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 همکاران عزیز،

 2020 ژانویه 25 : ارسال چکیده مقاالت موعد 

شوند    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 ی برا د. ی کن  منتشر ی اضاف نام ثبت نهی هز پرداخت  با و فرایند بازبینی از  پس

 Clarivate Analytics Web of (SSCI خواهند شد:  منتشر سایر مجالت  و یا تحت حمایت مجالت  در منتخب  مقاالت •

، SCI-Expanded ، ESCI ) مجالت نمایه شده در ای SCOPUS . 

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

(www.propaas.eu  ) یلی تحل  کنفرانس شاخص ارجاع به مقاله    هایدر پایگاه  نی همچن   و   خواهند شد   منتشرClarivate 

Analytic ، SCOPUS  ،  EBSCO  و  - CPCI (ISI Web of Science)   جهت گنجانده شدن در لیست   ی اب ی ارز برای

 برای اطالعات بیشتر کلیک کنید. 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. 

 . تمام پروپوزال ها مورد داوری قرار خواهند گرفت •

 جوایز برای بهترین مقاله و بهترین پوستر  •

 گواهی حضور در کنفرانس  •

 ناهار •

 مجوز ورود به تمامی کارگاه ها  •

 خالصه مقاالت  آنالینچه کتاب  •

 بسته کنفرانس  •

 ( 2020 فوریه  8)  آنادولو بوسپوروس ترکیه-امینونوتور رایگان  •

 wces.info@gmail.comبرای اطالعات بیشتر   •
 
 ترکیه استانبول  به امید مالقات با شما در 

 ( اینجا کلیک کنیدگام نخست برای شروع فرایند ثبت نام )

 

 

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

 ( f ScienceWeb o  (www.propaas.eu)روندها و مسائل پیش روی علوم انسانی و اجتماعی نمایه شده در)  

 

http://www.wces.info/
http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-eng-yeni.pdf
http://www.propaas.eu/
http://www.globalcenter.info/ic-on/icon-2017_WOS.jpg
mailto:wces.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/Insode/INSODE-2020/schedConf/cfp
http://www.propaas.eu)/
http://www.propaas.eu)/
http://www.propaas.eu)/


 

 

 کنفرانس های پیشین

 ونیز ، ایتالیا – میالن ، 2019 •

 پراگ، جمهوری چک ، 2018 •

 نیس، فرانسه ، 2017 •

 مادرید، اسپانیا ،2016 •

 آتن، یونان ، 2015 •

 والتا، مالت ،  2014 •

 رم، ایتالیا،  2013 •

 بارسلونا، اسپانیا، 2012 •

 استانبول، ترکیه ، 2011 •

 ، استانبول ترکیه 2010 •

 ، کیرنیا، قبرس 2009 •

 جوایز 

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

 جایزه بهترین چکیده مقاله به نفرات اول تا سوم .  1 

 سوم جایزه بهترین پوستر مقاله به نفرات اول تا .  2 

 اند.  شرکت نموده WCESبار در کنفرانس  5که حداقل  جایزه تعهد به شرکت کنندگانی . 3

    

 موضوعات کنفرانس  

   

INSODE-2020    می باشد. برای اطالعات بیشتر به  آموزش و یادگیری های تئوریک و عملی در حوزه  شامل کلیه دانش

 http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=18  .مراجعه نمایید 

   

http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=18


 :  همکاری با 

 کوزوو شمالی  AABدانشگاه  •

 آلکاال اسپانیادانشگاه  •
 آنکارا ترکیه دانشگاه  •
 بانگکوک تایلنددانشگاه  •
 بارسلونا اسپانیادانشگاه  •
 دانشگاه خاور نزدیک قبرس  •
 دانشگاه کیرنیا قبرس  •

 : 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 Psychologists and Counsellors in Schools, (Indexed in SSCI) 

• British Journal of Educational Technology (Indexed in SSCI) 

• Asia Pacific Education Review (Indexed in SSCI) 

• Educational Technology Research and Development (Indexed in SSCI) 

• South African Journal of Psychology, (Indexed in SSCI) 

• Cypriot Journal of Educational Sciences (ERIC, Scopus) 

• )www.wjet.eu( World Journal on Educational Technology: Current Perspectives (ERIC, Scopus) 

• )  www.ijlt.euInternational Journal of Learning and Teaching( 

• ) www.cerj.euEducational Research Journal(Contemporary  

• ) www.gjgc.euGlobal Journal of Guidance and Counselling: Current Perspectives ( 

 

 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.  wces.info@gmail.com به  یا ارسال www.wces.info   ق ی طر  از  توان ی م را ها  خالصه  •
 

 

 

 ( اینجا کلیک کنیدگام نخست برای شروع فرایند ثبت نام )

 

 

 ثبت مقاالت 

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

 http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=52 

 

 

http://www.wjet.eu/
http://www.ijlt.eu/
http://www.cerj.eu/
http://www.gjgc.eu/
http://www.wces.info/
mailto:wces.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/ICSE/ICSE2020/schedConf/cfp
http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=52


 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 

 

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

 :  شتری ب  اطالعات  ی برا.  کنند یبارگذار خود   یها انه ی را در   را  پی اسکا
 http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=26 

•  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ های با اهمیت

 ثبت چکیده تمدید(  )آخرین 2020 ژانویه 26

 ثبت نسخه کامل مقاله  )تمدید(  2020فوریه  20

 پیش از موعد مهلت ثبت نام 2019دسامبر  15

 مهلت رزرو زودتر از موعد هتل  2019دسامبر  31

 کنفرانس  تاریخ 2020مارچ  فوریه 6-8

 آماده سازی جهت اتشار  2020 مارچ 1

 Web of Scienceانتشار و ثبت در  2020مارچ  20

   

    نام ثبت اطالعات 

   

http://www.globalcenter.info/wces/?page_id=26


 
 ثبت نام پیش از موعد
 تا 15 دسامبر2020

 ثبت نام پس از موعد
 بعد از 15 دسامبر2020

 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  نویسندگانحداقل یکی از  •

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

    تخفیف اعمال می شود. 

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

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

 . دی سی بنو را  مقاله شناسه

 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

 پرداخت بانکی 

  انتقال 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

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  ارسال کنید و فراموش نکنید که wces.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 

دانشگاه ایوانسرای استانبول به هتل های زیر نزدیک می باشد. این هتل ها از نظر پاکیزگی و راحتی قابل قبول بوده و با هر  

 باشد. توان مالی قابل استفاده می 

 Karaköy Topkapi, Fatih, Ayvansaray, Eminonu, Pera, Taksim,   و Sultanahmet  

 www.trivago.com ,www.hotelscombined.com ,www.hotels.com ,www.hrs.com 

   

 

mailto:wces.info@gmail.com
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:wces.info@gmail.com
https://www.globalcenter.info/payment/
https://www.globalcenter.info/payment/
http://www.trivago.com/
http://www.hotelscombined.com/
http://www.hotels.com/
http://www.hrs.com/


www.taeg.center.org 

 

 

 تماس با ما: 

  wces.info:   وبسایت
 

 wces.info@gmail.comایمیل :  

 905428566055+واتس اپ: 

http://www.taeg.center.org/
file:///C:/Users/zeyze/Desktop/web%20sitesi/ENG/wces.info
mailto:wces.info@gmail.com

