
ایط پذیرش مقاالت �ش
مقــاالت باید نتایــج فعالیتهــای پژوهشــی اصیــل و نــو و فعالیتهــای كاربــردی مفیــد و موثر پژوهشــی در 

حــوزه مورد بررســی باشــد. 
همایــش بــه زبــان فارســی، بــا رعایــت اصــول و آییــن نــگارش ایــن زبــان، منتشــر میشــود. زبــان همــه 

مقــاالت، فارســی و دارای عنــوان و چكیــده انگلیســی باشــند.
چكیده و اصل مقاالت باید به آدرس زیر ارسال شود:

 IllustrationWeekConference@gmail.com 
راهنمای نگارش مقاالت

نویســندگان مقــاالت ملــزم بــه رعایــت برخــی از اصــول كلــی در چارچــوب مقالــه خــود، بــه قــرار زیــر 
اســت:

ــخصات  ــه مش ــای صفح ــب دارای بخش ه ــه ترتی ــی ب ــاختار علمی-پژوهش ــد دارای س ــا بای مقاله ه
ــع باشــد.  ــی نوشــت و مناب ــری، پ ــه، نتیجه گی ــه مقال ــق، بدن ــه، روش تحقی ــده، مقدم نویســنده، چكی
متــن مقالــه )بــا فونت: فارســی B-Nazanin ســایز 12 و انگلیســی Times New Roman ســایز 11 
حداكثــر 18 صفحــه )بــا تمــام اطالعــات: عكــس،  متــن، نقشــه و كلیــه تصاویــر( یــک رو )هــر صفحــه 

32 ســطر( تنظیــم گردد.
منابــع بــه شــكل ارجــاع درون متنــی در متــن مقالــه درج شــود: )نــام خانوادگی نویســنده،  ســال انتشــار: 

) صفحه
منابع در فهرست منابع پایان مقاله به صورت زیر درج شود:

ــام  ــد. ن ــاب. جل ــوان كت ــام نویســنده. )ســال انتشــار(. عن ــام خانوادگــی نویســنده، ن ــف. كتاب هــا:  ن ال
مترجــم یــا مصحــح. محــل انتشــار: نــام ناشــر.

ب. مقاله هــا: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. )ســال انتشــار(. عنــوان مقالــه. نــام مجله. شــماره 
مجلــه. شــماره صفحه  هــای مقالــه در مجلــه.

ج. ســند اینترنتــی: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. )تاریــخ(. عنــوان ســند. از آدرس اینترنتــی به 
طــور كامــل. بازیابــی شــده در تاریــخ.

هیأت علمی همایش در رد یا قبول مقاالت دریافت شده آزاد است.
مقاالتــی صرفــا در ایــن همایــش مــورد داوری قــرار میگیرنــد كــه تــا كنــون در هیــچ مجلۀ علمــی داخلی 

یــا خارجــی در نوبــت چــاپ نبــوده و یــا به چاپ نرســیده باشــند. 
همایــش در ویرایــش، اصــالح و هماهنگســازی اصطالحــات علمــی مقالــه به گونــه ای كــه مفاهیم آن 

تغییــر نیابــد بــرای درج در كتــاب همایش آزاد اســت.
ــاب همایــش منتشــر  ــه مقــاالت ارائه شــده در همایــش در كت ــزی اعطــا و كلی ــر جوای ــه مقــاالت برت ب

خواهــد شــد.

كتاب هــای تصویــری Picture books نوعــی از كتــاب، غالبــا بــرای مخاطــب كــودک، اســت 
كــه از ســال های دور در بــازار كتــاب جهانــی جایــگاه خاصــی داشــته اســت. بــا ایــن حــال تنهــا 
ــه و  ــرار گرفت ــا مــورد توجــه ق ــه كتاب هــا در كشــور م ــن گون ــه ای ــاز ب ــد ســالی اســت كــه نی چن

ــده اند. ــد آن ش ــه تولی ــد ب ــران عالقه من ــدگان و ناش پدیدآورن

در این گونــه كتاب هــا روایــت را متــن و تصویــر بــه شــكل همزمــان شــكل می دهنــد و در 
كتاب هــای تصویــری موفــق، روایــت درهــم تنیــده متــن و تصویــر چنــان چفــت و بســتی بــا هــم 
ــا تصاویــر از متــن هــر دو رســانه گنــگ و نارســا  دارنــد كــه در صــورت حــذف متــن از تصاویــر ی
خواهنــد بــود. ایــن كتاب هــا بــا اصالــت دادن بــه تصویــر، بــه عنــوان زبــان، مخاطــب را بــه جهان 
خوانــش تصاویــر دعــوت می كننــد؛ خوانشــی كــه در هــر مخاطــب می توانــد امــری فــردی باشــد 

و هــر شــخص بنــا بــه درونیــات و ذهنیــات خــود تصاویــر را خوانــش كنــد.

در گونــه ای از كتاب هــای تصویــری، یعنــی كتاب هــای صامــت Silent books، گاهــی متــن 
بــه طــور كامــل حــذف می شــود و كل روایت گــری داســتان بــه عهــده تصاویــر اســت. گاهــی نیــز 
متــن بــا كاركــردی مهــم، در خالصه تریــن شــكل ممكــن بــا حــذف زوایــد زبانــی و اصالــت بــه 

جنبه هایــی از روایــت كــه در تركیــب بــا تصاویــر معنــا پیــدا می كنــد، حضــور می یابــد. 

در كتاب هــای تصویــری هــر چنــد متــن و تصویــر اســتوار اهمیــت بســیار دارنــد امــا اصلی تریــن 
ركــن ایــن گونــه كتاب هــا ایــده اســت. رســیدن بــه ایــده كتاب هــای تصویــری از ســمت خالــق آن 
كــه می توانــد یــک نویســنده یــا یــک تصویرگــر یــا یــک فــرد بــا هــر دو توانایــی باشــد، مهم تریــن 

گام و اصلی تریــن مســاله ایــن كتاب هاســت.

ایــده كتــاب تصویــری از نقطــه صفــر خــود بایــد تصویــری باشــد؛ بــه ایــن ســبب اســت كــه شــاید 
این گونــه از كتاب هــا در ســنت داستان نویســی مــا كمــی غریــب بــه نظــر بیاینــد و پذیــرش ایــن 
نــوع فكركــردن بــرای خلــق كتــاب نوعــی ساختارشــكنی در ســنت نویســندگی در كشــور مــا بــه 
ــن غذاهــای  ــری یكــی از مهم تری ــن اســت كــه كتاب هــای تصوی ــد. امــا حقیقــت ای حســاب آی
ــه فرآورده هــای روز  ــه كــه دسترســی ب ــن زمان جهــان فرهنگــی امــروز كــودكان هســتند و در ای
دنیــا بســیار ســهل و آســان شــده، نیــاز بــه تولیــد دقیــق ایــن محصــول بــرای بــازار ایــران امــری 

ــه نظــر می رســد. ضــروری ب

بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون مخاطبــان و پدیدآورنــدگان ایرانــی این گونــه از كتاب هــا، انجمــن 
تصویرگــران ایــران در نظــر دارد تــا در یــک همایــش علمــی یــک روزه، كــه همزمــان بــا هفتــه 

تصویرگــری برگــزار خواهــد شــد، بــه ایــن موضــوع بپــردازد.

محورهای اصیل همایش
ساختمان فیزیكی كتاب های تصویری؛

 انواع كتاب های تصویری؛
روند شكل گیری كتاب های تصویری )سهم در خلق نویسنده و تصویرگر(؛

سهم متقابل متن و تصویر در كتاب های تصویری؛
سهم كتاب های تصویری در تربیت ذهن مخاطب، انتقال محتوا و ترویج كتابخوانی؛

كتاب های تصویری و نشر؛
كاركرد كتاب های تصویری؛

مخاطب كتاب های تصویری؛
بررسی و تحلیل نمونه های موفق كتاب های تصویری در ایران و جهان.

تقویم همایش 
آخرین مهلت ارسال چكیده مقاالت: اول مهر 1396

اعالم نتیجه داوری چكیده مقاالت: هفت مهر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت: اول آبان 1396

زمان اجرای همایش: چهارده آبان 1394

اعضای کمیته علمی )به ترتیب حروف الفبا(
ــرونژاد؛  ــی خسـ ــن پور؛ مرتضـ ــن حسـ ــدادی؛ محسـ ــدی حـ ــی؛ هـ ــم جاللـ ــوذری؛ مریـ ــی بـ علـ

علی اصغر سیدآبادی؛  كیانوش غریب پور.

همایش علمی »کتاب های تصویری«


