
  نخستین همایش دانشجویی مطالعات انیمیشن

  نامه نگارش مقاالتشیوه

هاي کلیدي و اصل مقاله  اي، واژه کلمه 300-500چکیده شامل (پژوهشگران باید یک نسخه از اصل مقاله خود را  ومندان  هالقع
 به RTF/PDF اف دي اف و پی.تی.با دو فرمت آر) با کتابشناسی و ارجاعات کامل ، همراهکلمه 5000-7500پژوهشی بین -علمی
   .ارسال کنند خلیلی خانم سرکار همایش، اجرایی دبیر به student.sas.iran@gmail.com ایمیل آدرس به همایش دفتر

  .خواهد بود 1395 اردیبهشت 22 چهارشنبه تا پایان وقت اداري روزمهلت ارسال مقاالت 

این روش براي منابع در ادامه . مورد نظر است )Harvard Referencing Style( فرمت آکادمیک هاروارد ،براي نگارش مقاله
  .منابع انگلیسی هم تابع همین قوانین هستند بدیهی است که .شود داده میفارسی توضیح 

در داخل متن، ؛ به این ترتیب که استفاده شود  in-text referencingبراي مستند کردن ارجاعات از روش ارجاع درون متنی -1
نام فامیل نویسنده یا نویسندگان متن، : (د از نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم، پرانتز ارجاع درون متنی با مشخصات زیر بیایدبع

  )56: 1388بوردول و تامسون، (یا ) 24: 1375آشوري، : (مثال). شماره صفحه: سال انتشار متن

  : دنشوصورت زیر ظاهر میه ارجاع در کتابشناسی بدو همین 

  نشر مرکز: تهران) 1386- چاپ چهارم( ده مقاله: بازاندیشی زبان فارسی) 1375(وري، داریوش آش

  نشر مرکز :تهران) ترجمه فتاح محمدي( هنر سینما) 1377( تامسون،کریستین. دیوید بوردول،

شهر انتشار عنوان کتاب به ایتالیک، ) سال انتشار متن(نام فامیل نویسنده، نام : استصورت این به فرمت اصلی (
  )نام ناشر: کتاب

بدون گیومه و کوتیشن  ،»ایتالیک«عنوان کتاب، فیلم، شعر و هر اثر هنري دیگر به صورت  ،چه در متن و چه در کتابشناسی -2
  . یدآ میها پرانتز سال انتشار یا ساخت  جلوي نام آن ،در معرفی اول این آثار .شود آورده می

  )1995( داستان اسباب بازي: یا نام فیلم ،)1377(ا هنر سینم :نام کتاب :المث

 ،ابشناسی ایتالیک نمی شودچه در متن اصلی و چه در کت) پژوهشی-از یک کتاب مجموعه مقاله یا از یک ژورنال علمی(نام مقاله 
ژورنال است که  باز هم نام کتاب اصلی یا ،وردن مشخصات یک مقاله از کتاب یا ژورنالآدقت کنید که در . آید ولی در گیومه می

شود و نام ادیتور یا  سی در ابتدا ظاهر میادر کتابشن) در کتاب مجموعه مقالهمثال (نام نویسنده اصلی مقاله  .شود ایتالیک می
 . آیند کتاب یا ژورنال بعدا می) ان(رویراستا

  : مثال



  : مقاله در ژورنال علمی

  ، جهاد دانشگاهی3، شماره فصلنامه فرهنگ و هنر، »شناسی شانهارتباطات بین فرهنگی، رویکردي ن«) 1386(سجودي، فرزان 

  : مجموعه مقاالتکتاب مقاله در 

 همایش نخستین مقاالت مجموعه) سارا خلیلی: ویراستار(در » مستند انیمیشنی، شیوه بیانی تازه«) 1388(مقامی، رخساره قائم
  انتشارات دانشکده صدا و سیما: ، تهرانایران انیمیشن ملی

  مقاالت علمی پژوهشی گارشدرباره نکاتی ن

  نکات محتوایی

اي در تمایز مرز میان کالم شما و دیگران ممکن است اتهام تقلب اکادمیک  هر نوع شبهه. در استفاده از آراي دیگران دقت کنید -1
  .را به متن شما وارد کند

 – بعد از هر نقل قول مستقیم. ا کندرا از کالم دیگران جداگر نقل قول مستقیم است حتما باید داخل گیومه بیاید تا کالم شما * 

  )صفحه: نویسنده، سال(آید  پرانتز ارجاع درون متنی می –که بهتر است خیلی طوالنی نباشد

با شکل  .ها آراي کسان دیگري است که این شخص کنیدکنید حتما م بندي و نقل به مضمون می آراي دیگران را جمع اگر* 
هاي غیر مستقیم هم آوردن پرانتز ارجاع درون متنی الزم  بعد از نقل قول .دتان را از صداي دیگران جدا کنیدصداي خو ،نوشتن
  .کنید، شماره صفحه الزم نیست طور کلی صحبت میه اگر درباره تئوري خاصی از یک کتاب ب .)صفحه: نویسنده، سال(است 

هایی که از دیگران نقل به  اي مطرح کنید که از بخش سازید، آن را به گونه گویید و یا بحثی می نظریات خودتان را می زمانی که* 
  .کردید جدا باشد و این مرز براي خواننده کامال واضح باشد مضمون می

مثال متن و نویسنده را  ).Contextualization( را مشخص و معرفی کنید زمینه و بستر نقل قولوردن نقل قول، آقبل از * 
  . اي مطرح شده است گویید این نقل قول در چه زمینهمعرفی کنید و ب

اید و چه کمکی به بحث  نشان دهید چه منظوري از آوردن آن داشته. دیپس از تمام شدن نقل قول نیز آن را نامکشوف رها نکن* 
  .شما کرده است

  .دداري کنیددست نخورده و بی مقدمه داخل متن خودتان خو ،منفعالنه ،هاي طوالنی از آوردن نقل قول* 

ین یک متن اکادمیک ینقل قول براي تز! جاي آنه خاطر داشته باشید که نقل قول براي مستند کردن بحث شماست نه به ب* 
  .نیست و باید منظور از استفاده آن براي شما و خواننده مشخص باشد



ها و میلیاردها صفحه وجود  در اینترنت میلیون. براي استفاده از منابع اینترنتی باید حتی بیش از منابع مکتوب مراقب باشید -2
  .کادمیک محتاط باشیدآدر شناسایی و انتخاب منابع . مناسب پژوهش و استناد نیستند ها ه آنهمکه واضح است و دارد 

  : براي ارجاع درون متنی و فهرست منایع اینترنتی

  .الزم است همان فرمت پرانتز ارجاع درون متنی ،سال دارد اگر متن نویسنده و* 

  .اگر متن نویسنده یا سال ندارد، باید نام وبسایت در همان پرانتز بیاید* 

  . کامل و تاریخ دسترسی به وبسایت را بیاورید  URLدر هر دو حالت در فهرست منابع اینترنتی آدرس اینترتی* 

هم براي توضیحات جانبی  هاي غیر فارسی و شهم براي آوردن بخ) نویس و نه پی(استفاده از پانویس ، براي مقاله همایش فعلی -3
  . شود توصیه می - که جایشان در متن اصلی نیست-

هاي مورد استفاده براي  و روش ءاالت پژوهشی، اهداف و اهمیت، آراؤشرح مسئله، س(در چکیده باید نکات اصلی پژوهش  -4
در مقدمه مقاله همین نکات با دقت و . ر اما دقیق بیایندبه شکل مختص) ها هاي مورد مطالعه و یافته پژوهش یا متدولوژي، نمونه

  . شرح بیشتر باید بتوانند به توصیف ساختار مقاله و پژوهش کمک کنند

ترین،  به سرراستبا زبانی پاکیزه و باید . نگارانه تفاوت دارد هاي ادبی، انشایی و روزنامه با سبک ،سبک نگارش مقاالت علمی -5
هاي  و سبک استفاده از صناعات ادبی از .در جمالت کوتاه و به فارسی روان منظور را برسانید ،ن روشتری روشنترین و  دقیق

  . اي بپرهیزید سلیقه انتقادآمیز یا  هاي شخصی و لحن تحسین قضاوت ،شاعرانه

  شکلی نکات

  .هاي اصلی و فرعی متن استفاده شود ها فقط براي عنوان فونت )bold(از اشکال سیاه  -1

فقط در اولین . باید بدون ایتالیک یا سیاه شدن بیاید...) هنرمندان غیر ایرانی، دانشمندان و نویسندگان و (نام افراد خاص  -2
  . ها در پانویس بیاید بالفاصله دیکته اصلی نام آن ،معرفی

معادل یابی شوند، مگر در موارد  ه وها و آثار هنري غیر فارسی باید به فارسی استاندارد ترجم ها، کتابتا جاي ممکن نام فیلم -3
دیکته  ،در اولین معرفی). باید به همین شکل بیاید باشد قابل ترجمه نخواهد بود و  XL8مثال اگر نام فیلمی (قابل ترجمه  غیر

  .ها در پانویس آورده شود اصلی نام آن

  .بپیوندید و پاراگراف بسازیدهم ه جمالت تک را ب .شودنوشته می » واحد پاراگراف«در نوشتار آکادمیک  -4

  . شود که با خط کرسی فارسی همخوانی دارداستفاده می «» از عالمت گیومه"  " در زبان فارسی به جاي عالمت کوتیشن -5

  .ها است و نه قبل از آنفاصله الزم  ،گیومه بسته و باز یاو بیرون پرانتز بسته و باز ، پس از نقطه، ویرگول، عالمت نقل قول - 6


