
 کان ستراتیژه  و پرۆژه کان پرۆسسهتی  لپرسراویهبردن و  ڕیوه پرۆگرامی به
  

  :ستپک ده

دونیای ئستادا   ، له یه بردن ھه ڕوه مکی به موو کارکردنک سیسته ک و ھه یه موو پرۆژه بۆ ھه
م  انیش لهک تی پرۆسسه و لپرسراویه یه بردنیان ھه ڕوه پرۆگرامی به  وه کانی کارکردن ئه پرۆژه

ی  و شوه ککانی ش ئامانجه ی گوره  ک به یه ر پرۆژه ھه  ، دیاره  وه کرته کال ده دا یه پرۆگرامه
  .گۆڕن ده کانی پرۆسسه یت سولیه پرۆگرام و مه

بردن بۆیان و  ڕوه کانی به کان و تۆڕه ستراتیژیه  ر پرۆژه سه  ینه خه ستی ده دا زیاتر چی و خه لره
  ن که و پرۆژانه کان زیاتر ئه ستراتیژیه  پرۆژه. بردن ڕوه کانی به تی پرۆسسه هلپرسراوی

  .ن ده پده  شه گهن و  که دیاری دهگا  ری کۆمه ئینفراستراکچه

) خان (سپکتن  کان گرنگترین ئه نه دریژخایه  له سه کان و مه نه الیه مه ھه  له سه زیاتر مه  که
  ن؛ ئینگلیزی پده  زمانی  به  تیایاندا، که

integral and sustainability 
  کان له تیه کان و لپرسراویه نگی پرۆسسه ماھه ھه  تکدا خۆی له موو حاله ھه  تیش له لپرسراویه
  به پدان ره وامی و په رده کانی کار و به هواوی پرۆسس بردن و ته ڕیوه به کنیکی و تهری و باری ھونه

  . وه دۆزته کان ده پرۆژه

تی  بردن و لپرسراویه وهڕ ر پرۆگرامی به سه دروست لهندێ زانیاری  ھه  م ووتاره ست له به مه
و  وه بنوسمه  زمانکی ساده  به  که م باسه ده وده هوھران  ستی خونه رده به  ینه کان ببخه پرۆسیسه

تی  ی چۆنیه رباره مۆدلکی گشتی دهڵ  گه بت له مووانی ھه نبیری گشتی سوودی ھه کو ڕۆشه وه
  . کی کارکردن یه و میسۆده کان پرۆسسه  تی له بردن و لیپرسراویه ڕیوه کارکردن و به

بردن  ڕوه ی به م پرۆگرامه افیک الیت بۆ ئهر؛ مۆدلی تین  بکه  که باسه  ست به ی ده وه پش ئه
مانای  ش به مه ئه  که. ننوز پک د رد و سه کانی سوور و زه نگه ره  خۆیان له  کاردت که به

  ن؛ ئینگلیزی پ دهزمانی   به  که. ستان دت ڕۆیشتن یان وه  بیاردان به

go no go decision  

وزیش یانی  نگی سه و ڕه  وه کردنه دراسه  رد یانی دووباره نگی زه و ره )ستان وه(نگی سوور یانی  ڕه
  .ڕۆیشتن بۆ قۆناغی داھاتوو

. چاوی بکات بردن ڕه ڕوه ب پرۆگرامی به ده  که  یه ندین خای گرنگ ھه ش چه مه ڵ ئه گه له
  ؛ مانه له

ب  ده  کانی پرۆژه قۆناغهئامانجی  ب ی دهیان  ی پرۆژهکان ندیه مامناوه  کۆتایی و  یئامانج.1
  .ستیان پ بکرت پراکتیکی ھه ن بن و به ڕۆشه



کان  ماددیه  ته زعیه موو وه ن بن و ھه ب ڕۆشه ده  کانی پرۆژه  کانی قۆناغه یسه موو بیزنیس که ھه.2
  .ب دیاریکراو بت کانی ده و ماتیریاله

 مۆدلی   ش خۆی له مه ئه ( بۆ بدرت بیاری نۆ گۆ/ گۆ   به) کانی فازه(کانی  موو قۆناغه ھه.3
  .کۆتایی دت و ) وه دۆزته ده کارکردن_  وه بیرکردنه_ ستان وه

  ڕوا و دوای که نگاوی ده بردن تا دوا ھه ڕوه مای پرۆگرامی به بنه  به  که سوڕانی پرۆژه ھه.4
  له  که ن و پاراستنی پرۆژهپدا ره ب په کرت ده ندیدار ده یوه نی په الیه  سلیم به ش ته که پرۆژه

  .بت هنکی  مو کورتیه کانی بت و ھیچ که نجامه ئاستی خۆی ئه

ر  سه کار له  کان که ینی مرۆڤه بیر و زه  دان به شه و گه  که کانی پرۆژه واوی زانیاریه پاراستنی ته.5
  .ن نی بدهکا ئامانجه  به  ره و په  شه توانن گه ڵ کاتدا ده گه ن و له که ده  که پرۆژه

  

  بردن؛ ڕوه کی گشتی بۆ پرۆگرامی به یه میسوده
نۆ /گۆ ( بیاری کانیش قۆناغه  ک له ر یه نوان ھه  و له  ندین قۆناغدا پکھاتووه چه  له  م میسۆده ئه
  ؛ کان بریتین له قۆناغه.  وه کاته کالی ده یه) گۆ

  .تایی ره قۆناغی سه.1

  ).دیزاین(کشان  خشه قۆناغی نه.2

  .قۆناغی بنیات نان و دروستکردن .3

دان و ئاگاداربوون پ ره کان و په ندیداره یوه په  نه الیه  به  سلیمکردنی پرۆژه قۆناغی کۆتایی و ته. 4
   . کانی پرۆژه م و کاره رھه به  دان به دا بۆ درژه که پرۆژه  له

و نوسینی   که پرۆژه  هب  کانه تیه ڕه و بنه کان تاییه ره سه  زانیاریه  له  بریتیه: تایی ره قۆناغی سه
و   که تایی بۆ پرۆژه ره ی سه و داواکردنی بودجه  م قۆناغه کانی ئه کاره  ت به یسی تایبه بزنیس که

  .کان تایی بۆ لپرسراوه ره نووسینی ڕاپۆڕتی سه

  ؛ وه دۆزته دا ده یدانه ند مه م چه خۆی له  م قۆناغه ئه کیشان؛ خشه قۆناغی نه

  .یه وشوازی ھه ندین شوه ش چه مه ئه  ، که کاربوونی پرۆژه ست به ده.1

موو  ھه  له  که کانی پرۆژه تیه سایه تی ڕکخراوبوون و که ، یانی چۆنیه  که ڕکخراوی پرۆژه.2
شونی  بۆ  وه سی شایسته که  نگاوی له م ھه که یه  م ڕیکخراوبوونه ئه  کانی دا، دیاره ورانه ده

  کانیان له کارهکنیکی  ری و ته ھونهباری   کان له هند تمه تایبه   سه گرێ و که ده  اوهرچ سه  شایسته
  ورانه ده  له  که ھای پرۆژه موو به کان و ھه ڵ نرخه گه ڕوو له  نه خه دا ده سنووری ڕکخراوی پرۆژه

  .جیاجیاکانی دا



و باس و   خشه ر نه بۆ سه  که ژهکانی پرۆ ته فه موو مجازه بردنی ریسک، یانی ھنانی ھه ڕوه به.3
و   کان و دانانی بودجه ری گرفته سه و چاره وه کان و لکۆینه ره گه و دیاریکردنی ئه  وه لیکۆینه

  .کان  م و زیادی کاره ت بۆ که کاتی ی تایبه

  . که ڵ کردن بۆ پرۆژه و شیته وه کانی لیکۆینه دیاریکردنی ھزه.4

  .کانی موو پکھاته باری دیزاین وھه له  که هم بۆ پرۆژ که پشنیاری یه.5

  .دا که پرۆژه  کان له ندیه یوه ی په رنامه به.6

  . که و دیاریکردنی کۆنتراکتی پرۆژه ) فه مجازه( و پالنی ڕیسک  که کانی پرۆژه پالنه.7

کانی  رنامه موو به ھه  که دوای قۆناغی دیزاین دت و پرۆژه  م قۆناغه جکردن؛ ئه قۆناغی ج به
کان دیاری  کان و پالنه کانی کاره و فازه. درت پده ره کانی په و میکانیزمی کاره  وه کال بۆته یه
ڵ  گه کرت و له ده کانیشی بۆ ئاماده و فۆرمی ئاوگۆڕه  وه نوسرته واوی ده ته  به  که کرن و پرۆژه ده

  .کرن ده) توتس(ان ی  وه کرنه ی پشوو تاقی ده و قۆناغانه موو ئه کارکردندا ھه

کانی  ھز و الوازه به  کۆتایی دت و خاه  که دا پرۆژه م قۆناغه ، له قۆناغی کۆتایی پرۆژه
  له  که نگاندنی پرۆژه سه دواتریش ھه  وه نوسرته ده  که پرۆژه  تی فربوون له و چۆنیه وه نوسرنه ده

ن یان  که کاری تیا ده  کرت که لپرسراوان ده  سلیم به ته  که و پرۆژه وه نوسرینه یشن دا ده ئیڤالوه
  .ن که ن و ئاگاداری ده ده ی پیده ره په

  کو له روه ، ھه وه نه که ده  م خۆیان دووباره رده وام دان و ھه رده کی به یه بازنه  موو له ھه  مانه ئه
  .ڕن په نۆ گۆ ت ده/گۆ بیاری  کان به موو قۆناغه وه ووتمان ھه پشه

  ؛ چاوهر سه(

Project management  
  ) 2007- زانکۆی گرینج  له  کانی ژینگه کی زانسته یه کۆژه

  کان؛ تی پرۆسسه لپرسراویه
چی   تا ووتمان ئمه ره کو چۆن سه ین وه که کان ده پرۆسیسه  باس له ڕۆی لپرسراوان له دا رهل

ھا  روه ھه   . رانی پویسته به ڕوه تۆڕی به  ژانهم پرۆ شدا ئه کان، لره ستراتیژیه  ر پرۆژه سه  ینه خه ده
کی تریش  الیه له  ره سه قلیمی له کی و ئه ره تی ده کانی ووت و سیاسه ته ری سیاسه کاریگه
  شه کان گه له سه کاندا مه پرۆژه  تی ڕۆل دیتنیان له ران و چۆنیه به ڕوه به  ک له ریه کانی ھه ویسته

  .ن به ده  یان بۆ دواوه

و ئامانجی   س دۆڕاونیه ین و که موومان براوه کارکردن و ھه وه که یه تی به مووی گرنگتر سیاسه ھه  له
ر و ڕۆل دینتی  دوایش کاریگه. ن وی بۆ بده مووان ھه ھه  زۆرگرنگه  مووانه ئامانجی ھه  پرۆژه

تی و سیاسیاندا  یه تی کۆمه زعیه وه  له  که ر پرۆژه سه ریان له ی کاریگه گوره  ندامان تیاندا به ئه
یان ک . ن که کان دیاری ده له سه کان مه ره ش ئاکتۆر و فاکته مه ، ئه وه کاته کال ده کان یه له سه مه

  .چیین  وه م باره کان له ته و سیاسه  یه وتنی ھه رکه سه  زیاتر پیویستی به



مووی  ھه  م له تی کارکردن به و چۆنیه  بۆ ڕیکخراوبوونی پرۆژه  یه گرام ھه دایه  زۆر جۆره  دیاره
  و به  یه ک سینترای ھه زیاتر یه  که  وه ینوسینه ده  وه خواره  له  که  یه م ھلکاریه زیاتر ئه

کات  ست پده ده  وه بنکه  کان له تیه و لپرسراویه چت ده  وه بۆ خواره  وه ره سه می له ره کی ھه یه شیوه
  ران لپرسراوی ڕنهسو و دواتریش گروپی ھه

  ؛ گشتیه

   

   

  

سوڕاندن گروپی ھھ  

کھ ی پرۆژه گھ نوسینھ  

ش رۆکی بھ سھ ش رۆکی بھ سھ  ش رۆکی بھ سھ   

  کھ یھرۆکی  سھ  کھ یھرۆکی  سھ

رۆکی تیم  سھ  رۆکی تیم سھ رۆکی تیم  سھ   

وه بھ   ری پرۆژه بھ ڕ

 



و سنترای لپرسراوبوونی   تی ڕکخراوبوونی پرۆژه چۆنیه  له  جۆرکه  ھلکاریه م  ئه
ی  وانه موو ئه تا ھه  وه لپرسراوانی خواره  ر له ھه  دیاره. کات کان دیاری ده پرۆسسه

  ی تواناکانی له گوره  کیان به ریه و ھه  یه تیان ھه موویان لپرسراویه ھه  وه ره سه
نی ھلکاری  شن و الیه ک چه یه  ک نموونه نھا وه دا ته لره( .بت ڕیکخراوبوون دا ده

  کان به ڕکخراوه  دیاره_  یه وا ڕکخراوبوونی خۆی ھه ر تیمکیش ئه ھه  چونکه  کشراوه
سنترالیستی   چونکه  دیاریم کردووه  وه ھۆشیاریه  به  م جۆره ، ئه)گۆڕن کان ده ی پرۆژه گوره

کان و  ستراتیژیه  بۆ پرۆژه  یه له سه ش گرنگترین مه مه پاریزت ئه کان ده پرۆژه  له
   .کان تی پرۆسسه لپرسراویه

  ن که ده نجام ده کان ئه ست و بازوو کاره ده ی به وانه کان ئه کنیکیه و ته وه ندانی خواره کارمه
تی  ن و لپرسراویه که ری پرۆژه واقعی کارکه  وا به ئه  وه بیننه رۆکی تیم ده ژر سه  یان لهخۆ
بۆ   پله  و دوایش به رۆکی تیم  ستۆی سه بۆ ئه  وه وانه ستۆی ئه ئه  ری له کنیکی و ھونه ته
ی تیم  له  ران که سوڕنه کۆتاییشدا گروپی ھه  له  وه گوزرته دهچت و  ده  وه ره سه
نگاودا لپرسراوانی  دوا ھه  له .وان پک دت ئه )کان تۆڕی کاره( ران و نت ۆرکی به ڕوه به
  . گرن ده واو ھه زیران لپرسراوی ته رۆک وه زیر و سه کان و وه ره به ڕوه به

وتن و  رکه ر سه سه ری گرنگی له کاریگه  تیه م لپرسراویه ی ئه وه ن بوونه دیاریکردن و ڕۆشه
و ناڕۆشنی   یه کان گرفتی زۆریان ھه ستراتیژیه  پرۆژه  ، چونکه یه کان ھه وتنی پرۆژه کهژر

نن و کاتی زۆر و ئیمکاناتی  الیه مه کانی چ و ھه زن و پالنه زۆر و ڕیکخراوبوونکی مه
 . یه تی جدی ھه ھمیه تی ئه ی لپرسراویه وه کالکردنه ش یه ربۆیه ھه. وت زۆری ده

 نن؟ کامانهکانی  و جۆره  چیه  پۆژه
گادا  کۆمه  و له  یه قبوی ھه جکی گرنگ و مهنئاما  که) ئونیک(ند  تمه موو کارکی تایبه ھه

و   ن پرۆژه نیوان خاوه  له  یه ی ھه دیاریکراو  كیراکتتکۆن  و له  یه تی ھه پویستیه
تی  و ڕکخراوکی تایبهنجام بدرت  ب ئه دهکاتیکی دیاریکراو   دا، له رانی پرۆژه به ڕیوه به
ش مۆدلی  که مۆدله. کرت  رت و کاری پیده پده ره ت په مۆدلی تایبه  و به  یه ھه

  )ندی زمانی ھۆله به(

TIGKO لی تیغکیۆمۆد 

Model (T: Tijd, I: Informatie ،G: Geld, K: Kwaliteit, O: Organisatie)  

T: کات  

I: کان زانیاریه  

G: یان دراو، نرخ  پاره  

K: تی چۆنایه  

O: کخراوڕ  



.  کاردت کان به بردنی  گشت پرۆژه ڕوه و بۆ به  کان ناسراوه تیه مۆدلی چۆنایه  به  م مۆدله ئه
  .کاردت ی جیاجیا و دیاریکراو به کۆنکریت بۆ پرۆژه  م مۆدله ئه

کشان  خشه تایی و نه ره کردنی سه مادهکانی خۆ ئا ک کاتکی دیاری کراوی بۆ فازه یه موو پرۆژه ھه
ج کردن و کۆتایی  کانی ج به کارکردن و فازه ست به تایی و دزاینی کۆتایی و ده ره و دیزاینی سه
ش زانیاری  مه بۆ ئه . یه کانی کۆتایی ھه ی پرۆسسه وه شهو پ ره و ئینجا پاراستن و به  ھاتنی پرۆژه

  کانی پرۆژه و پداویسته  ئیمکاناتی ماددی پویست و مادده دواتریش و داتای جۆراوجۆر پویستن
کی  کانی گرنگیه و پرۆسسه  که کان و خودی کۆتایی و دروستی پرۆژه موو فازه تی ھه چۆنایه.  .دن

تی  و لپرسراویه  ڕکخراوی پرۆژه. کاندا ی کاره شه بردن و گه ڕوه به  تی له تایبه ، به یه جدیان ھه
کان و  نجامدانی پرۆژه کین بۆ ئه ره ی سه له سه کان زۆر گرنگن و مه بۆ پرۆژه کان پرۆسسه

نھا کات  ش ته مه ئه  کانه وتنی پرۆژه رکه مووشیاندا زامنی سه ھه  نگی له ھاوسه. وامیان رده به
ی وام رده ن و کۆنترۆی به نجام بده کان ئه زموون دسۆز کاره ئه  سانی پسپۆر و به که  بت که ده

  .کاندا ورانه موو ده ھه  بت له ب ھه کان ده پرۆسیسه

  

  ؛ یه وه مانای ئه  ی پرۆژه یه م پناسه ئه

ری  پوه  ب  به کرێ و ده ، ده یه ندی خۆی ھه تمه و سیفاتی تایبه  نده تمه تایبه  پرۆژه
بۆی   بھن که ست ده به  نجامه و ئه ب ئه و ده  ی کۆنکریتیه که نجامه تی بپورت و ئه تایبه

ن  الیه بووکراوبت له قه  یان ئامانجانه  م ئامانجه ئه . کاندا دیاریکراوه موو قۆناغه ھه  له
  .واژووکرابت  ری پرۆژه به ڕیوه و به  ن پرۆژه گا و خاوه کۆمه

   کانی پرۆژه جۆره
  ؛ مانه ند جۆرن، له کان چه پرۆژه

  کان کنیکیه ته  پرۆژه.1

  کان تیه هی کۆمه  پرۆژه.2

  کان وه تکه  پرۆژه.3

ر  کجه ئینفراسته کنیکی  ته مای بنه  ن که وپرۆژانه کان؛ ئه کنیکیه ته  پرۆژه. 1
کانی  کان و پرۆژه ندیه یوه کانی ئینفۆرماتیکا و ئۆتۆماتیسیۆن و ھاتوچۆ و په پکدنن،پرۆژه
کان و  منیه ئه  ایی و ھزهرگری و سوپ کانی به و پرۆژه )ر و داتاکان کۆمپیوته(ئای تی سی 

  .خۆ ھتد ناوه

  دان به شه ر و موزیک و گه توور و ھونه که  ن که وپرۆژانه کان، ئه تیه یه کۆمه  پرۆژه. 2
  . ن که کانی شونی کاروژیان ده تیه یه کۆمه  له سه ر و مه ورووبه و ده  ژینگه



م  م و دووه که کانی یه نگی پرۆژه ماھه ھه  له  ن که وپرۆژانه کان ؛ ئه وه تکه  پرۆژه. 3
ن و چاکی  ده کان ده وامه رده به  پرۆژه  به  ره په  ی که و پرۆژانه ھا ئه روه پکھاتوون ھه

  شه گا گه کۆمه  تی و ڕکخراوبوون له یه یان چاکسازی کۆمه  وه نه که ن و نوێ ی ده که ده
گا  ندروستی کۆمه رزش و ته ندنی با و وهخوندن و خو  به  ره ھا په روه ھه .ن ده پده

  .ن ده ده

  کان؛ میسۆدی پرۆژه

کان؛  کاره  کاربوون به ست به بۆ ده  یه تی ھه ی تایبه یه کان میسۆده موو پرۆژه بۆ ھه
  گرێ؛ خۆی ده له  مانه ئه  که کانی میسۆده کیه ره سه  خاه

  .رچۆن بب بپکنرێ ھه ب نجام ده نجام، ئه ر ئه سه  ستی خستنه چی و خه.1

  . موو پرۆژه مای ھه کو بنه وه)  کانی پرۆژه شه پالنی به(یس  نس کهزب  کارکردن به.2

  .خرن نۆگۆ داده/گۆ  کان به موو قۆناغه ھه.3

  .بت رانی ده به ڕوه ن به الیه له  سوڕانی پرۆژه ھه.4

  . رۆژهکانی پ کان و پاراستنی زانیاریه زانیاریه  دان به شه گه.5

  ی خاه وه کاربوون و نووسینه ست به دوای ده  نگاندنی پرۆژه سه ھه. 6
  .کانی ھزوالوازه به

ی  رنامه و به کان موو دۆکیومنته ھه ندیدار به یوه نی په الیه  به  سلیمکردنی پرۆژه ته.7
مۆدلی   بهب کار  ش ده مه بۆ ئه . پرۆژه  ندن و ئاگاداربوون له سه  شه پیدان و گه ره په

 مۆدلی؛  کارکردن به  نموونه ، به یه وه ی خواره م مۆدالنه ک له ت بکرت، یه تایبه

Model (Plan--- Doe -----Check ---- Act)  

  خۆی له. کاردت کانی ئۆپراسیۆن و تاکتیک و ستراتیژ به و کاره  موو پرۆژه ھه  له  م مۆدله ئه
  کات، دوای به ست پده پالن دانان ده   کان به تا کاره ره و ،سهوا مۆدلکی ته  له  خۆیدا جۆرکه

.  وه درنه کان لکده موو پرۆسسه کۆتاییش ھه  جکردنی پالن دواتریش کۆنترۆلی پالن و له جبه
  دووباره  نده وه م ناب ئه به. چوون ڕوه تا دوای به  تاوه ره سه  کان له تی کاره یانی چۆنیه

  ب به کو ده تایی، به تاھه مۆدلکی پیرۆزو ھه  ت بکات و ببته حه کان ناڕه و مرۆڤه  وه بکرنه
  . یه لپرسراوی پرۆسسی خۆیش ھه  مانه ک له ر یه ھه .بکرت  م مۆدالنه ڵ ئه گه له  ه زانستی مامه

Plan:  

  پالن؛

کی ب ناکرێ کار روستی نهر کارێ پالنکی د کات،ھه ست پده پالن ده  موو کارێ به تای ھه ره سه
  .کانی دا یدانه موو مه دروست بت له ھه



Doe: 

واقعدا   له  مه ئه. جکردنی پالن کان و کارکردن بۆ جبه پراکتیک کردنی کاره  تی به یانی چۆنیه
کات و  وی پالن خۆی ئیسپات دهیا پراکتیکدا خه  ک و له نگی محه سه  خاته خنی پالن ده موو ناوه ھه
  .بت م و زیاد یان نه م و زۆر کاری که ن که م پالن ھه تکدا که موو حاله ھه  له

  پرۆژه  له. کان زۆربن م ناب جیاوازیه دات به خۆیدا دروستی پالن نیشان ده  خۆی له  مه ئه
  یه کاره ی م و زیاده و که بۆ ئه  یه 10دا  م سه ، ئهنن ی بۆ داده10دا  سه  له  نموونه کاندا به ره وه گه
. نرن کان ناوده دیاره نه  نرخه  به  کرت جیاوازی نوان پراکتیک و تیۆری بت که پشبینی ده  که
  مه کان زۆر زۆربوون ئه کیه ره ده  ره ر فاکته گه ر کاری دیزاین ئاوگۆڕی پکرا یان ئه گه م ئه به
  . وه درنه جیا لکده تن و به ی تایبه له سه مه

Check: 

جکردنی  یدانی ج به مه  له  کان که ی پرۆسیسه وه واوی پالن و ڕاستکردنه یانی کۆنترۆلی ته  مه ئه
کان و دیاریکردنی  خراپه  کانی پرۆسسه ھا گۆڕینی ئاراسته روه ھه.  وه بینه رووی ده پالندا ڕووبه

ر پالن  گه ئه.  وه کرتهپراکتیک ب تی به ندایه تی و چه چۆنایه  ی پالن به وه ی دروست بۆ ئه ئاراسته
کاتی   کرێ له یشت ئیتر ده گه نجام نه ئه  کانی خۆیدا به کاته  بوو یان له کی ھه یه نادروسته

  .ی دروستی بۆ دیاریبکرت دروستدا ئاراسته

Act: 

ن  خاوه  به  کانه و پالنه  ی نواندنی پرۆژه کانی ئینجا نۆره کان و پالنه دوای کۆتایی پرۆژه  له
.  کانیان دیاری کردووه تا کاره ره سه و له  یه تی کۆتاییان ھه سوولیه مه  ی که سانه وکه و ئه  که پرۆژه

  .دات ی خودی پالن خۆی نیشان ده شه وامی و پاراستن و گه رده تی به شدا چۆنیه ر لره ھه

 . ی میلی کاتژمره شیوه  ی له و ئاراسته  کشراوه  که ھلکاری مۆدله  وه خواره  له

  



  

 کان ستراتیژه  پرۆژه
  به  ره رن و په مای ئینفراسکچه و  بنه  نده ر به سه ییان له وه ته داھاتی نه  ن که و پرۆژانه ئهکو ووتمان  روه ھه 

موو  هھ  ن له ده گا ده کۆمه  به  شه ن و گه ده یی ده وه ته رزی نه یی و قازانجی به وه ته ئاسایشی نه
کانی  نه موو الیه ڵ بکرت و ھه گه یان له ه ن و درژخایان مامه الیه مه ب ھه ده  م پرۆژانه ئه. کاندا یدانه مه

زانستی   کان به بردنی پرۆژه ڕوه ی میسۆد و کارکردنی به گوره  بکرن و پالنیان بۆ دابنرت و به  دراسه
  . رچاوبت ندی بیاردانیان دیار و به کان و ناوه هکانی پرۆسیس تیه و لپرسراویه بکرتبۆکاری 

ب کۆنترۆڵ بکرت  کانی ده نه موو الیه ھه و له  یه تی زۆری ھه یه کۆنترۆکی کۆمه  م پرۆژانه تی ئه چۆنایه
و چاککردنی  وه کان و نوکردنه پرۆژه  دان به ره دان و په شه کی تر گه الیه له. کان بپارزرین و زانیاریه

بگرن و  ھه  تیه م لپرسراویه ب ئه کان ده پرۆسسه  له  لپرسراوهنی  بت و الیه ب ھه وامی ده رده هب
  وه ک لپرسراوان تووشی لپرسینه ر جیاوازیه ھه .بت ر ھه سه تی کۆنترۆلی خۆی به یه چاودری کۆمه

   . که تی پرۆژه یه ی کۆمه هچوارچو  له تن ش شایانی خه که وتنی پرۆژه رکه سه کات و به ده

  :بین  ماوه

  کان و پرۆژه تی پرۆسسه بردن و لپرسراویه ڕوه پرۆگرامی به  ندێ بیر له ران ھه کرێ خونه ده
کانی  م میسۆد و جۆره واقع و ئهزانست و نوان   راووردک له و به  وه نه کوردستان  بکه  کان له ستراتیژیه

و   ڕوه  چنه کان چۆن ده کرێ ببینین کاره ئینجا ده. ن بکه کوردستان  له کانی پراکتیکه  ته زعیه کان و وه پرۆژه
  دان به شه زراندن و گه تی دامه کان و چۆنیه تی پرۆسسه کان و لپرسراویه کانی پرۆژه کان و پالنه ئامانجه

ریزی و  رنامه به  ان زۆر دوورن لهی  وهڕ  چته و درژخایان ده نه الیه مه ھه  ری ووت به کچه ئینفراسته
    .ی دروستی بۆ بکرت وه کرێ لکۆینه و ده  کو پرسیاره به  حوکم نیه  مه ئه.  زانستی  کارکردن به
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