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دیــارە، ئــەم ژمارەیــە لــە پشــووی فەرمیــی هاوینــەی ئەکادیمییاییەکانــی وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵدا دەردەچێــت، کــە 

ــاری  ــی گۆڤ ــی بۆردەکان ــزەکان و ئەندامان ــەنگێنەرە بەڕێ ــەن هەڵس ــە الی ــتووە ل ــری ویس ــی زیات ــوون و رەنج ماندووب

ــردن ســەرقاڵی  ــار و دەســتەی بەڕێوەب ــی گۆڤ ــش، بۆردەکان ــە زیاتری ــەوەی ســراتییجیی. لەم ــۆ لێکۆڵیین ــتانیی ب کوردس

ــی  ــتیی نێودەوڵەتی ــرەی زانس ــیێەم کۆنگ ــەندبووەکانی س ــەوە پەس ــۆ توێژیین ــوون ب ــەت ب ــی تایب ــی ژمارەیەک دەرکردن

ــەنتەری  ــەن  س ــە الی ــازدرا، ل ــی ٢٠٢٢ س ــە ٣٠-٣١ ی مارت ــە ل ــەالن دا ک ــی گ ــە یادەوەری ــەکوژیی ل ــانی رەش بەناونیش

بێشــکچیی ســەربە زانکــۆی دهــۆک بــە هاوبەشــیی لەگــەڵ دەســتەی کوردســتانیی بــۆ دیراســاتی ســراتییجیی و 

ــۆ  ــۆ ب ــۆی چەرم ــەوەی زانک ــەنتەری توێژیین ــلێامنی، س ــۆی س ــی -زانک ــەنتەری کوردۆلۆجی ــتیی، س ــەوەی زانس تویژیین

ــی. ــەوەی کۆمەڵکوژی ــۆ رووبەڕووبوون ــدی ب ــی یەزیی ــەنتەری نیودەوڵەتی ــاید و س ــال و جینۆس ــی ئەنف تاوانەکان

ــپۆڕییە  ــەی پس ــەوەی تۆکم ــری توێژین ــی ت ــرا گورزەیەک ــە، توان ــەو بارودۆخان ــەرباری ئ ــی ٢٠٢٢، س ــارە )٤( ی ئاب • ژم

/١٠.5٤8٠9/http://doi.org 5٢5« وX-٢79٠ :P-ISSN« 5٢5« وX-٢79٠ :E-ISSN« جیاجیاکان لەخۆبگرێت و، جگە لە

jkss توانــراوە کــە  Open Acces – دەستڕگەیشــن بــە کراوەیــی- فەراهــەم بکرێــت، وەک مەرجێکــی بــوون بــە ئەنــدام 

لــە رییزبەندیــی NUR ، کــە زۆربــەی گۆڤــارە ناوخۆییــە ئەکادیمیاییەکانــی هەرێمــی کوردســتانی تێدایــە. ئەمــەش لەبەر 

ــەدا  ــەم ژمارەی ــەوە. ل ــەن زانکۆکانیان ــە الی ــان لێکــراوە ل ــە داوای ــژەران ک ــە توێ ــک ل ــی زۆرێ ــی داواکاری بەدەمەوەچوون

گۆڤــاری کوردســتانیی بــۆ لێکۆڵینــەوەی ســراتیجیی پشــتیوانی پرەنســیپەکانی »دەستڕاگەیشــن بــە کراوەیــی« دەکەیــن 

 CC-BY-NC-ND ــی ــتە مۆڵەت ــن و پێویس ــیف بکرێ ــۆ ئەرش ــن خ ــراوەکان دەتوان ــە وەرگی ــە دەستنووس ــەم پێی و ، ب

ــک  ــک پراکتی ــا و کۆمەڵێ ــک بنەم ــە کۆمەڵێ ــە ل ــی )Open Access( بریتیی ــە کراوەی ــەن. دەستڕاگەیشــن ب ــچ بک هاوپێ

کــە لەڕێگەیانــەوە بەرهەمەکانــی توێژینــەوە بــە شــێوەی ئۆنالیــن دابــەش دەکرێــن، بەبــێ پــارەی دەستڕاگەیشــن یــان 

بەربەســتی تــر. لەگــەڵ دەستڕاگەیشــن بــە کراوەیــی، بەربەســتەکانی بــەردەم کۆپییکــردن یــان دووبــارە بەکارهێنانەوەش 

کــەم دەکرێنــەوە یــان الدەبرێــن بــە بەکارهێنانــی مۆڵەتــی کــراوە بــۆ مافــی چاپکــردن.

لــە هەمــان کاتــدا، گۆڤــاری کوردســتانیی بــۆ لێکۆڵینــەوەی ســراتیجیی  لــە پالتفۆرمــی گۆڤــارە زانســتیەکانی کوردســتان 

ناســێرناوە. ئــەم پالتفۆڕمــە لــە الیــەن ئەنجومەنــی بــااڵی توێژینــەوە لــە وەزارەتــی خوێندنــی بــااڵو توێژینــەوەى زانســتی 

ــی لیســتی زانكــۆكان و  ــە پێ ــارەكان ب ــەوەدا، گۆڤ ــااڵى توێژین ــە پالتفۆرمەکــەى ئەنجومــەىن ب ــت. ل سەرپەرشــتی دەکرێ

جــۆری بابەتــی باڵوكردنــەوە پۆلێنكــراون، ھەروەھــا ســەردێڕی پەیجــەكان بــە ھــەر ســێ زمانــی كوردییــی، عەرەبییــی و 

ئینگلیــزی بەردەســتکراوە. لــە تابــی لێگەڕانیشــدا دەتوانرێــت بــە نووســینی كلییلــە وشــە ئــەو گۆڤــارەی مەبەســتە بــە 

شــێوازێکی خێــرا بدۆزرێتــەوە.

هەروەهــا گۆڤــاری کوردســتانیی بــۆ لێکۆڵینــەوەی ســراتیجیی   هەمــوو مەرجەکانــی رانکینــی نــوور )NUR( ی 

ــراو.  ــی ناوب ــەن رانکین ــە الی ــت ل ــتی دەکرێ ــە پاڵپش ــەم زووان ــردووە وە،ب جێبەجێک

لە داهاتوویەکی نزیکدا، گۆڤارەکە ئیندێکسی دۆج )DOAJ( وەردەگرێت. 

وتەی ئەم ژمارەیە:
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دۆج ماڵپەڕێکــی کراوەیــە کــە میوانــداری لیســتی گۆڤارەکانــی دەستڕاگەیشــن بــە کــراوە لەالیــەن کۆمەڵگــەوە 

بەڕێوەدەبــات، کــە لەالیــەن خزمەتگوزارییەکانــی ژێرخانــی بــۆ »دەستڕاگەیشــن بــە کــراوە » پارێزگاریــی لێدەکرێــت. 

ئەرکــی دۆج زیادکردنــی بینییــن، دەستڕاگەیشــن، ناوبانــگ، بەکارهێنــان و کاریگەریــی گۆڤارەکانــی توێژینەوەی زانســتیی 

ــیپلین،  ــە دیس ــێ گوێدان ــدا، بەب ــتی جیهانیی ــە ئاس ــی ل ــە کراوەی ــن ب ــا، دەستڕاگەیش ــەوەی هاوت ــی، پێداچوون کواڵێتی

ــان زمــان. ــا ی جوگرافی

• ئێمــە لــە گۆڤــاری کوردســتانیی بــە هەردوو بــۆردی نووســەران و راوێژکارانەوە، لە رەنجــی بەرهەمهێامنــی توێژیینەوەی 

ــەک،  ــەر توێژیینەوەی ــۆ ه ــە ب ــەنگێنەرەکانی گۆڤارەک ــی هەڵس ــەرنج و داواکاری ــۆرت و س ــەرباری راپ ــن. س تۆکمەدای

پێداچوونــەوەی زانســتیی و رێنــووس و خاڵبەندیــی دەکەیــن بــۆ توێژیینــەوەکان و، خۆشــبەختانە زۆرێــک لــە توێــژەرە 

بەڕێــزەکان بــە بایەخــەوە لــەم هەنگاوەیــان روانیــووە و ببــوە بــە مایــەی تۆکمەتربوونــی توێژییەنــەوەکان. 

• لــە هەمــان کاتــدا، بڕیارەکانــی گۆڤارەکــە بەرامبــەر هەنــدێ لــە توێژیینــەوەکان، ئییــر بــە پەســەندنەکردن بێــت یــان 

ــان  ــژەرەکان و هەندێکی ــەورە الی توێ ــی گ ــەی نیگەرانی ــە مای ــووە ب ــت، ب ــی بێ ــی جەوهەری ــی گۆڕانکاری ــە داواکاری ب

ــە پرۆســەی  ــایین ل ــە ئاس ــەم جــۆرە روودانان ــارە، ئ ــان کشــاندۆتەوە. دی ــەردا و توێژیینەوەکەی ســڵەمیونەتەوە لەبەرامب

ــت  ــە دەیەوێ ــە گۆڤارەک ــتەی ک ــت و خواس ــەو ئاس ــی ئ ــە پێ ــێ ب ــەوەدا، پ ــەوەی توێژیین ــەنگاندن و باڵوکردن هەڵس

ــدا. ــەرزی خۆی ــە ئاســتی ب ــەوەی ل ــی و مان ــی جۆرێتی پارێزگاری

ــی  ــارە ناوخۆییەکان ــەڵ گۆڤ ــە لەگ ــی زانســتیی و بەشــدارییکردنی مەعریف ــۆ کێبڕکێ ــاری کوردســتانیی پەرۆشــە ب • گۆڤ

تــر، بــە پابەندبوونــی ئیتییکیــی و زانســتییەوە بــۆ پێشــوازیی و مامەڵەکــردن لەگــەڵ توێژیینــەوەکان لــە هــەر زانکــۆ و 

ــان. ــە گۆڤارەکەم پەیامنگایەکــەوە رووبکات

سوپاسی بێپایان بۆ ئەندامانی بۆردەکان و بەڕیوەبردنی گۆڤار کە رەنجیان دیارە بە ئاستی گۆڤارەکەوە.

سوپاســی زۆر بــۆ هەمــوو ئــەو هەڵســەنگێنەرانەی بــە پــەرۆش  و گرنگییدانــەوە بــەدەم داواکارییەکانــی گۆڤارەکــەوە 

دێــن.

ــاری  ــی بەهــا و سیاســەتی گۆڤ ــە بەرزڕاگرتن ــن و، بەردەوامــن ل ــەی ئەوانی ــەی متامن ــژەرەکان کــە مای ــۆ توێ  ســوپاس ب

ــەوەی ســراتییجیی. ــۆ لێکۆڵیین کوردســتانیی ب
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