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 تماس با پیشنهادات

 WC-BIGDATA 2020)پنجمین کنفرانس جهانی داده های بزرگ )

 2020اکتبر  16-18

 دانشگاه ایوانسرای

 استانبول، ترکیه

 همکاران عزیز

bigdata.org-www.wc  

 2020ژوئیه  19موعد مقرر برای ارسال چکیده: 

پس از  Web of Science (ESCI)یا  Scopusشما می توانید مقاله خود را در مجله ای نمایه شده توسط 

 …یک روند بررسی و با پرداخت هزینه ثبت نام اضافی منتشر کنید. برای اطالعات بیشتر

 Clarivate Analytics Web ofمقاالت منتخب در مجالت پشتیبانی یا سایر موارد منتشر می شوند:  •

Science (SSCI ، SCI-Expanded، ESCI)  یاSCOPUS.  

 –مقاالت برگزیده به عنوان مجله ویژه ژورنال جهانی فناوری اطالعات منتشر خواهد شد  •

( www.gjit.eu در بررسی Scopus و) ESCI :نظریه و تحقیقات و ژورنال جهانی علوم رایانه– 

( www.gjcs.eu در بررسی SCOPUS و).ESCI 

www.cpot.eu (مقاالت کامل باقی مانده پذیرفته شده به عنوان رویه مقاالت فعلی در زمینه فناوری ) •

 منتشر می شوند 

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

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 •      زیفرصت های ارائه مجا •

 ورود به همه کارگاه ها ، •       گواهی مشارکت ، •

 کیسه کنفرانس •      کتاب چکیده آنالین ، •

 اتصال به اینترنت بی سیم •

wc.bigdata@gmail.com خالصه ها باید به زبان انگلیسی نوشته شده و به عنوان ایمیل ضمیمه  •

 ارسال شوند 

http://www.wc-bigdata.org/
http://www.gjit.eu/
http://www.gjcs.eu/
http://www.cpot.eu/
http://www.cpot.eu/
mailto:wc.bigdata@gmail.com
mailto:wc.bigdata@gmail.com
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 اخیر :کنفرانس های 

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

 ، ازمیر ، ترکیه 2016 •          ، آنتالیا ، ترکیه 2017 •

 ، دانشگاه آیدین استانبول ، استانبول ، ترکیه  2015 •

 محدوده کنفرانس

BIG DATA-2020  شامل کلیه دانش نظری و عملی در مورد علوم رایانه ، نرم افزار ، شبکه ها و

http://www.globalcenter.info/wc-مهندسی می باشد. برای اطالعات بیشتر: 

/bigdata11 ؟page_id= 

 در همکاری با

 دانشگاه بهچشیر •            دانشگاه غازی •          دانشگاه ایوانسرای •

 انجمن انفورماتیک ترکیه •           دانشگاه میدلزکس •        دانشگاه کمربورگاز •

 انجمن علوم انسانی ، علوم ، طبیعت ، آموزش و فناوری  •          دانشگاه خاور نزدیک •

 حمایت از مجالت

ویراستاران مجله ژورنال های زیر می توانند خالصه کنفرانس را مرور کرده و متن کامل بیانیه )های( 

 منتخب خود را بطور ویژه برای داوران مجالت خود دعوت کنند.

                  (SSCIمجله فناوری آموزشی انگلیس ) •

 (SCIشیمی سنجی و سیستمهای آزمایشگاهی هوشمند ) •

 (SCIزیست شناسی و شیمی محاسباتی ) •

 (SCIو  SSCIکامپیوترها و آموزش ) •

 (SCIمجموعه ها و سیستم های فازی ) •

 (SCIتعامل با رایانه ها ) •

 (SCIمجله روش ها و برنامه های رایانه ای در زیست پزشکی ) •

 (SCIاری ریاضی و چشم انداز )تصویربرد •

 (SCIمجله بین المللی برنامه های کاربردی محاسباتی با کارایی باال ) •

 مجله جهانی فناوری اطالعات: فن آوری های نوظهور )شماره ویژه( * •

 مجله جهانی علوم رایانه: نظریه و تحقیقات )شماره ویژه( * •

http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/؟page_id=11
http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/؟page_id=11
http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/؟page_id=11
http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/؟page_id=11
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 مجموعه مقاالت فعلی فناوری

 در صورت پذیرش مجله به عنوان فهرست ، مقاله شما نیز در فهرست قرار می گیرد. 

 خالصه ها :ارائه 

 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. •

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

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

 شماره تلفن ها باشد.

ارسال کرد یا به bigdata.org-www.wc خالصه ها را می توان از طریق  •

 wc.bigdata@gmail.com.پیوست کرد 

 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.

 =72page_id ؟bigdata-http://www.globalcenter.info/wc/برای اطالعات بیشتر 

 تاریخ های مهم

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

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

        2020نوامبر  02دوربین آماده برای انتشار  •

 ثبت نام اولیه

 ثبت نام در اواخر 2020اوت  03تا 

 2020آگوست ، میز ثبت نام  03پس از 

 € 200 € 180 € 150مجازی             € 230 € 200 € 180شرکت کننده 

http://www.wc-bigdata.org/
http://www.wc-bigdata.org/
mailto:wc.bigdata@gmail.com
http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/؟page_id=72
http://www.globalcenter.info/wc-bigdata/؟page_id=72
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 € 120 € 110 € 100مخاطبان              € 200 € 180 € 150دانشجو * 

 تأیید شناسه دانشجویی الزامی است.                 € 75 € 60 € 50همراه همراه 

 مهم:

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

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

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

wc.bigdata@gmail.com وقتی پرداخت خود را انجام می دهید ، رسید پرداخت خود را به آدرس 

 اسکن کنید و همچنین نوشتن شماره شناسه مقاله را فراموش نکنید 

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

روز قبل از تاریخ شروع کنفرانس امکان پذیر است و شما می توانید بازپرداخت  20بازپرداخت فقط تا  •

 خود را پس از یک هفته بعد از تاریخ پایان کنفرانس دریافت کنید. 

 پرداخت بانکی

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

 بانك انتقال اینجا را کلیک کنید.

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

 ارسال کنید و همچنین نوشتن شناسنامه را فراموش نکنید. gmail.comwc.bigdata@ ایمیل 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 

 محل اقامت

سیار نزدیک است. این مکان ها هتل ها تمیز و راحت دانشگاه ایوانسرای استانبول به شهرک های زیر ب

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

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

mailto:wc.bigdata@gmail.com
mailto:wc.bigdata@gmail.com
mailto:wc.bigdata@gmail.com
mailto:wc.bigdata@gmail.com
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 www.hrs.com، www.hotels.com ، www.hotelscombined.com ،www.trivago.com  

 تور بسفور استانبول:      مکانهای تاریخی

 مخاطب

 bigdata.org-www.wcوب: 

 wc.bigdata@gmail.comنامه الکترونیکی: 

  55 60 856 542 90واتساپ: +

http://www.hrs.com/
http://www.hotels.com/
http://www.hotelscombined.com/
http://www.trivago.com/
http://www.wc-bigdata.org/
mailto:wc.bigdata@gmail.com

