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ایران کنفرانس

اولین همایش ملی رویکرد انتقادی در «فضای مجازی» برگزار می شود  
  

اولین  همایش ملی منتقدانه با موضوع «رویکردهای انتقادی به فرصتها و چالشهای  ارتباطات شبکهای در فضای مجازی»
به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی، ۳۰  اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، اولین همایش ملی منتقدانه با موضوع  «رویکردهای انتقادی به
فرصتها و چالشهای ارتباطات شبکهای در فضای مجازی»  با مجوز رسمی برگزاری از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

(ISC)، نمایه دارای و فناوری و تحقیقات ،علوم  وزارت ISC برگزار ۱۴۰۲ اردیبهشت ۳۰ ،طباطبایی  علامه دانشگاه میزبانی به
خواهد شد.

  

این همایش با همکاری معاونت فرهنگی سیاسی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار
خواهد شد.

  

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، دانشگاه  صدا و سیما، دانشگاه سوره، دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه شاهد، دانشگاه  فرهنگیان،
مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، و دانشگاه امام حسین (علیه السلام)  نیز از حامیان این همایش اند. همایش «رویکردهای

انتقادی به فرصتها و  چالشهای ارتباطات شبکهای در فضای مجازی» با رویکردی انتقادی در ۴ محور  برگزار میشود.

  

۱. رویکردهای انتقادی و پژوهشی به فضای مجازی مهمترین محور این همایش ملی است که شامل عناوین زیر است:

  

• نقش علوم ارتباطات در مدیریت فرصتها و  چالشهای فضای مجازی، • معرفی و بازخوانی رویکردهای انتقادی به زیست
بوم  فضای مجازی کشور، • نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی در بازتولید آسیبهای  اجتماعی، • جایگاه شبکههای

اجتماعی و رسانههای در مدیریت زیست کنشگری  کاربران، • کارکرد مطالعات میان رشتهای در مواجه با آسیبها و
چالشهای  فضای مجازی.

  

دومین محور همایش است که در قالب محورهای فرعی زیر از اساتید، پژوهشگران و سایرهویت و فضای مجازی  .۲
فرهیختگان دعوت میشود به ارسال مقالات اقدام کنند.
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• تفاوتهای نسلی بومیان دیجیتال و مهاجران  دیجیتال در فضای مجازی، • الگوهای رفتاری فرصت زا و آسیب زای نسل
جدید (نسل  زد و ...) در زیست بوم فضای مجازی، • نقش مبانی اندیشهای جهانی شدن و  جهانی سازی در چالشها و

فرصتها، • آسیبهای زبان کاربران فارسی در فضای  مجازی، • گونه شناسی چالشهای فضای مجازی با رویکرد مخاطب
پژوهی (اعتیاد به  شبکههای اجتماعی و ...)، • شناسایی الگوهای مصرف فرهنگی جوانان در فضای  مجازی (نسل زد)، • تاثیر

رسانههای مدرن بر تغییر کارکردهای خانواده

  

 همواره  یکی از چالش برانگیزترین و در عین حال مهمترین در پژوهشهای مربوط به هر  حوزه مقوله حکمرانی.۳
میباشد که در این همایش ملی با محورهای فرعی زیر برای نگارش مقالات  مورد توجه میباشد:

  

• الگوهای آسیب زای حکمرانی در فضای مجازی  کشور، • بازتولید و ایجاد الگوهای حکمرانی مطابق با بوم کشور، •
خوانش  الگوهای حکمرانی فضای مجازی در جهان، • چالشهای احکام نوین فقهی در مواجه  با مسائل نوظهور فضای

مجازی، • آسیب شناسی کارکردی نهادهای رسمی متولی فضای  مجازی، • نقش سازمانهای مردم نهاد در الگوهای
حکمرانی فضای مجازی، •  تاثیر هوش مصنوعی در الگوهای ارتباطات شبکهای، • بررسی رویکردهای تنظیمگر  و رگولاتور

تولید کننده چالش در فضای مجازی، • طراحی نظام حکمرانی فرهنگی و  تربیتی در فضای مجازی

  

 است که علاقهمندان به این عرصه میتوانند در محورهای فرعی زیر،آینده پژوهی فضای مجازی۴. چهارمین محور همایش، 
مقالات خود را به نگارش درآورند.

  

• ترسیم آینده پژوهانه نقش رسانههای نوین و  فناوریهای نوظهور فضای مجازی (متاورس، اینترنت ماهواره ای، بازیهای 
تعاملی و ...) در خلق فرصتها و چالشها، • جایگاه علوم ارتباطات با رویکرد  پیشگیری از وقوع آسیبهای نوظهور فضای

مجازی، • کنشگری سیاسی/ اقتصادی/  حقوقی دانشگاهها و مدارس در دهه پنجم انقلاب اسلامی برمبنای تحولات فضای 
مجازی

  

شیوه ارسال آثار

  

پژوهشگران و علاقه مندان میتوانند تا ۱۵  فروردین ۱۴۰۲ نسبت به چکیده مقالات و تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ارسال 
مقالات کامل خود ئذ سایت همایش (ir.ac.atu.cncc) اقدام کنند. تاریخ برگزاری  همایش ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ خواهد

بود.

 از امتیازات مهم این  همایش تقدیر از پژوهشگران برتر، انتشار مقالات در کتاب همایش و مورد تایید  ISC (موسسه استنادی
و پایش علم و فناوری جهان اسلام) و انتشار مقالات برتر  در فصلنامه علمی-پژوهشی رسانههای نوین دانشگاه علامه طباطبایی

خواهد بود.

ISC شایان ذکر است طبق قوانین جدید وزارت علوم تنها مقالات ارائه شده در  کنگرهها و کنفرانسهای نمایه شده در 
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دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان  نامه هستند.

  

 3 / 3


