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 ڕێنامیی نووسین بۆ توێژەران
 

 ژورناڵی کوردستان بۆ زانستە کۆمەاڵیەتییەکان
Kurdistan Journal for Social Sciences (KJSS) 

 
 KJSSبەڕێوەبەرانی 

؛ هاوکاری دەزگای نۆربێرت زانکۆی سۆران، هەرێمی کوردستان – سەرنووسەر: دوکتۆر ئیرباهیم سادیق مەالزادە -
 ئەلیاس لە ئەمسرتدام، هۆلەند.

 بەڕێوەبەری نووسین: فاتح سەعیدی، زانکۆی جۆرج ئاگۆست گۆتینگن، ئاڵامن  -
 هەڵسەنگاندنی کتێب: دوکتۆر سەباح موفیدی -

 دەستەی نووسەران:  * 
دوکتۆر موسلیح ئیروانی )زانکۆی ئەمریکی، هەرێمی )زانکۆی چەرموو، هەرێمی کوردستان(،  نیکۆال ئەرشەف شاڵیدوکتۆر 

 یا(،دوکتۆر محەمەد شەریف )زانکۆی ئێکزێتەر، بەریتان (،ەڵ باخەوان )زانکۆی ئێڤری، فەڕانسکوردستان(، دوکتۆر عاد 
  (دوکتۆر ئەیوب کەریمی )زانکۆی سۆران، هەرێمی کوردستان(، دوکتۆر حەیدەر لەشکری )زانکۆی کۆیە، هەرێمی کوردستان

 ووسین: ڕاوێژکاری ن* 
دوکتۆر  ، بەریتانیا(، CEFTUSناوەندی دوکتۆر دەنیز چفچی ) (،بەریتانیا،  وارویک پرۆفیسۆر د. دانیال جولی )زانکۆی

دوکتۆر سەعید شەمس )زانکۆی سۆران، هەرێمی کوردستان(، ، محەمەد شوانی )زانکۆی سەالحەدین، هەرێمی کوردستان(
ڕزگار قادر )زانکۆی سەالحەدین، هەرێمی  د. ۆرپرۆفیسڵتۆن، کەنەدا(، ر جەعفەر شێخولئیسالمی )زانکۆی کا دوکتۆر

دوکتۆر جانڕۆژ یلامز کەلەس )زانکۆی  جەبار قادر )زانکۆی سەالحەدین، هەرێمی کوردستان(، پرۆفیسۆر د.کوردستان(، 
ەدزادە )زانکۆی پەیام نوری دوکتۆر حسێن محەم ،بۆرن، ئۆسرتالیا(لدوکتۆر محەمەد کەمال )زانکۆی مێ، میدڵسیکس، بەریتانیا(

 ، بریتانیا(، لیسێستەر پرۆفیسۆر د. جەیسۆن هیوس )زانکۆیسنە، ئێران(، 
 

 مەرجە گشتییەکانی وەرگرتنی وتار
 نەبوونی هەر کام لە مەرجەکان دەبێتە هۆی ئەوەی کە وتارەکان بۆ بەشی هەڵسەنگاندن ڕەوانە نەکرێن.

 زاراوەی سۆرانی یان کرمانجی نوورسابێت.( وتارەکان دەبێ بە یەکێک لە دوو ١)
وشە  ٢٥٠٠بۆ  ١٥٠٠وشە بن. بۆ بەشی هەڵسەنگاندنی کتێب دەبێ وتارەکان لە نێوان  ٧٠٠٠تا  ٥٠٠٠( وتارەکان دەبێ لە نێوان ٢)

 بن.
 .وشە تێنەپەڕێت ٢٥٠( بۆ هەر وتارێک پێویستە دوو پوختەی کوردی و ئینگلیزی ئامادە بکرێ کە هەر کامیان لە ٣)
 وشەدا بن. ٧تا  ٥( وشە کلیلییەکان بە هەر دوو زمانی کوردی و ئینگلیزی لە نێوان ٤)
می یونیکۆد بێ. جۆر و قەبارەی فۆنت و هەروەها دیزاین لە کاتی ناردنی وتارەکاندا گرنگ ە( تایپی وتارەکان دەبێ بە سیست٥)

 خۆی وتارەکان ڕێک دەخا و دیزاینیان دەکات. KJSSنییە و 
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ی ئیمەیلی توێژەر دەبێ هەروەها کرابێ.  ئاستی خوێندنئاماژە بە  کە تیایداواوی بنێرێت ەپێویستە توێژەر پرۆفایلی خۆی بەت( ٦)
. ئەگەر توێژەر لە ناوەندێکی ئاکادیمی کار دەکا دەبێ ئاماژەی پێ بکرێ و لە دەرەوەی نوورسابێت لە ژێر ناوەکەیدا بەرپرس

 خۆ پێناسە بکرێ.ئەوە پێویستە وەک توێژەری سەربە
( سەبارەت بە سیستەمی سەرچاودان )ڕێفرێنسدان(، کەڵک لە سیستەمی شیکاگۆ )شێوازی نێوان دەقی( وەردەگیرێ و لە ٧)

 کۆتایی وتارەکەدا سەرچاوەکان بەگوێرەی ئەلفوبێ دەبێ ڕیز بکرێن. 
 

 تێچووی چاپ
پارەیەک لە نووسەرەکان  ەداوای هیچ بڕ لەم قۆناغەدا هەروەها  امبەر هەموو وتارەکان چاپ دەکات،بەر بێ بە  KJSSژورناڵی 
هەڵبەت ئەگەر وتارێک زیاتر لە یەک نووسەری هەبێ،  ،هەر کام لە نووسەرەکان دەنێدرێلە گۆڤارەکە بۆ  دانەیەک ناکرێت. 

 ن دابینی دەکات.تێچووی ژورناڵەکە زانکۆی سۆرا لە گۆڤارەکە بۆ نووسەری بەرپرس ڕەوانە دەکرێت. دانەتەنیا یەک 
 

 پوختە
وشە نەبێ(. لە  ٢٥٠)زیاتر لە  لەخۆ بگرێهەر وتارێک پوختەیەکی چڕوپڕ بە هەر دوو زمانی کوردی و ئینگلیزی پێویستە 
کە ئامانجی توێژینەوە چی بووە. ئەنجامە سەرەکییەکان چی بوون و دەرەنجامی  ەدا دەبێ بەکورتی باس لەوە بکرێپوختەک

 گەیشتووە. پوختەکان دەبێ بە شێوازێکی جیاواز لە وتارەکە ئامادە بکرێن.کۆتایی بە کوێ 
 

 سەرچاوەدان
نووسەرەکان دەبێ لە دوایین ڤێرژنی شێوازی سەرچاوەدانی شیکاگۆ کەڵک وەرگرن. تکایە بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم شێوازی 

 http://www.chicagomanualofstyle.org/home.htmlسەرچاوەدانە سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکەن: 
 

 دەقسەرچاوەدانی ناو 
تکایە لەوە دڵنیا بن کە هەموو ئەو سەرچاوانەی کە لە ناو دەقەکەدا بەکار هاتوون لە لیستی سەرچاوەکانی کۆتاییدا هاتبێنت. 

 تایبەتەوەلە پوختەکەدا نابێ سەرچاوە بەکار هاتبێ. ئەنجامی چاپنەکراو و هەروەها ئەو زانیارییانەی کە لە ڕێگەی پەیوەندی 
سەرچاوەکاندا بێن، هەرچەند دەکرێ لە ناو دەقەکەدا ئاماژەیان پێ بکرێت. سەرچاوەدان بەو نابێ لە لیستی  دەکەوندەست 

کەڵک لە سیستەمی سەرچاوەدانی  KJSS سەرچاوەی کە "لە ژێر چاپدایە" بەم شێوە دەبێ کە بوترێ بۆ چاپ پەسەند کراوە.
 ناودەق وەردەگرێ کە بەگوێرەی سیستەمی شیکاگۆ بێت.

 
 لیستی سەرچاوەکان

ەرچاوەکان سەرەتا دەبێ بە شێوەی ئەلفوبێ ڕێک بخرێن و دواتر، ئەگەر پێویست بوو، لە هەناویدا بەشێوەی کامتەند ڕیز س
و هتد   cو  a ،bبکرێن. زیاتر لە یەک سەرچاوەی نووسەرێک کە لە یەک ساڵی دیاریکراودا چاپ بوو بێت، دەبێ بە پیتەکان 

 ساڵی چاپکردنی سەرچاوەکە دادەندرێن.دەستنیشان بکرین کە ئەم پیتانە لە دوای 
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 منوونەی سەرچاوەدان:
The author-date system  
In this system, sources are briefly cited in the text, usually in parentheses, by author’s last name and year of 
publication. Each in-text citation matches up with an entry in a reference list, where full bibliographic information is 
provided. 
Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa). Avoid 
citation in the abstract. Unpublished results and personal communications should not be in the reference list, but 
may be mentioned in the text. Citation of a reference as ‘in press’ implies that the item has been accepted for 
publication. 
The following examples illustrate the author-date system. Each example of a reference list entry is accompanied by 
an example of a corresponding in-text citation. For more details and many more examples, see The Chicago 
Manual of Style. 

1. Book 

Reference list entries (in alphabetical order) 
Matin, Kamran. 2013. Recasting Iranian modernity: international relations and social change. London: Routledge.  
Kreyenbroek, Philip and Khalil Jindy Rashow. 2005. God and Sheikh Adi are Perfect: Sacred Poems and Religious 
Narratives from the Yezidi Tradition, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.  

In-text citations 

(Matin 2013, 108) 
(Kreyenbroek and Rashow 2005, 49-53)  

2. Chapter or other part of an edited book 

In the reference list, include the page range for the chapter or part. In the text, cite specific pages. 

Reference list entry 

Hassanpour, Amir. 2015. “Nation and nationalism,” In Marxism and Feminism. Edited by Shahrzad Mojab, 239-
58. London: Zed Books. 
 
Vali, Abbas. 2003. “Nationalism and the Question of Origins” In Essays on the Origins of Kurdish Nationalism. 
Edited by Abbas Vali, 1-14. Costa Mesa: Mazda Publisher. 
In-text citation 

(Hassanpour 2015, 245-6) 
(Vali 2003, 3) 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html
http://sro.sussex.ac.uk/44699/


 
ی

ار
ه

بە
20

18
 

ناڵی کوردستان بۆ زانستە کۆمەاڵیەتییەکانژور   

 

4 

 
In some cases, you may want to cite the collection as a whole instead. 

Reference list entry 

Mojab, Shahrzad, ed. 2015. Marxism and Feminism. London: Zed Books. 
In-text citation 

(Mojab 2015, 245-6) 
 

3. Journal article 

In the reference list, include the page range for the whole article. In the text, cite specific page numbers. For articles 
consulted online, include a URL or the name of the database in the reference list entry. Many journal articles list a 
DOI (Digital Object Identifier). A DOI forms a permanent URL that begins https://doi.org/. This URL is 
preferable to the URL that appears in your browser’s address bar. 

Reference list entries (in alphabetical order) 

Alinia, Minoo. 2015. “On Black Feminist Thought: Thinking oppression and resistance through intersectional 
paradigm.” Ethnic and Racial Studies, 38: 13, 2334-2340. http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2015.1058492 

In-text citations 

(Alinia 2015, 2335-6) 
 
Reference List 
References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if necessary. More than 
one reference from the same author)s( in the same year must be identified by the letters “a”, “b”, “c”, etc., placed 
after the year of publication. 

 

https://www.academia.edu/15191712/Alinia_Minoo_2015_On_Black_Feminist_Thought_Thinking_oppression_and_resistance_through_intersectional_paradigm_Ethnic_and_Racial_Studies_38_13_2334-2340
https://www.academia.edu/15191712/Alinia_Minoo_2015_On_Black_Feminist_Thought_Thinking_oppression_and_resistance_through_intersectional_paradigm_Ethnic_and_Racial_Studies_38_13_2334-2340
http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2015.1058492

