
 بهتهواوەتی به�م ئهرکهکه، لهئهستۆگرتنی بۆ نهبێت بهرپرس راستهوخۆ کهسه ئهو لهوانهيه ا بهکارخهرانی کالسی
 دەگرێت: لهخۆ خوارەوە الی ئهمانهی ئهمهش .رێنماييهکانهوە و داواکاری به پاپهندبوونيان له بهرپرسن

 دزە لێوەی نهوتهکه که شوينهی ئهو دۆزينهوەی زيادپڕبوون، له رێگهگرتن رژان، له رێگهگرتن لهسهر گشتی زانياری •
 گومان ئهگهر ياخود رژان دەربارەی راپۆرت بهرزکردنهوەی (ئيمێرجنسی)، لهناکاو و�می ژەنگ، له رێگهگرتن دەکات،
 مهرجهکانی داواکاريهکان، دارايی، بهرپرسيارێتی مهرجهکانی دۆکۆمێنتکردنی به بهرههم، گونجانی رژان، له کردن

  .کاتی و ههميشهيی داخستنی
 کهسهکان و سهرچاوەکان بهرێوەبردنی •
 کارکردن ئهرکهکانی دانانانی •
 ههبێت درووستی برياردانی توانای •

 
 تهواوکرابێت مهرجهکان بهگوێرەی خوارەوە کارانهی ئهم که لهوەی دڵنيابێتهوە دەبێت ا کالسی بهکارخهری ههروەها

 راهێنرابن شايسته کهسانی •
 ژێرزەمين عهمبارکردنی تانکی سيستهمی له درووست چاکسازی کاری ئهنجامدانی •
 بپارێزيت تۆمارەکان ههموو کۆپی بتهوێ لهوانهيه رێکی، به تۆمارەکان هێشتنهوەی •
 رووبدات دزەکردنهوە و رژان بههۆی که لهناکاو بارێکی ههموو بۆ درووست و�می •

 
 شياو کهسی ئاگادارکردنهوەی تۆمارەکان، پاراستنی چاککردنهوە، رۆژانه، کاری راپهڕاندنی له بهرپرسه ب کالسی بهکارخهری

 له: دلنيابوونه و بهردەواميدان و چاودێريکردن ئهرکيان گشتی به .ههبوو چاککردنهوە به پيويستی ئهگهر
 .جێبهجێکراوە راپۆرت بهرزکردنهوەی و تۆمارەکان پاراستنی رژان، دۆزينهوەی ميتۆدی مهرجهکانی •
 .جێبهجێکراوە راپۆرت بهرزکردنهوەی تۆمار، پاراستنی رژان، له رێگهگرتن کهلوپهلی مهرجهکانی •
 .گونجاون کارکردندا مهرجهکانی لهگهڵ کهلوپهلهکان ههموو •
 و دزەکردن بههۆی که بکهن لهناکاودا باری لهگهڵ مامهڵه چاکی به ئهوەی بۆ بکرێت شياو کهسانی به راهێنان •

 .روودەدات ژێرزيمينهوە عهمبارکردنی تانکی سيستهمی له رژان
 

 بهکارخهری کهسه ئهو دەبێت النيکهم داندرا، لهسهر کهسێکی چهند يان کهسێکی )UST( سيستهمی ئهگهر
 که دابنرێت شوێنه لهو دەبێت بهکارهێنان رێنمايی نيشانهو .بهکارخرا ئامێرەکه ههرکاتێک بێت C کالسی
 .بيبينێت ئاساييدا کارکردنی لهکاتی C کالسی بهکارخهری دەکرێت پێشبينی

 
 بگرێت: خۆ له خوارەوە الی ئهمانهی دەبێت کهمهوە، بهاليهنی

 
 بۆی ئاستهی زياترلهو پربوون ياخود رژان لهگهڵ مامهڵهکردن له فهرمانبهرەکه رۆلێ .1

 .دانراوە
 

 ههروەها ورياکردنهوە، ئاگادارکردنهوە، کرداری لهگهڵ مامهڵهکردن رێنمايی .2
 .نهوت دزەکردنی دياريکردنی له مامهڵهکردن بۆ توانرا) (ئهگهر هاوکاری وەرگرتنی

 
 چاودێريکردنی و لهناکاو باری له دەبێت که کهسهی ئهو ناونيشانی ژمارەو و ناو .3

 .بکرێتهوە ئاگادار کهلوپهلهکاان مهترسی
 

 .ناوخۆيی ئيمێرجنسی ژمارە .4
 

 نهخوازراو رووداوێکی ههر له سهالمهتی پاراستنی بۆ رێنمايی .5


