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ایران کنفرانس

آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش دانشجویی فلسفه  
  

دومین همایش سالانه دانشجویی فلسفه، 27 آبان ماه امسال به همت گروه فلسفه  دانشگاه تربیت مدرس و با هدف فراهم
آوردن مجالی برای گفتوگوی سازنده فلسفی  میان دانشجویان و طلاب فلسفه در سراسر کشور، در دانشگاه تربیت مدرس

برگزار  میشود.

  

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر محمد سعیدی مهر، عضو هیات علمی دانشگاه  تربیت مدرس و دبیر علمی همایش با
اعلام این خبر اظهار کرد: با نگاه به  اینکه در مقام انتخاب مقالات قابل ارائه در همایش، ترجیح استادان و  پیشکسوتان بر

جوانان و دانشجویان به عنوان یکی از نقیصههای غیرقابل انکار  همایشهای عمومی تلقی میشود و با توجه به نقش
تأثیرگذار همایشهای  دانشجویی در ایجاد فرصتهایی برای تعامل سازنده، این همایش در صدد فراهم  کردن فرصتی

جهت استفاده از ظرفیتهای علمی دانشجویان، اشتراکگذاری  دیدگاهها و اندیشههای نو و گفتوگو میان دانشجویان از
گرایشهای مختلف  فلسفه برگزار میشود.

  

وی تصریح کرد: دکتر حمیدرضا آیت الهی (دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر رضا  اکبری (دانشگاه امام صادق علیهالسلام)،
دکتر رضا اکبریان (دانشگاه تربیت  مدرس)، دکتر محمد ایلخانی (دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محسن جوادی (دانشگاه  قم)،
دکتر سید محمد علی حجتی (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر داوود حسینی  (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر غلامرضا ذکیانی

(دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر  محمد سعیدیمهر (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر علی فلاح رفیع (دانشگاه تربیت  مدرس) و
دکتر لطفالله نبوی (دانشگاه تربیت مدرس) اعضای هیأت علمی دومین  همایش علمی دانشجویی فلسفه را تشکیل میدهند.

  

دبیر علمی همایش تصریح کرد: شرکتکنندگان در این همایش دانشجویی، فقط از  دانشجویان و دانشپژوهان فلسفه
هستند. تمام دانشجویان در مقاطع مختلف و  نیز طلاب حوزههای علمیه که در یکی از گرایشهای فلسفه به تحصیل اشتغال 

دارند، برای شرکت در همایش میتوانند چکیده مقالات علمی خود را تا ۳۱  شهریور ماه امسال به دبیرخانه همایش از
طریق پست الکترونیکی  ir.ac.modares@philosophy ارسال کنند. گفتنی است هیچ محدودیتی برای موضوع  مقالات

همایش وجود ندارد.

  

وی یادآور شد: برنامه دومین همایش دانشجویی و ضوابط شرکت در همایش به زودی اعلام میشود.

  

بر اساس این گزارش، علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی  اینترنتی
http://www.modares.ac.ir/Conferences/SPC و ۸۲۸۸۴۶۶۲ ،۸۲۸۸۳۶۹۶ هایتلفن شماره  با یا و کنند مراجعه

۸۲۸۸۳۶۰۷ تماس بگیرند.
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