بسمه تعالی

فهرست همایشها و کنفرانسهای پیش رو

مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه
معاونت پشتیبانی

آذر 96

عنوان

چهارمین همایش بینالمللی رسانهها و فرهنگی عمومی

دانشگاه/کشور انگلیس ،یورکشایر ،لیدز
محورها

رسانهها و هویت؛ رسانه و کمپینهای انتخاباتی؛ رسانه و تبعیض؛ زنان در رسانهها؛ تبعیض
رسانهای؛ رسانه و دموکراسی؛ رسانه و حقوق بشر؛ فرهنگ عمومی؛ رسانه و خاطره؛ رسانه و
تاریخ؛ تاریخ رسانه و فرهنگ عمومی؛ رسانه و دیپلماسی؛ مخاطب شناسی؛ رسانه و دین؛ رسانه

و کسبوکار؛ 
مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 24 :آذرماه 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان

 23دیماه 96

برگزاری
کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

http://www.socialsciencesandhumanites.com/ 4thinternationalconferen
ceonmediaandpopularculture

برگزار کننده

Center for Research in Social Sciences and
Humanities

عنوان
دانشگاه/کشور

هشتمین همایش بینالمللی دین و معنویت در جامعه
آمریکا ،کالیفرنیا برکلی

محورها

محور  1:بنیادهای دینی
ارزشها و آرمانهای دینی؛ مقدسات :اماکن ،روایات ،تموم فلسفههای دینی و فلسفههای
دین؛ ریشهها و منابع کالمی؛ ریشههای جهان :کیهانشناسی دینی و سکوالر؛
گزارشها از خلقت عالم در علم و دین؛ مقدرات عالم :آخرت شناسی دینی و
سکوالر؛ عقل و ایمان :همگراییها و واگراییها؛ جهتگیریهای سنتی ،مدرن و پست
مدرن نسبت به دین؛ علم و دین؛ دیدگاههای ضد دینی :الحاد ،شرک ،مادیگرایی،
سکوالریسم انبیای دینی :پیامها و مفاهیم آنها؛
تعهد دینی؛
دینداری :مقدار ،شکل ،و سطح پایبندی؛ دین و حقوق؛ دین و تجارت؛ آداب و سنن
تولد ،بلوغ ،ازدواج و مرگ؛ اخالق پزشکی و زیستی؛ انسانشناسی ،روانشناسی و
جامعهشناسی دین.
محور  2:جامعه دینی و جامعه سازی
حکومت نهادی دینی سمبل شناسی در نظر و عمل؛ آموزشوپرورش دینی و مطالعات دین :
مدارس دینمحور و دین در مدارس عمومی :دین در هویتهای قومی ،نژادی و ملی؛
جماعات دینی؛ رسانهها در خدمت پیامهای مذهبی؛ تبشیر و استبصار؛ مناسک و عبادات؛
نماز ،خلوت ،و مدیتیشن؛ مدیتیشن درمانی؛ راههای زندگی در دین و اعمال در این دنیا؛
زیارت ،گردشگری ،و در جستجوی معنای معنوی رهبری دینی
محور  3:اشتراکات و اختالفات دینی
مطالعات تطبیقی دین؛ توحید ،شرک ،و ادیان شرکآلود؛ معنویتهای بومی یا ملت
نخستین؛ هارمونی ادیان؛ گفتگوی بین ادیان؛ تنوع دینی ،تسامح ،و فهم؛ ادیان و
جهانیسازی؛ نیروهای گریز از مرکز و همگرا :تفاوت و وابستگی متقابل؛ فرقهگرایی :
گرایشها به شکافت و بازترکیبی؛ قرائتهای ادبی از متون مقدس؛
دین ،هویت و قومیت؛ آموزش بین دینی؛ دولت ملت و استثناگرایی دینی؛ تعلقات دوگانه
دینی؛ وحدتگرایی؛ گفتگوی بین ادیان و سازمانهای بینالمللی مرتبط

محور  4:سیاست دین
دین در سیاست و سیاستهای دین؛ مدرنیته و چارچوبهای دینی؛ آزادی دینی در دول
سکوالر؛ روحانیون و دولت؛ سیاست ،جامعه و دین در دولتهای با تعریف دینی؛
اقلیتهای دینی و دولت دستورالعملهای اجتماعی برای دین :پایداری .عدالت ،صلح
جنسیت ،تمایالت جنسی و دین؛ زنان ،مردساالری و زنانگی مقدس؛ دین ،ریشه انسجام یا
ازهمگسیختگی جامعه؛ تروریسم ،افراطگرایی سیاسی و دین؛ دین و امنیت بشر؛ خشونت
مبتنی بر دین؛ دین و اخالق جهانی؛ دین و حقوق بشر؛ دین و سازگاری؛ آینده دین.
مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 27 :دی 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام در
کنفرانس
زمان برگزاری
کنفرانس

 29 -28فروردین 97

اطالعات تماس
(تلفن؛ ایمیل)
لینک مرتبط

http://religioninsociety.com/2018 conference/callforpapers/

برگزار کننده

Common Ground Research Networks

عنوان

پنجمین همایش بینالمللی علوم سیاسی ،روابط بینالملل و
جامعهشناسی

دانشگاه/کشور
محورها
مهلت ارسال
مقاله  /چکیده

جمهوری چک ،الوموچ
امکان ارائه اثر بهصورت پوستر ،شفاهی یا مجازی

مهلت ارسال مقاله :اعالم خواهد شد

مهلت ثبتنام در
کنفرانس
زمان برگزاری
کنفرانس

 18-20بهمن 96

اطالعات تماس
(تلفن؛ ایمیل)
لینک مرتبط

http://www.futureacademy.org.uk/conference/icPSIRS/

برگزار کننده

برگزار کنندهPalacky University Olomouc

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

همایش بینالمللی زبان ،ادبیات و فرهنگ
هند ،پونه
زبان ،ادبیات و ایدئولوژی؛ فرهنگ ،ارتباطات و هویت؛ مطالعات فرهنگی؛ ادبیات و نظریه
پسا استعماری؛ هویتهای پراکنده؛ مطالعات فمینیسم و جنسیت؛ زبان ،جنسیت و قدرت؛
پراگماتیس؛ اکوکریتیسیسم؛ پسا مدرنیسم؛ تحلیل گفتمان؛ ادبیات معاصر و رسانهها؛ علمی
تخیلی؛ علوم انسانی دیجیتال؛ مطالعات رسانههای جدید؛ فیلم شناسی؛

مهلت ارسال
مقاله  /چکیده

مهلت ارسال مقاله 10 :آذرماه 96

مهلت ثبتنام در
کنفرانس
زمان برگزاری

 26-24آذر 96

اطالعات تماس

iasepune@gmail.com

کنفرانس
(تلفن؛ ایمیل)

http://www.iasepune.org/view/newlyconf.php
Institute of Advanced Studies in English

لینک مرتبط
برگزار کننده

عنوان

چهاردهمین همایش بینالمللی پایداری زیستمحیطی ،فرهنگی،
اقتصاد و اجتماعی

دانشگاه/کشور

استرالیا ،کوئنزلند ،کیرنز

محورها

پایداری محیطزیست؛ 
علم و فناوری پایداری محیطزیست؛ اکوسیستمها؛ کشاورزی پایدار؛ شهر گرایی و
پیامدهای آن؛ اتمسفر و زیستکره :گرم شدن کره زمین ،الیه اوزون ،آلودگی؛ آب :منابع
و کاربردها؛ و... .

پایداری در بافتار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی؛ 
معنای پایداری و توسعه میراث پایدار؛ تعلق و هویت :اهمیت زیستمحیطی،
اقتصادی و اجتماعی؛ تغییر الگوها و فرهنگهای مصرف؛ جهان شهر؛ فرهنگهای محلی،
جهانیشدن ،پراکندگی؛ زنان و مردان ،کودکان و کهنساالن ،خانوادهها و پایداری؛
جنبههای فرهنگی تربیت فرزند و رشد جمعیت؛ توریسم فرهنگی؛ مردمان بومی :خویش
دولتی ،خویش مدیریتی و اتونومی اقتصادی؛ دانش بومی و عملکردهای سنتی درباره
پایداری؛ دامنه دانش معتبر؛ اقتصاد محیطزیست ،فرهنگ و جامعه؛ ارزش اقتصادی چیست؟
سرمایه فرهنگی ،اجتماعی و زیستمحیطی؛
نیازها ،خواستهها و تقاضا :باز تشخیص برابری اقتصادی؛ تجارت آزاد و تجارت منصفانه؛
کمک پایدار و کمک برای پایداری؛ توسعهیافتگی ،توسعهنیافتگی و پایداری؛ رفاه و
کیفیت زندگی :منابع و راهبردها؛ فقر و ریشهکنی آن؛ جنسیت و پایداری؛ بهداشت در
محیطهای زیستمحیطی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی؛
رشد جمعیت و پیامدهای آن؛ زباله و مدیریت آن؛ شهر گرایی و پایداری اسکان بشری.
پایداری؛ سیاستها و عمل 
خطوط مشی جهانی پایداری؛ سیاست پایداری؛ پایداری در دولت محلی؛ اخالق زیستی؛
ارزیابی پیامدها :ارزیابی زیستمحیطی؛ تکثرگرایی مدنی :چندگانگی فرهنگی و پایداری
فرهنگی؛ لیبرال سازی فرهنگی و سیاسی :چالشها و مخاطرات؛
هنر و خالقیت منبعی برای پایداری؛ ساختار مالکیت :مالکیت خصوصی ،مالکیت
عموم و مشاعات؛ شهروندی خوب در محیط ،فرهنگ ،اقتصاد و جامعه شکننده؛ دامنههای
مسئولیت :سازمانهای مردمنهاد ،شرکتها و افراد؛ برنامهریزی برای پایداری؛ ظرفیتسازی
و مشارکت جامعه؛ مدیریت منابع انسانی.
آموزش پایداری؛ 
آموزش زیست در عصر بحران اکوسیستمی؛ تدریس و تحصیل پایداری :مدارس،
دانشگاهها و رستهها؛ زبان و فرهنگ پایدار آموزش؛ دانش عمومی :نقش رسانهها و دولت؛
علوم طبیعی و اجتماعی :نگاهی کلی؛ پژوهشها راجع به پایداری؛
ظرفیتهای دانش.
مهلت ارسال
مقاله  /چکیده

مهلت ارسال چکیده 26 :آبان 96

مهلت ارسال مقاله:
مهلت ثبتنام در
کنفرانس
زمان برگزاری
کنفرانس

 29 -27دی 96

اطالعات تماس
(تلفن؛ ایمیل)
لینک مرتبط

http://onsustainability.com/cairnesconference 2018

برگزار کننده

Common Ground Research Networks

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

یازدهمین همایش مطالعات جهانی
اسپانیا ،گرانادا ،دانشگاه گرانادا
محور :1اقتصاد و تجارت 
بازارهای جهانی در عصر نئولیبرالیسم؛ تجارت آزاد و تجارت منصفانه؛ شرکتهای
فراملیتی؛ کسبوکارهای کالن ،کسبوکارهای خرد و جهانیسازی؛ الگوهای
سرمایهگذاری جهانی؛ منطق انباشته سازی؛ موتورهای رشد در جهان درحالتوسعه؛
جریانهای تجاری و باالنس حسابهای جاری؛ بخش بینالملل کار؛ جریانها و نهادهای
مالی جهانی؛ نابرابری – الگوها و گرایشها؛ شبکههای تولید جهانی؛ شرکتهای چندملیتی؛
توافقنامههای تجاری؛ پولشویی؛ و... .
محور :2سیاست ،قدرت و نهادها 
امپریالیسم و نو استعمارگری؛ قدرت نرم و ساختارهای هژمونی؛ سیاستهای نئولیبرال؛
قانونمندسازی و بیقانون سازی جهانی؛ نقاط برجسته تعارضات اجتماعی؛
رفاه در فضای جهانی؛ جنبشهای اجتماعی؛ ان جی اوهای جهانی؛ ساختارهای جهانی و
نهادهای حاکمیت؛ پهبادها؛ ملتهای و حق حاکمیت در جهانیسازی نوین؛
منازعات مسلحانه؛ اسلحه؛ تروریسم و خشونت سیاسی؛ جنبشهای اجتماعی؛ حاکمیت و
اصالح؛ عملهای دموکراتیک و حقوق بشر

محور :3جامعه و فرهنگ 
نابرابری؛ فقر؛ توسعهیافتگی و عقبماندگی؛ جهانگرایی بهمثابه یک ایدئولوژی؛
ملیگرایی و پسا ملیگرایی؛ امپریالیسم فرهنگی و پسا استعمارگری؛ مهاجرتها؛
پراکندگی؛ جهان شهر گرایی و چندگانگی فرهنگی؛ دوگانه سازی فرهنگی؛ مهاجرت
اجباری( پناهجویان ،قاچاق انسان ،افراد بی تابعیت ،اشخاص بیخانمان )مهاجرت اختیاری
(کارگران ،شهر گرایی)؛ دادههای بزرگ؛ اینترنت؛ هنر ،معماری و ادبیات؛
جرم فراملیتی؛ ورزش؛
محور :4منابع و محیطزیست 
دسترسی به منابع؛ محیطزیست در فضای جهانی؛ پایداری؛ شهر گرایی؛ تغییرات آب و
هوایی؛ رشد و محدودیتهای آن؛ بهداشت جهانی؛ محیطزیست جهانی؛ مدیریت منابع.
مهلت ارسال
مقاله  /چکیده

مهلت ارسال چکیده 8 :تیرماه 97

مهلت ثبتنام در
کنفرانس
زمان برگزاری
کنفرانس

 28مرداد 97

اطالعات تماس
(تلفن؛ ایمیل)
لینک مرتبط

http://onglobalization.com/2018 conference/callforpapers/

برگزار کننده

Global Studies Research Network

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

هشتمین همایش بین المللی دین و معنویت
آمریکا ,کالیفرنیا برکلی
-1مبانی دینی :درباره ریشه ها ,روش ها و نمادهای دین داری کلیدواژهها :ارزشها ،الهیات متون مقدس،
کیهانشناسی ،آخرت شناسی ،علم  ،الحاد ،مناسک دینی ،اخالق
.2جامعه دینی و اجتماعی سازی :درباره یادگیری طرف دینی و روشهای معنوی زندگی و نهادهای دینی
کلیدواژهها :نهادها ،آموزش ،دعا و مناجات ،نماز ،رهبی
 .3اشتراکات و اختالفات دینی :درباره تفاوتها در اشکال دین و رابطه بین ادیان مختلف
کلیدواژهها :دین تطبیقی ،هویت دینی ،تنواع دینی ،اختالف فرهنگی ،بین دینی
4سیاستهای دین :درباره نسبت دین با دولت و جامعه مدنی
کلید واژهها :سیاست  ،آزادی دینی ،دستورات اجتماعی ،اخالق  ،حقوق بشر ،تلفیق.

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 27 :دی 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 29-28فروردین 97

کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

http://religioninsociety.com/2018-conference/call-for-papers

برگزار کننده Common Ground Publishing Research Network

عنوان
دانشگاه/کشور

پانزدهمین همایش ساالنه مطالعات شهروندی :دین و شهروندی
آمریکا ،دیترویت

محورها

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 6 :مهر 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 23-25فروردین 97

کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)

http://www.clas.wayne.edu/Citizenship/15th-Annual-

لینک مرتبط

Conference-On-Citizenship---General-Information
برگزار کننده Center for the Study of Citizenship

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

همایش آسیایی اخالق ،دین و فلسفه 2018
ژاپن  ،کوبه
حوزههای موضوعی:
فلسفه
فلسفه و دین؛ فلسفه و هنر؛ فلسفه و سیاست عمومی؛ فلسفه و فناوری؛ فلسفه و فرهنگ؛ فلسفه و
آموزش؛ فلسفه و صلحشناسی؛ فلسفه تطبیقی؛ زبان شناسی ،زبان فلسفه؛
اخالق
اخالق پزشکی ،اخالق کسب و کار و مدیریت ،اخالق در آموزش؛ اخالق ،حقوق و عدالت؛
اخالق و جهانی شدن؛ اخالق و علم؛ اخالق تطبیقی؛ زبان شناسی ،زبان و اخالق؛
دین

خداباوری و الحاد؛
فمینیسم و سنتهای دینی؛
دین و آموزش؛
دین و صلح شناسی؛
عرفان ،ایمان و فرهنگ علمی؛
گفتگوی بین ادیان؛
دین تطبیقی؛ زبان شناسی ،زبان و دین.
میان رشتهای
حل و فصل مخاصمات و مطالعات میانجیگری

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 19 :دی 96

مقاله  /چکیده مهلت ارسال مقاله:
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 2-4فروردین 97

کنفرانس
اطالعات

acerp@iafor.org

تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

https://acerp.iafor.org/

برگزار کننده

IAFOR - The International Academic Forum

عنوان

بیست و پنجمین نشست دوساالنه انجمن هگل آمریکا :هگل ،تراژدی و
کمدی

دانشگاه/کشور
محورها

آمریکا ،بستون
بحثهای مربوط به مسائل تراژدی و کمدی را میتوان در سرتاسر اندیشه هگل ،از نوشتههای
نخستین او و پدیدارشناسی روح ینا تا آثار اخیر او درباره تاریخ ،زیباشناسی و ادیان و نیز فلسفه
عملی او ،یافت .مقاالتی که به بررسی رفتار هگل نسبت به این موضوعات میپردازند و نیز مربوط
به هر موضوع فلسفی یا تاریخی که این بحثها در آن مطرح شده باشد مورد پذیرش خواهد بود.

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 11 :بهمن 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 6-4آبان 97

کنفرانس
اطالعات

m-alznauer@northwestern.edu

تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

http://www.hegel.org/HSA25_CFP.html

برگزار کننده

Hegel Society of America

عنوان
دانشگاه/کشور

صداهای گمشده در مبانی اخالق
آمریکا ،سیاتل ،دانشگاه واشینگتون

محورها

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 26 :آذر 96

مقاله  /چکیده مهلت ارسال مقاله:
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

-31مرداد  1شهریور 97

کنفرانس
اطالعات

crmarsh@uw.edu

تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

https://philevents.org/event/show/33574

برگزار کننده

University of Washington Seattle

عنوان
دانشگاه/کشور

اخالقی اکنون
بلژیک ،بروکسل

محورها

اخالق امروز:
آیا اخالقیات یک ضرورت است یا یک زیاده؟
معمای اخالقی؛
آیا مغز ما برای این طراحی شده که اخالقی عمل کند؟
مدل سازی یک موجود اخالقی از طریق آموزش؛
اخالق جهانی؛
اخالقیات عام الشمول؛ زندگی با ارزشهای متفاوت و متعارض؛ اخالق شرکتی بینالمللی؛ عدالت
جهانی؛ اخالق آینده .
اخالق حرفهای؛
اخالق کسب و کار؛ چارچوبهای تصمیم سازی اخالقی؛ مدیریت اخالق در محل کار؛
ساختارهای سازمانی پیشرو؛
اخالق و نوآوری
رانندگان نآوری؛ نوآوری و نیازهای انسانی؛ رویکرد سیستماتیک :انقالب در نوآوری؛ نوآوری
اجتماعی و فرهنگی؛ اخالق پژوهش؛
مصرف و بازاریابی؛
مصرف متناقض و سوء مدیریت دولتی؛ مصرف و مصرف گرایی؛مصرف کنندگان آینده و. ...
مالیه اخالقی؛
پول اخالقی چیست؟ سیستمهای مالی جاری :به نفع تعداد اندک؛ سرمایهگذاریهای اخالقی و
تولیدات مالی اخالقی؛ قرض الحسنه تعاونی ،گروهی و جایگزین؛
اخالق در فناوری؛
وجه مخفی شبکه های اجتماعی و . ...
حسابرسی و بازرسی اخالقی؛
اخالق و حقوق؛

چارچوب حسابرسی اخالق مدارا؛ حسابرسی و افکار عمومی؛ و  ..
مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 9 :آذر 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 4-3خرداد 97
info@ethicalnow.com

اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)

https://ethicalnow.com/#submission

لینک مرتبط
توضیحات

عنوان

هشتمین همایش بینالمللی پس از کومونیسم :شرق و غرب تحت
موشکافی

دانشگاه/کشور

رومانی ،کرایوا

محورها

پانلها:
کومونیسم ،گذرا ،دموکراسی؛پسا کومونیسم و خاطره جمعی؛سیاست ،ایدئولوژیها و اقدام
اجتماعی در گذرا؛ انقالب و تاریخ سیاسی؛ فرهنگ سیاسی و مشارکت شهروندی؛ حقوق،
مطالعات حقوقی و اصالح عدالت؛ قوانین اساسی ،مشروعیت و اصالحات سیاسی؛ احزاب سیاسی،
سیستمهای انتخاباتی و مبارزات انتخاباتی؛ امنیت و دیپلماسی در محیط ملی و بخش اروپایی
اقیانوس اطلس؛ حقوق ،خطوط مشی نسبت به هویتها ،و مشارکت؛ آموزش ،رسانهها و ارتباط
اجتماعی؛ تاریخ اداری و حکومت در اروپای جنوب شرقی در طول دوره گذرا؛ رهبری سیاسی،
دموکراتسازی و امنیت منطقهای؛ سیاست تطبیقی ،رشد پایدار و برنامه ریزی شهری؛ انتقال دانش
و رقابتی بودن در اقتصاد منطقهای؛ محیط زیست جهانی و میراث فرهنگی؛ یکپارچه سازی ،هویت
و حقوق بشر در نظامهای اروپایی؛ دین ،تاریخ فرهنگ و آموزش؛ رسانهها ،ارتباطات و سیاست؛
گفتمان ،زبان و برخوردهای اجتماعی؛ اخالق زیستی و چالشهای گذرا.

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 30 :بهمن 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 3-4فروردین 97

کنفرانس

cepos2013@gmail.com

اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

http://cepos.eu/upcoming

برگزار کننده

)Center of Post-Communist Political Studies (CEPOS

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

همایش بینالمللی تروریسم و خشونت سیاسی
ترکیه ،استانبول
تروریسم و سیاست؛ مطالعات موردی؛ تاریخ و تروریسم؛ خشونت سیاسی در تاریخ؛ جهانی شدن و
سیاست بینالملل؛ اقتصاد ،تجارت و اعمال تروریستی؛ تجارت سالح؛ برنامههای مستند و تروریسم؛
تروریسم و جنسیت؛ جنبههای پوشش ژورنالیستی تروریسم؛ تروریسم و نژاد؛ تروریسم و دین؛
تروریسم در گفتمان اقلیت؛ تروریسم و تحلیلهای روانشناختی؛ ضربههای روحی و جنگ؛ هنر و
تروریسم؛ یادمانها؛ تعریف و اینفوگرافی؛ انواع و انگیزههای خشونت سیاسی؛ پاسخها و
تاکتیکها؛ مرتکبین؛ تأمین مالی و تاکتیکها؛

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 15 :دی 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 25-24فروردین 97

کنفرانس

conference@dakam.org

اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

https://www.dakamconferences.org/terrorism

برگزار کننده

DAKAM

عنوان

جوامع بومی ،فضاهای بومی :سنت و تغییر در دنیای درحال جهانی
شدن

دانشگاه/کشور

تایوان ،پونگسونوتائو

محورها

راهبردهایی برای توامندسازی بومی؛ حس مکان و فضا؛ دیدگاههایی درباره آیندگان بومی؛ روابط
بین مردمان بومی و بازیگران دولتی و غیردولتی؛ حفظ سنت در زمان تغییرات؛ روشهای
استعمارزدائی؛ زبان ،ترجمه و بازنویسی بومیانه ،نقض مقدسات در عصر اطالعات.
مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 9 :آذر 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 9-13مهر 97

کنفرانس
اطالعات

agrydehoj@islanddynamics.org

تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

http://www.islanddynamics.org/indigenouscommunities.html

برگزار کننده

The Community of Pongso no Tao et al

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

یازدهمین همایش مطالعات جهانی
اسپانیا ،گرانادا
محور  :1اقتصاد و تجارت؛
بازارهای جهانی در عصر نئولیبرالیسم؛ تجارت آزاد و تجارت منصفانه؛ شرکتهای چندملیتی؛
کسب و کارهای کالن ،کسب و کارهای خرد و جهانیسازی ؛ الگوهای سرمایه گذاری جهانی؛
منطق تراکم؛ موتورهای رشد در جهان در حال توسعه؛ تقسیم بین المللی کار؛ جریانهای تجارت و
تعادل حساب جاری؛ جریانات و نهادهای مالی جهانی؛ نابرابری -الگوها و گرایشها؛ شبکه های
جهانی تولید؛ توافقنامههای تجاری؛ شرکتهای فراملی؛ دارو؛ پولشویی.
محور  :2سیاست ،قدرت و نهادها؛
امپریالیسم و نواستعمارگری؛ «قدرت نرم» و ساختارهای هژمونی؛ سیاستها و خطوط مشی
نئولیبرالیسم؛ قانونمندسازی و قانون زدائی جهانی؛ جنبشهای اجتماعی؛ نقاط اختالفات اجتماعی؛
رفاه در یک بافتار جهانی؛ ساختارهای بینالمللی و نهادهای حاکمیت؛ سازمانهای مردم نهاد
(سمنهای) جهانی؛ ملتها و حاکمیت در «جهانی سازی مدرن»؛ پهبادها؛ مخاصمات؛ اسلحهها؛
تروریسم و خشونت سیاسی؛ جنبشهای اجتماعی؛ حکومت و اصالحات؛ شیوههای دموکراتیک و
حقوق بشر.
محور  : 3جامعه و فرهنگ؛
بیعدالتی؛ فقر؛ توسعه یافتگی و توسعه نایافتگی؛ جهانی شدن به مثابه یک ایدئولوژی؛ ناسیونالیسم
و پسا ناسیونالیسم؛ امپریالیسم فرهنگی و پسا استعمارگرائی؛ مهاجرت؛ پراکندگی؛ جهان شهرگرایی
و چندگانگی فرهنگی؛ دوگانه سازی فرهنگی؛ مهاجرت اجباری (پناهندگان ،قاچاق انسان،
بیتابعیتی ،بیخانمانان در یک کشور)؛ مهاجرت اختیاری (کارگران ،بازار کار ،شهرسازی)؛
اینترنت؛ هنر ،معماری و ادبیات؛ جرم فراملی؛ ورزش؛
محور  :4منابع و محیط زیست
دسترسی به منابع؛ محیط زیست در یک فضای جهانی؛ کشاورزی و عرضه غذا؛ پایداری؛
شهرگرایی؛ تغییرات آب و هوایی؛ رشد و محدودیتهای آن؛ بهداشت جهانی؛ محیط زیست
جهانی؛ و . ..

مهلت ارسال
مقاله  /چکیده

مهلت ارسال چکیده 8 :تیر 97

مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان برگزاری
کنفرانس

 8-9مرداد 97

اطالعات تماس
(تلفن؛ ایمیل)
لینک مرتبط

http://onglobalization.com/2018-conference/call-for-papers

برگزار کننده

Global Studies Research Network

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

همایش بینالمللی حقوق ،محیط زیست و جامعه
مالزی ،سالنگور
محور اصلی :حقوق محیطزیست
ریزمحورها:
دسترسی به اطالعات و عدالت؛ مدیریت کیفیت هوا؛ تنوع زیستی و مدیریت طبیعت؛ تغییرات آب
و هوایی و پایداری؛ دخالت جامعه؛ پایداری گردشگری محیط زیست؛ توسعه اقتصادی ،جهانی
شدن و محیط زیست؛ نوآوری فناوریهای سبز و فناوریهای پایدار؛ تجارت تشعشعات ؛ مشارکت
زیست محیطی و عمومی؛ جرایم مربوط به محیط زیست؛ مدیریت فاجعه زیست محیطی؛ ارزیابی
پیامد زیست محیطی؛ مشوقها و مالیاتهای محیط زیست؛ حقوق محیط زیست و کارآفرینی و
کسب و کار؛ حقوق محیط زیست و اخالق؛ روشهای تحقیق و تدریس در حقوق محیط زیست؛
محدودیتهای زیست محیطی برای توسعه اقتصادی؛ سیاستهای محیط زیست  ،دولت مرکزی و
دولت منطقهای ؛ پیشگیری از بیماریهای واگیردار؛ جنگلها و جنگلزدایی؛ حکومت جهانی؛
مدیریت زبالههای خطرناک؛ اصول بینالمللی محیط زیست؛ حقوق بشر و محیط زست؛ راه
حلهای قضایی و اداری؛ حفظ طبیعت؛ صلح و امنیت ملی و بینالمللی؛ مسائل زیست محیطی
منطقهای؛ نقض مسئولین دولتی ،ان جی او ها و بخش خصوصی؛ توسعه روستایی  ،کشاورزی و
زراعت؛ آلودگی فرامرزی و حکامیت دولت؛ آلودگی آب و مدیریت آن؛ توسعه پایدار و رشد و

مسائل مربوطه؛ و . ...

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 11 :دی 96

مقاله  /چکیده مهلت ارسال مقاله:
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 24-22اسفند 96

کنفرانس

admissions@futureacademy.org.uk

اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

http://www.futureacademy.org.uk/conference/ICLES/

برگزار کننده

)Faculty of Law, University Kebangsaan Malaysia (UKM

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

نهمین همایش ساالنه رهبران و توانمندسازی زنان
تایلند ،بانگکوک
عوامل عادی توسعه رهبری؛ برابری جنسیتی؛ داستانهایی از موفقیت :مالقات بازنانی که مشاغل
موفقی داشتهاند؛ آیا رهبری آموختنی است؟ طبیعت مقابل آموزش رشد فردی؛ توسعه رهبری؛
سبکها و فنون رهبری؛ تاریخ زنان؛ زنان و رهبری؛ زنان معلول؛ ایجاد یک رهبری خالقانه با
ارزشهای خودتان به ویژه پول؛ جنبههای فرافرهنگی رهبری؛ فرهنگ و زنان؛ آموزش؛ رهبری
تحت تنوع بسیار زیاد؛ نقش زنان در جامعه معاصر؛ نقش متقابل در خانه و کار؛ مطالعات زنان؛ زنان
به مثاله کارآفرینان؛ زنان و محیط زیست؛ زنان در سیاست؛ آموزش؛ نظام خانواده :تغییر و سنتها؛
شکلدهی به آیندهای با رهبران زن؛ دیگر موضوعات مرتبط با مسائل زنان.
امکان ارائه اثر به صورت پوستر ،حضوری و ویدئویی نیز وجود دارد.

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 12 :بهمن 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 12-10اسفند 96

کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

http://www.wleconference.org/

برگزار کننده

Tomorrow People Organization

عنوان

پنجمین همایش بینالمللی علوم سیاسی ،روابط بین الملل و جامعهشناسی

دانشگاه/کشور جمهوری چک ،الوموک
محورها

علوم سیاسی
نظریه سیاسی؛ فلسفه سیاسی؛ نظامهای سیاسی؛ تجزیه تحلیل سیاست؛ مطالعات سیاست؛ اداره عمومی؛ ایدئولوژی؛
اقتصاد سیاسی؛ ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی؛ سیاستشناسی و تحلیل سیاست عمومی؛ سیاستشناسی و تحلیل
سیاست عمومی؛ علوم سیاسی تطبیقی؛ نظامهای ملی؛ دادگاهها و سیاستهای کیفری؛ نوآوری دموکراتیک؛
سیاست سبز؛ تحلیل سیاسی فراملی؛ سیاستهای فراملی و بینادولی؛ توسعه سیاسی؛ تحلیل سیاست خارجی؛
سیاست تحلیلی؛ صلحشناسی  ،تحلیل تعارضات ،حقوق بینالمللی و سیاست ،اداره عموم و مطالعات دولت محلی؛
روانشناسی سیاسی ،رفتار بروکراتیک ،اداری و قضایی؛ آیینهای قانونی و حقوق عمومی؛ روششناسی سیاسی؛
دیدگاه بین رشتهای راجعه خشونت و سیاست؛ اینترنت و سیاست؛ ارتباطات سیاسی.
روابط بینالمللی
جهانیسازی؛ حکمرانی جهانی؛ اقتصاد سیاسی بین المللی؛ حاکمیت دولتی؛ پایداری اکولوژیک؛ منع اشاعه
هسته ای؛ ملی گرایی؛ توسعه اقتصادی؛ مالیه جهانی؛ بحران و تغییر جهانی؛ تغییر و نظم در سیاست جهان؛ مدیریت
کاپیتالیسم جهانی؛ تروریسم بین الملل؛ مناقشات منطقهای؛ امنیت بین المللی؛ حقوق بین الملل؛ نظریه سیاسی و
عدالت بینالملل؛ اصول و رویه اخالق بینالملل؛ اصول و رویه اخالق بینالملل؛ گرایشهای جدید در تحلیل
سیاست خارجی؛ مسائل زیست محیطی و دیپلماسی سبز؛ فرهنگ ،ادیان و سیاست جهانی؛ مذاکره و دیپلماسی بین

الملل؛ مشکالت بهداشت جهانی؛ امنیت جمعی و سیاست تجریم؛ جرم سازمان یافته؛ امنیت بشری؛ داخل گرایی
خارجی؛ حقوق بشر و دموکرات سازی؛ جامعه مدنی؛ تمدنها و نظم جهانی؛
جامعه شناسی
جامعهشناسی فرهنگ و مطالعات فرهنگی؛ جرمشناس ،جامعهشناسی حقوق ،جامعهشناسی مجازات جامعهشناسی
اقتصاد؛ جامعهشناسی زیست محیطی ،جامعهشناسی فجایع و اکولوژی انسانی؛ جامعهشناسی آموزش؛ جامعهشناسی
خانواده ،جامعهشناسی کودک ،جامعهشناسی جنسیت ،جامعهشناسی فمینیستی ،نظریه دگر باشی؛ جامعهشناسی
سالمتی و بیماری ،جامعهشناسی دارویی؛ جامعهشناسی اینترنت؛ جامعهشناسی دانش و جامعهشناسی دانش علمی؛
رسانه شناسی؛ جامعهشناسی نظامی؛ جامعهشناسی نژاد و روابط قومی ،جامعهشناسی مهاجرت؛ دین؛ شبکههای
اجتماعی؛ روانشناسی اجتماعی؛ طبقهبندی اجتماعی ،بسیج اجتماعی ،طبقه اجتماعی؛ جامعهشناسی شهری و
روستایی؛ جامعهشناسی صنعتی.
امکان ارائه اثر به صورت حضوری ،پوستر و مجازی نیز وجود دارد.

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 24 :آذر 96

مقاله  /چکیده مهلت ارسال مقاله:
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 20-18بهمن 96

کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

http://www.futureacademy.org.uk/conference/ic-PSIRS/

برگزار کننده

Palacky University Olomouc

عنوان
دانشگاه/کشور

بازطراحی عدالت :ارتقای حقوق مدنی ،اعتماد و انصاف
انگلیس ،آکسفورد

محورها

عدالت اجتماعی ،حقوق بشر وسیاست کیفری؛ مجازات و راهبردهای اصالح مجازات؛ نقش
دولت؛ درس از تاریخ؛ رابطه بین سیاست اجتماعی و سیاست کیفری؛ عدالت محلی و مشارکت؛
جرمشناسی تطبیقی؛ نوآوری و عدالت؛ پلیسی سازی؛ عدالت جوانان؛ سیاست و جرم.
مهلت ارسال
مقاله  /چکیده

مهلت ارسال چکیده 13 :آذر 96
مهلت ارسال مقاله:

مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 -2-1فروردین 97

کنفرانس

anita.dockley@howardleague.org

اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)

http://howardleague.org/events/redesigning-justicepromoting-civil-rights-trust-and-fairness/
The Howard League for Penal Reform

لینک مرتبط
برگزار کننده

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

همایش بینالمللی اقتصاد ،تجارت و توسعه
جمهوری چک ،پراگ
حسابداری؛ مدیریت تبلیغات؛ کسب و کار و اقتصاد؛ اخالق کسب و کار؛ هوش و کسب و کار؛
نظامهای اطالعاتی کسب و کار؛ حقوق تجارت (کسب و کار)؛ مدیریت اجرایی کسب و کار؛
آمار و کسب و کار؛ مدیریت تغییر؛ مدیریت ارتباطات؛ مقایسه سیستمهای اقتصادی؛ رفتار مصرف
کننده؛ مدیریت هزینه؛ علوم تصمیمسازی؛ برنامهریزی و خط مشی توسعه؛ توسعه اقتصادی؛
روششناسی اقتصادی؛ سیاست اقتصادی؛ نظامهای اقتصادی؛ مالیه و سرمایه گذاری؛ کارآفرینی؛
کسب و کار جهانی؛ رشد ،بهرهوری؛ رفتار خانوار و اقتصاد خانواده؛ منابع انسانی؛ اقتصاد
بینامللی؛ مالیه بینالمللی؛ اقتصاد کار؛ روابط کار و مدیریت منابع انسانی؛ حقوق و اقتصاد؛ دانش

مدیریت؛ ساختار بازار و قیمت گذاری؛ نظریه و کاربردهای بازاریابی؛ رفتاری و نظریه سازمانی؛
مدیریت تولید؛ تولید و سازمانها؛ انتخاب عمومی؛ اقتصاد و مالیه عمومی؛ مدیریت منابع؛ مدیریت
راهبردی؛ مدیریت استرس؛ مالیات؛ مدیریت زمان؛ اتقصاد رفاه؛ و .. ...

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 14 :آذر 96

مقاله  /چکیده مهلت ارسال مقاله:
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 18-20فروردین 97

کنفرانس

icetd@iedrc.org

اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)

http://www.icetd.org/

لینک مرتبط

عنوان
دانشگاه/کشور
محورها

همایش آسیایی ادبیات 2018
ژاپن ،کوبه
ادبیات آفریقا؛ ادبیات باستان و کالسیک؛ ادبیات آنگلوآمریکن؛ ادبیات عریب و خاورمیانه؛
ادبیات آسیایی؛ ادبیات کودک و نوجوان؛ ادبیات تطبیقی؛ ادبیات اروپایی؛ داستانهای محلی ،
افسانهها و اساطیر؛ ادبیات تاریخی و سیاسی؛ ادبیات بومیان و قومیتی و گفتمان اقلیتها؛ ادبیات
آمریکا التین؛ نقد و نظر ادبی؛ شیوه ادبی؛ ترجمه ادبی و ترجمهشناسی؛ ادبیات و فیلم؛ ادبیات،
زمان و هویت؛ ادبیات و دین؛ شعر؛ متنشناسی ،نقد متون و اساسی؛ خاطرهنگاری و خودزندگی
نامه؛ ادبیات تدریس؛ سفرنامه؛ سینما و دراما.

مهلت ارسال
مقاله  /چکیده

مهلت ارسال چکیده 21 :دی 96

مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 11-10فروردین 97

کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

https://librasia.iafor.org/

برگزار کننده

IAFOR - The International Academic Forum

عنوان
دانشگاه/کشور

همایش بینالمللی زبان آموزی
امارات ،دوبی

محورها

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 17 :آذر 96

مقاله  /چکیده مهلت ارسال مقاله:
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 28-30بهمن 96

کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط
توضیحات

http://iiclldubai.iafor.org/
IAFOR - The International Academic Forum

عنوان
دانشگاه/کشور

ششمین همایش بین المللی مطالعات قرون وسطی و رنسانس
قبرس ،نیکوزیا

محورها

مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 1 :دی 96

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 5-7فروردین 97

کنفرانس

info@othellosisland.org

اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)

http://www.othellosisland.org/call-for-papers
Othello's Island/Centre for Visual Arts and Research

لینک مرتبط
برگزارکننده

عنوان
دانشگاه/کشور

شانزدهمین همایش بینالمللی جهتگیری جدید در علوم انسانی
آمریکا ،پنسیلوانیا ،فیالدلفیا

محورها

محور :1مطالعات فرهنگی انتقادی؛
بررسی راههایی برای توسعه دامنه علوم انسانی و خلق یک پرده نقاشی انتقادی گستردهتر از طریق
مطالعات فرهنگی .بررسی دیدگاههای انتقادی راجع به رشتههای علمی؛ چگونگی ثابت ماندن
رشتههای سنتی یا لزوم واکنش نشان دادن آنها به تغییرات در روابط انسانها با یکدیگر؛ جامعه،
فناوری و محیط زیست.
بررسی راههای شناخت (دانستن) ،تغییرات در چارچوبهای مفهومی و روششناسیهای پژوهشی.
ارائه جهتگیریهای جدید برای مطالعات علوم انسانی.
کلید واژههای این محور:

فرهنگشناسی ،گفتمان انتقادی ،چارچوبهای نظری ،پارادایمها ،روشهای تحقیق ،رشتهها،
هستیشناسی ،جهت گیریهای آینده ،میان رشتهای.
محور :2مطالعات ارتباط و زبانشناسی؛
بررسی شکلها و آثار نمودهای انسانی و ارتباطات.
کلید واژههای این محور:
ارتباطات ،زبان ،زبانشناسی ،نمود ،هنرها ،طراحی ،رسانه ،فناوری ،مفهوم اجتماعی ،تعامالت
اجتماعی.
محور  :3علوم انسانی ادبی؛
تحلیل ادبیات و آثار ادبی برای تثبیت بدنههای آثار در سنن و انواع ادبی ،یا به منظور برهم زدن
شکلهای بیانی دریافتی و محتوای فرهنگی.
بررسی تغییرات در طول زمان در چارچوبهای مفهومی ،راههای شناخت ،و راههای دیدن.
کلید واژههای این محور:
ادبیات ،ادبی ،انتقاد ادبی ،شکلها و ژانرها ،رسانه ،چارچوبهای مفهومی ،هویت و اختالف.
محور  :4مطالعات مدنی ،سیاسی و جامعه؛
مطالعات اجتماعی در علوم انسانی ،جایی که فصل مشترک علوم انسانی و علوم اجتماعی است.
پیوستگیها و وابستگیها و پیامد آن بر روابط درون و بیرون فرهنگها.
مسائل مربوط به خطوط مشی ،حکومت و کنترل بر جمعیت درون و بیرون ملتها.
شرایط انسانی در عصر جهانی شدن.
کلید واژههای این محور :وابستگیها و پیوستگیها؛ هویتها؛ تنوع؛ شهروندی؛ جهانی شدن؛
مهاجرت؛ اقلیتها؛ تشبیه؛ ملیگرایی؛ حقوق بشر؛ حاکمیتی بودن؛ سیاستهای زیستی.
محور  :5آموزش علوم انسانی
در تئوری و عمل ( آموزش و یادگیری رشتههای علوم انسانی و علوم اجتماعی انسانی شده).
آموزش شناسی عمومی و اختصاصی.
کلید واژههای این محور:
آموزش شناسی ،آموزششناسی موضوعی ،یادگیری زبان ،علوم اجتماعی انسانی ،محصلین ،تعلیم
و تربیت معلم .

مهلت ارسال
مقاله  /چکیده

مهلت ارسال چکیده 15 :خرداد 97

مهلت ثبتنام
در کنفرانس
زمان
برگزاری

 14-16تیر 97

کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛
ایمیل)

http://thehumanities.com/2018-conference/call-for-

لینک مرتبط

papers
Common Ground Research Networks

بر
گزار کننده

عنوان
دانشگاه/کشور

شانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی
آتن؛ یونان

محورها

جهت اطالع از محورها به وب سایت همایش مراجعه شود.
مهلت ارسال

مهلت ارسال مقاله 31 :اردیبهشت 97

مقاله  /چکیده
مهلت ثبتنام

 31اردیبهشت 97

زمان

 28-31خرداد 97

در کنفرانس
برگزاری
کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛

atiner@atiner.gr
+ 30 210 36,34,210

ایمیل)
لینک مرتبط

https://www.atiner.gr/politics

برگزارکننده

Athens institute for education and research

عنوان
دانشگاه/کشور

پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قانون
آتن؛ یونان

محورها

جهت اطالع از محورها به وب سایت همایش مراجعه شود.
مهلت ارسال

مهلت ارسال چکیده 20 :آذر 96

مقاله  /چکیده مهلت ارسال مقاله 25 :خرداد 97
مهلت ثبتنام

 25خرداد 97

زمان

 25-28تیر 97

در کنفرانس
برگزاری
کنفرانس
اطالعات
تماس (تلفن؛

atiner@atiner.gr
+ 30 210 36,34,210

ایمیل)
لینک مرتبط
برگزارکننده

https://www.atiner.gr/law/call
Athens institute for education and research

