
 

 
 

 

 ملی همایش

  کرونا اجتماعی و فرهنگی پیامدهای 
 ایرانو صنایع فرهنگی  گردشگری ،فرهنگی میراثحوزه  بر

 شناسی از منظر علوم اجتماعی و مردم 
 (فراخوان مقاله)

 
 و ارتباطات و فرهنگ، هنر پژوهشگاه« پژوهشکده فرهنگ» گردشگری، و فرهنگی میراث پژوهشگاه «شناسی مردم پژوهشکده»

را  کرونا اجتماعی و فرهنگی پیامدهای» ملی همایش ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه «اجتماعی مطالعات پژوهشکده»

 سایر همکاری و همراهی با (شناسی مردم و اجتماعی علوم منظر از) «ایران و صنایع فرهنگی گردشگری، فرهنگی میراثحوزه  بر

 . ندنک می برگزار پژوهشگاهی و دانشگاهی مراکز

 ،آن تایید از پس و ای دقیقه دو «صوتی های فایل» قالب در را خود مقاالت چکیده شود دعوت می مندان هعالقاز پژوهشگران و 

)ضمن آنکه امکان ارسال فایل . فرمایند ارسال همایش نشانی به ای دقیقه پانزده صوتی های فایل قالب در را خود مقاالت اصل

 دهی، ارجاع شیوه. باشد کلمه ۵۰۰۰ حداکثر باید متن اصلی مقاالت و کلمه ۲۵۰ ،حداکثر مقاالت چکیدهنوشتاری نیز برقرار است. 

 (باشد. هاروارد روش اساس بر کتابنامه و متنی درون
 

  :همایش محورهای

 فرهنگی میراث .1

 کرونا گیری همه شرایط در عمومی حوزه و فرهنگی میراث  

 کرونا گیری همه شرایط در ها موزه  

 غیره و ها نمایش ها، جشن و ها آیین: کرونا گیری همه شرایط در ناملموس فرهنگی میراث تغییرات و پویایی  

 ،کرونا گیری همه شرایط در اجتماعی مسئولیت و شهروندی اخالق هویت  

 کرونا گیری همه شرایط در زندگی و فرهنگی فضای مثابه به خانه  

 پساکرونا جهان در فرهنگی میراث  

 گردشگری .2

 کرونا شرایط در اجتماعی مسئولیت و سفر فرهنگ  

 کرونا شرایط در سفر و گردشگری اجتماعی و فرهنگی الگوهای و اپیدمی فرهنگ  

 کرونا مسائل و کرونا شرایط در گردشگری و اجتماعی های حمایت 

 کرونا پسا جهان در سفر و گردشگری  

 کرونا گیری همه شرایط در گردشگری و محیطی زیست اخالق  

 گردشگری مجازی در شرایط کرونا 



 خالق فرهنگی صنایع .3
 (...و ای های رایانه موسیقی، بازی سینما، کتاب، نظیر) فرهنگی کاالهای مصرف و توزیع تولید، بر کرونا تاثیر 

 کرونا گیری همه شرایط در دستی صنایع و سنتی هنرهای 

 رسانه و هنر فرهنگ، حوزه فعاالن و گران کنش بر کرونا تاثیر  

 هنری و فرهنگی تحوالت بر کرونا تاثیر 

 کرونا هنری و فرهنگی پیامدهای 

 

 مقاالت: اصل و چکیده ارسال نشانی coronavirusconference@gmail.com 

 ۱۳۹۹ تیر ۱۵ مقاالت: چکیده دریافت نهایی مهلت 

 ۱۳۹۹ مرداد ۱۵ :مقاالت اصل دریافت 

 ( شناسی مردم ملی روز با برابر) ۱۳۹۹ شهریور سیزده :همایش برگزاری زمان 
 

  خواهد برگزار صوتی همایش یک قالب در یادشده همایش اجتماعی، گذاری فاصله اصل و کرونا گیری همه شرایط  به توجه با 

 ارسال همایش علمی دبیرخانه برای صوتی های فایل قالب در را خود مقاالت اصل و چکیده توانند می مندان عالقه و شد

های نوشتاری را به  دبیرخانه همایش، فایل .بود خواهد نمایش و دریافت قابل نیز نوشتاری های فایل حال عین در). فرمایند

 (.صوتی تبدیل خواهد کرد

 اعالم فرستنده به آن درخصوص را خود نظر ،مقاالت اصل و چکیده دریافت از پس هفته دو حداکثر همایش علمی دبیرخانه 

 میراث پژوهشگاه یعنی اصلی برگزارکننده سه پرتال در «صوتی کتاب» قالب در شده دریافت مقاالت مجموعه. کرد خواهد

 .شد خواهد منتشر فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه و ارتباطات و هنر پژوهشگاه فرهنگ، گردشگری، و فرهنگی

 موقعیت سخنران، خانوادگی نام و نام ،مقاله عنوان شامل شود؛ هارائ مکتوب چکیدهچکیده، باید همانند  صوتی های فایل 

 .(واژه شش حداکثر) کلیدی واژگان چکیده،متن  او، ای حرفه
 

 (گردشگری و فرهنگی میراث شناسی پژوهشگاه مردم پژوهشکده علمی هیات عضو) زاده حسن علیرضا دکترهمایش:  علمی دبیر 

 (ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه عمومی روابط مدیر) اسدزاده مصطفیهمایش:  اجرایی دبیر 

 

 سیاستگذاری: شورای   

 )دکتر محمد سلگی )رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

 گردشگری(ژوهشگاه میراث فرهنگی و عمرانی )رئیس پ بهروز دکتر 

 )دکتر حسنیعلی قبادی )رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 

 به ترتیب الفبا(: شورای علمی( 

 (گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه فرهنگی -تاریخی های بافت و ابنیه پژوهشکده رئیس) انیسی علیرضا دکتر 

  گردشگری( و فرهنگی میراث پژوهشگاه علمی هیئت )عضو بهشتی محمد سیدمهندس 

 فرهنگی( میراث معاونت طبیعی و معنوی میراث احیاء و حفظ آثار، ثبت دفتر )مدیرکل پورعلی مصطفی دکتر 

 )دکتر رضا تسلیمی طهرانی )عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

 فرهنگی( مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه اجتماعی مطالعات پژوهشکده رئیس) تنکابنی حمید دکتر 

 )دکتر حسین حسنی )عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
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 )دکتر قاسم حسنی )عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران 

 گردشگری( و فرهنگی میراث پژوهشگاه فرهنگی و تاریخی آثار مرمت و حفاظت پژوهشکده )رئیس رحمانی رضا دکتر 

 گردشگری( و فرهنگی میراث پژوهشگاه گردشگری پژوهشکده رئیس) رضایی ناصر دکتر 

 (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشکده فرهنگ د روزخوش )رئیسمدکتر مح 

 )دکتر زهره سعیدی )عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

  گردشگری( و فرهنگی میراث سنتی پژوهشگاه هنرهای پژوهشکده زاده )رئیس شریف مجیدسید عبدالدکتر 

  ارتباطات(صغری صالحی )عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

 دستی( صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت فرهنگی میراث )معاون طالبیان حسن دکتر 

 سیما( و صدا افکار سنجش مرکز ارشد کارشناس) فرد عظیمی فاطمه دکتر 

 مازندران( دانشگاه )استادتمام نیا علیوردی دکتر اکبر 

 (فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه استاد) فاضلی اهلل نعمت دکتر 

 )دکتر منصوره فصیح رامندی )عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

 گردشگری( و فرهنگی میراث پژوهشگاه سازی کاربردی و فناوری معاون) بازاری پیر نژاد قلی علیرضا دکتر 

 فرهنگی( مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه استادیار) کریمی سمیه دکتر 

 گردشگری( و فرهنگی میراث پژوهشگاه علمی هیئت عضو) مجیدی فریده دکتر 

 )دکتر توحید محرمی )عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

 ایران( ایکوم )رئیس طباطبایی محیط احمد دکتر سید 

 ( دانشیار دانشگاه و دکتر داریوش مطلبی)معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

 فرهنگی( مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه پژوهشی معاون) مالئی رضاعلی دکتر 

 (گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه علمی هیئت عضو) زاده ملک مهرداد دکتر 

 طباطبایی( عالمه دانشگاه فرهنگی مطالعات گروه مدیر) میرزایی حسین دکتر 

 فرهنگی( مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه دانشیار) میری جواد سید دکتر 

 گردشگری( و فرهنگی میراث پژوهشگاه علمی هیئت عضو) طاوسی نعمت مریم دکتر 

 (گردشگری و فرهنگی میراث پژوهشگاه پژوهشی معاون) هادیان منیژه دکتر 

 )دکتر سیده راضیه یاسینی )رئیس پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
 

 به ترتیب الفبا( اجرایی شورای(: 

 )مهندس حسین بهروز )مدیر فناوری اطالعات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

 شناسی( مردم پژوهشکده )کارشناس شریف پهلوان مریم 

 شناسی( مردم پژوهشکده )کارشناس رحیمی بهمن 

 شناسی( مردم پژوهشکده )کارشناس سلیمی مینو 

 اطات(دکتر هامون شریفی )معاون اجرایی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتب 

 شناسی( مردم پژوهشکده )کارشناس عباسی مریم 

 شناسی( مردم پژوهشکده )کارشناس فیضی پرویز 

 اجتماعی( مطالعات پژوهشکده )کارشناس محمدی شیر 

 شناسی( مردم پژوهشکده )کارشناس نادری افشین 

 www.richt.ir ؛www.ricac.ac.ir ؛www.ihcs.ac.ir برای کسب اطالعات بیشتر:

 88۹۰۱۲۹۵ تلفن دبیرخانه:

http://www.ihcs.ac.ir؛
http://www.ricac.ac.ir؛

