ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

ل
علم
ه ت سع هم
ل
م
ن
ل
ق
ما نامۀ و ه کا ریاهی ی و نیبا ی رآ ی
ویژه همایشهای علمی و فرصتهای شغلی (قرآن ،دین و فلسفه)
سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

1

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی
ویژه همایشهای علمی و فرصتهای شغلی (قرآن ،دین و فلسفه)
سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

صاحب امتیاز :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
کارگروه توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی
مدیرمسئول :دکتر محمود واعظی ()mvaezi@ut.ac.ir

(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
سردبیر :دکتر علی حسننیا ()a.hasannia@shahed.ac.ir

(عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد)

نشااان تهران ،میدان صاات ، ،ایانان اوید ، ،ایانان هرمنان ،ن پ ریرانان وتونی ،خاااا مان انایت علوح ،تاتیتات ا رتاایب ،ت  14کدرس ا ی  64891ا
 14666تلف 021-82233048داینگای 021-88575671
تاینماب ماهتام www.msrt.ir.quransites
تاینماب مرکن http://www.msrt.ir/fa/quran
یا،انام مرکن quran@msrt.ir

استفاده از محتواى ماهنامه با ذکر منبع بالمانع است.
ماهنامه صرفاَ برای اطالعرسانی است و این مرکز در مورد برنامهها و شرکتکنندگان مسئولیتی ندارد.
با توجه به امکان تمدید و تغییر در تاریخها ،برنامهها و ،...لذا مراجعه به تارنمای همایش ،نشست یا فرصت شغلی ضروری است.
پوستر همایشها و نشستهای خود را برای اطالعرسانی عمومی به رایانامه مرکز ارسال کنید.
برای مشاهدة آرشیو ماهنامه ،به تارنمای مرکز به نشانی  http://www.msrt.ir/fa/quran/مراجعه کنید.
عالقمندان برای دریافت منظم ماهنامه ،رایانامه خود را به  a.hasannia@shahed.ac.irارسال نمایند.
انتشار این ماهنامه به صورت الکترونیکی و رایگان میباشد.

2

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

بسمه تعالی
نگاهی ن اتفاقات ا ور،انهاب علمی وهان نشان میدهد ک توو ن م احث د،تی ا مذه ی دی رژاهپها ا ر،الی هاب
خالهاب اایر مراکن علمی ،یشد یانارنانی داش اخ  .مهمتر ا قانل تأملتر آنک  ،نسیایب ان ا ،اتفاقات دی خرنمی ها ا
دانشگاههاب غیراخالمی ا ان وانب ااایشتاخان ا اااینگایان یخ دادهاند .نرگنایب نشس هاب علمی دی شکلهاب گوناگونِ
کایگاه ،کتفرانس ،هما،پ ،خمپون،وح ا مانتد آن ،ان ومل یا،جتر ،ا ررنسامدتر ،یخدادها،ی اخ ک دی ررا،تد ا ،تالش
علمی یخ مینما،د؛ موضوعاتی همچون م،تو ، ،ادا ،یانطۀ انسان ا د ، ،هو ،د،تی ،تراث د،تی ،ررهتگ ا تای،خ اد،ان ،عتا،د
ا آداب ا یخوح د،تی ا ررق اب ،تتها نخشی ان صدها عتوانی اخ ک میتوان دی ا ،گون نشس ها مشاهده کرد .نخپ د،گرب
ان ر،الی ها دی ا ،حونه ،ن ترنی نیراب انسانی م خصص ا انجاح رژاهپهاب ود،د مرت ط میشود ،ک دی قالب ترنی ا
آمونش نیراب انسانی م خصص دی متا ع مخ لف تاصیلی ،انجاح ر،الی هاب تاتیتی ا رحهاب رژاهشی ،اعطاب نویسهاب
مطال،اتی ،کمک هن،ت هاب تاصیلی ا تاتیتی ،وذب م خصصان ا ماتتان دی مراکن علمی آمونشی وهان ا اعطاب ووا،ن
علمی ن رژاهپهاب دانشگاهی ا علمی اودنما،ی میکتتد.
ماهنامۀ الکترونیکی توسعۀ همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنیناا خاافایش «گااراه توخاا ،همکایبهاب علمی ا نی المللی
قرآن»،دی راخااخ ناا نیااان وام،اا دانشااگاهی قرآناای کشااوی ن شااتاا یا،دادهاااب علماای دی عرصاا نی الملاال
ا نااا هاادف آگاهیآرر،تاای ناا اخاااتید ،دانشااجو،ان ا ماتتااان ان کتفرانسهااا ،کتگرههااا ،خاامیتایها ،نشساا ها،
کایگاههاااب علماای ،ماادایس تانساا انی ،نویسهاب مطال،اتی ،ووا،ن علمی تاتیتاتی ،ررص هاب شغلی ا ناا

ااوی کلاای

اتفاقااات علماای قرآناای ،د،تی ا مذه ی دنیا ا تشااو،ق ا ترغیااب ماتتااان ناا حضااوی ر،ااال دی ا،اا عرص هااا ،ان
نمساا ان  1392ر،الی اود یا آغان کرد ا ن صویت ماهان دی اا یای نیپ ان  1400نفن ان رژاهپگران ،اخاتید ا دانشجو،ان
تاصیالت تکمیلی دی ا ،حونه قرای گرر اخ  .امیااد اخاا ا،اا ا العیخااانی ،مووااب ارنا،ااپ انگیاانه ا حضااوی
اند،شاامتدان ا،راناای دی مااراال ا عرص هاااب علماای وهاناای نااوده ا ان شااای ا،اا ماهتام نااراب تالیلگااران ا
رژاهپگااران علماای دی عرصااۀ علااوح اخااالمی یاهگشااا ناشااد.

3

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

فهرست
فص
ل اول8 ................................................................................ :
نش
همایش و ست 8 ..............................................................................
بینالملل 9 ................................................................................
کنفرانس ،همایش ،سمپوزیوم 9 ...............................................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی مطال،ۀ ووامع ا تمدنهاب اخالمی (آرر،تاب وتونی) 9 .............................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رلسفۀ اخالمی ا ررخپهاب م،اصر (آرر،تاب وتونی) 10 ..........................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رسااخالمیسم (آلمان) 10 .............................................................................................................
نوندهمیا هما،اپ نی المللای رلساف ا یا،کردهااب شارق ن ادا (آمر،کا) 11 .................................................................................
چهل ا چهایمی نشس خاالنۀ انجم ریشرر عتوان رلسف آمر،کا،ی (آمر،کا) 12 ..............................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی وام ،شتاخی ،اخالح ا وهانیخانب (آمر،کا) 12 ....................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی الهیات اخالمی (آمر،کا) 13 ..........................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رلسف ا تمدن اخالمی (آمر،کا) 13 ..................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رلسف ا متطق اخالمی (اتر،پ) 14 .................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی اخالح ،صلح ا یاانط او ماعی (اخ رالیا)15 ..........................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی الهیات ا رلسفۀ اخالمی (امایات م ادۀ عرنی) 15 ..................................................................................
نیس می کتفرانس نی المللی مطال،ۀ ووامع ا تمدن اخالمی (امایات م ادۀ عرنی)16 .............................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی وام ،شتاخی ،اخالح ،اق صاد ا خیاخ (امایات م ادۀ عرنی) 17 ..................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رسااخالمیسم ا مدینی (امایات م ادۀ عرنی) 17 ..................................................................................
هجدهمی کتفرانس نی المللی حساندایب ا نظاح مالی دی اخالح (امایات م ادۀ عرنی) 18 ........................................................................
هجدهمی کتفرانس نی المللی اخالح ا دموکراخی (امایات م ادۀ عرنی) 19 ......................................................................................
هجدهمی کتفرانس نی المللی م ارین،ک عرنی ا اخالمی (امایات م ادۀ عرنی) 19 ...............................................................................
نیس می کتفرانس نی المللی اخالح ا دموکراخی (امایات م ادۀ عرنی) 20 .........................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رلسف  ،الهیات ا علم اخالمی (امایات م ادۀ عرنی) 21 ............................................................................
خومی کتفرانس نی المللی مطال،ات شی،ی (انگلیس) 21 ............................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رسااخالمیسم ا چشماندانهاب یاششتاخان (انگلیس) 22 ..........................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی وام ،شتاخی ،اخالح ا ووامع اخالمی (انگلیس) 23 ................................................................................

4

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

هش می گردهما،ی خاالنۀ تاتیتات الیج (انگلیس)23 .............................................................................................................
هف می کتفرانس نی المللی د ،ا م،تو ،دی وام( ،انگلیس) 24 .................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رلسف ا عتیدۀ اخالمی (ا ،الیا) 24 ...................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی اد،ان غرنی، ،هود ، ،مسیای ا اخالح (ا ،الیا) 25 ................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی اصول وام ،شتاخی اخالمی (ا ،الیا) 26 .............................................................................................
هما،پ نی المللی رژاهپهاب میان یش اب قرآن کر،م (ا،ران) 26 ...............................................................................................
هما،پ نی المللی عدال ا ااالق (ا،ران) 28 ........................................................................................................................
خیندهمی هما،پ نی المللی دک ر ،مهدا ،نا موضوع عصر ظهوی دی اد،ان انراهیمی (ا،ران) 29 ..............................................................
دامی هما،پ خاالت ش کۀ ایارا،ی رلسفۀ ژارتی (نلژ،ک) 31 .......................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رسااخالمیسم ،خکوالی،سم ا د( ،نلژ،ک) 31 ......................................................................................
هما،پ نی المللی م،تو ،ا یاانشتاخی (تا،لتد)32 ..................................................................................................................
هجدهمی کتفرانس نی المللی اخالح ،صلح ا ص ر (ترکی ) 33 ......................................................................................................
چهایمی کتفرانس نی المللی تای،خ رلسف (ترکی ) 34 ...............................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی نانای،انی اخالمی (ترکی ) 35 .........................................................................................................
نیس می کتفرانس نی المللی نانای،انی اخالمی (ترکی ) 35 ..........................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی وام ،شتاخی ،اخالح ا مدینیسم (ومهویب چک) 36 ...............................................................................
هما،پ نی المللی د ،ا انتالب یاخی (یاخی ) 36 .................................................................................................................
کتفرانس آخیا،ی ااالق ،د ،ا رلسف ( 2017ژار ) 37 .............................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رسااخالمیسم ا دموکراخی (ژار ) 39 ................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رسااخالمیسم ا خکوالی،سم (ژار ) 39 ..............................................................................................
کتفرانس نی المللی آمونش ننان ا مطال،ات د،تی ( 2017ختگاروی) 40 .............................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رسااخالمیسم ا علم تفسیر (نمان ) (ختگاروی) 41 ....................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی امپرا ویب عثمانی ا اخالمی (ختگاروی) 41 .........................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی نهض هاب او ماعی ،اخالمیسم ا ارراطگرا،ی (خوئد) 42 ..........................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی م ارین،ک عرنی ا اخالمی (خوئیس) 43 ............................................................................................
نیس می کتفرانس نی المللی نظاح مالی اخالمی (خوئیس) 43 ......................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی اخالح ا رلسف (ررانس ) 44 ..........................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی وام ،شتاخی ،اخالح ا خت خیاخی (ررانس ) 44 ...................................................................................
دامی کتگرۀ  GISااایمیان ا وهان اخالح (ررانس ) 45 ..........................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رلسف  ،ااالق ا عتیدۀ اخالمی (عرنس ان خ،ودب) 46 .............................................................................

5

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

نوندهمی کتفرانس نی المللی الهیات رلسفی اخالمی (کونا) 46 .....................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی رلسفۀ اخالمی (مالنب) 47 ...........................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی تفکر رلسفی (مراکپ) 48 ............................................................................................................
نوندهمی کتفرانس نی المللی نانکدایب ،نظاح مالی ا خرما ،گذایب اخالمی (،ونان) 48 ...........................................................................
نشست ،کارگاه ،سمینار 50 ......................................................................................................................................
نشس اخالح دی اموی دنیا خیاخ ها ا الگوها (اخپانیا)50 ...........................................................................................................
انیتای ررهتگ مادب اخالمی نا موضوع ایت ا ات دی رضاهاب عمومی ا مالی (آلمان) 50 .........................................................................

مـلـی 52.................................................................................
کنفرانس ،همایش ،سمپوزیوم ،سمینار 52 ..................................................................................................................
خمیتای ااکااب قرائ هاب اررا ی ان د( ،آذینا،جان) 52 ............................................................................................................
هما،پ علمی رژاهشی علم ا د( ،اصفهان) 52 ....................................................................................................................
نخس ی هما،پ ملی نهج ال الغ ا علوح ادنی (نانلسر) 53 .........................................................................................................
هما،پ وهانشمولی آمونههاب قرآنی ا یاا،ی دی دنیاب م،اصر (تهران) 54 ........................................................................................
االی هما،پ ملی ایر ماندگای (تهران) 56 ...........................................................................................................................
نخس ی کتفرانس قرآنرژاهی ریشرر ان چشماندان یاششتاخی تفسیرب (قم) 57 ................................................................................

فص
ل دوم58 ................................................................................ :
ل
فرصتاهی شغلی نیبا مللی 58 .....................................................................
موق،ی هاب دک رب دی یش ۀ مطال،ات ننان عرنی ا مطال،ات عهد ود،د (آلمان) 59 ...............................................................................
موق،ی روق دک رب دی یش ۀ مطال،ات ا،رانشتاخی (آمر،کا) 59 ....................................................................................................
اخ اد،ای تای،خ وهان اخالح (آمر،کا) 60 ...............................................................................................................................
اخ اد،ای دی نمیتۀ مطال،ات اخالمی (آمر،کا) 61 ......................................................................................................................
وا،نۀ نه ر ،یخالۀ دک رب  2016دی موضوع مطال،ات ا،ران (آمر،کا)61 ...........................................................................................
موق،ی روق دک رب دی دانشگاه ،ل (آمر،کا) 62 .....................................................................................................................
اخ اد،ای دی نمیتۀ ننان عرنی (آمر،کا) 62 .............................................................................................................................
خ موق،ی شغلی دی دانشگاه ناِ،د (امایات) 63 .......................................................................................................................
مدیس ا ماتق مطال،ات اخالمی دی موضوع رت اخالمی (انگلیس) 63 ............................................................................................
ررص مطال،اتی روق دک رب دی موضوع «د ، ،دال ا انهمراشیدگی دی ااایمیان »(مجایخ ان) 64 .............................................................

6

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

فص
ل سوم65 ................................................................................ :
فهرست جنپ شمارۀ نیشیپ 65 .......................................................................
خال داح ،شمایه ( 32-31مرداد ا شهر،وی 66 ................................................................................................................ )1395
خال داح ،شمایه  29ا ( 30ارداد ا تیر 69 ................................................................................................................... )1395
خال داح ،شمایه ( 28اید ،هش 73 .......................................................................................................................... )1395
خال داح ،شمایه  26ا ( 27اخفتد  1394ا رراید75 ...................................................................................................... )1395 ،
خال خوح ،شمایه ( 25نهم 78 ...............................................................................................................................)1394

7

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

فص
ل اول:

ه ی نش
س
ما ش و ت

8

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

بینالملل
کنفرانس ،همایش ،سمپوزیوم

1
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی مطالعۀ جوامع و تمدنهای اسالمی
(آفریقای جنوبی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICSISC 2017 : 19th International Conference on The Study of
Islamic Societies and Civilizations
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
آرر،تاب وتونی ،داین
مهل ایخال چکیده  20نوام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  5دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  10دخام ر 2016
تای،خ نرگنایب  13-12ژانو2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/01/durban/ICSISC

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Holiday Inn Express Durban Umhlanga, 2 Ncondo Place,Crn,
Ncondo Place & Ntusi Rd, Off Umhlanga Rocks Drive, Durban 4320
South Africa
Phone:+27 31 514 9000

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

2
9

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی فلسفۀ اسالمی و پرسشهای معاصر
(آفریقای جنوبی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICIPCQ 2017 : 19th International Conference on Islamic
Philosophy and Contemporary Questions
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
آرر،تاب وتونی ،داین
مهل ایخال چکیده  30نوام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  5دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  10دخام ر 2016
تای،خ نرگنایب  13-12ژانو2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/01/durban/ICIPCQ

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Holiday Inn Express Durban Umhlanga, 2 Ncondo Place,Crn,
Ncondo Place & Ntusi Rd, Off Umhlanga Rocks Drive, Durban 4320
South Africa
Phone:+27 31 514 9000

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

3
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی پسااسالمیسم (آلمان)

عنوان به انگلیسی

ICPI 2017 : 19th International Conference on Post-Islamism

برگزار کننده

)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
آلمان ،نرلی

محل برگزاری
تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  21ژانو2017 ،
تای،خ نرگنایب  22-21می 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/05/berlin/ICPI

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

10

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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تلفن و آدرس دبیرخانه

Hollywood Media Hotel GmbH, Kurfürstendamm 202, 10719 Berlin

4
عنوان به فارسی

نوزدهمیـن همایـش بینالمللـی فلسـفه و رویکردهـای شـرق به خدا
(آمریکا)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

Eastern on Conference International 19th : 2017 ICEPAG
God to Approaches and Philosophy
WASET
آمر،کا ،خ د،گو
تای،خ نرگنایب  24-23ژانو2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

papers-for-call/ICEPAG/diegosan/01/2017/conference/org.waset.www://https

رایانامه دبیرخانه

-----

تلفن و آدرس دبیرخانه

----اداب اعلی ا ررش گان د ،تط یتی ،خت ن رلسف شرق ا غرب؛
رلسااف هاب شاارق آخاایا کونفساایوس ،نئوکتفساایوس ،تائو ،ساام ،شاایت و ،لگالیساام ،مائو
،ساام ،ووچاا ؛
رلسف هاب هتدب رلسف هتدا ،رلسف نودا،ی ،رلسف خیک ،وا،تیسم ،کایااکا؛
رلسااف ا،ااران نیتشاا ی ،مانااوب ،مندکاای ،نیااناای ،اناا خاایتا ،رلسااف اشااراق ،حکماا
م ،الیاا  ،رلسااف نها،اای؛
رلسف ع رب ا رراکتدگی ،هود؛
رلسف نانل؛ رلسف اخالمی رلسف صوری .

مالحظات

اثر اود یا ان ر،ق تاینماب هما،پ ایخال کتید.

محورها

5
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عنوان به فارسی

چهل و چهارمین نشست ساالنۀ انجمن پیشرفت عنوان فلسفه آمریکایی
(آمریکا)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری

44th Annual Meeting of Society for the Advancement of
American Philosophy
Birmingham-Southern College

تاریخهای مهم

)DoubleTree by Hilton Hotel Birmingham (Birmingham, Alabama
تای،خ نرگنایب  18-16مایس 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

http://american-philosophy.org/events/annual_meeting.htm
)Kim Garchar Kent State University (kgarchar@kent.edu
)V. Denise James University of Dayton (vjames1@udayton.edu

رایانامه دبیرخانه
تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها
مالحظات

ماوی ا ،نشس

کجا،یم ا ن کجا نا،د نرا،م؟
-----

6
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی جامعهشناسی ،اسالم و جهانیسازی
(آمریکا)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICSIG 2017 : 19th International Conference on Sociology, Islam
and Globalization
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
آمر،کا ،نیو،ویک
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  4می 2017
تای،خ نرگنایب  5-4ژائ 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/06/new-york/ICSIG

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

)New York's Hotel Pennsylvania, 401 Seventh Avenue (at 33rd St.
New York, N.Y. 10001-2062

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

12
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مالحظات

-----

7
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی الهیات اسالمی (آمریکا)

عنوان به انگلیسی

ICIT 2017 : 19th International Conference on Islamic Theology

برگزار کننده

)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity

محل برگزاری

آمر،کا ،لس آنجلس

تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  27ووالب 2017
تای،خ نرگنایب  10-9اک ر 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/10/los-angeles/ICIT

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

The Belamar Hotel, 3501 North Sepulveda Boulevard, Manhattan
Beach, CA 90266

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

8
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی فلسفه و تمدن اسالمی (آمریکا)
ICIPC 2017 : 19th International Conference on Islamic
Philosophy and Civilization
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
آمر،کا ،لس آنجلس
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  27ووالب 2017
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تای،خ نرگنایب  10-9اک ر 2017
زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/10/los-angeles/ICIPC

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

The Belamar Hotel, 3501 North Sepulveda Boulevard, Manhattan
Beach, CA 90266

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

9
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی فلسفه و منطق اسالمی (اتریش)
ICIPL 2017 : 19th International Conference on Islamic
Philosophy and Logic
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
اتر،پ ،ا،تس راک
مهل ایخال چکیده  30نوام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  10دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  16دخام ر 2016
تای،خ نرگنایب  27-26ژانو2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/01/innsbruck/ICIPL

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Parkhotel Hall in Tirol, Thurnfeldgasse 1, 6060 Hall in Tirol, Austria
Tel: +43-5223-53769

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

10
14

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم
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عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی اسالم ،صلح و روابط اجتماعی (استرالیا)
ICIPSR 2017 : 19th International Conference on Islam, Peace
and Social Relations
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
اخ رالیا ،مل وین
مهل ایخال چکیده  30نوام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  10دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  20دخام ر 2016
تای،خ نرگنایب  3-2روی2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/02/melbourne/ICIPSR

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Hotel Grand Chancellor Melbourne, 131 Lonsdale Street Melbourne
VIC 3000 Australia
Tel: +61 (3) 9656 4000

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

11
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی الهیات و فلسفۀ اسالمی (امارات متحدة
عربی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICTIP 2017 : 19th International Conference on Theology and
Islamic Philosophy
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
امایات م ادۀ عرنی ،دانی
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  26ژانو2017 ،
تای،خ نرگنایب  27-26روی2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/02/dubai/ICTIP

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

15

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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تلفن و آدرس دبیرخانه

Crowne Plaza Dubai Deira, Salahuddin Road, Deira , P.O. Box 8668,
Dubai, UAE
Tel: ++971 (0)4 608 8007, Fax: ++971(0)4 268 6511

12
عنوان به فارسی

بیستمین کنفرانس بینالمللی مطالعۀ جوامع و تمدن اسالمی (امارات
متحدة عربی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICSISC 2018: 20th International Conference on The Study of
Islamic Societies and Civilizations
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
امایات م ادۀ عرنی ،دانی
مهل ایخال چکیده  31ژانو2018 ،
اعالح ن ا،ج االی  20آای،ل 2018
مهل ایخال م کامل  21آگوخ 2018
تای،خ نرگنایب  22-21خپ ام ر 2018

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2018/09/dubai/ICSISC

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Crowne Plaza Dubai Deira, Salahuddin Road, Deira , P.O. Box 8668,
Dubai, UAE
Tel: ++971 (0)4 608 8007, Fax: ++971(0)4 268 6511

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی جامعهشناسی ،اسالم ،اقتصاد و سیاست
(امارات متحدة عربی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICSIEP 2017 : 19th International Conference on Sociology,
Islam, Economy and Politics
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
امایات م ادۀ عرنی ،دانی
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  19آای،ل 2017
تای،خ نرگنایب  20-19می 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/05/dubai/ICSIEP

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Crowne Plaza Dubai – Deira, Salahuddin Road, Deira,
P.O. Box 8668, Dubai, UAE
Tel: ++971 (0)4 608 8007
Fax: ++971(0)4 268 6511

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

14
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی پسااسالمیسم و مدرنیته (امارات متحدة
عربی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم
زبان

ICPIM 2017 : 19th International Conference on Post-Islamism
and Modernity
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
امایات م ادۀ عرنی ،دانی
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  19آای،ل 2017
تای،خ نرگنایب  20-19می 2017
انگلیسی

17

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Crowne Plaza Dubai – Deira, Salahuddin Road, Deira,
P.O. Box 8668, Dubai, UAE
Tel: ++971 (0)4 608 8007
Fax: ++971(0)4 268 6511

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/05/dubai/ICPIM

15
عنوان به فارسی

هجدهمین کنفرانس بینالمللی حسابداری و نظام مالی در اسالم (امارات
متحدة عربی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICIAF 2016 : 18th International Conference on Islamic
Accounting and Finance
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
امایات م ادۀ عرنی ،دانی
مهل ایخال چکیده  31اک ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  10نوام ر 2016
مهل ایخال م کامل  26نوام ر 2016
تای،خ نرگنایب  27-26دخام ر 2016

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2016/12/dubai/ICIAF

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Crowne Plaza Dubai – Deira, Salahuddin Road, Deira, P.O. Box
8668, Dubai, UAE
Tel: ++971 (0)4 608 8007
Fax: ++971(0)4 268 6511

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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16
عنوان به فارسی

هجدهمین کنفرانس بینالمللی اسالم و دموکراسی (امارات متحدة
عربی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICID 2016 : 18th International Conference on Islam and
Democracy
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
امایات م ادۀ عرنی ،دانی
مهل ایخال چکیده  31اک ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  10نوام ر 2016
مهل ایخال م کامل  26نوام ر 2016
تای،خ نرگنایب  27-26خپ ام ر 2016

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2016/12/dubai/ICID

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Crowne Plaza Dubai – Deira, Salahuddin Road, Deira, P.O. Box
8668, Dubai, UAE
Tel: ++971 (0)4 608 8007
Fax: ++971(0)4 268 6511

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

17
عنوان به فارسی

هجدهمین کنفرانس بینالمللی متافیزیک عربی و اسالمی (امارات متحدة
عربی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICAIM 2016 : 18th International Conference on Arabic and
Islamic Metaphysics
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
امایات م ادۀ عرنی ،دانی
مهل ایخال چکیده  31اک ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  10نوام ر 2016
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مهل ایخال م کامل  26نوام ر 2016
تای،خ نرگنایب  27-26دخام ر 2016
زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2016/12/dubai/ICAIM

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Crowne Plaza Dubai – Deira, Salahuddin Road, Deira, P.O. Box
8668, Dubai, UAE
Tel: ++971 (0)4 608 8007
Fax: ++971(0)4 268 6511

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

18
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

بیستمین کنفرانس بینالمللی اسالم و دموکراسی (امارات متحدة عربی)
ICID 2018: 20th International Conference on Islam and
Democracy
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
امایات م ادۀ عرنی ،دانی
مهل ایخال چکیده  25ژائ 2018
اعالح ن ا،ج االی  24ووالب 2018
مهل ایخال م کامل  24آگوخ 2018
تای،خ نرگنایب  25-24خپ ام ر 2018

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2018/12/dubai/ICID

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Crowne Plaza Dubai Deira, Salahuddin Road, Deira , P.O. Box 8668,
Dubai, UAE
Tel: ++971 (0)4 608 8007, Fax: ++971(0)4 268 6511

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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19
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی فلسفه ،الهیات و علم اسالمی (امارات
متحدة عربی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICIPTS 2017 : 19th International Conference on Islamic
Philosophy, Theology and Science
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
امایات م ادۀ عرنی ،دانی
مهل ایخال چکیده  17دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  17ژانو2017 ،
مهل ایخال م کامل  17ژائ 2017
تای،خ نرگنایب  18-17اک ر 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/10/dubai/ICIPTS

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Crowne Plaza Dubai Deira, Salahuddin Road, Deira
P.O. Box 8668, Dubai, UAE
Tel: ++971 (0)4 608 8007
Fax: ++971(0)4 268 6511

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

20
عنوان به فارسی

سومین کنفرانس بینالمللی مطالعات شیعی (انگلیس)

عنوان به انگلیسی

The Third International Conference on Shi'i Studies
نا همکایب مرکن اخالمی انگلیس

محل برگزاری

انگلیس ،لتدن

برگزار کننده

تاریخهای مهم
زبان

مهل ایخال چکیده /رح  31ژانو2017 ،
مهل ایخال متالۀ کامل  1آای،ل 2017
تای،خ نرگنایب  7-6می 2017
انگلیسی

21

رایانامه دبیرخانه

shiistudies@islamic-college.ac.uk
The Islamic College, 133 High Road, Willesden, London, NW10 2SW
+44 (0) 20 8451 9993
 الهیات رلسف ا تصوف رت ا حتوق تای،خ قرآن ا مطال،ات حد،ث مطال،ات انسانشتاخی اقلی هاب د،تی مطال،ات نی اد،انی ،میانیش اب ا تط یتی تشیع ا شرقشتاخی مرو،ی دی اند،شۀ شی،ی -شی ،دی حونه ا،/ا دانشگاه

تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها

مالحظات
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تارنما

http://www.islamic-college.ac.uk/publications/shiistudies/

ن ت،دادب ماداد ان شرک کتتدگان م لغی نان کمک هن،ت ررداا اواهد شد.

21
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی پسااسالمیسم و چشماندازهای
روششناسانه (انگلیس)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICPIMP 2017 : 19th International Conference on Post-Islamism
and Methodological Perspectives
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
انگلیس ،لتدن
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  23مایس 2017
تای،خ نرگنایب  25-24آای،ل 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/04/london/ICPIMP

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Holiday Inn London – Wembley, Empire Way, Wembley,
Middlesex, HA9 8DS, London

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

22
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مالحظات

-----

22
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی جامعهشناسی ،اسالم و جوامع اسالمی
(انگلیس)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICSIMS 2017 : 19th International Conference on Sociology,
Islam and Muslim Societies
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
انگلیس ،لتدن
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  25آای،ل 2017
تای،خ نرگنایب  26-25می 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/05/london/ICSIMS

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Hollywood Media Hotel Holiday Inn London – Wembley, Empire
Way, Wembley, Middlesex, HA9 8DS, London

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

23
عنوان به فارسی

هشتمین گردهمایی ساالنۀ تحقیقات خلیج (انگلیس)

عنوان به انگلیسی

8th Annual Gulf Research Meeting

برگزار کننده

دانشگاه کم ر،ج

محل برگزاری

انگلیس ،کم ر،ج ،دانشگاه کم ر،ج

تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده  10اک ر 2016
تای،خ نرگنایب  4-1آگوخ 2017

23

تارنما

http://grm.grc.net/upload2016/Poster.pdf

رایانامه دبیرخانه

elsa@grc.net

تلفن و آدرس دبیرخانه

----تمامی موضوعات مرت ط نا الیج ان نظر خیاخی ،اق صادب ،ررهتگی ،امتی ی ا ...دی قالب کایگاه رذ،رر
میشوند.

مالحظات

-----

محورها
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زبان

انگلیسی

24
عنوان به فارسی

هفتمین کنفرانس بینالمللی دین و معنویت در جامعه (انگلیس)

عنوان به انگلیسی

Seventh International Conference on Religion & Spirituality in
Society
Imperial College London and Common Ground Publishing
انگلیس ،لتدن

برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده /رح  17مایس 2017
تای،خ نرگنایب  18-17آای،ل 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

http://religioninsociety.com/2017-conference/call-for-presenters

رایانامه دبیرخانه

-----

تلفن و آدرس دبیرخانه

----ماوی اال نتیادهاب د،تی؛
ماوی داح وام ،د،تی ا او ماعیخانب؛
ماوی خوح اش راکات ا اا الفات د،تی؛
.ماوی چهایح خیاخ د،

مالحظات

-----

محورها

25
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی فلسفه و عقیدة اسالمی (ایتالیا)

24

برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم
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عنوان به انگلیسی

ICIPB 2017 : 19th International Conference on Islamic
Philosophy and Belief
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ا ،الیا ،انین
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  16ژانو2017 ،
تای،خ نرگنایب  17-16روی2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/02/venice/ICIPB

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

NH Laguna Palace, Viale Ancona, 2 30172, Mestre, Venezia, Italy
Tel: ++39 0418296005
Fax: ++39 0418296033

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

26
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی ادیان غربی ،یهودیت ،مسیحیت و اسالم
(ایتالیا)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICWRJCI 2017 : 19th International Conference on Western
Religions, Judaism, Christianity and Islam
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ا ،الیا ،انین
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  21می 2017
تای،خ نرگنایب  22-21ژائ 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/06/venice/ICWRJCI

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

25

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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تلفن و آدرس دبیرخانه

NH Laguna Palace, Viale Ancona, 2 30172, Mestre, Venezia, Italy
Tel: ++39 0418296005
Fax: ++39 0418296033

27
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی اصول جامعهشناسی اسالمی (ایتالیا)
ICPIS 2017 : 19th International Conference on Principles of
Islamic Sociology
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ا ،الیا ،یُح
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  17ژائ 2017
تای،خ نرگنایب  18-17ووالب 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/07/rome/ICPIS

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Hotel NH Roma Villa Carpegna, Via Pio IV,6 00165, Rome, Italy

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

28
عنوان به فارسی

همایش بینالمللی پژوهشهای میان رشتهای قرآن کریم (ایران)

عنوان به انگلیسی

----خانمان ر،الی هاب قرآنی دانشگاهیان کشوی

برگزار کننده

26

تاریخهای مهم

تای،خ نرگنایب دبماه 1395

زبان

-----

تارنما

www.muslimstudents.ir

رایانامه دبیرخانه

تلفن و آدرس دبیرخانه

محورها

مالحظات
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محل برگزاری

ا،ران ،مشهد متدس

iqsc@acecr.ac.ir
تهران ایانان انتالب اخالمی ،ایانان قدس ،ایانان ننیگمهر ،رالک 85
خانمان ر،الی هاب قرآنی دانشگاهیان کشوی
تلف ا نمانر 66485657
صتداق رس ی 13145-1111
کدرس ی1417844391
م انی مطال،ات میان یش اب قرآن کر،م:
 شتاخا،ی
 ا،ژگیها
 نتد ا نریخی
 آخیبشتاخی ،ا....
چرا،ی ا چیس ی مطال،ات میانیش اب قرآن کر،م:
 ضرایت
 امکان
 مطلونی
 مفهوح
 م انی
 ان،اد
 ا،ژگیها ا... .
یاش شتاخی مطال،ات میان یش اب قرآن کر،م:
 گون ها
 د،دگاه ها
 مکاتب
 یا،کردها
 یهیار ها
 کایکردها ا... .
نریخی د،دگاههاب مخ لف دیناب یانط قرآن نا دانپهاب نشرب انتپ قرآن دی تاول علوح
اشکلگیرب ا،دههاب نو،
 اعجانشتاخی قرآن دی ررتو مطال،ات میانیش اب قرآن کر،م
قرآن ا خالم :
 ختجپ آثای آمونههاب نظرب ا عملی قرآن کر،م نر ان،اد مخ لف خالم
 ت یی مولف هاب خالم دی ان،اد مخ لف (وسمی ،یاانی ا او ماعی) ان متظر قرآن
 نیانختجی رژاهشی ا ت یی األهاب نظرب مووود دی م احث میان یش اب قرآن کر،م ا
خالم .
------
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29
عنوان به فارسی

همایش بینالمللی عدالت و اخالق (ایران)

عنوان به انگلیسی

International Conference on Justice and Ethics, The Contributions of
the Ahl al-Bayt
دانشگاه ررداخی مشهد

محل برگزاری

ا،ران ،مشهد متدس

برگزار کننده
تاریخهای مهم

تای،خ نرگنایب  16-15آای،ل 2017

زبان

رایخی ،عرنی ا انگلیسی

تارنما

http://icjeca.um.ac.ir/index.php?&newlang=eng

رایانامه دبیرخانه

akbari.iru@gmail.com
-----

تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها

متانع نتیاد ،مفاهیم اخالمی عدال ا ااالق
 )1وا،گاه ا اهمی متانع د،تی دی گف مان مدین دی ناب عدال
 )2نتپ احی ا عتل دی گس رش ااالق اخالمی عدال
»
السالح
 )3تجلّی مفاهیم قرآنی دی آمونههاب اماح یضا«علی
دی حونه عدال ا ااالق
آن نا عدال دی آمونههاب اهل نی «علیهم السالح»
 )4ااالق ت،امل ا نس
 )5عدال تون،،ی دی میراث رتهیحتوقی اهل نی «علیهم السالح»
قرائ هاب کالمی ،رتهی ا رلسفی ان عدال ا ریامدهاب ااالقی آن
 )1م انی کالمی ا اع تادب ااالق دی ناب مسئولی انسانی
 )2ریامدها ا لوانح رتهیا حتوقی عدال
 )3ان خاب مسئوالن شهراند دی ماارظ ان نظاح عادالن
 )4تأثیر م تانل اخ ت اطهاب رتهیا حتوقی نا عدال
 )5رلسف ااالقی وام،ۀ عادالن
 )6هدف ان نندگی انسان وام،ۀ عادالن
نس گف مان ااالق اخالمی ا گف مان عدال حتوقی
 )1م انی ا اینشهاب ااالقی ا الگوهاب عدال
 )2وهانی شدن ررهتگ عدال دی عصر حاضر
 )3متانع ا موانع یشد ررهتگ نومی عدال
 )4مشکالت کاینس عدال دی وام،ۀ م،اصر
 )5حونههاب گوناگون ااالق کاینردب عدال دی مک ب اهلنی «علیهمالسالح»
ااالق گف گو ا همن،س ی عادالن دی ت،الیم اماح یضا« علی السالح »
 )1اووه مهم حیات اماح یضا«علی السالح» ن مثان مت ع احدت میان مسلمانان
 )2امکان ا تاتق گف گوب حتیتی نی اد،ان
 )3رایادا،م یضوب دی ناب همن،س ی
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 )4آ،تده یاانط دیاناد،انی ا نی اد،انی دی وهان اخالمی
 )5حل متانعات مذه ی دی آمونههاب یضوب
نتپ عدال دی ت،امل تمدنی اخالح نا د،گر تمدنها
 )1نتپ عدال ماویب دی شکورائی تمدن اخالمی
 )2عدال ن مثان م،یای دی خاا ای تمدنی اخالح
 )3ااالق نرآمده ان عدال اخالمی دی ت،امل تمدنی
 )4وا،گاه عدال دی همگرائی تمدنها
 )5عدال  ،شااصۀ خیاخ ا حکوم اخالمی
 )6عدال ا تمدن نو ،اخالمی
مشهدالرّضا« علی السالح » ،ااخ گاه احدت ررهتگی ا م،تو ،اخالمی
 )1ا،ژگیهاب عمدۀ شهر مشهد ن مثان متانع نالتوۀ احدت
 )2متانع م،توب ا رکرب دی مشهد دی نمیتۀ مطال،ات اخالمی
 )3مشهد ،قلب تپتدۀ احیاب اخالمی صلحماوی
 )4مفاار ا اند،شمتدان مشهدالرضا«علی السالح».
------

مالحظات

30
عنوان به فارسی

سیزدهمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت با موضوع عصر ظهور در
ادیان ابراهیمی (ایران)

عنوان به انگلیسی

Thirteenth International Conference of Mahdaviat Doctrine
المؤتمر الدولی الثالث عشر للعقیدة المهدویۀ

برگزار کننده

موخس آ،تده یاش

محل برگزاری

ا،ران ،قم
مهل ایخال متاالت  30اخفتد 1395
تای،خ نرگنایب  20ا  21اید ،هش 1396

تاریخهای مهم

-----

زبان

http://mahdaviat-conference.com/
تارنما

رایانامه دبیرخانه
تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها

http://mahdaviat-conference.com/images/docs/files/000001/nf000012171.pdf
maqaleh@brightfuture.ir
mahdimaqaleh@gmail.com
قم ا ایانان شهدا (صفائی ) ،کوچ  ،25رالک  / 27کدرس ی  45651ا 37137
تلف  37833714 -15ا  025نمانر  37833713ا 025
ماوی اال اخالح
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-

حکوم وهانی اماح مهدب(عج)
وا،گاه حکوم وهانی دی خیر تای،خی حرک ان یاء
م انی ا اهداف ا ا،ژگیها،اکوم جهانی
حکوم اماح مهدب(عج) (خیره ترنی ی ،خیاخی ،قضا،ی ا...
اض،ی ریراان اد،ان ،مذاهب ا مخالفان دی حکوم وهانی
دخ اایدهاب حکوم اماح مهدب(عج) (د،تی ،ترنی ی ،خیاخی ،اق صادب ،او ماعی ،علمی ا...
یو ،ا اخ مرای حکوم وهانی
یادادهاب عصر ظهوی
ظهوی ،شرا،ط ا ا،ژگیها
خیر حوادث ان ظهوی تا ریرانب نر قدیتها
م،جنات ا امدادهاب غی ی دی ررآ،تد ظهوی
مشکالت ا ر ت هاب ررآ،تد ظهوی (شیطان ،دوال ا...
وتگ ا کش ای دی ررآ،تد ظهوی
نانگش نرگن،دگانی ان نسلها،گذش ه را،یای،اماح
نانگش حضرت عیسی(ع)
مواوه اقواح نا اماح مهدب (عج) (ا،رانیان ،عربها ا ،هود
یاا،ات حوادث عصر ظهوی (یاششتاخی ،مت عشتاخی ،اع ایختجی ،نریخی تط یتی ا)...

ماوی داح ،هود ا مسیای
 تصو،ر آارالنمان مسیای ا ،هودب دی ک اب متدس ررق هاب مخ لف ،هودب ،مسیای ا عصر ظهوی -ررا،تد مطال،ات ریرامون ریپگو،یهاب آارالنمانی دی ،هود ا مسیای

-

مالحظات

ماوی خوح مطال،ۀ تط یتی
حضرت عیسی(ع) ا آارالنمان ،هودب ،مسیای ا اخالمی
متا،س ملکوت الهی دی مسیای ا حکوم صالاان دی اخالح
متا،س ریپگو،یهاب اد،ان انراهیمی دینایۀ عصر ظهوی
نتد ا نریخی آیاء اند،شمتدان غرنی دی مطال ،تط یتی عصر ظهوی
مطال،ۀ تط یتی توصیف ،ا توصی نودن ریپگو،یها

ماوی چهایح کایکردها ا آخیبها
 ریپگو،ی هاب عصرظهوی اتاوالت خیاخی او ماعی نتپ ریپگو،یهاب آارالنمانی دی شکلگیرب نود،تی ا وت پهاب او ماعی دی ووامع ،هودب،مسیای ا اخالمی
 آخیبهاب ریپگو،یهاب آارالنمانی کایکردهاب عصر ظهوی دی اد،ان انراهیمی نس علم آ،تدهرژاهی ا ریپگو،یهاب آارالنمانی اد،ان. متاالتی ک مضمون آنها ن کتفرانس نند،ک ناشد ،نا نظر کمی علمی رذ،رر اواهتد شد. کمی علمی هما،پ ،متاالت نرگن،ده شده یا ن صالحد،د اود دی مجالت مؤخس چاپ امت شر اواهد کرد ا ان ایائ کتتدگان قدیدانی شا،س ن عمل اواهد آاید.
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-

اصل متال حداکثر تا هف هنای ا رانصد کلم (25صفا ) نا ررم » «Wordن صویت لوح
رشرده ،ا رس الک رانیک ،ا ان ر،ق را،گاه ا،ت رن ی ،ن دنیراان هما،پ ایخال گردد( .ضمتاً
شمایه تماس ا ا،میل دی صفا اال متال دیج گردد).

31
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

دومین همایش ساالنه شبکۀ اروپایی فلسفۀ ژاپنی (بلژیک)
2nd Annual Conference of the European Network of Japanese
Philosophy
دانشگاه نراکسل
نلژ،ک ،نراکسل
تای،خ نرگنایب  10-7دخام ر 2016

زبان

انگلیسی ،ررانسوب ،هلتدب ،ژارتی

تارنما

https://enojp.org/conferences/

رایانامه دبیرخانه

-----

تلفن و آدرس دبیرخانه

-----

محورها

مالحظات

Metaphysics
Philosophy of Language
Philosophy of Religion
Asian Philosophy
Philosophical Traditions, Miscellaneous
Aesthetics
Social and Political Philosophy
-----
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عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی پسااسالمیسم ،سکوالریسم و دین
(بلژیک)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده

ICPISR 2017 : 19th International Conference on Post-Islamism,
Secularization and Religion
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity

31

تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  16مایس 2017
تای،خ نرگنایب  28-27آای،ل 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/04/brussels/ICPISR

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها
مالحظات
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محل برگزاری

نلژ،ک ،نراکسل

Renaissance Brussels Hotel, Rue du Parnasse 19, Brussels 1050,
Belgium
تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس
-----

33
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

همایش بینالمللی معنویت و روانشناسی (تایلند)
ICSP 2017 : International Conference on Spirituality and
Psychology 2017
Tomorrow People Organization
تا،لتد ،نانکوک
مهل ایخال چکیده  1روی2017 ،
تای،خ نرگنایب  15-13مایس 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

http://www.spirituality-conference.org/

رایانامه دبیرخانه

----Tel. +381 62 680 683

تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها

م،تو،
ا عراج (م،راج)؛
ا انرژب حیات ،ونء ادا؟
ا تکامل آ گاهی ،ر،الی  DNA؛
ا نوی ،ررد ،ها ،چال خیاه ،ماده تای،ک ا انرژب تای،ک؛
ا مد ،یش  ،ان،اد ا چاکراها؛
ا ماهی هشیایب؛ نظر ،هاب کامپیوترب دی متانل نظر،ات حضوی مطلق؛
ا تغییر رایادا،م؛
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ا رین،ک کوان وح ا یاحانی ؛
ا د ،؛ ا نظر ،هاب غده ریتهآل؛
ا هتدخ متدس آثای ناخ انی؛
ا توهم علم؛
ا م،تو ،ا اعمال دیمانی؛
ا اند،ش ها ا توهم وهان مادب؛
ا م،تو  ،عاح الشمول ا علمی؛
ا ماهی رر تکانپ وهان؛
ا ،وگا ا یاانشتاخی؛
ا یاانشتاخی نیولوژ،ک؛
ا یاانشتاخی نالیتی ،عوامل یر ایب ا ررهتگی؛
ا علوح شتاا ی ،یاانشتاا ی ا یر ایب؛
ا یاانشتاخی مشاایه؛
ا یاانشتاخی آمونشی؛
ا توانمتدخانب ا کیفی م،یش ؛
ا یاانشتاخی ن،س مایطی ا ررهتگی؛
ا مسائل ااالقی ،اهمی ا ان تاد ،خت هاب ررهتگی؛
ا یاانشتاخی آنما،شگاهی؛
ا نیمایبهاب یاانی ا یاانپنشکی؛
ا مادیب ا مراق ؛
ا یاانشتاخی ا،جانی؛
ا یاانشتاخی د،تی؛
ا یاانشتاخی مدیخ ا خالم ی؛
ا یاانشتاخی او ماعی؛
ا توخ ،او ماعی ،شخصی  ،نرحهاب ررهتگی ،رد،ده نیتااررادب؛
ا م،تو ،ا یاانشتاخی نالیتی؛
ا یاانشتاخی رراشخصی؛
تفکر االقان ا....
مالحظات

امکان ایخال روخ ر نین اوود داید.
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عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده

هجدهمین کنفرانس بینالمللی اسالم ،صلح و صبر (ترکیه)
ICIPT 2016 : 18th International Conference on Islam, Peace and
Tolerance
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
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تاریخهای مهم
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محل برگزاری

ترکی  ،اخ ان ول
مهل ایخال چکیده  29اک ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  31اک ر 2016
مهل ایخال م کامل  19نوام ر 2016
تای،خ نرگنایب  20-19دخام ر 2016

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2016/12/istanbul/ICIPT

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

The President Hotel, Tiyatro Cad. No. 25 Beyazit, 34126 Istanbul
Turkey
Tel: 90 212 516 69 80
Fax: 90 212 516 69 98

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

چهارمین کنفرانس بینالمللی تاریخ فلسفه (ترکیه)
PHILHIST '17 / IV. International Conference on History of
Philosophy
DAKAM
ترکی  ،اخ ان ول
مهل ایخال چکیده /رح  6ژانو2017 ،
تای،خ نرگنایب  15-14آای،ل 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

http://www.dakamconferences.org/#!philhist/ynxs4

رایانامه دبیرخانه

)Ozgur Ozturk (conference@dakam.org

تلفن و آدرس دبیرخانه

+90 212 244 23 03

محورها

تمامی متاالت نا موضوع کتفرانس موید نریخی قرای میگیرند.

مالحظات

متاالت نرتر دی ک انخانۀ آنال ،دنیراان ا نین چکیدهها دی نشر ،نی المللی مت شر اواهتد شد.
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36
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی بازاریابی اسالمی (ترکیه)
ICIM 2017 : 19th International Conference on Islamic
Marketing
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ترکی  ،اخ ان ول
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  20ژائ 2017
تای،خ نرگنایب  30-29ووالب 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/07/istanbul/ICIM

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

The President Hotel, Tiyatro Cad. No. 25 Beyazit, 34126 Istanbul
Turkey
Tel: 90 212 516 69 80, Fax: 90 212 516 69 98

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

بیستمین کنفرانس بینالمللی بازاریابی اسالمی (ترکیه)
ICIM 2018: 20th International Conference on Islamic
Marketing
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ترکی  ،اخ ان ول
مهل ایخال چکیده  26آای،ل 2018
اعالح ن ا،ج االی  26می 2018
مهل ایخال م کامل  26ژائ 2018
تای،خ نرگنایب  27-26اک ر 2018

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2018/10/istanbul/ICIM

35

تلفن و آدرس دبیرخانه

The President Hotel, Tiyatro Cad. No. 25 Beyazit, 34126 Istanbul
Turkey
Tel: 90 212 516 69 80, Fax: 90 212 516 69 98

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

38
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی جامعهشناسی ،اسالم و مدرنیسم
(جمهوری چک)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICSIM 2017 : 19th International Conference on Sociology, Islam
and Modernization
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ومهویب چک ،رراگ
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  9ژائ 2017
تای،خ نرگنایب  10-9ووالب 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/07/prague/ICSIM

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Hotel Ambassador, Zlata Husa, Vaclavske, Namesti 5-7, 111 24
Prague 1, Czech Republic

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

39
عنوان به
فارسی

همایش بینالمللی دین و انقالب روسیه (روسیه)
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عنوان به

"2017 International Conference, "Religion and Russian Revolution

انگلیسی
برگزار کننده

Interdisciplinary Research Foundation

محل

یاخی

برگزاری
تاریخهای

مهل ایخال چکیده  31دخام ر 2016
تای،خ نرگنایب  26اک ر 2017

مهم
زبان

-----

تارنما

http://www.indiana.edu/~reeiweb/newsEvents/2016/Conf_Wkshp/Religion+RusRev
Conf.pdf

رایانامه

religion.revolution.1917@gmail.com

دبیرخانه
تلفن و آدرس

-----

دبیرخانه
محورها

ا ناران مدل امپر،الی مذه ی ن عتوان ،کی ان اخ اب ختوط یژ ،م خانق؛
ا خکوالیخاانب انرژبهااب د،تای ،تغییار آنهاا ن ا،دئولوژبهاب انتالنی ا اشاکال ود،د نما،تدگی او ماعی ا خیاخی؛
ا عاملی انتالنی مردح نا ریشیت د،تی؛
ا انتالب ا نیدای،هاا ا اصالحاتای د،تای؛ شاویاب کلیسااب کل یاخای  1917ااا 1918؛
وت پهاب اصالح لب دی د،گر اد،ان؛ ا گراههااب د،تای نا عتاوان مت ،ای ناراب نسایج او ماعای ا خیاخای؛
ا یشاد ر،الیا خیاخی دی اعصای ان دا،ی شویاب؛
ا تتاوع مذه ای ا قومای ای تجن،ا امپرا اویب ا وتاگ داالای؛
ا توخا ،هاب د،تای دی مایط امپر،الیس ی ریرامونی؛
ا د ،ن عتوان موضوع قانونگذایب ،خیاخ هاب د،تی ،ا اشون د،تی؛
ا تصو،ار د،تای انتالب ا انگینههااب اااراب دی آ گاهای ا هوشایایب عمومای ،ادنیاات ا هتر ،اا رات ا د،گر اخ تادات
ن نفس؛
ا ادیاکات رلسفی ا کالمی ان انتالب نی آارالنمان ا خوخیالیسم د،تی؛
ا ی،ش م،تی رراژه الاادب انتالنی یاخی ؛
ا ریامدهاا ا آثاای انتالب خاکوالیخاانب ،احیااب ا،دئولاوژب کومونیسا ی ،ا دالا شویاب؛ انسان ود،د ،ررق ومعگرا،ان

مالحظات

-----
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عنوان به فارسی

کنفرانس آسیایی اخالق ،دین و فلسفه ( 2017ژاپن)
با موضوع محوری :هویت
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عنوان به انگلیسی

)(ACERP2017

برگزار کننده

IAFOR - The International Academic Forum

محل برگزاری

ژار  ،کون  ،مرکن هتر ()Art Center of Kobe

تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده /رح  15نوام ر 2016
تای،خ نرگنایب  25-22مایس 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

http://iafor.org/conferences/acerp2017/

رایانامه دبیرخانه

he ACERP2017 Conference Team

تلفن و آدرس دبیرخانه

محورها
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The Asian Conference on Ethics, Religion & Philosophy 2017

)Head Office (Japan
The International Academic Forum, Sakae 1-16-26 – 201, Naka
Ward,Nagoya, Aichi,Japan 460-0008
)Kansai Office (Japan
The International Academic Forum, Altiora Kitano #301, Kitano-cho
1-5-14, Chuo Ward, Kobe, Hyogo, Japan 650-0002
ماوی اصلی هو،
ماویهاب ررعی
رلسف
 رلسف ا د ،؛ رلسف ا هتر؛ رلسف ا خیاخ عمومی؛ رلسف ا رتاا یب؛ رلسف ا ررهتگ؛ رلسف ا آمونش؛ رلسف ا مطال،ات صلح؛ رلسف تط یتی؛ ننانشتاخی ،ننان ا رلسف ؛ااالق
 ااالق رنشکی؛ کسب ا کای ا ااالق مد،ر ،؛ااالق دی آمونش؛ ااالق ،حتوق ا عدال ؛ ااالق ا وهانی خانب؛ ااالق ا علم؛ ااالق تط یتی؛ ننانشتاخی ،ننان ا ااالق؛د،
 اداناایب ا الااد؛ رمیتیسم ا خت هاب د،تی؛ د ،ا آمونش؛ -د ،ا مطال،ات صلح؛
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-

عرران ،ا،مان ا خت هاب علمی؛
گف گوب نی اد،ان؛
د ،تط یتی؛
ننانشتاخی ،ننان ا د. ،
موضوع ماویب هو،
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عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی پسااسالمیسم و دموکراسی (ژاپن)
ICPID 2017 : 19th International Conference on Post-Islamism
and Democracy
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ژار  ،کیوتو
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  27مایس 2017
تای،خ نرگنایب  28-27آای،ل 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/04/kyoto/ICPID

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Kyoto Brighton Hotel, Nakadachiuri, Shinmachi-Dori, Kamigyo-ku,
Kyoto 602-8071, Japan
Tel: +81 75 441 4411
Fax: +81 75 431 2360

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی پسااسالمیسم و سکوالریسم (ژاپن)

39

برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم
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عنوان به انگلیسی

ICPIS 2017 : 19th International Conference on Post-Islamism
and Secularization
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ژار  ،توکیو
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  28آای،ل 2017
تای،خ نرگنایب  29-28می 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/05/tokyo/ICPIS

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Narita Tobu Hotel Airport, 320-1 Tokko, Narita-shi, Chiba, Tokyo,
Japan 286-0106
Tel: ++81 476 32 1234
Fax: ++81 476 32 0617

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

43
عنوان به فارسی

کنفرانس بینالمللی آموزش زبان و مطالعات دینی ( 2017سنگاپور)

عنوان به انگلیسی

International Conference on Language Teaching and Religious
Studies 2017

برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

Core Conferences
ختگاروی
مهل ایخال چکیده /رح  31مایس 2017
تای،خ نرگنایب  31ژانو2017 ،

زبان

انگلیسی

برنامه

ن تاینماب کتفرانس مراو ،شود.

تارنما

http://icltrs.coreconferences.com/

رایانامه دبیرخانه

mail"@"coreconferenes.com

تلفن و آدرس دبیرخانه

Dr A Senthil Kumar:Phone: +61-02-8006-8122

مالحظات
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44
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی پسااسالمیسم و علم تفسیر (زمانه)
(سنگاپور)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICPIH 2017 : 19th International Conference on Post-Islamism
and Hermeneutics
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ختگاروی ،ختگاروی
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  4آای،ل 2017
تای،خ نرگنایب  5-4می 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/05/singapore/ICPIH

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

River View Hotel Singapore, 382 Havelock Road, Singapore 169629
Tel : ++65-6732 9922
Fax : ++65-6732 1034

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

45
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی امپراطوری عثمانی و اسالمی (سنگاپور)
ICOEI 2017 : 19th International Conference on Ottoman
Empire and Islam
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ختگاروی ،ختگاروی
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016

41
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اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  4می 2017
تای،خ نرگنایب  5-4ژائ 2017
زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/07/singapore/ICOEI

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

River View Hotel Singapore, 382 Havelock Road, Singapore 169629
Tel : ++65-6732 9922
Fax : ++65-6732 1034

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

46
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی نهضتهای اجتماعی ،اسالمیسم و
افراطگرایی (سوئد)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICSMIR 2017 : 19th International Conference on Social
Movements, Islamism and Radicalisation
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
خوئد ،اخ کهلم
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  13ژائ 2017
تای،خ نرگنایب  14-13ووالب 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/07/stockholm/ICSMIR

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Park Inn by Radisson Stockholm Hammarby Sjostad
Midskeppsgatan 6, 120 07 Stockholm, Sweden

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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47
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی متافیزیک عربی و اسالمی (سوئیس)
ICAIM 2017 : 19th International Conference on Arabic and
Islamic Metaphysics
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
خوئیس ،نای،خ
مهل ایخال چکیده  25نوام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30نوام ر 2016
مهل ایخال م کامل  13دخام ر 2016
تای،خ نرگنایب  14-13ژانو2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/01/zurich/ICAIM

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها
مالحظات

Park Inn by Radisson Zürich Airport, Flughofstrasse 75, CH - 8153
Rümlang, Switzerland
تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس
-----

48
عنوان به فارسی

بیستمین کنفرانس بینالمللی نظام مالی اسالمی (سوئیس)

عنوان به انگلیسی

ICIF 2018: 20th International Conference on Islamic Finance

برگزار کننده

)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
خوئیس ،نای،خ

محل برگزاری
تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده  20ژانو2018 ،
اعالح ن ا،ج االی  28روی2018 ،
مهل ایخال م کامل  29مایس 2018
تای،خ نرگنایب  30-29ووالب 2018

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2018/07/zurich/ICIF

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

43

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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تلفن و آدرس دبیرخانه

Engimatt Hotel, Engimattstrasse 14, 8002 Zürich, Switzerland
Tel: +41 44 284 16 16

49
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی اسالم و فلسفه (فرانسه)
ICIP 2017 : 19th International Conference on Islam and
Philosophy
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ررانس  ،رای،س
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  23ژانو2017 ،
تای،خ نرگنایب  24-23روی2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/02/paris/ICIP

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Holiday Inn Paris Montparnasse, Avenue Du Maine, 79-81,
Paris, 75014 France
Tel: ++33-1-43201393
Fax: ++33-1-43209560

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

50
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی جامعهشناسی ،اسالم و سنت سیاسی
(فرانسه)

44

برگزار کننده
محل برگزاری
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عنوان به انگلیسی

ICSIPT 2017 : 19th International Conference on Sociology,
Islam and Political Tradition
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
ررانس  ،رای،س
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  25می 2017
تای،خ نرگنایب  26-25ژائ 2017

تاریخهای مهم
زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/06/paris/ICSIPT

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Holiday Inn Paris Montparnasse, Avenue Du Maine, 79-81,
Paris, 75014 France
Tel: ++33-1-43201393
Fax: ++33-1-43209560

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

51
عنوان به فارسی

دومین کنگرة  GISخاورمیانه و جهان اسالم (فرانسه)

عنوان به انگلیسی

»2nd GIS Congress «Middle East and Muslim Worlds

برگزار کننده

Danilo Marino, CERMOM, Inalco, Paris, danilo.marino@inalco.fr
ررانس  ،رای،س

محل برگزاری
تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده /رح  30اک ر 2017
تای،خ نرگنایب  7ووالب 2017

زبان

ررانس ا انگلیسی

تارنما

-----

رایانامه دبیرخانه

)Danilo Marino (danilo.marino@inalco.fr

تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها
مالحظات

----تمامی متاالت مرت ط نا موضوع کتگره ا رتل رذ،رر میشوند.
-

رتل ریپ ان کتگره نیاردب (عدح ت،تل) دی ااایمیان ا اخالح
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52
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی فلسفه ،اخالق و عقیدة اسالمی (عربستان
سعودی)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

ICIPEB 2017 : 19th International Conference on Islamic
Philosophy, Ethics and Belief
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
عرنس ان خ،ودب ،وده
مهل ایخال چکیده  30نوام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  10دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  26دخام ر 2016
تای،خ نرگنایب  31-30ژانو2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/01/jeddah/ICIPEB

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها
مالحظات

Jeddah Hilton Hotel, North Corniche Road, Jeddah 21362, Saudi
Arabia
تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس
-----

53
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی الهیات فلسفی اسالمی (کوبا)
ICIPTH 2017 : 19th International Conference on Islamic
Philosophical Theology
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
کونا ،هااانا
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
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مهل ایخال م کامل  14ژانو2017 ،
تای،خ نرگنایب  15-14روی2017 ،
زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/02/havana/ICIPTH

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Meliá Cohiba Hotel, Calle 1ra, La Habana, Cuba

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

54
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی فلسفۀ اسالمی (مالزی)
ICIP 2017 : 19th International Conference on Islamic
Philosophy
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
مالنب ،کواالالمپوی
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  12ژانو2017 ،
تای،خ نرگنایب  13-12روی2017 ،

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/02/kuala-lumpur/ICIP

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Pacific Regency Hotel Suites, KH Tower, Jalan Punchak, 50250,
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel:++603-2332 7777
Fax:++603-2031 4715

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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55
عنوان به فارسی
عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی تفکر فلسفی (مراکش)
ICIPT 2017 : 19th International Conference on Islamic
Philosophical Thought
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
مراکپ ،مراکپ
مهل ایخال چکیده  20دخام ر 2016
اعالح ن ا،ج االی  30دخام ر 2016
مهل ایخال م کامل  13مایس 2017
تای،خ نرگنایب  14-13آای،ل 2017

زبان

انگلیسی

تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/04/marrakech/ICIPT

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Four Seasons Resort Marrakech, 1 Boulevard de la Menara,
Marrakech, 40000, Morocco

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----

56
عنوان به فارسی

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی بانکداری ،نظام مالی و سرمایهگذاری
اسالمی (یونان)

عنوان به انگلیسی
برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم
زبان

ICIBFI 2017 : 19th International Conference on Islamic
Banking, Finance and Investment
)WASET (Excellence in Research and Innovation for Humanity
،ونان ،آت
مهل ایخال چکیده  2ژانو2017 ،
اعالح ن ا،ج االی  20روی2017 ،
مهل ایخال م کامل  27خپ ام ر 2017
تای،خ نرگنایب  3-2نوام ر 2017
انگلیسی

48

رایانامه دبیرخانه

ایت اط ان ر،ق تاینماب کتفرانس

تلفن و آدرس دبیرخانه

Herodion Hotel, Rovertou Galli Street, Athens 117 42, Greece

محورها

تمامی موضوعات مرت ط نا عتوان کتفرانس

مالحظات

-----
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تارنما

https://www.waset.org/conference/2017/11/athens/ICIBFI
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نشست ،کارگاه ،سمینار

57
عنوان به فارسی

نشست اسالم در امور دنیا :سیاستها و الگوها (اسپانیا)

عنوان به انگلیسی

”Section: “Islam in World Affairs: Politics and Paradigms
دی حاشیۀ کتفرانس ایارا،ی یاانط نی الملل

محل برگزاری

اخپانیا ،نایخلونا

برگزار کننده

تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده  10روی2017 ،
تای،خ نرگنایب  16-13خپ ام ر 2017

زبان

-----

برنامه

خخترانی اخاتید ن همراه ایائۀ متاالت مت خب
موضوعات موید نظر د،دگاهها ا تجرنیات مرت ط نا تمدن اخالمی دی اموی وهانی نا توو ن
خیاخ مدایب ،دال مدایب ،حرک هاب رراملی ،رد،دۀ دال اخالمی ا خهم اخالح دی یاانط نی
الملل

تارنما

https://goo.gl/j9vyj2

رایانامه دبیرخانه
تلفن و آدرس دبیرخانه
مالحظات

Raffaele Mauriello, University of Tehran
raffaele.mauriello@mac.com
Deina Abdelkader, University of Massachusetts Lowell
Deina_Abdelkader@uml.edu
----ا ،نشس دی حاشیۀ کتفرانس ایارا،ی یاانط نی الملل نرگنای میشود.

58
عنوان به فارسی

وبینار فرهنگ مادی اسالمی با موضوع ارتباطات در فضاهای عمومی و
محلی (آلمان)

عنوان به انگلیسی

Webinar in Islamic Material Culture
”“Communication in Public and Domestic Spaces
The Social Use of inscriptions and Epigraphy in the Islamic
World

50
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The Universität Bonn (Bethany Walker), the Ludwig-MaximiliansUniversität in Munich (Andreas Kaplony), The Bard Graduate
Center in New York (Abigail Balbale), and Universität Hamburg
(Stefan Heidemann)
ق انیتای،ان ر
2016  اک ر27 خ شراع،تای

51

برگزار کننده
محل برگزاری
تاریخهای مهم

آلمانی ا انگلیسی

زبان

خخترانی ا ایائ متاالت

برنامه

https://www.islamic-material-culture.uni-hamburg.de/en/currentwebinar.html
-----

تارنما
رایانامه دبیرخانه

-----

تلفن و آدرس دبیرخانه

-----

مالحظات
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مـلـی
کنفرانس ،همایش ،سمپوزیوم ،سمینار

59
عنوان به فارسی

سمینار واکاوی قرائتهای افراطی از دین (آذربایجان)

برگزار کننده

دانشگاه شهید مدنی آذینا،جان

محل برگزاری

آذینا،جان

تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده ا متاالت  15نهم 1395
اعالح داایب متاالت  25اخفتد 1395
تای،خ نرگنایب  28رراید1396 ،

زبان

رایخی

تارنما

http://ges.azaruniv.ac.ir/

رایانامه دبیرخانه

Seyedi2007@yahoo.com

تلفن و آدرس دبیرخانه

تلف دنیراان 04134327562

محورها

مالحظات

-

یا،کرد کالمی ن قرائ هاب اررا ی ان د،
یا،کرد رلسفی ن قرائ هاب اررا ی ان د،
یا،کرد اد،انی ا عررانی ن قرائ هاب اررا ی ان د،
یا،کرد رتهی ا حتوقی ن قرائ هاب اررا ی ان د،
یا،کرد قرآنی ا حد،ثی ن قرائ هاب اررا ی ان د،
یا،کرد تای،خی ن قرائ هاب اررا ی ان د،
نراب ا الع ان هن،تۀ شرک دی خمیتای نا دنیراان تماس گرر شود.

60
عنوان به فارسی

همایش علمی پژوهشی علم و دین (اصفهان)

52

محل برگزاری

اصفهان  -دانشگاه صت ،ی اصفهان

تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده  30آذی 1395
مهل ایخال م کامل  30آذی 1395
تای،خ نرگنایب نهم 1395

زبان

رایخی

تارنما

maaref.iut.ac.ir

رایانامه دبیرخانه

had.maaref@of.iut.ac.ir
03133912851

تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها

-

مالحظات

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

برگزار کننده

مرکن م،ایف اخالمی دانشگاه صت ،ی اصفهان نا همکایب گراه رلسف علم دانشگاه صت ،ی شر،ف

علم د،تی
نس ااالق ا د ،نا علم ا رتاایب
ریشرر علم ا رتاایب دی ررتو د ،ا ااالق
،ار هاب ود،د علمی ا نریخی مصاد،ق ت،ایض وهان نیتی د،تی
نریخی مکاتب مخ لف علم ا د ،دی شرق ا غرب ان ق یل ت،ایض تما،ن ،ت،امل ا
احدت
چالپ هاب مطرح شده ان خوب ی ،گرا،ی م،اصر.
نراب ا الع ان هن،تۀ شرک دی خمیتای نا دنیراان تماس گرر شود.

61
عنوان به فارسی

نخستین همایش ملی نهج البالغه و علوم ادبی (بابلسر)

برگزار کننده

دانشگاه مانندیان

محل برگزاری

مانندیان  -نانلسر  -دانشگاه مانندیان

تاریخهای مهم

مهل ایخال م کامل  30دب 1395
تای،خ نرگنایب  6اید ،هش 1396

زبان

رایخی

تارنما

http://conf.isc.gov.ir/nbls95

رایانامه دبیرخانه
تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها

nahjolbalaghe@umz.ac.ir
مانندیان  -نانلسر  -ایانان نهش ی -نلوای ذاالفتایب  -ررد،س دانشگاه مانندیان  -دانشکده علوح
انسانی ا او ماعی
01135302601
نهج ال الغ ا قرآن
نهج ال الغ ا تروم نا ماوی: ،
نریخی تروم ها ان نگاه نتد صرری ا ناوب
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مالحظات
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نریخی تط یتی تروم هاب نهج ال الغ
خیر تای،خی تروم نهج ال الغ
نهج ال الغ ا ن ،ا،ی شتاخی:
نریخی موخیتی دی نهج ال الغ
نالغی نهج ال الغ
نشان شتاخی نهج ال الغ
لغوب ا ی،ش ،انی ااژه ها دی نهج ال الغ
م،تاشتاخی نهج ال الغ
نهج ال الغ ا نظر ،هاب ادنی
نیتام تی دی نهج ال الغ
نریخی انواع ادنی دی نهج ال الغ
نهج ال الغ ا نریخی نظر ،هاب ادنیات تط یتی ا...
نریخی نسخ هاب اطی نهج ال الغ
ومع آایب اختاد نهج ال الغ  ،نگاه دانشمتدان ا اد ،ان ا مخالفان ا موارتان نس

ن آن.

-----

62
عنوان به فارسی

همایش جهانشمولی آموزههای قرآنی و روایی در دنیای معاصر (تهران)

برگزار کننده

دانشگاه علوح ا م،ایف قرآن کر،م ،دانشکده علوح ا رتون قرآن تهران

محل برگزاری

تهران  -دانشکده علوح ا رتون قرآن تهران

تاریخهای مهم

مهل ایخال م کامل  10نهم 1395
تای،خ نرگنایب  29ا  30رراید1396 ،

زبان

رایخی

تارنما

http://www.olomquran.ir/Home/Hamayesh

رایانامه دبیرخانه
تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها

Info@olomquran.ir
تهران ،ایانان حارظ ،ایانان خرهتگ خخا،ی ،دانشکده علوح ا رتون قرآن تهران
02166705075
ماوی اال ااخ گاه ا م انی وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی
مفهوح ا ااخ گاه وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،یادلّ عتلی ا نتلی وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،یااتمی ریام ر اخالح (ص) ا وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،یم انی م،رر شتاا ی وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی-م انی کالمی وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی
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ماوی داح وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی دی حونه اع تادات
توصیف ا ت یی وهان شمولی اع تادات دی نریخی آ،ات ا یاا،اتوهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی دی متا،س نا د،گر اد،ان انراهیمیوهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی دی متا،س نا مکاتب نشربوهان شمولی آمونه هاب قرآنی -یاا،ی دی حونه اال،وهان شمولی آمونه هاب قرآنی -یاا،ی ا دک ر ،مهدا،وهان شمولی آمونه هاب قرآنی -یاا،ی ا متانل نا ور،ان هاب تکفیرب ا خلفیماوی خوح وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی دی حونه ااالق
وهان شمولی آمونه هاب قرآنی -یاا،ی دی حونه ااالق نظربوهان شمولی آمونه هاب قرآنی -یاا،ی دی حونه ااالق عملیوهان شمولی آمونه هاب قرآنی -یاا،ی دی حونه ااالق رردبوهان شمولی آمونه هاب قرآنی -یاا،ی دی حونه ااالق او ماعیوهان شمولی آمونه هاب ااالقی دی خیره عملی م،صومی (ع) ن ا،ج حاکمی آمونه هاب ااالقی آ،ات ا یاا،ات نر ارراد ا ووامع نشربماوی چهایح وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی دی حونه احکاح ا ع ادات
توصیف ا ت یی وهان شمولی آمونه هاب آ،ات ا یاا،ات دی حونه احکاح ا ع اداتاهمی ا ضرایت وهان شمولی احکاح ا ع ادات نر اخاس آ،ات ا یاا،اتوهان شمولی احکاح ا ع ادات رردب دی آمونه هاب قرآنی ا یاا،یوهان شمولی احکاح ا ع ادات او ماعی دی آمونه هاب قرآنی ا یاا،یمصاد،ق وهان شمولی احکاح ا ع ادات دی خیره عملی م،صومی (ع)راخخ ن ش هات دی اصوص وهان شمولی احکاح ا ع اداتماوی رتجم وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی دی حونه علوح او ماعی
وهان شمولی آمونه هاب قرآنی – یاا،ی ا کایکرد آن دی خیاخ ا حکوم دایبوهان شمولی آمونه هاب قرآنی – یاا،ی ا نتپ آن ت،لیم ا ترنیوهان شمولی آمونه هاب قرآنی – یاا،ی ا وا،گاه آن دی ررهتگ ا یخانوهان شمولی آمونه هاب قرآنی – یاا،ی ا کایکرد آن دی حونه اق صادوهان شمولی آمونه هاب قرآنی – یاا،ی ا وا،گاه ا نتپ آن دی تمدّن نو ،اخالمیگس رش اخالح گرا،ی ا نس آن نا وهان شمولی آمونه هاب قرآنی ا یاا،ی ا د،گر مسائل مرت طنا موضوع هما،پ
مالحظات

-----
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برگزار کننده

نتیاد ایر ،یاه رب آالء نا مشایک مراکن مخ لف

محل برگزاری

تهران

تاریخهای مهم

مهل ایخال چکیده  15دب 1395
مهل ایخال متاالت کامل  30دب 1395
تای،خ نرگنایب  2-1اخفتد 1395

زبان

رایخی

تارنما

http://ala-conf.ir/
ا،میل khairemandegar@ala.org.ir
تلگراح @khairemandegar
نشانی دنیراان تهران  -ننیگراه والل آل احمد ن خم غرب  -ن،د ان رل نصر (گیشا) -
رالک  -139نتیاد ایر ،یاه رب آالء
تلف  02186015332ا نمانر 02186015336
نا توو ن حجم عظیمی ان متانع ایر (مالی ا غیر مالی) ک هر خال دی حونههاب مخ لف او ماعی
هن،ت میشود ،رژاهپ دی ا ،نمیت نراب نریخی ،آخیبشتاخی ،االو ،نتدب ا نه ود اخ فاده ان ا،
متانع ،ضرایب اخ  .ان ا ،یا دی یاخ اب رژاهپ ا تولید دانپ دی حونه امر ایر االی هما،پ ملی
ایر ماندگای نرگنای میگردد .ک دی االی گاح ،مطال ،ا این،انی اموی ایر دی ا،ران ماوی موضوعی ا،
هما،پ قرای گرر اخ .
ماویهاب اصلی هما،پ
ا م انی ا مفاهیم اخاخی حونه اموی ایر
 آمونش ا اموی ایر حتوق ا رت ا اموی ایر اق صاد ا اموی ایر آمونش ا اموی ایر مد،ر ،ا اموی ایر وام ،ا اموی ایر* دی دا نخپ "متاالت علمی" ا "ا،ده هاب نو ا تجرن هاب مورق"
متاالت هما،پ دی را،گاه اخ تادب وهان اخالح ( )ISCا خیو،لیکا نما ،میشوند.
متاالت نرتر هما،پ دی نشر،ات علمی رژاهشی مت شر ا ان آنان تتد،ر اواهد شد.

رایانامه دبیرخانه
تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها

مالحظات

ماهنامۀ توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی قرآنی سال سوم ،شماره  33ـ مهر 1395

عنوان به فارسی

اولین همایش ملی خیر ماندگار (تهران)

64
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عنوان به فارسی

نخستین کنفرانس قرآنپژوهی پیشرفت از چشمانداز روششناسی
تفسیری (قم)

برگزار کننده

مرکن تاتیتات اخ راتژ،ک توخ( ،یشد)

محل برگزاری

قم
مهل ایخال متاالت  13آذی 1395
تای،خ نرگنایب  5اخفتدماه 1395

تاریخهای مهم
زبان

رایخی

تارنما

-----

رایانامه دبیرخانه

----قم ،شهرک ررد،سان ،نلوای شهید حسی مولوب ،ایانان شهیدان موال،ی موحد مرکن تاتیتات
اخ راتژ،ک توخ( ،یشد)
 خاا ایکالن قرآن رژاهی ریشرر ؛ یاششتاخی تفسیرب ن تتاخب ا ،عرص ها ا خاا ای؛ -یاششتاخی مد،ر ،قرآن شتاا ریشرر .

تلفن و آدرس دبیرخانه
محورها

مالحظات

-

متاالت ن دنیراان ایخال شوند.
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1
عنوان به فارسی

موقعیتهای دکتری در رشتۀ مطالعات زبان عربی و مطالعات عهد جدید
(آلمان)

عنوان به التین

Two PhD Positions Arabic Studies and New Testament Studies
آلمان ،دانشگاه ال،پن،گ

دانشگاه/سازمان/مرکز.../

دانشگاه ال،پن،گ

توضیحات

ررص دک رب نا حداقل  3خال تاتیق ا حتوق نر اخاس TVL E13

شرایط اصلی متقاضیان

شرا،ط هر کداح ان یش ها ن صویت مجنا دی تاینماب ذکر شده ،آمده اخ .

محل

تاریخهای مهم
تارنما

اطالعات تماس

اطالعات بیشتر

مهل ث ناح  20ژانو2017 ،
شراع دایه  1آای،ل 2017
http://www.orient.uni-leipzig.de/aktuelles/newsdetails/artikel/7/phdposition-arabic-and-islamic-studies-in-a-junior-research-group-atthe-alexander-von-humboldt-ch/
مطال،ات ااایمیان
;Prof. Dr. Verena Klemm (vklemmif20@rz.uni-leipzigif20.de
maxim.romanov@uni-leipzig.de).
مطال،ات عهد ود،د
)Contact: Prof. Dr. Jens Herzer (herzerif20@uni-leipzigif20.de
ایت اط نراب ا العات نیش ر ا ایخال مدایک
Universität Leipzig Dekan der Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften Herrn Prof. Dr. Manfred
Rudersdorf Schillerstr. 6 04109
Leipzig Germany dekgko@rz.uni-leipzig.de
-----

2
عنوان به فارسی

موقعیت فوق دکتری در رشتۀ مطالعات ایرانشناسی (آمریکا)

عنوان به التین

Post-Doctoral Fellowship in Iranian Studies

محل

آمر،کا ،دانشگاه ،ل

59

توضیحات

شرایط اصلی متقاضیان

تاریخهای مهم
تارنما

http://iranianstudies.macmillan.yale.edu/

اطالعات تماس

)Whitney Doel (whitney.doel@yale.edu
م تاضیان علوح انسانی ا نین علوح او ماعی ا خیاخی نین میتوانتد دی ا ،دایه شرک کتتد.

اطالعات بیشتر
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دانشگاه/سازمان/مرکز.../

دانشگاه ،ل  ،شویاب مطال،ات ااایمیان دی مرکن مک میالن ( the Council for Middle
)East Studies at The MacMillan Center
م تاضیان دی یش ۀ مطال،ات رایخی ا ا،رانشتاخی ن مدت ،ک خال نراب خال تاصیلی -2017
 2018مشغول اواهتد شد ا دی ا ،مدت تدی،س اواهتد نمود.
 اقام ان آگوخ  2017الی می 2018 تدی،س همنمان نا رژاهپ ایخال مدایک (ینام علمی ،رح تاتیتی ،خیالنس ریشتهادب نراب تدی،س دی متطعکایشتاخی ا خ توصی نام ان اخاتید مرت ط نا یش ۀ موید نظر)
شراع نریخی مدایک م تاضیان  15ژانو2017 ،
شراع دایه آگوخ 2017
را،ان دایه می 2018

3
عنوان به فارسی

استادیار تاریخ جهان اسالم (آمریکا)

عنوان به التین

Assistant Professor in History of Islamic World
آمر،کا ،دانشگاه ا،ال ی رلوی،ا ()Florida State University

دانشگاه/سازمان/مرکز.../

دانشگاه ا،ال ی رلوی،ا

توضیحات

اخ اد،ای رذ،رر شده ،ن دانشجو،ان لیسانس ا روق لیسانس آمونش اواهد داد.

محل

شرایط اصلی متقاضیان

تاریخهای مهم

-

م تاضیان نا،د م خصص دی وهان اخالح ان قرن چهایدهم میالدب تا کتون ناشتد .کسانی ک
قرن  19تاکتون یا مسلط ناشتد دی االو ،تد.
مدیک دک رب م تاضی دی هتگاح آغان ن کای نا،د اوود داش ناشد.
مدایک النح (ینام علمی ا مدیک دک رب ا توصی نام ا )...ان ر،ق خامان
 jobs.fsu.eduایخال شود.
مهل ث ناح  2دخام ر 2016
آغان ن کای آگوخ 2017

تارنما

https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=53718

اطالعات تماس

cliebeskind@fsu.edu

اطالعات بیشتر

-

مصاح ان ر،ق اخکا،پ انجاح اواهد شد.
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4
عنوان به فارسی

استادیار در زمینۀ مطالعات اسالمی (آمریکا)

عنوان به التین

Assistant Professor in Islamic Studies
آمر،کا ،دانشگاه کالیفرنیاب وتونی

دانشگاه/سازمان/مرکز.../

University of Southern California

توضیحات

موق،ی تدی،س دی دانشگاه دی نمیتۀ مطال،ات قرآنی ا تاتیتات مرت ط نا مسلمانان دی آمر،کا

شرایط اصلی متقاضیان

-----

محل

تاریخهای مهم
تارنما
اطالعات تماس
اطالعات بیشتر

----http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=53539
---------

5
عنوان به فارسی

جایزة بهترین رسالۀ دکتری  2016در موضوع مطالعات ایران (آمریکا)

عنوان به التین

Inviting Applications for Best Ph.D. Dissertation Award, 2016

محل

آمر،کا

دانشگاه/سازمان/مرکز.../

مؤخسۀ مطال،ات ا،رانی ()The Foundation for Iranian Studies

توضیحات

ا ،وا،نه ن مینان  1000دالی ن نه ر ،یخالۀ دک رب دی موضوع مطال،ات ا،رانی ک نی  1ووالب
 2015الی  30ژائ  2016نگایش ،ار ناشد ،ت،لق میگیرد.

شرایط اصلی متقاضیان
تاریخهای مهم
تارنما
اطالعات تماس

را،اننام ن همراه نامۀ مشاای را،اننام ا نامۀ کمی را،اننام ها ن صویت الک رانیکی ایخال شود.
----http://www.fis-iran.org/
Foundation for Iranian Studies, Bethesda, MD 20814, USA
fis@fis-iran.org
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اطالعات بیشتر

gafkhami@fis-iran.org
-----

6
عنوان به فارسی

موقعیت فوق دکتری در دانشگاه یله (آمریکا)

عنوان به التین

Henry Chauncey Jr.’57 Postdoctoral Associate

محل

آمر،کا ،دانشگاه دانشگاه ،ل

دانشگاه/سازمان/مرکز.../

Yale University

توضیحات

-----

شرایط اصلی متقاضیان

-----

تاریخهای مهم
تارنما
اطالعات تماس
اطالعات بیشتر

----http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=53539
---------

7
عنوان به فارسی

استادیار در زمینۀ زبان عربی (آمریکا)

عنوان به التین

Assistant Professor of Arabic

محل

Wofford College, Spartanburg, South Carolina
Wofford College, Department of Modern Languages, Literatures,
and Cultures
مدیک دی ننان عرنی النامی اخ .

دانشگاه/سازمان/مرکز.../
توضیحات و شرایط
تاریخهای مهم
تارنما

مهل ث ناح  21اک ر 2016
شراع دایه را،ین 2017
http://www.wofford.edu/modernlanguages/arabicSearch/
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اطالعات تماس

ArabicSearchMLLC@wofford.edu
راخخ ن خواالت اح مالی
Dr. Kirsten Krick-Aigner (krickaignerka@wofford.edu or 864-597)4506

8
عنوان به فارسی
عنوان به التین
محل

سه موقعیت شغلی در دانشگاه زایِد (امارات)
Three Open-rank Positions on the Professorial Scale at Zayed
University, Campus Abu Dhabi-Dubai
امایات ،انوظ ی ،دانشگاه نا،د

دانشگاه/سازمان/مرکز.../

دانشگاه نا،د

توضیحات

خ موق،ی شغلی دی نمیت هاب ننان ،ررهتگ ا ادنیات عرنی ،تای،خ ااایمیان  ،یاانط نی الملل نا
ریشیتۀ الیج عرنی  /ااایمیان

شرایط اصلی متقاضیان

ن تاینما مراو ،شود.

تاریخهای مهم

-----

تارنما

http://www.zu.ac.ae/main/ar/index.asp

اطالعات تماس

----------

اطالعات بیشتر

9
عنوان به
فارسی
عنوان به التین
محل
دانشگاه/سازما
ن/مرکز.../

مدرس و محقق مطالعات اسالمی در موضوع فقه اسالمی (انگلیس)
)Lecturer in Islamic Studies (Islamic Law
انگلیس ،اکس ر ،دانشگاه اکس ر
دانشگاه اکس ر ،مؤخس مطال،ات اخالمی ا عرنی ،دانشکده علوح او ماعی ا مطال،ات نی المللی
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 ونئیات کامل دی نایۀ شغل،شرا،ط ،حتوق ا.....pdf53467http://admin.exeter.ac.uk/personnel/jobs/P

تاریخهای مهم

-----

متقاضیان

تارنما
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توضیحات

ا ،ررص داخالۀ تدی،س نراب مدیخان ووانی اخ ک میاواهتد دی مؤخس مطال،ات اخالمی ا عرنی دانشگاه اکس ر
رت اخالمی یا تدی،س کتتد ا نا ررارسوی یانرت گیلیو دی رراژههاب تاتیتاتی همکایب کتتد.

https://jobs.exeter.ac.uk/hrpr_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACA
NCY_ID=180593F59U&WVID=3817591jNg&LANG=USA

اطالعات
تماس
اطالعات
بیشتر

)Prof Robert Gleave (tel: 01392 264025
email: R.Gleave@exeter.ac.uk
دینایۀ مؤخس /http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais

10
عنوان به فارسی

فرصت مطالعاتی فوق دکتری در موضوع «دین ،دولت و ازهمپاشیدگی در
خاورمیانه»(مجارستان)

عنوان به التین
محل

Two 2-year Post-Doctoral Religious Studies Research Fellowships in
the Project “Striking from the Margins: Religion, State and
”Disintegration in the Middle East
مجایخ ان ،نودارس

دانشگاه/سازمان/مرکز.../

دانشگاه مرکنب ایارا

توضیحات و شرایط

ررص روق دک رب ن مدت دا خال ن ماتتان ووانی داده میشود ک عالقمتد ن موضوعات اخاخی هس تد
ا مدیک دک رب اود یا دی رتج خال گذش دی،ار کردهاند.

تاریخهای مهم

-----

تارنما

-----

اطالعات تماس

)Esther Holbrook (HolbrookE@ceu.edu
مدایک ن یا،انام ایخال شود.
هرگون خؤال ان ر،ق یا،انام ررخیده شود.

اطالعات بیشتر
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فص
ل سوم:

ش
فهرست جنپ مارۀ نیشیپ
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سال دوم ،شماره ( 32-31مرداد و شهریور )1395
فصل اول :همایش و نشست
بینالملل
نیس می کتفرانس نی المللی مطال،ات اخالمی (آرر،تاب وتونی)
کتفرانس نی المللی د ،گذی ان شکافها ا شکس

مسیرها ا یا،کردهاب م،اصر ن گف مان د ،ا تولید دانس دی د،دگاه ررایش اب

(آلمان)
صوری دی نگاه تط یتی (اخکاتلتد)
نیس می کتفرانس نی المللی تمدن اخالح ا علوح انسانی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی مطال،ۀ ووامع ا تمدن اخالمی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی نانکدایب ،نظاح مالی ،داد ا خ د ا نانیگانی اخالمی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی ا العات ا علوح آمونشی اخالمی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی حسابدایب ا نظاح مالی اخالمی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی اخالح ا دموکراخی (امایات م ادۀ عرنی)
چهایمی کتفرانس خاالنۀ «انجم نر ،انیا،ی مطال،ات اخالمی»(انگلیس)
کتفرانس یخان دی م ون ا ما واب اخالمی ا،جاد ا نانخانب هو ،ها (انگلیس)
کتفرانس ت،امالت عتالنی دی دنیاب اخالح ررق اخماعیلی (انگلیس)
کتفرانس نی المللی ررهتگ اخالمی اقیانوس هتد (انگلیس)
هف می کتفرانس نی المللی د ،ا م،تو ،دی وام( ،انگلیس)
خومی کتفرانس داخاالنۀ دی مطال،ات ا،رانی (انگلیس)
رتجمی کتفرانس چتدننانۀ مویاان انجم هتر اخالمی نا موضوع «متطت گرا،ی دی وس جوب مالی نراب هترهاب اخالمی»(انگلیس)
هما،پ نی المللی رژاهشهاب میان یش هاب قرآن کر،م (ا،ران)
هما،پ نی المللی عدال ا ااالق (ا،ران)
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کتگره نی المللی توخ ،ا ت،الی علوح نر را ،عتالنی احیانی نا یا،کرد تجلیل ان شخصی علمی ا عملی عالم آ ،اهلل ووادب آملی
(ا،ران)
دهمی هما،پ نی المللی رژاهپهاب قرآنی نا موضوع قرآن کر،م ا ررهتگ انتالب (ا،ران)
خیندهمی هما،پ نی المللی دک ر ،مهدا ،نا موضوع عصر ظهوی دی اد،ان انراهیمی (ا،ران)
نیس می کتفرانس نی المللی ثرات ا مد،ر ،اخالمی (ترکی )
چهایمی کتفرانس نی المللی تای،خ رلسف (ترکی )
نیس می کتفرانس نی المللی خیاخ عمومی دی نظاح اق صادب اخالمی (ترکی )
نیس می کتفرانس نی المللی نانای،انی اخالمی (ترکی )
نیس می کتفرانس نی المللی مطال،ات اخالمی ا عرنی (ومهویب چک)
کتفرانس نی المللی وغراریاب هو ،عرنی ا اخالمی ان نگاه مسارران (یامانی)
کتفرانس نی المللی آمونش ننان ا مطال،ات د،تی ( 2017ختگاروی)
کتفرانس ا کایگاه هتر اخالمی ررا،تد رذ،رش دی ااایمیان ا دایههاب مدین (خوئیس)
نیس می کتفرانس نی المللی نظاح مالی اخالمی (خوئیس)
کتفرانس مطال،ات اوو نا موضوع هو ،هاب د،تی دی شکلدهی حارظۀ تای،خی وم،ی اوو (ررانس )
نیس می کتفرانس نی المللی نانکدایب ،نظاح مالی ا خرما ،گذایب اخالمی (ررانس )
دامی کتگرۀ  GISااایمیان ا وهان اخالح (ررانس )
کتفرانس نی المللی آ،تده رژاهی ،علوح انسانی ا توخ( ،مالنب)
دامی کتفرانس نی المللی یا،کردهاب نو ،دی علوح انسانی (مالنب)
انیتای ررهتگ مادب اخالمی نا موضوع ایت ا ات دی رضاهاب عمومی ا مالی (آلمان)
کایگاه رو،ا،یهاب وهانی دی ریوندهاب شی( ،هلتد)
مـلـی
هما،پ ملی تتر،ب مذاهب دی اند،شههاب اماح امیتی (یه) ا متاح م،ظم یه رب (ایاک)
دامی هما،پ ملی قرآن ا علوح ن،س ی نا ماوی ،غذاب خالم (اصفهان)
االی کتفرانس ملی علوح انسانی ا اقف (اهوان)
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هما،پ ملی «ااالق علم ا ااالق حررهاب دی مک ب عالم

ا ا،ی(یه)»(ت ر،ن)

کتفرانس ملی رت  ،حتوق ا یاانشتاخی (تهران)
دامی هما،پ ملی تمدن نو ،اخالمی (چیس ی ،چرا،ی ،چگونگی) (تهران)
ششمی کتفرانس الگوب اخالمی ا،رانی ریشرر (تهران)
هما،پ ملی نانکدایب اخالمی (شیراان)
هما،پ حیات ی دی ررتو وهاد علمی ،عتالنی ا م،تو( ،قم)
هف می هما،پ حد،ث رژاهپ (قم)
نخس ی کتفرانس قرآنرژاهی ریشرر انچشماندان یاششتاخیتفسیرب (قم)
هما،پ ملی یاش رژاهشی عالم مامد هادب م،رر (یحم اهلل) (کرمان)
نخس ی هما،پ ملی کاینرد یا،کرد تای،خ انگایه دی مطال،ات قرآنی (گرگان)
خومی کتفرانس ملی اق صاد ا مد،ر ،دی ررهتگ ا،رانی اخالمی (ا،ران)
فصل دوم :فرصتهای شغلی بینالمللی
نویس دائمی خفر علمی ن ،اد ررارسوی االگا گرانای
وا،نه  2017مایگایت شونکو دی موضوع ررهتگ د،دایب اخالمی
اخ اد،ای مطال،ات مسلمانان ا اخالح دی آمر،کا (آمر،کا)
وا،نۀ دانشجو،ی ( 2016 MEMآمر،کا)
اخ اد،ای تای،خ وهان اخالح (آمر،کا)
اخ اد،ای تای،خ وهان اخالح (آمر،کا)
وا،نۀ نه ر ،یخالۀ دک رب  2016دی موضوع مطال،ات ا،ران (آمر،کا)
اخ اد،ای تماح اق دی مطال،ات اخالمی (آمر،کا)
ررص هاب تاتیتاتی دی موضوع مطال،ات شی،ی دی مدیخۀ مطال،ات تای،خی (آمر،کا)
موق،ی شغلی نا تخصص ا،ژه دی اخالح (آمر،کا)
مدیس تماح اق مطال،ات اخالمی (اخکاتلتد)
مدیس دی یش ۀ اخالح دی وتوب شرق آخیا (اخکاتلتد)
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ررص روق دک رب دی نمیتۀ رت ا آمونش دی اخالح شی،ۀ امامی (انگلیس)
مدیس تماح اق ننان عرنی (انگلیس)
مسانتۀ نگایش دی موضوع خیرۀ اماح علی (ع) (انگلیس)
مدیس ا ماتق مطال،ات اخالمی دی موضوع رت اخالمی (انگلیس)
ماتق مهمان دی موضوع اخالح ،ررهتگ ،وام ،ا خیاخ (ا،رلتد شمالی)
ررص مطال،اتی روق دک رب دی موضوع «د ، ،دال ا انهمراشیدگی دی ااایمیان »(مجایخ ان)
موق،ی تاتیتاتی کایآمونب دی مرکن مطال،ات اخالح ا ااایمیان (،ونان)

سال دوم ،شماره  29و ( 30خرداد و تیر )1395
فصل اول :همایش و نشست
بینالملل
نیس می کتفرانس نی المللی مطال،ات اخالمی (آرر،تاب وتونی)
رتجمی کتفرانس خاالنۀ یاههاب شتاا

کتفرانس تاصیالت تکمیلی دی د( ،آمر،کا)

کتفرانس نخ گان متطت اب ا ررامتطت اب دی ایت اط نا امپرا ویب االی اخالح (آلمان)
کتفرانس نی المللی مطال،ات ننان (اتر،پ)
کتفرانس تروم ا د ،تاتیق دی مفاهیم ،یاشها ا عملکردها (اخکاتلتد)
نیس می کتفرانس نی المللی تمدن اخالح ا علوح انسانی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی مطال،ۀ ووامع ا تمدن اخالمی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی نانکدایب ،نظاح مالی ،داد ا خ د ا نانیگانی اخالمی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی ا العات ا علوح آمونشی اخالمی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی حسابدایب ا نظاح مالی اخالمی (امایات م ادۀ عرنی)
نیس می کتفرانس نی المللی اخالح ا دموکراخی (امایات م ادۀ عرنی)
هما،پ نی المللی ناننگرب دی عملکرد حتوق اخالمی نظرات ا نهادها (انداننب)
کتفرانس نی المللی ااالق داد ا خ د ،اق صاد ا علوح او ماعی (انداننب)
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کتفرانس نی المللی قرآن کر،م (انگلیس)
،اندهمی کتفرانس نسخ شتاخی اخالمی نا موضوع صوری ا ررهتگ نسخ شتاخی اخالمی (انگلیس)
رتجمی خمپون،وح داخاالنۀ مویاان انجم هتر اخالمی نا موضوع «عتالنی ن دن الِ وا،گاهی دی هتر اخالمی» (انگلیس)
کتفرانس نتپ یخان وم،ی دی دنیاب م،اصر اخالح (انگلیس)
کتفرانس نی المللی «ان ماالکا تا متچس ر خاماندهی مجموع هاب اخالمی دی خراخر دنیا»(انگلیس)
هف می کتفرانس نی المللی د ،ا م،تو ،دی وام( ،انگلیس)
کتفرانس نی المللی آ،تدۀ کلیساها (ا ،الیا)
کتگره نی المللی توخ ،ا ت،الی علوح نر را ،عتالنی احیانی نا یا،کرد تجلیل ان شخصی علمی ا عملی عالم آ ،اهلل ووادب آملی
(ا،ران)
دهمی هما،پ نی المللی رژاهپهاب قرآنی نا موضوع قرآن کر،م ا ررهتگ انتالب (ا،ران)
خیندهمی هما،پ نی المللی دک ر ،مهدا ،نا موضوع عصر ظهوی دی اد،ان انراهیمی (ا،ران)
هف می اوالس نی المللی دک ر ،وهانی ده غد،ر (ا،ران)
رتجمی هما،پ نی المللی رلسف د ،م،اصر نا موضوع ادا ،انسان ا وهان (ا،ران)
هما،پ نی المللی عدال ا ااالق (ا،ران)
کتفرانس نی المللی رت اخالمی (تا،لتد)
کتفرانس نی المللی نظر،ۀ هتر ا رلسف (ترکی )
نیس می کتفرانس نی المللی ثرات ا مد،ر ،اخالمی (ترکی )
کتفرانس نی المللی اد،ان ا عتیده (ترکی )
چهایمی کتفرانس نی المللی تای،خ رلسف (ترکی )
نیس می کتفرانس نی المللی خیاخ عمومی دی نظاح اق صادب اخالمی (ترکی )
کتفرانس میانیش اب هو ،ررهتگی ا رلسفۀ او،ش

(ترکی )

نیس می کتفرانس نی المللی نانای،انی اخالمی (ترکی )
کتفرانس نی المللی اد،ان ا عتیده (ترکی )
نیس می کتفرانس نی المللی مطال،ات اخالمی ا عرنی (ومهویب چک)
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کتفرانس نی المللی وغراریاب هو ،عرنی ا اخالمی ان نگاه مسارران (یامانی)
کتفرانس آخیا،ی ااالق ،د ،ا رلسف ( 2017ژار )
کتفرانس نی المللی آمونش ننان ا مطال،ات د،تی ( 2017ختگاروی)
کتفرانس هتر ا م،مایب اخالمی (خوئیس)
نیس می کتفرانس نی المللی نظاح مالی اخالمی (خوئیس)
رتجمی خمپون،وح نی المللی ننان عرنی میان ا مخ لط دی تای،خ ننان عرنی ا امران (ررانس )
چهایمی کتفرانس نی المللی رژاهشهاب نو ،دی علوح انسانی (ررانس )
نیس می کتفرانس نی المللی نانکدایب ،نظاح مالی ا خرما ،گذایب اخالمی (ررانس )
کتفرانس نی المللی مطال،ات اخالمی (کانادا)
کتفرانس موضوعات ان تادب دی رلسفۀ شرقی ا غرنی (نپال)
کتگرۀ نی المللی یاانط نی هتر ،ررهتگ ،علوح انسانی ،د ، ،آمونش ،ااالق ،رلسف  ،م،تو ، ،علم ا وام ،نراب توخ،ۀ انسانی وامع
(هتد)
خمیتای ااالق اخالمی ا مسئلۀ ژن یک (قطر)
کایگاه نی یش اب دادگاهها ،د ،ا خیاخ دی دال هاب م،اصر اخالمی (کانادا)
خمیتای نی المللی حکم ررهتگی ا د،تی (مالنب)
دایۀ آنال ،آمونشی یاششتاخی تاتیق (هتد)
مـلـی
هما،پ ملی تتر،ب مذاهب دی اند،شههاب اماح امیتی (یه) ا متاح م،ظم یه رب (ایاک)
االی هما،پ ملی م،تو ، ،خالم ا شادب نا تأکید نر آمونه هاب اهل ال ی (علیهم السالح) (اصفهان)
االی کتفرانس ملی علوح انسانی ا اقف (اهوان)
دامی هما،پ ملی «خالم ان د،دگاه قرآن کر،م»(نجتوید)
هما،پ ملی «ااالق علم ا ااالق حررهاب دی مک ب عالم

ا ا،ی(یه)»(ت ر،ن)

دامی هما،پ ملی تمدن نو ،اخالمی (چیس ی ،چرا،ی ،چگونگی) (تهران)
هما،پ نی المللی خیماب حضرت مامد (ص) دی هتر ا یخان نا یا،کرد صلح وهانی (تهران)
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االی کتگره ملی دانشجو،ی عملیاتی کردن اق صاد اخالمی دی نس ر اق صاد ا،ران (تهران)
هما،پ ملی حج دی رو ،تای،خ (تهران)
دامی هما،پ ملی کرخیهاب آناداند،شی ا متاظرههاب یضوب (یش )
هما،پ ملی نانکدایب اخالمی (شیراان)
هما،پ علمی رژاهشی حد،ث یضوب (()4قم)
هما،پ نظر،ههاب علم د،تی ا کاینس آن دی نرنامههاب دیخی ت،لیم ا ترنی یخمی ا عمومی (قم)
هما،پ نریخی ان،اد خیاخی ا حتوقی راو ،متا (قم)
هف می هما،پ حد،ث رژاهپ (قم)
دامی هما،پ رژاهشی ،کاینردب ک انآیا،ی دی ررهتگ ا تمدن اخالمی (قم)
نخس ی کتفرانس قرآنپژاهی ریشرر ان چشماندان یاششتاخیتفسیرب (قم)
هما،پ ملی یاش رژاهشی عالم مامد هادب م،رر (یحم اهلل) (کرمان)
نخس ی هما،پ ملی کاینرد یا،کرد تای،خ انگایه دی مطال،ات قرآنی (گرگان)
هما،پ ملی قرآن ا علوح انسانی (می د)
هما،پ ملی ن،س حق نتیان؛ حتوق مل دی اند،ش شهید نهش ی (نجف آناد)
فصل دوم :فرصتهای شغلی بینالمللی
نویس دائمی خفر علمی ن ،اد ررارسوی االگا گرانای
نویس روق دک رب دی مونۀ ،هودب نرلی (آلمان)
مدیس مهمان دی یش ۀ مطال،ات اخالمی (آمر،کا)
وا،نۀ نه ر ،یخالۀ دک رب  2016دی موضوع مطال،ات ا،ران (آمر،کا)
اخ اد،ای/همکای اخ اد دی موضوع اخالح ا وتسی (آمر،کا)
رتجمی وا،نۀ خاالن ن را،اننام دک رب ا ایشد (آمر،کا)
ماتق مهمان نراب خال ( 2017آلمان)
مدیس دی یش ۀ اخالح دی وتوب شرق آخیا (اخکاتلتد)
نویس دانشجوب دک رب دی تای،خ ا مطال،ات آیشیوب (اخکاتلتد)
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مدیس تماح اق ننان عرنی (انگلیس)
نویس روق دک رب دی یش ۀ تای،خ (انگلیس)
نویس روق دک رب نا موضوع «رت ا آموا

دی شی،ۀ امامی »(انگلیس)

رذ،رش دانشجو دی یش ۀ مطال،ات اخالمی ا ننان عرنی (انگلیس)
مدیس ا ماتق مطال،ات اخالمی دی موضوع رت اخالمی (انگلیس)
ررص کمک هن،تۀ تاتیتی دائم (انگلیس)
نویس روق دک رب نا موضوع رهم شر،،

حاضر ،ناقص ا گذش کامل (انگلیس)

نویخی تاصیلی کایشتاخی ایشد دی یش ۀ مطال،ات اخالمی (ا،ران)
نویس نگایش یخالۀ دک رب دی موضوع تای،خ اخالح ریپ ان مدینی (نلژ،ک)
نویس دک رب تماح اق دی ننانهاب خامی (خوئد)
اخ اد مطال،ات اخالمی (خوئیس)
مدیس مهمان رت اخالمی ن مدت ،ک خال (مصر) .

سال دوم ،شماره ( 28اردیبهشت )1395
بینالملل
کتفرانس اند،شۀ مکان دی ووامع اخالمیشده نی  1000تا ( 1600آلمان)
کتگره وهانی ژان رُل داح ا آ،تدۀ د ،ارسونِ د،گرِ وهان (آمر،کا
کتفرانس هتر اخالمی دی کم ر،ج (انگلیس)
کتفرانس نی المللی مجموع هاب م ون آمونش مسلمان شدن دی غرب آرر،تا (انگلیس)
کتفرانس وتسی ا م،تو( ،انگلیس)
خومی کتفرانس نی المللی رژاهپهاب نو ،دی علوح انسانی (ا ،الیا)
دهمی هما،پ نی المللی رژاهپهاب قرآنی نا موضوع قرآن کر،م ا ررهتگ انتالب (ا،ران)
نهمی وشتوایه نی المللی ان خاب ک اب خال یضوب (ا،ران)
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هما،پ نی الملل خ ک نندگی را م النهرا؛ یاشها ا متپها (ا،ران)
هما،پ نی المللی متاخ ات علوح انسانی ا تمدن اخالمی (ا،ران ،آلمان ا صرنس ان)
هما،پ نی المللی عدال ا ااالق (ا،ران)
خومی کتفرانس نی المللی یاانشتاخی ،علوح ترنی ی ا خ ک نندگی (ا،ران)
کتفرانس نی المللی نظر،ۀ هتر ا رلسف (ترکی )
چهایمی کتفرانس نی المللی تای،خ رلسف (ترکی )
کتفرانس نی المللی اد،ان ا عتیده (ترکی )
هما،پ نی المللی«حتوق نن دی اخالح ا غرب» (راکس ان)
کتفرانس آخیا،ی ااالق ،د ،ا رلسف ( 2017ژار )
کتفرانس هتر ا م،مایب اخالمی (خوئیس)
هجدهمی کتفرانس نی المللی اخالح ا دموکراخی (کانادا)
هجدهمی کتفرانس نی المللی مطال،ات عرنی ا تمدن اخالمی (کانادا)
اصالحات وهانی ان تال اد،ان ،ووامع ا ررهتگهاب مدین االی (کانادا)
خومی کتفرانس رلسفۀ م،اصر دی شرق آخیا (کره وتونی)
کتفرانس موضوعات ان تادب دی رلسفۀ شرقی ا غرنی (نپال)
کایگاه آمونشی نی المللی مرو،ی دی اخالح د،الک یک تک تک شدن ا کثرت دی اخالح اایاخیا (آمر،کا)
کایگاه رواصل دخ ویب دی م ون قرآنی (انگلیس)
خومی کایگاه (دایه) کوتاه مدت نی المللی «شی ،شتاخی»(ا،ران)
نشس ،کیانۀ مطال،ات ررانس ا آلمان دی موضوع تشیع م،اصر (ررانس )
خمیتای آرر،تاب شرقی نریخی  200خال میراث اخالمی آخیا،ی اوو دی آرر،تاب شرقی (هلتد)
مـلـی
خومی هما،پ علمی تخصصی یاشهاب کاینردب امر ن م،راف ا نهی ان متکر (اصفهان)
هما،پ ملی کتگره  3000شهید اراخان شمالی (نجتوید)
هما،پ ملی عملیاتی کردن اق صاد اخالمی دی نس ر اق صاد ا،ران (تهران)
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دامی هما،پ ملی تمدن نو ،اخالمی (چیس ی ،چرا،ی ،چگونگی) (تهران)
هما،پ ملی حج دی رو ،تای،خ (تهران)
هما،پ ملی یاش رژاهشی عالم مامد هادب م،رر (یحم اهلل) (کرمان)
االی هما،پ ملی آ،تده رژاهی ،علوح انسانی ا امتی او ماعی (لرخ ان)

سال دوم ،شماره  26و ( 27اسفند  1394و فروردین )1395
بینالملل
نوندهمی کتفرانس نی المللی «نانکدایب ،نظاح مالی ا خرما ،گذایب اخالمی»(آیژان ی )
نوندهمی کتفرانس نی المللی «ووامع ا تمدن اخالمی»(آرر،تاب وتونی)
کتفرانس نی المللی «وتسی  ،گرا،پ وتسی ا تتوع وتسی دی تفکر ا عملکرد اخالمی»(آمر،کا)
هف می کتفرانس نی المللی «اخالحهراخی آ،ا ن نتطۀ ااج یخیده اخ ؟»(آمر،کا)
«اخالح چیس ؟ خمپون،ومی ن ،اد شهاب احمد ((»)2015-1966آمر،کا)
کتفراس «تتوع ا،رانیان گون گونی قومی ا مذه ی»(آمر،کا)
خمپون،وح «مطال،ات ود،د دی تصو،رگرب اخالمی»(آمر،کا)
خمپون،وح «گراه مطال،ات شی،ی دانشگاه شیکاگو»(آمر،کا)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «خیاخ عمومی دی نظاح اق صادب اخالمی»(آمر،کا)
چهل ا رتجمی کتفرانس «انجم مسلمانان ا مطال،ات اخالمیِ شمال آمر،کا» نا موضوع وتگ ا صلح دی اخالح (آمر،کا)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «مطال،ات اخالمی»(اتر،پ)
خمپون،وح «ریام ر چ انجاح میداد؟؛ نریخی م،تا ا کاینرد کرام انسانی دی اخالح»(اخ رالیا)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «نانکدایب ،نظاح مالی ا تجایت اخالمی»(اخ رالیا)
کتفرانس «اقلی ها ا اکثر ،ها دی ااایمیان ا آخیا»(اخلوااکی)
خمپون،وح «او هاد دی عصر حاضر مفهوح ،عملکردها ا شیوهها»(امایات)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «اخالح ا دموکراخی»(امایات)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «دادهها ا علوح آمونشی اخالمی»(امایات)
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نوندهمی کتفرانس نی المللی «حساندایب ا نظاح مالی اخالمی»(امایات)
کتفرانس «آ،تده مطال،ات قرآن»(انگلیس)
دامی کتفرانس نی المللی «مطال،ات شی،ی»(انگلیس)
خومی کتفرانس نی المللی «نهج ال الغ »(انگلیس)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «نانکدایب ،نظاح مالی ،داد ا خ د ا تجایت اخالمی»(انگلیس)
خومی کتفرانس خاالنۀ «انجم نر ،انیا،ی مطال،ات اخالمی»(انگلیس)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «الهیات ،رلسف ا رت اخالمی»(انگلیس)
کتفرانس «غیرم فکران دی اخالح د،دگاههاب وتسی ی»(انگلیس)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «علوح اخالمی ا الهیات»(انگلیس)
کتفرانس وهانی «مد،ر ، ،اق صاد ،حساندایب ا علوح انسانی دی آغان هنایه خوح»(ا،ران)
کتگره نی الملل «ادنیات ،عرران ا رلسف »(ا،ران)
هما،پ نی المللی «مطال،ات ا،ران ناخ ان (اند،ش خیاخی ،اخا یر ،اد،ان)»(ا،ران)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «نظاح مالی اخالمی»(تا،لتد)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «مطال،ات عرنی ا تمدن اخالمی»(ترکی )
نوندهمی کتفرانس نی المللی «نانای،انی اخالمی»(ترکی )
نوندهمی کتفرانس نی المللی «ثرات ا مد،ر ،اخالمی»(ترکی )
کتفرانس نی المللی «علم رت دی دال عثمانی علما ،ک ب ا مسائل»(ترکی )
نوندهمی کتفرانس نی المللی «مطال،ات اخالمی ا عرنی»(ومهویب چک)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «تمدن اخالمی ا علوح انسانی»(ژار )
نوندهمی کتفرانس نی المللی «ننان عرنی ا وت هاب م ارین،ک اخالمی»(خوئیس)
کتفرانس «ها،دگر دی دنیاب اخالمیشده»(خوئیس)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «رلسف ا الهیات اخالمی»(کونا)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «اخالح ا ررهتگ اخالمی»(کونا)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «الهیات اخالمی»(کونا)
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نوندهمی کتفرانس نی المللی «رلسف ا تمدن اخالمی»(کونا)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «اخالح ا مطال،ات اخالمی»(کونا)
نوندهمی کتفرانس نی المللی «رلسفۀ اخالمی»(مالنب)
کایگاه «راخخهاب اخالمی ن مسئلۀ وتسی

نما،تدگیها ،گف مانها ا ااق،ی ها»(آمر،کا)

نشس تخصصی «دایۀ تکو ،تفکر شی،ی متاظرات ا م احث»(آمر،کا)
کایگاه «تای،خ مسیای دی ااایمیان »(آمر،کا)
کایگاه آمونشی «علما ،کات ان ا قرّاء دایۀ ریشرر مطال،ات نسخ شتاخی عرنی»(انگلیس)
کایگاه «اض،ی غیرمسلمانان دی شر(» ،،انگلیس)
نشس تخصصی «شی ،دی مالنب»(انگلیس)
خلسل حلتات ماهان تخصصی «نا موضوع نندگی ائم (ع)»(انگلیس)
خومی کایگاه (دایه) کوتاه مدت نی المللی «شی ،شتاخی»(ا،ران)
کایگاه (دایۀ) کوتاهمدت «حکم هتر اخالمی»(ا،ران)
کایگاه «اخالحهراخی دی شرق اتااد ،ایارا»(ومهویب چک)
نرنام تانس انی «اظهای تتوع متدم اب نر دانپ ررهتگها ،قدیت ا هو ،اخالمی»(کانادا)
مـلـی
هما،پ ملی «صلح ا خالح نا یا،کرد خ ک نندگی قرآنی»(ایدنیل)
دامی هما،پ ملی «خالم ان د،دگاه قرآن کر،م»(نجتوید)
االی کتگره ملی «توانمتدخانب وام ،دی حونه مشاایه ،اانواده ا ت،لیم ا ترنی اخالمی»(تهران)
االی کتفرانس ملی «نریخی اند،شههاب ننیگان د،تی ملی»(قم)
االی کتفرانس ملی «خ ک نندگی ا،رانی اخالمی»(قم)
هما،پ ملی «ا،ران ا حتوق نی الملل صلح ا امتی متطت اب»(قم)
هما،پ ملی «ت،املهاب وهان اخالح ا غرب تا عصر ینسانس»(مشهد)
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سال سوم ،شماره ( 25بهمن )1394
بینالملل
هجدهمی کتفرانس نی المللی مطال،ات اخالمی (آرر،تاب وتونی)
هجدهمی کتفرانس نی المللی مطال،ات عرنی ا تمدن اخالمی (آمر،کا)
کتفرانس وهان اخالمی ا آمر،کا،ی دی حداد خالهاب ( 1900-1500آمر،کا)
کتفرانس تاصیالت تکمیلی اخالح نومی (آمر،کا)
هجدهمی کتفرانس نی المللی نانای،انی اخالمی (آمر،کا)
کتفرانس تای،خ هتر ا ناخ انشتاخی اخالمی دی ناران؟ چالپها ا د،دگاههاب ود،د (اخپانیا)
کتفرانس تاول مذه ی دی تای،خ آخیا (اخ رالیا)
هجدهمی کتفرانس نی المللی نانکدایب ،دایا،ی ،تجایت ا نانیگانی اخالمی (امایات)
هجدهمی کتفرانس نی المللی م ارین،ک عرنی ا اخالمی (امایات)
کتفرانس نی المللی صوریها ا ملّاها صوریها ا مخالفانشان دی وهان ا،رانی (انگلیس)
هجدهمی کتفرانس نی المللی علم ا الهیات اخالمی (انگلیس)
کتفرانس اخالح ا یاانط مسالم آمین (انگلیس)
کتفرانس نی المللی د ،ا ااالق ن،س ی (ا ،الیا)
هجدهمی کتفرانس نی المللی مطال،ات عرنی ا تمدن اخالمی (ا ،الیا)
هما،پ نی المللی گف مان اخالح خیاخی اماح امیتی ا وهان م،اصر (ا،ران)
هجدهمی کتفرانس نی المللی مد،ر ،اخالمیِ دایا،ی (ترکی )
هجدهمی کتفرانس نی المللی اق صاد ا دایا،ی دی اخالح (خوئیس)
کتفرانس علمی «قرآن کر،م ،م،تو ،گرا،ی ،وهان عایب ان اشون »(ختگال)
هما،پ نی المللی علمی خاالن کاظمی نا موضوع «شهر متدس کاظمی ؛ اصال  ،چالپها ا چشماندان»(عراق)
هجدهمی کتفرانس نی المللی اخالح ا ررهتگ اخالمی (کونا)
هجدهمی کتفرانس نی المللی رلسف ا الهیات اخالمی (کونا)
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هجدهمی کتفرانس نی المللی مطال،ات ا رلسف اخالمی (کونا)
هجدهمی کتفرانس نی المللی رلسف ا تمدن اخالمی (کونا)
هجدهمی کتفرانس نی المللی ا العات ا علوح آمونشی تاصیلی دی اخالح (مالنب)
هجدهمی کتفرانس نی المللی نانکدایب ،دایا،ی ا خرما ،گذایب اخالمی (مالنب)
هجدهمی کتفرانس نی المللی نانکدایب ،دایا،ی ا نانیگانی اخالمی (مالنب)
هجدهمی کتفرانس نی المللی حساندایب ا دایا،ی اخالمی (مالنب)
کایگاه ا دایۀ آمونشی رشردۀ ماارظ ان ک ابها ا نسخ هاب اخالمی متدم اب نر میراث ررهتگی ا حتوق مالکی (قطر)
نشس علمی تروم ا ااالق دی خدههاب میان (انگلیس)
مـلـی
هما،پ ملی صلح ا گف گو دی اند،ش اماح امیتی (یه) (ایاک)
نهمی کتگره ریشگامان ریشرر (تهران)
دامی هما،پ ملی اخالح ا اینشهاب م ،الی نا تأکید نر ررهتگ (تهران)
هما،پ صدف کوثر ،ننیگداش حضرت اد،ج (س) (قم)
هما،پ ملی تای،خ رنشکی دی تمدن اخالح ا ا،ران نانشتاخی تای،خ رنشکی اراخان (مشهد متدس)
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