در رابطه با پیشنهادات
نهمین کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی
 27و  29نوامبر  ،دانشگاه اسپینزا  ،رم  ،ایتالیا
• مقاالت منتخب در مجالت پشتیبانی یا دیگر منتشر می شوند :شفاف سازی آنالیز و اسکوپوس
• مقاالت کامل باقی مانده پذیرفته شده تحت عنوان "روندها و موضوعات جدید در علوم انسانی و
علوم اجتماعی" (نمایه شده در وب علوم  ،منتشر می شوند و همچنین به فهرست مقاالت کنفرانس
تحلیلی ارسال می شوند – استناد به مقاله وزارت علوم برای ارزیابی برای درج در لیست برای
کسب اطالعات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید ...
• عالوه بر این  ،سخنرانان برجسته برجسته و مشهور بین المللی که در این زمینه مشهور هستند ،
در 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.
• می توانید مقاله خود را به زبان عربی در سالن های جداگانه ارائه دهید.
• جوایز بهترین مقاالت و پوسترها
• گواهی مشارکت

• گواهی ارائه

• ورود به همه کارگاه ها • کتاب خالصه آنالین
پروفسور دکتر طالی بوزکورت  ،دانشگاه ایوانسارای استانبول  ،رئیس گروه روانشناسی
رئیس برنامه PSYSOC-2020
جوایز
در زیر جوایز اهدا می شود .اطالعات بیشتر را می توان در وب سایت یافت.
 .1جوایز بهترین جایزه اول  ،دوم و سوم چکیده
 .2بهترین جوایز پوستر اول  ،دوم و سوم
 .3جایزه وفاداری برای شرکت کنندگان حداقل در  5جلسه در کنفرانس های PSYSOC.
متن کامل PSYSOCدر مجله منتشر می شود که در وب علوم نشان داده شده است
کنفرانس های اخیر
• هشتمین کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی  ،دانشگاه ایوانسرای  ،استانبول  ،ترکیه
• هفتمین کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی  ،Universidad de Alcala ،مادرید ،
اسپانیا
• ششمین کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی  ،دانشگاه بارسلونا  ،بارسلونا – اسپانیا
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• پنجمین کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی  ،Hammamet ،تونس
• چهارمین کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی  ،روم  ،ایتالیا
• سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی  ،افسس  ،ترکیه
• دومین کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی  ،بروکسل  ،بلژیک
• اولین کنفرانس جهانی روانشناسی و جامعه شناسی  ،آنتالیا  ،ترکیه
درهمکاری با
• دانشگاه بارسلون  ،اسپانیا • دانشگاه ساپینزا  ،ایتالیا
• دانشگاه متروپولیتن منچستر  ،انگلیس • دانشگاه پرتوریا  ،آفریقای جنوبی
• دانشگاه جان هاپکینز  ،ایاالت متحده • دانشگاه خاور نزدیک قبرس
• انجمن جهانی آموزش ویژه و خدمات روانشناختی
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.
• مجله روانشناسی کاربردی (نمایه شده در )SSCI
• مجله روانشناسی انگلیس (نمایه شده در )SSCI
• مجله روانشناسی رشد انگلیس (نمایه شده در )SSCI
• مجله روانشناسی سالمت انگلیس (نمایه شده در )SSCI
• مجله کار و استرس (نمایه شده در )SSCI
• مجله راهنمایی و مشاوره استرالیا (نمایه شده در )SSCI
• مجله روانشناسی آفریقای جنوبی ( ،نمایه شده در )SSCI
• مطالعات مربوط به قومی پزشکی ()Scopus
• مجله جهانی تحقیقات روانشناسی

• مجله جهانی مشاوره و راهنمایی

• مجله جهانی جامعه شناسی
انواع ارسال
همه ارسال ها تحت یک فرآیند بررسی همساالن قرار می گیرند.
• مقاالت کامل و کوتاه • مقاالت بازتاب
• پوستر  /تظاهرات • نمایشگاه ها • آموزش • پانل
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• کارگاه • ارائه مجازی

• ارائه محصوالت  /خدمات

موضوعات
مباحث ارسال روانشناسی
• رفتارهای حیوانات • فرآیندهای حسی و حرکتی
• توجه و درک • موضوعات اجتماعی و سیاسی در روانشناسی
• روانشناسی بالینی • روانشناسی اجتماعی
• روانشناسی شناختی و علوم اعصاب • روانشناسی ورزشی
• روانشناسی جامعه • تست و آزمایش
• روانشناسی فرهنگی • تئوری روانشناسی
• روانشناسی رشد • تفکر  ،حل مسئله و تصمیم گیری
• روانشناسی فاجعه  ،بحران و تروما • مباحث مربوط به ارسال پیشنهادهای جامعه شناسی
• روانشناسی آموزشی • کودک  ،جوان و سالمند
• احساسات و انگیزه • ارتباط و هنر
• روانشناسی محیط • فرهنگ و تغییر
• روانشناسی سالمت • انحراف و کنترل اجتماعی
• تاریخ روانشناسی • اقتصاد و توسعه
• روانشناسی صنعتی  /سازمانی • آموزش و پرورش
• زبان  ،خواندن و ارتباطات • روابط قومی  ،حقوق بشر و خیر جمعی
• یادگیری و حافظه • جنسیت و حقوق بشر
• مسائل مربوط به لزبین  ،همجنسگرا  ،دوجنسگرا  ،هویت  ،تصویر و انسجام اجتماعی
• روانشناسی طول عمر • بومی سازی و جهانی سازی
• صلح و تعارض  ،حقوق بشر و روانشناسی • سازمان ها  ،حرفه ها و کار
• شخصیت و تفاوت های فردی • جامعه شناسی سیاسی و مسائل حقوق
• مسائل حرفه ای در روانشناسی • امنیت اجتماعی و بهداشت عمومی
• روانشناسی و حقوق • جامعه شناسی ازدواج و خانواده
• روشها و تفسیرهای تحقیق کیفی • جامعه شناسی جمعیت و مهاجرت
• روشها و آمارهای کمی تحقیق • جامعه شناسی دین  ،رفتار جمعی و حرکات اجتماعی
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• روانشناسی خطر و ایمنی  ،شامل .روانشناسی ترافیک • مطالعات نظری  ،تطبیقی و تاریخی
ارائه انتزاعی
• خالصه ها می توانند یک صفحه باشند ( 500-300کلمه).
• 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.
• خالصه ها باید شامل نام نویسندگان  ،نام خانوادگی  ،افراد وابسته  ،بخش ها  ،آدرس های ایمیل و
شماره تلفن ها باشد.
اینجا را کلیک کنید تا مواردی را برای این همایش ارسال کنید
چاپ مقاله کامل
لطفا ً برای تهیه مقاله کامل روی پیوند کلیک کنیدhttp://globalcenter.info/psysoc/ :

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:
پرداخت بانکی
• اگر ترجیح می دهید هزینه ثبت نام خود را از طریق بانک انجام دهید  ،لطفا ً برای اطالعات
پرداخت مبلغ انتقال بانکی اینجا را کلیک کنیدhttp://www.globalcenter.info/akbank.pdf .
• هنگامی که پرداخت خود را انجام می دهید  ،لطفا ً اسناد را از بانک خود بارگیری کرده و به آدرس
ایمیل کنگره psysoc.register@gmail.com ،ارسال کنید و همچنین نوشتن شناسنامه را فراموش
نکنید.
پرداخت کارت اعتباری
• اگر ترجیح می دهید هزینه ثبت نام خود را با کارت اعتباری انجام دهید  ،لطفا ً برای پرداخت کارت
اعتباری اینجا کلیک کنید
مخاطب
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www.psysoc.net :وب
psysoc.register@gmail.com :پست الکترونیکی
905428566055+ :واتساپ
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