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بڕوانامهی ماستهری ئهکادیمی ههبێت.
دامهزرابێت له دهزگایهکی خوێندنی بااڵ و وانه بڵێتهوه و تۆژینهوه ئهنجام بدات.
خولی ڕێگاکانی وانهگوتنهوهی ئهنجام دابێت و تێیدا دهرچووبێت(.به مهرجێک خولهکه له
چوارههفته کهمتر نهبێت یان له نۆوەد کهمتر نهبێت).
تاقیکردنهوهی پێدانی نازناوی زانستی ئهنجامدابێت و تێیدا دهرچووبێت.
پلهیمامۆستا
ههڵگرانی 
رجهکانی 
مه 
یسێیهم :


ماده

پلهی مامۆستا به دوو ڕێگا دهدرێت که ئهمانهن:
ڕێگای یهکهم:
.1
.2
.3
.4
.5

ىڕوانامهی دکتۆرای ههبێت (یان هاوتاکهی) که له وهزارهتی خوێندنی بااڵی حکومهتی
ههرێمی کوردستان یهکسانکردنی بۆ ئهنجام درابێت.
له دهزگایهکی خوێندنی بااڵ دامهزرابێت و وانه بڵێتهوه و تۆژینهوه ئهنجام بدات.
خولی ڕێگاکانی وانه وتنهوهی ئهنجام دابێت وتێیدا دهرچووبێت( .به مهرجێک خولهکه له
چوار ههفته کهمتر نهبێت یان له نۆوهد کاتژمێر کهمتر نهبێت)
تاقیکردنهوهی پێدانی نازناوی زانستی ئهنجامدابێت و تێیدا دهرچووبێت.
ئهگهر بهر لهوهرگرتنی بڕوانامهی دکتۆرا نازناوی مامۆستای یاریدهدهری وهرگرتبێت،
پێویست به خاڵهکانی  3و  4ناکات.
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ڕێگای دووهم:
.1
.2

.3

.4

بهالی کهم سێ ساڵ دوای پلهی مامۆستای یاریدهدهر له دهزگایهکی خوێندنی بااڵ وانهی
ووتبێتهوه یان تۆژینهوهی ئهنجام دابێت ،به شێوهی ههمیشهیی و کارا (فعلی).
بهالی کهم دوو تۆژینهوهی باڵوکردبێتهوه .پێویسته ههموو تۆژینهوهکانی پاش دوا
بهرزکردنهوه له بهش تۆمار کردبێت (مهبهست تهعزید نیه) ،جۆرو شوێنی باڵوکردنهوهی
تۆژینهوهکان و چۆنیهتی ههڵسهنگاندن و ئهو ئاستانهی که پێویستن بۆ پلهی مامۆستا له
مادهکانی تری ئهم ڕێنماییه دیاری کراون.
بهالی کهم له سێ ساڵی پرۆسهی دڵنیایی جۆری دوای وهرگرتنی پلهی مامۆستای
یاریدهدهر دهرچوبێت .جگه لهو پۆستانهی که له وهزارهتهوه بۆ پرۆسهی دڵنیای جۆری
ههاڵوێردنیان بۆ دهکرێت ،ئهو کات ئهو سااڵنهی له پۆستهکهدایه به دهرچوو ههژمار
دهکرێت.
به پرۆسهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی که لهم ڕێنماییه باسکراوه ،بهرزکردنهوهی بۆ
ئهنجام درابێت.
دهر
یپرۆفیسۆرییاریده 

ههڵگرانی 
پله
رجهکانی 
مه 
یچوارهم :


ماده

.1
.2

.3

.4

بهالی کهم چوار ساڵ دوای پلهی مامۆستا له دهزگایهکی خوێندنی بااڵ دامهزرابێت و
وانهی ووتبێتهوه و تۆژینهوهی ئهنجام دابێت ،به شێوهیهکی ههمیشهیی.
بهالی کهم سێ تۆژینهوهی باڵوکردبێتهوه .پێویسته ههموو تۆژینهوهکانی له پاش دوا
بهرزکردنهوه لهبهش تۆمار کردبێت .مهرجه که یهکێک له تۆژینهوهکان له دهرهوهی
عێراق باڵوکرابێتهوه (جگه له پسپۆری زمان و ئهدهبی کوردی) .مهرجه یهکێک له
تۆژینهوهکان تاک (منفرد) بێت .چۆنیهتی ههڵسهنگاندن و ئهو ئاستانهی که پێویستن بۆ
پلهی پرۆفیسۆری یاریدهدهر له مادهکانی تری ئهم ڕێنماییه دیاری کراون.
بهالی کهم له چوار ساڵی پرۆسهی دڵنیایی جۆری دوای وهرگرتنی پلهی مامۆستا
دهرچووبێت .جگه لهو پۆستانهی که له وهزارهتهوه بۆ پرۆسهی دڵنیای جۆری
ههاڵوێردنیان بۆ دهکرێت ،ئهو کات ئهو سااڵنهی له پۆستهکهدایه به دهرچوو ههژمار
دهکرێت.
پێویسته له چوار ساڵی دوایی (بهر له پێشکهشکردنی داواکاری بۆ بهرزکردنهوه) سزای
زانستی یان کارگێڕی نهدرابێ .ئهگهر سزاکهی به فهرمان الدرابوو ،ئهوا له ههموو
حاڵهتهکاندا ماوهی نێوان فهرمانی سزاکهو البردنی سزاکه له بهرزکردنهوهی پلهی
زانستی بۆ پلهی پرۆفیسۆری یاریدهدهر دوا دهکهوێت.
پلهیپرۆفیسۆر
ههڵگرانی 
رجهکانی 
مه 
یپێنجهم :


ماده

 .1ىڕوانامهی دکتۆرای (یان هاوتاکهی)ههبێت.
 .2بهالی کهم شهش ساڵ دوای پلهی پرۆفیسۆری یاریدهدهر له دهزگایهکی خوێندنی بااڵ
دامهزرابێت وانهی وتبێتهوه و تۆژینهوهی ئهنجام دابێت.
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.3

.4
.5

.6

.7

.8
.9

بهالی کهم شهش تۆژینهوهی باڵوکردبێتهوه (ههموو پسپۆریهکان جگه له زمان و ئهدهبی
کوردی) .پێویسته ههموو تۆژینهوهکانی له پاش دوا بهرزکردنهوه لهبهش تۆمار کردبێت.
مهرجه یهکێک له تۆژینهوهکان تاک (منفرد) بێت .جۆرو شوێنی باڵوکردنهوهی
تۆژینهوهکان و چۆنیهتی ههڵسهنگاندن و ئهو ئاستانهی که پێویستن بۆ پلهی پرۆفیسۆر له
مادهکانی تری ئهم ڕێنماییه دیاری کراون.
پێویسته ههموو تۆژینهوهکانی دهربارهی یهک بابهت بن ( له یهک هێڵی تۆژینهوه بن).
پێناسهی پسپۆری گشتی و ووردو یهک بابهت له مادهکانی تری ئهم ڕێنماییانه باسکراوه.
پێویسته بهالی کهم یهک له تۆژینهوهکانی (جگه له پسپۆری زمان و ئهدهبی کوردی) له
گۆڤارێک باڵوکرابێتهوه که فاکتهری کاریگهری ) (Impact Factorههبێت  ،ههروهها
پێویسته بهالی کهم یهکێک له تۆژینهوهکان له گۆڤارێک باڵوکرابێتهوه که له دهرهوهی
عێراق بێت.
بهالی کهم له شهش ساڵی پرۆسهی دڵنیایی جۆری دوای وهرگرتنی پلهی پرۆفیسۆری
یاریدهدهر دهرچوبێت .جگه لهو پۆستانهی که له وهزارهتهوه بۆ پرۆسهی دڵنیای جۆری
ههاڵوێردنیان بۆ دهکرێت ،ئهو کات ئهو سااڵنهی له پۆستهکهدایه به دهرچوو ههژمار
دهکرێت.
پێویسته له شهش ساڵی دوایی (بهر له پێشکهشکردنی داواکاری بۆ بهرزکردنهوه) سزای
زانستی یان کارگێڕی نهدرابێ .ئهگهر سزاکهی به فهرمان الدرابوو ،ئهوا له ههموو
حاڵهتهکاندا ماوهی نێوان فهرمانی سزاکهو البردنی سزاکه له بهرزکردنهوهی پلهی
زانستی بۆ پلهی پرۆفیسۆری دوا دهکهوێت.
پێویسته بهالی کهم سهرپهرشتی دوو نامهی ماستهر یان یهک دکتۆرای کردبێت.
بۆ بهرزکردنهوه بۆ پلهی پرۆفیسۆر له پسپۆریهکانی زمان و ئهدهبی کوردی ،خاڵهکانی 3
و  5ی ئهم مادهیه بهم شێوهیهی لێ دێت :پێویسته داواکار ههشت تۆژینهوه پێشکهش
بکات .پێویسته ههموو تۆژینهوهکانی له پاش دوا بهرزکردنهوه لهبهش تۆمار کردبێت.
جۆرو شوێنی باڵوکردنهوهی تۆژینهوهکان و چۆنیهتی ههڵسهنگاندن و ئهو ئاستانهی که
پێویستن بۆ پلهی پرۆفیسۆر له مادهکانی تری ئهم ڕێنماییه دیاری کراون.

وانهی
وتۆژینه 


کانیئه
مه 
رجه
شهم :
یشه 


ماده
شدهکرێن


یزانستیپێشکه

یپله
رزکردنه 
وه

که 
بۆبه
 
 .1له بواری پسپۆری وورد یان گشتی بێت.
 .2پسپۆری گشتی ئهو لقهیه یان ئهو پسپۆریهیه که قوتابی خوێندنی بااڵ لهسهرهتادا تێیدا
وهرگیراوه (بهشی زانستی ناکرێت به پسپۆری گشتی ،بۆ نموونه که قوتابیهکی ماستهر
یان دکتۆرا له بهشی ئهندازیاری شارستانی وهردهگیردرێت ،پسپۆریه گشتیهکای نابێته
ئهندازیاری شارستانی بهڵکو پسپۆریه گشتیهکهی دهبێته ئهو پسپۆریهی که لێی وهرگیراوه
(وهک کهرهستهی بینا ،ستراکتۆر ،ستیل ،بهڕێوهبردنی ئهندازیاری ،ڕێگاوبان وپرد...،
هتد) .پسپۆریه ووردهکهشی دهبێته بابهتی تۆژینهوهکهی که نامهکهی دهربارهی نووسیوه.
بۆ چهسپاندنی پسپۆری گشتی و وورد دوا بڕوانامه ههژمار دهکرێت .مهبهست له کۆمهڵه
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تۆژینهوهیهک که له یهک بابهت بن ئهوهیه که ههموو تۆژینهوهکان دهربارهی یهک بابهتی
وورد بن ئنجا له پسپۆری گشتی بێت یان وورد.
 .3له گۆڤارێکی ئهکادیمی مهحکهم باڵوکرابێتهوه یان ڕهزامهندی باڵوکردنهوهی ههبێت،
مهرجه که بهالی کهم یهکێک له تۆژینهوهکان له گۆڤار باڵوکرابێتهوه..
 .4بۆ هیچ بهرزکردنهوهیهکی پلهی زانستی پێشتر پێشکهش نهکرابێت.
 .5له نامهکانی دبلۆمی بااڵ و ماستهر و دکتۆرای داواکار (داواکاران) وهرنهگیرابێت.
 .6له پاش دوا بهرزکردنهوهی پلهی زانستی ئهنجام درابێت و له بهشی زانستی تۆمارکرابێت
جگه لهو تۆژینهوانهی له نامهکانی خوێندنی باال ههڵێنجراون (مستل).
 .7ئهگهر دوای سێ ساڵ له ڕهزامهندی باڵوکردنهوه ههر باڵونهکرابۆوه ،ئهوا وهالدهندرێت.
 .8تۆژینهوهی وهرگیراو له نامهکانی دبلۆمی بااڵو ماستهرو دکتۆرا بۆ سهرپهرشتیار
(سهرپهرشتیارهکان) ئهژماردهکرێت ،بهمهرجێک باڵوکرابێتهوه یان ڕهزامهندی
باڵوکردنهوهی ههبێت و ناوی سهرپهرشتیار و (سهرپهرشتیارهکان) قوتابیهکهی
لهسهربێت .بۆ نامهی دبلۆمی بااڵ و ماستهر تهنها یهک تۆژینهوه وهردهگیردرێت و بۆ
نامهی دکتۆرا له پسپۆریه زانستیهکان دوو تۆژینهوه و له پسپۆریه مرۆڤایهتیهکان یهک
تۆژینهوه وهردهگیردرێت .پسپۆری زانستی و مرۆڤایهتی له ئهحکامه کۆتاییهکان
دیارکراوه.
 .9نامهی دکتۆرا (جگه له نامهی بۆردی پزیشکی) بۆ قوتابیهکه به تۆژینهوهیهکی هاوبهشی
ڕهسهن ههژمار دهکرێت (ههشت خاڵ وهردهگرێت بهپێی فۆرمی ههڵسهنگاندن) به
مهرجێک پاش دوا بهرزکردنهوه ئهنجام درابێت و بۆ هیچ بهرزکردنهوهیهکی پلهی
زانستی سوودی لێ وهرنهگیرابێت.
 .11نامهی بۆردی پزیشکی به تۆژینهوهی هاوبهشی رهسهن ههژمار ناکرێت .ههروهها
ههرتۆژینهوهیهک که ههڵگری بڕوانامهی بۆرد بۆ بهرزکردنهوهی پلهی زانستی
پێشکهشی بکات پێویسته پرۆسی ههڵێنجان (استالل) ی بۆ بکرێت.
 .11بۆ بهرزکردنهوه بۆ پلهی پرۆفیسۆری یاریدهدهر له دوو تۆژینهوهی ههڵێنجراو (مستل)
زیاتر سوود وهرناگیردرێت و بۆ پلهی پرۆفیسۆری له زیاتر له سێ تۆژینهوهی ههڵێنجراو
(مستل) سوود وهرناگیردرێت.
 .12تۆژینهوه نهێنیهکان و زۆر تایبهتیهکان ،به فهرمانی وهزیر  ،له مهرجی باڵوکردنهوه
دهبوردرێن ،بهاڵم به پرۆسهی ههڵسهنگاندندا دهچن .به مهرجێ بۆ ههر بهرزکردنهوهیهک
ژمارهیان له یهک تۆژینهوه تێپهڕ نهکات.
 .13تۆژینهوهی باڵوکراوه له کۆفرانسهکان پێویسته ئهم مهرجانهی تێدا بێت:
 بابهتی کۆنفرانسهکه له پسپۆری گشتی یان ووردی تۆژهر بێت.
 کۆنفرانسهکه دهوری بێت و تۆژینهوهکانی کۆنفرانسی یهکهم ههژمار ناکرێت و
دوادهخرێت تا کۆنفرانسی دووهم دهبهسترێت ،ئهوکات تۆژینهوهکانی کۆنفرانسی
یهکهمیش ههژمار دهکرێت.
 تۆژینهوهکه به تهواوی له پرۆسیدینگی کۆنفرانسهکه چاپ کرابێت و پرۆسیدینگهکه
ژمارهی سپاردنی نێودهوڵهتی  ISBNیان  ISSNی ههبێت یان بهتهواوی لهسهر
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ئینتهرنێت ههبێت و ئیندێکس کرابێت ،لهو باره پێویسته تۆژهر لینکی تۆژینهوهکهی
لهسهرئینتهرنێت پێشکهش بکات.
 تۆژینهوهکه له کۆنفرانسهکه لهالیهن یهکێک له تۆژهرهکان خوێندرابێتهوه و بڕوانامهی
ئامادهبوونی یهکێک له تۆژهرهکان پێشکهش بکرێت.
 ئهگهر تۆژینهوهیهک له کۆنفرانس خوێندرابێتهوه و دوایی له ژمارهی تایبهتی گۆڤارێک
باڵوکرابێتهوه ئهوا به تۆژینهوهی گۆڤار ئهژمار دهکرێت نهک کۆنفرانس.
 .14داهێنانی ) (Patentتۆمارکراو له دهزگایهکی فهرمی تۆمارکردنی داهێنان به تۆژینهوهی رهسهن
ههژمار دهکرێت (واته  8خاڵی بۆ دادهندرێت له فۆرمی ههڵسهنگاندن)  .بۆ ههر بهرزکردنهوهیهک
تهنها له یهک داهێنان سوود وهردهگیردرێت.

کتێبهی
کانیئهو 

مه 
رجه
وتهم :
حه 
مادهی 

شدهکرێت


یزانستیپێشکه

یپله
رزکردنه 
وه

که 
بۆبه

 .1کتێبی باڵوکراوه پێویسته ئهم مهرجانهی تێدا بێت:
 له پسپۆری وورد یان گشتی نووسهر بێت.
 داندراو بێت (کتێبی وهرگێڕدراو ههژمار ناکرێت).
 ڕهزامهندی لیژنهی زانستی بهش و لیژنهی دانان و وهرگێڕانی ناوهندی زانکۆو فهرمانی
زانکۆیی به تهکلیفکردنی ههبێت بهر له چاپکردنی .
 پێویسته بهالی کهم سێ لهسهرچاوهکانی کتێبهکه تۆژینهوهی باڵوکراوهی یهکێک یان پتر
له دانهرهکان بن.
 له بهرزکردنهوه  ،بۆ ههر پلهیهک تهنها سوود له یهک کتێب وهردهگیردرێت.
 لهکاتی پێشکهشکردنی بۆ بهرزکردنهوهی پلهی زانستی دیسان دهنێردرێتهوه بۆ
ههڵسهنگاندن بهمهبهستی کۆکردنهوهی خاڵی تۆژینهوه  ،که ئهگهر له ههشت خاڵ کهمتری
هێنا ،وهال دهندرێت.
 ئهگهر کتێبهکه پتر له دانهرێکی ههبێت ،ههموو دانهرهکان سوودی لێ دهبینن.
 .2چاپتهرێک له کتێبی باڵوکراوه پێویسته ئهم مهرجانهی تێدا بێت:
 له پسپۆری وورد یان گشتی نووسهر بێت.
 داندراو بێت (چاپتهر له کتێبی وهرگێڕاو ئهژمار ناکرێت).
 ڕهزامهندی لیژنهی زانستی بهش و لیژنهی دانان و وهرگێڕانی ناوهندی زانکۆی ههبێت
بهر له چاپکردنی .
 ئهگهر چاپتهر بهکاربهێنرێت ئهوا پێویسته ههرچاپتهرێک بهتهنها لیستی سهرچاوهکانی
ههبێت و بهالی کهم سێ لهسهرچاوهکانی چاپتهرهکه تۆژینهوهی باڵوکراوهی دانهرهکه
بێت.
 له بهرزکردنهوه تهنها سوود له یهک چاپتهر وهردهگیردرێت.
 له بهرزکردنهوهی پلهی زانستی سوود له چاپتهر یان کتێب وهردهگیردرێت و نابێت سوود
له ههردوکیان وهربگیردرێت.
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لهکاتی پێشکهشکردنی بۆ بهرزکردنهوهی پلهی زانستی دیسان دهنێردرێتهوه بۆ
ههڵسهنگاندن بهمهبهستی کۆکردنهوهی خاڵی تۆژینهوه  ،ئهگهر له ههشت خاڵ کهمتری
هێنا ،وهال دهندرێت.
چاپتهر پێویسته بهشێکی کتێبێکی ئهکادیمی بێت و بهالی کهم دهیهکی قهبارهی کتێبهکه
پێکبێنێت.
حکهم
کانیگۆڤاریمه 

مه 
رجه
شتهم :
هه 
مادهی 


.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

له یهکێک لهم الیهنانه دهربچێت:
أ .لهالیهن زانکۆیهکی باوهڕپێکراو یان دهزگایهکی زانستی ئهکادیمی باوهڕپێکراو.
ب .لهالیهن دهزگایهکی چاپی ئهکادیمی نێودهوڵهتی یان کۆمهڵهیهکی (ڕێکخراوێکی)
ئهکادیمی نێودهوڵهتی دهربچێت ،لهم حهڵهتهدا پێویسته گۆڤارهکه فاکتهری کاریگهری
 Impact Factorههبێت بهگوێرهی لیستی دهزگای . Thomson Reuters
بهشێوهیهکی دهوری و ڕێکوپێک دهربچێت و بهالی کهم ساڵی دوو ژمارهی لێ دهربچێت.
ههڵسهنگاندنی زانستی لهالیهن پسپۆری وورد بۆ ههموو تۆژینهوه باڵوکراوهکانی ئهنجام
بدات ). (peer review
ههموو ئهندامانی ههردوو دهستهی نووسهران (تحریر) و دهستهی ڕاوێژکارانی پلهی
زانستیان له پرۆفیسۆری یاریدهدهر (یان هاوتاکهی) کهمتر نهبێت.
ژمارهی تۆماری نێودهوڵهتی ISSNی ههبێت.
فاکتهری کاریگهری )(Impact Factorی ههبێت  ،ئهگهرنا ،متمانهی له ئهنجومهنی
وهزارهتی خوێندنی بااڵی حکومهتی ههرێمی کوردستان بهدهست هێنابێت.
لهکاتێک لهالیهن لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی کۆلیژ(فاکهڵتی) یان ناوهندی
گومان یان نیگهرانیهک لهسهر گۆڤارێک ههبوو ،ئهوا ئهنجومهنی زانکۆ یهکالی
دهکاتهوه.
ئهگهر بهشێوهی ئهلکترۆنی دهربچێت پێویسته ئهم مهرجانهی تێدا بێت:
أ .لهسهر ماڵپهڕی دهزگاکهی که دهریدهکات لهسهر ئهنتهرنێت ههبێت.
ب .له یهکێک له دهزگاکانی که له خاڵی  1ی ئهم ماددهیه باسکراوه دهربچێت.
ت .فاکتهری کاریگهری  Impact Factorههبێت.
سڵیدووهم


فه
یپلهیزانستی

رزکردنه 
وه

پرۆسه 
یبه

سهرئاستیکۆلیژ
یزانستیله 


یپله
رزکردنه 
وه

پێکهێنانیلیژنه 
یبه

نۆیهم:
مادهی 


 .1ئهنجومهنی کۆلیژ له ههر کۆلیژێک (یان فاکهلتیهک) لیژنهیهکی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی
لهسهرۆکێک و چوار ئهندام پێکدههێنێت  .سهرۆکی لیژنه له ئهندامێکی دهستهی وانهووتنهوه
به پلهی پرۆفیسۆر که باشتر وایه که زمانی کوردی بزانێت دادهندرێت .چوار ئهندامهکهی
تریش له ئهندامانی دهستهی وانهبێژان له کۆلیژهکه دهسنیشان دهکرێن به مهرجێک پلهی
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زانستیان پرۆفیسۆر بێت (پرۆفیسۆری یاریدهدهر ئهگهر پرۆفیسۆر نهبوو)  ،ههروهها پێویسته
پسپۆری چوار ئهندامهکه جیاواز بێت.
 .2ئهگهر پرۆفیسۆری یاریدهدهر یان کهسانی بهتوانا له کۆلیژ (فاکهڵتی) نهبوو ،ئهوا ئهنجومهنی
کۆلیژ (فاکهڵتی) دهتوانێت ستاف له کۆلیژێکی تر یان زانکۆیهکی تر بخوازێت و بیکات به
ئهندامی لیژنهکه.
 .3لیژنهکه لهنێوان خۆیان بڕیارنووسێک (مقرر) ههڵدهبژێرن.
 .4لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی سکرتێرێکی دهبێت که مهرجه دهرچووی کۆلیژ بێت و
زمانی ئینگلیزی و کوردی بزانێت.
 .5ماوهی ئهندامێتی سێ ساڵه و ئهنجومهنی کۆلیژ (فاکهڵتی) سااڵنه بۆی ههیه تا ماوەی سێ ساڵ
کاری لیژنهکه درێژ بکاتهوه.
 .6ئهنجومهنی کۆلیژ (فاکهڵتی) بۆی ههیه له ههرکاتێک به پێویستی زانی پێشنیازی گۆڕانکاری
له لیژنهکه بۆ ئهنجومهنی زانکۆ بهرزبکاتهوه.
سهرئاستیزانکۆ
یزانستیله 


یپله
رزکردنه 
وه


ندیبه

یناوه

پێکهێنانیلیژنه
یهم:
ده 
مادهی 

کنیکیهکان


پۆڵیته
یانزانکۆ
 .1ئهنجومهنی زانکۆ (زانکۆی پۆڵیتهکنیکی) لیژنهیهکی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی
لهسهرۆکێک و چوار تا شهش ئهندام پێکدههێنێت  .سهرۆکی لیژنه له ئهندامێکی دهستهی
وانهووتنهوه به پلهی پرۆفیسۆر دادهندرێت و باشتروایه زمانی کوردی بزانێت .ئهندامهکانی تر
له ئهندامانی دهستهی وانهبێژان له کۆلیژهکان (فاکهڵتیهکان یان پهیمانگاکان) دهسنیشان
دهکرێن به مهرجێک پلهی زانستیان پرۆفیسۆر بێت (پرۆفیسۆری یاریدهدهر ئهگهر پرۆفیسۆر
نهبوو)  ،ههروهها پێویسته پسپۆری ئهندامهکان جیاواز بێت.
 .2لیژنهکه لهنێوان خۆیان بڕیارنووسێک (مقرر) ههڵدهبژێرن.
 .3لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی سکرتێرێکی دهبێت که مهرجه دهرچووی کۆلیژ بێت و
زمانی ئینگلیزی و کوردی بزانێت.
 .7ماوهی ئهندامێتی سێ ساڵه و ئهنجومهنی زانکۆ سااڵنه بۆی ههیه تا ماوەی سێ ساڵ کاری
لیژنهکه درێژ بکاتهوه.
 .4ئهنجومهنی زانکۆ بۆی ههیه له ههرکاتێک لیژنهکه بگۆڕێت یان گۆڕانکاری تێدا بکات.
یپلهیزانستی

رزکردنه 
وه

پرۆسه 
یبه

یهم:
یازده 
مادهی 

 .1داواکاری بهرزکردنهوهی پلهی زانستی دوای تهواوکردنی کاتی یاسایی بۆ بهرزکردنهوهی
پله زانستیهکهی ،ئهم دۆکیۆمێنتانه پێشکهش به سهرۆکی بهش دهکات (بۆ سهرۆکی لق لهو
کۆلیژانهی بهشیان نیه):
أ .نووسراێک که واژوو و ئیمێل و بهرواری لهسهر بێت و تێیدا داوای بهرزکردنهوه بکات.
ب.چوار کۆپی له ههر تۆژینهوهیهک یان کتێبێک که له ماوهی پاش دوا بهرزکردنهوه
باڵویکردبێتهوه.
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ت.نامهکانی خوێندنی بااڵی خۆی (ماستهر ،دکتۆرا) ،ئهگهر تۆژینهوهی هاوبهش بوون،
نامهکانی ماستهرو دکتۆرای هاوکارهکان ههمویان.
ث.نامهکانی خوێدندنی بااڵ (ماستهر  ،دکتۆرا) که سهرپهرشتی کردوون (ئهگهر تۆژینهوهی
هاوبهش بوون پێویسته ئهو نامانهش پێشکهش بکات که هاوکارهکانی سهرپهرشتیان
کردوون).
ج .پهڕاوی (سیپارهی) تایبهت به بهرزکردنهوهی پلهی زانستی  ،ئهو بڕگانه پڕدهکاتهوه که
بۆ داواکار داندراون.
 .2دهکرێت داواکاری بهرزکردنهوهی پلهی زانستی بهر له ماوهی یاسایی پێوسیت پێشکهش به
بهش بکرێت به گوێرهی ئهم خااڵنه:
أ .بۆ پلهی پرۆفیسۆری بهر له یهک ساڵ.
ب .بۆ پلهی پرۆفیسۆری یاریدهدهر بهر له شهش مانگ.
ت .بۆ پلهی مامۆستا بهر له سێ مانگ.
بهاڵم ڕێکهوتی پێدانی نازناو ڕێکهوتی تهواوکردنی ماوهی یاسایی دهبێت.
.3

.4

.5

.6

سهرۆکی بهش (لق) لیژنهیهکی ههڵێنجاندن (استالل) به نهێنی پێشنیار دهکا بۆ راگری کۆلیژ
و ئهویش لیژنهکه پێکدههێنێت بۆ سهیرکردنی ڕێژهی ههڵێنجاندن له نامهکانی ماستهرو
دکتۆرا .لیژنهی ههڵێنجاندن (استالل) پێویسته له ماوهی سێ ههفته فۆرمی ههڵێنجاندن
(استالل) به نهێنی پێشکهش سهرۆکی بهش بکات .ڕێژهی ههڵێنجاندن (استالل) بهپێی
فۆرمی تایبهت دیار دهکرێت که له پاشکۆی ئهم ڕێنماییه دا ههیه.
سهرۆکی بهش داوا له داواکار دهکات سیمینار بۆ تۆژینهوهکانی پێشکهش بکات و کات و
شوێنی سیمینار دیاری دهکات .پاشان سهرۆکی بهش فۆرمی سیمینار پڕدهکاتهوهو واژووی
دهکاو دهیخاته ناو مامهڵهکه.
سهرۆکی بهش مامهڵهکه سهیردهکا که ئهم پێداویستیانهی تێدابێت:
 نووسراوی داواکاری داواکار ).(cover letter
 فۆرمی ههڵێنجاندن (استالل).
 فۆرمی سیمینار.
 بڕوانامهی خولهکانی ڕێگاکانی وانهووتنهوه.
 فهرمانه کارگێڕیهکانی بهرزکردنهوهکانی پێشوو.
 چوار کۆپی تۆژینهوهو باڵوکراوهکان.
 پهڕاوی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی (الپهڕهی تایبهت بهسهرۆکی بهش
پڕدهکاتهوه).
ئهگهرمامهڵهکه کهموکوڕی تیدابوو له ماوهیهک که له دوو ههفته تێنهپهڕێت ئاگاداری داواکار
دهکاتهوه بۆ تهواوکردنی مامهڵهکهی ،ئهگهر کهموکوڕی تێدا نهبوو مامهڵهکه له ماوهی سێ
ههفته تێبنهپهڕێت دهنێرێت بۆ ڕاگری کۆلیژ (فاکهڵتی) و ڕاگری کۆلیژ الپهڕهی تایبهت به
خۆی له پهڕاوی (سیپارهی) بهرزکردنهوهی پلهی زانستی پڕ دهکاتهوهو لهماوهی که له سێ
ههفته تێنهپهڕێت دهنێرێت بۆ لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی کۆلیژ (فاکهڵتی) .لیژنهی
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بهرزکردنهوهی کۆلیژ(فاکهڵتی) پێویسته به ئیمێل ئاگاداری داواکار بکاتهوه که مامهڵهکهی
گهیشته لیژنه .ئهگهر لهماوهی یهک مانگ دوای پێشکهشکردنی سیمینار مامهڵهکه نهگهیشته
لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی کۆلیژ (فاکهڵتی) ،داواکار مافی سکااڵی ههیه له الی
لیژنهی گازاندهی ناوهندی.
 .7بۆ ههموو پلهکان جگه له پلهی پرۆفیسۆری ،لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی کۆلیژ
(فاکهڵتی) ووردبینی مامهڵهکه دهکات .ئهگهر ههر ناتهواویهکی تێدا بوو لهماوهیهک که له
سێ ههفته تێپهڕ نهکات سهرۆکی بهشی لێ ئاگادار دهکرێتهوه .ئهگهر ههموو پێداویستیهکانی
تهواو بوو ،ههموو تۆژینهوهو کتێبهکان به نهێنی و به ههماههنگی له نێوان سهرۆکی لیژنهی
بهرزکردنهوهو بڕیارنووسی لیژنهکه بۆ سێ ههڵسهنگێنهر دهنێردرێت.
 .8ههڵسهنگێنهرهکان پێویسته ئهم مهرجانهیان تێدا بێت:
أ .پسپۆریان ههمان پسپۆری داواکار بێت.
ب.پلهی زانستیان له پلهی زانستی داواکار بهرزتر بێت یان ههمان پلهی زانستی داواکار بێت.
ت .کارمهندی زانکۆ یان پهیمانگا یان دهزگاکانی تۆژینهوهی سهر به حکومهتی ههرێمی
کوردستان یان حکومهتی فیدراڵی بن .وا باشتره ههڵسهنگێنهرهکان کارمهندی زانکۆی
داواکار نهبن .ئهگهر لهو دهزگایانه کهسی گونجاو نهبوو ،ئهوا دهکرێت لهدهرهوهی ئهو
دهزگایانه ههڵسهنگێنهر دهسنیشان بکرێت ،لهوکاتهدا پێویسته ههڵسهنگێنهر بڕوانامهی
دکتۆرای ههبێت و شارهزا بێت.
ث.سزا نهدرابن لهسهر دزی زانستی.
 .9ههڵسهنگێنهرهکان پێویسته لهماوهی  61ڕۆژ فۆرمی ههڵسهنگاندن به پڕکراوهیی بنێرنهوه بۆ
لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی .ئهگهر لهو ماوهیه نهگهڕایهوه ،لیژنه دهتوانێت
مامهڵهکه بۆ ههڵسهنگێنهری تر بنێرێت که ههمان مهرجهکانی ههڵسهنگێنهری تێدابێت .لهو
بارهدا ههڵسهنگاندنی یهکهم (که دواکهوتبوو) الدهبردرێت ههرچهنده پێش ههڵسهنگاندنی
دووهمیش بگهڕێتهوه.
 .11دوای گهڕانهوهی ههموو فۆرمهکانی ههڵسهنگاندن  ،لیژنهی بهرزکردنهوه لهماوهی سێ
ههفته تێپهڕ نهکات ڕاپۆرتی خۆی لهڕێگای ڕاگری کۆلیژ (فاکهڵتی) دهداته ئهنجومهنی
کۆلیژ (فاکهڵتی) که فۆرمی تایبهت به خاڵهکانی ههڵسهنگاندن و ڕاسپاردهی لیژنهی تێدایه.
ئهنجومهنیش لهماوهی سێ ههفته تێپهڕ نهکات ئهگهر مامهڵهکه رهتکرایهوه ئهوا به نوسراوی
فهرمی لهڕێگای لیژنهی بهرزکردنهوه خاوهن مامهلهکه ئاگادار دهکهنهوه ،ئهگهر مامهڵهکهش
تهواو بوو ،لهماوهیهک که له سێ ههفته تێپهڕ نهکات ڕاسپاردهکه بۆ سهرۆکی زانکۆ بهرز
دهکاتهوه.
 .11دوای پهسهندکردنی کۆنووسی لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی لهالیهن سهرۆکی زانکۆ
(کۆنوسی لیژنهی بهرزکردنهوه به کۆنوسی ئهنجومهنی کۆلیژ (فاکهڵتی) بۆ سهرۆکی زانکۆ
دهنێردرێت) ،لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی لهکۆلیژ (فاکهڵتی) مامهڵهکه و ههموو
بهراییهکان لهڕێگای ڕاگری کۆلیژ دهنێردرێت بۆ نووسینگهی سهرۆکی زانکۆ بۆ ئهوهی
بینێرێت بۆ لیژنهی ناوهندی .لیژنهی ناوهندی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی دوای ووردبینی
کردن ،ئهگهر مامهڵهکه کهموکوڕی تێدا بوو ئهوا لهماوهی مانگێک تێنهپهڕێت لیژنهی کۆلیژ
(فاکهڵتی) به نوسراوی فهرمی لێ ئاگادار دهکاتهوه .ئهگهر مامهڵهکه تهواو بوو ئهوا لهماوهی
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سێ ههفته تێپهڕنهکات ،ڕاسپاردهی خۆی لهگهڵ کورتهی مامهڵهکه بۆ ئهنجومهنی زانکۆ
بهرزدهکاتهوه بۆ دهرکردنی فهرمانی زانکۆیی .بۆ ئهوهی فهرمانی زانکۆیی پێدانی نازناوی
زانستی دوانهکهوێت ،ئهنجومهنی زانکۆ بۆی ههیه دهسهاڵتی پهسهندکردنی کۆنووسهکانی
لیژنهی ناوهندی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی بدات به سهرۆکی زانکۆ (جگه بۆ پلهی
پرۆفیسۆری نهبێت که ههر له دهسهاڵتی ئهنجومهنی زانکۆ دهمێنیتهوه) .ئهم گواستنهوهی
دهسهاڵته تهنها بۆ یهک ساڵهو سااڵنه پێویسته نوێ بکرێتهوه.
بۆپلهیپرۆفیسۆری ،دوای جێبهجێکردنی ههنگاوهکانی  4-1له مادهی دهیهم لهم ڕێنماییه،

.12
سهرۆکی بهش ئهگهرمامهڵهکه کهموکوڕی تیدابوو له ماوهیهک که له یهک ههفته تێنهپهڕێت
ئاگاداری داواکار دهکاتهوه بۆ تهواوکردنی مامهڵهکهی ،ئهگهر کهموکوڕی تێدا نهبوو
مامهڵهکه که له ماوهی دوو ههفته تێبنهپهڕێت دهنێرێت بۆ ڕاگری کۆلیژ (فاکهڵتی) ،ئهویش
الپهڕهی تایبهت به ڕاگر له ئیستیمارهی بهرزکردنهوه پڕ دهکاتهوهو له ماوهیهک که له دوو
ههفته تێنهپهڕێت له ڕێگای سهرۆکی زانکۆ بۆ لیژنهی ناوهندی بهرزی دهکاتهوه .لیژنهی
ناوهندی پێویسته به ئیمێل ئاگاداری داواکار بکاتهوه که مامهڵهکهی گهیشته لیژنه.
ئهگهر له ماوهی مانگێگ دوای ئهنجامدانی سیمینار مامهڵهکه نهگهیشته لیژنهی ناوهندی،
داواکار بۆی ههیه سکااڵ له الی لیژنهی گازاندهی ناوهندی تۆمار بکا.
لیژنهی ناوهندی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی دوای ووردبین کردن ،ئهگهر مامهڵهکه
کهموکوڕی تێدا بوو ئهوا لهماوهی مانگێک تێنهپهڕێت لیژنهی کۆلیژ (فاکهڵتی) لێ ئاگادار
دهکاتهوه .ئهگهر مامهڵهکه تهواو بوو ،ئهوا بۆ سێ شارهزای دهنێرێت که ئهم مهرجانهیان
تێدابێت:
 پسپۆریان له ههمان پسپۆری داواکار بێت.
 پلهی زانستیان پرۆفیسۆر بێت.
 له کاتی ناردنی مامهڵهکه له زانکۆیهکی ڕهسهن کار بکهن.
 دوو له ههڵسهنگێنهرهکان له کاتی ناردنی مامهڵهکه له دهرهوهی عێراق له زانکۆیهکی
باوهڕپێکراو یان سهنتهرێکی تۆژینهوهی زانستی ئهکادیمی باوهڕپێکراو کاربکهن .
دوای گهڕانهوهی ههموو ئیستیمارهکانی ههڵسهنگاندن  ،لیژنهی بهرزکردنهوهی ناوهندی
لهماوهی مانگێک تێپهڕ نهکات ڕاپۆرتی خۆی له ڕێگای سهرۆکی زانکۆ دهداته ئهنجومهنی
زانکۆ که پهڕاوی بهرزکردنهوهو کورتهی ڕای ههڵسهنگێنهرهکان و ڕاسپاردهی لیژنهی
تێدایه .ئهگهر مامهڵهکه رهتکرابووهوه ئهوا لهماوهی دوو ههفته تێپهڕنهکات ئهنجومهن به
نووسراوی فهرمی له ڕێگای لیژنهی ناوهندی خاوهن مامهڵهکه ئاگادار دهکاتهوه .ئهگهر
مامهڵهکهش تهواو بوو ،ئهنجومهنی زانکۆ بڕیار دهدات که :
 فهرمانی زانکۆیی بۆ دهربکرێت.
 سوپاس و پێزانینی له ئهنجومهنی زانکۆ پێ بدرێت.
 کاتێکی بۆ دابنرێت بۆ سازدانی سیمینارێک دهربارهی ژیانی ئهکادیمی خۆی .زانکۆ
ههموو ئهرکی رێکخستن و راگهیاندنی ئهم بۆنهیه دهخاته ئهستۆی خۆی.
 .13مامهڵهی بهڕێزان سهرۆکی زانکۆکان و زانکۆ پۆڵیتهکنیکیهکان لهدهسهاڵتی جهنابی وهزیره
که به نهێنی بۆ زانکۆیهکی دی دهنێرێت.
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 .14بۆ بهرزکردنهوهی پلهی زانستی ڕاگرهکان و یاریدهدهرانی سهرۆکی زانکۆ و پله تایبهتهکان،
له دهسهاڵتی سهرۆک زانکۆیه که مامهڵهکه بدات به لیژنهی بهرزکردنهوهی ناوهندی یان بۆ
زانکۆیهکی تری بنێرێت.
سڵیسێیهم


فه

گازانده

.1

.2

.3

.4
.5
.6
.7

یگازانده


اڵتیلیژنه
پێکهێنانوده 
سه

گازاندهو

یهم:
ده 
مادهیدواز 

ههر داواکارێکی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی بۆی ههیه گازانده لهسهر بڕیاری
رهتکردنهوهی بهرزکردنهوهکهی تۆمار بکا ،بهمهرجێک ماوهی  31ڕۆژ پتر بهسهر
بهفهرمی ئاگادارکردنهوهی تێپهڕ نهبووبێت.
خاوهنی گازانده پێویسته به نووسرواێک ئهو خااڵنه دیاربکا که گومانی نا دادپهروهری یان
کهموکوڕی تێدا ههیه و له ڕێگای سهرۆکی بهش و ڕاگری کۆلیژ(فاکهڵتی) بیدات
بهسهرۆکی زانکۆ .سهرۆکی زانکۆش له ماوهی سێ ههفته تێپهڕ نهکات دهینێرێت بۆ لیژنهی
گازانده.
ئهنجومهنی زانکۆ (زانکۆی پۆڵیتهکنیکی) لیژنهیهکی گازانده بۆ بهرزکردنهوهی پلهی زانستی
لهسهرۆکێک و چوار ئهندام پێکدههێنێت  .سهرۆکی لیژنه له ئهندامێکی دهستهی وانهگوتنهوه
به پلهی پرۆفیسۆر دادهندرێت و پێویسته زمانی کوردی بزانێت .ئهندامهکانی تریش له
ئهندامانی دهستهی وانهبێژان له کۆلیژهکان (فاکهڵتیهکان یان پهیمانگاکان) دهسنیشان دهکرێن
به مهرجێک پلهی زانستیان پرۆفیسۆر بێت -پرۆفیسۆری یاریدهدهر ئهگهر پرۆفیسۆر نهبوو)،
ههروهها پێویسته پسپۆری ئهندامهکان جیاواز بێت و یهکێکیان پسپۆریهکهی له یاسا بێت.
لیژنهکه لهنێوان خۆیان بڕیارنووسێک (مقرر) ههڵدهبژێرن.
ماوهی ئهندامێتی سێ ساڵه و ئهنجومهنی زانکۆ بۆی ههیه تهنها بۆ ماوهی یهک جار کاری
لیژنهکه درێژ بکاتهوه.
ئهنجومهنی زانکۆ بۆی ههیه له ههرکاتێک لیژنهکه بگۆڕێت یان گۆڕانکاری تێدا بکات.
دهسهاڵتی لیژنهی گازانده ئهمانهن:
أ .لیژنهی گازانده سهیری ئهو گازاندانه دهکات که داواکاری بهرزکردنهوهی پلهی زانستی
لهسهر بڕیارهکانی ئهنجومهنی کۆلیژ (فاکهڵتی) یان ئهنجومهنی زانکۆ (بۆ بهرزکردنهوه
بۆ پلهی پرۆفیسۆری) پێشکهشی دهکات.
ب .لیژنهی گازانده ووردبینی له ههموو جومگهکان و ههنگاوهکانی بهرزکردنهوهکه دهکات
و له ڕێگای سهرۆکی زانکۆ ڕاپۆرتی خۆی بۆ ئهنجومهنی زانکۆ بهرز دهکاتهوه.
ت .ئهگهر رای لیژنهی گازاندهو لیژنهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی جیاواز بوو ئهوا
ئهنجومهنی زانکۆ یهکالی دهکاتهوه ،لهوکاته ئهگهر داوای ناردنهوهی تۆژینهوهکان کرا
بۆ ههڵسهنگێنهری تر ئهوا پێویسته ههموو تۆژینهوهکان بهیهکهوه جارێکی تر
بنێردرێنهوه بۆ ههڵسهنگاندن و مامهڵهکه یهکپارچهیهو دابهش ناکرێت.
ث .ئهنجومهنی زانکۆ بڕیار لهسهر ڕاپۆرتی لیژنهی گازانده دهدات و بڕیارهکهی کۆتاییه.
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سڵیچوارهم


فه
جوانهکان

نه 
ره
کانیهو 

یزانستیلهکۆلیژ


یپله
رزکردنه 
وه


به
جوانهکان

ره
هونه 
لهپسپۆری 
وه 
رزکردنه 

یهم :
به
ده 
مادهیسێز 

.1

.2

.3
.4

.5

ههر ئهندامێکی دهستهی وانهگوتنهوه له کۆلیژی هونهره جوانهکان ئهگهر بیهوێت بهرز
ببێتهوه بۆ پلهکانی مامۆستاو پرۆفیسۆری یاریدهدهرو پرۆفیسۆر ،ههمان مهرجهکانی فهسڵی
یهکهم و دووهم و سێیهم و حوکمه کۆتاییهکانی ئهم ڕێنماییانهی لهسهر جێبهجێ دهکرێت.
داواکاری بهرزکردنهوهی پلهی زانستی  ،بهمهرجێ بڕوانامهی بهکالۆریۆسهکهی له پسپۆری
هونهر بێت ،مافی ههیه له بری پێشکهشکردنی تۆژینهوه داوابکات که کاره هونهریهکانی بۆ
ههژمار بکرێت  ،ئهوکات ئهم مهرجانهی لهسهر جێبهجێ دهبێت:
أ .نازناوی زانستیهکای دهبێته یهکێک لهم نازناوانه:
 مامۆستای یاریدهدهری هونهر.
 مامۆستای هونهر.
 پرۆفیسۆری یاریدهدهری هونهر.
 پرۆفیسۆری هونهر.
ب .ئهم نازناوانه ههمان ماف و جیاووکی نازناوه ئهکادیمیه بهرامبهرهکهیان ههیه.
ت .ئهگهر یهکێک نازناوێکی زانستی هونهری لهوانهی سهرهوی وهرگرت ،ئیتر دهبێت
ههموو بهرزکردنهوهکانی داهاتووی نازناوی هونهری بێت و نابێت نازناوهکان تێکهڵ
بکرێت.
مهبهست له کاری هونهری ئهو کارانهیه که له ستاندهری هونهریدا وهسفی کاری بۆکراوه
).(job description
بۆ ئهوهی کارێکی هونهری بۆ بهرزکردنهوهی پلهی زانستی ئهژمار بکرێت ،پێویسته ئهم
مهرجانهی خوارهوهی تێدابێت:
أ .شانۆ :کارێکی هونهری له شانۆیهک که له ڤیستیڤاڵێکی فهرمی لهسهر ئاستی ههرێم یان
گهورهتر بهشداری کردبێت.
ب .سینهما :کارێکی هونهری له فلیمێک که له ڤیستیڤاڵێکی فهرمی لهسهر ئاستی ههرێم یان
گهورهتر بهشداری کردبێت.
ت .شێوهکاری :به کارێک یان پتر له پێشانگایهکی فهرمی لهسهر ئاستی ههرێم یان گهورهتر
بهشداری کردبێت.
ث .میوزیک :به شێوهیهکی تاک یان گروپ له ڤیستیڤاڵێکی فهرمی لهسهر ئاستی ههرێم یان
گهورهتر بهشداری کردبێت.
ج .ههرکارێکی تری ستاندارد که له ڤیستیڤاڵێکی هونهری لهسهر ئاستی ههرێم یان گهورهتر
بهشداری کردبێت.
ههر پێنج کاری هونهری به یهک تۆژینهوهی باڵوکراوه ئهژمار دهکرێت.
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پێنجهم
فهسڵی 

کۆتاییهکان

حوکمه

یهم
یچوارده 


ماده
 .1بهشی زانستی تهنها لهیهک حاڵهتدا داواکاری بهرزکردنهوه له ئهندامی دهستهی وانهگوتنهوه
وهردهگرێت ئهویش کاتێک داوکار ههموو پێداویستیهکانی تهواو کردبێت.
 .2دهرچوون له پرۆسهی دڵنیایی جۆری بریتیه له هێنانی کهمترین نمرهی پێویست یان کهمترین
خاڵی پێویست له دووان له سێ فاکتهرهکانی دڵنیایی جۆری (زانستخوازی بهردهوام ،
فیدباکی قوتابیان  ،ههگبهی مامۆستا).
 .3فۆرمهکانی پاشکۆکانی ( 1و  2و  )3و پهڕاوی بهرزکردنهوه بهشێکن لهم ڕێنماییه و
بههیچ شێوهیهک بهتهنها ههموار ناکرێنهوه یان ناگۆڕدرێن.
 .4بۆ ههر بهرزکردنهوهیهک  ،تهنها له یهک کۆنفرانس سوود وهردهگیردرێت .تۆژینهوهی
کۆنفرانس ئهگهر له ژمارهی تایبهتی گۆڤارێکی مهحکهم باڵوکرابێتهوه ئهوا به تۆژینهوهی
گۆڤار ههژماردهکرێت.
 .5رهزامهندی باڵوکردنهوه له گۆڤار (قبول بالنشر) بۆ بهرزکردنهوهی پلهی زانستی پهسند
دهکرێت ،بهاڵم مهرجه بۆ ههر بهرزکردنهوهیهک بهالی کهم یهکێک له تۆژینهوهکان
باڵوکرابێتهوه.
 .6بۆ بهرزکردنهوهی پلهی زانستی بۆ پلهکانی پرۆفیسۆری یاریدهدهر و پرۆفیسۆر بهالی کهم
پێویسته بۆ ههر بهرزکردنهوهیهک یهک تۆژینهوه تاک (منفرد) بێت.
 .7ئهنجامدانی خولی ڕێگاکانی وانهگوتنهوه تهنها یهک جار پێویسته له ژیانی ئهکادیمی
مامۆستای زانکۆ.
 .8ئهنجامی ههڵسهنگاندنی تۆژینهوهکان به زۆرینه ( دوو له سێی ههڵسهنگێنهران) دهبێت.
 .9لهم ڕێنماییهدا  ،لهههر جێگایهک ناوی زانکۆ هاتبێت ئهوا زانکۆ پۆڵیتهکنیکیهکانیش
دهگرێتهوه ،لهههر جێگایهک ناوی سهرۆکی زانکۆ هاتبێت ئهوا سهرۆکی زانکۆ
پۆڵیتهکنیکیهکانیش دهگرێتهوه .کۆلیژی تهکنیکی له زانکۆ پۆڵیتهکنیکیهکان ههمان دهسهاڵتی
کۆلیژی (فاکهڵتی) ههیه له زانکۆیهکان  .پهیمانگاکان تهنها ئهو ههنگاوانه جێبهجێ دهکهن له
پرۆسهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی که بهش له زانکۆکان ئهنجامی دهدات (مادی دهیهم-
)4،3،2،1و پاشان لهڕێگای ڕاگری پهیمانگا دهینێرن بۆ سهرۆکی زانکۆی پۆڵیتهکنیک و
ئهویش دهیبنێرێت بۆ لیژنهی ناوهندی بهرزکردنهوه بۆ ئهوهی ههنگاوهکانی تر ئهنجام بدات.
 .11قوتابی/خوێندکاری دکتۆرا بۆی ههیه مامهڵهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی پێشکهش بکات،
به مهرجێک ههموو ئهو تۆژینهوانهی که پێشکهشی دهکات له دوای دهسبهکاربوونی له
خوێندنی دکتۆراکهی دهبێت تۆژینهوهی تاک (منفرد) بن و له پرۆژهی تۆژینهوهی
دکتۆراکهی وهرنهگیرابن.
 .11باشتروایه که ههڵسهنگێنهر لهو بهشه کارنهکات (بهشێوهی ههمیشهیی یان کاتی) که
داواکاری بهرزکردنهوهی پلهی زانستی تێدا کار دهکات.
 .12باشتروایه که ههڵسهنگێنهر سهرپهرشتیاری ماستهرنامه یان دکتۆرانامهی داواکار نهبووبێت.
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 .13داواکاری یهکێک که له کۆلیژێک کاربکات له پسپۆری خۆی نهبێت ،دهنێردرێت بۆ لیژنهی
بهرزکردنهوهی کۆلیژێكی پسپۆر.
 .14ههر زانکۆیهکی تایبهت پێویسته به ئاگاداری وهزارهت زانکۆیهکی حکومی بکات به
دهستهخوشک بۆ ئهوهی مامهڵهکانی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی بۆ ئهنجام بدات .پێویسته
زانکۆ تایبهتهکه ههموو ئهرکه داراییهکان بگرێته ئهستۆی خۆی.
 .15پلهی زانستی  Associate Professorکه لهههندێ زانکۆی دهرهوه ههیه بهرامبهر پلهی زانستی
پرۆفیسۆری یاریدهدهره  Assistant Professorله کوردستان و بهپێچهوانهش .ههروهها لهم
واڵتانه دا پلهی زانستی  Assistant Professorبهرامبهر پلهی زانستی مامۆستایه  Lecturerله
کوردستان و به پێچهوانهش .زانکۆکان پێویسته پشتگیری ئهو نازناوانه بدهن بهو
مامۆستایانهی سهردانی دهرهوهی کوردستان دهکهن.
 .16نازناوی زانستی بهکهسێک نادرێ ئهگهر خولی ڕێگاکانی وانهگوتنهوهی ئهنجام نهدابێ.
 .17بۆ مهبهستی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی (راگر ،یاریدهدهرانی سهرۆکی زانکۆ ،سهرۆکی
زانکۆ) له دڵنیای جۆری دهبوردرێن.
 .18داواکاری بهرزکردنهوهی پلهی زانستی مافی ههیه ناوی دوو ههڵسهنگێنهر بنووسێت که
نایهوێت تۆژینهوهکانی بۆ ئهوان بنێردرێت بۆ ههڵسهنگاندن.
 .19تۆژینهوهی هاوبهش ئهگهر پێشتر بۆ بهرزکردنهوهی یهکێک له تۆژهرهکان نێردرابوو بۆ
ههڵسهنگاندن  ،له کاتێکدا دوایی بۆ بهرزکرنهوه بۆ پلهیهکی خوارتر پێشکهش بکرێت بۆ
تۆژهرێکی تر دووباره نانێردرێتهوه بۆ ههڵسهنگاندن و ئهنجامهکهی به باش و خراپ وهکو
خۆی دهمێنێتهوه.
 .21بهدهر له حوکمهکانی مادهکانی پێشوو ،دهشێ خاوهنی بڕوانامهی دکتۆرای باوهڕپێکراو یان
هاوتاکانی له رووی زانستیهوه له زانکۆکان به پلهی پرۆفیسۆری یاریدهدهر دابمهزرێت
لهسهر راسپاردهی ئهنجومهنی زانکۆ ئهگهر بۆ ههمان ماوه دهرس گوتنهوهی ئهنجام دابێ له
زانکۆکانی دهرهوهی عێراق و شایهدی بۆ بدرێ له دهرس گوتنهوه سهرکهوتوو بووه و
بهالی کهم پێنج تۆژینهوهی ئهنجامدابێ و باڵوی کردبێتهوه و تۆژینهوهکان له دوای
ههڵسهنگاندن به گوێرهی فۆرمی ههڵسهنگاندن خاڵی پێویستیان بۆ پلهی پرۆفیسۆری
یاریدهدهر کۆکردبێتهوه.
 .21بهدهر له حوکمهکانی مادهکانی پێشوو ،دهشێ خاوهنی بڕوانامهی دکتۆرای باوهڕپێکراو یان
هاوتاکانی له رووی زانستیهوه له زانکۆکان به پلهی پرۆفیسۆری یاریدهدهر دابمهزرێت
لهسهر راسپاردهی ئهنجومهنی زانکۆ ئهگهر بهالی کهم چوار ساڵ له سهنتهرهکانی
تۆژینهوهی زانستی دهرهوهی عێراق تۆژینهوهی ئهنجام دابێ و شایهدی بۆ بدرێ که
تۆژهرێکی سهرکهوتوو بووه و بهالی کهم پێنج تۆژینهوهی ئهنجامدابێ و باڵوی کردبێتهوه و
تۆژینهوهکان له دوای ههڵسهنگاندن به گوێرهی فۆرمی ههڵسهنگاندن ههشت خاڵی پێویستیان
کۆکردبێتهوه .لهم حالهتهدا پێویسته بهر لهدهرکردنی فهرمانی زانکۆیی داواکار خولی
رێگاکانی وانهووتنهوهی ئهنجام دابێ.
 .22ههرکهسێک بهدهر له پرۆسهی بهرزکردنهوهی پلهی زانستی پلهیهکی زانستی بهخۆی بدا و
له شوێنه گشتی یان تایبهتیهکان یان لهسهر دۆکیۆمێنتهکان بهکاریبێنێت که به ڕێگای فهرمی
وهرینهگرتبێت ئهوا بهرامبهر به یاسا بهرپرسیار دهبێت.
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 .23الیهنه داراییهکانی پرۆسهی بهرزکردنهوه به فهرمانێکی وهزاری دیار دهکرێت.
 .24ئهم رێنماییه له ڕۆژی  2113/9/1جێبهجێ دهکرێت .ههر مامهڵهیهک بهر لهو ڕۆژه
پێشکهش کرابێ ،تا کۆتاییهکهی و ههر گۆڕانکاریهکیشی تێدا بکرێت ههر به ڕێنماییه کۆنهکه
ئهنجام دهدرێت.
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