
کاتب رغبیهمایش   ماردی رد اسالم و م

   هادری اس جولِ پزرًگ تزیي ٍ هْوتزیي ًمص ّای یه سى 

هی تاضذ وِ تا ٍجَد ٍ غزیشُ اٍ آهیختِ ضذُ است . داهي اٍ 

پزٍرش گاُ تزتیت یه ًسل هی تاضذ وِ ًطاى اس جایگاُ 

رفیغ سى در خاًِ ٍ اجتواع دارد. چٌاى چِ اگز ایي پزٍرش گاُ 

ٍ طثك هَاسیي ٍ آهَسُ ّای دیٌی تِ هسیز خَد اداهِ  تِ درستی

دّذ ،سؼادت فزد ٍ جاهؼِ را تِ ارهغاى  خَاّذ آٍردٍ اگز دچار 

خذضِ ضذُ ٍ اس هسیز اصلی خَد خارج ضَد چِ تسا اًحزاف ٍ 

 آسیة ّای جثزاى ًاپذیزی را تِ پیىزُ ی جاهؼِ ٍارد هی وٌذ.

جایگاُ خطیز  تِ دلیل اّویت ًمص وارساس ٍ سیز تٌایی ایي

یؼٌی  هادری ،دضٌاى اسالم ٍ اًساًیت تزای ٍارد وزدى صذهِ 

ٍ رسیذى تِ اغزاض خَد ًَن پیىاى حولِ خَدرا اس طزیك جٌگ 

ًزم تِ سوت خاًَادُ گزفتِ است ٍ ّذفص فزٍپاضی خاًَادُ 

در ًظام اسالهی هی تاضذ ٍّزاس گاّی تا ًطز ٍ تصَیة 

ا هطزح هی وٌٌذ وِ تا لَاًیٌی داػیِ ی دفاع اس حمَق سى ر

تصَیة ّزوذام اس لَاًیي داهٌِ ای اس ضثْات ،اًحزافات ٍ 

دٍگاًگی ّا را درجَاهغ  ٍ تِ خصَظ جَاهغ اسالهی تِ ٍجَد هی 

 آٍرًذ .

تاتزگشاری  حًزٌ علمیٍ خًاَران کًثر شُرستان يرامیهلذا 

گاهی ّزچٌذ وَچه « هادری در اسالم ٍ هىاتة غزتی»ّوایص 

تزداضتِ ٍ در رّگذر تِ چالص وطاًذى ایي در ایي ػزصِ 

هَضَع ، تستز هٌاسثی را تزای ایجاد تحزن ٍ پَیایی ػلوی 

در هیاى داًطجَیاى ، طالب ، اػضای ّیات ػلوی ٍ هحمماى 

  تزدارد.

 محىراهی همایش:

  محًر ايل : مادری ي تربیت در اسالم ي مکاتب غربی

  مادری ي تزتیت دیىی فزسود 

  مادری ي تزتیت جىسی فزسود 

  مادری ي ريش َای تزتیتی فزسود 

   مادری ي صداقت ي تاثیزآن در تزتیت 

  مادری ي پًضص ي عفت يتاثیز آن در تزتیت فزسود 

  مادری ي ضجاعت ي تاثیز آن در تزتیت فزسود 

 در اسالم ي مکاتب غربیمحًر ديم : مادری ي جمعیت 

 م ي مااتة رزتی مادری ي فزسود آيری اس دیدگاٌ اسال  

  مادری ،کاَص ي افشایص جمعیت در عشت ي اقتدار ملی 

  مادری ي تک فزسود آيری ،آسیة َا ي چالص َا 

 در اسالم ي مکاتب غربی محًر سًم :  مادری ي اجتماع

  مادری ي مسلٍ اضتغال 

  مادری ، فضای مجاسی ي ضثاٍ َای اجتماعی 

  مادری ، رساوٍ ي تُاجم فزَىگی 

  مادری ي وقص آفزیىی در اجتماع 

     مادری ي ايقات فزارت 

 در اسالم ي مکاتب غربی محًر چُارم : مادری ي اقتصاد

  مادری ي اصالح الگًی مصزف 

  مادری ي تًلید داخلی 

  ٌمادری ي مدیزیت اقتصادی خاوًاد 

  مادری ي اوتقال فزَىگ اقتصاد مقايمتی تٍ فزسودان 

 مادری ي مدگزایی  

 مرتبط ترتیب اثر دادٌ خًاَد شدبٍ آثار 

 بخش اهی ره  مقاهل هب رتتیب زری می باشد : 

  کلمً تجاوز وکىد.  03-03عنىان ره مقاهل: کىاتي و معرف محتىای مقاهل بىدي و از 

  کان نخست انم یا انم اهی پدید آورندگان مقاهل: هب  صىرتی هک نىیسىدي اصلی با ردج انم رد م

کاتبً با ردج عالمت ستاري * از سارییه متمازی شدي باشد .   و فرد عهدي دار م

  .ردج آردش )انم دااگشني  یا سازمان ( مربىط هب پدید آورندگان مقاهل 

  چکیدي اهی مقاهل هب زبان افرسی : باید فشردي ، گىیای از کل مقاهل ، شامل هدف و بااتکید

 کلمً تجاوز وکىد.  033ربنتایج و بحث باشد و ار 

  مته کامل هب زبان افرسی : شامل مقدهم ،مته اصلی ، نتایج و بحث ، سپاسگزاری ) رد

همچنیه جدول ، نمىداراه 
و تصاوری نیس رد صىرت وجىد و صىرت تمایل و نیاز ( است و 

م ارزآنها ردج شىند.  ضرورت ربحسب مىرد رد میان مته مرتبط با رهکدا

 . فهرست الفبای شدي مىابع 



 نحىي ارسال مقاالت :

 *محققان باید مقالٍ َای خًد را بٍ ريش زیر ارسال ومایىد: 

طالب حًسٌ َای علمیٍ خًاَزان اس طزیق اتًماسیًن 

محققان  اس طزیق ارسال الاتزيویای فایل يداوطجًیان يسایز 

رایاوٍ ای حايی مته کامل مقالٍ َا کٍ  تا استفادٌ اس وز م افشار 

word ٍتایپ ضدٌ تاضد تٍ َمزاٌ فز م تامیل ضدٌ ثثت وا م ، ت

 صًرت یک فایل ضمیمٍ تٍ آدرس :

h.kosar.varamin@gmil.com 

 فًوت) قلم( : 

 مته مقالٍ تا قلم لًتًس واسک ، ضمارٌ چُاردٌ *

دتیز خاوٍ َمایص اس تزرسی ي پذیزش مقالٍ َایی کٍ فاقد *

 فایل رایاوٍ ای می تاضىد معذير خًاَد تًد .

*تزوامٍ سماوی َمایص در مً عد مقتضی ، اس طزیق يب سایت  

 ياحد در اختیار ضزکت کىىدگان قزار دادٌ خًاَد ضد. 

Web-site: www.kosarvaramin.com 

 تاریخ تزگشاری َمایص : ویمٍ دي م تُمه ماٌ

 15/10/1336آخزیه مُلت ارسال مقالٍ : 

 

 

 آردش دبیرخاهن همایش  : 

کًچٍ  -3سزسثش   -خیاتان ضُید رجایی –ضُزستان يرامیه 

میٍ کًثز يرامیه            حًسٌ عل–حجٍ االسال م جُزيدی 

h.kosar.varamin@gmil.com 

 104داخلی   36250660تلفه تماس : 

 محل تزگشاری َمایص: *

ساله اجتماعات  –خیاتان ضُید تُطتی  –يرامیه  –تُزان 

 ضُزداری 
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 ًام پذر:                  تاریخ تَلذ : 

 هحل اضتغال / تحصیل : 

 آدرس واهل پستی : *

 ضْزستاى :           استاى :            

 هیذاى : 

 خیاتاى اصلی : 

 خیاتاى فزػی : 

 وَچِ : 
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 تلفي ّای تواس : 

هتماضی ضزوت در ّوایص تا ارایِ همالِ هٌطثك تا هحَر 
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