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  )  وتاری ناردنۆواز ب بانگه (ی کوردیندکار خوی وه  بزوتنهی زانستی کونگره
 
 20 (1384یز  رماوه  سهی29 یژڕۆ   لهی کوردیندکار خوی وه  بزوتنهی زانستی  کونگرهنیم که هی

 ی بواری چاالکاندا ژهڕۆ ک هیم کونگره  له. تچ  ئهوهڕ  تاران بهۆی زانک له) 2005 یدسامبر
ت  باره  سهانۆی خیاڕروی بی وه  ئهڵ گه ران له  و نوسهگران خنه هڕندان،  رمهیب، یندکار خوی وه بزوتنه

 ۆ بی زانستی  چارهگاڕ ی، باسنب رئه  دهیندکار خوی وه  بزوتنهیکان رهۆج ربهۆ ج نه هیال به
 ن هی ال  لهی زانستی وه ش  بهگرامهۆم پر ئه. ن که  کورد ئهیندکاران خویکان شه کیر کردن سه چاره
  وه نهۆم ب ر به  و ههتچ  ئهوهڕ  بهاران تیشکی پزۆی زانکی "وهیکاز " یندکارخو-یری رووناکبی بنکه
کات  داوا ئه... ران و ، نووسهی کوردیندکار خوی بواریران شهۆکموو ت  هه  لهوهی کازیند ناوه
 . رنم کونگره بن  ئهیت هیرا به هو هڕ  بهۆ کراودا بنی دابی  ماوه  لهانۆی خیکان وتاره

  
  :کان ره وه ته
 

  کوردیندکاران خویت هی مهۆ کی گه و پزگهئاخ -1
  کوردیندکاران خوڤی بزایکیور تیما بنه -2
  کوردیندکار خوڤی بزایی کھاته پییبا  تهیکان شه و کڕ مپه له -3
 کان هیت هی مهۆ کشه و کسار کان، خه هی کورد هیندکار خو هییچاالک -4
 سمیئال رۆ ب وه سمهیدئالی له ئیندکار خوڤیبزا -5
 یاسی سانی ییکایند ، سهی کوردیندکار خوڤیبزا -6
 کان هی کورد هیندکار خوارهۆڤ گیدرم ناس -7
  کورد و داهاتوویندکارانخو -8

  
 :یاری زانۆب

ش  دا دابه سته  دوو ده  لهی زانستی تهیمۆ و کیر  داوهی ژنه ل  لهنگاندن سه  ههی دواکان وتاره
 :نکر ده

  کونگره  له وه ندنه خوۆ بکل وتارگه .1
  کونگرهی  نامهت بهی تا  له وه  کردنهو بۆ بکل وتار گه .2

 :رنج سه
 . تڕ په نهت A4 ی هڕ  الپه20کان له  وتاره .1
 . ێردرن کونگره بۆ بلی مهی ئای تسکی د  و بهێبنوسر Word2003/xp   بهی که وتار و کورته  .2
 . تردرکه بن  وتارهڵ گه  و لهتڕ په نه وشه ت300که له   وتارهی کورته  .3
 نجام، وشه رئه ، بهیاریوش، زان هڕ، یور، ئامانج، ت که  پرسهیباس: له بیتیوتار بر( .4

 ) کان هیلیکل
 . ی که نه  خاوه  به وه ته نا، نادرانی تردربژ  چ ههی که وتار و کورته .5

 
  1384 یز وه رمه  سهی22:  وتاری ناردنیت هۆ منیی دوا
  binke_kaziwe@yahoo. com:لی مهی ئ0098 – 9126057250: نۆف له ته
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