


ISLS her iki yılda bir gerçekleşen iki farklı kon-
feransa sponsorluk yapmaktadır. Uluslararası 
Öğrenme Bilimleri Konferansı (ICLS) her çift-yıl-
da bir gerçekleştirilirken, Uluslararası Bilgisayar 
Destekli İşbirlikli Öğrenme Konferansı (CSCL) 
her tek-yılda bir gerçekleştirilmektedir. Her iki 
konferansa gönderilen çalışmalar, bağımsız 
akran değerlendirmesinden geçmekte ve elek-
tronik bildiri olarak yayınlanmaktadır.

Bir konu hakkında bilgi edinmek, belirli bir 
yöntem konusunda bilgi ve becerilerini 
geliştirmek veya öğrenme bilimleri araştırma 
ve uygulama alanında gelişmekte olan bir 
temaya katkıda bulunmak isteyen üyelere bir 
dizi konferans öncesi çalıştaylar sunulmaktadır.

ISLS, üyelerinin akranlarından ve kıdemli 
araştırmacılardan kariyer ve mesleki destek al-
abileceği, yıllık, Erken ve Kariyer Ortası 
çalıştayları yürütmektedir. ISLS ayrıca son sınıf 
doktora öğrencileri için Doktora Kurulu yürüt-
mektedir.

Çalıştaydaki etkinlikler, dergi editörlerinden 
öneriler, araştırma ajandasının nasıl oluşturu-
lacağına dair etkinlikler, kadro alma ve terfi 
önerileri ve ögrenme bilimlerindeki popüler 
konuları içermektedir. Üye olduğunuzda, ne 
zaman ve nasıl başvurabileceğinize dair 
duyurular size ulaştırılacaktır.
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Öğrenme Bilimlerindeki Akademik Pro-
gramlar Ağı (NAPLeS) 30 ülkedeki Ögrenme 
Bilimleri doktora ve yüksek lisans program-
larının oluşturduğu bir ağdır. NAPLeS, 
öğrenme bilimleri lider uzmanları tarafından 
hazırlanan, konu belirleme öğretim izlenceleri 
ve web seminer serilerini sunmaktadır. 

Lütfen ilgili bağlantıyı ziyaret ediniz:
http://isls-naples.psy.lmu.de

ISLS üyeleri ayrıca, kardeş topluluklar tarafın-
dan finanse edilen aşağıdaki konferanslarda 
sunum yapmaktadırlar:

・American Educational Research Association
・American Anthropological Association
・Association for Computing Machinery 
・European Association for Learning and 
  Instruction
・Learning Analytics and Knowledge
・National Association of Research in Science    
  Teaching
・National Council of Teachers in Mathematics

Topluluk etki faktörü yüksek iki araştırma der-
gisine sponsorluk yapmaktadır. ISLS üyeliği bu 
dergilere indirimli abonelik sunmaktadir. ISLS 
üyeliği şimdi de her iki ISLS dergisine ücretsiz 
elektronik erişim sunmaktadır.

Journal of the Learning Sciences  
Mevcut SSCI 5-yıllık etki faktörü: 4.023 

International Journal of Computer-
Supported Collaborative Learning
Mevcut SSCI 5-yıllık etki faktörü: 2.788

Destek Konferanslar Kaynaklar
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