Makale Çağrısı
I. Uluslararası Konferansı
“Sanal Ortamın Din Eğitimini Geliştirmede Kapasite ve Etkisi”
19-20 Ekim, 2017
(Yedi dilde: Farsça, Arapça, İngilizce, Fransızca, Urduca, Türkçe ve Azerice)

Al-Mustafa Açık Üniversite (MOU), Birinci Uluslararası "Sanal Ortamın Din Eğitimini
Geliştirmede Kapasite ve Etkisi" Konferansını 19-20 Ekim, 2017 tarihinde Kum’da
düzenleyektedir.
Al-Mustafa Üniversitesi’nin desteklediği bu konferansın amacı, tüm ülkelerdeki web tabanlı
sanal eğitim kapasitesi hakkında ilgi duyan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirmek,
dolayısıyla sanal ortamın dini eğitim üzerinde etki ve kapasitesinin tartışılmasını sağlamaktır.
Söz konusu konferansa katılmayı arzu eden tüm öğrenci, araştırmacı ve uzmanlardan bildiri
özetlerini en geç 20/ 06/ 2017 tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermelerini rica ederiz.
Konferans web sitesi: www.hamayesh.miu.ac.ir/cyberspace
Konferans Sekreterliği E-posta Adresi: icm@ou.miu.ac.ir

Konferans Konuları
 Sanal eğitim kapasiteleri;
 Sanal ortamın dinler arası diyalogundaki rolü;
 Sanal ortamın dinlerarası barış içinde yaşamayı geliştirmek ve güçlendirilmesinde rolü;
 E-öğrenim sisteminin dini öğrencilerin davranışları üzerindeki kültürel etkileri;
 Sanal din eğitimi statükonun güncel analizi;
 Devlete bağlı dini kuruluşların e-öğretimindeki rolü;
 Sivil toplum kurumların sanal alanda dini bilgi ve görüşlerin gelişimindeki rolü;
 Web tabanlı din eğitimi kurumlarının stratejileri;
 Sanal ve yüz-yüze eğitim arasındaki dini bilgiyi transfer etmekte karşılıklı rölleri;
 Sanal eğitimin dini promosyon düzeyini değerlendirmek için yöntemler;
 Yeni iletişim teknolojilerine dayalı din eğitimindeki fırsatlar ve zorluklar;
 Dini içerikli bilgilerin eğitimi uygulamalarının gelişmesindeki avanjajları;
 Veritabanları, dijital kütüphane, vb gibi sanal eğitim araçlarının e-eğitim üzerindeki
etkileri;
 Sanal alanda araştırma temelli, öğretim ve eğitim modelleri;
 Sanal ortamda din eğitiminin son başarıları;
 Yeni teknolojilerin sanal din eğitiminin gelişmesindeki rolü;
 E-öğrenime dayalı din eğitiminin gelecekteki çalışmaları;
 Ve diğer ilgili konular.

Kayıt İşlemi ve Makale Gönderimi
konferans sitesine kayıt yaptırdıktan sonra, en fazla 350 kelimeden oluşan bir özet, artı 200
kelimelik bir resume (kişisel eğitim, iş durumu, eğitimle ilgili çalışma ve araştırmalarınızı
içermelidir), belirtilmiş süre içerisinde konferansın sekreterliğine gönderilmelidir.
Gönderilen makaleler, Farsça, Arapça, Urduca, Azerice, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak
üzere yedi dilde kabul edilmektedir. Ancak konferans sunumu sadece Farsça ve İngilizce
olarak yapılmalıdır. Sunum süreci 20 dakikadır. Ardından ise 10 dakikalık bir soru-cevap
süreci tanınacaktır. Makaleler daha önceden yayınlanmamış olmalıdır. Makaleler bilimsel
dergilerde ücretli olarak yayınlanabilir.

Burs Hizmetleri
Al-Mustafa Üniversitesi, makale yazarlarından üst sırada yer alan ilk 10 kişiye burs
tanıyacaktır. Üniversitenin kazananlara sunacağı burs hizmeti şundan ibarettit: Economy Class
uçak bileti (gidiş-dönüş), 3 yıldızlı otelde konaklama, Al-Mustafa Üniversitesi öğrenci yemeği,
ve havaalanından Kum şehrine (gidiş-dönüş) ulaşım masrafları yer alır.
En üst sırada yer alan makaleler başvuru komisyonunda değerlendirildikten sonra konferans
sekreterliği tarafından açıklanacaktır.
Kayıt Ücretleri
Konferansa katılım ve makale kayıt ücreti aşağıdaki gibidir:
Sıra
No

1

2

3
4
5

Başvuru Tipi
Al-Mustafa Açık Öğretim Üniversitesi
Öğrenci
Al-Mustafa Üniversitesi
Diğer üniversiteler
Al-Mustafa öğretim üyeleri ve personeli
Al-Mustafa Üniversitesi'nin kısa süreli
Öğrenci
kurslara katılanlar
Olmayan
Diğer üniversitesilerin öğretim üyeleri
Bağımsız başvurular
Başvuru kağıdı sunmaksızın konferansa katılmak
isteyenler
Başvuru kağıdı göndererek gıyaben konferansa katılmak
isteyenler
Başvuru kağıdı göndermeksizin gıyaben konferansa
katılmak isteyenler
(Konferansa katılım belgesi aldıktan sonra)

Erken Kayıt
Ücreti
20/09/2017’ye
30/07/2017’ye
Kadar
Kadar
$ 05
$ 05
$ 05
$ 05
$ 155
$ 125
$ 05
$ 115
$ 05

$ 115

$ 155
$ 115

$ 125
$ 130

$ 05

$ 05

$ 05

$ 05

$ 35

$ 05

Not:
Makale ortak yazarlar tarafından hazırlanmışsa, kişi başına 60 dolar yukarıdaki miktarlara ilave
edilecektir.
Makale ücretleri sonuçlar açıklandıktan sonra alıncaktır. Dolayısıyla özet gönderimi için
herhangi bir ücret gerekmemektedir.

Konferansa Katılanlar için Genel Hizmetler

1. Şahsen konferansa katılanlar için:
 Makalelerin gözden geçirilmesi;
 Havaalanından Kum şehrine (yaklaşık 100 km) gidiş-dönüş ulaşım hizmeti;
 Konferans özel toplantı salonuna giriş kartı;
 İki kez öğle yemeği;
 Konferans esnasında ikram;
 Konferansa katılan metinler içerikli CD;
 Konferansa katılım belgesi;
 Konferans Bilim ve Kültür paketi.
2. Gıyaben konferansa katılanlar için:
 Makalelerin gözden geçirilmesi;
 Konferansa katılan metinler içerikli e-dosya;
 Konferansa gıyabi katılım belgesi;

Önemli Tarihler:
Özet gönderimi için son tarih: 2017-06-20
Tam metin gönderimi için son tarih: 2017-09-21
Konferans için Kayıt için son tarih: 2017-09-30
Konferans tarihleri: 2017-10-19 /2017-10-20

İşbirliği Çağrısı
Al-Mustafa Açık Üniversite (MOU), Birinci Uluslararası "Sanal Ortamın Din Eğitimini
Geliştirmede Kapasite ve Etkisi" Konferansının akademik düzeyini yükseltmek için, konuyla
ilgilenen tüm üniversiteler, akademik merkezler ve dini kurumları, işbirliği kurmaya davet
etmektedir. MOU konferansı desteklemek ve bu hususta işbirliğ yapmak isteyen kurullarla
mutabakat anlaşması yapmaya hazırdır. Diğer kurumların yardım ve desteği, bu konferansın
başarılı olmasını garantileyecektir.
Konferans Sekreterliği tüm eğitim merkezlerinin görüş ve önerileri almaya hazırdır.

