وةزارةتى خويَندنى باآلو تويَذينةوةى زانستى
زانكؤى سليَمانى
كؤليَجى بازرطانى

ثةيرِةوى ناوخؤى
نووسينطةى رِاويَذكارى بازرطاى
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ثةيرِةوى ناوخؤى نووسينطةى رِاويَذكارى بازرطانى

ماددةى يةكةم :ئةم زاراوانةى خوارةوة ماناكةى بةرامبةريان دةبةخشن
هةريَم :هةريَمى كوردستانزانكؤ :زانكؤى سليَمانى رِاطر :رِاطرى كؤليَجى بازرطاننووسينطة :نووسينطةى رِاويَذكارى بازرطانىسةرؤك :سةرؤكى نووسينطة
بةرِيَوةبةر  :بةرِيَوةبةرى نووسينطة

ماددةى دووةم :ناوو ثيَناسةى نووسينطة
نووسينطةى رِاويَذكارى بازرطانى ناوةنديَكى ليَكؤلَينةوةى زانستى – ئةكادميية سةر بة كؤليَجى بازرطانى زانكؤى سليَمانية
وة لة رِووى كارطيَرِيةوة بةسرتاوةتةوة بة رِاطرايةتى كؤليَجةوة  ،كارو ضاالكيةكانى لة ذيَر رِؤشنايى ثيَوةرة زانستى وياسا
و بابةتيةكان ئةجنام دةدات.

ماددةى سيَيةم :ئاماجنةكانى نووسينطة
 -1هاندان وطةشة ثيَدانى بنةماكانى ليَكؤلَينةوةى زانستى لةو بوارانةدا كة كؤليَج تيايدا تايبةمتةندة .
 -2هؤشيار كردنةوةو ثيَدانى زانيارى دروست و زانستى نويَى سةردةم بة تاكى كورد لةو بوارانةى كة نووسينطة لة
خؤى طرتوون لة ثيَناو بةرزكردنةوةو ثةرةثيَدانى تواناكان.
 -3دةستنيشان كردن و دؤزينةوةى رِيَطةضارةى طوجناو بؤ ئةو دياردةو كيَشةو طرفتة ئابوورى و كارطيَرِي
بازرطانيةكان لة كةرتى طشتى و تايبةتدا.
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 -4هةلَسةنطاندنى بابةتيانة بؤ ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان كة برِيارة بضنة بوارى جيَبةجيَكردنةوة ،وة دةرخستنى اليةنى
باشى و خراثيان بة ثيَى ثيَوةرة زانستيةكان .
 -5ثيَشكةش كردنى هاوكارى زانستى بة مامؤستايان و خويَندكاران بؤ ئةجنام دانى تويَذينةوةكانيان و
ثيَشخستنيان.

ماددةى ضوارةم :ئةرك وضاالكيةكان
 -1ثيَشكةشكردنى خزمةت طوزارى رِاويَذو شيكردنةوة وئامادةكردنى رِاثؤرتى زانستى وئةجنامدانى رِوثيَوى بؤ دام و
دةزطاكانى حكومةت و دامةزراوةكانى كةرتى تايبةت لة ناوةو دةرةوةى هةريَم لةسةر خواستى ئةو اليةنانة.
 -2ئةجنامدانى تويَذينةوةى كةلَكى ئابوورى ( دراسات اجلدوى االقتصادية) بؤ ثرؤذةكانى كةرتى طشتى و تايبةت.
 -3كردنةوةى خوىل رِاهيَنان  ،ؤرك شؤث و سيمينارى زانستى تايبةت بة بوارةكانى كارى نووسينطة بؤ خوازياران و
فةرمانبةرانى كةرتى طشتى وتايبةت.
 -4دةركردنى بلَاوكراوةو سازدانى بةرنامةى تةلةفزيؤنى و رِاديؤيى بةمةبةستى رِيَنمايى كردنى تاك و كؤمةلَطة لة
كاتى دروست بوونى كيَشةيةك يان سةرهةلَدانى دياردةيةك كة تايبةت بيَت بة بوارةكانى كارى نوسينطة.
 -5ئالَو طؤرِكردنى ئةزموون و شارةزايى و تواناكان لةطةلَ ناوةندة هاوشيَوةكان لة ناوةوةو دةرةوةى وةزارةتى
خويَندنى بالَا و تويَذينةوةى زانستى.
 -6ثيَشكةشكردنى رِاثؤرتى زانستى لةسةر بودجةى طشتى و بارى ئابوورى هةريَم و هةلَسةنطاندنى تةواوى
جومطةكانى ثيَدانى ثيَشنيارى دروست لةبارةيانةوة.
 -7هةر كاريَكى ترى زانستى كة ثةيوةست بيَت وة بة طرنط بزانريَت بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانى نووسينطة

ماددةى ثيَنجةم :ثيَكهاتةى نووسينطة
لةرِووى ثيَكهاتةوة ئةم نووسينطةية دابةش دةبيَت بةسةر سيَ دةستةى سةرةكيدا كة ئةوانيش بريتني لة:
أ -دةستةى زانستى نووسينطة:
لة اليةن ئةجنوومةنى بةشةكانةوة و بةثيَى ذمارةى بةشة زانستيةكانى كؤليَج ئةندامانى دةستةى زانستىنووسينطة ديارى دةكريَت (جطة لة سةرؤك) لة ثسثؤرى جياوازدا (بةمةرجيَك لةو بةشانة بن كة كارى رِاويَذكارى
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تيادا ئةجنام دةدريَت) ودواى رِةزامةندى رِاطرو ثةسةندكردنى سةرؤكى زانكؤ دةبنة ئةندامانى نووسينطةو لةنيَو
خؤياندا بةرِيَوةبةر هةلَدةبذيَرن.
 ئةندامانى نووسينطةى رِاويَذكارى لة هةر ثسثؤريةك لةرِيَطةى تيمةكان كارةكانى نووسينطة بة مامؤستايانىبةش رِادةسثيَرن بة هةماهةنطى لةطةلَ سةرؤكى بةشى ثةيوةنديدار.
 ئةطةر هةر مامؤستايةك ثرؤذةيةك لة ثسثؤرى خؤى ثيَشكةش بة نووسينطةى رِويَذكارى بكات دةبيَت مافىدارايى و زانستى لة ثرؤذةكةدا ثاريَزراو بيَت.
 دةبيَت لةهةر بةشيَكى زانستى كةكارى رِويَذكارى ئةجنام دةدةن كارةكانى بة شيَوةى تيم بيَت وة دةكريَتمامؤستايانى بةشةكانى تر بةشدار بن لةم تيمانة بة ثيَى ثسثؤرى.
ب -دةستةى بةرِيَوةبردنى نووسينطة:
 -1سةرؤكى نووسينطة :كة رِاطرى كؤليَج رِادةسثيَردريَت بةو كارة
 -2بةرِيَوةبةرى نووسينطة :لة اليةن ئةندامانى نووسينطةوة هةلَدةبذيَردريَت بةرِةزامةندى رِاطرى كؤليَج ثةسةندكردنى
سةرؤكى زانكؤ.
 -3فةرمانبةرانى نووسينطة :ثيَك ديَت لة(ذميَريار،ووردبني ،ياسايى ،كارطيَرِى ،خزمةتطوزارى) وة بةثيَى ثيَويستى و
بةلةبةرضاو طرتنى بةرذةوةندى نووسينطة ئةو ذمارة ثسثؤريانة لة فةرمانبةرانى كارطيَرِى كة ثيَويسنت دةست
بةكار بوونيان لة اليةن سةرؤكى نووسينطةوة بؤ دةكريَت.
ج -دةستةى رِاويَذكارى :
ثيَك ديَت لة سةرؤك و بةرِيَوةبةرو ئةندامانى دةستةى زانستى نووسينطة

ماددةى شةشةم :ئةرك و دةسةلَاتى سةرؤكى نووسينطة
 -1نويَنةرايةتيكردنى نووسينطة لة هةر ضاالكيةكى تايبةت بةو بوارانةى كة نووسينطة كارى لةسةر دةكات لة
ناوةوةو دةرةوةى هةريَم.
 -2ثةسةند كردنى برِيارةكانى دةستةى رِاويَذكارى.
 -3رِاستاندنى رِاثؤرت وليَكؤلَينةوةو كارو ضاالكيةكانى نووسينطة.
 -4دةركردنى فةرمانى كارطيَرِى دةست بةكاربوونى فةرمانبةرانى نووسينطة.
 -5دةركردنى فةرمانى جيَبةجيَكردنى طريَبةست وريَكةوتنةكان دواى وةرطرتنى رِةزامةندى سةرؤكى زانكؤ.
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 -6دةركردنى فةرمانى دابةشكردنى داهاتى نووسينطة بة ثيَى رِيَماييةكان.
 -7ثاداشت كردنى كارمةندانى نووسينطة ثاش وةرطرتنى رِةزامةندى سةرؤكى زانكؤ

ماددةى حةوتةم :ئةرك ودةسةلَاتةكانى بةرِيَوةبةرى نووسينطة
 -1جيَبةجيَكردنى برِيارةكانى دةستةى رِاويَذكارى.
 -2سةرثةرشتيكردن وريَكخستنى دةوامى فةرمانبةرانى نووسينطة.
 -3بةدواداضوون و ريَكخستنى كاروبارو ضاالكيةكانى نووسينطة.
 -4بةرزكردنةوةى ثيَشنيازو رِاسثاردة بؤ سةرؤكى زانكؤ.
 -5واذؤكردن لةسةر نووسراوو رِاثؤرت و ليَكؤلَينةوة و ضاالكيةكانى نووسينطة.
 -6ئامادةكردنى رِثؤرتى سالَانةى تايبةت بة ضاالكيةكان و كارةكانى نووسينطة و رِاثؤرتى كؤتايى ذميَريارى سالَانةو
بةرزكردنةوةى بؤ سةرؤكى نووسينطة بةمةبةستى ثةسةندكردنى دواى رِةزامةندى دةستةى رِاويَذكارى.
 -7رِيَكخستنى كؤبوونةوةكانى دةستةى كارطيَرِى و زانستى نووسينطة.
 -8سثاردنى كارو ضاالكى بة ئةندامانى نووسينطة.
ماددةى هةشتةم :ئةرك ودةسةلَاتةكانى دةستةى رِاويَذكارى
 -1دانانى ثالنى سالَانةى نووسينطة بة ثيَى تواناكان.
 -2ثيَشنياز لةسةر دروستكردنى ثةيوةندى هاريكارى لة نيَوان نووسينطةو ناوةندة هاوشيَوةكان لة ناوةو دةرةوةوى
وةزارةتى خويَندنى بالَاى هةريَم.
 -3كةمكردنةوةى كريَى كارةكان يان بيَ بةرامبةر لة ئةجنامدانى كارةكان بؤ ئةو اليةن وكةسايةتى دام ودةزطا
حكووميانةى هةريَم و رِيَكخراوة خيَرخوازيانةى كة بؤ بةرذةوةندى طشتى كار دةكةن.
مادةى نؤيةم :دةسةلَاتى دارايى و دابةشكردنى داهاتى نووسينطة
 -1نووسينطة يةكةى ذميَريارى سةربةخؤو حسابى بانكى تايبةت بة خؤى دةبيَت.
 -2يةكةى ذميَريارى نووسينطة لةذيَر ضاوديَرى بةرِيَوةبةرايةتيةكانى ضاوديََرى داراييدا دةبيَت.
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 -3بة ثيَى ياساى ذمارة ()23ى ( )2008ماددةى ( )16خالَى يةكةم برِى  %80ى داهاتى طشتى تةرخان دةكريَت
بؤ ئةجنامدانى كارةكان بةم شيَوةيةى الى خوارةوة:
أ -هةموو كريَى مامؤستاو فةرمانبةران لة خؤ دةطريَت.
ب -لة داهاتى كارةكانى نووسينطةى رِاويَذكارى وةكو ديزاين و رِاثؤرتى رِاثؤرتى رِاويَذكارى وليَكؤلَينةوة و
ووردبينى و  .............هتد (  )% 80ى داهات دةدريَتة ئامارةكان بةمةرجيَك هةموو تيَضوونةكان لةخؤ
بطريَت.
ت -هةموو ئةو طريَبةستانةى لةطةلَ نووسينطةكان و اليةنةكانى ناوةو دةرةوةى زانكؤو كةرتى تايبةت ئةجنام
دةدريَت بةرِةضاوكردنى خالَةكانى ( )1،2،3يش نابيَت ( )%8ى داهات زياتر بيَت.
ماددةى دةيةم :تؤمارو ئةرشيفةكان
نووسينطة ئةم ئةرشيفانةى الى خوارةوةى دةبيَت:
 -1تؤمارى هاتوو دةرضوو.
 -2ثسولَةى (37أ)
 -3ليَنووسى تؤمارى ميزانية.
 -4ليَنووسى تؤمارى رِؤذانة (يومى).
 -5ليَنووسي خةرجى ( مستند مصرف) و ليَنووسى وةرطرتن ( مستند قبض).
 -6تؤمارى ثرؤذة و بةرنامةكان.
 -7تؤمارى ئةرشيف.
 -8تؤمارى مستند قيد

ماددةى يازدةيةم :رِيَنمايية طشتيةكان
 -1ماوةى كاركردنى سةرؤكى نووسينطة بةردةوام بة رِاطر دةسثيَردريَت تا ئةو كاتةى ئةركى ثؤستى رِاطرى ناميَنيَت.
 -2ماوةى كاركردنى بةرِيَوةبةرو ئةندامان و فةرمانبةرانى نووسينطة دوو سالَ دةبيَت وة دةكريَت لةكاتى ثيَويست بؤ
يةك جار ماوةكة دريَذ بكريَتةوة بة ثيَشنيازى دةستةى رِاويَذكارى و ثةسةند كردنى لة اليةن سةرؤكى زانكؤوة.
 -3لةكاتى ئامادةو نةبوونى سةرؤك لةبةر هةر هؤكاريَك بةرِيَوةبةر هةلَدةسيَت بة ئةجنامدانى كارةكانى.
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 -4مامؤستايانى بةشدار بوو دةكريَت لةكاتى دةوامى ئاسايى كارةكانى نووسينطة ئةجنام بدةن بة مةرجيَك كارنةكاتة
سةر ثرؤسةى خويَندن.
 -5فةرمانبةرانى نووسينطة لةدواى دةوامى فةرميةوة كارةكانيان ئةجنام دةدةن.
 -6دةستةى رِاويَذكارى نووسينطة مانطانة جاريَك كؤدةبنةوة  ،وة سةرؤك يان نيوة كؤيةكى ئةندامانى بؤيان هةية
داواى كؤبوونةوةى نائاسايى بكةن.
 -7برِيارةكان لة نووسينطة بة زؤرينةى دةنطى ئامادة بوانى دةستةى رِاويَذكارى دةردةكريَت لةكاتى يةكسان بوونى
دةنطةكان دةنطى ئةو اليةنة ثةسةند دةكريَت كة سةرؤك (بةرِيَوةبةر لة كاتى ئامادة نةبوونى سةرؤك) دةنطى لة
طةلَدا داوة.
بة ثشت بةسنت بة فةرمانى وزارى ذمارة ( )2218لة رِيَكةوتى ( )2013/12/30بة نووسراوى سةرؤكايةتى زانكؤ ذمارة
( )1539/3/7لة رِيَكةوتى ( )2014/2/6تايبةت بة دامةزراندنى نووسينطة رِاويَذكاريةكان و هةيكةىل نووسينطةو
دةسةالَتى دةستةى دةستةى رِاويَذكارى نووسينطةكان كؤليَجمان ثيَشنيازى كردنةوةى نووسينطةى رِاويَذكارى دةكات
وةك ناوةنديَكى ليَكؤلَينةوةى زانستى وئةكادميى ثسثؤر لة بوارةكانى زانستى بازرطانى بة رِةضاوكردنى ثيَوةرة زانستى و
ياسايى و بابةتيةكان و بةسةرثةرشتى رِاطرايةتى كؤليَجى بازرطانى وة بة ئاماجنى ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزاريةكانى
تايبةت لة بوارةكانى ئابوورى  ،طةشت وطوزار  ،ذميَريارى  ،ووردبينى  ،دارايى  ،بانك  ،ئامار  ،كؤمثيوتةر  ،تةكنةلؤجياى
زانيارى ،ثالندانان يان هةر بواريَكى ديكةى زانستى بازرطانى بؤ داواكارو خوازياران هةردوو كةرتى طشتى و تايبةت.
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