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«Мәңгілік Ел: Қазакстанның қалыптасуы мен оркендеуінің кепілі!»
тақырыбында PhD-доктаранттар, магистараиттар мен студенттер
жэне жас мамаидар арасында отетін республикалық
ғылыми-праісгикалык конференцияеының
АҚПАРАТТЫҚ ХАТЫ
Елбасы, Үлт Кошбасшысы Н.Назарбаевтың «Ұлт жоспары, 5 реформа,
100 нақты қадам» бағдарламасын, «Қазакстан-2050» даму Стратегиясын жэне
«Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазакстан Республикасы мемлекеттік
жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасының іске асырылу
жолдарын тал кылау.
Конференцияны ұйымдастырушы Жамбыл облысы экімдігініц ішкі
саясат баеқармасы, Жамбыл облысы әкІмдІгІнің Дін проблемаларын зерггеу
орталыгы, «Жаңа-Ру» жастар коалициясы» заңдьі тұлғалар бірлестігі мен
Жамбыл облыстық пікірсайыс одагы «Еркіи пікір» жастар қогамдық
бірлестігі.
I. Конференцияиын жүмыс істсу бағыттары
/ секция: «Үлт жоспары. 5 реформа. 100 пакты қадам» бағдарламасынан
туындайтын өзекті мәселелер жэне оны іске асыру жолдары;
2 секция: «Қазақстан 2050» Стратегиясында дін салаеына қатысты берілген
тапсырмаларды іске асыру жолдары жэне онда кездесетін мэселеле;
3 секция: ЕлІміздегі дәетүрлІ емес дІии ағымдармен күресу мақсатында
жастардыи діни-құкыктык сауаттылығын арттыру жолдары
4 секция: Қазақстанның тарихнамасы және деректану мәселелері,
II. Конференцияның өтетін уақыты
1. Конференция 27 қараша 2015 жылы Жамбыл облысы, Тараз қаласында
өткізіледі.
2. Ұйымдастыру комитет! материалдарды баспадан шығаруды жоспарлап
отыр. Конференцияға қатысамын деушілер үстіміздегі жылдың қараша
айының 20-шы жұлдызына дейін үйымдастыру комитетіне хабарласып
отініштерін, макала материалдарын казак немесе op и с ^ іл щ е жазбаша; жэне
унивр-ситет»»™*
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электрондық үлгісін (CD дискте) немесе zhanary201 l@mail.ru поштасына
жіберу/өткізуі кажет. Сонымен қатар, ұйымдастыру жарнасы 2000 теңге,
ғыдыми баяндамалар жинақ болып шығарылады. Банктік реквизиттер: БИН
120840002287, ИИК KZ556010161000192324, АҚ.«Қазақстан Халық Банкі»,
БИК HSBKKZKX, Кбс 18,
3. Мәтіи MS Word мәтіндік редакторымсн терілуі керек жэне 5 бегген аспауы
тиіс. Шриф: Times New Roman, кегель - 12, интервал - 1,0; азат жолдың
шегінісі - 1,0. Беттіц нараметрлері: сол жағы - 30 мм, оң жағы - 15 мм,
жоғарғы және төменгі жағы - 20 мм.
Баяндаманың тақырыбы
БАС ӘРШ ТЕРМ ЕН
ортада жазылады.
Тақырыптың астына қалың шрифтпен баяндамашының тегі, аты, әкесінің
аш , Оның астына қалың шрифтпен жетекшінің тегі, аты, экесінің аты. Оның
астына оку орынның атауы жазылуы керек. Бір жол тастап баяндаманың
мәтіні жазылады. Қолданылған әдебиеттер тізімі баяндама аякталғаннан
кейін бір жолдан еоң жазылуы керек. Әдебиеттер тізімі кем дегенде бесеу
болуы тиіс.
Ш. Конфереицияныц кортындысы
1, Конференцшшың жеңімпаздарына қазылар алкасыиың шешіміне еэйкес эр
секция бойынша 1,2,3 орындарға мақтау қағаздары мен естелік сыйлықтар
табыс етіледі.
2. Мекен-жайымыз: Тараз қаласы, Кешек батыр көш. 3 уй, 41 кабинет.
Серікбод Берікцожа - ұяяы тел.: 8 7С
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