Məqalə yazmağa dəvət

“Dini təlimlərin keyfiyyətini artırmaq üçün virtual aləmin təsirini tanıma”
Mövzusunda İlk Beynəlxalq Konfrans
19 & 20 oktyabr 2017
(Yeddi dildə: Azərbaycan, Fars, Ərəb, İngilis, Fransız, Ordu, Türk)

Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universiteti virtual təhsildə baxış və nəzərlərin
dəyərləndirilməsi, məlumatların sürətlə ötürülmə imkanları və dini təlimlərin
keyfiyyətini artırmaq üçün virtual aləmin tutumunu araşdırmaq məqsədilə,
aşağıdakı ünvanla, 19 & 20 oktyabr 2017 tarixində ilk beynəlıxalq konfransı elan
edir:
“Dini təlimlərin keyfiyyətini artırmaq üçün virtual aləmin təsirini tanıma”
Dəyərli müəllimlər, tədqiqatçılar, tələbələr və başqa həvəskar araşdırmaçıları bu
haqda olan öz məqalələrinin qısa xülasəsini 20/ 06/ 2017 tarixinədək aşağıdakı
adresə yollamalarını xahiş edirik:
Sayt: http://hamayesh.miu.ac.ir/cyberspace
Email: icm@ou.miu.ac.ir
Konfransın əhatə etdiyi mövzular:
 Virtual aləmdə təhsil
 Dinlərin dialoqu və məzhəblərin dostluğu və virtual aləmdəki fürsətlər
 Virtual aləmin dini tolarantlığın inkişafı və gücləndirilməsindəki
potensialları
 Virtual aləmin dini təhsil alan tələbələrin davranış mədəniyyətindəki təsirləri
 Virtual aləmdə mövcud dini təhsilin təsvir və təhlili
 Virtual təhsildə dövlət və dini təşkilatların rolu

 Qeyri-dövlət təşkilatlarının və müəssisələrinin virtual dini təhsilin və baxışın
keyfiyyətinin artırılmasındakı rolu
 Virtual dini təhsilin təşkilat və inkişaf strategiyası
 Dini təhsilsəviyyəsinin artırılmasında qiyabi və əyani təhsilin qarşılıqlı rolu
 Dini virtual təhsilin keyfiyyət dərəcəsinin ölçü meyarları
 Dini maarifin fürsət və təhdidlərinin yeni texnologiya ilə təsbiti
 Virtual təhsildə mətn baxımından dini təhsil keyfiyyətinin artırılması
 Virtual təhsildə tədris metodlarının dəyərləndirilməsi, xüsusilə məlumat
bankları, digital kitabxana və sair
 Virtual təhsilin tərbiyə yönlü və tədqiqat yönlü təhsil modelləri
 Virtual dini təhsildə son nəaliyyətlər
 Virtual dini təhsilin inkişafında yeni texnologiyanın rolu
 Virtual dini təhsilin gələcək perespektivlərini araşdırmaq
 Həmçinin bu mövzularla əlaqəli başqa mövzular

Qeydiyyat və məqalə göndərmə şəkli
Saytda qeydiyyata düşdükdək sonra, məqalənin xülasəsini ən çox 350 kəlmə
olaraq, müxtəsər sicilinizlə birgə (200 kəliməlik təhsil səviyyəsi, iş, tədqiqat) qeyd
olunan tarixdən öncə konfrans adresinə yollaya bilərsiniz.
Məqalələr yeddi dildə: Azərbaycan, Fars, Ərəb, İngilis, Fransız, Ordu, Türk
dillərində qəbul edilir. Amma konfransda təqdimat (mühazirə) ingilis və farsca
olmalıdır. Mühazirənin müddəti 20 dəqiqə və cavablandırma 10 dəqiqədir.
Məqalələr öncədən çap olunmamalıdır. Məqalənin elmi-tədqiqar jurnallarında çap
olmasının dəyər xərci, təqdim edənin öz öhdəsinədir.

Burslar
Əl-Mustafa Virtual Universiteti 10 nəfər ən yüksək səviyyəni əldə edən məqalə
yazarının konfransadakı iştirak xərclərini öz öhdəsinə götürür. Bu aşağıdakı
şərhlədir:

Ekonomi Class təyyarə bileti (gəliş-qayıdış), üç ulduzlu otel, Əl-Mustafa
universitetinin tələbə yeməkxanasının yeməkləri, Qum şəhərinin daxilinə
aeroportdan gediş-gəliş servisi.
Ən yüksək səviyyəli məqalələr, qeydiyyat komitəsinin dəyərləndirməsi və lazımı
balların verilməsindən sonra elan ediləcəkdir.
Konfransda iştirak etmək üçün tələb olunan xərclər
Konfransda iştirak etmək və məqalələrin qəbul edilməsi üçün tələb olunan xərclər:
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Konfransda təqdim etdiyiniz məqaləni müştərək qələmə alıbsınızsa, hər şəxsə 60
min tümən (təqribən 28 manat) əlavə məbləğ alınır.
Məqaləni təqdim etmək üçün tələb olunan məbləğ, məqalənin qısa xülasəninin
qəbulu və hakim heyətinin qiymətləndirmənin nəticələrini elan etməsindən sonra
alınacaqdır. Məqalələrin qısa xülasəsini göndərdiyiniz zaman heç bir məbləği
ödəmək tələb olunmur.

Universitetin xidmətinin şərhi
1. Şəxsən iştirak etmək istəyində olanlar üçün
* Təqdim olunan məqalələrin qiymətlərndirilməsi
* Qum şəhərinin daxilinə aeroportdan gediş-gəliş servisi (100 km)
* Konfransa giriş və xüsusi elmi disputlarda iştirak kartının verilməsi
* İki dəfə gönorta yeməyi verilməsi
* Fasilə zamanı müxtəsər yemək xidməti
* Konfransın məqalələrinin diskinin təqdim edilməsi
* Konfranda iştirak sertifkatı
* Konfransın elmi-mədəni boxçasının təqdimi

2. Şəxsən iştirak etməyən, (yaxud virtual iştirak edən) şəxs üçün
* Təqdim olunan məqalələrin qiymətlərndirilməsi
* Konfransın məqalələrinin elektron versiyasının təqdim edilməsi
* Konfranda qiyabi (yaxud virtual iştirak) iştirak sertifkatı

Konfransın əhəmiyyətli tarixləri:
Məqalələrin qısa xülasəsinin göndərilmə tarixi: 20/ 06/ 2017
Məqalələrin əslinin göndərilmə tarixi: 21/ 09/ 2017
Qeydiyyat müddəti: 30/ 09/ 2017
Konfransın icra tarixi: 19-20/ 10/ 2017

Universitetlə həmkarlıq
Əl-Mustafa Virtual Universiteti bütün elmi mərkəzlərin konfransın icrası və elmi
himayəsində həmkarlıq etməyə dəvət edir. Həmkarlıq müqaviləsini bağlamaqla,
Əl-Mustafa Virtual Universitetinə konfransın elmi səviyyəsinin yüksəlməsində
yardım edə bilərsiniz. Konfransın idarə heyəti elmi-mədəni mərkəzlərin fikir və
təkliflərini qəbul etməyə hazırdır.

