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ژنارە٤٢٦٥/٩ :
رێکًوت:

No:

 ٦0٨٤ / ٣ / ٨١ى زاییيُ

/ ٦0٨٤

 ٦7٨٥ / ٨٦ / ٦١ى کَردى

Date: /

ڕێنمایى ژمارە ()٣ى ساڵى ٥١٠٢

مەرج و ڕێنماییە سەرەکییەکان بۆ دەرکردنى گۆڤارى زانستى

لًبًر ڕۆصيایُ بڕگًى ( /٦ثًوەرى چَارەم /کاروبارى زاىسجُ و خَێيدىُ بااڵ) لًسًر کۆىَوسُ کۆبَوىًوەى ژنارە ()٥ى ئًىجَنًىُ وەزارەت لً
ڕێکًوثُ ( )٦0٨٤/٦/٦٦ئًىجام درابَو.
بڕیاردرا بًدەرکردىُ نًرج و ڕێيهاییً سًرەکییًکان بۆ دەرکردىُ گۆڤار زاىسجُ بًم صێَەیًى خَارەوە:
-１

دەركردىی گۆڤاری زاىسجی لً الیًن زاىكۆیًكی نۆڵًت پێدراو لً الیًن وەزارەثی خَێيدىی بااڵ و ثَێژیيًوەی زاىسجی ًٌرێهی كَردسجان ،یان
دەزگایًكی زاىسجی ئًكادیهی باوەڕپێكراوەوە دەبێت كً ثَێژیيًوەی زاىسجی ئًىجام بدات.

-２

بًصێَەیًكی دەوری و ڕێك وپێك دەربچێت و بً ئًلیكجرۆىیش باڵوبكرێجًوە و بً الیًىی كًم سااڵىً ( )٦دوو ژنارەی لێ دەربچێت ،لً كاثی
وەسجاىی گۆڤارەكً بۆ ناوەی ساڵێك ئًوا پێضَەخجً ڕووىكردىًوە لً الیًن ئًىجَنًىی زاىكۆوە بًرزدەكرێجًوە بۆ وەزارەت ،ئًگًر دووبارە
بَوەوە ئًوا نۆڵًثی دەرچَوىًكًی ًٌڵدەوەصێجًوە.

-３

دەبێت ثَێژیيًوە پێضكًصكراوەكان لً ئاسجێكی زاىسجی بًرزدا بو.

-４

پێَیسجً پێش ًٌڵسًىگاىدىی ثَێژیيًوەكان پڕۆسًی (األىجحال الفكري )Plagiarism-ئًىجانبدرێت بۆ ًٌنَو ثَێژیيًوەكان.

-５

دەسجًی ىَوسًران و راوێژكاری بًم صێَەیًی خَارەوە دەبێت:
أ-

ًٌر گۆڤارێك دەسجًیًكی ىَوسًران (الٍیئة الجحریر)ی دەبێت كً ژنارەیان لً ( )٤پێيج ئًىدام كًنجر ىًبێت و ( )٣سیاىیان پڕۆفیسۆری
یاریدەدەر و ( )٦دوواىًكًی ثریان بڕواىانًی دكجۆرایان ًٌبێت لً پسپۆری جیا جیای بَارەكاىی گۆڤارەكً.

ب-

ًٌبَوىی دەسجًیًكی راوێژكاری كً ژنارەیان لً ( )7حًوت ئًىدام كًنجر ىًبێت لً پسپۆری جیا جیای بَارەكاىی گۆڤارەكً بً نًرجێك
پلًی زاىسجیان لً پلًی (پڕۆفیسۆری یاریدەدەر) كًنجر ىًبێت.

 -６ژنارەی ثۆناری ىێَدەوڵًثی ( -ISSNإعجهاد الجرقیم الدولِ للیَىسكَ للهجلة)ی ًٌبێت.
 -７ڕێيهاییًكاىی باڵوكردىًوەی ثَێژیيًوەی زاىسجی دەبێت ڕوون و ئاصكرا بێت و لً ىاوەڕۆكی یان لًسًر بًرگی گۆڤارەكً ئاناژەی پێ بدرێت .
 -８بًرگ و ساڵی دەرچَون بًم صێَەیًی خَارەوە دەبێت:
أ-

دەبێت لًسًر بًرگی گۆڤارەكً بً رووىی ئاناژە بً ىاوی گۆڤار و زاىكۆ و دەزگا ئًكادیهییًكً و ژنارە و بًرگی گۆڤارەكً بدرێت.

ب -ئاناژە بً ساڵی دەرچَوىی گۆڤارەكً بدرێت بً ساڵيانًی كَردی و زاییيی.
 -９لً الیًن ئًىجَنًىی وەزارەثی خَێيدىی بااڵوە نۆڵًثی دەرچَوىی سًرەثایی (نبدئِ) بً گۆڤاری زاىسجی دەدرێـت ئًنًش دوای ئًوەی لیژىًی
ثایبًت بً دەركردىی گۆڤاری زاىسجی ڕاسپاردە دەكات.
-１０

ًٌر گۆڤارێك كً نۆڵًثی پێ دەبًخضرێت ژنارە ( ).سفر دەردەكات و وێيًیًك لً گۆڤارەكً ڕەواىًی وەزارەت دەكرێت بۆ ئًوەی

ًٌڵسًىگاىدىی دووبارەی بۆ بكرێت بۆ بًخضیيی نۆڵًثی دەرچَوىی كۆثایی بً صێَەی ًٌنیضًیی لً الیًن ئًىجَنًىی وەزارەثًوە بًم
صێَەیً:
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أ-

دوای دەرچَوىی ژنارە ( ).سفری ًٌر گۆڤارێكی زاىسجی ًٌوڵ دەدرێت بۆ بًرزكردىًوەی ئاسجی گۆڤارەكً بً پضت بًسجو بً فاكجًرە
ىێَدەوڵًثییًكان.

ب -ئًگًر ژنارە ( )0سفری ًٌر گۆڤارێك لً ًٌڵسًىگاىدن دەرىًچَو ئًوا ژنارە ()٨ی گۆڤارەكً دەرىاچێت.

ت -لً كاثی دەرچَوىی ژنارە ( )0سفر لً ًٌڵسًىگاىدن ،ثَێژیيًوەكاىی ژنارە ( )0سفریش ژنارەی ( )٨یًكی گۆڤارەكً ًٌڵدەگرن و بًكاردێو بۆ
بًرزكردىًوەی پلًی زاىسجی.
 -１１پێَیسجً ًٌر ( )٦دوو ساڵ جارێك پێداچَوىًوە بً ژنارە دەرچَوەكاىی گۆڤارەكً بكرێجًوە لًالیًن وەزارەثًوە بً بًصداریكردىی لیژىًی
بااڵی دڵيیایی جۆری وەزارەت.
 -１２پێَیسجً گۆڤاری زاىسجی لً پًرثَكخاىً و دانَدەزگا زاىسجییًكان دابيرێت و بيێردرێت بۆ زاىكۆكاىی ثر.
ئەم ڕێنماییە لە ڕۆژی دەرچوونییەوە كاری پێدەكرێت.

د.یوسف گۆران

وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى

وێنەیەک بۆ:


ىَوسیيگًى بًرێز وەزیر /لًگًڵ رێزدا.



وەزارەثُ داد /رۆژىانًى وەقایعُ کَردسجان /ثکایً بۆ باڵوکردىًوەى  /لًگًڵ ڕیزدا.



راوێژکارى جًىابُ وەزیر بۆ کاروبارى خَێيدىُ بااڵ /بۆ زاىیو /لًگًڵ ڕیزدا.



راوێژکارى جًىابُ وەزیر بۆ کاروبارى ثَاىاسازى /بۆ زاىیو /لًگًڵ رێزدا.



سًرۆکایًثُ گضت زاىکۆ حکَنییًکاىُ ًٌرێهُ کَردسجان  /بۆ زاىیو و کارى پێَیست بًپێُ پًیَەىدى /لًگًڵ رێزدا...



ئًىجَنًىُ کَردسجان بۆ پسپۆرییً پزیضکییًکان /لًگًڵ رێزدا.



دەسجًى کَردسجاىُ بۆ دراساثُ سجراثیجُ و ثَێژیيًوەى زاىسجُ /لًگًڵ رێزدا.



فًرناىگًى کارگێڕى و دارایُ  /بۆزاىیو  /لًگًڵ رێزدا.



گضت فًرناىگًکاىُ دیَاىُ وەزارەت /بۆ زاىیو و کارى پێَیست بًپێُ پًیَەىدى /لًگًڵ رێزدا.



فًرناىگًى ثَێژیيًوەو پًرەپێدان /ئاناژە بًیاداصجان ژنارە  ٦٦لً  /٦0٨٤/٣/٣بۆ زاىیو کارى پێَیست /لًگًڵ ڕیزدا.



بًڕێَەبًرایًثُ کاروبارى یاساى ،لًگًڵ بًراییًکان.



دەرکردە خَالو.
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