
BÎRNAMEYA HÎNBÛNA LI KAR 

BO RÊBERÊN CIHÊ KAR
Bîrname piştgirî dide bernamedanîna kariyera xwendekar, bidestxistina jêhatîbûn,  

rêberî û piştgirî, û herwiha bertek ji xwendekar re di derbarê pêşkeftin  
û gihîştina armancên li cihê xebatê de.

Nîşandana jêhatîbûn û nirxandina şarezatiyê ne beşek ji bîrnameyê ye.  
Bernameya diyarkirinê tê behskirin daku eger hewce be were kirin.
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PEYDAKIRINA  
ŞAREZATIYÊ

GIHÎŞTINA  
ARMANCÊN  
ŞAREZATIYÊ 

Û BERNAMEYA 
PÊŞEROJÊ

BERNAMEDANÎN • Peyman 
• Bingehên dîplomê
• Pêdiviyên şarezatiyên 

pîşeyî
• bernamedanîna kariyerê

• HOKS 
• Bertek li ser pêşkeftina şarezatiyê
• Rêberî û piştgirî
• Pêdeçûn

• Bertek
• bernamedanîna kariyerê
• Bo pêşandanê amade ye

• Hilbijartina cihê kar
• HOKS 
• Wezîfeyên sereke
• Piştgirî û rêberî
• Têkilîdanîn



Bo civata xebatê li ser 
encamên xwendekar li cihê 
kar bêje

BAŞ

AGAHDARÎ

 Li gel xwendekar û mamoste 
li cihê kar fêrbûnê bername 
deynin

BAŞ

AGAHDARÎ

Bi xwendekar û mamoste re, 
karên temrînî bi nav bikin û 
wan rêz bikin

BAŞ

AGAHDARÎ

Li gel mamoste û xwendekar 
peymana perwerdehiyê 
an şagirtiyê diyar bikin û 
peymanê qebûl bikin *

BAŞ

AGAHDARÎ

Mijarên bi ewlehiya kar ve 
girêdayî piştrast bike *

BAŞ

AGAHDARÎ

Bi xwendekar û mamoste re, 
rêberî û piştgirîya pêwîst plan 
bikin

BAŞ

AGAHDARÎ

Mamoste dê danasînê bide te 
bingeh û nirxandina derecê 
û meriv çawa wekî çavdêriya 
cihê kar tevdigere.

BAŞ

AGAHDARÎ

Bi xwendekar û mamoste 
re Bi hevkarî armancên 
bernameya pêşkeftina 
jêhatiya kesane derbas bikin *

BAŞ

AGAHDARÎ

Têkilîdanê li hev bikin
BAŞ

AGAHDARÎ

BERNAMEDANÎN



RÊNÎŞANDAN Û DAYÎNA 
BERTEK LI SER PÊŞKEFTINA 
ŞAREZATIYÊ AGAHDARÎ

* BI QANÛNA 531/2017 
VE GIRÊDAYÎ YE QANÛNA 
PERWERDEHIYA PÎŞEYÎ

BAŞ

Rêkar û qaîdeyên cihê kar nas 
bikin 

Bi ewlehiya kar re xwe nas bikin 
*

Bi hevkarî têrî û piralîtiya karên 
temrînî gotûbêj bikin 

Rêbertî, bertek bidin û bistînin *

Tedbîrên piştgiriyê yên lihevhatî 
pêk bînin

Xwendevan teşwîq bikin ku 
hînbûna xwe binirxîne

Bi mamoste re hevkariyê bikin û 
hewcedariya nûvekirina HOKS 
ragihînin *

Pêşkeftina li gorî HOKS 
bişopînin *

Rewşên xuyangê yên gengaz 
nas bikin

Wekî ku lihevhatî di têkiliyê de 
bimînin
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GIHÎŞTINA ARMANCÊN 
JÊHATÎ Û RÊBERIYA KARIYERÊ AGAHDARÎ BAŞ

Gotûbêj bikin ka wergirtina 
şarezatiyê çawa serketî bûye 

Li ser pêşkeftin û bidestxistina 
armancên şarezatiyê gotûbêj 
bikin û bertek bidin *

Bi hevkarî kariyera û / an 
pêşkeftina di pîşeyê de gotûbêj 
bikin

Amadekariya bo pêşandanê 
gotûbêj bikin 

Piştgiriya amadekirina 
xwendekar bo diyarkirinê

Bertek bidin pêşkêşkerên 
perwerdeyê 

Alîkariya pêşxistina perwerdeya 
li cihê kar bikin
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