
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محور اول : مادری و تربیت در اسالم و مکاتب غربی

  هادری ٍ تزتیت دیٌی فزسًد 

  هادری ٍ تزتیت جٌسی فزسًد 

  هادری ٍ رٍش ّای تزتیتی فزسًد 

   هادری ٍ صداقت ٍ تاثیزآى در تزتیت 

  هادری ٍ پَضص ٍ عفت ٍتاثیز آى در تزتیت فزسًد 

  هادری ٍ ضجاعت ٍ تاثیز آى در تزتیت فزسًد 

 محور دوم : مادری و جمعیت در اسالم و مکاتب غربی

  هادری ٍ فزسًد آٍری اس دیدگاُ اسالم ٍ هکاتة غزتی 

  هادری ،کاّص ٍ افشایص جوعیت در عشت ٍ اقتدار هلی 

  هادری ٍ تک فزسًد آٍری ،آسیة ّا ٍ چالص ّا 

 به آثار مرتبط ترتیب اثر داده خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 *محققان باید مقاله های خود را به روش زیر ارسال نمایند: 

طالب حَسُ ّای علویِ خَاّزاى اس طزیق اتَهاسیَى ٍداًطجَیاى ٍسایز هحققاى  اس طزیق ارسال الکتزًٍیکی 

تایپ ضدُ تاضد تِ ّوزاُ فزم تکویل wordشار کِ  تا استفادُ اس ًزم اف رایاًِ ای حاٍی هتي کاهل هقالِفایل 

 ضدُ ثثت ًام ، تِ صَرت یک فایل ضویوِ تِ آدرس :

h.kosar.varamin@gmil.com 
 فًَت) قلن( : 

 هتي هقالِ تا قلن لَتَس ًاسک ، ضوارُ چْاردُ *

 هقالِ ّایی کِ فاقد فایل رایاًِ ای هی تاضٌد هعذٍر خَاّد تَد .دتیز خاًِ ّوایص اس تزرسی ٍ پذیزش *

*تزًاهِ سهاًی ّوایص در هَ عد هقتضی ، اس طزیق ٍب سایت  ٍاحد در اختیار ضزکت کٌٌدگاى قزار دادُ 

 خَاّد ضد. 

Web-site: www.kosarvaramin.com      ی ّوایص : ًیوِ دٍم تْوي هاُتاریخ تزگشار 

 15/10/1396آخزیي هْلت ارسال هقالِ : 

 آدرس دبیرخانه همایش  : 

حَسُ علویِ کَثز ٍراهیي            –کَچِ حجِ االسالم جْزٍدی  -3سزسثش   -خیاتاى ضْید رجایی –ْزستاى ٍراهیي ض

h.kosar.varamin@gmil.com  -   : 104داخلی   36250660تلفي تواس    

 سالي اجتواعات ضْزداری  –خیاتاى ضْید تْطتی  –ٍراهیي  –هحل تزگشاری ّوایص: تْزاى *

 

محور سوم :  مادری و اجتماع در اسالم و 

 مکاتب غربی

 هادری ٍ هسلِ اضتغال 

 هادری ، فضای هجاسی ٍ ضثکِ ّای اجتواعی 

 هادری ، رساًِ ٍ تْاجن فزٌّگی 

 هادری ٍ ًقص آفزیٌی در اجتواع 

    هادری ٍ اٍقات فزاغت 

محور چهارم : مادری و اقتصاد در اسالم و 

 مکاتب غربی

 هادری ٍ اصالح الگَی هصزف 

 هادری ٍ تَلید داخلی 

 ُهادری ٍ هدیزیت اقتصادی خاًَاد 

هادری ٍ اًتقال فزٌّگ اقتصاد هقاٍهتی تِ 
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