
 

 سخن سردبیر

  

بالغ  1950، تعداد گردشگران در سال UNWTOبراساس گزارش سازمان جهانی گردشگري سازمان ملل 

خواهد افزایش میلیارد نفر 4/1این رقم به  2020میلیون نفر بوده است و پیش بینی می شد که در سال 277بر

 6همچنین نرخ رشد سالیانه گردشگري در این سال  .محقق شد 2018سال  و در سال زودتر2اما این رقم . رسید

این به استناد  .درصد برآورد شده است 3.7درصد بوده در حالی که نرخ رشد اقتصاد جهانی در همین سال 

هاي رشد اقتصادي یکی از قدرتمندترین مولفه بخش به عنوان ، دبیرکل سازمان جهانی گردشگري از اینشواهد

هزار نفر  867میلیون و  4 ،2017المللی ایران در سال تعداد گردشگران بین اندازین چشمدر ا .یاد کردسعه و تو

را تجربه نموده درصدي  1.5رشد منفی ، 2016 سال گردشگر هزار نفر  942میلیون و  4بوده که در قیاس با 

هاي  در سالآن و افزایش نرخ هاي گذشته جهش فزاینده اي داشته است گردشگري داخلی طی دههلیکن  .است

   .دور از انتظار نیست نیز آتی

تربیت  و آموزش ،از طریق پژوهش توانستمی هادانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فنآوري بویژه  فضایی،در چنین 

در این راستا بود که رشته جهانگردي  .را وجه همت خود قرار دهد پویایی این بخش از اقتصاد ،نیروهاي کارآمد

نیز در گروه جغرافیا دایر ) ارشد(اکوتوریسم رشته و دانشگاه مازندران  اجتماعیدر دامن گروه علوم ) کارشناسی(

به موازات  .جهانگردي به طور مستقل شکل گرفتمدیریت گروه  ,به تدریج با جذب اعضاي هیات علمی و گردید

بدین ترتیب  .یداحساس گرد یژوهشپ آن ضرورت داشتن مجله تخصصی در این حوزه براي انتشار دستاوردهاي

شماره در زمره  30با انتشار  سال هشتغاز به کار کرد و طی حدود آریزي و توسعه گردشگري  مجله برنامه

وري در کانون توجه اتحقیقات و فن ،علومنشریات علمی وزارات در میان ، Q1علمی پژوهشی با گرید  مجالت

محترم  انسر دبیرمرهون تالش  ، تاکنونجایگاهی چنینبی شک کسب  .پژوهشگران در سطح کشور قرار گرفت

 از .ت تحریریه و کادر اجرایی استأصادق صالحی و همکارانشان در هیسعید راسخی و دکتر جناب آقاي دکتر 

  .مپاس خود و همکارانم را اعالم دارمراتب س ،دانماین رو برخود فرض می

ارات در یتخبا هدف گسترش ا که )9/12/1398( علمی نشریات نامه جدیدآئینرچوب ادر چه ذکر است شایان

ر ایفاي نقش بهمچنین تمرکز وزارت متبوع  ،علمی هايانجمن ومراکز پژوهش و فناوري  ها،دانشگاه

دانشگاه  ،کیفی نشریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تدوین شده است ءارتقابراي ریزي سیاستگذاري و برنامه

ریزي و توسعه گردشگري به این ي برنامهجهانگردي تصمیم به واگذاري مجله براساس توانمندي گروهمازندران 



و چاپ به  موجب وقفه در بررسی به نوبه خوداین امر. گرفت دبیرانگروه در ترکیب جدیدي از سردبیر و گروه 

  .منتشر گردید 30و شماره  میسربهنگام سازي فرایند چاپ  ،فراوان کن است با تالشلی .گردید هاهموقع مقال

 تهمه نشریا ،"ترویجی –علمی "یا  "یپژوهش–علمی "بندي نشریات به به جاي دسته جدید، نامهآئین در

رتبه نشریات نیز به  ،4-6 و به موجب ماده  شدهشناخته  "نشریات علمی "این آئین نامه با عنوان  لمشمو

عنایت به واکاوي با از این رو،  ،تعیین خواهد شد )د(و ضعیف  )ج( متوسط ،)ب( خوب ،)الف(صورت خیلی خوب 

که به  و توسعه گردشگري ریزيبرنامهاز مجله  )1397-91( سال گذشته7طی  مقاله ، 200 از انجام شده

  :هاي ارزشمند زیر اشاره دارد نکته

  .سال تجربه کرده است 7توسعه عملی مناسبی را از نظر کمیت و کیفیت در طی  ،مجله -

هاي گردشگري تخصصی کمتر مورد عنایت واقع شده حوزهمقوله هاي کارشده بیشتر جنبه عمومی داشته و  -

  .است

اي جنوبی، شرقی و تا هاند و استانهاي نیمه شمالی کشور بودهاناست مورد مطالعهمحدوده جغرافیایی  بیشتر -

   ،استهاي غرب کشور کمتر مورد توجه بوده حدودي استان

  :دها مبادرت نمایبا اتخاذ رویه زیر، به رفع کاستی تامدیریت مجله در صدد است بنابراین، 

  .داده شود ءحفظ و ارتقاهمچنان جایگاه مجله  ،با کیفیت هايلهمقاپذیرش با  -1

صصی همت گماشته و از پذیرش هاي تخ، به حوزهجهانگردياي مدیریت بین رشته توجه به ماهیت با -2

هاي آتی شایان اشاره است، محورهاي پذیرش مقاله در شماره .گردد خودداري ،دنهایی که جنبه عمومی دار مقاله

  .ارائه خواهد شد

انتشار  شایسته است، از این رو ،استهاي ملی توسعه گردشگري بستري براي پژوهش ریزي ومجله برنامه -3

  . قرار گیردمقاله از مناطق پیرامونی در اولویت چاپ 

   .ه استو فرمت مجله داده شد اندازه ،تغییراتی در شکلسازي نیز دبراي استاندار -4

رد فوق مدیریت مجله را یاري با توجه به موا ،شودي پژوهشگران درخواست میدر پایان ضمن تشکر، از همه

  .درسانن


