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شما می توانید مقاله خود را در مجله هایی که توسط  Scopusیا ) Web of Science (ESCIنمایه می شوند پس از
فرایند بازبینی و با پرداخت هزینه ثبت نام اضافی منتشر کنید .برای اطالعات بیشتر کلیک کنید.
مقاالت منتخب در مجالت تحت حمایت و یا سایر مجالت منتشر خواهند شدSSCI ( Clarivate Analytics Web of :
 ) ESCI، SCI-Expanded ،یا مجالت نمایه شده در .SCOPUS
مقاالت منتخب به عنوان موضوع خاص در "مجله جهانی آموزش هنر )( "(www.gjae.euتحت بازبینی Web of
 Scienceو  ) Scopusچاپ می شوند .مقاالت ترکی توسط "مجله بین المللی روندهای نوین در آموزش های
اجتماعی ) ") www.ij-ss.eu( (IJ-SSمورد ارزیابی جهت چاپ قرار می گیرند.
مابقی مقاالت پذیرفته شده تحت عنوان "روندها و موضوعات پیش روی علوم انسانی و اجتماعی" (نمایه شده در Web
 )of Scienceچاپ شده و همچنین در پایگاه های  SCOPUSو Clarivate Analytics Conference
) Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Scienceبرای ارزیابی و گنجانده شدن در لیست ثبت می
شوند .برای اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید...
عالوه بر این  ،سخنرانان برجسته و مشهور بین المللی مربوط به این حوزه جهت ارائه سخنرانی در این کنفرانس
حضور خواهند داشت .همچنین شما فرصت بحث و بررسی پیرامون فعالیت خود را با ویراستاران معتبرترین مجالت
خواهید داشت.
تمام پروپوزال ها مورد داوری قرار خواهند گرفت.
فرصت ارائه به صورت مجازی
جوایز برای بهترین مقاله و بهترین پوستر
گواهی حضور در کنفرانس
آنتراک به صرف قهوه
مجوز ورود به تمامی کارگاه ها
کتابچه آنالین خالصه مقاالت
بسته کنفرانس
ناهار
وای فای رایگان
تور اماکن تاریخی
چکیده ها باید به زبان انگلیسی تدوین شوند و به آدرس  wcda.secretariat@gmail.comارسال شوند.

به امید مالقات با شما در آتن یونان
پروفسور دکتر اودول ایشیتمن  ،مدیر برنامه کنفرانس ،دانشگاه میدل تکنیکال ترکیه
گام نخست برای شروع فرایند ثبت نام (اینجا کلیک کنید)

کنفرانس های پیشین
•
•
•
•
•
•
•
•

 ،2019تیرانا ،آلبانی
 ،2018برلین ،آلمان
 ،2017زاگرب ،کرواسی
 ،2016اسکوبجه ،مقدونیه
 ،2015سن پترزبورگ ،روسیه
 ،2014هتل دوبروونیک ،کرواسی
 ،2013بخارست ،رومانی
 ،2012آنتالیا ،ترکیه

جوایز
جوایز کنفرانس در زیر آمده است .برای اطالعات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید
 .1جایزه بهترین چکیده مقاله به نفرات اول تا سوم
 .2جایزه بهترین پوستر مقاله به نفرات اول تا سوم
 .3جایزه تعهد به شرکت کنندگانی که حداقل  5بار در کنفرانس  WCDAشرکت نموده اند.

مقاالت کنفرانس  WCDAدر پایگاه  Web of Scienceنمایه می شوند.

موضوعات کنفرانس

 WCDA-2020شامل کلیه دانشهای تئوریک و عملی در حوزه هنر ،طراحی و آموزش می باشد .برای اطالعات بیشتر به
 http://www.artsedu.org/مراجعه نمایید.

با همکاری:
•
•

دانشگاه علوم کاربردی برلین
دانشگاه اروپای جنوب شرقی

•
•
•
•
•
•
•

دانشگاه کریسشن سن پترزبورگ
دانشگاه ایوانسرای
دانشگاه کیرنیا
دانشگاه آنکارا
SEDER
EERA
انجمن انسان ،دانش ،طبیعت ،آموزش و فناوری

مجالت تحت حمایت:
ویراستاران مجالت زیر می توانند خالصه های کنفرانس را بازبینی کرده و نسخه کامل مقاله منتخبین را به طور خاص برای
داوران مجالت خود درخواست نمایند.
• )International Journal of Art & Design Education, (Indexed in SSCI
• )British Journal of Music Education, (Indexed in SSCI
• )Journal of Psychology of Music, (Indexed in SSCI
• )Cypriot Journal of Educational Sciences (ERIC) (www.cjes.eu
• )World Journal of Educational Technology: Emerging Issue (www.wj-et.eu
• )International Journal of Learning and Teaching (www.ij-lt.eu
• )Global Journal of Arts Education (www.gjae.eu

ثبت چکیده مقاالت
•
•
•
•

خالصه ها می بایست یک صفحه باشند ( 500-300کلمه).
چکیده باید شامل بیان مسئله  ،هدف مطالعه  ،روش تحقیق  ،یافته ها ،نتیجه گیری و پیشنهادات باشد.
اگر مقاله شما به اتمام نرسیده باشد  ،فقط به عنوان پروپوزال پژوهش تلقی می گردد.
خالصه ها باید شامل نام نویسندگان  ،نام خانوادگی  ،وابستگی سازمانی ،دپارتمان ،آدرس های ایمیل و شماره تلفن ها
باشد.

• خالصه ها را می توان از طریق  www.artsedu.orgیا ارسال به  wcda.secretariat@gmail.comثبت نمود.
گام نخست برای شروع فرایند ثبت نام (اینجا کلیک کنید)

ثبت مقاالت
•

روی این لینک برای دریافت نمونه مقاله کامل کلیک کنیدhttp://www.artsedu.org/ .

زبان کنفرانس
•
•

زبان این کنفرانس به انگلیسی است.
چکیده ها و نسخه تکمیل شده مقاالت باید به زبان انگلیسی باشد.

شرکت در کنفرانس
•
•

شما می توانید از طریق ارائه مقاله یا پوستر ،پنل و کارگاه در کنفرانس شرکت کنید.
شرکت کننده هایی که نمی توانند حضوری شرکت کنند  ،باید ارائه مجازی را انتخاب کنند .این شرکت کنندگان باید
برنامه اسکایپ را در رایانه های خود بارگذاری کنند .برای اطالعات بیشترhttp://www.artsedu.org/ :

تاریخ های با اهمیت

ثبت چکیده

 1آوریل 2020

ثبت نسخه کامل مقاله

 1ژوئن 2020

مهلت ثبت نام پیش از موعد

 18آوریل 2020

تاریخ کنفرانس

 9-11جوالی2020

آماده سازی جهت اتشار

 20جوالی 2020

* پس از مهلت ثبت  ،به نویسندگان مقاالت طی  6روز اطالع رسانی می شود.

اطالعات ثبت نام

ثبت نام پیش از موعد
تا  18آوریل2020

ثبت نام پس از موعد
بعد از  18آوریل2020

ثبت نام حضوری

حضوری

180€

200€

230€

مجازی

150€

180€

200€

*دانشجویان

150€

180€

200€

مخاطبین

100€

110€

120€

شخص همراه

50€

60€

75€

*تایید هویت دانشجو الزامی است.

نکته مهم:
•
•
•

حداقل یکی از نویسندگان می بایست در مدت  2هفته پس از اعالن ثبت نام کند تا بتواند در برنامه گنجانده شود.
اگر مقاله ای دارای چندین نویسنده باشد و نام این نویسندگان برای بیش از دو مقاله ثبت شده باشد  ،تنها هزینه ثبت نام
عادی را پرداخت می کنند.
بهای ثبت نام مقاالت دوم و بیشتر به ازای هر مقاله  80یورو می باشد.

•
•
•
•
•

برای ثبت نام گروهی  6نفر یا بیشتر از یک سازمان ( به جز دانشجویان) در صورت ثبت نام همزمان  15درصد
تخفیف اعمال می شود.
اگر مقاله شما توسط داوران پذیرفته نشود  ،هزینه پرداختی شما مسترد می شود.
پس از پرداخت  ،اسکن رسید پرداخت خود را به wcda.secretariat@gmail.comارسال کنید و فراموش نکنید
که شماره شناسه مقاله را بنویسید.
مقاله کامل باید شامل حداقل  3500کلمه و حداکثر  6000کلمه باشد.
بازپرداخت فقط تا  20روز قبل از تاریخ شروع کنفرانس امکان پذیر است و بازپرداخت خود را طی یک هفته بعد از
تاریخ پایان کنفرانس دریافت خواهید کرد.

پرداخت بانکی
•
•

اگر ترجیح می دهید هزینه ثبت نام خود را از طریق واریز بانکی انجام دهید  ،لطفا برای اطالعات پرداخت مبلغ
انتقال بانکی اینجا را کلیک کنید.http://www.globalcenter.info/akbank.pdf .
پس از پرداخت بانکی ،اسکن رسید و مدارک خود و یا رسید دانلود شده از حساب اینترنت بانک را به ایمیل کنگره به
آدرس wcda.secretariat@gmail.comارسال کنید و فراموش نکنید که شماره شناسه مقاله را بنویسید.

پرداخت با کارت اعتباری
• اگر ترجیح می دهید هزینه ثبت نام خود را با کارت اعتباری انجام دهید  ،لطفا برای پرداخت کارت اعتباری اینجا کلیک کنید
.
اقامت
هتل کاندیا ***

آدرس  :یونان ،آتن ،خیابان تئودور دیلیگیانیس
نوع اتاق

ثبت نام پس از موعد
پس از  1مه 2020

ثبت نام پیش از موعد
تا  1مه 2020

ثبت نام حضوری

Single

50€

55€

58€

* Double

64€

70€

75€

* Triple/Quad

91€

96€

105€

*تمام موارد باال شامل بوفه صبحانه می باشد.
•
•
•
•

تماس با ما:

مالیات بر ارزش افزوده در نرخ ها لحاظ شده است.
مالیات توریست  3بورو به ازای هر اتاق ،یک شب اقامت مشمول نیست و مستقیما به هتل پرداخت می شود.
اقامت کودکان  0-6سال رایگان است.
اگر مایل به استفاده مشترک از یک اتاق هستید ،برای ما بنویسید تا از میان شرکت کنندگان دیگر فرد هم جنس
متمایل به اشتراک اتاق را برای کاهش هزینه شما معرفی کنیم.

http://www.artsedu.org : وبسایت

wcda.secretariat@gmail.com : ایمیل
+905428566055 :واتس اپ

