هفته سوم آذر 6931

تقویم رویدادهای علمی ،فرهنگی و هنری در فدراسیون روسیه  .................................................................................................................................هفته چهارم آبان 6931
موضوع کلی:

نوع رویداد:

هنری

زبان:

----

جشنواره

عنوان:

VIII International Festival of wooden sculpture "Lukomorye" 2018
هشتمین جشنواره بین المللی مجسمه سازی چوبی
سایت:

آخرین مهلت شرکت  /ارسال آثار:

https://alukomor.ru/en/home/

 6۱بهمن 6931
زمان برگزاری:

 ۱3-۱۲اردیبهشت 693۱
شهر  /مکان:

lukomor546554@mail.ru

شماره تماس:

شهر آنگارسک
موضوع کلی:

ایمیل:

نوع رویداد:

علوم انسانی و علوم اجتماعی

+7 (3955) 54-65-54
زبان:

روسی  -انگلیسی  -فرانسوی  -آلمانی

کنفرانس

عنوان:

LVI Международная заочная научно-практическая конференция гуманитарных и
"общественных наук "Культура как ключевой фактор развития науки XXI века

پنجاه و ششمین کنفرانس(غیرحضوری) بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی
"فرهنگ بعنوان عامل کلیدی در توسعه علم قرن بیست و یکم"
آخرین مهلت شرکت  /ارسال آثار:

سایت:
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc24_07_14.html

 6بهمن 6931
زمان برگزاری:

 ۵بهمن 6931
شهر  /مکان:

----------

ایمیل:
شماره تماس:

ontvor@yandex.ru

تقویم رویدادهای علمی ،فرهنگی و هنری در فدراسیون روسیه  .................................................................................................................................هفته چهارم آبان 6931
موضوع کلی:

نوع رویداد:

زبان و فرهنگ

زبان:

انگلیسی  -روسی

کنفرانس

عنوان:

Международная научно-практическая конференция
""Язык - культура, мышление - познание. Интегративные исследования
" کنفرانس بین المللی "زبان  -فرهنگ ،تفکر  -شناخت .تحقیقات یکپارچه
سایت:
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc31_12_17_3.html

آخرین مهلت شرکت  /ارسال آثار:

 66فروردین 693۱
زمان برگزاری:

ایمیل:

 3-۱تیر 693۱
شهر  /مکان:

شماره تماس:

شهر اوالن اود
موضوع کلی:

konf.ifim@bsu.ru

نوع رویداد:

توریسم

زبان:

نمایشگاه

------

عنوان:

25th Moscow International Travel & Tourism Exhibition
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی توریسم مسکو
سایت:

آخرین مهلت شرکت  /ارسال آثار:

-----زمان برگزاری:

 ۱۲ - ۱۱اسفند 6931
شهر  /مکان:

مسکو

/http://www.mitt.ru/en-GB

ایمیل:
travel@ite-expo.ru

شماره تماس:
+ 7 (499) 750-08-28

تقویم رویدادهای علمی ،فرهنگی و هنری در فدراسیون روسیه  .................................................................................................................................هفته چهارم آبان 6931
موضوع کلی:

نوع رویداد:

علوم اجتماعی

زبان:

انگلیسی  -روسی

کنفرانس

عنوان:

VIII Международная научно-практическая конференция
«»Общество, культура, личность в современном мире
هشتمین کنفرانس بین المللی غیر حضوری "جامعه ،فرهنگ و هویت در جهان مدرن"
سایت:

آخرین مهلت شرکت  /ارسال آثار:

sociosphera.com

 6بهمن6931
زمان برگزاری:

 ۱۲ - ۱۱بهمن 6931
شهر  /مکان:

----------

موضوع کلی:

ایمیل:
sociosphere@yandex.ru

شماره تماس:

نوع رویداد:

تاریخ ادبیات

زبان:

انگلیسی  -روسی

کنفرانس

عنوان:

VII Международная научная конференция
»«Текстология и историко-литературный процесс
هفتمین کنفرانس بین المللی "متن شناسی و روند تاریخی  -ادبی "
آخرین مهلت شرکت  /ارسال آثار:

سایت:
/https://conf.msu.ru/rus/event/4647

 66بهمن 6931
زمان برگزاری:

 ۱1-۱۲اسفند 6931
شهر  /مکان:

مسکو  -دانشگاه دولتی روسیه

ایمیل:
شماره تماس:

tekstologia.konfer.msu@mail.ru

تقویم رویدادهای علمی ،فرهنگی و هنری در فدراسیون روسیه  .................................................................................................................................هفته چهارم آبان 6931
موضوع کلی:

نوع رویداد:

سینما
عنوان:

زبان:

----

جشنواره

" 72th International Film Festival "Message to Man
جشنواره بین المللی فیلم "پیامی برای انسان"

سایت:

آخرین مهلت شرکت  /ارسال آثار:

http://message2man.com/en

 6۲خرداد 693۱

ایمیل:

زمان برگزاری:

 96-۱۲شهریور 693۱
شهر  /مکان:

info@message2man.com

شماره تماس:

+7 812 5706151

مسکو
موضوع کلی:

نوع رویداد:

آموزش و پرورش

زبان:

کنفرانس

انگلیسی  -روسی

عنوان:

II Международная научно-практическая конференция
"Воспитательный процесс в учреждениях образования: состояние,
"перспективы, инновации
دومین کنفرانس بین المللی "روند آموزشی در موسسات آموزشی :وضعیت موجود ،چشم اندازها و نوآوری ".
آخرین مهلت شرکت  /ارسال آثار:

سایت:
http://konferencii.ru/info/123247

 ۱۵دی 6931
زمان برگزاری:

 ۱۱-۱1بهمن 6931
شهر  /مکان:

شهر چرکسک

ایمیل:
julya190480@mail.ru
شماره تماس:
+79094988075

