سەنتەری هەندرێن بۆ زمان و توێژینەوەی كەلتوری /زانكۆی سۆران
كۆنفڕانسی زانستیی نێودەوڵەتی سەنتەرى هەندرێن تایبەت بە مێژوو و
كەلتوری ڕواندز
لەژێر ناونیشانی

(ڕواندز و پێگەیێكی ژیاری بەدەوڵەتبوون لەمێژووی كورددا)
ڕۆژانى ()٠٢٩٢/٥/٠٢-٩١
بایەخ و گرنگی كۆنفڕانس
زانکۆ وەک واوەودێکي توێژیىًوەى زاوستي و ئًکادیمي ،بًپێویستي دەزاوێت لًگًڵ
پێویستییًکاوي کۆمًڵگادا ًٌماًٌوگي بکات و پێداویستییًکاویان لً ڕووى زاوستي و
مًعریفییًوە پڕ بکاتًوە .ڕواودز وەک یًکێک لً ضارۆچکً دێریىًکاوي کوردستان ،لً زۆر
الیًوًوە خاوەن پێگًیًکي تایبًتي خۆیًتي ،بًتایبًتي لً ڕووی مێژوویي و کًلتوورییًوە
بایًخێكی تایبًتی خۆی ًٌیً ،بًمًش زاوکۆى سۆان بًئًرکي خۆى دەزاوێت ،وەک ئاماوجێک
کار بۆ ئًوجامداوي توێژیىًوەى ئًو الیًوً کًلتوری و مێژووییً لً چوارچێوەى کۆوفڕاوسێکدا
بکات.
تا ئێستا ئًم واوچًیً بًٌۆی ئًو تایبًتمًودییًی ًٌیًتی ،وًبۆتً ئاماوجی توێژیىًويی زاوستی،
بۆیً ئًم کۆوفڕاوسً ًٌوڵێکي زاوستي گروگً و كًلێىێكی پێویست لً بۆضایی بوارى کًلتورى
و مێژووییًوە پڕديكاتًوي ،دواجار ئًرضیفێكی گروگی زاوستیص ،ويك ديستكًوتی زاوكۆی
سۆران بًٌاوكاری توێژيران ،پێطكًش بًم ضارۆچکًیً ديكرێت.

ئامانجی كۆنفڕانس
 بهپێی پالن و تهوهرهكانی توێژینهوهی كۆنفڕانس ،تایبهتمهندی كهلتوری و مێژوویی
ناوچهكه بهشێوهیهكی گشتگیر و ههمهالیهن لهچوارچێوهی كاری ئهكادیمی دهنووسرێتهوه.
 جهختكردن لهسهر الیهنه پهراوێزخراوهكانی كهلتوری و مێژوویی ناوچهكه ،لهچوارچێوهی
تهوهرهكانی كۆنفڕانسهكهدا زۆر الیهنی شاراوه و نادیارى كهلتوری و مێژوویی ناوچهكه
دەردەکهوێت.
 ڕاستكردنهوهی بیروبۆچوونه نازانستییهكان و ههوڵه تاكهكهسییهكان بۆ نووسینهوه و
قسهكردن لهسهر مێژوو و كهلتوری ناوچهكه ،وهك ڕێبهری كردنی خوێنهری كورد ڕۆڵی
نهرێنیان ههبووه.
 بهپێی تایبهتمهندی و ههلومهرجی مێژوویی و ڕۆشنبیری ناوچهكه ،لهچوارچێوهی
تهوهرهكاندا گریمانهی ئهوه دهكرێت ،زۆر پێشنیاز و ڕاسپارده و ڕاستكردنهوهی ههڵهی
مێژوویی ،ببنه خهرمانهی كۆنفڕانسه زانستییهكه.

تەوەرەكانی كۆنفڕانس
تەوەرەی یەكەم :ڕواندز له سهرچاوە مێژووییهكانی ههزارەی یهكهمی پێش زایین

تەوەرەی دووەم :ڕواندز له دیدی ڕۆژههاڵتناسانهوە
تەوەرەی سێیەم :ڕواندز لهسهردەمی میرنشینی سۆران و فهرمانڕەوای عوسمانییهكاندا
تەوەرەی چوارەم :كهسایهتییهكانی ڕواندز له نیوەی یهكهمی سهدەی بیستهمدا
تەوەرەی پێنجەم :ڕواندز له ملمالنێی داگیركاریی سهرەتای سهدەی بیستهمدا (ڕووس-
ئینگلیز -تورك)
تەوەرەی شەشەم :كاری مهیدانی شوێنهوارەكانی ڕواندز
تەوەرەی حەفتەم :الیهنی كۆمهاڵیهتی و زمان و ڕۆشنبیری و كهلتوری ڕواندز
تەوەرەی هەشتەم :جوگرافیای شاری ڕواندز لهسهردەمی پاشای گهورەدا

مەرجەكانی پەسەندكردنی توێژینەوه
 توێژیىًوەکً ًٌموو مًرجێكی توێژیىًويی زاوستی لًخۆبگرێت. توێژیىًويكً باڵووًكرابێتًوي و پێطتر بۆ ٌیچ ضوێىێكی باڵوكردوًوي وًوێردرابێت ،یانڕيتكرابێتًوي.
 -توێژیىًويكً لًچوارچێويی تًويريكاوی كۆوفڕاوسًكً دەروًچێت.

تێبینی:







توێژیىًوي بًزماوي كوردی ( یووی كورد) و فۆوتي  ٤٧بىووسرێت.
ژمارەى الپًڕەکاوي توێژیىًوەکان لً  ٥٨الپًڕە زیاتر وًبێت.
واوویطاوی توێژیىًوي و واوى توێژير ويك (پلًی زاوستی ،پۆست ،زاوكۆ ،ئیمًیل و
تًلًفۆن) لً الپًڕەی یًكًمی توێژیىًويکً بىووسرێه.
زماوی توێژیىًويكان (كوردی و عًريبی و ئیىگلیسی)یً .ئًو توێژیىًواوًى بً زماوی
عًريبی و ئیىگلیسى دەوووسرێه ،پێویستً پوختًی زماوي كوردییان ًٌبێت.
لًگًڵ واردوي پوختًى توێژیىًوەدا ،پێویستً پوختًى ژیاوىامًى کًسي ( )CVو
وێىًیًکي توێژەر بىێردرێت.
كۆوفڕاوس میواوداری و ماوًوي لً ڕۆژاوی كۆوفڕاوسدا ديخاتً ئًستۆی خۆی.

كاتوكانی ڕێكخستنی كۆنفڕانس
• ديستپێكی ڕاگًیاودوی كۆوفڕاوس ٥١٤٩/٤/٤٧
• دواییه مۆڵًتی واردوی پوختًی توێژیىًوي ٥١٤٩/٥/٤٧
• دواییه مۆڵًتي واردوی توێژیىًوەکان ٥١٤٩/٨/٥
• پًسًودكردوی توێژیىًوەکان ٥١٤٩/٨/٤١
• كاتی بًڕێويچوووی كۆوفڕاوس ٥١٤٩/٨/٥١-٤١
بۆ پویوهنذی و ناردنى توێژینووەکانتان
١٩٩٥٩٧٦٩٥٩
١٧٨١٧٧٤١٧٦٥
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