
  به نام خداوند جان و خرد

با پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان  (75درپی چهارم)پیی بیست و شمارهفراخوان مقاله و یادداشت برای 

 " کودک و نوجوان هایها و جوایز کتابفهرست"موضوع 

 

 زیجوای اهدا و هافهرستی ارائه ،یداور با جهان و رانیا نوجوان و کودک کتابی ایدن دری گوناگونی نهادها

 راتیثتأ و هانقش است، شده فیتعر شانیابر کهی اهداف به بسته زیجوا و هافهرست نیا. کنندیم تیفعال

ی مختلفی ایزوا از و اندگرفته شکلی متفاوتی کردهایرو با  اغلب هاآن. دارند نوجوان و کودک اتیادب در یمتفاوت

 .کرد بحث شاندرباره توانیم

ی معرف و نیتدوی مخاطبان چهی برا نکهیا به بسته هافهرست. است محورمخاطب کردیرو ها،کردیرو ازی کی

  .ندمتفاوت هم با کودک اتیادب در نقش و ریثتأ نظر از شوند،یم

 و مدارس کتابداران و انیمرب معلمان، ن،یوالد کار لیتسه در شکیب شوندیم شنهادیپ کهی ادهیبرگزی هاکتاب 

 و هاانتخاب نیا .موثرند شده منتشری هاکتاب نیب از مناسبی هاکتاب انتخاب جهت کودکانی هاکتابخانه

 . دارند ریتاث زین آنان کردیرو و ناشران بهی بخشجهت در زیجوا

 در .اندگرفته شکلی موضوعی هافهرست یارائه و محورموضوع نگاه با هافهرست و زیجوا نیا از گریدی برخ

ی هاتیفعال ای یگرکنش کنار دری نوع به شود وفقط به موضوع توجه می کتاب انتخاب در یکردیرو نیچن

 .ردیگیم قرار یغیتبل وی جیترو

ی ادب شیگرا و انیجر کی یمعرف و جیتروی برا و استی ادب صرفا زین هافهرست و زیجوا ازی برخ کردیرو

 .استی ادب یفستیمان از برآمده االاحتم و است گرفته شکل

 کرد؟ نقدشان و گفت سخن هافهرست وی ادب زیجوای درباره دیبا چگونه که است نیا پرسش حالنیا اب

 و کودک اتیادب در را رشانیثتأ توانیم چگونه ست؟یچ زیجوا و هافهرست نیای ابیارز وی بررس و نقدی ارهایمع

 د؟یسنج نوجوان



 .کرد وگوگفت توانیم هیزاو چند از موضوع نیا در

ی بررس و نقد به توانیم اساسش بر که است زیجوا و هافهرست فستیمان وی نظری پشتوانه ایزوا نیا ازی کی

 زین و ارهایمع و اصول نیا تیرعا زانیم توانیم گریدی سو از. پرداخت زیجوا و هافهرست اصول و ارهایمع

فهرست ریثتأ ،گریدی هیزاو. داد قراری داور وی ابیارز مورد را زیجوا و هافهرست یسازماندهی چگونگ و تیشفاف

 .هاستآن یفرهنگ وی اجتماعی هانهیمز و زیجوا و ها

 کودک اتیادبی حوزه در یادب زیجوا و هافهرست  به را نوجوان و کودک اتیادب پژوهشنامه از شماره نیا

 بهی نگاه با را موضوع نیا ،هاآن راتیثتأ و رانیای ادبی هاانیجری بررس و نقد ضمن آن در تا میداد اختصاص

 .میده قرار توجه موردی نظری اهیزاو از گریدی کشورهای هاتجربه

 محورها

 نوجوان و کودکی ادب زیجوا و هافهرستی کارکردها وی وجود ضرورت 

 نوجوان و کودکی ادب زیجوا و هافهرستی ارهایمع و اصول 

 اننوجو و کودکی ادب زیجوا و هافهرست وی ادب فستیمان 

 جهان و رانیای ادب زیجوا و هافهرست مخاطبان 

 نوجوان و کودک کتاب بازار دری ادب زیجوا و هافهرست  ریثتأ و نقش  

 نوجوان و کودکی ادب زیجوا و هافهرستی نظری مبان 

 نوجوان و کودکی ادب زیجوا و هافهرستی شناسبیآس 

 های آزادمقاله

ی مسائل و هایی غیرمرتبط دربارههای مرتبط با موضوع اصلی، مقالهلهدر هر شماره از پژوهشنامه عالوه بر مقا

 شوند.موضوعات دیگر ادبیات کودک و نوجوان نیز منتشر می

ی ادبیات کودک و نوجوان که تکراری نبوده و یا ای مفید دربارههای تألیفی و ترجمهپژوهشنامه از انتشار مقاله

 کند.گر منتشر نشده باشند استقبال میهای دیقبال در مجله



 مقالهی تدوین و ارایهنامهشیوه

 میل فصلنامه ارسال شوند.مطالب باید در نرم افزار ورد تایپ و به ای. ۱

 کلمه باشد. ۴۰۰۰ها نباید بیشتر از حجم مقاله. ۲

استنادها و منابع به عهده  چنین مسئولیت صحتتر در جایی منتشر شده باشند. هممطالب ارسالی نباید پیش. ۳

 ی مؤلف/مؤلفان است.

چنین کوتاه کردن مطالب ی مطالب بررسی خواهند شد و پژوهشنامه در پذیرش و یا رد مطالب و همکلیه. ۴

 تصویبی آزاد است.

 مطالب ارسالی بازگردانده نخواهند شد.. 5

 شود.جمه پرداخت میالترالتألیف یا حقهای تصویب شده، پس از چاپ، حقبابت مقاله. ۶

های مطالب باید بافتی منسجم، مستدل و مستند داشته باشند و با لحنی مناسب و به دور از جدال و بحث. 7

 ها را مطرح و یا نقد کنند.ای، دیدگاهشخصی و حاشیه

 شوند.تر با الف و ب و ج مشخص تیترهای اصلی با حروف سیاه، تیترهای فرعی با اعداد و تیترهای فرعی. ۸

افراد و مکانهای خارجی اسمچنین معادلهای تکمیلی که وجودشان در متن ضروری نیست و همادداشتی. ۹

 های خاص، با آوردن شماره در متن، به پایان مقاله و بخش پی نوشت منتقل شوند.

ن اطالعات آورده شکل ارجاع به منابع چنین است که در متن، پس از نقل قول )مستقیم یا غیر مستقیم(، ای. ۱۰

 شوند:می

داخل پرانتز ابتدا نام خانوادگی مؤلف، سپس گیومه، سپس سال انتشار منبع، سپس دو نقطه و بعد از آن در 

 (۲۴: ۱۳۹۰ی صفحه. به عنوان مثال: )احمدی، صورت ضرورت شماره

که شامل نشانی کامل  شودآورده می« منابع»، بخش دیگری با عنوان «نوشتپی»در پایان مقاله و پس از بخش 

 ی منابع، به ترتیب حروف الفبا و به ترتیب ذیل است:کلیه

 الف. کتاب



نام خانوادگی مؤلف/ مؤلفان، نام کوچک مؤلف/ مؤلفان )تاریخ انتشار(، عنوان کتاب )با حروف مایل یا ایتالیک(، 

 ار، ناشر، نوبت چاپای( شهر محل انتشهای ترجمهنام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان )در کتاب

 ب. مجله

نام خانوادگی مؤلف/ مؤلفان، نام کوچک مؤلف/ مؤلفان )تاریخ انتشار(، عنوان مقاله )در گیومه(، نام و نام 

ای( نام مجله )با حروف مایل یا ایتالیک(، سال انتشار، شماره، های ترجمهخانوادگی مترجم/ مترجمان )در مقاله

 های شروع و پایان مقالهصفحه

ر متن اصلی از سوی مترجم قید شود و در صورت امکان اصل مقاله برای ای دهای ترجمهمنبع چاپ مقاله. ۱۱

 تطبیق ترجمه ارسال شود.

 میل خود را در ابتدا یا انتهای مقاله قید کنند.-ی تلفن و ایای، شمارههای تألیفی و ترجمهصاحبان مقاله. ۱۲

 بل از پی نوشت آورده شود.هر گونه سپاسگزاری در پایان ق. ۱۳

 هامهلت ارسال مقاله

های خود را حداکثر تا ا و یاداشتهتوانند مقالهشناسان ادبیات کودک و نوجوان میپژوهشگران، نویسندگان و کار

 eshnameh.a.k@gmail.compazhuhبرای پژوهشنامه به نشانی الکترونیکی  ۱۴۰۰خرداد  ۱5

 ارسال کنند.
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