كنفرانس علمي هزاره خيام
فراخوان مقاله

برگزار كننده :مركز خيام در مادريد زير نظر دانشگاه عالمه طباطبايي
تاريخ برگزاري 71 :و  71فوريه
تاريخ دريافت چكيده (مبسوط)7031/31/03 :
تاريخ اعالم مقاالت پذيرفته شده7031/73/31 :
برنامه ها :زمانبندي سخنراني ها در سايت همايش درج مي شود
محل برگزاري :مادريد
روز هفدهم :دانشگاه نبريخا( ،ادرس(Calle de Sta. Cruz de Marcenado, 27, 28015 Madrid :
روز هجدهم :دانشگاه كمپلوتنسه( ،آدرس)Facultad de Filologia, Salon de Grados :

محورهاي اصلي كنفرانس:
.7خيام در كشورهاي مختلف جهان

.2وجوه مختلف شخصيت خيام

 .3رباعيات مستند خيام

.4چهره خيام در شرق و غرب

.5ترجمه پذيري رباعيات خيام

.6خيام و حكمت

.1خيام و نجوم

 .8خيام و رياضي

.73خيام و شعر

.77خيام و عرفان

*برنامه هاي جانبي:
رونمايي از كتاب رباعيات چندين زبانه ،عكس دسته جمعي در كنار تنديس خيام در دانشگاه خيام ،بازديد از چند مكان
ديدني مادريد.
اقامت :هر كس شخصا براي اقامت بايد اقدام نمايد (.براي رزو هتل مي توانيم شما را همراهي كنيم)

هزينه ثبت نام در كنفرانس:
دانشجويان  75 :يورو
ديگر شركت كنندگان25 :يورو

شيوه نامه نگارش مقاله:
** تـوجه:تعداد كلمات مقاله هاي همايش بين المللي هزاره خيام نبايد كمتر از  333و بيشتر از  7533كلمه باشد.
در حقيقت اين مقاالت «چكيده مبسوط» هستند كه در ادامه با نام مقاله از آن ياد مي شود .كه شامل موارد زير خواهد بود:

( )1عنوان مقاله :كوتاه ،گويا ،دقيق و حاوي بياني روشن از مسئله و محتواي مقاله به زبان فارسي و انگليسي.
( )2مشخصات نويسنده :نام و نام خانوادگي ،رتبۀ علمي و نشاني الكترونيكي همۀ نويسندگان.
( )3چكيده :آينۀ اجمالي مقاله ،شامل بيان مسئله و چگونگي پژوهش و نتايج مهم پژوهش به زبان انگليسي بين  753الي
 033كلمه.
*توجه :با توجه به بين المللي بودن همايش و برگزاري آن در مادريد ،ضروري است نويسندگان محترم ،چكيده انگليسي
كه مفاد اصلي مقاله را در خود جاي داده باشد را به همراه مقاله ارسال نمايند تا مخاطب غير فارسي زبان بتواند از آن بهره
الزم را ببرد (.گفتني است مقاله فارسي بدون چكيده انگليسي ويراست شده در مجموعه مقاالت چاپ نخواهد شد)
( )4كليد واژه :نمايۀ موضوعي مقاله ،شامل فهرستي از كلمات اختصاصي و تأكيد شده در مقاله در حداكثر  5الي  1واژه به
زبان فارسي و انگليسي.
( )5متن اصلي
( )6منابع :شامل اطالعات كتابشناختي منابع به تفكيک زبان (فارسي ،عربي و انگليسي) و براساس ترتيب حروف الفبايي
نام خانوادگي نويسندگان در انتهاي مقاله طبق شيوهنامۀ ذيل:
 معادل خارجي اسامي خاص و اصطالحات تخصصي و اعالم نامشهور در متن مقاله ،درون متن و داخل پرانتز و در برابرمعادل فارسي آنها قرار گيرد.
 اندازۀ صفحات به شرح زير باشد:سايز كاغذ به صورت  A4باشد.
اندازۀ جدولها ،نمودارها ،تصويرها و نقشهها مطابق با اندازۀ متن چاپي (حداكثر  12x18سانتيمتر) باشد.

شيوۀ استناد
 ارجاعات مقاله ،درون متني و به شيوۀ زير باشد:براي ارجاع به منابع ،بالفاصله ،پس از نقل قول مستقيم (داخل گيومه) ،نام خانوادگي نويسندۀ كتاب يا مقاله ،سال
انتشار ،شمارۀ جلد ،و صفحۀ منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود؛ مثال( :حقيقي )273/7 :7066 ،يا (← نام خانوادگي،
سال اثر)
براي ارجاع به منابع ،بالفاصله ،پس از نقل غير مستقيم ،نام خانوادگي نويسندۀ كتاب يا مقاله ،سال انتشار و شمارۀ جلد و
صفحۀ منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود .مثال:
(حقيقي)25-27/7 :7066 ،
ارجاعات درون متني متون غير فارسي ،به شيوۀ قبل و به زبان اصلي آورده شود؛ مثال)Nelson,2003:115( :
اگر از نويسندهاي در يکسال بيش از يک اثر استفاده شده باشد ،با قراردادن حروف ابجد (الف ،ب ،ج ،د )...،در منابع
فارسي و عربي و با درج حروف الفباي انگليسي ( )a,b,c,...در ديگر منابع ،پس از سال انتشار ،آن آثار از هم متمايز شود.
در ارجاعات درون متني به فرهنگ يا دانشنامهاي كه مقاالت آن نويسندۀ مستقل دارد ،نام نويسندۀ مقاله ،سال انتشار،
شمارۀ جلد ،و صفحۀ منبع مورد نظر آورده شود؛ مثال
(انوري /6 :7010 ،ذيل «ابومحمد صالح»).
در ارجاعات درونمتني به فرهنگ يا دانشنامهاي كه مقاالت آن نويسندۀ مستقل ندارد ،نام فرهنگ /دانشنامه ،سال
انتشار ،شمارۀ جلد و نام مدخل مورد نظر (در گيومه) آورده شود؛ مثال( :دايرۀ المعارف فارسي :7013 ،ذيل «ابن سينا»).
در ارجاعات درونمتني ،ارجاعات تكراري مانند بار قبل آورده شود و از واژۀ «همان» (در منابع عربي« :المصدر السابق» و
در منابع انگليسي )ibid :استفاده نشود.
 در منابع پايان مقاله ،اگر از يک نويسنده بيش از يک اثر استفاده شده باشد ،نام خانوادگي نويسنده در هر مورد ،بهطوركامل ،تكرار شود و از ترسيم خط به جاي نام نويسنده خودداري شود.
 در پايان مقاله ،ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس ديگر منابع ،بر اساس نام خانوادگي نويسنده ،به ترتيب حروف الفبا و به-صورت زير آورده شود:
كتاب :نام خانوادگي نويسنده /نويسندگان ،نام نويسنده /نويسندگان (تاريخ انتشار) .نام كتاب بهصورت ايتاليک (ايرانيک) ،نام
مترجم يا مصحح ،شمارۀ جلد ،شمارۀ چاپ ،محل انتشار :نام ناشر.
مقاله :نام خانوادگي نويسنده /نويسندگان ،نام نويسنده /نويسندگان (ماه و سال چاپ)« .عنوان مقاله» ،نام مترجم ،نام نشريه
به صورت ايتاليک (ايرانيک) ،شمارۀ نشريه ،محل نشر :نام ناشر.

منابع اينترنتي :نام خانوادگي نويسنده /نويسندگان ،نام نويسنده/نويسندگان (تاريخ دسترسي)« .عنوان مقاله» ،نام پايگاه
اينترنتي (يا عنوان نشريۀ الكترونيكي ،جلد ،شماره و سال) ،صفحه و آدرس اينترنتي.

يادآوري :مقاالت خود را حتما به آدرس  khayyamcenter@atu.ac.irارسال نماييد.

حاميان كنفرانس:
پژوهشگاه علوم انساني
انجمن ايراني زبان و ادبيات روسي
دانشگاه شيراز
بنياد ابوريحان بيروني در هند

دانشگاه تهران
دانشگاه نبريخا
دانشگاه همدان
سيويليكا

بنياد ايرانشناسي
دانشگاه اليكانته
دانشگاه كارائيب كلمبيا
دانشگاه كمپلوتنسه
رايزني فرهنگي ايران در اسپانيا

