དཔྱད་རྩོམ་འབྩོད་བསྐུལ་གྱི་གསལ་བརྡ།
རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞྩོན་ནུའྱི་བྩོད་རྱིག་པའྱི་གྩོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་ཨུ་རུ་སུའྱི་གྩོང་ཁེར་སན་པྱི་ཏྱི་པྩོག་ཏུ་སྱི་ལྩོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ཚེས་༣ ནས་༧ བར་
ཚོགས་གཏན་འཁེལ་བས། ཚོགས་ཐེངས་འདྱིར་ཞུགས་འདྩོད་སྩོབ་མ་མཁས་དབང་རྣམ་པས་རང་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་སྱིང་དྩོན་ཡྱིག་འབྲུ་༣༠༠
ལས་མ་མང་བ་ཞྱིག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྩོབ་འགྱིམས་ལྩོ་རྒྱུས་མདྩོར་བསྡུས་དང་བཅས་བསྐུར་གནང་ཡྩོང་བའྱི་འབྩོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།
དེབ་སེལ་བེད་སྟངས།
ཚོགས་ཞུགས་དེབ་སེལ་སྱི་ལྩོ་༢༠༡༧
ཟླ་༦
ཚེས་༡
ནས་
“EasyChair”
དྲ་ཚིགས་
“https://easychair.org/conferences/?conf=isyt2018” འདྱི་བརྒྱུད་འགྩོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ། ཐྩོག་མར་ཁེད་ཉྱིད་ནས་
“EasyChair”ཞེས་པར་སེར་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཁ་བང་གསར་པ་ཞྱིག་ཐྩོ་འགྩོད་གནང་དགྩོས། དེ་སྟེང་རང་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་སྱིང་དྩོན་དང་སྩོབ་
འགྱིམས་ལྩོ་རྒྱུས་མཉམ་སྦྱར་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་དེབ་སེལ་བེད་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟྩོན་རྒྱས་པ་དྲ་ལམ་དེར་
“http://isyt.org/HowtosubmitISYT2018.pdf”གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ། ཚོགས་ཞུགས་པ་སུ་རུང་ལ་དྲ་ཚིགས་ཁ་བང་སྩོན་ནས་
ཡྩོད་ན་དྲ་བང་གསར་བཟྩོ་མྱི་དགྩོས་པར་དེ་ག་རང་དུ་དཔྱད་རྩོམ་དང་ལྩོ་རྒྱུས་སྩོགས་མཉམ་སྦྱར་དང་བསྒྱུར་བཅྩོས་གནང་འཐུས།
སྱི་ལྩོ་༢༠༡༧ ཟླ་༨ ཚེས་༡ འགངས་མེད་ཁེད་རྣམ་པས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱུས་དང་དཔྱད་རྩོམ་སྱིང་དྩོན་ངེས་པར་དུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཚར་
དགྩོས། དཔྱད་རྩོམ་སྱིང་དྩོན་དེ་ནང་ཡྱིག་འབྲུ་༣༠༠ ལས་བརྒལ་ཚེ་སན་ཞུ་རྱི་མེད་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་གནང་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ།
དཔྱད་རྩོམ་སྱིང་དྩོན་དེ་དག་གྩོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཚགས་ངང་དཔྱད་བསྡུར་གནང་རེས་ཚོགས་བཅར་བ་སུ་དང་སུ་ཚོགས་འདུར་
ཕེབས་ཐུབ་མྱིན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མགྩོན་བརྡ་དེ་སྱི་ལྩོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༡ ཚེས་འགྩོ་འགངས་མེད་འབུལ་ངེས་ཡྱིན།
སན་ཞུ་བའྱི་དགྩོས་ངེས་ཆ་རེན་ནྱི།
ཀ༽
ཁ༽

འབུམ་རམས་པའྱི་ཕྱག་འཁེར་ཐྩོབ་ནས་ལྩོ་ངྩོ་དྲུག་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་དང་།ཡང་ན།
སྩོབ་གྲྭ་ཆེན་མྩོའྱི་གཞུང་ཞབས་ལས་བེད་ཀྱི་གྩོ་གནས་ཐྩོབ་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ཧྱིལ་པྩོ་དྲུག་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་ཞྱིག་དགྩོས་ངེས་ཡྱིན།

གལ་ཏེ་གྩོང་འཁྩོད་ཆ་རེན་རྣམས་ཁ་གསལ་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཁེད་རང་ལ་འབེལ་མེད་ལྟར་གཟྱིགས་ཚེ་འདྱི་གར་གྩོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡྱིག་
འབེལ་ངེས་པར་དུ་གནང་རྩོགས། ཡང་གལ་ཏེ་ཁེད་རང་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་(MA)སྩོབ་གཉེར་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཚེ་རང་གྱི་སྩོབ་
སྟྩོན་པ་དགེ་རྒན་ཆེན་མྩོའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཕྱག་བྱིས་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་མཉམ་འབུལ་གནང་དགྩོས།
ཚོགས་བཅར་བ།
ཚོགས་འདུ་འདྱིར་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མས་དཔྱད་རྩོམ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་སྩོག་སྦྱང་གནང་དགྩོས་པ་དང་། དཔྱད་རྩོམ་དེ་དབྱིན་བྩོད་སྐད་
གང་རུང་ཐྩོག་གཏམ་བཤད་གནང་ཆྩོག གཏམ་བཤད་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢༠དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་སྐར་མ་༡༠ བཅས་ཁྩོན་བསྩོམས་ཆུ་ཚོད་
ཕྱེད་ཀ་ནང་མཇུག་བསྱིལ་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ།

སྩོག་སྦྱང་ཞུ་རྒྱུའྱི་དཔྱད་རྩོམ་རྣམས་དྩོ་བདག་རང་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་དངྩོས་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་དཔྱད་གཞྱི་ངྩོ་མར་འབེལ་ནས་དཔྱད་པའྱི་
རྩོམ་འབས་ཡྱིན་དགྩོས་པ་ལས། དེ་སྩོན་འཚོགས་འདུ་གཞན་དུ་སྩོག་སྦྱང་ཟྱིན་པའམ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཟྱིན་པའྱི་དཔྱད་རྩོམ་རྱིགས་ཚོགས་འདུ་
འདྱིར་བསར་དུ་སྩོག་སྦྱང་བེད་མྱི་ཆྩོག
སྱི་ལྩོ་༢༠༡༨ ཚོགས་ཐེངས་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་བྩོད་དང་ལྩོ་ཨེ་ཤྱི་ཡ་ནས་ཡྱིན་པ་བྩོད་རྱིགས་ཚོགས་བཅར་བ་ཉུང་ཤས་ལ་མ་གཏྩོགས་
ཚོགས་བཞུགས་འགྩོ་གྩོན་མཐུན་རེན་བསྒྲུབ་འཆར་མྱི་ཐུབ་པས། ཚོགས་བཅར་བ་སུ་རུང་ལ་ངེས་པར་དུ་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོད་ཚེ་འདྱི་གར་བརྡ་
ལན་ཁ་གསལ་གནང་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ།
ཚོགས་འདུར་ཟུར་ཉན་པ།
ཚོགས་འདུའྱི་ཟུར་ཉན་པའྱི་ས་དམྱིགས་ཉུང་ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་གླ་ཉུང་ངུའྱི་ཐྩོག་འབུལ་ལམ་ཞུ་འཆར་ཡྩོད་པས། བཞུགས་འདྩོད་ཡྩོད་རྱིགས་
ནས་སྩོབ་འགྱིམས་ལྩོ་རྒྱུས་དང་མྱི་ཚེའྱི་ལྩོ་རྒྱུས་མདྩོར་བསྡུས་ཤྱིག་བསྐུར་གནང་ཡྩོང་བ་ཞུ།
མཐའ་དྩོན་དུ། ཚོགས་འདུ་གྩོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁེད་རྣམ་པས་དཔྱད་རྩོམ་སྱིང་དྩོན་འབུལ་ལམ་ཡྩོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་དང་། སང་ལྩོ་གྩོང་ཁེར་
སན་པྱི་ཏྱི་པྩོག་ཏུ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་དྩོགས་དྲྱི་དང་གསལ་བཤད་འཕར་མ་དགྩོས་ཚེ་གླྩོག་འཕྱིན་ཁ་བང་
isyt2018@spbu.ru འདྱི་ཐྩོག་འབེལ་བ་གནང་རྩོགས་ཞུ་རྒྱུ།
སྱི་ལྩོ་༢༠༡༨ སན་པྱི་ཏྱི་པྩོག་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞྩོན་ནུའྱི་བྩོད་རྱིག་པའྱི་གྩོས་ཚོགས་ཀྱི་གྩོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས།

CALL FOR PAPERS
The fifth meeting of the International Seminar of Young Tibetologists will be held in SaintPetersburg, Russia, from the 3rd to the 7th of September, 2018. The conveners of the Seminar
invite you to submit your abstract (max. 300 words) and CV.
REGISTRATION PROCESS:
Registration on the EasyChair website will be possible from June 1 st 2017
https://easychair.org/conferences/?conf=isyt2018). You will first need to create an EasyChair
account in order to submit your abstract and CV. Instructions for this can be found on the ISYT
website (http://isyt.org/HowtosubmitISYT2018.pdf). Those participants who previously had an
EasyChair account can update the account information, if necessary, and use it for the ISYT
2018 registration.
The deadline for submitting your CV and abstract is the 1st of August, 2017. Please note that
abstracts which exceed 300 words will not be taken into consideration.
Your submission will undergo a thorough review process, after which the conveners will notify
you of the outcome. You will receive this notification by email by the beginning of November
2017.

REQUIRED QUALIFICATIONS:
a)
b)

No more than six years should have passed since finishing your final degree, or
No more than six years should have passed since your first academic appointment.

If these guidelines are unclear in any way, or not applicable to your situation, please do not
hesitate to contact us. Masters students, who, at the time of the Seminar, will have graduated, are
required to provide a letter of recommendation from their supervisor.
PARTICIPANTS:
Participants are generally required to present a paper. Papers will be subjected to a time limit of
30 minutes (including 10 minutes for questions) and may be presented in English or Tibetan.
All papers should present the results of original research, and should be based on the use of
primary sources. Participants should not present papers that have been given at other conferences
or published elsewhere.
We regret to inform you that we will probably only be able to support a very limited number of
Tibetan applicants from the PRC and South Asia. Please let us know if you think you will need
funding for your participation in the ISYT 2018 conference.
OBSERVERS:
We will be accepting a limited number of observers (reduced fee). If interested, please email us,
providing a short biography and a CV.
We are looking forward to receiving your abstract, and welcoming you to Saint-Petersburg!
If you have any questions please contact us via isyt2018@spbu.ru.

The organising committee of ISYT 2018 Saint-Petersburg

