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 کشور سراسر زرتشتیان علمی همایش جدهمینه

 

 

 



 

 

 نوشتار اصلی توضیحات بخش ارائه 

امسال تغییراتی را در بخش اصلی نوشتار همایش علمی زرتشتیان سراسر    در نظر داریم

حل برای معضالت  کشور، ایجاد نماییم. در این راستا قرار است تا به بررسی و ارائه راه

 جوانان و به خصوص جوانان زرتشتی، بپردازیم. 

پژوهشی با تعداد نفره و یا به صورت یک تیم  تواند به صورت یکشرکت در این بخش می

را به صورت مقاله   شدهیافته  در نهایت، معضالت و راهکارهای.  نفرات دلخواه انجام شود

 گذاشت. به ارائه خواهیمدر روزهای اصلی همایش علمی، 

شرکت در بخش اصلی، موضوع و تعداد نفرات تیم پژوهشی خود را  برای    توانندافراد می

موضوع د اما  ن القمند به شرکت در این بخش هستع  د. همچنین در صورتی کهنمشخص کن

 که در این جلسه بهدشد  برگزار خواهیابی  ایده، یک جلسه  ایشان، برای  دنی ندارصمشخ

توسط یک  نیز  شود و  چندین معضل که از جوانان زرتشتی پرسیده شده، ارائه می  هاآن

 استاد راهنما، مسیر راه و چارچوب ارائه مقاله مشخص خواهدشد.

ماهمچنین   پیشنهادی  موضوعات  و  معضالت  از  می  برخی  زیر  شرح  به  که ،  باشد 

 د.نها را برای تحقیق و ارائه خود انتخاب کنیکی از آن ندتوان می کنندگانشرکت

«، »افزایش افسردگی و خودکشی سربازی»تواند شامل موضوعاتی مانند:  این معضالت می 

 باشد.   دیگر، و یا هر موضوع انتخابی  زرتشتی«جوانان«، »استخدام جوانان 

 

 

 



 

 

  کنندگان عالوه بر موضتوعات مررح شتده راجب به هر موضتوع دیگری گفتنی استت شترکت

برای شترکت در این   .توانند به ارائه مقاله بپردازندمی معضتالت جوانان زرتشتتیدر قالب 

که در آن  بخش جنبی برخالفنویستی الزامی استت.  بخش رعایت اصتول و موازین مقاله

ارزا با  تر و هماهمیت باشتتد، در بخش اصتتلی، نگارا مقاله بستتیار باتاکید بر ارائه می

 .باشدی ارائه مینحوه

 

در صتورت عالقمندی برای شترکت در این بخش، نام و نام خانوادگی و شتماره خود را به  

 ( اطالع دهید. kdz_id@)دی کانون دانشجویان زرتشتی آی

 توجه

 کنندگان در بخش اصتلی باید در تاری  های مقرر اقدام به ارستال طرحشترکت ✓

 .ی اصلی خود کننداولیه و سپس مقاله

 چیست و چگونه باید باشد؟  «طرح اولیه»

کنندگان بخش اصتلی دریافت میماه قبل از همایش، از شترکت یکطرح اولیه در حدود 

 کنندگانمبحث یا مباحثی که قرار است شرکتای از طرح اولیه باید شامل خالصه.ودش

 در بخش اصتلی(ی ارستالی نهایی خود در روز ارائه مررح کنند و یا قرار استت در مقاله

 .مررح کنند، باشد)

 :زیر توجه داشت در زمان ارسال طرح اولیه باید به نکات

 .در روز اجرا باشد تمامی موضوعات مورد بحثطرح باید شامل ( ۱

 .کلمه باشد  ۱۰۰۰تا  ۲۰۰طرح باید بین ( ۲



 

 

 .ذکر عنوانی دقیق و متناسب با متن هم برای طرح اولیه و هم ارائه الزامی است( ۳ 

 های ارسال طرح اولیه و مقاالت اصلیبندیزمان

 بهمن ۱۰ مهلت ارسال طرح اولیه

 بهمن ۱۵ مهلت ارسال کامل مقاالت 

 

کننتدگتان و همراه داشتتتتن کتارت واکستتتینتاستتتیون برای شتتترکتت استتتتالزم بته ذکر  

 بازدیدکنندگان این بخش الزامی است. 

 زرتشتی دانشجویان کانون


