتةوة و كيَشة درووس  دةكا   بيَ  و واذؤي بةا  كة وةري طرتووة، ضونةة ئةطةر نةنووسريَ

 يو ك ثيةكى  ى خ بيَ   ةثيَوي تة بة ث وولَ يَ ذميَريار وةري دةطرلة يان  يئةو ثارانةي كة لة سةروو خ  .  
 . مارى تايبةتتدا ت مار بةريَ و لة ت ةبيَ  

كردووة  ب  ئةوةى  يطرتووة و خةرث ي  كة وةراوا ثيَوي   دةكا   ة تةي ثاريَ  ثاكتاوي ئةو خةرثيانة بة . ح
 .كةلَةة نةبيَ  و بةةويتة  ةلَةوة

 

 
 
 
 
 
 



 حةوتة بةندي 

 لة  ةلَةلثاريَوراو دةبى ئةندازياري نويَ ض ن 

ئةندازياري نويَ ثيَوي تة  ةموو ئةو ط رِانةاريانةي دةكريَ  لة نةخشةكاندا و ئةو تيَبيين ية نويَيانة كة دةدريَ  و لة 
واذؤ بةريَ  ثاشان وةريان بطريَ  و كاريان ثيَبةا  و بة  كة ئيشةكةى ثيَ وةرط اوة، نةخشةكان و تةندةرةكةدا نية

  : وورياييةوة مامةلَة لةطة َ دةورو بةري بةا 

 ةو َ بدا   ةرطيو تا دةتوانيَ  رِةة نووسةكاني   رِيَ نةدا  لة شويَنيَةى تايبةتيدا  ةلَيان بطريَ  تا ك تايي  . أ
 .ثيَوي ن ثيَى دةبيَ ثرِؤذةكة، ثاري وا  ةية 

با واذؤي  لةسةر بةا  و بةرواري لةسةر بنووسيَ، ب  ثيَبةثيَ كردن   وةردةطريَ  يي سةرو خ نةخشةية  لة كةسيَة . ب
ليَي بةرثرسة، خ   ي، سةروو خ ا ئةطةر ثيَبةثيَى بة نةبيَ ليَي بةرثرس  ئةوضونةة دةطو يَ  ةلَةيةكى تيا بيَ 

ثيَ ةةويَتة ئةستوَى ب ةلَةكة  لةوانةية ياريةتيةكة وون دةبيَ ،ئةطةر  اتوو واذؤي لةسةر نةكرابوو بةرثرس
 .يَ طرب، ب ية  ةميشة ئةو نةخشانةي رةزامةندي لةسةردراوة بة واذؤكراوي  ةلَيان بةثيَةةر

ا  دةس  ضاوديَريَ  يان وةستاية ، ووردةكاريةكانى لةسةر دياري بة اتةيَبةثىَ كردن، دةيدث ةية ب   ينةخشةيةك .  
 . خ ي مبيَنيَ  و با ويَنةى  ي ب  ثيَبةثيَ كردن ا واذؤي بة

مل  نوسراوة،ئةوةى ئيَ تا بةردةستة بةة ناكا ، ناضار دةبي  18ثاري وا  ةية لة نةخشةدا شيشى  . ث
ةوةى  ثايةية و دوو ث ر قة يو ى تياية ب  ئةوةى مل   لةبةر ئ 10مل  و  23دوو ث ر شي  دادةنيَي  

مل  ، ثيَوي تة بة ووردى نةخشةكةي  10شيشى  4مل  و  23شيشي  4شيَوةكة نةط رِدريَ  ناضاري بيةةيتة 
، ثيَوي تة ةكان  اتة ناوةرِاستةوة(مل  10) ةكان لة ط شةكان دابنيَي  و ( مل  23)كة  ،ب  بةةي 
 .دةستى ب  ئةوةى  بة ثيَ ةوانة دانةنريَ  و  ةلَة دروس  نةبيَ تة ا  و بيداواذؤي بة

وة ب  ك نةري  يان داناني ب ري ئاوةرِؤ، ئةطةر دةس  بةثيَ كارةكة ايةئةطةر ضيَةي ليظلَي شويَنيَ  كر .  
نةكرا و دوا كةو  ب  رِؤذانى دواتر، ئةوا ثيَوي تة ثيَ  ثيَبةثيَةردنى كارةكة ثاريَةى تر ضيَ  

 .ة نةوة  كةسيَ  تيَةى دابيَ  يان بةرزوو نومي بة خالَةكان كرابيَبةريَتةو

لة +( 43)يان زياتر بوو لة  ،لة وةرزي سةرما+(4)اي ضاوةرِوانةراو كةمرت بوو لة ئةطةر ثلةي طةرم . ح
مادةى زيادكراو كرابيَ  يان   يوةرزى طةرما ئةوا نابيَ  رِيَطة بدا  كونةري  بةريَ ، يان ئاماذة بة ث ر

 .دةس  نيشانى ضارةسةري طو اوي ب  كرابيَ 

 
 

 



  ةشتة بةندي 
 ل نةدةي  كةسانى تر باثى  ةلَةي  وا دةكةي ض ن 

ئةنوووودازيار لووووة ثيَطووووةي ثوووورِؤذة ثيَوي ووووتة  ووووةموو مامةلَووووة كردنيَةووووى لةطووووة َ سووووةروو    وة  ثيَشوووورت باسووووةرا
دةسوووةَلاتى خووو ي و خووووار دةسةسوووةَلاتى خووو ي بوووة نووسووو  و واذؤ كوووردن بَيووو  بووو  ئوووةوةي نةكةوَيتوووة  ةَلوووةوة         
و  ةلَووووةي كةسووووانى تووووري بةسووووةردا سووووام نةبيَتووووةوة، بوووو  ئووووة  مةبةسووووتةة ضووووةند  وونةيووووةكى زينوووودووي  

 .ة ثيَ  ضاوخ   دةخةم

 :ضةند وانةيةكى زيندوو
 : ةلَة تيَطةيشنت لة نةخشةكان  . أ

من  .، خ ي دابينى دةكرد( Inkind) شي  لةسةر خاوةن كار بووئةندازياري بةلَيًندةر بوو ، داب  كردنى لة ثرِؤذةيةكدا 
لةسةر ث ريَ  لة نةخشةى دابةة كردنى شيشةكة دةطةيشت ، ئةندازياري سةرثةرشتيار بة ث ريَةى تر ليَةي دةدايةوة و 
 .رِاى خ شى سوور بوو، ب ية مني  لةسةر نةخشةكة ثيَ  واذؤ كرد و لة ت ماري رِؤذانةى ثرِؤذةة نووسي  و واذؤى كرد

سراو  ثيشةةة كرد ب  وو، نتةواو بوو ية  ث ينتدا لة  ثرِؤذةكة ئةو شيشةي وةرط ابوو ب  دوو ث ينتى سةقفى
رِؤذى  دةرضوو، شيشى  كةي تر، كة لة ئةندازياري بالَا ترى خاوةن كارةوة  ضيَ  كرايةوة، دةركةو  رِاكةي من رِاسرت

دواتر ئةندازياري سةرثةرشتيار  ا  ب  ئةوةى بة ثةلة ضارةسةري كيَشةكة بةةين، بةلَيَندةري  شيشى تةواو 
خةرثي تيَدةضيَ ب  بةستبوو، لةبةر ئةوةي  ةردوو ث ينتةكة وة  ية  بوون، بةلَيَندةرةكة  رِازى كرد كة ضةند 

لة  نةبيَ  لةكةداربةريَ  ب  ئةوةى ئةندازياري سةرثةرشتيار   ةلَوةشاندنةوةى زيادةكان لةسةر ط  انى بةلَيَندةر
،ب ية طفتوط ي سةرزارةكى ض ن دةردةكةو  كة  ةلَةي كيَية ى بةرثرساني،  بةلَا  ئةطةر نةنووسراية و واذؤ نةكراية 

تيَطةيشتين  يةنةكةي تر رِيَ خ شةةرة ب  ئةوةى ئةو  يةنةي   كاري  ةلَةكةية نةولَي ليَ بةا  بة ثاساوي  ةلَة 
    .خ ي لة بةرثرسياريةتى بدزيَتةوة

 :نووس  و واذؤ كردن ئةندازيار دةثاريَون . ب

دةرةوةو ناوةوة و ب ياخى  ب ياخي رِةنطى ب   ةلَبذاردنى ،لة ثرِؤذةيةكى نيشتةثيَ كردن بةرِيَوةبةري ثرِؤذة بوو 
 . بوو ازؤر رِارِ. (  Construction Eng.)سةرثةرشتيارى طة َ ئةندازياري بالَاى لةرِؤن طفتوط ي زؤرمان كرد 

لةطة َ كةتةل كى سيَ ث ر ب ياخ  رِادةستى ئةندازيار كرد و خ ي  سةرثش  كرد كة خشتةيةك  درووس  كرد و ثاشان 
 ةلَدةبذيَريَ  ب   ةر بالَة خانةية ، ذمارةي ك دةكةي بنووسيَ و واذؤي بةا ، ئةوةى داوا  كرد ثيَبةثيَةرا  رِةنطيَ  ة
بة ثةلة سةرثةرشتيار .  ى خ    ةلَ  طر  و دةس  بةكار بووين، ثاة تةواو بوونى بةشيَةى زؤري ب ياخى دةرةوةو 

 .ووة كة رِةنطى ب ياخى دةرةوةى ضةند بالَةخانةيةكيان بط رِينثيَى رِاطةياند  كة لة سةروو خ يةوة ثيان رِاطةياند
، بووين لة  ةلَةكة و نة  ةزار  ةتا ضاوث شى ليَبةريَ ، نة ئيَ ةة بةرثرس بوونة سةد مةتر دووثا بووئةوةى كرا

ب مان  ةذمار ئةوةى كراوة ))يَن بلَ نكرد با بة نووسراويَةى  ةرمى ثيَ ا ي سةرثةرشتيارب ية داوا  لة ئةندازيار
 .، دةنا ئيَ ة بة نووسراوي خ مان ئةست ثاكى خ مان لةو كارة دةخةينة رِوودةيط رِين ةئةوسا ئيَ ة ((دةكةن



 .لةبةر ئةوةى كارةكة بة واذؤ كرابوو  يةنى خاوةن كار ناضار بوو ئةوةى كراوة  ةذماري بةا 
 :ضاوديَري بةردةوا  و دؤزينةوةي  يَلَي كةسانى  ةلثةرس .  

بةراية، بة دوو (  و )لة  ى ك مثانياية  بةرِيَوةبةري ثرِؤذة بوو  لة بينايةكى حةومى، دةبواية سةقفى بيناكة 
س  ك نةريَتى  7س  تةثةدؤري ثالَثةست ي بةرز و  ثاشان  0ضينيَةى ض  لبادى ق ي و سيَ ض  ق ي شل و ثاشان 

 .BRCشيشدار 
ناسي ان كة ئةو ث رة ئيشانة دةكا ، ثةيوةندوان ثيَوة كرد و  وونةيان  يَنا ئةوةى كيَشة بوو ق ةكة بوو، ئةوةى 

 .و برا ب  تاقيطة  ي يان لة تاقيطة دةرنةضوون
ئيشةكةي وةرطر  بة مةرثيَ  .  يَنا و لة تاقيطة دةرضووكة ثيشرت كاري ب  كردبوو   وونةي دوواتر كةسيَةى تر 

 .يَ  ب  تاقيطة ب  دلَنياييوونةي تري  لة ناكاودا ليَ ب ضةند  
كةة و  ةوا . كة  دةستى بةكار كرد بة ووردي لة دوورةوة ضاوديَري  دةكرد، ضونةة طومامن لة ث ري ق ةكةي  ةبوو

،   كاري توند نةبوونةوةي ق ةكة  لة بةليَندةرة بةرةو ساردى دةطورِا، كةضى ق ةكة  ةر شل بوو و توند نة دةبووةوة
بيني  ضةورة و لة ق ةكة دا دةست   وةكيةكة ثرسي، وةلَاميَةى طو اوي ثيَنةبوو، ب ية زياتر طومامن   درووس  بوو، 

ئيشةكةيامن  ووردي سةيري كةلوثة  و ئاميَريبة  ضوو  ،  ةر ئةو رِؤذة لة كاتى نيوةرِؤ زياتر خ ت ة ذيَر ضاوديَريةوة
كرد كة لة دوورةوة  ضاوديَري   ئةندازياري سةرثةرشتيار  ئاطاداركردبوو، كاري   2  133 زياتر  ،كرد رِؤنى رِةش  بينى

،  ةروا دةرضوو كة ثة ان ب  دارِش ، لةكاتي تيَةردنى رِؤنة يَ و نةولَي ليَ نةكا بةةن تا بةلَةو رِاستةوخ  بيطر
بيانووي ئةوة بوو كة ق ةكة زوو سارد كة   كارةكةوان ثرسى، ، سةرثةرشتيار ئاطادار بووئةندازياري رِةشةكة 

، ب  كةس  ليَ للة مةرثى ئيشةردندا  ةبووة كةى ثيَ ان وو  ئةمةدةبيَتةوةو بة ماسحة رِانادريَ  و بلَاو ناكريَتةوة، 
 .لناتا بوانى ئةو كارةى دةيةةي  رِيَثيَدراوة يان  ئاطادار نةكردةوة 

 .  نريَكريَ بةرامبةر بةوةى ناوي نةزرِيَةب ية برِيارمان دا ئةوةى كردوويةتى  ةمووي  ةلَطريَتةوة و ح ابى ب  ن
ضةند خةرثى  ةربيَ ئةوةى داواي نرخى زيادة بةةين،  ب ية برِيارماندا ئةو برِطةي لبادو ق ة بةةين بة ئايوؤكا  

 .زياتر بوو
 . ئيرت ئيشى ئةندازيار ئةوةية بة دواى  ضارةسةرى طو اوي بطةرِيَ  ب  ئةو ئاستةنطانةى رِووبةرِووي دةبنةوة

 
 
 
 
 
 
 



 :شيوازيَةى باشرت ثيَبةثيَةردنى برِطةيةية  بة  . خ

 ةبوو لةسةر  BRCباسةرا، برِطةيةكى ك نةرين يةكجار زؤري شيشدار بة (   )لة  ةمان ثرِؤذةي كة لة خالَي 
بةلَا  ئاماذة بة ط رِينى طلَةكة نةكرابوو، ب ية ثيَبةثيَ كردنى ئة  كارة   طلَي شويَنةكة كشتوكالَي بوو، تةلَاشى بةرد،

 .دا  ةمووي دةبيَتة درزو ضا  كردنةوةى مةحالَةبة  شيوة ب  دوا رِؤذ ئة امى باشى نابيَ  و لة ماوةي صيانة

 ض  تيَةةلَةى تيَ بةريَ  و بةوتريَتةوة، ثاشان ب ية برِيارماندا ضينيَةى باة لة طلَةكة   ببةين بيةوتينةوة و دوو 
دةبيَ  بةلَا  نويةةي حةو  رِؤذ زووتر كارةكة تةواو دةبوو، ئةو ماوةيةة ب    بة  ث رة خةر  زياتر. ك نةري  بةريَ 

الغرامة )رِؤذ لة سواي دواكةوتن  7رِؤذ خةرثى ئيداري كة  دةبيَتةوة و  7لَيَندةر خ ي بة ثارة  ةذمار دةكريَ  ضونةة بة
 .دةبيَ  دريَذ ترتةمةنى رِزطاري دةبيَ  و كوالَيَتى ئيشةكةة لة رِووي رِةوشى ئةندازياريةوة باشرتة و  (التأخريية

 :ووردةكاري كردن لة ثيَبةثيَةردن . د

ئةندازياري شارستانى كة دةضيَتة سةر  ةر كاريَ  كة سةرةتاى دةس  ثيَةردنى  برِين و رِيَ  كردنى ئاستى زةويةكةية، 
ابن و  نرخةكانيان لةسةر رى ثيهاني  ةبيَ ، وة لة شويَنى ثاريَوراودا بيَ  و توندو ت  َ ك )BM(ثيَوي تة خالَى 

ب  ئةوةى دوور بن لة بةركةوتن ضونةة رِؤذانة ئةندازيار و رِووثيَوي ثرِؤذةكة ثيَوي تى  نوسرابيَ  و شوراي ب  كرابيَ 
 .ثيَيةتى

بالَة خانةمان وةرطرتبوو ئيشى ئيَ ة تةنها بناغةو ديوارو سقف بوو  5 يَللة و  32لة يةكيَ  لة ثرِؤذة نيشتةثيَةان 
 . ةبووئةندازيارو رِووثيَو و ضةند ضاوديَريَة   2ري ثرِؤذة مني  وة  بةرِيَوةبة، (سيا )بة بيَ شوورا (  ةيةة )واتة 

ي  ستا ى تةواوي خ ي لة ثيَطة  ةبوو، لة سةروو ئةوانيشةوة نووسينطةيةكى ئةندازياري  (وةبةر يَن)  خاوةن كار
 .سةرثةرشتى كارةكةي دةكرد

ئيَ ة بةةن و ضيَةى بةةينةوة لةو ئاستى  زةوي  ةموو بةشيَ  بة برِدراوي خالَى سفر رِادةستىئةوةى لةسةر ئيَ ة بوو 
 .برِينةوة دةس  بة  ةلَةةندنى بناغة بةةين

 مان كردةوة و بل كيَ  رِادةست ان كرابوو لةطة َ ئةندازيارو رِووثيَوي خاوةن كار )BM(سةرةتا ضيَةى خالَى 
 ةر  يَللةيةك ان ( FFL)ضيَ  كرايةوة و بة  ةرمى وةرمان طر  و لة خشتةيةكدا ئاستى سةر كاشى  (وةبةر يَن)

 .نووسى و  ةردوو  واذؤمان كرد
دةس  بةكاربوونى ئيَ ة ثادةكان برِدرابوون و بة ضاو واديار بوو زؤر لةئاستى ئاسايي  ئةوةى ثيَي تيَ رِامان بوو ثيَ 

  لةوة  ئاطاداركردةوة، سوور بوو لةسةر ئةوةى كة ( وةبةر يَن) وةبةري ثرِؤذةى خاوةن كاربرِدرابن، بةرِيَ خ ي زياتر 
 .ثيَ  ئةو ئةو كارة كراوةو ضيَ  كراوةتةوة و كيَشةي نية

شى ئةندازيار بوو، ئةطةر كاري يكة دةست ان كرد بة  ةلَةةندنى بناغة ئاطاداري بةرِيَوةبةري ك مثانيا  كرد كة خ 
دةدةن بةئيَ ة با لة ئيَ تةوة لة بناغةوة دةس  ثيَ بةةين، ضونةة كار ئاسانية ب  ئةواني  دواتر كة سياثةكاني  

زؤر بة طران ب وو   ةلَئةكةندريَ  ئةوي  زؤر قورسة ضونةة بةردةلَانة و حة ارة بة  تةنها ديوار بةرز بوةوة
ئةوى ثيَ  بيني  كردبوو وا . و ثيَ ان ناكريَلةسةريان دةوةسنَ و لةوانةية دواتر  شارمان  ةنةسةر ب  كردنى 

دةرضوو، كة ديوار بةرز بوةوة و سةقفى يةكة  تةواو بوو، لة رِيَى نةدانى سلفةوة  شاريان ب   يَناين كة سياثةكاني  



بةةين، من سوور بوو  لةسةر نةكردنى، تا كارطةيشتة ئةوةى بة مةرثيَ  دةيةةين خاوةن كار   ةلَةةندنى بناغةكان 
 .بةا  و رِادةستى ئيَ ةي بةا  ئيَ ةة برِطةكانى دواتر ثيَبةثيَ دةكةين

رِنطى دةرِش  و  ةلَي دةكةند و شيشى ليظلَى ك نةريَتى خ ى  ربة مةرثةكةي ئيَ ة رِازى بوون و رِووثيَوى خاوةن كا
  .ك تايي  ا بةو ث رة بناغةكان تةواو بوو وبل كةارى سياثةكاني  .بناغةى ب  دادةناين

، بوو ماني 0 كةتةواو بوو ( الصيانة)ماوةى ضا  كردني   لة ثرِؤذة ضوينة دةرةوة و ثاة ئةوةى كار تةواو بوو و
ةرِيَوةبةري ثرِؤذةى خاوةن كار، بة ب.  يَشتا سلفةي ك تايي ان وةرنةطرتبوو داواي ثاكتاو كردنى ثارةى ثرِؤذةمان كرد 

 ةلَةكةة . ب ية ح ابامتان رِاطرتوونورةمان كردووة لة سياثى خانوةكان، تةلة  ن ئاطاداري كرد  كة  ةلَى طة
 ةموو ( FFL)ي (  Elev.)مني  خشتةي  .ناو حةوشةكان برِدراوة بناغةي سياثةكان دةركةوتووة ئةوةية،

وو ك تايي بة ثرِؤذةكة  لةطة َ خ   برد كة واذؤى ئةندازياري ئةوان و ئيَ ةشى لةسةر بوو بة  شيَوةية طفتوط مان كرد
 :و بةرثرسياريةتى كةوتة ئةست ي خ يان كيَشةكة  ا 

 .بيناكانة ئةطةر  ةلَى تياية من بةرثرس ( FFL)ي (  Elev.)ئةمة خشتةي . 1
رِادةس  ئيَ ةتان كردووة، ئيَ ة  ةو  ةلَتان كةندووخ تان بناغةي سياثى خانوةكان ئيَوة خ تان باة دةزانن . 2

 .و خ تان بةرثرسنك نةريتى بناغةمان كردووة ئيَوة (  Elev.)لةسةر 
 ةرضةند ثةيوةندي بة ئيَ ةوة  لةكاتى خ شى ئاطادارمان كردن)ئيَوة كاتى خ ي برِينى ثادةكانتان زؤر كردبوو . 9

ديارة بناغةي سياثةكان  ، خ ئيَ تا  اتوون ب  كة  كردنةوةى ئةو ثياوازية ناو سياثةكانتان  ة َ ك لَيوة( نةبوو
 .دةردةكةون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 :شويَنةواري ديَرين لة بناغةى ثرِؤذةدا.ه
لة يةكيَ  لة ثرِؤذةكاندا، لة ئة امى برِيين شويَنةكة ب  ئاستى داواكراو، ئاسةواري شويَنةواري ديَرين  بةدي كرد، 

 .بةرِيوةبةرايةتى شويَنةوارةوةي ناوضةكةو رِاستةوخ  ثةيوةندي  كرد بة ئةندازياري سةرثةرشتيار و ئاسايش
 ةنديَ  ط زةي ديَريتى تيَدا بوو، لة ناوياندا ئيَ   وثروسةى مرؤ ى تيَدا بوو بة ثيَي رِاى شويَنةوار ناسةكان  

لة بن  يان ووت  بةردةوا ثيَ  رِؤذ 18سا َ ثيَشرت، ثاة رِاطرتنى ئي  ب  ماوةي  2333ميَذوةكةي دةطةرِايةوة ب  زياتر لة 
ئةطةر شتيَةى سةرنم رِاكيَ  كاركردن، ضونةة شويَنةواري  اوشيَوةى ئةمة زؤرة لة  ناوضةية، ثيَيان رِاطةياندين 

، مةخابن، لة رِيَي نويَنةري ئاسايشةوة رِادةستى بةرِيوةبةرايةتى شويَنةواري بةةن، لة كاتى كاركردنبةرضاو كةو  
ةى تر مامةلَة لةطة َ كارةكة دةكرا، ضونةة لةوانةية ثارضة دراويَ  يان بة ث ريَئةطةر لة وولَاتيَةى تر بوواية 

 .نوسراويَ  بدؤزريَتةوة و ميَذووى ناوضةكة ط رِانةاري بةسةردا بيَ 

 
 
   

   
 

 

 

 

 
 
 



 بةندي ن ية 
 مةرثةكانى سة مةتى

لة كريَةاريَ  يان كارمةنديَ  كة لة ي  بةثيَي ياسا خاوةن كار بةر ثرس نية بةرامبةر بة  ةر رِوداويَ  كة رِوو دةدا 
بةلَيَندةر يان بةلَيَندةري  وةكى كار دةكا ، ب ية ثيَوي تة بةلَيَندةر  ةموو كةرةستةي سة مةتى داب  بةا  ب  

 تةنانة  ئةطةر لة طريَبةستةكةدا ئاماذةي ثيَنةكرابوو يان بودثةي ثيَوي تى ب  تةرخان نةكرابوو، كارمةندةكانى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بةداخةوة لة وولَاتى ئيَ ة زؤر طرنطى بة سة مةتى نادريَ  لة ئة ا  دانى ثرِؤذةكاندا  ةر ب ية سالَانة ضةندة ا    
يان ب   ةتا  ةتايي بة كة  ئةندامى  ةكاندا رِوو بةرِووي مردن دةبنةوةذوةستاو كريَةار و كةسانى تر لة ثرِؤ

تةنها ك مثانيا بيانيةكانن ثا بةندن بة مةرثةكانى سة مةتى، . و كةسي   يض ح ابيَةيان ب  ناكا  دةميَننةوة
دلَنيايي تةندرووستيان  ةية لة وولَاتى خ يان، ك مثانياكة بةرثرس دةبيَ  لة سة مةتى ضونةة كارمةندةكانيان 

ةطةر كارمةنديَةيان طيان لة دةس  بدا  يان كة  ئ خ  ،كارمةندةكاني و ك مثانياكة خ شي دةكةويَتة ذيَر ثرسيارةوة
بةا ، ئةمةة دةبيَتة   ي  يانئةندا  ببيَ  ئةوا  يض ك َمثانيايةكى دلَنيايي ئامادة نية دلَنيايي ب  ك مثانياكة

 .ن يض  يةنيَ  كاري لةطة َ نةكا ، ب ية ثابةندن بة رِيَن اييةكان و مةرثةكانى سة مةتى ثيَبةثيَ دةكة ئةوةى كة

 



ك مثانيووووا بيانيووووةكاني  زؤر طووووويَ نادةنووووة مةرثووووةكانى سووووة مةتى كووووة لووووة وولَوووواتى      ئيَ ووووتا واى ليَهوووواتووة  
دانانريَوووو   (  HSE) ضووووونةة لووووة ثرِؤذةكانوووودا كةسووووي شووووارةزا بووووة مةرثووووةكانى سووووة مةتى   ئيَ ووووة كاردةكووووةن، 

بووووو  ليَثيَ ووووووينةوة لييَووووووان، ب يووووووة ئووووووةواني  زؤر طوووووويَ بووووووة مةرثووووووةكانى سووووووة مةتى نووووووادةن كاتيَوووووو    
بةموووةرثَي  لوووة تةندةرةكانيانووودا برَِيووو  ثوووارةى باشوووي  وةر دةطووورن لوووة بوووري         كارمةنووودةكانيان خ موووالَي بووون،   

 . سة مةتىمةرثةكانى 

 
 
 
 

بوون بوووووة مةرثوووووةكانى نوووووة ثابةنووووود
  سة مةتى كاركردن



 ثابةندبوون بة مةرثةكانى سة مةتى كاركردن
  

 
 
 
 

 



 : ةية ي زيندوو ب  ئةمةة بةلَطة 
ث ووووث رِ لووووة  ،ؤذةيووووةكي نووووةوتى كووووار  دةكوووورد بوووو  ك مثانيايووووةكى بيووووانى لووووة ثرِضووووةند سووووالَيَ  لةمووووةو بووووةر 

خووواوةن كووواري  يوووةكيَ  بووووو لوووة طوووةورةترين     .رِاكيَشوووانى بووو ري غوووازو نوووةو  و دانوووانى ويَ وووتطةي غوووازو نوووةو      
 .ك مثانياكانى وولَاتى رِووسيا

تونوووودترين مووووةرثي سووووة مةتيان لةسووووةر ئيَ ووووة ثيَبووووةثيَ دةكوووورد ضووووونةة لةسةرضوووواوةى نةوتةكووووةوة نويوووو       
كارمةنووووديَةى يَر و  بووووة شوووو   بووووة ثيَداوي ووووتى تووووةواوةوة و   انسبووووووين، بووووة بووووةردةوا  ئ توووو مبيَليَةى ئووووةمب لَ   

ثيَداوي ووووتى تووووةواوةوة لووووة  مووووان وةسووووتابوو لةسووووةر خووووةرثى   بووووة ( بوووورين ثوووويَض) ثيَشووووةةوتوو  تةندرووسووووتى
 (  HSE)  ك مثانيووووواى ثيَبوووووةثيَةار و كارمةنوووووديَةى سوووووة مةتى  بيووووواني كوووووة برِواناموووووةي سوووووة مةتى  وووووةبوو

بوووة بوووةردةوامى لةسوووةركاربوو، ئةموووة بيَجطوووة لوووة بةرِيَوةبوووةري سوووة مةتى خووواوةن كوووار كوووة بووو  ضووواوتروكانَي            
 .شويَنى كارةكةي ثيَ نةدة يَش 

كةضوووى لةو مانوووةوة كابينةيوووةكى ث لي وووى ثاسوووةوانى نوووةو  و طوووازى حةوموووة  كوووة ثاسوووةوانى ئوووةوانى دةكووورد           
تى ثيووووا لةبووووةر ئووووةوةى ديواريَوووو  بووووة بلوووو كى كوووو نةريَ مووووةترةوة لووووة بوووو ي نةوتةكووووةوة سووووووتا   153لووووة دووري 

 . كرابووةوة طويَيان ثيَ نةدا  ةتا سووتا
 ووووةبيَ  و خووووةرثى تايبووووةتى بوووو    سووووة مةتى  ثيَوي ووووتة  ووووةموو ثرِؤذةيةيووووة  دةرخ ووووتةي تايبووووةتى    ب يووووة 

 يةنووووة ثةيوةنوووودي دارةكووووان بتوووووانن ليَثيَ ووووينةوة لووووة   دابوووو  بةريَوووو  و تي ووووونى خوووو ي  ووووةبيَ  بوووو  ئووووةوةى   
و  يووووةنى ثيَبووووةثيَ كووووار بةووووةن ئةطووووةر كةمتةرخووووة  بوووون لووووة مةرثووووةكانى سووووة مةتيدا وة           ك مثانياكووووان

ك مثانيوووووا و  يوووووةنى ثيَبوووووةثيَ كوووووواري  دةس كوووووراوة بووووون لوووووة كرِينووووووى ثيَداوي وووووتى سوووووة مةتى بوووووو          
 .كارمةندةكانيان

 : ةو َ بدا   .ا دةتوانيَ طرنطى بة سة مةتى كارمةندمةانى بدا ثيَوي تة ئةندازياري ثرِؤذة ت
ئي   يثيَلَاوى تايبةتى سة مةتى و دةس  كيَش ضاويلةة تايبة   و وي سة مةتى و ثل وبةرطى سة مةتى ئي  و كةَكارمةندةكانى . 1

 .لةبةر بةةن  كردن
 .لة ئ  يس دابنيَ  ( First Aid)  ضارةسةري سةرةتايي سندوقى  .2
 .ئاطركوذيّنةوة لة ئ  يس و ناو ثيَطةي ثرِؤذةكة  ةبيَ .9
 . شويَنة بةرزةكان ب  ئةسةةلةي توندوت  َ ببةسنت .4
 .لة شويَنة بةرزةكاندا بهيَننبةكارقايشى خ  بةستنةوة   .5
 .ب  ئةوةى كةس بةرنةبيَتةوة   ريَ ئةطةر كون و كةلةبةري مةترسيدار  ةبوو دا .0
 شويَنة تاريةةكان رِونا  بةةرةوة،. 7
 .ثيَوي تة ئةندازياري ثرِؤذة تا دةتوانيَ طرنطى بة سة مةتى خ ي بدا  



ب  ضيَ  كردنةوةى برِطةية   ئةطةر شويَنةكة مةرثى سة مةتى تيا نةبوو ثيَوي تة نةضيَ  تا توندووت  َ دةكريَ  و مةرثى 
شةيةكى تةندرووستى ب  درووس  بوو، تةنها ية  دوو رِؤذ ئةطةر شتيَةى ليَها  و كيَسة مةتى تيا ثيَبةثيَ دةكريَ ، ضونةة 

 . ةوالَى دةثرسن و كةسيَةى تر دةخةنة ثيَطةى و دةلَيَن داواى ليَبوردن دةكةين ناتوان  ئي  رِاطرين تا ت  ضا  دةبيتةوة
 ئةندازياري  او ثيشة  داوا لة نى سثارد، ب ية ضةند ثار بيني ان وبي ت ان كة خةلَ  لةسةر ئةسةةلة بةربووةوة و طيا

 اتوو ض  دةرِاب و بة شويَنى مةترسيداردا ئةسةةلةو ئةوان بة خيَرايي بة سةر  نةكا ، ةرطيو ضاو لة وةستاو كريَةار  دةكة  
وثيَلَاوي سة مةتى لة ثيَ  ا دةكةن ضونةة ئةوان رِا اتوون و كاري رِؤذانةيانة،  ةميشةكلَاو و  ثلوبةرطي سة مةتى لةبةر بة

   .ثيَ دةطةيةننني ضونةة شويَنى كار زؤر بومارو برغو و ثارضة ئاسن لة زةوى بلَاو دةبنةوة زيا ا  وبة

 
 

  

 


