
 

 (دومین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت )مبانی نظری و پارادایمی اجتهاد تفسیری

 مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه )رشد( برگزارکننده همایش:

 ۸۹۳۱/۸۱/۹۸-۸۹۳۱/۸۱/۹۸ زمان برگزاری همایش:

 ۳۱۸۳۸-۲۵۸۲۱ کد اختصاصی همایش:

  

http://conf.isc.gov.ir/qas98


 

 دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسالمی

 مرتضوی حکمت سروش تحقیقات و مطالعات مرکز برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۳/۵۲-۸۹۳۱/۸۳/۵۱ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۱۸-۱۸۸۸۸ کد اختصاصی همايش:

 

  

http://conf.isc.gov.ir/ad97
http://conf.isc.gov.ir/ad97


 ایران معاصر شهرسازی و معماری ملی کنفرانس اولین

 

 

 

 

 

 

  

 اهواز چمران شهید دانشگاه برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۱/۵۳-۸۹۳۱/۸۱/۵۳ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۳۸-۸۸۳۸۸ کد اختصاصی همايش:



 اولین همایش ملی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی

 دانشگاه مازندران برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۷۰/۹۷-۸۹۳۱/۷۰/۹۷ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۳۷-۲۰۱۷۶ کد اختصاصی همايش:

  

http://conf.isc.gov.ir/ql98


 

 

 تهران دانشگاه فارابی پردیس رگزارکننده همايش:ب

 ۸۹۳۱/۸۱/۵۸-۸۹۳۱/۸۱/۵۸ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۳۸-۸۸۶۸۲ کد اختصاصی همايش:

  



4141اولین همایش ملی فرصت ها،چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق   

 دانشگاه تهران برگزارکننده همايش:

 4۹۳1/۶۰/۹۶-4۹۳1/۶۰/۹4 زمان برگزاری همايش:

 ۳14۳۶-۰۹۰۳۶ کد اختصاصی همايش:

 

 

http://conf.isc.gov.ir/mmocdch98


 

 سینا بوعلی دانشگاه برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۶/۸۵-۸۹۳۱/۸۶/۸۵ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۳۸-۸۵۵۸۸ کد اختصاصی همايش:



 

 زندگی کیفیت و معنویت دین، المللی بین کنفرانس اولین

 (ص) العالمیه المصطفی جامعه -( ص) مصطفی المللی بین دانشگاه: همایش برگزارکننده

 ۸۹۳۱/۸۱/۵۲-۸۹۳۱/۸۱/۵۲: همایش برگزاری زمان

 ۳۱۸۱۸-۵۸۵۸۸: همایش اختصاصی کد

 

  



 

 فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عربدومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای 

 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۹/۸۶-۸۹۳۱/۸۹/۸۱ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۱۸-۸۵۶۸۵ کد اختصاصی همايش:

http://conf.isc.gov.ir/isca97


 

 شناسی ايرانچهارمین همايش ملی باستان 

 دانشگاه بیرجند برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۱/۸۱-۸۹۳۱/۸۱/۸۱ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۳۸-۱۱۹۹۵ کد اختصاصی همايش:

 

  

http://conf.isc.gov.ir/arch98
http://conf.isc.gov.ir/arch98


 (زبان فارسیدومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در زبان شناسی رایانشی )با محوریت خط و 

 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۲/۵۱-۸۹۳۱/۸۲/۵۲ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۳۸-۲۳۸۳۱ کد اختصاصی همايش:

 

  

http://conf.isc.gov.ir/ierf98


 پنجمین همایش بین المللی شمس و موالنا

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۲/۸۲-۸۹۳۱/۸۲/۸۱ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۳۸-۸۸۲۸۲ کد اختصاصی همايش:

 

  

http://conf.isc.gov.ir/shams98


 

های توسعه گردشگری با محوریت استان اولین کنفرانس بین المللی گردشگری )مطالعه فرصت ها و چالش 

 (اردبیل

 اردبیلی محقق دانشگاه برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۱/۵۱-۸۹۳۱/۸۱/۵۲ زمان برگزاری همايش:

 ۳۲۸۱۸-۸۸۹۸۵ کد اختصاصی همايش:

 

  

http://conf.isc.gov.ir/tourism2019
http://conf.isc.gov.ir/tourism2019
http://conf.isc.gov.ir/tourism2019


 فلسفی-های علمی اولین سمپوزیوم ملی منشاء حیات دیدگاه 

 مدرس تربیت دانشگاه برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۹/۵۵-۸۹۳۱/۸۹/۵۹ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۳۸-۸۵۸۱۲ کد اختصاصی همايش:

 

  

http://conf.isc.gov.ir/osp98


 

 ایران و جهان عربدومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی 

 قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۹/۸۶-۸۹۳۱/۸۹/۸۱ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۱۸-۸۵۶۸۵ کد اختصاصی همايش:

 

  

http://conf.isc.gov.ir/isca97
http://conf.isc.gov.ir/isca97


 

 نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

 فارس استان نور پیام دانشگاه برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۹/۸۸-۸۹۳۱/۸۹/۸۸ زمان برگزاری همايش:

 ۳۱۸۳۸-۳۱۸۵۶ کد اختصاصی همايش:

 

  

http://conf.isc.gov.ir/fnchd98
http://conf.isc.gov.ir/fnchd98


 اولین همایش ملی اینترنت اشیا در پایداری سازی شهری

 یک شماره ای حرفه و فنی دانشگاه برگزارکننده همايش:

 ۸۹۳۱/۸۹/۸۸-۸۹۳۱/۸۹/۸۸ زمان برگزاری همايش:

 ۳۲۸۱۸-۸۸۲۸۶ کد اختصاصی همايش:

 

http://conf.isc.gov.ir/itus98

