
 ەكان بۆ باڵوكردنەوەی توێژینەوە لە "گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی سرتاتییجیی" و مەرج   رێنامییی 

 

 یەکەم: رێنامییە سەرەکییەکان: 

 نووسین   وە رێنامییەکان بۆ توێژیینە  .١

لە  توێژیینەوە توێژەرە  بەشدارییکردنی  دەگر  ێنانیبەرهەمه  نووسین  زانستیی  بەرپرسیارێتیی  و  دیارە،   .ۆ.ێتەئەستمەعریفەدا 
ازییەکی کەم هەیە  بەاڵم جیاو   ،لەسەریان  بوونێک هەیەکۆک  ،انیپێکهاتەک  رتاکچەر( وبونیاد )س  وەکنووسین    توێژیینەوەپێوەری  

چوونەوەی  دا یان پێ ، یان کرداریی ،وەسفیی بەوەی  کەتوێژیینەوەجۆری  یان بۆ    ،دا بۆ پسپۆڕییە جیاوازەکانێوازی خستنەڕوو شلە 
 . وێژەیی بێت

دەربارەی  سەرەکییێتیی  رسیار بەرپ  بڕیارداندا  توێژە  نووسین  توێژیینەوە  لە  ئەو  ئەستۆی  خاوەندارێتیی  رەدەکەوێتە  کە  ی، 
ئەستۆ  توێژیینەوەکە دەبێت  ێتدەگر  لە  توێژەران  هەمیشە  .  دەبێت  و،  خۆیاندا  وردەکەی  پسپۆڕییە  لەناو  بن  دەستڕەنگیین 

   لە توێژەرانی داوادەکەن. وەک رێنامیی باڵوکردنەوەگۆڤارەکان ەک، کە پابەندبن بە جێبەجێکردنی هەر داواکاریی

 وێژیینەوە: دانەرانی ت . ٢

هەر کەسێک، کە ناوی هاتبێت وەک دانەر یان دانەرانی توێژیینەوەیەک، دەبێت پەسەندی دوا ڤێرژنی توێژیینەوەکە بکات و،  
 و توێژیینەوەیەدا. ییبوونی لەبەشدار  بەرپرسیارێتیی هەڵبگرێت لە ئاگاداربوونی لە ناوەرۆک و هێندی

"پێزانی- بەشی  توێژیینەوەدا،  کۆتایی  لە  کە  دەبیت  دەستگایانەی  و  الیەن  و  کەس  ئەو  هەموو  ناوبردنی  بۆ  هەبێت  ین" 
هەرجۆرە   و  کۆمپیوتەریی  و  چاپەمەنیی  و  زانستیی  هاوکاریی  دارایی،  کۆمەکی  وەک  توێژیینەوەیەدا،  لەو  بەشدارییانکردووە 

 هەبووە تیایدا. )ئەم پێزانیینە ئەندامانی گۆڤارەکە ناگرێتەوە(.ە دەستیان ییەک، کپشتییوان

کاری  - هەموو  بە  کە  توێژیینەوەکەیە،  دانەری  و  خاوەن  تەنها  کەسە  ئەو  ئەوا  بەجێیهێنابوو،  کەس  یەک  توێژیینەوەکە  ئەگەر 
ی  یپێی پێوەرە زانست  بەیینەوەکە،  ەرانی توێژستی دانتوێژیینەوەکە هەستاوە. بەاڵم ئەگەر لە یەک کەس زیاتر ناوی هاتبێت لە لی

نێودەوڵەتییەکان،   بە  ییزبەندی ی ر  Team Leader  متییسەرۆک  و  ئاستی  بەپێی  ئەویش  دیاریدەکات،  لە  شدانەرەکان  دارییان 
   .دانەکەیو نووسی توێژینەوەکە

هەبو - مەرجی  سرتاتییجیی  لێکۆڵیینەوەی  بۆ  کوردستانیی  گۆڤاری   توێژەر  لە  کۆداونی  )لە  کە  co-authorنەران  ئەوەیە،  (دا، 
و   داتا و سەرچاوە  کۆکردنەوەی  لە  بەشداریی بکات، هەر  توێژیینەوەکە  پرۆسەی بەجێهێنانی  لە کۆی  دەبێت  دانەری بەشدار 

الی بڕیار  دواجار  و،  دانەران  رێککەوتنی  پێی  بە  توێژیینەوەکە  بەشەکانی  هەموو  و  لێکدانەوە  و  دەستەی    شیکارییکردن 
بە  سەرانی  نوو  ئ گۆڤارە  قەبارەی  و  هێند  زانستیی  پەسەندکردنی  بەشدارییکردنی  لە  بێت  بەدەر  نابێت  و،  بەشدارییکردنە  ەو 

لە بەشی   ئەوا  نایانگرێتەوە،  بەشدار  دانەری  توێژیینەوەکەدا، کە مەرجەکانی  لە  بەشداربوو  تری  کەسێکی  توێژیینەوەکە. هەر 
 ێت.ەیەک لە بەشدارییەکەی دەنووس ردن و کورت نی کارکنستیی و شوێ "پێزانیین" ناو و نازناوی زا

بۆ  - قۆرخنەکرێت  کە  زانستیی،  توێژیینەوەی  خاوەندارێتیی  لەسەر  مکووڕە  سرتاتییجیی  لێکۆڵیینەوەی  بۆ  کوردستانیی  گۆڤاری 
ن توێژیینەوەکەدا  لە  بەشدارییان  کە  کەسانێک  تێهەڵکیشکردنی  لە  خوێشایەتیی  و  کەسیی  وەک  مەبەستی  کە  ی  نەریتێکییە، 

خاوەنە  گەندەڵیی و  گیراوەتەبەر  دیارنین.    زانستیی  کوردستانیی  بۆیە،راستەقیینەکان  دوو    گۆڤاری  تەنها  بارەکاندا،  زۆربەی  لە 
پسپۆڕیی  ئەگەر توێژیینەوەیەک پسپۆڕییەکی تری پێویست بێت جیا لە بابەتی    ،و  بۆ هەر توێژیینەوەیەک  اتدانەر پەسەنددەک

جی یان  پسپۆڕی توێژییەنەوەکە،  لە  یان   ی اواز  دانەرە  دانەر  دوای  دوو  زیادبکرێت  سێیەم  دانەری  دەکرێت  ئەوا  تر،  کەی 
 پەسەندکردنی دەستەی نووسەرانی گۆڤار. 

دیسانەوە بۆ رێگرتن لە کاری ساختەکاریی، گۆڤاری کوردستانیی ئەو توێژیینەوانە پەسەند ناکات، کە پسپۆڕییەکەی جیاوازە لە   -
 ەری یەکەم.بە تایبەتی دان  پسپۆڕیی توێژەرەکان و

 



 رێنووماییەکانی نووسیین و پێشکەشکردن و باڵوکردنەوە ووەم: د 

دەبێت.  زانستی  توێژیینەوەی  دیراساتی سرتاتیجی و  لە رێگەی سایتی دەستەی کوردستانیی بۆ  توێژیینەوەکان,  پێشکەشکردنی 
 توێژیینەوەکەدا: یکرتۆنیی(ۆکردنی ئەلێشکەشکردن )بارب پێویستە توێژەر رەچاوی ئەم مەرج و رێنامییانە بکات لە نووسیین و پ

 ( الپەڕە تێپەڕنەكات. ٢٥. ژمارەی الپەرەی توێژینەوە پێویستە لە )١

 .ووسی گپڤاری کوردستانیی بێتپەیڕەوی رێن نووسینی کوردیی توێژیینەوەکە دەبێت .  ٢

 توێژیینەوەکە پێکدێت لە: .٣ 

 ناونیشانی توێژینەوەکە  -

 ) نازناوی زانستیی, بەشی زانستیی و کۆلێژ و زانکۆ و واڵت و  یان توێژەرەکان ناوی توێژەر  -

 ئیمەیڵ(     

 پوختە -

ۆی کورتە بۆ کارێکی گەورەتری وەک توێژیینەوە بە منوونە. هەمیشە لە سەرەتای توێژیینەوەکە دادەنرێت کی سەربەخپوختە دەقێ
انەرانی توێژیینەوەکە. ئەم کورتە نووسیینە رێنیشاندەرێکی گرنگە و چەند  راستەوخۆ لە دوای ناونیشانی توێژیینەوەکە و دانەر یان د

ل دەگەیەنێت،   بەر مەبەستێک  هەتا    دەستکردنی ەوانە:  دەدات  خوێنەران  بە  رێگە  لێرەوە  و،  توێژیینەوە  سەرەکییەکانی  خاڵە 
خو  بۆی.  پێویست  کاتی  تەرخانکردنی  و  توێژژینەوەکە  سەرتاپای  خوێندنەوەی  بۆ  بۆ   دەسازدەکاتائامێنەران  بڕیاربدەن 

 ا. یینەوەکەدتاپای توێژبەدواداچوونی زانیاریی و شیکردنەوە و مشتومڕی ورد و پسپۆڕانە لە سەر 

ئەوە زانراوە کە یەکێک لەو شتانەی کە  بزوێنەری گەڕان لە ئۆنالین بەکاریدەهێنێت بۆ دۆزیینەوەی بابەتێک یان توێژیینەوەیەک  
نا بۆیە  "پوختە"،  لە  گرنگییەکەیبریتییە  پوختە  ناو  وشەکانی  و  زاراوە  و  بە    وەرۆک  دەبن  دۆزیینەوەی  ئەوەیەکە  بۆ  رێنام 

 ی. یاریکراویەوەکە بە دتوێژیین

 دێڕ بۆ هەر پێکهاتەیەک(:  ٤-٢شێوەیەکی گشتیی، پوختە ئەم زانیارییانەی تێدایە ) بە 

کە    ت؛ەکەو ەنی ژێتو   ۆب  پاشخانێک   .١ توێژیینەوەکە  ناساندنی  لە  کێشەیەکەبریتییە  یان  بابەتێک  و  ؟  لەسەر چ  پرسیار  خستنەڕووی 
 ی توێژیینەوەکەیە ایەی بایەخئەگەر و گریامنەکان لەسەر ئەو بابەتەی کە م

کراوەتەسەر، منوونە پشکنیینەکان )سامپڵ( و    .٣ بەکارهێرناوە و متامنەی  کە  ئەو رێگەزانستییەی  یان  توێژیینەوە  ناوبردنی میتۆدی 
 ؟ سەرچاوە و داتا بەردەستەکان لەکوێوە هاتوون، یان چەندن، یان چۆن بەدەستهاتوونها هەروەیان. هێند یان قەبارە

 رەیی و ئامارییەکان و، راپرسییەکان(. ێبە بەڵگەوە )وەک ئەنجامە ژمبە کورتیی و  ەکان،ەنجام.دەرئ٤

پی٥ الیەنە  الیەن  لە  بەکارهێنانیان  کاتی  لە  دەبن  چیی  دەرئەنجامانە  ئەو  ئەو  .لێکەوتەکانی  سنووری  یان  وەندییدارەکانەوە، 
ت لەکاتی  رەچاوبکرێن  دەبێت  کە  چیین  لەو  وێژیینەوەی  دەرئەنجامانە  بەکزیاتر  یان  لیوەی  اربوارە  کە  رێسایانەی  ئەو  هێنانی 

 پێکهێرناون. 

 . لە پوختەدا ئاماژە بە سەرچاوە و ناوی هییچ کەسێک نادرێت. ٦

دەنووسێت٧ )پەرەگراف(  دەستەواژە  یەک  بە  رانا  .  بەکارهێنای  نەک  نادیار  شێوەی  بە  رابردوو و،  فرمانی  و،  هتد(  ئێمە،  )من،  ی 
 فرمانی رانەبردوو بۆ نووسیینی توێژیینەوەکە.  ە پێشووەکان ونەڕووی کار بەکاردێت لە خست

 وشەدا دەنووسێت.  ٢٥٠. قەبارەی پوختە لە نزیکەی ٨

 

 



 کلییلەوشەکان -

نەوەکە دەکەن بۆ خوێنەران لەرێی بزوێنەرە گەڕانە ئینتەرنێتەکانەوە وەک گۆگڵ  نی توێژییکە رێنوێ   ،یان زاراوانەن  انەن ئەو وش-
ەریی زۆرتریین سایتەیشن دەکەن بۆ توێژیینەوەکە لە خێراترین کاتدا. دیارە، توێژەر دەبێت  م وشانە مسۆگمنوونە. ئە سکۆڵەر بە 

خوێنەر زووتر بە خەیاڵیدا دێن بۆ  کە  ئەوانەبن    و، باشرتە   لەوشەکلیی  بە   کات انشارەزایی لە دانانی ئەو وشانە پەیدابکات کە دەی 
 گەڕان. 

یان    ،اوچەشنیی یان چەندینبارە درووستبکات، باشرت وەهایە کە ئاوێتە بکرێنەاڵم ئەگەر هباشرتە، ب  ئەم وشانە کورتن و تاک بن-
بۆ گەڕان. هەروەها گرنگە ئەو وشانە لە    داوردنکە مسۆگەربێت لە هەاڵ   ،بۆ پێدانی تایبەمتەندێتیی زیاتر  لە یەک وشە زیاتر بن

وو ئەوا وشەکان هەڵگری جۆری کۆمەڵگە، کێشەی  ۆمەاڵیەتیی ب بابەتەکە کبابەتی توێژیینەوەکەوە نزییک بن، بەمنوونە: ئەگەر  
 کۆمەڵگە، رەهەندی کۆمەڵگە، بەهای تایبەتی کۆمەڵگە، دەردی کۆمەڵگە، زاناکان، بیردۆزەکان، هتد..

 وشەدا گونجاون.  ٧-٤ان  ان لە نێو کلییلەک- 

 پێشەکیی -

توێژی   بۆ کردنەوەی هەلێکی گرنگە    یپێشەکی بە رووی  لە  یدارشۆڤە و دەرئەنجامەکانینەوەکە و  دەرگا  نییە  بریتیی  پێشەکیی   .
کتێبە   ناو  قسەوباسی  جووینەوەی  چەندجارەی  و  دووبارە  و،  بکرێت  دەستخەڕۆ  پێ  خوێنەری  و  سەرپێی  و  گشتیی  قسەی 

بابەتەکسەبەرد جێگییرکردنی  و  تێزەکان  گەیاندنی  لە  توێژەرە  لۆجیکیی  و  مەعریفیی  توانای  بەڵکو  بن،  زیهنتەکان  لە  ی  ەی 
یاریی پشتڕاست  خوێنەر و، بەسەرچاوەکردنی توێژیینەوەکەی بۆ ئەو بوارەی تیایدا نووسییویەتی. لێرەوە، توێژەر بە هەندێک زان

. پێشەکیی  یراکێشانی خوێنەر بۆ مەبەستی سەرەکیی توێژیینەوەکە  دەستدەکات بە  ن، پاشا وە باسەکەی دەکاتەوەبە سەرچاوە  
ئەگەرچیی ئەو زانیارییانەش کە باس    ،نووساوە  تررئەنجام و بە داڕشتنێکی زمانەوانی جیاواز پوختە و دەدەقێکی سەربەخۆیە لە  

 . دەکرێن هاوبەش بن لە گەڵیان

 دەکرێت پێکهاتەکانی پێشەکیی ئەمانە بن:

 اندنی بابەتی توێژیینەوەکە: ناس  -١

بە توێژیینەوەکەیە  ناساندنی  دا،  پێشەکیی  لە  توێژەر  هەنگاوی  ئ   یەکەم  ناو  مەبەستی  بۆ  خوێنەر  رێنوێنییکردنی  و  اشناکردن 
ئێستادا و،  ج  پاشان هەوڵبدات بۆ قایلکردنی بەوەی کە بابەتەکەی گرنگە و بایەخی بەرچاوی هەیە لە کاتی  ەرگەی بابەتەکە. 

 وتەکان دەستنیشان بکات کە توانای گۆڕانکاریی هەیە لە بوارەکەدا. لێکە

توێژیینەوەکەوە هەبێت، بەجۆرێک    کرێت کە پێوەندییەکی راستەوخۆی بە بابەتی تەکە باسدەپاشخانێکی ورد و تۆکمەی بابە-٢
ە بەشێکی ئەو کێشە یان ئاڵۆزیی  کە سەرچاوەبن بۆ پرسیار و گریامنە و ئەگەرەکانی توێژیینەوەکە. واتا، دەبێت ئەو سەرچاوان

بە   بیانکات  توێژەر  کە  لەخۆبگرن  شکستێک  یان  باوەکان  رێگەچارە  پ یان  بۆ  لە  بنەما  هەر  توێژیینەوەیە.  ئەو  ێویستبوونی 
گومان و کەمووکووڕیی و رەتکردنەوەوە،  پێشە بازنەکانی  پێشووانەدا و دەخرێنە  ئیشە  بەو  پێداچوونەوە دەکرێت  کە  کییدایە 

 دەمییانە. رنانێکی )ئیزافە( تر دەبن بۆ ئەو کۆشسانەی کە کراون و دەبێت بە فراوانرتکردن و گەشەپیدانێکی سەر یاخود سە

باسدەکرێن لە مشتومڕێکی زانستییانە و لۆجیکییانەدا، کە ئیش لەسەر ئەو بۆشایی    . پرسیار و گریامنە و ئەگەرەکان بە روونی٣
 کان جێیان هێشتووە. یان کەمرت بەالیدا چوون، یان سنوورێک هەیە لە کارەکانیاندا. و ناوەاڵمانە بکرێت کە توێژیینەوە پێشووە

و ٤ ناو  و.دەچییتە  توێژ  ردەکاریی  لتایبەمتەندێتییەکانی  کە  و  یینەوەکەوە  ئامانج  لێرەوە،  توێژەرەوە.  الیەن  لە  ئارادیە  ە 
پێی جۆری توێژیین توێژیینەوەکە باسدەکرێن. ئەم هەنگاوە بە  توێژیینەوەیەکی وەسفییە و  فاکتەرەکانی  ەوەکە دەگۆڕیت، ئایا 

پێداچوون یان  دەسەملێنێت  راستەوخۆ  تێزی  و  وێژەی گریامنە  بابەتەکان ەوەی  پۆلێنکاریی  و  بەرواردکاریی  و  هەڵکۆڵیینی    یە  و 
تاقییگەیی    لەوەش بۆشایی و بابەت و پرسە جێهێڵڕاوەکان دەستنیشاندەکات، یان ئەزموونکاریی و   زیاترچەمک و مەعریفەیە و  

گرنگە ئەوە  دەبێت.   سۆراخ  پرسیارەکاندا  وەاڵمی  بەدوای  و  رووپێوییە  توێژ   و  کە  خۆی  بزانرێت  مشتومڕ  و  درێژەدان  لە  ەر 
 ەڵامڵیین یان راشکاویی تێز یان دەرئەنجامەکانیدا.  دەگرێت و پێش بەشە کرۆکەکانی توێژیینەوەکە ناکەوێت لە ه بەدوور



 توێژیینەوەکە:  پالنی. ٥

ین بەشی توێژیینەوەکە تەرخاندەکرێت بۆ باسکرنێکی کورت بۆ بەشەکانی توێژیینەوەکە لە دوای پێشەکییەوە )باسی پێش دوای 
ئاگادارکردنی خوێنەر لپوختە و کلییەوش پێشەکیی ناکرێتەوە(. ئەمەش بۆ  تیوریینامە،  ە و  ە بەشەکانی تر، وەک بەشی دووەم؛ 

دوا بەشیش بۆ دەرئەنجام و پێشنیاز و راسپاردەکان.    ،و  رەم شییکردنەوە و رشۆڤەکانبەشی سێیەم: بەشی کرداریی، بەشی چوا
یی بکرێت  رینی توێژەران پێشنیاز و ەاسپاردەکان تێکەڵ دەکەن هەرچەندە بەجیاش دەینووسن! پێشنیانزەکان ئەوەیە کە چ زۆرت 

تریش،  شتی  و  تەگەرەکان  و  کۆسپ  نەهێشتنی  و  کەموکووڕییەکان  پڕکردنەوەی  لەسەر     بۆ  قسەکردنە  بۆ  راسپاردەکان  بەاڵم 
و   توێژیینەوەکە  ئەنجامەکانی  الیەنی  ی  ر سنوو لێکەوتەی  مەبەستە  کە  باركدا  بەهەر  کاریگەرییەکانی  و  جێبەجێکردن 

 . پێوەندییدار لە بەکارهێنانیدا هۆشیار بیت

ان لە چ ئاستێکدا وەستاون، یان دوا شت کە پێی  لێکۆڵیینەوە پێشووەک، ئایا  بنووسێت  زۆر بە کورتییهێنان بە پێشەکیی:  کۆتایی  .٦
یاخود   چییە؟  توێژەر    ئێستاگەیشتوون  ئایا   بێت؟  رەتکردنەوە  یان  پێداچوونەوە،  مایەی  کە  بوارەدا   لەو  دەکرێت  چیی  بە  ئیش 

 ی کانەو ەن یژێتو   ەل، کە  ە و اتەکەد  ڕپ  کییە شاۆ ب  توێژەر  ایئا  ؟ەیەو ەکردنیی تاق  ینیەشا  ەتەباب  وەئ  یچۆ ب  ؟ەو تە اکەدییتاق  ێنو   یکێتەباب
ئارادایەنو   یواز ێش  ینانێکارهەبئایا    ؟دا جێامبێتشوو ێپ لە  بەدەستهاتووی    یداتا  بۆ شییکردنەوەی  انی  کانەکۆ ر یب  یرکردنەیس  ۆ ب  ێ 

ی  ە رەهەندانەی مەبەستەدا؟ ئا لەمجۆر کەبوار   وێژەی  وێن  ەل  بوونێککۆ ناک  ەتەوە بۆ هەرکردنێکی نوێی دییو ر ەسەچار ئایا هییچ    ؟نوێ
 توێژیینەوەنووسین دەکرێت باسبکرێن 

 . پێناسەی چەمک و زاراوەکان: ٧

یان باو و بیسرتاو بن بەاڵم روونکردنەوەی زیاتریان ب توێژیینەوەکەدا بەکارهێرنابن نوێ بن،  وێت  رەنگە چەمک و زاراوەیک لە 
تایبەمتەندیی و سنووری جیاوازتریان هەیە و خوێنەری لێ ئاگادارئەکەن کە چۆن چۆنیی و    بۆ خوێنەران، بەوەی کە هەندێک 

 بۆچیی وەها بەکارهێرناون لە توێژیینەوەکەدا.

 دەقی توێژیینەوەکە  -

 ئەنجام و پێشنیازەکان  -

زمانی   - لە  جیاواز  دیكەی  زمانی  دوو  وشەکان,بە  کلیلە  و  توێژیینەوەکەوە تو   پوختە  کۆتایی  لە  و  دەنووسێت    ێژینەوەكە 
 كه.وهتوێژینه پێش سەرچاوەکانی نرێت, لهداده 

 سەرچاوەکان  -

 . تێمپلەیتی نووسیینی توێژیینەوە:٤

  ( و بە بۆڵد ئەنووسێت. ١٨ناونیشانی توێژینەوەكە لەسەرەوەی الپەڕەی یەكەمی توێژینەوەكە, لەناوەڕاست دەبێ بە فۆنتی ) -أ
)فۆ  قەبارەی  )١٦نتی  و  الوەكییەكان،  ناونیشانە  بۆ   )١٤( و  ناوەرۆك  بۆ  لیستی  ١٢(  بۆ  و  رچاوههس(  پەراوێز  و  كان 

 روونکردنەوەکان. 

توێژینه  -ب بۆ   فۆنتی    وهفۆنت  جۆری  لە  فارسییەکان  و  عەرەبیی  و  ناوه  Adobe Arabicكوردیی  ناونیشانه بۆ  بۆ  و    ڕۆك 
 كان.كییهالوه

بۆ    -ت فۆنتی  توێ فۆنت  بە  ئینگلییزیی،  زمانی  بە  نووسیین  ئەبسرتاکت  بۆ  یان  ئینگلیزییەکان   Times Newۆری   ج ژیینەوە 
Roman   ( بۆ  ١٢( بۆ ناونیشانە الوەكییەكان و پێوانەی )١٤( و بۆڵد بۆ ناونیشانی سەرەكی و قەبارەی )١٦دەبێت، بە قەبارەی )

 كان.رچاوه( بۆ لیستی سه١٠ناوەڕۆك و قەبارەی )

 بێـت.ەسم( د١ماوەی جێهێڵراوی نێوان دەستەواژەکان )پەرەگرافەکان( لە دەقی نووسیینەکە, ) -پ

 ( سم ئەبێت.٢ماوەی جێهێڵراوی هەر چوار الی پەڕەکە )سەر و خوار و راست و چەپ( ) -ح



ژیینەوە کوردیی و عەرەبیی  توێ ( لە ژێر ناونیشانی سەرەکی, لە الی راست بۆ  ١٤ناوی توێژەر یان توێژەرەکان بە  فۆنتی قەبارە )  
ناونیشا ئینگلییزییەکان.  بۆ  لە الی چەپ  لە ژێر ناوی    نو فارسییەکان و  ئیمەیڵ  لەگەڵ  زانکۆ(  )بەش و کۆلێژ و  و شوێنی کار 

 ( دەبێت. ١٢توێژەردا بە فۆنتی قەبارە ) 

 ە توێژیینەوەکەدا بەکارهاتبێت.ە لپەیڕەوکردنی سیستەمی هارڤارد دەكرێت بۆ نووسیینی سەرچاوەکان و هەر سایتەیشنێک ک-٥

پێشکەشدەکرێت:  .٦  تەرزدا  دوو  لە  توێژینهكهیه  له توێژیینەوەکە  فایلی  پێشکەشکردندا,  ناو    كه  كهوهم  )ئەپلۆد(  باربۆی 
دهسیسته پێویستهم  توێژه  كرێت،  )ناوی  نەبێت  لەسەر  توێژەرانی  یان  توێژەر  زانیارییەکی  كارك رههییچ  شوێنی  و  و    ردن كان 

ئەمەش بە مەبەستی رۆشنکئیمه ئەنێردرێن بۆ هەڵسەنگاندن  ریی )شەفافیەت(ی هەڵسەنگاندنەکە.  ایڵ(، چونکە بەو شێوەیە 
 تەرزی دووەمیان, توێژیینەوەکە بە هەموو پێکهاتەکانییەوە پێشکەشدەکرێت.

سایتی گۆڤار و لە خانەی توێژیینەوەکە    لە  لە میانەی  "قۆناغی هەڵسەنگاندن" دا, سەرنج و تێبیینییەکانی هەڵسەنگێنەرەکان .٧
توێژەر ئەتوانێت بە ناوی چوونەژ  یان بەکارهێنەر )و )کە تەنها  (ی تایبەت  Password( و وشەی تێپەڕبوون )Usernameورەوە 

ن  ڕییبە خۆی بچێتە ئەو خانەیەوە( دائەنرێت. ئەمەش, بەمەبەستی ئاگادارکردنەوەی توێژەرە بۆ چاککردن و روونکردنەوە و گۆ
مەب بە  چاککراوەکان  پێشکەشکردنەوەی  دووبارە  و,  هەڵسەنگێنەرەکە  داواکاریی  الیەن  ەبەپێی  لە  پەسەندکردنی  ستی 

 هەڵسەنگێنەرەوە.

. داواکاریی و بڕیاری هەڵسەنگێنەران، بڕیاری کۆتایی نیین بۆ پەسەندکردن، بەڵکو دەستەی گۆڤار یان سکرتێری نووسین بۆی  ٨
س و هەر  و هەبێت لەسەر چۆنێتیی و ئاستی نووسینی توێژیینەوەکە، وەک پوختە و سەرچاوە و رێنو   یانهەیە، کە داواکاریی تر

هەر   دەداتە  پەسەندکردن  گۆڤار  بۆردی  داواکارییانەدا،  ئەم  بەجێهێنانی  لە  هەبێت.  بوونی  کە  تر  کەموکووڕییەکی 
 توێژیینەوەیەک بۆ باڵوکردنەوە.

هەڵسەنگاندن,  .٩ لە  گەڕانەوەی  دوای  سایتی  بڕ  لە  لە  گۆڤارەوە,  دەستەی  الیەن  لە  ناپەسەند  یان  پەسەند  بە  کۆتایی  یاری 
و  دگۆڤاری   نهێنیی  )ئەوپەڕی   بیبینێت  ئەتوانێت  توێژەر  تەنها  کە  ئەنرێت,  دا  توێژیینەوەکە  تایبەتی  خانەی  لە  ەستە, 

بڕیاری   لە  ئاگاداردەکرێتەوە  سەرەکیی  توێژەری  یاخود  دائەنرێت،  کە  بۆر تایبەمتەندێتییە(  ئیمەیڵەوە  ئەو  رێی  لە  گۆڤار  دی 
 توێژیینەوەکەی پێ نێردراوە.

پێشک١٠ قۆناغی  لە  پێویسته.  ئەلیکرتۆنیی گۆڤار(,  لە سایتی  )باربۆکردنی  پارهراسته  ەشکردن  بنێردرێت بۆ    وهی باڵوكردنهوخۆ 
هییچ پارەکە.  ناردنی  چۆنیەتیی  بۆ  دانراوە,  گۆڤاردا  سایتی  لە  ئیمەیڵەی  بەو  قۆناغی  تو  گۆڤار  ناچێتە  ێژیینەوەیەک 

نه باڵوکردنەوە  تێچوونی  پارەی  هەتا  باڵوكردنهدر هەڵسەنگاندنەوە  تێچوونی  پارەی  هەزار (  ٢٥٠)  وهێت،  پەنجا  و  سەد    دوو 
 دارایی هەرێمی کوردستان.  , بەپێی رێنامییەکانی وەزارەتی دیناره

 نادرێتەوە. راوی د. لە کاتی پەسەندنەکردنی هەر توێژیینەوەیەکدا، بڕی پارە ١١

سایتە ئەلیکرتۆنییەکەی گۆڤاری    پێویسنت بگیرێنەبەر لە   . پێشکەشکردن بە ئەلیکرتۆنیی ئەبێت, بە پێی ئەو هەنگاوانەی، کە١٢
 journals@kissr.edu.iqیان لەرێی ئیمەیڵی فەرمیی گۆڤارەکەوە:   دەستەدا .

 

 سێیەم: هەڵسەنگاندنی توێژیینەوەکان: 

 ناغ جێبەجێدەکرێت:قۆ   هەلسەنگاندن  بە سێ

 : هەڵسەنگاندنی بەرایی قۆناغی یەکەم

 ەستەی بەڕێوەبردنی گۆڤارەکەوە هەڵسەنگاندنێکی بەراییان بۆ ئەکرێت؛ توێژیینەوەکان, لە الیەن د

 زمانەوانیی بۆ هەڵسەگاندن  یهەڵسەنگاندنی زمانەوانیی توێژیینەوەکە ئەکرێـت و رەنگە بنێردرێت بۆ پسپۆڕ     -     

 وردبوونەوە لە شێوە نووسیینی پێڕەوکراوی گۆڤارەکە     -     



 ەکەدا، کە پێ بەپێی رێنامییەکانی باڵوکردنەوە و سرتاتییجیی دەستەی کوردستانی بێتلە ناوەرۆکی گشتیی توێژیینەو  -

بە    ەوەێتەوە بۆ توێژەر, بۆ چاککردن و رێکخستنەوە, یاخود رەتدەکرێتدر بۆ هەر کەموکووڕییەک, توێژیینەوەکە دەنێر  -
 شێوەیەکی کۆتایی 

زانستیی  - "فڕوفێڵی  وردبیینیی  پرۆسەی  بە  توێژینەوەکان  مەبەستە,  Plagiarism  سەرجەم  ئەم  بۆ  دەڕوات.   )
توێژیینەوەکە   ناو  زانیارییەکانی  و  ناوەرۆک  بەرپرسیارێتیی  پڕدەکرێـتەوە,  توێژەرەوە  الیەن  لە  بەڵێننامەیەک 

 هەڵدەگرێت.

 ستیی زان: هەڵسەنگاندنی قۆناغی دووەم

توێژیینەوەکان لە الیەن ئەکادیمییستی پسپۆ پەسەندکردنی قۆناغی بەرایی,  ڕیی ورد هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەکرێن, کە بۆ  دوای 
بۆ   توێژیینەوەکە  هەڵسەنگێنەرە,  دوو  لەو  یەکێک  الیەن  لە  رەتکردنەوەی  باری  لە  و  ئەنێردرێن  هەڵسەنگێنەر  دوو 

 ێژیینەوەیەک بە پەسەندکردنی دوو هەڵسەنگێنەر پەسەندئەکرێن. تو   هەڵسەنگێنەری سێیەم ئەنێردرێت. هەموو

 بڕیاری هەڵسەنگاندن   : پرۆسەیقۆناغی سێیەم

 هەلسەنگێنەرەکان, چەند بژاردەیەکیان لە بەردەمدایە؛

 پەسەندنەکردن و رەتکردنەوەی تەواوەتیی توێژیینەوەکە. -

روونکر  - و  چاککردن  و  پێداچوونەوە  بۆ  مەرجدار:  الیەن  دنە پەسەندکردنی  لە  جێبەجێبکرێن  پێویستە  کە  زیاتر،  وەی 
 سەنگێنەر ئەکرێتەوە بۆ وردبیینی و بڕیاری کۆتایی. جارێکی تر پێشکەشی هەڵ  ،توێژەرەوە و

پەسەندکردنی وەک خۆی, رەنگە هەندێ وردە سەرنجیشی لەگەڵدا بێت بۆ چاککردن و بە بێ پێشکەشکردنەوە. لەم   -
 ی توێژەر ئەکات بۆ ئەو چاککردنەوانە.دار بارەدا, تەنها دەستەی گۆڤار ئاگا

 

 ێبەجێ نەکرابێت، ئەوا ناچێتە پرۆسەی هەڵسەنگاندنەوە و رەتدەکرێتەوە. هەر توێژیینەوەیەک ئەم رێنامییانەی تێدا ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فۆرمی راستاندنی توێژیینەوە 

(   JKSSە گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی سرتاتییجیی ) ئەم فۆرمە بە مەبەستی راستاندنی خاوەندارێتیی  ئەم توێژیینەوەیەیە بۆ  باڵوکردنەوە ل 
 بە ناونیشانی: 

........ .................................................................................. 

 نستیی ........................... من ..................................................................                 بە پلەی زا 

ێژیینەوەیەم و وەک بەرپرسی یەکەمی توێژیینەوەکە، بەرپرسیارم بەرامبەر هەموو زانیاریی و داتاکان،  . دانەری یەکەم ) یان تەنها دانەر( ی ئەم تو ١
 بەدەستهێرناون.  --------------------------------------------------------------------کە درووسنت و راستەقیینەن و لە رێی 

دا هاتوون، بەشداری راستەقیینەن لە دانانی ئەم توێژیینەوەیە لە هەموو الیەنەکانیدا، هەر لە  . بە ئاگایی خۆم هەریەک لەو ناوانەی  لە خشتەکە ٢
 کۆکردنەوەی زانیاریی و سەرچاوە و رشۆڤە و دەرئەنجامەکاندا.  

ی تر کە داوابکرێت لە  و وەاڵمدانەوە و ئەرکەکانی تری پرۆسەی هەڵسەنگاندن بە ئیمەیڵ یان بە هەر شیوازێک .بەرپرسم لە تێچوونی باڵوکردنەوە ٣
 الیەن گۆڤارەکەوە. 

 بۆیە واژۆی ئەم راستاندنەم کرد. 

 جۆری بەشداریی  دەستگای کارکردن  پلەی زانستیی  ناو  ریزبەندیی 

     دانەری یەکەم 

 

لە   ئیش  وردەکاریی 
 توێژیینەوەکە

- 

- 

- 

     ١دانەری بەشداری 

 

لە   ئیش  وردەکاریی 
 توێژیینەوەکە

- 

- 

- 

     ٢ری دانەری بەشدا

 

لە   ئیش  وردەکاریی 
 توێژیینەوەکە

- 

- 

- 

 ناوی بەرپرسی توێژیینەوە:  ......................................................................  -

 .....................................................................  واژۆ                               -

 ....................................................................                           رێکەوت -


