ڕێنمایی خوێندنی دکتۆرا بە سیستمی )( Split-site
یەکەم :هەنگاوەکان تا ڕاگەیاندنی کورسى خوێندن:
أ .پێویصتى شىرپىرطتیاری هاوەوە پرۆپۆزەڵێکی تێرو تىشىل دەربارەی پرۆژەی تۆژیوىوەیىکى
بوووشێت و پێظکىطی لیژهىی زاهصتی بىطی زاهصتی بکات .پێویصتى پرۆپۆزەڵىکى ئىم
زاهیاریاهىی

تێدا

بێت:

 .1هاوهیظاهىتوێژیوىوە.

 .2کورتىیىکدەربارەیپڕۆژەکىکىلى75ووطىکىمترهىبێتولى121وطىزیاترهىبێت.
 .3شوودیپرۆژەکىبۆيىرێمیکوردشتان،ڕاشتىوخۆیانهاڕاشتىوخۆ.

 .4ڕێگىی(ڕێگاکاهی)جێبىجێکردهیتوێژیوىوەکى.

 .5پێداویصتیىکاهى توێژیوىوەکى ،ئایا لى زاهکۆکاهى کوردشتان يىیى؟ ئایا لى زاهکۆی مێواهدار
يىیى؟

 .6ڕايێوانیانکۆرسکىپێویصتىقوتابی/خوێودکارەکىوەریبگرێت.

 .7بودجىیپێویصتبۆپرۆژەکى:کىئىماهىیخوارەوەىبىدرێژیوووردیتێدابێت:

 پارەی شىرداهێکی بىرایی يىردوو شىرپىرطتیاری هاوەوەو دەرەوە بۆ تاقیگىو طوێوی
کارکردهییىکتریبۆيىڵصىهگاهدهیبووهیپێداویصتیوشىرکىوتویپرۆگرامىکى.

 خىرجىپێدویصتیىکانوئامادەکردهیطوێویتاقیکردهىوەکانلىيىردووال.
 پارەیکرێىخوێودنلىزاهکۆکىیدەرەوە.

 پارەیياتووچۆیقوتابی/خوێودکاربۆزاهکۆکىیدەرەوەلىماوەىچوارشاڵىدکتۆراکى.

 پارەی خىرجیىکاهی قوتابی/خوێوکار  لىزاهکۆی دەرەوە (  6 -3ماهگ کۆرشی زمان ئىگىر
پێویصتبوو+یىکشاڵجێبىجێکردهىتوێژیوىوەکى(.

 خىرجی تێچووهی شىرداهی شىرپىرطتیاری هاوەوە بۆ زاهکۆکىی دەرەوە بۆ ماوەى یىک
يىفتى(2دووجار(

 خىرجیچاپکردهیتێزەکى.

 خىرجیلیژهىکاهیيىڵصىهگاهدن(دەرەوەوهاوەوە(
 خىرجیلیژهىیتاوتوێکردهىتێزىدکتۆراکى.
 خىرجیتر.

تێبینی :هابیت خىرجی دەرەوەی پڕۆژەکى (مووچىی قوتابى/خوێودکار لى دەرەوە  +کرێى

خوێودهی لى زاهکۆ  +خىرجی قوتابى/خوێودکار لى دەرەوە  +تێچووی شىرداهی
شىرپىرطتیارەکىیدەرەوەبۆکوردشتان)لى51111پىهجايىزاردۆالریئىمىریکیتێپىڕبکات .


ب .لیژهىی زاهصتی بىش دواى پێظکىطکردهى شیمیوارێک لى الیىن شىرپىرطتیارى هاوەوە ،بى

هووشراو وەاڵمی شىرپىرطتیاری هاوەوە دەداتىوە بى ڕەزامىهدی یان هاڕەزامىهدی لىشىر
تىواوکردهیپڕۆژەکى .

ج.

دوای وەرگرتوىوەی وەاڵمی پۆزەتیڤ ،شىرپىرطتیاری هاوەوە يىڵدەشتێت بى گفتوگۆی

فىرمی لىگىڵ شىرپىرطتیارێکی دەرەوەو شىرلىهوێ بى واژۆی يىردوو شىرپىرطتیارەکان
کۆتایی پێظکىش بى لیژهىی زاهصتی بىش دەکرێت .

پڕۆپۆزەڵىکى بى طێوەی 

د.

ئىگىریاداطتوامىیلێکتێگىێظتنلىهێوانزاهکۆکوردشتاهیىکىودەرەکییىکىيىبووئىوا

شوود لىم یاداطتوامىیى وەردەگیردرێت بۆ ئىوەی فۆرمی رەزامىهدی زاهکۆ یان شێوتىرەکىی

دەرەوە پڕبکرێتىوەو لىالیىن زاهکۆ دەرەکیىکى مۆر بکرێت .بىاڵم ئىگىر ئىم یاداطتوامىیى هىبوو
ئىوا پێویصتى بى تایبىتی بۆ ئىم کىیصى فۆرمی تایبىت بىرەزامىهدی زاهکۆ دەرەکیىکى بۆ
وەرگرتوی قوتابی /خوێودکارەکى يىبێت کى بۆ ماوەی یىک شاڵ بۆ ئىهجامداهى توێژیوىوەکى لى

زاهکۆکىوڕەزامىهدیلىشىرکارکردهیشىرپىرطتیارەدەرەکیىکىلىپڕۆژەکىپیظانبدرێتومۆر

بکرێتلىگىڵبىکاريێواهیتاقیگىکان  .
ه.

لیژهىی زاهصتی پرۆپۆزەڵى واژۆکراوەکى لىالیىن يىردوو شىەپىرطتیارەکىو فۆرمی

ڕەزامىهدیزاهکۆدەرەکیىکىلىڕێگایيۆبىیخوێودهیبااڵلىکۆلیژبۆلیژهىیزاهصتیتایبىتبىم

پرۆشىیىلىشىرۆکایىتیزاهکۆبىرزدەکاتىوە .

و.

لیژهىی زاهصتی تایبىت بى خوێودهی دکتۆرا بى شیصتمی ) ( Spl i t - s i t eلى

شىرۆکایىتی زاهکۆ ووردبیوی دۆکیۆمێوتىکان دەکات و ئىگىر کىموکۆڕی تێدابوو داوای

تىواوکردهی دەکات ،ئىگىر دۆکیۆمێوتىکان تىواو بوون کۆهووشی پێدەکات و بۆ شىرۆکی
زاهکۆی بىرز دەکاتىوە و ئىویض لىالی خۆیىوە دەیوێرێت بۆ ئىهجومىهی زاهکۆ .ئىم کۆهووشى

لىالیىنئىهجومىهیزاهکۆپىشىهددەکرێتوکورشیىکىڕادەگىیىهدرێت.
دووەم :پێشکەشکردن و هەڵبژاردن 

 .1داواکاران فۆرمی تایبىت بى داواکردن پڕدەکىهىوەو دۆکیۆمێوتى پێویصتىکان پێظکىش
دەکىن.

 .2دوای ووردبیوکردهی فۆرمىکىو دۆکیۆمێوتىکان ،لیژهىی زاهصتی تایبىت لىشىرۆکایىتی
زاهکۆکاتیچاوپێکىوتنبۆکاهدیدەکاندیارىدەکات .

 .3لیژهىی زاهصتی تایبىت بى ئامادەبووهی شىرۆکی بىطی زاهصتی و شىرپىرطتیاری هاوەوەو
دەرەوە (ئىگىر شىرپىرطتیاری دەرەوە هىیتواهی ئامادە بێت ،ئىوا لى ڕێگای ڤیدیۆ
کۆهفراهس یان ئۆدیۆ کۆهفراهس بىطداری دەکات) و مامۆشتایىکى پصپۆر لى بوارى

پڕۆژەکىوبىرپرشىخوێودهیبااڵلىکۆلیژ/شکول،چاوپێکىوتنلىگىڵيىمووکاهدیدەکان

دەکات و کاهدیدەکان ڕیز دەکات بى پێی شیصتمێکی کۆکردهىوەی خاڵ و بىرزترین داواکار

يىڵدەبژێرێت.

سێیەم :دەستبەکاربوون 

 .1دوای ڕاگىیاهدهی هاوی ئىو کاهدیدەی کى وەرگیرا ،لى يۆبىی یاشایی شىرۆکایىتی زاهکۆ
گرێبىشتێک لى هێوان قوتابى/خوێودکارەکىو شىرۆکایىتی زاهکۆ مۆر دەکرێت .لىو
گرێبىشتىمافوئىرکىکاهىيىمووالیىکدیارىدەکرێت .

 .2ئىگىر خىرجى پڕۆژەکى لى الیىن حکومىتىوە دابین هىکرا ،ئىوا خىرجى پڕۆژەکى لىشىر
ئىوالیىهىدەبێتکىشوودلىقوتابى/خوێودکارەکىوەردەگرێت.بۆئىممىبىشتىپێویصتى
قوتابی-خوێودکارەکى هووشراوێک لىم بارەیىوە لى دەزگاکىی خۆی بێوێت (زاهکۆ ،
وەزارەت ،دەزگا یان کىرتی تایبىت) .ئىگىر کاهدیدەکى لىماوەی ماهگێک

هىیتواهیگرێبىشتىکىبکاتئىواکاهدیدییىدەگدێتىجێگای.

 .3زاهکۆکانبۆئىوەیبتواهنخىرجیئىمپڕۆژاهىدابینبکىنپێویصتىلىبودجىیشااڵهىیان
لىبىهدی(مێاریفاخری-حقلالبعپات)ئىمخىرجیاهىتۆماربکىن.

 .4فىرماهی زاهکۆیی بى دەشتبىکاربووهی قوتابى/خوێودکار دەردەچێت و لىشىر ئىم
بوىمایىش فىرماهی کارگێڕی لى کۆلیژ/شکول دەردەچێت و دەشتبىکاربووهی قوتابی-

خوێودکارەکىلىبىطیزاهصتیدەهووشرێت.

چوارەم :چۆنێتی خەرجکردنی بودجەی پڕۆژەکە 

 .1حصابیکی باهکی لى شىرۆکایىتی زاهکۆ بۆ ئىم پڕۆژەیى دەکرێتىوە و پارەی پڕۆژەکىی تێدا
دادەهدرێتکىلىماوەیچوارشاڵخىرجدەکرێت.

 .2خىرجکردنبىپێیبىهدەکاهیدۆشیىیپڕۆژەکىدەبێت.

 .3بۆ خىرجکردهی يىر بڕەپارەیىک شىرپىرطتیاری هاوەوە بىگوێرەی ڕێوماییىکان پێظویار
دەکات و بىرزدەکرێتىوە بۆ شىرۆکایىتی زاهکۆ و دوای ووردبیوکردهی بى واژۆی شىرۆکی
زاهکۆخىرجدەکرێت .

 .4زاهکۆ بۆى يىیى گواشتوىوە (مواقلى) بکات لى هێوان بڕگىکاهى تێچووى خوێودهى
قوتابى/خوێودکار.

پێنجەم :ماف و ئەرکەکانى سەرپەرشتیاران

 .1شىرپىرطتیارى هاوەوە و دەرەوە يىفتىى  3کاتژمێر ى خوێودهى بااڵ
(دکتۆرا ( ))3*3واهىى زێدەکیان بۆ ئىژمار دەکرێت بىدەر لى بىطىواهى (هیصاب)ى خۆیان
وبىدەرلىمیچىخىرجکردهىواهىىزێدەکى.

 .2شىرپىرطتیارى هاوەوە لێپرشراوە لى يىموو الیىهىکاهى بىدواداچووهى پڕۆژەیىکى.
شەشەم :بەدواداچوون و دڵنیایی جۆری 

 .1قوتابی-خوێودکار دۆشیىیىکی لى يۆبىی خوێودهی بااڵ لى کۆلیژ/شکول و دۆشیىیىکی
دیکىیلىبىڕێوبىرایىتیخوێودهیبااڵدەبێتلىشىرۆکایىتیزاهکۆ.يىردوواللێپرشراون
لىبىدواداچووهیپێظڤىچووهیپرۆژەکى.

 .2پرۆشىی دڵویایی جۆری بىپێی ڕێوماییىکاهی ڕەوتی ڕیفۆرمی خوێودهی بااڵ و تۆژیوىوەی

زاهصتیلىيىرێمیکوردشتان–پاطکۆی  P4بۆشاڵی2111کىلىالیىنوەزارەتیخوێودهی

بااڵوتۆژیوىوەیزاهصتیدەرچووەبىڕێوەدەچێت.

