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دﻟﯾل ارﺳﺎل ﺧﻼﺻﮫ ﻣورخ 20ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر 2015
ھﻣﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﺑرﮔزﯾده ﮐﻧﻔراﻧس در ژرﻧﺎل  procedia – socialand behavioralﭼﺎپ ﻣﯾﺷود
) (issn:1877-0428ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﻟﯾﺳور در ﻗﺳﻣت ﻋﻠوم درج ﻣﯽ ﺷود و ﺗوﺳط ﺗوﻣﺎس روﺗرز در ﻗﺳﻣت
ﺷرح ﻣذاﮐرات درج ﻣﺷود.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺳﺧﻧراﻧﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺑﺣث ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﮐﻧﻔراﻧس ﺷرﮐت دارﻧد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد،ﺷﻣﺎ اﯾن ﻓرﺻت را دارﯾد ﮐﮫ در ﻣورد ﮐﺎرھﺎﯾﺗﺎن ﺑﺎﺗدوﯾﻧﮕران ارﺟﻣﻧد ژرﻧﺎل ﺑﺣث ﮐﻧﯾد .
ﺗﺧﻠص ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.اﮔر ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑﺧش زﺑﺎن اﯾراﻧﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺧواﺳت ﺣﺿور در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ﺑﮫ اﯾن اﯾﻣﯾل scimath info @gmail.com
ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی اﯾراﻧﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎی ﻣرﺑوط،در ھﻣﺎن ﻣﮑﺎن و ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘوﺳﺗر اراﺋﮫ ﺷود.ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺗور ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣل ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﺎرﯾ ﺧﯽ ) 17اﮐﺗﺑر (2015
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟطﻔﺎ از ﺳﺎﯾت  www.sci-math.orgدﯾدن ﻓرﻣﺎﯾﯾد .

ﺑﮫ اﻣﯾد دﯾدار ﺷﻣﺎ در ﮐرﯾﻧﺎ ﻗﺑرس
ﭘرﻓﺳور ھﺎﻟوک ﺳوران رﯾﯾس ﮐﻧﻔراﻧس
ﻟطﻔﺎ ﺑرای ارﺳﺎل ﭘروﺳﮫ ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ اﯾﻧﺟﺎ را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﯾﺷﯾن آﻧﺗﺎﻟﯾﺎ ﺗرﮐﯾﮫ 2014
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣل
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ﻋﻧﺎوﯾن ﮐﻧﻔراﻧس



ﻋﻠوم-رﯾﺎﺿﯽ :2015-ﺷﺎﻣل داﻧش ﺗﺋوری و ﻋﻣﻠﯽ ،درﺑﺎره دروس ﻋﻠوم و رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.درک ﮐﻧﻔراﻧس
ﻣﺧﺗص ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺧﺎص در دروس ﻋﻠوم و رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود.
دروس ﻓﯾزﯾﮏ










دروس ﺷﯾﻣﯽ
دروس ﺑﯾوﻟوژی
دروس ﻋﻠوم و ﺗﮑﻧوﻟوژی
دروس رﯾﺎﺿﯾﺎت
دروس ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﺎﺧﺗﺎری و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
دروس زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
آﻣوزش ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﯾﺎدﮔﯾری

ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ:






ﻣﺟﺎورت ﺷرق داﻧﺷﮕﺎه
داﻧﺷﮕﺎه ﮐرﻧﯾﺎ
ﻣﺷﺎرﮐت ﻋﻠوم داﻧﺷﮕﺎه ﻗﺑرس
ﻣﺷﺎرﮐت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ دروس اروﭘﺎﯾﯽ
اﻧﺟﻣن اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻋﻠوم،طﺑﯾﻌت،دروس و ﺗﮑﻧوﻟوژی
ارﺳﺎل ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ
 اﻧدازه ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺑرگ ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد)از  150ﺗﺎ  250ﻟﻐت(
 ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾدﺷﺎﻣل ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎ،اھداف ﻣطﺎﻟﻌﮫ،روش ھﺎ ﭘﯾداﯾش و دﻻﯾل ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
ﺷود
 اﮔر ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ ﮐﺎﻣل ﻧﺑﺎﺷدﻓﻘط ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
 ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اﺳم ﻧوﯾﺳﻧده ،ﻓﺎﻣﯾل ،ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان،ﺑﺧﺷﮭﺎ،اﯾﻣﯾل ھﺎ ،آدرس و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺑﺎﺷد.
 ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد  www.sci-math.orgو ﯾﺎ ﺑﮫ  scimath.info@gmail.comﭘﯾوﺳت
ﮔردد.
ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣل
ﻟطﻔﺎ ﺑرای ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣل ﺑر روی اﯾن ﻟﯾﻧﮏ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد www.sci-math.org.
زﺑﺎن ﮐﻧﻔراﻧس
 زﺑﺎن ھﺎی ﮐﻧﻔراﻧس اﯾراﻧﯽ ،ﺗرﮐﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
 ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﺷد

ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻧﻔراﻧس
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﭘوﺳﺗر ﯾﺎ طرح در ﮐﻧﻔراﻧس ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺣﺿور در ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﻧوط ﺑﮫ اﭘﻠود از طرﯾق اﺳﮑﺎﯾپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﮐﻧﻔراﻧس ﻧﻣﯽ ﺗوان اﮐﺗﻔﺎ ﮐرد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺎﯾت  www.sci-math.orgدﯾدن ﻓرﻣﺎﯾﯾد
ﺑرای ﭘروﺳﮫ ارﺳﺎل ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ ﻟطﻔﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﮭم








ارﺳﺎل ﺧﻼﺻﮫ ھﺎ 20-ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر 2015
ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣل 10-اﮐﺗﺑر 2015
ﺛﺑت ﻧﺎم ﺟدﯾد  25ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر 2015
ﺛﺑت ﻧﺎم ﺟدﯾد ھﺗل  24-اﮔوﺳت 2015
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﮐﻧﻔراﻧس  15ﺗﺎ  17اﮐﺗﺑر 2015
دورﺑﯾن ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر  10ﻧواﻣﺑر 2015

ﺳﻔر و وﯾزا
ﺧطوط ھواﯾﯽ ﺗرﮐﯾش از  75ﮐﺷور ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ﻟﻔﮑوﺳﺎ ﭘرواز دارد).ﻗﺑرس ﺷﻣﺎﻟﯽ(
 ﺧطوط ھواﯾﯽ ﭘﮕﺎھﺳوز از  37ﮐﺷور ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ﻟﻔﮑوﺳﺎ ﭘرواز دارد
 اطﻠس ﺟت از  8ﮐﺷور ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘرواز دارد)ﻟﻧدن،ﺗﮭران،ارﺑﯾل،ﮐوﯾت،ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﮫ و ﻏﯾره(ﺑﮫ
ﻓرودﮔﺎه ﻟﻔﮑوﺳﺎ ﭘرواز دارد.
 ﺧطوط ھواﯾﯽ اوﻧور از  8ﮐﺷور ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ﻟﻔﮑوﺳﺎ ﭘرواز دارد.
 ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﮐﺷور ﻣﺑدا ﺧود ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه ﻟﻔﮑوﺳﺎ در ﻗﺑرس ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﯾط رزرو ﮐﻧﯾد.ﮐﮫ  20دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎ
ھﺗل ھﺎی ﮐﻧﻔراﻧس ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد.
 ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧطوط ھواﯾﯽ ﺗرﮐﯾش و ﭘﮕﺎه ﺳوز و اطﻠس ﺟت و اوﻧور را ﺑﮫ ﻗﺑرس ﺷﻣﺎﻟﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﭼون اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ وﯾزا ﺑﮫ ﻗﺑرس ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻗﺑرس ﺷﻣﺎﻟﯽ ﭘرواز از طرﯾق اﺳﺗﺎﻣﺑول را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﭼون ﺑﮫ وﯾزا اﺣﺗﯾﺎج
ﻧدارد.اﻣﺎ اﮔر ﻗﺑل ﯾﺎ ﺑﻌد از ﮐﻧﻔراﻧس ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺗوﻗﻔﯽ در اﺳﺗﺎﻣﺑول داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎﯾد از اداره ﻣﮭﺎﺟرت
اﺳﺗﺎﻣﺑول ﺗرﮐﯾﮫ درﺧواﺳت وﯾزا ﮐﻧﯾد.
اﻗﺎﻣت،ﺗراﻧﺳﻔر و ﺗور
ﻣﺎ ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺣﺿور در ﮐﻧﻔراﻧس ھﺗل  4ﺳﺗﺎره ادا را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﮐﻧﻔراﻧس در ھﺗل ﻣرﯾت
ﭘﺎرک ﮐرﯾﻧﺎ ﻗﺑرس ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود.
ﮐرﯾﻧﺎ و ﻧﯾﮑوﺳﺎ اﺟرا ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗورھﺎی 17اﮐﺗﺑر  2015ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن راﯾﮕﺎن اﺳت
ھوا
ﭘﺎﯾﯾز در ﻗﺑرس ﺷﻣﺎﻟﯽ آﻓﺗﺎﺑﯽ و آرام ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﻘرﯾﺑﺎ  300روز از ﺳﺎل در ﻗﺑرس ھوا اﻓﺗﺎﺑﯽ اﺳت .ھوا در
ﻗﺑرس در اﮐﺗﺑر  30درﺟﮫ در ﺑﺎﻻﺗرﯾن و  20درﺟﮫ در ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن دﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر  www.sci-math.orgﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
ﻣﺟﺎورت ﺷرق اﻧﺷﮕﺎه
داﻧﺷﮕﺎه ﮐرﯾﻧﺎ و ﺑﺧش ﻋﻠوم داﻧﺷﮕﺎه ﻗﺑرس
ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ
دروس اﮐﺎدﻣﯽ و ﺑﺧش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺧش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

ﻟطﻔﺎ از ﺳﺎﯾت  www.awer-center.orgدﯾدن ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

