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 تماس با پیشنهادات

 هشتمین کنگره جهانی انرژی و محیط زیست تجدید پذیر

 2020اکتبر  16-18

 دانشگاه ایوانسرای

 استانبول، ترکیه

www.eswae.org  

 2020ژوئیه  19موعد مقرر برای ارسال مقاله: 

پس از وزارت علوم   (ESCI)یا اسکوپوس  شما می توانید مقاله خود را در مجله ای نمایه شده توسط  •

مقاالت منتخب در مجالت پشتیبانی  •یک روند بررسی و با پرداخت هزینه ثبت نام اضافی منتشر کنید. 

مقاالت کامل باقی مانده • .SCOPUS شفاف سازی وب سایت های علوم یا سایر موارد منتشر می شوند:

پذیرفته شده به عنوان مراحل چاپ روندهای جدید و شماره مقاالت مربوط به پیشرفت در علوم خالص و 

 کاربردی منتشر می شود 

و همچنین برای ارزیابی برای گنجاندن در لیست ، فهرست ارجاع مقاالت مربوط به کنفرانس مقاالت 

  –ارسال شده یزها شفاف سازی آنالو اسکوپوس  کنفرانس 

عالوه بر این ، سخنرانان برجسته برجسته و مشهور بین المللی که در این زمینه مشهور هستند ، در  •

این همایش سخنرانی می کنند. همچنین فرصتی برای بحث در مورد آثار خود با سردبیران معتبرترین 

 ژورنال ها خواهید داشت.

 جوایز مقاله و پوستر بهترین •     فرصت های ارائه مجازی •

 کتاب برنامه چاپ شده •     کتاب خالصه آنالین •

 اتصال به اینترنت بی سیم •     کیسه کنفرانس •

 فرصت انتشار مقاله

اگر مقاالت نویسندگان درخواست کننده پس از فرایند بررسی دوسوکور پذیرفته شوند ، مقاالت برگزیده 

 ممکن است نویسندگان پاسخ دهنده با آنها تماس بگیرند در زیر یکی از مجالت منتشر می شود. 

 

 اخیر :کنفرانس های 

 ، آنتالیا ، ترکیه 2017 •    ، افسس ، ترکیه 2018 •    ، آنتالیا ، ترکیه 2019 •

 : آنتالیا ، ترکیه 2013 •     : دبی2014 •    : الس وگاس2015 •     : ازمیر ، ترکیه2016 •

 موضوعات کنفرانس

http://www.eswae.org/
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با هدف گردآوری اساتید ، دانشمندان محیط زیست ، مهندسین ، دانشمندان ، فناوری شناسان ، برنامه 

ریزان ، مدیران ، مبتکران ، مبتکران سیاست گذاری ، دانشجویان ، وزارتخانه های انرژی و نیرو ، 

گان جهانی از صنایع انرژی ، تولید کنندگان خاک و آب ، تولید کنندگان سوخت ، خریداران و تامین کنند

انرژی ، نفت و انرژی های تجدید پذیر و سایر افراد عالقمند به اشتراک گذاری ایده ها ، دانش و 

تجربیات. هدف اصلی فراهم آوردن یک محیط منحصر به فرد برای به اشتراک گذاشتن شیوه های 

. بنابراین ، ما از کلیه نوآورانه ، تحقیقات برتر و تجربیات بی نظیر و همچنین استراتژی ها است

همکاران ، محققان ، دانشگاهیان ، کارمندان دولت ، دانشجویان فارغ التحصیل ، معلمان ، داوطلبان 

محیط زیست ، رهبران پروژه و اعضای سازمانهای غیردولتی در سراسر جهان دعوت می کنیم تا 

 رو بین المللی ارائه دهند. مقاالت پژوهشی اصلی خود و مقاالت مروری را به این کنفرانس پیش

 در همکاری با

 دانشگاه کرنیا ، قبرس شمالی •          دانشگاه استانبول ، ترکیه •      دانشگاه ایوانسرای •

 دانشگاه فنی خاورمیانه ، ترکیه •      دانشگاه کورککاله ، ترکیه •    دانشگاه بانکوک ، تایلند •

 انجمن های انسانی ، علمی ، طبیعی ، آموزش و فناوری  •     دانشگاه میدلسکس ، لندن •

 ارائه انتزاعی

 کلمه(. 500-300خالصه ها می توانند یک صفحه باشند ) •

 چکیده شامل بیانیه مسئله ، هدف مطالعه ، روشها ، یافته ها و نتایج و نتیجه گیری و توصیه ها است. •

 کن است پیشنهاد مطالعه شما باشد.اگر مقاله شما به اتمام نرسیده باشد ، فقط مم •

خالصه ها باید شامل نام نویسندگان ، نام خانوادگی ، افراد وابسته ، بخش ها ، آدرس های ایمیل و  •

 شماره تلفن ها باشد.

پیوست eswae.info@gmail.com ارسال یا به www.eswae.org چکیده ها می توانند از طریق  •

 شوند 

 جوایز

 در زیر جوایز اهدا می شود. اطالعات بیشتر را می توان در وب سایت یافت.

 . جوایز بهترین جایزه اول ، دوم و سوم چکیده1

 . بهترین جوایز پوستر اول ، دوم و سوم2

  REEبار در کنفرانس های  5. جایزه وفاداری برای شرکت کنندگان حداقل 3

 زبان همایش

چکیده ها و مقاله های کامل باید به زبان انگلیسی  •   زبان های این کنفرانس به زبان انگلیسی است. •

 باشد. 

http://www.eswae.org/
http://www.eswae.org/
mailto:eswae.info@gmail.com
mailto:eswae.info@gmail.com
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 مشارکت کنفرانس

 می توانید با ارائه مقاله یا پوستر ، پانل و کارگاه آموزشی در این همایش شرکت کنید. •

شرکت کننده هایی که نمی توانند از لحاظ جسمی شرکت کنند ، باید ارائه مجازی را ترجیح دهند. این  •

 شرکت کنندگان باید اسکایپ را در رایانه های خود بارگذاری کنند. برای اطالعات بیشتر: 

 تاریخ های مهم

 2020 سپتامبر 16ارسالی کامل مقاله  •     2020ژوئیه  19چکیده ارسال ها در  •

 2020اکتبر  18-16تاریخ کنفرانس  •     2020آگوست  03ثبت نام اولیه در  •

      2020نوامبر  02دوربین آماده برای انتشار  •

 روز اطالع داده می شود. 2پس از تاریخ ارسال ، به نویسندگان چکیده ها در 

 اده می شود. روز اطالع د 4** پس از تاریخ ارسال ، به نویسندگان مقاله کامل طی 

 اطالعات ثبت نام

 ثبت نام اولیه

  2020آگوست ، میز ثبت نام  03پس از      ثبت نام در اواخر 2020اوت  03تا 

 € 230 € 200 € 180ها از  شرکت کنندههزینه 

 € 200 € 180 € 150دانشجو *      € 200 € 180 € 150مجازی 

  € 75 € 60 € 50همراه همراه      € 120 € 110 € 100مخاطبان 

 مهم:اطالعات  

 هفته پس از اعالن ثبت نام کند تا در برنامه وارد شود. 2حداقل یک نویسنده باید ظرف  •

اگر مقاله ای با نویسندگان متعدد داشته باشد و نام این نویسندگان در بیش از دو مقاله نوشته شود ، این  •

 نویسندگان هزینه ثبت نام عادی را انجام داده اند

 یورو. 80مقاالت دوم و بیشتر هر یك  •

یا بیشتر شرکت کننده )به جز دانشجو( از همان موسسه در دسترس است  6برای  ٪15تخفیف گروهی  •

 ، در همان زمان ثبت نام می کند.

 اگر مقاله شما توسط داوران پذیرفته نشود ، پرداخت شما مسترد می شود.  •

 کلمه نباشد 6000و بیش از کلمه  3500مقاله کامل باید حداقل  •
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روز قبل از تاریخ شروع کنفرانس امکان پذیر است و شما می توانید پس از  20بازپرداخت فقط تا  •

 گذشت یک هفته از تاریخ پایان کنفرانس بازپرداخت خود را دریافت کنید. 

 پرداخت بانکی

اگر ترجیح می دهید هزینه ثبت نام خود را از طریق بانک انجام دهید ، لطفاً برای اطالعات پرداخت  •

 http://www.globalcenter.info/akbank.pdfمبلغ انتقال بانکی اینجا را کلیک کنید. 

م می دهید ، لطفاً اسناد را از بانک خود بارگیری کرده و به آدرس هنگامی که پرداخت خود را انجا •

 ارسال کنید و همچنین نوشتن شناسنامه را فراموش نکنید. eswae.info@gmail.com ایمیل کنگره ، 

http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:eswae.info@gmail.com
mailto:eswae.info@gmail.com

