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Psychotherapy Program

 

  
  "In a very broad sense psychopathology can be considered as a failure of imagination"  

 (Mitchell, 1993) 

IARPP Conference 2019 – Call for Papers 

Conference Co-Chairs: 

Steven Kuchuck, DSW, 

Ilana Laor, Ph.D. 

Dan Friedlander, M.A., 

Tami Dror- Schieber, M.A 

  

The 17th Annual IARPP conference will focus on “Imagination”. How can we keep imagination alive, 

vital, passionate and creative? What does it contribute to our lives, and what does it mean for individuals or 

a society when there is a failure of imagination? 

We will explore the differences between imagination and lies, faulty reality-testing, the messianic, 

prophecy, unconscious phantasy, escapism and illusions. As well, we will examine the differences between 

imagination, dreaming, and thinking. And we will ask ourselves if-- or under what conditions might-- 

imagining become dangerous to the self, other, or society. 

We will also explore the notion of imagining within the complex social and political reality of Israel. How 

can we continue to imagine and yet remain open-eyed in this country and region of the world? Likewise, 

how can we imagine with open eyes in the privacy of our consulting rooms? Can there ever be change 

without imagination? Related, what role does the latter play in the therapeutic process, when does it elude 

us, when is it indispensable and when is it intolerable?  Does the Other’s gaze enhance our ability to 

imagine, and/or inhibit it? 

We invite you to come to Tel Aviv where together, we will imagine with eyes wide open. 

We welcome all IARPP members to submit PROPOSALS ONLY for individual papers and panels 

pertaining broadly to the conference theme. To be considered, proposals for individual papers MUST 

BE BETWEEN 500 AND 600 WORDS IN LENGTH. Panels should include no more than three papers on 

a chosen topic. Proposals for panels should be no longer than 1200 words in total, and should consist of 

both an overview and abstracts of each of the individual papers that will comprise the panel. Quality of 

writing, originality, integration of theory and awareness of current 
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literature, clinical implications, and contribution to the field will all be considered.  Deadline to submit is 

Monday, October 8, 2018. 

 The Conference Committee may group individual papers that are accepted for presentation with other 

papers in any session. Discussants for panel may be suggested if you wish, but cannot be guaranteed. 

FINAL PAPERS will only be requested upon the acceptance of your proposal for the conference. Final 

papers should not exceed 3000 words and will be due by and no later than Monday May 6th, 2019. 

 All papers are to be submitted in English.  Please note that IARPP does not accept proposals for papers 

that were previously presented at an IARPP conference or published in a journal or book. 

*** PROPOSAL SUBMISSION PROCESS *** 

The deadline for proposal submissions is Monday October 8th, 2018.  Please submit your proposal via the 

online submission form. 

In addition to your proposal materials, please be sure to include 3 Educational Objectives, the title of your 

paper and, if proposing a panel, the title of your panel with a detailed, one paragraph abstract. 

Submission requirements: 

1. Contact details for the person submitting the proposal. 

2. Personal information including full, unabridged CV and short bio sketch for every author. 

3. One paragraph abstract and THREE educational objectives for your presentation (these statements 

must clearly describe what the learner will know or be able to do as a result of having attended your 

presentation. Learning objectives must be observable and easurable (e.g., list, describe, apply, analyze, 

assess, utilize, critique, etc.). 

4. Completed proposal as described above with author’s name(s) removed. 

 Due to accreditation application requirements, all of these materials must be submitted in order for your 

proposal submission to be reviewed. We regret that proposals submitted without all of the above items 

cannot be considered. All proposal submissions will be reviewed by the Program Committee. Authors will 

be notified of the Committee’s decision on or about Wednesday, October 31st, 2018. Acceptance is 

limited by space availability. Please submit the above information by Monday October 8th, 2018. 

Submit Proposals at : http://iarpp.net/iarpp-conference-2019-call-for-papers/ 

 

************************************************** 
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 رح�ت ع�ئقّية

  

  ل�ئت�ف الّدولي للّتحليل الّنفسي والع�ج الّنفسي الع�ئقيّ  17المؤتمر الّدولي الـ 

   

  عيون مفتوحة على اّتساعھاالّتخّيل ب

  2019حزيران،  20-23

  فندق إنتركونتيننتال ديفيد

  يافا، إسرائيل –تل أبيب 

   

  فشل الخيال" بمثابة  "بمنظور واسع، يمكن اعتبار المرض الّنفسي

  )1993(ميتشل، 

   

  دعوة لتقديم أوراق بحث – 2019مؤتمر ا-ئت�ف الّدولي للّتحليل الّنفسّي والع�ج الّنفسّي الع�ئقّي للعام 

   

  الرؤساء المشتركون للمؤتمر:

  D.S.W ستيفن كوتشوك،

  .Ph.D إي!نا  ور،

  .M.A دان فريد ندر،

  .M.A شايبر، –تامي درور 

   

ن كيف يمكننا أ ل�ئت�ف الّدولّي للّتحليل الّنفسّي والع�ج الّنفسّي الع�ئقّي حول مسألة "الخيال". 17سوف يتمحور المؤتمر الّسنوّي الـ 
ا، مّتقًدا وُمبدًعا؟ ما الذي يقّدمه لحياتنا، وما ھي تبعات فشل الخيال على ا)فراد أو المجتمع؟   ُنبقي الخيال حّيًا، حيوّيً

بّية قوم باستكشاف ا خت!فات بين الخيال وا)كاذيب، واختبار الواقع الخاطئ، والمسيحانّية، والّنبوءة، والّنزوات الّ!شعورّية، والّتھرّ سوف ن
و من الممكن أن يكون الّتخّيل خطًرا على الّذات، على اAخر، أ -أو في ا)حرى، في أّي ظروف-وا)وھام. كذلك، سوف نسأل أنفسنا إذا كان 

  على المجتمع.

   

فتوحي مكذلك، سوف نستكشف مفھوم الّتخّيل داخل الواقع ا جتماعّي والّسياسّي الُمعّقد في إسرائيل. كيف يمكننا أن نتابع الّتخّيل وأن نبقى 
تشارة صوصّية غرفة ا سا)عين في ھذه الّدولة وفي ھذه المنطقة من العالم؟ وعلى نفس المنوال، كيف يمكننا أن نتخّيل بأعين مفتوحة داخل خ

، ةالخاّصة بنا؟ ھل يمكن أن يحصل أّي تغيير دون خيال؟ وھناك مسألة مرتبطة وھي: ما ھو الّدور الذي يلعبه الخيال في الّسيرورة الع!جيّ 
و/أو  تنا على الّتخّيل،متى يتملّص مّنا، متى يصبح عنصًرا   غًنى عنه، ومتى يتحّول إلى أمر يصعب تحّمله؟ ھل ُتعّزز نظرة اAخر من قدر

  ھل تثّبطھا؟

   

  ندعوكم إلى الحضور إلى تل أبيب، حيث يمكن لنا جميًعا أن نتخّيل بأعين مفتوحة على اّتساعھا.

   

 تبطرندعو جميع أعضاء ا-ئت�ف الّدولّي للّتحليل الّنفسّي والع�ج الّنفسّي الع�ئقّي لتقديم مقترحات فقط 8وراق فردّية وحلقات نقاش ت

كلمة. على حلقات الّنقاش أّ   600إلى  500كي يتّم أخذ ا)وراق الفردّية بالحسبان ينبغي عليھا أن تتألّف من  عموًما بموضوع المؤتمر.
كلمة بالمجمل، ويجدر أن تشتمل على  1200تضّم أكثر من ث!ثة مقا ت حول الموضوع الُمختار. على الُمقترحات لحلقات الّنقاش أّ  تتعّدى 

مج د ملّخص وعلى خ!صات لكّل مقال منفرد سيكون جزًءا من حلقة الّنقاش. سوف تتّم مراعاة جميع المعايير الّتالية: جودة الكتابة، اQبداع،
  .2018تشرين ا8ّول،  8الموعد ا8خير لتقديم ا8وراق ھو ا-ثنين، الموافق  الّنظرّية، والعلم بالمنشورات الحالّية.

   

   

   

نة المؤتمر بضّم ا)وراق الفردّية التي يتّم قبولھا للعرض إلى أوراق أخرى في أّي جلسة كانت. سوف يتّم طلب ا)وراق الّنھائّية قد تقوم لج
كلمة وأن ُترسل قبل الموعد ا8خير، وھو يوم  3000على الورقة الّنھائّية أّ- تتعّدى الـ  فقط عند إع!مك بخصوص قبول اقتراحك للمؤتمر.

  .2019أّيار،  6، الموافق ا-ثنين

- يقبل مقترحات  الّرجاء ا-نتباه إلى أّن ا-ئت�ف الّدولّي للّتحليل الّنفسّي والع�ج الّنفسّي الع�ئقيّ  على جميع ا)ورق أن تقّدم باللغة اQنجليزّية.
  لّة أو كتاب.8وراق تّم تقديمھا من قبل في أحد مؤتمرات ا-ئت�ف، أو أوراق تّم نشرھا مسبًقا في مج

   

  *** إجراءات إرسال الُمقترح ***

   

الّرجاء إرسال المقترح بواسطة استمارة اQرسال عبر  .2018تشرين ا8ّول،  8يوم ا-ثنين، الموافق  الموعد ا)خير Qرسال المقترحات ھو
  شبكة اQنترنت.

أھداف تربوّية، وعنوان لورقتك، وفي حال اقتراح حلقة نقاش، ُيرجى أيًضا إضافة اسم  3باQضافة إلى مواّد المقترح، ُيرجى الّتأّكد من إدراج 
  حلقة الّنقاش مع فقرة خ!صة واحدة مفّصلة.
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  متطلّبات إرسال الّطلب:

  بالّشخص الذي ُيرسل الُمقترح.  تفاصيل ا-ّتصال .1

  عن كّل مؤلّف. سيرة مقتضبة، وسيرة ذاتّية كاملة وغير مختصرة ات الّشخصّية، وھي تشمل. المعلوم2

للعرض (على ھذه البيانات أن تصف بوضوح ما الذي سيعرفه الُمتعلّم وما الذي سوف يتمّكن   ث�ثة أھداف تربوّيةو فقرة خ�صة واحدة .3
 من فعله نتيجة حضوره عرضك. على ا)ھداف الّتعليمّية أن تكون قابلة للمعاينة وقابلة للقياس (بعض ا)مثلة: إدراج قائمة، وصف، تطبيق،

  تحليل، تقييم، استخدام، نقد، وما إلى ذلك)).

  كما ھو مشار إليه أع!ه بعد حذف اسم/أسماء المؤلّف/ين. مقترح الكاملال .4

   

من الّنظر في  ننظًرا لمتطلّبات تطبيق ا عتماد، على جميع ھذه المواّد أن ُترَسل كي يتّم أخذ الُمقترح الُمرَسل بعين ا عتبار. نعتذر لعدم الّتمكّ 
. سوف تقوم لجنة البرنامج بمراجعة جميع مقترحات الّطلبات. وسيتّم إع!م المؤلّفين أّي مقترح   يستوفي جميع الّشروط المذكورة أع!ه

القبول محدود بسبب محدودّية المساحة المتاحة. ُيرجى  .2018تشرين ا8ّول،  31ا8ربعاء،  بخصوص قرار اللّجنة في موعد قريب من يوم
  .2018تشرين ا8ّول،  8افق يوم ا-ثنين، المو إرسال المعلومات أع!ه حّتى موعد أقصاه

   

   

  papers/-for-call-2019-conference-http://iarpp.net/iarpp إرسال المقترحات عبر

  

 


