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هشتمین همایش بین المللی دین و معنویت

عنوان:
دانشگاه/کشور

دانشگاه برکلی؛ آمریکا

توضیحات

محورهای همایش:
 -1مبانی دینی :درباره ریشهها ،روشها و نمادهای دینداری
کلیدواژهها :ارزشها ،الهیات متون مقدس ،کیهانشناسی ،آخرت شناسی ،علم ،الحاد،
مناسک دینی ،اخالق
 -2جامعه دینی و اجتماعی سازی :درباره یادگیری طرق دینی و روشهای معنوی
زندگی و نهادهای دینی
کلیدواژهها :نهادها ،آموزش ،دعا و مناجات ،نماز ،رهبری
 -3اشتراکات و اختالفات دینی :درباره تفاوتها در اشکال دین و رابطه بین ادیان
مختلف
کلیدواژهها :دین تطبیقی ،هویت دینی ،تنوع دینی ،اختالفات فرهنگی ،بین دینی
 -4سیاستهای دین :درباره نسبت دین با دولت و جامعه مدنی
کلیدواژهها :سیاست ،آزادی دینی ،دستورات اجتماعی ،اخالق ،حقوق بشر ،تلفیق

مهلت ارسال چکیده /

مهلت ارسال چکیده/طرح 27 :دی ماه 1396

مقاله
مهلت ثبت نام در
کنفرانس
زمان برگزاری کنفرانس
لینک مرتبط

 29 – 28فروردین 97
http://religioninsociety.com/2018-conference/call-for-papers
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عنوان :
دانشگاه/کشور
توضیحات

پانزدهمین همایش ساالنه مطالعات شهروندی :دین و شهروندی
دیترویت؛ آمریکا
برگزار کننده همایش مرکز  Center for the Study of Citizenshipخواهد
بود.

مهلت ارسال مقاالت

اردیبهشت 1397

مهلت ثبت نام در
کنفرانس
زمان برگزاری

 25 – 23فروردین 97

کنفرانس
اطالعات تماس (تلفن؛
ایمیل)
لینک مرتبط

http://www.clas.wayne.edu/Citizenship/15th-AnnualConference-On-Citizenship---General-Information
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عنوان :
دانشگاه/کشور
توضیحات

بیستمین همایش بین المللی الهیات تطبیقی و مطالعه تطبیقی دین
دانشگاه کیوتو؛ ژاپن
محورهای همایش عبارتند از:
 الهیات تطبیقی؛

 اسالم؛

 مطالعات کالمی؛

 جینیسم؛

 الهیات ،شیوهها،

 یهودیت؛

و اخالق ادیان مختلف؛


 سیک؛

بررسی تطبقی سنتهای ایمانی

 بت پرستی و بت پرستی

جهانی و فرهنگهای دینی؛

 پلورالیسم دینی؛

مدرن؛

 مدلهای اخالقی برای جامعه بین دینی؛
 الهیات تطبیقی و دین تطبیقی؛
 الهیات تطبقی و الهیات دین؛
 الهیات تطبیقی و گفتگوی بین ادیان؛
 پسا استعمارگرایی؛

 اسطوره شناسی تطبیقی؛
ادیان جهان.

 ادیان خاورمیانه؛
 ادیان هندی؛

 تحقیقات نژادشناختی؛

 ادیان آفریقا؛

 ایمان بهایی؛

 ادیان آمریکا؛

 بودیسم؛

 ادیان اقیانوسیه؛

 مسیحیت؛

 ادیان کالسیک یونان و

 کنفوسیوس؛
 هندوئیسم؛

لینک مرتبط

 آیین زرتشتی؛

 ادیان شرق آسیا؛

 جنسیت شناسی؛

زمان برگزاری کنفرانس

 تائویسم؛

روم باستان؛

 10 – 9خرداد 1397
https://www.waset.org/conference/2018/05/kyoto/ICCTCSR
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عنوان :
دانشگاه/کشور
توضیحات

همایش آسیایی اخالق ،دین و فلسفه 2018
کوبه؛ ژاپن
محورهای همایش عبارتند از:
فلسفه:
-

فلسفه و دین؛

دین:

-

فلسفه و هنر؛

-

خداباوری و الحاد؛

-

فلسفه و سیاست عمومی؛

-

فمینیسم و سنتهای دینی؛

-

فلسفه و فناوری؛

-

دین و آموزش؛

-

فلسفه و فرهنگ؛

-

دین و صلحشناسی؛

-

فلسفه و آموزش؛

-

عرفان ،ایمان و فرهنگ علمی؛

-

فلسفه و آموزش؛

-

گفتگوی بین ادیان؛

-

فلسفه و صلح شناسی؛

-

دین تطبیقی؛

-

فلسفه تطبیقی؛

-

زبانشناسی ،زبان و دین.

-

زبانشناسی ،زبان و فلسفه؛

میانرشتهای:

اخالق:

مهلت ارسال چکیده /مقاله
زمان برگزاری کنفرانس
اطالعات تماس (تلفن؛ ایمیل)

لینک مرتبط

حل و فصل مخاصمات و مطالعات میانجیگری.

-

اخالق پزشکی؛

از طریق سامانه آنالین؛ امکان ارائه اثر به صورت

-

اخالق کسب و کار و مدیریت؛

حضوری ،پوستر ،مجازی ،کارگاه و سمپوزیوم

-

اخالق در آموزش؛

وجود دارد.

-

اخالق ،حقوق و عدالت؛

-

اخالق و جهانی شدن؛

-

اخالق و علم؛

-

اخالق تطبیقی؛

-

زبانشناسی ،زبان و اخالق؛

مهلت ارسال چکیده/طرح 19 :دی ماه 1396
 4 – 2فروردین 1397
acerp@iafor.org
https://acerp.iafor.org/
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عنوان :
دانشگاه/کشور
توضیحات

بیستمین همایش بین المللی فلسفه قارهای قرن نوزدهم
سان فرانسیسکو؛ آمریکا
محورهای همایش عبارتند از:
 فلسفه قارهای؛
 تاریخ؛
 فلسفه قارهای قرن نوزدهم؛
 فلسفه قارهای قرن بیستم؛
 تحوالت آنگلو-امریکن اخیر؛
 ایدهآلیسم آلمانی؛

 عقالنیت؛

 هرمونوتیک؛

 فلسفه ماوراء الطبیعه و معاصر؛

 ساختارگرایی؛

 نیچه؛

 پسا ساختارگرایی؛

 زیبایی شناسی کانت؛

 فمینیسم فرانسوی؛

 علم المنطق هگل و ...

 نظریه تحلیل روانی؛

کنفرانس
لینک مرتبط

 کاهش پدیدارشناختانه؛
 پدیدارشناسی و هشیاری زمانی؛

 اگسیتانسیالیسم؛

زمان برگزاری

 روانشناسی پدیدارشناختانه؛
 پدیدارشناسی و علم الطبیعه؛

 پدیدارشناسی؛

چکیده/مقاله

 پست مدرنیسم و فلسفه قارهای؛
 نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت؛

 فلسفه تحلیلی؛

مهلت ارسال

 اخالق در فلسفه قارهای؛

مهلت ارسال مقاله 17 :اسفند 1396
 17 – 16خرداد 97
https://www.waset.org/conference/2018/06/san-francisco/
ICNTCCP
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عنوان :
دانشگاه/کشور
توضیحات

بیستمین همایش بین المللی مسیحیت ،مذاهب و اعتقادات دینی
کیوتو ،ژاپن
محورهای همایش:

 پروتستان؛

 مذهب مسیحی؛

 کلیسای لوتری؛

 مسیحیت؛

 کلیسای کالونی؛

 تاریخ؛

 تعمیدگران؛

 مذهب دینی؛

 پنطاکوستالها؛

 کاتولیک رومی؛

 تعاریف و توصیفات جامعهشناختی؛

 ایمان و اخالقیات؛

 فرق و نحلهها؛

 پاپ؛

 جنبشهای دینی؛

 شیوه عبادات؛

 مجموعه متفاوت از قوانین و اصول؛

 رسوم دینی؛

 اعتقادات و اعمال بدعتگرایانه؛

 اعتقادنامه نیسن؛

 کلیسای کاتولیک پالماری؛

 ارتودوکس شرقی؛

 کلیسای مستقل فیلیپین؛

 کلیسا امروزه؛

 کلیسای حواری کاتولیک برزیل؛

 انگلیکان؛

 ده فرمان خدا؛
 لیسای ارتودوکس روسیه.

 ریشه در بریتانیا؛
 رشد نفوذ؛
مهلت ارسال چکیده /

 10اردیبهشت 1397

مقاله
لینک مرتبط

https://www.waset.org/conference/2018/05/kyoto/ICCHDRB
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عنوان :

بیست و چهارمین کنگره جهانی فلسفه  :یادگیری چگونگی انسان بودن

دانشگاه/کشور
توضیحات

پکن؛ چین
محورهای همایش عبارتند از:

 ارتباطات بین فرهنگی؛

 بمب اتم و صلح جهانی؛
 تعالی و حلول؛

 مفاهیم نفس و انسانیت؛
 گناه و مسئولیت؛

برگزار کننده:
International Association of Jaspers Societies (IAJS), the XXIV
World Congress of Philosophy
مهلت ارسال چکیده /
مقاله
مهلت ثبت نام در کنفرانس
زمان برگزاری کنفرانس
اطالعات تماس (تلفن؛

 29 – 22مرداد 97
burch@karljaspers.net

ایمیل)
لینک مرتبط

http://www.bu.edu/paideia/kjsna/papercall.html
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عنوان :

هشتمین همایش بین المللی پس از کومونیسم :شرق و غرب تحت موشکافی

دانشگاه/کشور
توضیحات

کرایوا؛ رومانی
پانلها:

 کومونیسم ،گذار ،دموکراسی؛
 پسا کومونیسم و خاطره جمعی؛

 سیاست ،ایدئولوژیها و اقدام اجتماعی در گذار؛
 انقالف و تاریخ سیاسی؛

 فرهننگ 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 ارتباطات اجتماعی؛

 تاریخ اداری و حکومت در اروپای جنوب شرقی در طول دوره گذار؛
 رهبری سیاسی ،دموکرات سازی و امنیت منطقهای؛
 سیاست تطبیقی ،رشد پایدار و برنامهریزی شهری؛

 انتقال دانش و رقابتی بودن در اقتصادهای منطقهای؛
 محیط زیست جهانی و میراث فرهنگی؛

 یکپارچهسازی ،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 گذار.
مهلت ارسال چکیده  /مقاله
برگزار کننده
زمان برگزاری کنفرانس
اطالعات تماس (تلفن؛ ایمیل)
لینک مرتبط

مهلت ارسال چکیده 30 :بهمن 1396
)Center of Post-Communist Political Studies (CEPOS
 4 – 3فروردین 97
cepos2013@gmail.com
http://cepos.eu/upcoming
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عنوان :
دانشگاه/کشور
توضیحات

همایش بینالمللی تروریسم و خشونت سیاسی
استانبول؛ ترکیه.
پانلها:

 تروریسم و سیاست؛
 مطالعات موردی؛

 تاریخ و تروریسم؛

 خشونت سیاسی در تارخ؛

 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 گفتمانهای 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 تاکیتیکها؛
مهلت ارسال چکیده  /مقاله
برگزار کننده
زمان برگزاری کنفرانس
اطالعات تماس (تلفن؛ ایمیل)
لینک مرتبط

مهلت ارسال چکیده 15 :دی ماه 1396
)Center of Post-Communist Political Studies (CEPOS

 24 – 25فروردین 97
conference@dakam.org
https://www.dakamconferences.org/terrorism
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