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دانشگاه بی آتالنتیک
واشینگتن ،ایاالت متحده
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همکاران عزیز،
موعد ارسال چکیده مقاالت 19 :مه 2020
شما می توانید مقاله خود را در مجله هایی که توسط  ERIC, Scopusیا ) Web of Science (ESCIنمایه می شوند پس از
فرایند بازبینی و با پرداخت هزینه ثبت نام اضافی منتشر کنید .برای اطالعات بیشتر کلیک کنید.

•

مقاالت منتخب در مجالت تحت حمایت و یا سایر مجالت منتشر خواهند شدSSCI ( Clarivate Analytics Web of :
 ) ESCI، SCI-Expanded ،یا مجالت نمایه شده در .SCOPUS

•

مابقی مقاالت پذیرفته شده به مرور در نشریه "روندها و مسائل پیش روی علوم انسانی و اجتماعی" که در پایگاه
 Web of Scienceنمایه شده ،چاپ می شود ) (www.prosoc.euاطالعات بیشتر
عالوه بر این  ،سخنرانان برجسته و مشهور بین المللی مربوط به این حوزه جهت ارائه سخنرانی در این کنفرانس
حضور خواهند داشت .همچنین شما فرصت بحث و بررسی پیرامون فعالیت خود را با ویراستاران معتبرترین مجالت
خواهید داشت.
تمام پروپوزال ها مورد داوری قرار خواهند گرفت.
فرصت ارائه به صورت مجازی
جوایز برای بهترین مقاله و بهترین پوستر
گواهی حضور در کنفرانس
آنتراک به صرف قهوه
مجوز ورود به تمامی کارگاه ها
کتابچه آنالین خالصه مقاالت
بسته کنفرانس
ناهار
چکیده ها باید به زبان انگلیسی تدوین شده و به آدرس  wcpsy.infodesk@gmail.comارسال شوند.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

به امید مالقات با شما در واشینگتن ،ایاالت متحده.
پروفسور دکتر استیون ام.راس  ،مدیر افتخاری برنامه کنفرانس ،دانشگاه جانز هاپکینز ،ایاالت متحده.
گام نخست برای شروع فرایند ثبت نام (اینجا کلیک کنید)

مقاالت در مجالت نمایه شده توسط  Web of Scienceچاپ می شوند

کنفرانس های پیشین
•
•
•
•
•
•

 ،2019سن پطرزبورگ ،روسیه
 ،2018باراکودا ،کلمبیا
 ،2017تسالونیکی ،یونان
 ،2016بالی  ،اندونزی
 ،2015شیکاگو ،ایاالت متحده
 ،2014الس وگاس ،ایاالت متحده

موضوعات کنفرانس

هدف کنفرانس  WC-PSY 2020گرد هم آوردن دانشگاهیان و فعاالن هر دو حوزه روانشناسی و جامعه شناسی ،روانشناسان،
کارکنان راهنما ،مشاوران ،جامعه شناسان ،آموزگاران ،فارغ التحصیالن و محصالن از نهادهای دولتی و غیر دولتی است تا در
یک محیط علمی دانش تئوریک و عملی خود را در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی به اشتراک بگذارند.
برای اطالعات بیشتر http://www.globalcenter.info/wc-psy/?page_id=9 :

با همکاری:
•
•
•
•
•

دانشگاه شیکاگو
دانشگاه سنترال کویینزلند
دانشگاه ایالتی کلیولند
دانشگاه جانز هاپکینز
دانشگاه آلکاال

مجالت تحت حمایت:
ویراستاران مجالت زیر می توانند خالصه های کنفرانس را بازبینی کرده و نسخه کامل مقاله منتخبین را به طور خاص برای
داوران مجالت خود درخواست نمایند.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

( Journal of Applied Psychologyنمایه شده در )SSI
( British Journal of Psychologyنمایه شده در )SSI
( British Journal of Developmental Psychologyنمایه شده در )SSI
( British Journal of Health Psychologyنمایه شده در )SSI
( Legal and Criminological Psychologyنمایه شده در )SSI
( Journal of Behavioural Decision Makingنمایه شده در )SSI
( Journal Behavioural Disordersنمایه شده در )SSI
( Work & Stress Journalنمایه شده در )SSI
( Journal of Psychologists and Counsellors in Schoolsنمایه شده در )SSI
( South African Journal of Psychology,نمایه شده در )SSI
(International Journal of Human Geneticsنمایه شده در )SCI-Expanded
)Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives* (www.gjgc.eu
)Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues (www.gjpr.eu
)Global Journal of Sociology: Current Issues * (www.gjsoc.eu
)New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences* (www.prosoc.eu

ثبت مقاالت
•

روی این لینک برای دریافت نمونه مقاله کامل کلیک کنیدhttp://www.globalcenter.info/wc- .
psy/?page_id=63

ثبت چکیده مقاالت
•
•
•
•

خالصه ها می بایست یک صفحه باشند ( 500-300کلمه).
چکیده باید شامل بیان مسئله  ،هدف مطالعه  ،روش تحقیق  ،یافته ها ،نتیجه گیری و پیشنهادات باشد.
اگر مقاله شما به اتمام نرسیده باشد  ،فقط به عنوان پروپوزال پژوهش تلقی می گردد.
خالصه ها باید شامل نام نویسندگان  ،نام خانوادگی  ،وابستگی سازمانی ،دپارتمان ،آدرس های ایمیل و شماره تلفن ها
باشد.

• خالصه ها را می توان از طریق  www.wc-psy.orgیا ارسال به  wcpsy.infodesk@gmail.comثبت نمود.
گام نخست برای شروع فرایند ثبت نام (اینجا کلیک کنید)
زبان کنفرانس
•
•

زبان این کنفرانس به انگلیسی است.
چکیده ها و نسخه تکمیل شده مقاالت باید به زبان انگلیسی باشد.

شرکت در کنفرانس
•
•

شما می توانید از طریق ارائه مقاله یا پوستر ،پنل و کارگاه در کنفرانس شرکت کنید.
شرکت کننده هایی که نمی توانند حضوری شرکت کنند  ،باید ارائه مجازی را انتخاب کنند .این شرکت کنندگان باید
برای اطالعات بیشتر:
در رایانه های خود بارگذاری کنند.
برنامه اسکایپ را
http://www.globalcenter.info/wc-psy/?page_id=19

تاریخ های با اهمیت
ثبت چکیده

 19مه 2020

ثبت نسخه کامل مقاله

 19جوالی 2020

مهلت ثبت نام پیش از موعد

 3ژوئن 2020

تاریخ کنفرانس

 19-21آگوست 2020

آماده سازی جهت اتشار

 5سپتامبر 2020

* پس از مهلت ثبت  ،به نویسندگان چکیده ها طی  2روز اطالع رسانی می شود.
** پس از مهلت ثبت  ،به نویسندگان مقاالت طی  4روز اطالع رسانی می شود.

اطالعات ثبت نام

ثبت نام پیش از موعد
تا  28ژوئن 2020

ثبت نام پس از موعد
بعد از  28ژوئن 2020

ثبت نام حضوری

حضوری

180$

200$

230$

مجازی

150$

180$

200$

*دانشجویان

150$

180$

200$

مخاطبین

100$

110$

120$

شخص همراه

50$

60$

75$

*تایید هویت دانشجو الزامی است.

نکته مهم:
•
•
•

حداقل یکی از نویسندگان می بایست در مدت  2هفته پس از اعالن ثبت نام کند تا بتواند در برنامه گنجانده شود.
اگر مقاله ای دارای چندین نویسنده باشد و نام این نویسندگان برای بیش از دو مقاله ثبت شده باشد  ،تنها هزینه ثبت نام
عادی را پرداخت می کنند.
بهای ثبت نام مقاالت دوم و بیشتر به ازای هر مقاله  80دالر می باشد.

•
•
•
•
•

برای ثبت نام گروهی  6نفر یا بیشتر از یک سازمان ( به جز دانشجویان) در صورت ثبت نام همزمان  15درصد
تخفیف اعمال می شود.
اگر مقاله شما توسط داوران پذیرفته نشود  ،هزینه پرداختی شما مسترد می شود.
پس از پرداخت  ،اسکن رسید پرداخت خود را به wcpsy.infodesk@gmail.comارسال کنید و فراموش نکنید که
شماره شناسه مقاله را بنویسید.
مقاله کامل باید شامل حداقل  3500کلمه و حداکثر  6000کلمه باشد.
بازپرداخت فقط تا  20روز قبل از تاریخ شروع کنفرانس امکان پذیر است و بازپرداخت خود را طی یک هفته بعد از
تاریخ پایان کنفرانس دریافت خواهید کرد.

پرداخت بانکی
•
•

اگر ترجیح می دهید هزینه ثبت نام خود را از طریق واریز بانکی انجام دهید  ،لطفا برای اطالعات پرداخت مبلغ
انتقال بانکی اینجا را کلیک کنید.http://www.globalcenter.info/akbank.pdf .
پس از پرداخت بانکی ،اسکن رسید و مدارک خود و یا رسید دانلود شده از حساب اینترنت بانک را به ایمیل کنگره به
آدرس wcpsy.infodesk@gmail.comارسال کنید و فراموش نکنید که شماره شناسه مقاله را بنویسید.

پرداخت با کارت اعتباری
• اگر ترجیح می دهید هزینه ثبت نام خود را با کارت اعتباری انجام دهید  ،لطفا برای پرداخت کارت اعتباری اینجا کلیک کنید
.

تماس با ما:
وبسایت www.wc-psy.org:
ایمیل wcpsy.infodesk@gmail.com :
واتس اپ+90542 856 6055 :

