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  ثيشنووسي ثةيِرةوي ناوخؤي

  حيزيب كؤمؤنيسيت كريكاريي ئيران
  :مادةي يةكةم

          




  بنةماي ِريكخراوةيي: بةشي دووةم
  :مادةي دووةم


1              


2             
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  ئةندامةيت: بةشي سييةم
  :مادةي سييةم
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  :مادةي ضوارةم


مادةي ثينجةم
1    


2 




 
  ئةركةكاين ئةندام: مادةي شةشةم
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4  
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7  
   ئةنداممافةكاين: مادةي حةوتةم


1 


2  
3  

  قبولَكردين كادر: مادةي هةشتةم
             


 قبوولَكردين كادر: مادةي نؤيةم

1 
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  وازهينان لة حيزب: مادةي دةيةم

             



  ئةندامةيت ِريكخراوةكان لة حيزيب كؤمؤنيسيت كريكاريي ئيران: مادةي يانزةيةم

1 


2.            
 

3. 
 

4. 6
 

  
  بيناي ِريكخسنت: بةشي ضوارةم

  :مادةي دوانزةيةم


  ِريكخستنة حمةلييةكان: مادةي سيانزةيةم
1          
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2 
 
  ِريكخستين ناوةنديي: مادةي ضواردةيةم


 


              


  شيوة ِريكخراوةييةكاين تر: مادةي ثانزةيةم

            

  ِريكخراوةي ثايةيي حيزب: مادةي شانزةيةم

1 


2   
 

  كؤميتةكان: مادةي هةظدةيةم
1           
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3            

 
4         

 
            





  كؤنفرانسي ناوضةيي: مادةي هةذدةيةم
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   كؤنطرة:بةشي ثينجةم

  :مادةي نؤزدةيةم


   ئةرك و دةسةآلتةكاين كؤنطرة:مادةي بيستةم


1 
2.  
3.  
4.  

  :مادةي بيست و يةكةم


1 
2.  

 1_            


2_


  :مادةي بيست و دووةم




  )كؤنطرةي نائاسايي : مادةي بيست وسييةم


       


  ئؤرطانةكاين ِرابةريي ناوةنديي: بةشي شةشةم
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  :مادةي بيست و ضوارةم

  كؤميتةي جيبةجيكردن: مادةي بيست و ثينجةم
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10  
  شوراي ناوةندي: مادةي بيست و شةشةم
 


1             

 
2             
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4  
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  مةسةلةي ديسثلني: بةشي حةوتةم
  :مادةي بيست و حةوتةم

            


1 
2  
3  

  :مادةي بيست و هةشتةم
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  :مادةي بيست و نؤيةم

1           


2 
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  )ساالر ِرةشيد(

  لة فارسييةوة كردوويةيت بة كوردي
4 .10 .2004
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