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 همکاران عزیز،

 2020  فوریه 20 : ارسال چکیده مقاالت موعد 

  نمایه می Web of Science (ESCI) یا ERIC, Scopus  توسط هایی که  مجله در  را  خود مقاله  دی توان  یم شما •

    کلیک کنید. شتری ب  اطالعات  یبرا  د. ی کن  منتشر  ی اضاف نام ثبت نهی هز پرداخت  با و فرایند بازبینی از  پس شوند 

   

 Thomson Reuters Web of خواهند شد:  منتشر سایر مجالت  و یا تحت حمایت مجالت  در منتخب  مقاالت •

Science (SSCI, SCI-Expanded, ESCI) یا SCOPUS   . 

پذیرفته شده به مرور تحت عنوان "روندها و مسائل پیش روی علوم انسانی و اجتماعی"  در وبسایت     مقاالتمابقی  •

(http://www.prosoc.eu/ )کنفرانسشاخص ارجاع به مقاله  هایدر پایگاه نی همچن  و  خواهند شد منتشر  

جهت گنجانده   یاب ی ارز برای  CPCI (ISI Web of Science) -  و  Clarivate Analytic ، SCOPUS  ،  EBSCOیلی تحل

   برای اطالعات بیشتر کلیک کنید. شدن در لیست ارسال می شوند.

  کنفرانس نی ا در  یسخنران  ارائه مربوط به این حوزه جهت  یالملل نی ب  مشهور و  برجستهنان سخنرا  ، نی ا بر عالوه •

همچنین شما فرصت بحث و بررسی پیرامون فعالیت خود را با ویراستاران معتبرترین مجالت   حضور خواهند داشت. 

 خواهید داشت. 

 گواهی ارائه به صورت حضوری، پوستر یا مجازی  •

 جوایز برای بهترین مقاله و بهترین پوستر  •

 حضور در کنفرانس گواهی  •

 آنتراک به صرف قهوه  •

 مجوز ورود به تمامی کارگاه ها  •

 خالصه مقاالت  آنالینچه کتاب  •

 بسته کنفرانس  •

 یورو شروع می شود.  41قیمت بسته کامل امکانات )اتاق هتل، بوفه باز صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی ها( از  •

 ل. ایاب و ذهاب رایگان از فرودگاه عدنان مندرس ازمیر به هت  •

 ( 2020مارچ  22تور رایگان جاذبه های تاریخی و مراکز خرید )  •

 linelt.info@gmail.comبرای اطالعات بیشتر  •

  افسوس ترکیه به امید مالقات با شما در 

 .اسپانیا.آلکاال، دانشگاه مدیر برنامه کنفرانس، ،  دکتر جیزز گارسیا البوردا 

 ( اینجا کلیک کنیدگام نخست برای شروع فرایند ثبت نام )

 

 

 کنفرانس های پیشین

 کوشاداسی، ترکیه ، 2019 •

http://www.linelt.org/
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 مادرید اسپانیا، 2018 •

 آنتالیا، ترکیه، 2017 •

 افسوس، آیدین، ترکیه، 2016 •

 ترکیه  استانبول،، 2015 •

 دوبی، امارات متحده عربی،  2014 •

 آنتالیا، ترکیه، 2013 •

 جوایز 

 جوایز کنفرانس در زیر آمده است. برای اطالعات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید

 جایزه بهترین چکیده مقاله به نفرات اول تا سوم .  1 

 ات اول تا سوم جایزه بهترین پوستر مقاله به نفر.  2 

 شرکت نموده اند.   LINELTکنفرانس بار در  5جایزه تعهد به شرکت کنندگانی که حداقل  . 3

    

 موضوعات کنفرانس  

   

LINELT-2020    برای اطالعات  شامل نتایج تحقیقات و پیشرفت ها در زمینه زبان شناسی و آموزش زبان خارجی می باشد .

 مراجعه نمایید. http://www.globalcenter.info/linelt/?page_id=6بیشتر به 

   

 سازمان های حامی: 

 بانگکوک تایلنددانشگاه  •
 گیرن قبرس دانشگاه  •
 استانبول ترکیه دانشگاه آ •
 ، قبرس دانشگاه خاور نزدیک •
 ویلینیوس، لیتوانیدانشگاه  •
 انجمن تحقیقات آموزشی اروپا، اتحادیه اروپا  •

 

 

 

 :  منتشر خواهد شد Web of Scienceدر مجالت نمایه شده در  LINELT-2020مقاالت کامل 

 ( Web of Science  (www.prosoc.eu )روندها و مسائل پیش روی علوم انسانی و اجتماعی نمایه شده در)  

 

http://www.globalcenter.info/linelt/?page_id=6
http://www.prosoc.eu)/
http://www.prosoc.eu)/
http://www.prosoc.eu)/


 

 ثبت چکیده مقاالت 

 (.   کلمه 500- 300)  باشند صفحه  ک ی  می بایست ها خالصه  •

 پیشنهادات باشد.  و  یری گ جهی نت  ،ها افته ی  ، روش تحقیق  ، مطالعه  هدف ،  مسئله انی ب  شامل باید  دهی چک •

 پژوهش تلقی می گردد.  روپوزالفقط به عنوان پ  ،  باشد ده ی نرس اتمام به شما مقاله  اگر •
  ها تلفن شماره  و  لی می ا ی ها آدرس سازمانی، دپارتمان، یوابستگ  ، ی خانوادگ نام ، سندگان ی نو نام شامل دی با ها خالصه  •

 .   باشد

 ثبت نمود.   linelt.info@gmail.com به یا ارسال  www.linelt.org   قی طر  از می توان  را  ها خالصه  •
 

 ( اینجا کلیک کنیدگام نخست برای شروع فرایند ثبت نام )

 ثبت مقاالت 

روی این لینک برای دریافت نمونه مقاله کامل کلیک کنید.   •

http://www.globalcenter.info/linelt/?page_id=125 

 زبان کنفرانس

 .   است  یسی انگل به کنفرانس نی ا زبان •

 باشد.  یسی انگل زبان به  دی با مقاالتنسخه تکمیل شده  و  ها دهی چک •

 

 شرکت در کنفرانس 

    طریق ارائه مقاله یا پوستر، پنل و کارگاه در کنفرانس شرکت کنید.شما می توانید از  •
 دی با کنندگان  شرکت   نی ا انتخاب کنند. را ی مجاز ارائه دی با ، کنند شرکت حضوری   توانند ینم که ییها کننده شرکت  •

ر:  شت ی ب  اطالعات ی برا .کنند ی بارگذار  خود ی ها انهی را در    را پ ی کابرنامه                        اس
http://www.globalcenter.info/linelt/?page_id=486 
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 تاریخ های با اهمیت

 ثبت چکیده 2020 فوریه 20

 ثبت نسخه کامل مقاله  2020 آوریل 20

 هتل مهلت رزرو زودتر از موعد  2020ژانویه  15

 پیش از موعد مهلت ثبت نام 2020ژانویه  15

 کنفرانس  تاریخ 2020مارچ  20-22

 آماده سازی جهت اتشار  2020آوریل  6

 

 

    نام ثبت اطالعات 

   

 
 ثبت نام پیش از موعد

 تا 6 ژوئن 2020
 ثبت نام پس از موعد
 بعد از 6 ژوئن 2020

 ثبت نام حضوری
 

 €230 €200 €180 حضوری

 €200 €180 €150 مجازی

 €200 €180 €150 *دانشجویان

 €120 €110 €100 مخاطبین

 €75 €60 €50 شخص همراه

 و الزامی است. دانشجتایید هویت *

   

 :   مهم نکته

 .   شوده گنجانده برنام دربتواند  تا کند نام ثبت اعالن از پس هفته 2  مدت  در می بایست  حداقل یکی از نویسندگان •

  نام ثبت نهی هزتنها  ، ثبت شده باشد  مقاله  دو  از  شی ب  برای سندگانی نو نی ا نام  و باشد  سندهی نو نی چند ی دارا ی ا مقاله  اگر •

 کنند. پرداخت می  را  یعاد

 می باشد.  ورو ی  80 به ازای هر مقاله  شتری ب  و  دوم  مقاالت بهای ثبت نام  •

درصد   15دانشجویان( در صورت ثبت نام همزمان  نفر یا بیشتر از یک سازمان ) به جز  6برای ثبت نام گروهی   •

    تخفیف اعمال می شود. 

 .   شود یم مسترد شما  هزینه پرداختی ، نشود رفتهی پذ داوران توسط  شما مقاله  اگر •

  رسال کنید و فراموش نکنید که   linelt.info@gmail.com به را  خود  پرداخت  د ی رساسکن  ، پس از پرداخت •

 . دی سی بنو را  مقاله شناسه شماره

 کلمه باشد.  6000حداکثر    و  کلمه 3500 حداقل  شامل  دی با کامل  مقاله •

  از بعد  هفته کی  طی را  خود بازپرداخت  و  است  ری پذ امکان کنفرانس  شروع خی تار  از  قبل روز  20 تا فقط   بازپرداخت •

 . کرد دی خواه  افتی در کنفرانس انی پا خی تار

 

mailto:linelt.info@gmail.com


 پرداخت بانکی 

 مبلغ پرداخت  اطالعات  یبرا  لطفا   ، دی ده انجام یبانکواریز   قی طر  از را  خود  نام  ثبت نه ی هز دی ده یم حی ترج اگر •

   . http://www.globalcenter.info/akbank.pdf. دی کن  کی کل را نجای ا یبانک انتقال

به   پس از پرداخت بانکی، اسکن رسید و مدارک خود و یا رسید دانلود شده از حساب اینترنت بانک را به ایمیل کنگره •

 .دی سی بنو را  مقاله  شناسه  شماره  نکنید که ارسال کنید و فراموش  linelt.info@gmail.com آدرس 

   

 

   یاعتبار کارت  با  پرداخت

  دی کن  کی کل نجای ا یاعتبار کارت پرداخت ی برا لطفا   ، دی ده انجام  یاعتبار کارت  با را خود  نام  ثبت نه ی هز دی ده یم حی ترج اگر  • 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقامت 

 * هتل پاین بی****

Camlimani Mevkii 09400 کوشاداسی ، آیدین ، ترکیه ، 

 Phone: +90(256) 618 19 19تلفن : 

 دقیقه فاصله با فرودگاه بین المللی ازمیر( 50)

 

 
 ثبت نام پیش از موعد اتاقنوع 

 2020ژانویه  15تا 
 ثبت نام پس از موعد

 2020ژانویه  15پس از 
 حضوریثبت نام 

Single 70€ 72€ 76€ 

Double * 46€ 48€ 50€ 

http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
https://www.globalcenter.info/payment/
https://www.globalcenter.info/payment/


Triple * 41€ 43€ 45€ 

 به ازای هر نفر می باشد.   Trippleو   Double*قیمت  

 

 ویژگی ها

 پکیج کامل اقامت  •

بورو اضافه تر می   25اقامتگاه هتل پاین بی ساکن نباشند، بنا بر سیاست هتل روزانه  شرکت کنندگانی که در  •

 پردازند.

 درصد تخفیف  50سال   7- 12سال رایگان،  0- 6کودک لول :   •

 درصد تخفیف  50سال   3- 12سال رایگان،  0- 2کودک دوم :   •

 تخفیف کودکان در صورتی که با والدین در یک اتاق ساکن باشند قابل اعمال است.  •

 افزوده می باشند. قیمت های اعالمی به صورت خالص بوده و در بر گیرنده مالیات بر ارزش  •

 وای فای  •

 بار همراه با پیانو ، استخر و دیسکو •

 بوفه باز ناهار، بوفه صبحانه تا ظهر، کافه و پذیرایی های دیگر  •

 خدمات میان وعده تا نیمه شب، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی •

 نوشیدنی گرم ، چای  قهوه  •

 

 

 حمل و نقل رایگان

می   اتاق هتل را رزرو نمایند، شامل ایاب و ذهاب رایگان )www.linelt.org( افرادی که از طریق سایت کنفرانس   •

 باشند. این سرویس شامل زمان رسیدن شما و همچنین عزیمت شما بین فرودگاه ازمیر و هتل می باشد. 

 تور اماکن تاریخی 

 افسوس، معبد آرتمیس، خانه ویرجین، کلیسای یوحنای قدیس و مراکز خرید. 

 تماس با ما: 

  www.linelt.org:   وبسایت
 

 linelt.info@gmail.comل : ایمی 

 +5428566055 90واتس اپ: 

http://www.linelt.org/
http://www.linelt.org/

