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У име Бога 

 

Шеста годишња конференција 

Иранске научне асоцијације за мировне студије (IPSAN) 

на тему 

„Религије и грађење мира у трећем миленијуму, могућности и изазови“ 

 

Иранска научна асоцијација за мировне студије позива све заинтересоване на 

учешће на својој шестој годишњој конференцији која ће бити одржана 18. и 19. 

јануара 2023. године. 

Тема конференције: „Религије и грађење мира у трећем миленијуму, могућности 

и изазови“. 

Рок за слање апстраката: 21. јул 2022. године (до 400 речи). 

Рок за слање радова: 21. новембар 2022. године (до 6000 речи). 

Конференција ће бити одржана на персијском и енглеском језику, уз непосредно 

присуство и на даљину. 

Смернице за писање апстраката и радова могу се наћи на адреси: 

https://ipsan.ir/conf1401/ (на персијском језику). 

Имејл адреса конференције: peace.conf2023@gmail.com. 

 

Циљеви конференције 

Процеси изградње мира широм света трпе бројне изазове, укључујући 

тероризам, фундаментализам, еколошке проблеме, етничке, верске, 

идентитетске и родне тензије, миграције и неколико других изазова, а сви прете 

безбедности и миру у друштвима, и имају далекосежан утицај на животе људи 

широм света. Као значајни извори који воде друштва ка просперитету, светске 

религије су дуго играле кључну улогу у пружању својим следбеницима путеве ка 

постизању мира. Стога се чини да интелектуалне синергије теолога и 

религиозних мислилаца у проналажењу заједничких механизама и њихових 
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напора за осмишљавање колективних програма за постизање глобалног мира 

могу, с једне стране, бити добра основа за мирну коегзистенцију заједница на 

регионалном и међународном нивоу, и утрти пут формулисању заједничких 

решења за глобалне претње и несигурности, с друге стране.  

Стога Иранска научна асоцијација за мировне студије (IPSAN), као пионирско 

удружење које је покушало да допринесе развоју мира кроз омогућавање 

дијалога међу верским научницима и интелектуалним елитама различитих 

религија, планира да 18. и 19. јануара 2023. године сазове своју шесту годишњу 

конференцију на тему „Религије и изградња мира у трећем миленијум: 

капацитети и изазови“, у сарадњи са научним институцијама широм света и уз 

присуство интелектуалаца и академске заједнице из различитих земаља.  

Циљ конференције је да развије научну литературу на тему приступа религија 

трајном миру, позове теологе и религиозне мислиоце да промишљају о миру и 

не-миру у данашњем свету, успостављају познанство и комуникацију између 

научника веронауке у различитим земљама и пронађу решења за стварање 

мира у данашњим друштвима заснована на верским учењима. 

 

Предложене теме за радове: 

 Приступ религије питањима као што су културна разноликост, етика, 

мистицизам, толеранција, итд. за постизање глобалног мира 

 Приступ религија категоријама идентитета, пола, етничке припадности, 

верских секти итд. у циљу изградње мира 

 Место међуверског дијалога у процесу постизања глобалног мира у трећем 

миленијуму 

 Улога религија у смањењу сукоба и насиља на националном, регионалном 

и међународном нивоу 

 Религијски приступ дискриминацији, тиранији, колонијализму и заосталости 

у данашњем свету 

 Мирна решења религија о питањима као што су људска права, животна 

средина, тероризам, нови медији, породичне и друштвене кризе и 

појединачне кризе (усамљеност, страх, самоубиство, итд.) 

 Начини подучавања јавног мира на основу верског учења 
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Смернице за писање апстракта: 

- У апстракт чланка потребно је укључити следеће варијабле: приказ 

проблема, истраживачко питање, главну идеју чланка, метод истраживања, 

теоријски оквир и референце на истраживачка достигнућа и резултате. 

- Наслов чланка треба да буде највише један ред и да се односи на теме 

конференције. 

- Напишите пуно име, научно звање, имејл адресу, број телефона и 

WhatsApp број аутора. 

- Апстракт мора бити у облику Word датотеке и на персијском или енглеском 

језику. 

- Сажетак не би требало да прелази 350 речи. 

- Апстракт мора имати пет кључних речи. 

- Сажетке и оригиналне чланке можете предати само путем имејл адресе 

конференције. 

 

Смернице за писање чланка: 

- Научни одбор конференције прихвата приспеле радове под следећим 

условима: 

- Чланци треба да буду што је могуће више оријентисани на проблеме или 

да имају нови приступ предмету који се истражује. 

- Да нису раније објављивани у периодици или зборницима чланака, на 

конференцијама и другим научним скуповима. 

- Чланци преузети из магистарских и докторских радова долазе у обзир под 

условом да се поред имена аутора напише име ментора. 

- Ако је чланак преузет из истраживачког пројекта или је организација 

платила финансијске трошкове пројекта, ту информацију треба уврстити у 

фусноту прве странице. 
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Како организовати чланке: 

Насловна страна: 

1. Пун назив чланка, име и презиме, академско звање (академско звање, 

област студија, радно место или место студирања); Адреса електронске 

поште аутора или аутора, број телефона. 

2. Персијски сажетак у максимално 350 речи. 

3. Кључне речи (до 5 речи). 

Карактеристике чланка: 

1. Чланак треба уредити помоћу Word 2007 софтвера (минимално 3500 и 

максимално 4500 речи) и послати путем имејла конференције. 

2. Референце у тексту (презиме аутора, година издања: број странице) 

3. Уколико је чланак на персијском језику, енглеске еквиваленте неперсијских 

речи треба убацити унутар нумерисаног текста и његов еквивалент на дну 

странице. 

4. Фусноте треба померити на крај чланка и испред извора. 

5. Изворе треба навести на крају чланка по абецедном реду одвојено од 

персијских и неперсијских извора. 

6. Списак извора треба саставити на следећи начин и додати на крају чланка: 

а) Књиге: презиме, име (година издања); Наслов књиге, преводилац: 

издање. Место издавања: Издавач. 

б) Чланци: презиме, име (година издања); „Наслов чланка“, назив 

публикације, период, број публикације, место издања: странице којима је 

чланак додељен. 

в) Електронски извори: презиме, име (датум посете сајту или блогу); наслов 

чланка или писања; Тачна интернет адреса или приступ (CD, ...) 

г) Тезе: презиме, име (школска година у којој је рад одбрањен); Пуни назив 

дисертације, име ментора и саветника, град високе школе или 

универзитета: назив универзитета, (необјављено). 

д) Други извори: праћење уобичајених образаца у угледним научним 

часописима. 


