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 برای دسترسی به تماس بگیرید

 پنجمین کنفرانس جهانی آموزش علوم و ریاضیات

(SCI-MATH 2020) 

 2020مه  31 – 29دانشگاه ایوانسارای استانبول 

 استانبول، ترکیه

math.org-www.sci  

 2020فوریه  29چکیده تاریخ تحویل: 

 Web of Scienceیا  ERIC ، Scopusشما می توانید مقاله خود را در مجله ای نمایه شده توسط  •

(ESCI)  .پس از یک روند بررسی و با پرداخت هزینه ثبت نام اضافی منتشر کنید 

-Web of Science (SSCI ، SCIمقاالت منتخب در مجالت پشتیبانی یا سایر موارد منتشر می شوند:  •

Expanded، ESCI)  یاSCOPUS.  

مقاالت کامل پذیرفته شده در مجالت جدید و مقاالت مربوط به مقاالت علوم انسانی و اجتماعی منتشر  •

 خواهد شد 

متن کامل به زبان ترکی در "ژورنال بین المللی تحقیقات نوآورانه در آموزش" منتشر خواهد شد. بعد  •

 از روند داوری

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

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

 ژورنال ها خواهید داشت.

 تمام پیشنهادات در معرض بررسی های همتا قرار می گیرند. •

 بهترین جوایز مقاله و پوستر •      فرصت های ارائه مجازی •

 گواهی مشارکت •       گواهی ارائه دهی به صورت شفاهی ، پوستر یا مجازی •

 کتاب خالصه آنالین •      ورود به همه کارگاه ها •

 برای اطالعات بیشتر ، لطفا به وب سایت رسمی کنفرانس مراجعه کنید:  •

 

 اخیر :کنفرانس های 

 ، استانبول ، ترکیه 2017 •     ترکیه، آنتالیا ،  2019 •

 ، آنتالیا ، ترکیه  2014 •    ، نیکوزیا ، قبرس 2015 •

http://www.sci-math.org/
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 در مجله منتشر شده در مجله علوم منتشر شده SCI-MATH 2020مقاالت كامل 

 روندهای جدید و مقاالت مربوط به علوم انسانی و علوم اجتماعی )نمایه شده در وب علوم ، 

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

 . جوایز بهترین جایزه اول ، دوم و سوم چکیده1

 . بهترین جوایز پوستر اول ، دوم و سوم2

  SCI-MATHبار در کنفرانس های  5. جایزه وفاداری برای شرکت کنندگان حداقل در 3

 در همکاری با

 دانشگاه کرنیا )قبرس( •           کوزوو() AABدانشگاه  •       دانشگاه ایوانسرای )ترکیه( •

 حمایت از مجالت        انجمن علوم آموزشی قبرس •        دانشگاه آلکاال )اسپانیا( •

ویراستاران مجله ژورنال های زیر می توانند خالصه های کنفرانس را مرور کرده و مقاله کامل بیانیه  •

 طور خاص برای داوران ژورنال های خود دعوت کنند.)های( انتخاب شده خود را به 

 (ESCI –وب علوم  ،Scopus مجله بین المللی فن آوری های نوظهور در یادگیری )شماره ویژه(  •

)jet.eu-www.i( 

  Scopus،www.cjes.eu و ERIC مجله علوم آموزشی قبرس ،  •

 lt.eu-www.ijمجله بین المللی یادگیری و آموزش * ،  •

 www.cerj.euمجله تحقیقات آموزشی معاصر * ،  •

  ژورنالScopus  وWeb of Science (ESCI)  ارزیابی هستند. در صورت قبولی ، در حال

 مقاله شما نمایه می شود. 

 

 موضوعات کنفرانس

SCI-MATH 2020  با هدف به اشتراک گذاشتن و بحث در مورد ایده ها و دانش نظری و عملی در

مورد رویکردها ، مشکالت ، روندهای جدید ، کاربردها ، فناوری ، سیاست ، مهارت و معیارها در 

ی ریاضیات و علوم در دبستان ، دبیرستان و آموزش عالی . برای کسب اطالعات آموزش و یادگیر

 =11page_id؟math-http://www.globalcenter.info/sci/بیشتر 

 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. •

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

http://www.i-jet.eu/
http://www.cjes.eu/
http://www.ij-lt.eu/
http://www.cerj.eu/
http://www.globalcenter.info/sci-math/؟page_id=11
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ایمیل و خالصه ها باید شامل نام نویسندگان ، نام خانوادگی ، افراد وابسته ، بخش ها ، آدرس های  •

 شماره تلفن ها باشد.

 خالصه مقاله قابل ارسال است  •

 زبان همایش

 زبان های این کنفرانس به زبان انگلیسی است. •

 چکیده ها و مقاله های کامل باید به زبان انگلیسی باشد.  •

 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:

/math-http://www.globalcenter.info/sci69 ؟page_id= 

 تاریخ های مهم

 2020آوریل  29مقاله ارسالی کامل          2020فوریه  29چکیده ارسال ها 

 2020مه  31 – 29تاریخ های کنفرانس         2020مارس  14در  Earlثبت نام 

 2020ژوئن  15دوربین آماده برای انتشار 

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

 هفته پس از اعالن ثبت نام کند تا وارد برنامه شود. 2نکته مهم: حداقل یک نویسنده باید در مدت 

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

 نویسندگان هزینه ثبت نام عادی را انجام داده اند

 یورو. 100مقاالت دوم و بیشتر هرکدام  •

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

 همان زمان ثبت نام می کند.، در 

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

هنگامی که پرداخت خود را انجام می دهید ، رسید پرداخت خود را به آدرس  •

 scimath.info@gmail.comشماره شناسه مقاله را فراموش نکنید اسکن کنید و همچنین نوشتن 

 کلمه نباشد 6000کلمه و بیش از  3500مقاله کامل باید حداقل  •

http://www.globalcenter.info/sci-math/؟page_id=69
http://www.globalcenter.info/sci-math/؟page_id=69
mailto:scimath.info@gmail.com
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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. 

ه ایوانسرای استانبول به شهرک های زیر بسیار نزدیک است. این مکان ها هتل ها تمیز و راحت دانشگا

 هستند و می توانید هتل هایی با قیمت بسیار مناسب پیدا کنید.

 تاکسیم ، پره ، امینونو ، ایوانسارای ، فاتح ، توپکاپی ، کاراکی و سلطان الهمت

 w.hrs.comww، www.hotels.com ، www.hotelscombined.com ، www.trivago.com  

 پرداخت بانکی

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

 بانك انتقال اینجا را کلیک کنید.

وقتی پرداخت خود را انجام می دهید ، لطفاً اسناد را از بانک خود بارگیری کرده و به آدرس ایمیل  •

 ارسال کنید و همچنین نوشتن شناسه مقاله را فراموش نکنید.scimath.info@gmail.com کنگره ، 

 پرداخت کارت اعتباری

اگر ترجیح می دهید هزینه ثبت نام خود را با کارت اعتباری انجام دهید ، لطفاً برای پرداخت کارت  •

 اعتباری اینجا کلیک کنید 

 بیشترکنفرانس های بین المللی 

 یک سازمان بین المللی غیرانتفاعی –گروه رویدادهای دانشگاهی 

 مراجعه کنیدcenter.org-www.taeg لطفاً به سایت 

http://www.hrs.com/
http://www.hotels.com/
http://www.hotelscombined.com/
http://www.trivago.com/
mailto:scimath.info@gmail.com
mailto:scimath.info@gmail.com
http://www.taeg-center.org/
http://www.taeg-center.org/

