
 



 
 

 »هزارويك شبسال كتابخواني با  170«انديشي  هم
هاي طوالني در  ها در قالب يك داستان واحد است كه در طي سال اي از داستان مجموعه هزارويك شب (الف ليله و ليله)

ها ناشناخته بود تا براي   در ايران براي سال هزارويك شبهاي هند، ايران و جهان عرب شكل گرفته است. كتاب  سرزمين
فراخور  اصفهاني به سروشترجمه كرد و ميرزا از نسخة عربي نخستين بار، ميرزا عبداللطيف طسوجي التبريزي اين كتاب را 

  م. منتشر شد.1845ق./ 1261متن، اشعاري سرود يا از اشعار شعراي بزرگ به كتاب افزود. اين ترجمه در سال 
به زبان  هزارويك شبهاي بعدي، در صد و هفتادمين سالگرد ترجمه  ه به تأثيرات جهاني و ملي اين كتاب بر كتاببا توج

  خواني بپردازد.  فارسي، خانه كتاب در نظر دارد، در نشستي يك روزه به اين كتاب و تأثير آن در گسترش كتاب
  
 انديشي  محورهاي اصلي هم  
  ان؛و ادبيات ايران و جه هزارويك شب - 1
 ؛هزارويك شبگويي با  خواني و قصه ترويج كتاب - 2
 براي كودكان؛ هزارويك شببازنويسي  - 3
 ؛هزارويك شبهاي  ترجمه - 4
  ؛هزارويك شبهاي خطي  نسخه - 5
 ؛هزارويك شبهاي چاپي متقدم و متأخر  كتاب - 6
 و مردم شناسي؛ هزارويك شب - 7
ــاس - 8 ــي    اقتب ــيلم، نقاشــي و ...) و ادب ــايش، ف ــري (تصــويرگري، نم ــاي هن ــك روزه ــتان، (هزاروي ــزار داس و ...) از  ه

 هزارويك شب؛
 ؛هزارويك شبهاي  هاي داستان ريشه - 9

 ؛هزارويك شبپديدآورندگان (مصححان، پژوهشگران، مترجمان، تصويرگران، بازنويسان، ناشران و ...)  - 10
 در نقدهاي ادبي. هزارويك شب - 11
 
 انديشي  تقويم هم 

 1394آذر  15آخرين مهلت ارسال چكيده مقاالت : 

  1394آخرين مهلت ارسال اصل مقاالت : اول بهمن 
  1394انديشي: اسفند  زمان اجراي هم

 
  مقاالتشرايط پذيرش  
حوزه مورد هاي كاربردي مفيد و موثر پژوهشي در هاي پژوهشي اصيل و نو و فعاليتنتايج فعاليت مقاالت بايد -

 باشد.  بررسي

و فارسي  ،همه مقاالتزبان  .شودمي منتشر اصول و آيين نگارش اين زبان،، با رعايت به زبان فارسي انديشي هم -
 .داراي عنوان و چكيده انگليسي باشند

 1001shab@ketab.irچكيده و اصل مقاالت بايد به آدرس زير ارسال شود:  -
  قابل دسترسي است: كتابو خبرگزاري  خانه كتاب هاي اطالعات بيشتر در سايت -
 www.ketab.ir  /www.ibna.ir  



 راهنماي نگارش مقاالت  
  :به قرار زير است ،نويسندگان مقاالت ملزم به رعايت برخي از اصول كلي در چارچوب مقاله خود

هاي صفحه مشخصات نويسنده، چكيده، مقدمه،  پژوهشي به ترتيب داراي بخش- ها بايد داراي ساختار علمي مقاله -
  گيري، پي نوشت و منابع باشد.  روش تحقيق، بدنه مقاله، نتيجه

صفحه  18حداكثر  11سايز  Times New Romanو انگليسي  12سايز  B-Nazaninمتن مقاله (با فونت: فارسي  -
  سطر) تنظيم گردد. 32متن، نقشه و كليه تصاوير) يك رو (هر صفحه   اطالعات: عكس، (با تمام

  سال انتشار: صفحه)  منابع به شكل ارجاع درون متني در متن مقاله درج شود: (نام خانوادگي نويسنده، -
  منابع در فهرست منابع پايان مقاله به صورت زير درج شود: -

ده، نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان كتاب. جلد. نام مترجم يا مصحح. محل انتشار: نام نام خانوادگي نويسن  ها: الف. كتاب
  ناشر.

هاي مقاله   ها: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله. شماره مجله. شماره صفحه ب. مقاله
  در مجله.

نام نويسنده. (تاريخ). عنوان سند. از آدرس اينترنتي به طور كامل. بازيابي شده در ج. سند اينترنتي: نام خانوادگي نويسنده، 
  تاريخ.
  .در رد يا قبول مقاالت دريافت شده آزاد است همايش علميهيأت  -

نوبت  علمي داخلي يا خارجي در ةگيرند كه تا كنون در هيچ مجلمورد داوري قرار مي همايشمقاالتي صرفا در اين  -
   .يا به چاپ نرسيده باشند چاپ نبوده و

براي درج  اي كه مفاهيم آن تغيير نيابد سازي اصطالحات علمي مقاله به گونهدر ويرايش، اصالح و هماهنگ همايش -
 .آزاد است در كتاب همايش

 
  

  اعضاي كميته علمي
 محمدابراهيم اقليدي؛ - 
 علي بوذري؛ - 
 نغمه ثميني؛ - 
 محمد جعفري قنواتي؛ - 
 الريش مارزلف؛ - 
 پور؛ مهندسيفرهاد  - 
 سيداحمد وكيليان. - 
 
 برگزاركننده  

  خانه كتاب
  
 حاميان  

 فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران 
  انجمن فرهنگي هنري تصويرگران 

  انتشارات عطف 
  فصلنامه نقد كتاب ميراث 



  فصلنامه نقد كتاب هنر 
  فصلنامه نقد كتاب كودك و نوجوان 

  فصلنامه نقد كتاب ادبيات 
 


