راهنماي تدوين مقاله کامل
توجه :طول مقاالت ارائه شده در حالي که فاصله خطوط  Singleاست ،نبايد حداکثر از  18صفحه تجاوز نمايد.
با توجه به اينکه مقاالت ارائه شده در اين سمپوزيوم ممکن است توسط دانشگاهيان يا اشخاص حرفهاي (کساني که
در حرفههاي مرتبط با گردشگري و ...مشغول به کار هستند) ارائه شود ،بويژه گروه دوم دقت فرمايند که مقاالت حتما
داراي چکيده ،مقدمه ،متن اصلي و نتيجهگيري و حتي االمکان پيشنهادات باشد .فرمت استاندارد تهيه مقاالت به
شرح زير ارائه ميشود.
 -1اجزاي مقاله:

عنوان حداکثر  15کلمه ( B Nazanin 18ptپررنگ)
مولف اول ،*1مولف دوم( ... ،2مولف رابط با * مشخص مي شود ،فونت  B Nazanin 12ptپررنگ)
 -1عنوان و آدرس کوتاه مؤلف اول ،آدرس پست الکترونيکي () B Nazanin 10pt
 -2عنوان و آدرس کوتاه مؤلف دوم ،آدرس پست الکترونيکي () B Nazanin 10pt



چکيده ( B Nazanin 14ptپررنگ)
هر مقاله بايد داراي يک چکيده  120تا  300کلمه اي باشد که در يک پاراگراف تهيه گرديده ،داراي حواشي  35ميليمتري از
لبه راست و چپ باشد .اين بخش بايد بصورت مستقل بيانگر موضوع ،اهداف ،روش تحقيق و خالصه نتايج مقاله باشد ،ولي يک
مقدمه تلقي نميگردد .از اشاره به مراجع در اين قسمت بايد خودداري شود .فونت اين بخش از نوع )(B Nazanin 12pt
ميباشد .محل قرارگيري عنوان اين بخش در حدود  100الي  120ميليمتر از باالي صفحه است.
واژههاي کليدي :حداقل  3و حداکثر  7واژه (تعداد بايستي فرد باشد) که با کاما از هم جدا شده باشند و در يک خط قرار
گيرند (B Nazanin 12pt) .واژههاي کليدي در انتهاي چکيده ميآيند و بخشي از چکيده محسوب مي شوند و معموالً
بايستي جوري انتخاب شوند که عنوان و کليت مقاله را پوشش دهند.

مقدمه ( B Nazanin 14ptپررنگ)
مقدمه به طور کلي به دو سوال پاسخ ميدهد -1 :چه نيازي به اين تحقيق ما جود دارد و مساله چيست؟ و اين
تحقيق چه شکاف و مجهولي را در علم و دانش موجود در اين حوزه پر ميکند؟  -2چطور بايد اين شکاف پر بشود؟
بايد توضيح داد چه چيزي نياز است تا اين شکاف پر شود؟ و چگونه اين مطالعه تالش مي کند آن شکاف را پر کند؟
)(B Nazanin 13pt

روش تحقيق ( B Nazanin 14ptپررنگ)
در قسمت روش تحقيق بطور خالصه توضيح داده شود که چطور اين کار را انجام داديد؟ نوع روش تحقيق چه بوده؟
شيوه گردآوري اطالعات چگونه بوده؟ شيوه تحليل اطالعات چگونه بوده .اگر جامعه آماري وجود دارد آن را معرفي
کنيد و جامعه نمونه و نحوه اننخاب آن را توضيح دهيد(B Nazanin 13pt) .
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يافته هاي تحقيق ( B Nazanin 14ptپررنگ)
در اين قسمت شواهد و قرايني که با آنها بتوان به سوال يا سواالت تحقيق پاسخ داد پرداخته مي شود .در حقيقت اين
قسمت بدنه اصلي تحقيق است و اطالعات الزم براي استداللها و استنتاجهاي تحقيق را در بر دارد .در قسمت يافتهها
نتيجهگيري و استدالل صورت نميگيرد بلکه فقط اطالعات الزم گردآوري ميشوند .تعداد تيترهاي اين قسمت
بستگي به دامنه و ابعاد موضوع تحقيق دارد(B Nazanin 13pt) .

تجزيه و تحليل ( B Nazanin 14ptپررنگ)
در اين قسمت مطالبي که در قسمت يافتهها آورده شده است ،در راستاي سوال يا سواالت و فرضيه يا فرضيات
تحقيق (ممکن است برخي تحقيقات سوال و برخي فرضيه داشته باشند) ،تحليل و استنتاج و استدالل ميشود و بر
اساس اين استدالل به سوال تحقيق پاسخ داده مي شود يا فرضيه رد يا اثبات مي شود .برخي مقاالت ممکن است اين
قسمت را نداشته باشند و صرفا مطالب موجود در بند يافته ها تحليل و تفسير شوند(B Nazanin 13pt) .

نتيجه گيري ( B Nazanin 14ptپررنگ)
نتيجه اين تحقيق دقيقا چه بوده است؟ مساله چه بود و چه جوابي پيدا شد؟ و اين تحقيق چه چيزي به دانش موجود
در اين حوزه اضافه کرده است .نتيجه گيري رفرنس ندارد(B Nazanin 13pt) .

پيشنهادات ( B Nazanin 14ptپررنگ)
پيشنهاداتي که دقيقا از دل تحقيق شما بر مي آيد و مختص همين موضوع است را ارائه کنيد و از پيشنهادات کلي و
غير مرتبط با موضوع مقاله و نتيجه تحقيق خودداري شود .با توجه به موضوع اين سمپوزيوم بهتر است نويسنده
بگويد که با توجه به  100سال گذشته و تجربيات و احياناً آزمايش و خطاهايي که بوده ،در اين حوزه که موضوع
مقاله است؟ براي آينده چه بايد کرد؟ به نوعي پيشنهادات مشخص ،راهگشا و عملياتي که قابل اتخاذ باشند ارائه
شوند .اين قسمت شايد اصلي ترين نقطه قوت مقاالت ارائه شده است و موجب ميشود ،محققين که روندهاي 100
سال گذشته را از ميان اسناد و کتابها و مقاالت موجود استخراج و تحليل کردند ،از آن مطالب در راستاي آينده بهتر
استفاده کنند و مطالب موجود گذشته دوباره مرور و زنده شود(B Nazanin 13pt) .

منابع ( B Nazanin 14ptپررنگ)
منابع و مراجع فارسي و التين که در متن تحقيق بصورت بين متن آمده اند ،در اين قسمت بصورت الفبايي مرتب مي
شوند .فونت منابع فارسي و عربي ( )B Nazanin 11ptو انگليسي ( )Times New Roman 10ptانتخاب شود.
بخش مراجع آخرين قسمت مقاله خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نميشود .مراجع در اين قسمت به
ترتيبي که در متن به آنها ارجاع داده شده است و شمارهگذاري شدهاند ،ليست ميشوند .اشاره به هر مرجع در داخل
متن بايد با ذکر شماره ترتيبي مستقل در داخل کروشه انجام يافته باشد .فونت مورد استفاده براي مراجع فارسي و
براي مراجع انگليسي مثل ساير قسمتهاي مقاله با يک اندازه کمتر خواهد بود.
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نمونه تدوين منابع
ـ بابااوغلي ،محمد( ،)1392بررسي اجمالي بحران محيط زيست در ايران حول محور آلودگي هوا و تخريب منابع آب ،مجله اقتصادي ،شماره
هاي  5و ( .6ارجاع به مقاله)
ـ بوچاني ،محمد حسين و فاضلي ،داريوش( )1390چالش هاي زيست محيطي و پيامدهاي ناشي از آن ريزگردها و پيامــدهاي آن در غــرب
کشور ايران ،فصلنامه رهنامه سياستگذاري ،سال دوم ،شماره سوم ،صص( .145-125ارجاع به مقاله)
ـ يوسفزاده ،مجيد ) 1386( ،آغاز شهرنشيني درايران ،تهران ،مرکزنشردانشگاهي ،چاپ اول( .ارجاع به کتاب تأليفي)
ـ فيرچايلد ،جانستون ،اي ،) 1370( ،اصول جغرافيا ،ترجمه حسين حاتمي نژاد و پرويز فرهاديان ،تهران انتشارات سحاب ،چاپ اول( .ارجاع
به کتاب ترجمه)
ـ بهرام پور ،مرضيه( ،)1388دين ،طبيع ت و بحران محيط زيست ،پايان نامه کارشناسي ارشد رشته فلسفه گرايش غرب ،به راهنمايي دکتر
سعيد بيناي مطلق و مشاوره دکتر يوسف شاقول ،دانشگاه اصفهان( .ارجاع به پايان نامه)
ـ خبرگزاري ايرنا( ،) 1397گزارش با عنوان :حرکت آب هاي شور به سمت چاه ها کشاورزي ابرکوه را تهديد مــيکنــد ،قابــل دسترســي در
لينک( .https://www.irna.ir/news/82965597 :ارجاع به اخبار خبرگزاري ها)
ـ روزنامه همشهري آنالين ( ،)1393گزارش با عنوان شور شدن آبهاي زيرزميني يکي از تبعات بهره برداري بي رويه از آب است ،يکشنبه
 21ارديبهشت ،قابل دسترسي در لينک( https://www.hamshahrionline.ir/news :ارجاع به اخبار خبرگزاري ها)
منابع التين
- Bigas, Harriet. (2012). The Global Water Crisis: Addressing an Urgent Security Issue. Papers for the
InterAction Council, Hamilton, Canada: UNU INWEH.
- -Kay, Brian. (1999), Water Resources: Health, Environment an Development, First published by E & FN
Spon, an imprint of Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE.
- -Taylor M. Scott (2009) Environmental Crises: Past, Present and Future, The Canadian Journal of Economics /
Revue canadienne d'Economique Vol. 42, No. 4 ,pp. 1240-1275 (36 pages) Published By: Wiley.
- Muskie, Edmund (1992), The Global Environmental Crisis, 19 B.C. Envtl. Aff. L. Rev. 731,
https://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr/vol19/iss4/6

 -2ارسال مقاالت
کليه مقالههاي ارسال شده توسط داوران سمپوزيوم مورد ارزيابي قرار ميگيرند .به اين منظور الزم است فايل مقاله ،که
مطابق با ضوابط اين راهنما تهيه شده است ،با فرمت  docو  pdfاز طريق ايميل به نشاني
 papers@tourismsymposium.irبه دبيرخانه سمپوزيوم ارسال گردد .دبيرخانه از دريافت مقاالتي که با اين فرمت تهيه
نشده باشند ،معذور است .پس از ارسال مقاله ايميلي حاوي کد رهگيري مبني بر تاييد دريافت مقاله براي شما ارسال خواهد
شد .بنابراين زماني ثبت مقاله شما در دبيرخانه سمپوزيوم با موفقيت است که ايميل حاوي کد رهگيري براي شما ارسال شده
باشد .چنانچه ظرف  48ساعت پس از ارسال مقاله ،ايميل حاوي کد رهگيري را دريافت نکرديد با دبيرخانه سمپوزيوم تماس
بگيريد.
چگونگي پذيرش مقاله به اطالع مولف رابط خواهد رسيد .با اينحال آخرين وضعيت مقاالت از طريق دبيرخانه سمپوزيوم
قابل پيگيري ميباشد .در صورت پذيرش ،الزم است مولفين مقاله ،اصالحات خواسته شده داوران را در نسخه نهايي و در مدت
زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهايي را از طريق وبسايت ارسال نمايند.

 -3نحوه تدوين و درج روابط ،شکلها و جدولها در مقاله
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کليه شکلها و جدولها بايد در داخل متن مقاله و در نزديکترين جاي ممکن از اولين طرح در متن قرار گيرند .قرارگيري
شکلها و جدولها در وسط سطرها خواهد بود .شکلها بايد از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف باشند .حروف،
عالئم و عناوين بايد به اندازهاي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند .اگر شکل به صورت نمودار ميباشد ،ذکر کميت
مربوط به هر محور و واحد آن در شکل الزامي است.
هر شکل و يا جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد .همچنين
هر شکل و جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت ( B Nazanin 11ptپررنگ) در زير شکل و باالي جدول نوشته
ميشود .اگر شکل يا جدولي نتيجه تحقيق حاضر نبوده و از مرجع خاصي برداشت شده است ،بايد شماره مرجع در انتهاي
عنوان آن شکل يا جدول در داخل کروشه ذکر شود .يک خط خالي در باال و پايين هر شکل و يا جدول براي جدا کردن آن از
متن الزامي است .بهعنوان نمونه ميتوان به جدول  1و شکل  1رجوع کرد.
جدول  :1نمونه يک جدول
رديف

عنوان

1

مقدمه

2

مروري بر تحقيقات گذشته
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نتيجهگيري

تعداد کلمات

شکل  :1روستاي کندوان ،معماري صخرهاي

 -4زيرنويس
در صورت نياز به استفاده از زيرنويس ،از فونت ( )B Nazanin 11ptاستفاده گردد.
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