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هفتمین کنفرانس روانشناسی مشاوره و راهنمایی
فراخوان پروپوزال
تا به حال بیش از  331چکیده مماله توسط نویسندگان از  31کشور مختلف ارائه شده است .شما میبایستی
چکیده مماله ویا مماله کامل را تا مارس 6134ارائه دهید .به امید دیدار شما در هتل  Pine Bayوالع در
کوش آداسی ،ازمیر – ترکیه در روزهای  62تا  11ماه آوریل .6134-
هفتمین کنفرانس جهانی در روانشناسی ،مشاوره و راهنمایی در روزهای  62تا  11ماه آوریل 6134
در هتل  Pine Bayوالع در کوش آداسی ،ازمیر – ترکیه
or www.globalcenter.info/wcpcg/www.wcpcg.org
همکاران عزیز
تاریخ ممرر برای چکیده ارسالی ششم اسفند( 6134 ،آخرین فرصت) می باشد.
چاپ خواهد شد SSCI Indexed Supporting.مماالت برگزیده شده حدودا  31تا  21مماله
درنشریات
بمیه مماالت پذیرفته شده توسط ناشران مهم بین المللی با شرط توافك و همچنین در نمایه مجموعه مماالت
تامسون رویترز SCOPUS, EBSCO, and Thomson Reuters Conference
)Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science
برای گنجاندن در لیست چاپ مورد ارزیابی لرار خواهند گرفت.
عالوه بر این سخنرانان برجسته بین المللی در این رشته ها به ایراد سخنرانی در کنفرانس خواهند
پرداخت.
شام  Galaدر بیست و نهم مارس  6134خواهد بود.
کتابچه چکیده مماالت به صورت انالین خوا هد بود.
کتابچه برنامه
•الامت ( All inclusiveصبحانه بوفه باز ،ناهار ،شام وهمه نوع نوشیدنی غیر الکلی و الکلی) از
 31یورو شروع می شود.
گشت رایگان منطمه تاریخی افسوس در تاریخ سی ام آوریل خواهد بود.
چکیده مماالت می بایستی به زبان انگلیسی نوشته شده و به شکل فایل ضمیمه ای به آدرس ایمیل زیر
فرستاده شود.
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برای ارایه چکیده مماله به کنفرانس این جا را کلیک کنید.
امیدواریم که شما را در آنتالیا ببینیم.
پورفوسور دکتر  TulayBozKurtریس کنفرانس
کنفرانس های لبلی
کنفرانس  6133در آنتالیای ترکیه
کنفرانس  6132در Dubrovnik, Croatia
کنفرانس  6131در دانشگاه کوتلور استانبول ترکیه
کنفرانس  6136در هتل سورملی افس ازمیر ترکیه
کنفرانس  6133در هتل  Cesar Temple Hotelآنتالیای ترکیه
کنفرانس  6131در هتل Majesty Mirage Hotelآنتالیای ترکیه
همه طرح های پیشنهادی در معرض ارزیابی دو داور لرار می گیرند .مماالت برگزیده کنفرانس
چاپ مماله کامل در ژورنال علوم رفتاری و اجتماعی انجام می

گیرد.

با همکاری
داًؽگاٍ شاگسب
داًؽگاٍ Near East
داًؽگاٍ کیسًیا
اًجوي علْم آهْشؼی قثسض
اًجوي تحقیقات آهْشؼی ازّپا
اًجوي خدهات زّاًؽٌاظی ّ آهْشغ ُای ّیژٍ
اًجوي علْم اًعاًی ،علْم پایَ ،طثیعت ،آهْشغ ّ
تکٌْلْژی
ارسال چکیده
 چکیدٍ هقاالت تایعتی دز یک صفحَ تاؼد ّ اش 051-051
صفحَ تجاّش ًکٌد.
 چکیدٍ تاید ؼاهل تیاى هعالَُ ،دف تحقیق ،ؼیٍْ
پژُّػ ،یافتَ ُا ّ ًتایجُ ّ ،وچٌیي ًتیجَ گیسی ّ
تْصیَ ُا تاؼد.
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 اگس هقالَ ؼوا ٌُْش تکویل ًؽدٍ اظت ،هیتْاًید
ِئَ دُید.
پیؽٌِادٍ تحقیق خْد زا ازا
 چکیدٍ تاید دزتسگیسًدٍ ًام ّ ًام خاًْادگی
ًْیعٌدًٍ ،ام داًؽگاٍ هستْطَ ،گسٍّ ،آدزض
زایاًاهَ ( ّ )emailؼوازٍ تلفي هحقق تاؼد.

برای ارسال چکیده به این کنفرانس،اینجاراکلیک کنید.
 چکیدٍ ُا هیتْاًٌد اش طسیق ظایت  ّ www.wcpcg.orgیا
تَ ایویل wcpcg.info@gmail.comازظال ؼْد.
ارسال کامل مقاالت
تسای دظتسظی تَ فسهت ًگازغ کاهل هقالَ  ،لیٌک شیس زا
کلیک ًوایید.

شرکت در کنفرانس
 ؼوا هیتْاًید تا ازائَ هقالَ ،پْظتس ّ ،یا ؼسکت
دز پاًل ّ کازگاٍ دز ایي کٌفساًط حضْز داؼتَ
تاؼید.
 ؼسکت کٌٌدگاًی کَ تَ صْزتی حضْزی ًویتْاًٌد دز
کٌفساًط ؼسکت کٌٌد ،هیتْاًٌد هقاالت خْد زا تَ
صْزت هجاشی ازائَ ًوایٌد .ایي دظتَ اش ؼسکت
کٌٌدگاى هیثایعت اظکایپ ( )skypeزا دز ظیعتن خْد
ًصة کٌٌد .تسای اطالعات تیؽتس تَ
http://www.wcpcg.org/virtual.htmمراجعه کنید.

مهلت ها و تاریخ های مهم کنفرانس
اخسیي هِلت ازظال چکیدٍ
ازظال کاهل هقالَ
ثثت ًام شّد ٌُگام
زشزّ شّد ٌُگام ُتل
تازیخ تسگصازی کٌفساًط

 01اظفٌد 0931
 3فسّزدیي 0935
 3فسّزدیي 0935
 3فسّزدیي 0935
 3لغایت  00ازدیثِؽت 0935

*پس ازارسال مماله،طی دوروزنویسندگان ازنتیجه مطلع خواهند شد.
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** 6روزپس ازتاریخ ارسال کامل مقاله،نتیجه به اطالع نویسندگان خواهدرسید.

آب و هوا
دز افط تاتعتاًِا گسم ّ شهعتاًِا هعتدل ّ تازاًی اظت.
تقسیثا  911زّش اش ظال آفتاتی اظت ّ ؼٌا اش اتتدای
هاٍ آّزیل (اّاظط فسّزدیي هاٍ) تا اًتِای هاٍ ًْاهثس
(اّاظط آذز هاٍ) اهکاًپریس اظت .دز طْل زّش هیاًگیي
دها دز افط دز اًتِای ًْاهثس تَ تستیة تَ تیؽیٌَ ّ
کویٌَ  02.0 ّ 02دزجَ ظلعیْض هیسظد.

سفروویزا
 پسّاشُای هعتقین ّ هٌظن تَ اشهیس اش تواهی
کؽْزُای جِاى دز هاٍ آّزیل اهکاًپریس اظت.
اظاهی ؼسکت ُای پسّاشی هستثط اش طسیق ّتعایت
 (ADB)International Adnan Menderes Izmir Airportلابلدسترسمیباشد .شهروندان
برخی از کشورها برای سفر به ترکیه نیازمند ویزا خواهند بود که به راحتی و مستمیما از طریك
اداره مهاجرت مستمر در فرودگاه امکانپذیر خواهد بود .برای دریافت اطالعات مربوط به ویزا
به سایت وزارت امور خارجه ترکیه به آدرس http://www.konsolosluk.gov.trمراجعه
کنید.

 خدمات ترانسفر فرودگاهی کم هزینه از فرودگاه بین المللی ادنان مندر ازمیر –هتل
سورملی افس -لابل استفاده می باشد.

شهر باستانی افس
شهر افس از ابتدا به عنوان بندرو مرکز تجاری-بازرگانی مهمی مطرح بوده است .به علت
مولعیت استراتژیک در دوران باستان همواره نمش مهمی را ایفا کرده است .شهر افس در دره
حاصلخیزی والع شده است .افس مرکز تجاری و مرکز مذهبی اولیه مسیحیت در جهان باستان
بوده است و امروزه مرکز توریستی مهمی در ترکیه به شمار میرود .شهر باستانی افس در
سلجوق والع شده که شهری کوچک در فاصله  91کیلومتری کوش آداسی میباشد.
 پاپ بندیکت شانزدهم مراسم عشاء ربانی را در خانه مریم ممدس در افس نزدیک سلجوق-
ازمیر ترکیه در تاریخ  03نوامبر  0111همانند پائول ششم و جان پائول دوم برگزار کرد.
پاپ بندیکت شانزدهم سومین پاپی است که زائر خانه مریم ممدس در شهر سلجوق استان
اژه شده است.پاپ پائول ششم و پاپ جان دوم دو پاپ دیگری هستند که به عنوان زائر از
کلیسای مریم ممدس بازدید کردند.
 بیل کلینتون رییس جمهور ایاالت متحده به همراه خانواده اش در  02نوامبر  0119از
افس بازدید کردند.
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برای اطالعات بیشتر به سایت رسمی کنفرانس به آدرس زیر مراجعه کنید:
or www.globalcenter.info/wcpcg/www.wcpcg.org

جهت دسترسی به کنفرانس های بین المللی و چاپ رایگان مماالت لطفا به
وبسایت  www.awer-center.orgمراجعه کنید.
لطفا به این ایمیل پاسخ ندهید چرا که صرفا جهت ارسال میباشد.
از بابت ارسال های ناخواسته متعدد پوزش میطلبیم .لطفا به دانشجویان و
همکاران عالله مند اطالع رسانی فرمایید.
تماس با ما
ایمیل:

wcpcg.info@gmail.com

تلفن+905338366993 :
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