وزارت ورزش و جوانان
مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی

فراخوان
كنگره علمی «مسائل اجتماعی جوانان»
محورها:
 )1سیاستگذاری و مدیریت راهبردی امور جوانان
 )2اشتغال و مهارتآموزی
 )3بهداشت و سالمت
 )4آموزش و آینده تحصیلی
 )5رفاه و تأمین اجتماعی
 )6ازدواج
 )7سرمایه اجتماعی
 )8حقوق و مشاركتهای اجتماعی و سیاسی
 )9آسیبهای اجتماعی
 )11اوقات فراغت
 )11رسانه و فضای مجازی
 )12هویت
 )13فرهنگ جوانان و گروههای مرجع
 )14مسائل گروههای خاص جوانان

دبیرخانه علمی كنگره:
مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان
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زمان برگزاری :بهمن ماه 9317
مکان برگزاری :یزد  -اداره كل ورزش و جوانان یزد
چارچوب ارائه خالصه مبسوط مقاالت:
عنوان مقاله باید رسا و حتیالمقدور کوتاه باشد.
پس از عنوان مقاله با یک سطر فاصله ،نام و نام خانوادگی پژوهشگر یا پژوهشگران به ترتیب نویسندگان اصلی و همراه رتبه
علمی و یا اجرایی و آدرس مختصر و ذکر تلفن و تلفن همراه و آدرس الکترونیکی الزم است.
خالصه مبسوط مقاله بایستی به زبان فارسی حدود  3صفحه ( A4حداکثر  4صفحه) ،با حاشیه  2.2سانتی متر ،فاصله سطر 8.0
و قلم  14 B lotusتوسط نرم افزار  2887 Wordیا 2813
عنوان مقاله وسط چین با قلم  B Titr 12تایپ شده باشد.
نام و نشانی نویسندگان با قلم  B Titr18تایپ شده باشد.
متن مقاله با قلم  B lotus14تایپ شده باشد.
بخشهای مختلف شامل :مقدمه ،روش کار ،نتایج ،بحث و نتیجهگیری ،مراجع و منابع اصلی (به روش  )APAمیباشد.
اسامی داخل متن همه فارسی باشد؛ درصورت مشاهده موارد التین به فارسی برگردانده شود.
واژهها یا معادلهای التین به صورت زیرنویس نوشته شود.
مسئولیت علمی و محتوایی مقاله بر عهده نویسنده (نویسندگان) است .

پذیرش مقاالت:
مقاالت دریافتی پس از بررسی در كمیته علمی كنگره ،در دو سطح سخنرانی و یا ارائه پوستر ،قابل بهرهبرداری خواهد بود.
مهلت ارسال فایل و خالصه مبسوط مقاله به دبیرخانه  33 :آبانماه 9317
مهلت ارسال فایل و نسخه نهایی مقاله به دبیرخانه  33 :آذرماه 9317
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