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وتەی ئەم ژمارەیە: 

بــە پێویســتم زانیــی لــەم وتەیــەدا ئــەو پێوەرانــە باســبکەم کــە گۆڤــاری کوردســتانیی رەچاویــدەکات وەک لــە 

گۆڤــارە ئاســتبەرزە جیهانییەکانــدا هــەن، بــۆ پرۆســەی هەڵســەنگاندن و تاوتوێکردنــی توێژیینــەوە بۆهاتــووەکان. 

ــۆ  ــەكان ب ــەوە و تێهەڵکێشــی »رێنامییی ــزی دەهێنین ــی بەڕێ ــری توێژەران ــە بی ــەی خــوارەوەدا ب ــەم ســێ بڕگەی ل

باڵوكردنــەوەی توێژینــەوە لــە گۆڤــاری کوردســتانیی بــۆ لێکۆڵیینــەوەی ســرتاتییجیی« دەکەیــن: 

1. رێنامییەکان بۆ توێژیینەوە نووسین

توێژیینــەوە نووســین بەشــدارییکردنی توێــژەرە لــە بەرهەمهێنانــی مەعریفــەدا و بەرپرســیارێتیی زانســتیی 

ــک  ــی، کۆکبوونێ ــاد )ســرتاکچەر( و پێکهاتەکان ــەوە نووســین وەک بونی ــوەری توێژیین ــارە، پێ دەگرێتەئەســتۆ.. دی

هەیــە لەســەریان، بــەاڵم جیاوازییەکــی کــەم هەیــە لــە شــێوازی خســتنەڕوودا بــۆ پســپۆڕییە جیــاوازەکان، یــان بــۆ 

جــۆری توێژیینەوەکــە بــەوەی وەســفیی، یــان کرداریــی، یــان پێداچوونــەوەی وێژەیــی بێــت.

 بەرپرســیارێتیی ســەرەکیی لــە بڕیاردانــدا دەربــارەی توێژیینــەوە نووســین دەکەوێتــە ئەســتۆی ئــەو توێژەرانــەی، 

ــپۆڕییە  ــاو پس ــن لەن ــتڕەنگیین ب ــت دەس ــژەران دەبێ ــتۆیە. توێ ــە ئەس ــان ل ــی توێژیینەوەکەی ــە خاوەندارێتی ک

وردەکــەی خۆیانــدا و، دەبێــت هەمیشــە پابەندبــن بــە جێبەجێکردنــی هــەر داواکارییــەک، کــە گۆڤــارەکان وەک 

رێنامیــی باڵوکردنــەوە لــە توێژەرانــی داوادەکــەن. 

2.دانەرانی توێژیینەوە:

هــەر کەســێک، کــە نــاوی هاتبێــت وەک دانــەر یــان دانەرانــی توێژیینەوەیــەک، دەبێــت پەســەندی دوا ڤێرژنــی 

توێژیینەوەکــە بــکات و، بەرپرســیارێتیی هەڵبگرێــت لــە ئاگاداربوونــی لــە نــاوەرۆک و هێنــدی بەشــدارییبوونی 

لــەو توێژیینەوەیــەدا.

ــەن  ــەس و الی ــەو ک ــوو ئ ــی هەم ــۆ ناوبردن ــت ب ــن« هەبێ ــەوەدا، بەشــی »پێزانیی ــی توێژیین ــە کۆتای ــت ل -دەبی

ــتیی  ــی زانس ــی، هاوکاری ــی دارای ــەدا، وەک کۆمەک ــەو توێژیینەوەی ــدارییانکردووە ل ــە بەش ــتگایانەی ک و دەس

ــە  ــەم پێزانیین ــدا. )ئ ــووە تیای ــتیان هەب ــە دەس ــتییوانییەک، ک ــۆرە پش ــی و هەرج ــی و کۆمپیوتەری و چاپەمەنی

ــەوە(. ــە ناگرێت ــی گۆڤارەک ئەندامان

-ئەگــەر توێژیینەوەکــە یــەک کــەس بەجێیهێنابــوو، ئــەوا ئــەو کەســە تەنهــا خــاوەن و دانــەری توێژیینەوەکەیــە، 

ــە  ــت ل ــاوی هاتبێ ــر ن ــەس زیات ــەک ک ــە ی ــەر ل ــەاڵم ئەگ ــتاوە. ب ــە هەس ــوو کاری توێژیینەوەک ــە هەم ــە ب ک

 Team Leader لیســتی دانەرانــی توێژیینەوەکــە، بــە پێــی پێــوەرە زانســتیی و نێودەوڵەتییــەکان، ســەرۆک تییــم

رییزبەندیــی دانــەرەکان دیاریــدەکات، ئەویــش بەپێــی ئاســتی بەشــدارییان لــە توێژینەوەکــە و نووســیینەکەدا. 

)co-author( لــە گۆڤــاری  کوردســتانیی بــۆ لێکۆڵیینــەوەی ســرتاتییجیی مەرجــی هەبوونی توێژەر لــە کۆدانــەران-

دا، ئەوەیــە، کــە دانــەری بەشــدار دەبێــت لــە کــۆی پرۆســەی بەجێهێنانــی توێژیینەوەکــە بەشــداریی بــکات، هــەر 
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لــە کۆکردنــەوەی داتــا و ســەرچاوە و شــیکارییکردن و لێکدانــەوە و هەمــوو بەشــەکانی توێژیینەوەکــە بــە پێــی 

رێککەوتنــی دانــەران و، دواجــار بڕیــار الی دەســتەی نووســەرانی گۆڤــارە بــە پەســەندکردنی هێنــد و قەبــارەی 

ئــەو بەشــدارییکردنە و، نابێــت بــەدەر بێــت لــە بەشــدارییکردنی زانســتیی توێژیینەوەکــە. هــەر کەســێکی تــری 

بەشــداربوو لــە توێژیینەوەکــەدا، کــە مەرجەکانــی دانــەری بەشــدار نایانگرێتــەوە، ئــەوا لــە بەشــی »پێزانییــن« 

نــاو و نازنــاوی زانســتیی و شــوێنی کارکــردن و کورتەیــەک لــە بەشــدارییەکەی دەنوورسێــت.

-گۆڤــاری کوردســتانیی بــۆ لێکۆڵیینــەوەی ســرتاتییجیی مکــووڕە لەســەر خاوەندارێتیــی توێژیینــەوەی زانســتیی، 

کــە قۆرخنەکرێــت بــۆ مەبەســتی کەســیی و خوێشــایەتیی لــە تێهەڵکیشــکردنی کەســانێک کــە بەشــدارییان لــە 

توێژیینەوەکــەدا نییــە، کــە وەک نەریتێکــی گەندەڵیــی زانســتیی گیراوەتەبــەر و خاوەنــە راســتەقیینەکان دیارنیــن. 

بۆیــە، گۆڤــاری کوردســتانیی لــە زۆربــەی بارەکانــدا، تەنهــا دوو دانــەر پەســەنددەکات بــۆ هــەر توێژیینەوەیــەک 

و، ئەگــەر توێژیینەوەیــەک پســپۆڕییەکی تــری پێویســت بێــت جیــا لــە بابەتــی توێژییەنەوەکــە، یــان جیــاواز لــە 

ــەری ســێیەم زیادبکرێــت دوای پەســەندکردنی  ــت دان ــەوا دەکرێ ــر، ئ ــان دوو دانەرەکــەی ت ــەر ی پســپۆڕیی دان

دەســتەی نووســەرانی گۆڤــار.

- دیســانەوە بــۆ رێگرتــن لــە کاری ســاختەکاریی، گۆڤــاری کوردســتانیی ئــەو توێژیینەوانــە پەســەند نــاکات، کــە 

پســپۆڕییەکەی جیــاوازە لــە پســپۆڕیی توێــژەرەکان و بــە تایبەتــی دانــەری یەکــەم.

ســوپاس بــۆ هەمــوو بەشــداربووانی پرۆســەی هەڵســەنگاندن، خەمخۆریــی و باوەڕبوونــی ئــەو بەڕێزانــە، 

هاوکارێکــی ســەرەکیی پێشــکەوتنی ئــەم گۆڤــارەن.

سوپاس بۆ دەستەکانی نووسەران و راوێژکاران و بەڕێوەبردن.

پرۆفیسۆری یاریدەدەرپرۆفیسۆری یاریدەدەر
                                                                                                                                                                                                                    
دکتۆر رزگار ئاغــــــــادکتۆر رزگار ئاغــــــــا
                                                                                                                                                                                                                          

سکرتێری نووسینسکرتێری نووسین


