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 جێبەجێکار و بەشدار الیەنى
وە نەەە ە -و زانکەەەۆو کستانەەە ان  لە الیەن زانکەەەۆا ەایەەیەەە بە هاوبەشەەەى ئەم کۆنفڕانسەەەە      

، بە جۆت ەەەە نەەەەتجەم  داەەەسوە ااتایییەکەەەان و الیەنە کاتەدڕییەکەەەان  اەکەو ەەە ە نەەەازاەک   
 .ەایەەی  زانکۆا وئەن ۆ
 

 ناونیشانی کۆنفڕانس
 

 ئاوێنەى هزر و کەلتورى ئاریدازمان و ئەدەبیاتى کوردى و فارسى لە 
 

 تەوەرەکانی کۆنفڕانس
 :ئەم  ەوەتانەا خساتەوە لەخۆاەە    کەکۆنفڕانسە 
 

 زمانــ 
 دانەوەا بی  و فەلسەفە لە زمانداەەنگ 
 وەتەدڕان لە ندسان  سانس  و چاالکى زمانیدا 
 نى لە زمانى کستاو و فاتنیداومدژوو و ب ەماکانى فەتهەنگ س 
 ونى زمانە ئاتییەکانساڵبوو هۆکاتەکانى  دکە کاتیگەتو 
 
 ئەدەبیاتــ 
 مەزهەبییەکان لە ئەاەبیا ى کستاو و فاتنیداو  ى يەەهەندە ئای 
 ەۆڵى جیهانگی و و  ەک ەلۆژیا لە ەەشەیددانى ئەاەبیا دا 
 ەەخ ەو ئەاەبى لە اەتوازەو  یۆتە نس یەکانى ەەخ ەاا 
 ئەاەبیا ى کستاو و فاتنیدا  ندسان لەون سب ەماو کاتیگەتو و کاتیگەتب 
 
 

 کات و شوێنی ئەنجامدانی کۆنفڕانس
 ٢٤/٠٤/٢٠١٨ شەەمەەند  کەو ە ە ەۆژانە ( ەۆژ اەخانەیەندە  و اە٣مەاوەا   ئەم کۆنفڕانسەە     

 کەەەۆلدژا  بااڵخەەەانەا ششەەەس    ئەنمامەەەدان  کۆنفڕانسەەەەکە (،٢٦/٠٤/٢٠١٨ ەەەاوەکس ید مشەەەەمەە 
 د .قەاڵازێ( اەب ەە یەتوەتاە
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 شوێنی مانەوە و خواردن
 ۆ( بەەەەێازەاڵ ق  نەەەەەمپەک  کەەەەانۆیییەناوخ ەشەەەەە( و بەسانخەەەەانی م ەاخەەەەانڵەبا مەەەەانۆزانک    
 .س یسدی  خساتان ەمەژ   ک انیااب ەڵەەل کات،ەتخاندە  انسڕنفۆک  تانەژ  س ەاوەوانەح
 

 مەرجەکانی توێژینەوە
اەند ات  ، یدسیس ە ەەچاوا ئەم مەتج و  هەت  س ژی ەوەیەک کە بۆ کۆنفڕانس     

 ک   :با  ددا ە  ەایییانە
 بد . فاتن  نکستاا یا ەزمان  نسونی    س ژی ەوەک .١
 س ژەت خاوەن یلە و نازناوا زانس   بد  و لە یەکدە لە اامەزتاوە حکسمییەکان یا  .٢

 س ژی ەوە کاتبکات، یاخسا  س ژەت ک  خاوەن  یەتوەتاە یا ئەهلییەکان   ایبەت بە خس  دن و
 بەتهەم و  س ژی ەوەا زانس   بد .

ئامااەنەبسوندا، یدسیس ە  لە کا    ]دبئامااە لە ەۆژان  کۆنفڕانسدا س ژەت یدسیس ە  .٣
 [.ەوونک انەوە لەباتەا هۆکاتەکەیەوە بە لیژنەا بااڵا کۆنفڕانس بدات

 .ک اون ، کە لە کۆنفڕانسدا ایاتی س ژی ەوەکان لە باتەا ئەو  ەوەتانەوە ب .٤
لەبەتئەوەو وەک   ەا بە اوو زمان  ایکە لەەەڵ بد ،یدسیس ە  س ژی ەوەکە یسخ .5

 اتو زانکۆمان باڵواەک   ەوە.ڤ س ژی ەوەیەکى زانس ى لە ەۆ
 س ژی ەوەکە یا بەشدک  لە هیچ شس  دە باڵونەک ابد ەوە و، لە هیچ کۆنفڕانسدک  ایکەاا   .٦

 یدشکەش نەک ابد .
  ژی ەوەکان نەتجەم مەتج و یدسیس ییەکان   س ژی ەوەا زانس ییان  ددابد . س اەبد   .7
ک   ، وا ە مەتج اەبە هەڵسەنگاندن  زانس   یااڵو ە نەتجەم ناونیشان و  س ژی ەوەکان  .٨

 .هەت بابە دە ند اتا بەشداتبد  لە کۆنفڕانسەکە ییەن
 ( الیەەە زیا   نەبد .٣٠ژماتەا یەەەکان   س ژی ەوە لە    .9

 مەتج و  ایبە ەەندی  نسونی    س ژی ەوەکان بە کۆمپیس ەت بەم شدسەیە بد : .١٠
 .(A4ەە بەکاتهد ان  فۆن   یسنیکستا و الیەەەا      
 .نم( لە هەت چسات الا یەەەکە٢.5ەە جدهدش         
 . نسون  اەلە اواا ناونیشانەکەوە  ەان ەوخۆ زانس   و شس    کاتک ان ەە ناوا  س ژەت و نازناوا     
 ەە یابەندبسون بە فۆن   نسونی ەکانیشەوە بەم شدسەیە بد :    

    فۆن  Unikurd Hemen  بۆ ناونیشان  نەتەک   س ژی ەوەکە١٦( بە قەباتەا ). 
     فۆنUnikurd Jinoالوەکییەکان.( بۆ ناونیشانە ١٤اتەا  ەب( بە ق 
     فۆنUnikurd Goran  بۆ نسونی   بابە ەکان   س ژی ەوەکە١٤(یش بە قەباتەا ). 

او ز  هاتڤەتا( بد  و لیس   نەتچاوەکانیش بە ەس  ەا نیس ەم  یدڕەوک او بۆ اانان  یەە .١١
 کانیان لە کۆ ای   س ژی ەوەکەاا  ۆماتبک   .ەە زبەندی  ئەلفبد  ناوا نسونەت

  ، بە هەت هۆیەک ەەزامەندی  لەنەت نەات یەک ەەوانەا کۆنفڕانس بک    وهەت  س ژی ەوە .١٢
 ەیڕات  ەوە.ابۆ خاوەنەکەا ن بد 
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 ە دیاریکراوەکانى کۆنفرانسکات
 

 د .ب س ژی ەوەکان اە( اواکا   ناتان  ٢5/٠٣/٢٠١٨ەۆژا  
 د .اەبەنەندک اوەکان ی( ەاەەیاندن   س ژی ەوە ١٠/٠٤/٢٠١٨ەۆژا  

 
بسون  ەی وە ف دا یا بۆ وەتە     زانی   یدسیس  و زیااە لە باتەا کۆنفڕانسەوە لە کا   

 :ئیەەیڵ  کۆنفڕانسەوە بک    بە ەندایدس
 Conference@uor.edu.krd  

 تەبی ا   یبسا و ەاگ ت ە( ل نۆک  یلە ئ  ینالۆئ ەاسدشەب ەس یسدی کانەوە یژ :  س  یبد 
 . دبەااها سواا کاتا ا اژۆت ندەچەل ەک  ،  اتدب  ەوەانسڕنفۆکەب

 
 پڕۆسە و چۆنیەتی هەڵسەنگاندنی توێژینەوەکان

 نەتجەم  س ژنەوەکان  کۆنفڕانس بە هەڵسەنگاندن  زانس یدا  دپەەاەب ، بەم شدسەیە:
 س ژی ەوەیەک ئەنمام  هەڵسەنگاندن  هەت  س ژی ەوەیەک اوو لە نێ اەبد ، وا ە هەت  .١

نەتە ا ئاەان ەا اوو هەڵسەنگد ەت اەک   ، ئەەەت وەاڵم  هەتاووکیان ئەت    بسو 
ئەوا وەتاەەی   ، لەو کا انەا وەاڵم  یەکدکیان ئەت    و ئەوا ایکەیان نەت    بسو بە 
زوو  ی  کات ئاەان ەا هەڵسەنگد ەتا ندیەم اەک    بۆ یەکالک انەوە و بڕیاتاان  

 کۆ ای .
 س ژی ەوانەا کە  س ژەتەکانیان یاخسا یەکدە لە  س ژەتەکان  هەڵگ ا نازناوا ئەو  .٢

 یڕۆفیسۆت(ن،  ەنیا بۆ یەک هەڵسەنگد ەت اەند ات  ، ئەەەت وەاڵمەکەا نەت    بسو بۆ 
 هەلسەنگد ەتا اووەم اەند ات  ، بە مەبەن   بڕیاتاان  کۆ ای .

سەنگاندن نسوا لە یسپۆەا وتا لیژنەا زانس    اوەکس بۆا بگسنمد  بۆ یڕۆنەا هەڵ .٣
 و شس  ە جیاوازەکان وەتاەە   .

یڕۆنەا هەڵسەنگاندنەکە لەنەت فۆەم   ایبە   اەبد ، کە  ایبەت بۆ ئەو مەبەن ە  .٤
 ئامااەک اوە.

  
 باڵوکردنەوەی توێژینەوەکان

ەۆڤاتا زانکۆمان ئەتک  باڵوک انەوەا نەتجەم ئەو  س ژی ەوانەا اەکەو  ە ئەن ۆ، کە لە 
ەۆژان  کۆنفڕانسدا یدشکەش اەک   ، وا ە مەتج  باڵوک انەوەکە ئامااەبسون   س ژەتەکە 

 و خس  دنەوەا اەبد ، نەک  ەنیا ەەزامەندی  بەشداتبسون لە کۆنفڕانس.
یدسیس ە لەنەت  س ژەتا بەشداتبسو لە ماوەا کەم   لە یەک مانگ اواا  ەواوبسون  

بۆ لیژنەا بااڵا کۆنفڕانس ب د   ەوە، لە کا    کۆنفڕانسەکە، جات ک  ایکە  س ژی ەوەکە
نەەەەاندنەوە و چاک ەک ان   دبی ییەکان لە الیەن  س ژەتەوە بۆا  باڵوناک   ەوە و 

 بەتی نیاتیە ییەکەا اەکەو  ە ئەن ۆا خۆا.
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