تمدید فراخوان مقاله
همایش ميراث روایی
با توجه به استقبال از همایش میراث روایی ،مهلت دریافت خالصه مقاالت این همایش تمدید شد.
پطٍّطکدُ هسدم ضٌاسی پطٍّطگاُ هيساث فسٌّگی ،صٌايع دستی ٍ گسدضگسی ،تِ هٌظَز ضٌاخت ٍ دزک اتعاد فسٌّگی ٍ هسدم
ضٌاختی افساًِ ّا ،حواسِ ّا ٍ اسطَزُ ّای ايساًی ،کِ آًْا زا تا فسٌّگ ،تودى ٍ َّيت کْي ٍ زيطِ داز هسدم ايساى پيًَد هی
شًدّ ،وايطی زا تا عٌَاى هيساث زٍايی تسگصاز هی ًوايد .ايي ّوايص سعی دازد تا تا کَضص هحققاى ايساًی ،اّويت اتعاد ٍ
ساختاز زٍايی فسٌّگ ٍ تودى ايساًی زا آضکاز ساشد ،آًچِ کِ حاهل داًص فسٌّگی ٍ تجستِ ّای عويق ٍ تودًی هسدم ايساى دز
طی تازيخ تَدُ است ٍ يکی اش خاستگاُ ّای هْن يکپازچگی ٍ ٍحدت دزًٍی ٍ ضزف آًاى است .ايي ّوايص دز ّفتن دی هاُ

 1393تسگصاز خَاّد ضد.

محورهای موضوعی همایش یاد شده ،شامل شش محور اصلی زیر خواهند بود:
 تسزسی هسدم ضٌاختی افساًِ ّا ،اسطَزُ ّا ٍ حواسِ ّای قَهی ٍ ضفاّی اقَام ايساًی
 افساًِ ّا ،اسطَزُ ّا ٍ حواسِ ّای ايساًی؛ اتعاد ًوايطی ،ادتی ٍ آييٌی
 تسزسی زٍايت ّای کْي ٍ هسدهی هسدم ايساى (افساًِ ّا ،حواسِ ّا ٍ اسطَزُ ّا) اش هٌظس داًص فَلکلَز ٍ فسٌّگ عاهِ
 افساًِ ّا ،حواسِ ّا ٍ اسطَزُ ّای ايساًی دز عصس هعاصس

 تسزسی اًتقادی ًظسيِ ّای افساًِ ضٌاسی ٍ اسطَزُ ضٌاسی دز شهيٌِ افساًِ ّا ،حواسِ ّا ٍ اسطَزُ ّای ايساًی


افساًِ ّا ،اسطَزُ ّا ٍ حواسِ ّا دز ايساى فسٌّگی :هطالعِ تطثيقی

عالقوٌداى هی تَاًٌد چکيدُ هقاالت خَد زا دز حداکثس سيصد کلوِ تا  7آتاى هاُ تسای دتيسخاًِ علوی ايي ّوايص ازسال دازًد.
دتيس خاًِ عولی ّوايص ،پريسش چکيدُ ّای ازسال ضدُ زا طی دُ زٍش اعالم داضتِ ٍ ًَيسٌدگاى چکيدُ ّای ياد ضدُ هی تايد

اصل هقاالت خَد زا تا  25آذز هاُ تسای دتيسخاًِ ّوايص ازسال کٌٌد .عالقوٌداى هی تَاًٌد چکيدُ هقاالت خَد زا تِ آدزظ
شيس ازسال دازًد:

miraserevai@gmail.com
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ّوصهاى تا تسگصازی ّوايص هصتَز ،دٍ کازگاُ علوی ًيص تا عٌَاى افساًِ ضٌاسی ٍ اسطَزُ ضٌاسی تا حضَز اساتيد هجسب تسگصاز هی
ضَد .کساًی کِ هَفق تِ حضَز دز دٍ کازگاُ ياد ضدُ ضًَد ،هدزک گرزاًدى کازگاُ ّای هصتَز زا اش پطٍّطگاُ هيساث فسٌّگی ،صٌايع
دستی ٍ گسدضگسی دزيافت هی دازًدّ .صيٌِ ثثت ًام دز ّس يک اش کازگاُ ّای ياد ضدُ تسای کازکٌاى ساشهاى هيساث فسٌّگی150000 ،
ّصاز زيال ،تسای داًطجَياى ّ 250000صاز زيال ٍ تسای افساد ديگس ّ 450000صاز زيال است.
عالقوٌداى تِ ثثت ًام دز دٍ کازگاُ ايي ّوايص تا ًام ّای کازگاُ افساًِ ضٌاسی ٍ کازگاُ اسطَزُ ضٌاسی هی تَاًٌد تا آدزظ شيس هکاتثِ ًوايٌد:
anthropologicalresearchcenter@gmail.com
عالقوٌداى جْت کسة اطالعات تيطتس هی تَاًٌد تا ضوازُ تفلي ّای شيس تواظ حاصل کٌٌد 60 :ـ 667364520داخلی 258 ٍ 252

