
  !دخوش آمدي) آرکيالوجی(به ششمين کانگره جهانی باستان شناسی 
 

ره جهانی آرکيالوجی در گکميته انتظامی برای استقبال مشا به کان
.  چشم به راه ميباشد2008 جوالی سال 4 جون الی 29آيرليند بتاريخ 

وبن، در جنوب داه کاجل گرام اکادميديک عبارت از دانشگ پرومرکزیحمل 
( طوريکه در ويب سايت ما . وبلن، ميباشددمرکز شهر 

6-wac/ie.ucd.www://http ( مالحظه کرده ميتوانيد، ما دارای
که اشرتاک ميباشيم ون گوناگرامهای دلچسپ و دارای موضوعات گپرو

تاريخ انتها حتويل مقاله ها و  .ريندگکنندگان ميتواند در آن سهم 
برای آنکه مقاله يا پوسرت خود را .  ميباشد2008 فربری سال 22پوسرتها 

 Submit حتويل کنيد، لطفًا از فورمه الکرتونيکی در صفحه حتويل پرپوزل
Proposals ان را شديدًا گکنند -ما اشرتاک. ويب سايت استفاده منائيد

 .تشويق مينمائيم تا پرپوزل های خود هرچی زودتر تسليم منايند
 
. ره در ويب سايت داده شده استگدر کان) اشرتاک(قدار پول ثبت نام م

ره جهاني گ که تا هنوز اعضای کان راانگما آن مجله اشرتاک کنند
 شديدًا تشويق مينمائيم که اخذ عضويت ،نيستند (WAC)  باستان شناسی

را مورد مالحظه قرار دهند، زيرا مقدار پول اشرتاک برای آهنائيکه 
مشا . د نسبت به آهنائيکه عضويت ندارند خيلی کم ميباشدعضويت دارن

نرتنيت) WAC(ميتوانيد عضويت ريق از   را
php.join/site/org.worldarchaeologicalcongress://http  بدست آريد.  

  ط ا 

ی گواهد اين کانفرانس تا حد ممکن منايندکه ميخ WAC در تطابق با هدف
جهاني داشته باشد، ما خورسندمي که به مشا اعالن دارمي اينکه ما ارائه 
کننده راجسرتيشن و اقامت جمانی ميباشم، مهراه با مصارف سفری برای 

 و يا آهنائيکه مربوط به ضعيف دارند،اقتصاد که  ممالک در WAC اعضای
ويب   Grants   فورمه محايه سفری در اعاناتلطفًا به. اقوام بومی اند

 .مراجعه منائيد WAC6-wac/ie.ucd.www://http -  6سايت
 

رفت، بشمول گره تعداد از منايش ها و تظاهرها صورت خواهد گدوران کان
و  Materials مترييلس  Abhar agus Meon وس موئنگاهبار ا

 اکتشاف و جتليل رابطه بني هنر و گ، و يک منايش بزرMentalitiesييتمينتل
 جوالی يک سفر 2به روز چهارشنبه .  رددگذار ميگباستان شناسي ب

 اجازه ديدار  کنندگانرفت، که به اشرتاکگره صورت خواهد گکان-دوران
ره اشرتاک گمرياث غنی باستان آيرلند خواهد داد، مهچنان بعد از کان

برعالوه، .  ريندگميتوانند که در سفرهای آرکيالوجيکل سهم ان گکنند
رام اجتماعی را به پيش ميربد که مورد پسند مهه قرار گره يک پروگکان

 .رفتگخواهد 
 

 رام اکادميک لطفًا به اين آدرسگبرای سواالت مربوط به پرو
ie.ucd@programme6wacبرای سواالت مربوط به . ل بفرستيداميي

  راجسرتيشن، اقامت، و شروط الزم برای ويزه آيرلند لطفًا به
ie.ucd@6wac رييدگرابطه. 
 

 .ما به ديدار مشا در دوبلن چشم به راه هستيم
 WAC-6 ی کميته تنظيمیگربيل کوانی، سکرتر اکادميک، به منايندگ
 

 يخ های مهمتار
 2008 فربری 22:  پوسرت ها\تاريخ حتويل مقاله ها 

 2008 مارچ 14:  پوسرت ها\تصديق هنايی قبوليت مقاله ها 

http://www.ucd.ie/wac-6
http://%20worldarchaeologicalcongress.org/site/join.php
http://www.ucd.ie/wac-6
mailto:wac6programme@ucd.ie
mailto:wac6@ucd.ie


ضرورت ) متويل(ان که خباطر بدست آوردن فند گآن عده از اشرتاک کنند(
   ردند، بايد بهگدارند تا در زودترين فرصت مطلع 

ie.ucd@programme6wac  ريندگمتاس( 
 2008 مارچ 26قبل از : تاريخ انتهای راجسرتيشن ماقبل
 2008 مارچ 26بعد از : تاريخ انتهای راجسرتيشن ماخر

 2008اول می : تاريخ انتهای هنائی برای مهه ای منتظمني و سخن ران ها
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