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این نشریه بر اساس تاییدیه شماره  9/61/10236مورخ  6932/4/90کمیسیون بررسی
نشریات علمی کشور ،دارای درجهی علمی -پژوهشی است.

به نام خداوند جان و خرد
یادداشت سردبیر
شمارهی  07فصلنامهی علمی -پژوهشی و  ISCبرنامهریزی و توسعهی گردشگری با تالش ارکان
علمی و اجرایی مجله به روز منتشر شده و اکنون در اختیار استادان ،پژوهشگران و دانشجویان گرامی
قرار گرفته است .جای بسی مسرت است که این فصلنامه ،در آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ،در سطحبندی نشریات در رده  Q1قرار گرفته و دارای ضریب تاثیر حدود  4برابر میانگین ضریب
تاثیر مجالت علوم انسانی میباشد .این در حالی است که نشریه با همکاری اعضای محترم هیات
تحریریه و داوران گرامی ،به روز و مستمر منتشر شده است .امید است همچنان با ارتقای بیشتر کیفی
مقاالت ،در راستای دو هدف مهم؛ ارایه نتایج پژوهشهای کاربردی برای رفع مشکالت کشور در حوزه
گردشگری و توسعه مرزهای دانش بر اساس ماهیت کارهای پژوهشی و پرهیز از دوباره کاریها و اتالف
انرژی و منابع کشور گام برداریم .بدیهی است مجله در چارچوب وظایف ذاتی خود ،اخالق پژوهشی را
در سر لوحه کار خود قرار داده است و بر این اساس و در راستای آئیننامه اخالق پژوهشی وزارت عتف،
با هر نوع سرقت علمی برخورد جدی میکند.
فصلنامهی برنامهریزی و توسعهی گردشگری ،بر اساس خط مشیهای کالن و اهداف یاد شده،
همچنان آمادهی دریافت مقاالت علمی پژوهشی با اولویتهای زیر است:
دیدگاهها و خط مشیهای جمهوری اسالمی ایران
سیاستگذاری گردشگری
آموزش و توسعهی منابع انسانی
اقتصاد گردشگری
تحوالت ساختاری مدیریت گردشگری در ایران ساختارهای مدیریت گردشگری در کشورهای دنیا
مطالعات منطقهای گردشگری
استانداردهای نقشهی گردشگری
قوانین و مقررات برای تأسیسات گردشگری
آموزش گردشگری و هتلداری در ایران
سرفصلهای آموزشی گردشگری در آموزش عالی
وسایل ارتباط جمعی و گردشگری
و سایر موضوعات مرتبط
اگرچه داشتن مبانی نظری و نیز مشارکت نظری مقاله ،در پیشبرد حوزهی دانش تخصصی الزامی
است؛ آن دسته از مطالعات که دارای جامعیت در حدود پژوهش میباشند (به عنوان نمونه ،مطالعهی
موردی در سطح استانی ،کشوری ،منطقهای یا بینالمللی) در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت .در این
چارچوب ،فصلنامه علمی -پژوهشی برنامهریزی و توسعهی گردشگری از مقاالتی که برگرفته از رساله
دکتری هستند ،استقبال و بررسی آنها را در اولویت قرار میدهد .امید است با ادامهی مشارکت
اندیشمندان ،صاحبنظران و محققان گرامی و فرهیخته ،شاهد بالندگی فزونتر فصلنامهی برنامهریزی و
توسعه گردشگری باشیم.
دکتر سعید راسخی
سردبیر فصلنامه
دانشگاه مازندران

راهنمای نگارش
از مؤلفان گرامی تقاضا میشود جهت جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع فصلنامه ،هنگام ارسال مقاله به
نکات زیر توجه فرمایند:
موضوع مقاالت
موضوع مقاالت باید در زمینه گردشگری و علوم مرتبط به آن باشد.
شرایط بررسی مقاالت
 -7حاصل مطالعات ،تجربه و پژوهشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.
 -0مقاله قبالً درنشریه یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی دیگر چا نشده باشد.
 -3در متن مقاله ،اسامی انگلیسی افراد به صورت فارسی و معادل التین آن در پاورقی آورده شود.
 -4واژهها و اصطالحات انگلیسی در پاورقی و در متن به صورت فارسی آورده شوند.
 -0مقاله باید مشتمل بر چکیدهی فارسی ،بدنهی تحقیق و چکیده مبسوط انگلیسی (بر اساس فرمت مندرج در
سامانه مجله) باشد.
 -4مقاالت ارسالی در صفحات کاغذ  A4تکرو با فاصلهی تقریبی میان سطور  ،7سمت راست  ،4/0سمت چپ ،0/0
باالی صفحه  7/10و پایین صفحه  1/4سانتیمتر با قلم  B Nazaninفونت ( 70برای مقاالت التین با قلم Times New
 Romanفونت  )77تحت نرمافزار  Word 2010حروف چینی و با فرمت  Docxو  Pdfفقط از طریق سامانه
الکترونیکی نشریه به آدرس  http://tourismpd.journals.umz.ac.irارسال شود ،درغیر اینصورت از بررسی مقاله معذوریم.
 -1مقاله در فایلهای جداگانه شامل فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان ،همچنین فایل مشخصات
نویسندگان (شامل نام ،رتبه ،محل خدمت و آدرس الکترونیکی نویسندگان در زیرنویس صفحه اول) ،چکیده مبسوط
انگلیسی و فرم تعهدنامه در قالب فایلهای  Wordو  PDFاز طریق سامانه مجله ارسال گردد.
 -8جداول نزدیک به متن مربوطه آورده شود .منحنیها ،شکلها و نمودارها سیاه و سفید ،روشن ،دقیق و اصل باشند.
 -7ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی ،سال) و یک دست به صورت فارسی آورده شود.
 -75به دلیل نمایه شدن مجله در بانکهای اطالعاتی بینالمللی ،الزم است چکیدهی مبسوط انگلیسی ( Extended
 )Abstractبین  455تا  105کلمه (با در نظر گرفتن حداکثر  4منبع کلیدی) شامل چکیده ( ،)Abstractمقدمه
( ،)Introductionمواد و روشها ( ،)Materials and Methodsیافتهها و بحث) ،نتیجهگیری ( ،)Conclusionsواژههای
کلیدی ( )Key wordsو منابع ( )Referencesتنظیم گردد.
 -77منابع فارسی در صورت انتخاب به عنوان  1منبع کلیدی به صورت انگلیسی در پایان چکیده مبسوط با
قید ( )In Persianآورده شود.
 -70فهرست منابع (در اصل مقاله و چکیدهی مبسوط انگلیسی) به ترتیب حروف الفبا ذکر شوند و از تکرار آن
خودداری گردد.
 -73تطبیق تمامی منابعِ درون مقاله و انتهای آن ضروری است.
 -74در ذکر منابع از الگوی ( APAموجود در سامانه مجله) استفاده شود .به عنوان مثال ،برای کتاب نوشته شود:
مؤمنی ،منصور ( .)7387تحلیل آماری با استفاده از  ،SPSSچا  ،3انتشارات کتاب نو.
یا برای مجله به صورت زیر نوشته شود:

هاشم نژاد ،هاشم؛ فیضی ،محسن و صدیق ،مرتضی ( .)7375تعیین ارزش تفرجگاهی پارك جنگلی نور مازندران ،با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ،محیط شناسی ،دورهی  ،31شمارهی .707-734 :31
 -70مقالههای رسیده ،ابتدا توسط هیأت تحریریه ارزیابی اولیه شده و پس از تای ید اولیه ،توسط سه نفر از صاحبنظران
به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
 -74مسؤولیت صحّت و سقم مطالب مقاله به عهدهی نویسنده خواهد بود.
 -71مقاالت برگرفته از رسالهی دکتری و پایاننامهی کارشناسی ارشد در صورتی که مسؤولیت آن را استاد راهنما قبول
کرده باشد ،قابل بررسی است.
 -78حداکثر حجم فارسی مقاالت با منابع ،جداول و اشکال 20صفحه است.
 -77فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ میدارد.
 -05ارسال تعهدنامه و چکیده مبسوط انگلیسی برای ارسال به داوری ضروری است.
 -07پس از چا مقاله یک نسخه از فصلنامه اهدا خواهد شد.
 -00برای دریافت آخرین نسخهی راهنمای نویسندگان به سامانه مجله مراجعه فرمایید.
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74-770
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