
 سەنتەری هەندرێن بۆ زمان و توێژینەوەی كەلتوری/ زانكۆی سۆران

تایبەت  بە مێژوو و  سەنتەرى هەندرێن كۆنفڕانسی زانستیی نێودەوڵەتی
 كەلتوری ڕواندز

 لەژێر ناونیشانی

 )ڕواندز و پێگەیێكی ژیاری بەدەوڵەتبوون لەمێژووی كورددا(

 (٠٢/٥/٠٢٩٢-٩١ڕۆژانى )

 خ و گرنگی كۆنفڕانس بایە

وەک واوەودێکي توێژیىًوەى زاوستي و ئًکادیمي، بًپێویستي دەزاوێت لًگًڵ زانکۆ 

پێویستییًکاوي کۆمًڵگادا ًٌماًٌوگي بکات و پێداویستییًکاویان لً ڕووى زاوستي و 

یًوە پڕ بکاتًوە. ڕواودز وەک یًکێک لً ضارۆچکً دێریىًکاوي کوردستان، لً زۆر یمًعریف

تایبًتي خۆیًتي، بًتایبًتي لً ڕووی مێژوویي و کًلتوورییًوە الیًوًوە خاوەن پێگًیًکي 

بًئًرکي خۆى دەزاوێت، وەک ئاماوجێک  ى سۆان، بًمًش زاوکۆ یً تی خۆی ًٌ خێكی تایبً بایً

کار بۆ ئًوجامداوي توێژیىًوەى ئًو الیًوً کًلتوری و مێژووییً لً چوارچێوەى کۆوفڕاوسێکدا 

 بکات.

ی زاوستی،  وي ئاماوجی توێژیىً  بۆتً تی، وً یً ی ًٌ ودییً تمً و تایبً ٌۆی ئً بً  یً م واوچً تا ئێستا ئً 

بۆضایی بوارى کًلتورى   لێىێكی پێویست لً وڵێکي زاوستي گروگً و  كً م کۆوفڕاوسً ًٌ ئً  بۆیً

وتی زاوكۆی  ستكً ك دي وي ،رضیفێكی گروگی زاوستیص دواجار ئً  وي، كاتً و مێژووییًوە پڕدي

 .كرێت دي  م ضارۆچکًیً ش بً ران، پێطكً ٌاوكاری توێژي بً سۆران

 ئامانجی كۆنفڕانس

 لتوری و مێژوویی  ندی كه تمه ی كۆنفڕانس، تایبه وه كانی توێژینه ره وه پێی پالن و ته به
 . وه نووسرێته كادیمی ده ی كاری ئه چوارچێوه ن له الیه مه كی گشتگیر و هه یه شێوه به  كه ناوچه

 ی  چوارچێوه ، له كه لتوری و مێژوویی ناوچه كانی كه راوێزخراوه په  نه ر الیه سه كردن لهتخ جه
  كه ناوچه ییلتوری و مێژوو كه  ىو نادیار  نی شاراوه زۆر الیه دا كه كانی كۆنفڕانسه ره وه ته

 . دەردەکهوێت

 و   وه كان بۆ نووسینه سییه كه تاكه  وڵه كان و هه نازانستییه  ی بیروبۆچوونه وه ڕاستكردنه
ری كورد ڕۆڵی  ری كردنی خوێنه  ك ڕێبه كه، وه لتوری ناوچه ر مێژوو و كه سه كردن له قسه
 . بووه رێنیان هه نه

 ی  چوارچێوه ، له كه و ڕۆشنبیری ناوچه ییرجی مێژوو مهههلوندی و  تمه پێی تایبه به
ی  ڵه ی هه وه هنو ڕاستكرد  شنیاز و ڕاسپاردهكرێت، زۆر پێ ده  وه ی ئه كاندا گریمانه ره وه ته

 .  كه زانستییه  ی كۆنفڕانسه رمانه خه  ، ببنهییمێژوو

 تەوەرەكانی كۆنفڕانس  
 نیڕواندز له سهرچاوە مێژووییهكانی ههزارەی یهكهمی پێش زای تەوەرەی یەكەم:



 ڕواندز له دیدی ڕۆژههاڵتناسانهوە  تەوەرەی دووەم:
 ڕواندز لهسهردەمی میرنشینی سۆران  و فهرمانڕەوای عوسمانییهكاندا  تەوەرەی سێیەم:

 كهسایهتییهكانی ڕواندز له نیوەی یهكهمی سهدەی بیستهمدا  تەوەرەی چوارەم:
-سهرەتای سهدەی بیستهمدا )ڕووس ییی داگیركارێڕواندز له ملمالن تەوەرەی پێنجەم:

 تورك( -ئینگلیز
 وارەكانی ڕواندز كاری مهیدانی شوێنه تەوەرەی شەشەم:
 الیهنی كۆمهاڵیهتی و زمان و ڕۆشنبیری و كهلتوری ڕواندز  تەوەرەی حەفتەم:
 ی شاری ڕواندز لهسهردەمی پاشای گهورەدا یاجوگراف تەوەرەی هەشتەم:

   وه ندكردنی توێژینە سە كانی پە رجە مە
  .خۆبگرێت ی زاوستی لً وي رجێكی توێژیىً موو مً وەکً ًٌ توێژیىً -

درابێت، یان وًوێر  وي و پێطتر بۆ ٌیچ ضوێىێكی باڵوكردوً  وي كرابێتً باڵووً  كً وي توێژیىً  -

 .  وي تكرابێتً ڕي

 .دەروًچێت  كً كاوی كۆوفڕاوسً ري وي ی تً چوارچێوي لً كً وي توێژیىً  -

 :تێبینی 
 ًبىووسرێت. ٤٧ یووی كورد( و فۆوتي )بًزماوي كوردی   وي توێژیى  

  زیاتر وًبێت. ەالپًڕ ٥٨الپًڕەکاوي توێژیىًوەکان لً ژمارەى 
 ًیل و  ی زاوستی، پۆست، زاوكۆ، ئیمً پلً)ك  ر وي و واوى توێژي  وي واوویطاوی توێژیى

 کً بىووسرێه. وي می توێژیىً كً ڕەی یً الپً  لً( فۆن لً تً

 ًبً زماوی ًىاوو توێژیىً . ئًویًبی و ئیىگلیسی( ري كان )كوردی و عً وي زماوی توێژیى  

 بێت. ًٌ ییانكوردزماوي ی  پوختً  پێویستً ى دەوووسرێه،بی و ئیىگلیس ري عً

 دالًگًڵ واردوي پوختًى توێژیىًوە( پێویستً پوختًى ژیاوىامًى کًسي ،CV و )

 ێىًیًکي توێژەر بىێردرێت. و

 ًستۆی خۆی. ئً  خاتً دي داڕۆژاوی كۆوفڕاوس  لً  وي كۆوفڕاوس میواوداری و ماو 

 كانی ڕێكخستنی كۆنفڕانس كاتو

 ٤٧/٤/٥١٤٩یاودوی كۆوفڕاوس  ستپێكی ڕاگً دي •

 ٤٧/٥/٥١٤٩  وي ی توێژیىً تی واردوی پوختً ه مۆڵًیدوای •

  ٥/٨/٥١٤٩ ه مۆڵًتي واردوی توێژیىًوەکانیدوای •

 ٤١/٨/٥١٤٩  وەکان ودكردوی توێژیىً سً پً •

  ٥١/٨/٥١٤٩-٤١ چوووی كۆوفڕاوس ڕێوي كاتی بً •

 ناردنى توێژینووەکانتانو  نذی یوه پو بۆ
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