
 شیوه نامه نگارش مقاالت پژوهشی برای دومین همایش ملی مطالعات فیلم کوتاه

 

 .کلمه( معذور است ۶۵۰۰صفحه ) ۲۰از  شیمقاالت ب رشیاز پذ همایش  -1

 .داردیخود محفوظ م یمقاالت را برا یراستاریو زیقبول و ن ایحق رد  همایش -۲

 :باشد ریز یهابخش یدارا دیمقاالت ارسال شده با -3

سالف صفحه اول: عنوان کامل مقاله به فار س سندگانینام نو ؛یسیو انگل ی.   سندهی)نام نو یسیو انگل یبه فار

شود(؛ رتبه علمعهده شخص  ستاره م سه متناظر هر یدار مکاتبات با  س س سندگانیاز نو کیو نام مؤ و  یبه فار

 .(یکی)پست الکترون نگارامیپ یدار مکاتبات شامل نشانعهده سندهیکامل نو ینشان ؛یسیانگل

سب صفحه دوم: عنوان کامل مقاله به فار س دهیچک ؛ی.  سئله مقاله(؛  3۰۰)حداکثر  یفار کلمه با ذکر هدف و م

کلمه مطابق  3۰۰)حداکثر  یسیانگل دهیچک ؛یسی)حداکثر پنج کلمه(؛ عنوان کامل مقاله به انگل یدیکل یهاواژه

 .)حداکثر پنج کلمه( یسیانگل یدیکل یها(؛ واژهیفارس دهیبا چک

صفحات بعدج شامل مقدمه )تعری.  سش فی:  سئله، پر ضوع و م ضمو (؛ بدنة قیتحق کردیروش و رو ها،هیها، فر

 .می(؛ فهرست منابع؛ ضمایمقاله )بحث و بررس

 تیشررده باشررد و رعا میتنظ یاسرراد دسررتور خط فرهنگسررتان زبان و ادب فارسررالخط مقاله بر: رسررم1 تبصررر 

 .است یالزام پیدر تا فاصلهمین

 .ها باشدآن یکامل در انتهاپانوشت  از،یعنوان و درصورت ن یدارا دیها باها و شکل: جدول۲ تبصر 

صر  سام نی: معادل الت3 تب صطالحات و ن یا ض زیو ا ضاف حاتیتو ستفاده برابر یا شماره و ا در  بارنیاول یحسب 

 .آورده شود نوشتیپ

صر  شود. در مورد  ،یپرانتز )نام خانوادگ نیدر متن مقاله ب : ارجاعات۴ تب شته  صفحات( نو صفحه/  شمار   سال: 

سریمنابع غ س ،یفار شود. نقل یمانند منابع فار ستق یهاقولعمل  صورت جدا از متن با از چهل واژه به شیب میم

 .شود ج( در1۲( از طرف راست )با قلم شمار  متریسانتمی)ن یتورفتگ

مقاالت، شعرها »( و نام 11و مورب )قلم شمار   اهیصورت سها و نام مجالت در داخل متن به: نام کتاب۵ تبصر 

 .ردیقرار گ ومهیداخل گ« کوتاه یهاو داستان



 :نگارش منابع وةیش -۴

و نام (. نام 11قلم شرررمار   اه،یانتشرررار(. نام کتاب )با حروف مورب و سررر خینام )تار ،ی. کتاب: نام خانوادگالف

 .مترجم. جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر یخانوادگ

)با حروف مورب و  یکیالکترون ةینام مجله و نام نشر«. نام مقاله»نام )سال انتشار مقاله(.  ،ی. مقاله: نام خانوادگب

 .تیمراجعه به سا خی(. دوره. تار11قلم شمار   اه،یس

 رعایت شود.ج. در مورد منابع التین نیز همین دستورالعمل 

 :مقاالت پینحوة تا -۵

ستفاده از قلم ب مقاله شمار  صفحه در متن در پا می( تنظ11 مزیاز تا نی)در مقاالت الت 1۲ی نازنینبا ا  نییشود. 

صلة م شود. فا صفحه درج  صاو متریسانت۵/1سطور  انیهر  شد. ت صو تیفی، با کJpegدر فرمت  دیبا ریبا  یریت

dpi 3۰۰  ایو ppi 3۰۰ باشد. قیفرستاده شود و خوانا، روشن و دق 


