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 ارسال و پذیرش مقاله، اصول کلی تدوین
  

 اصیل در حوزه مباحـث      هاي  پژوهش مباحث نظري و کاربردي و نیز        "میراث و گردشگري  "فصلنامه  
از نویسندگان مقالـه  . رساند  مختلف گردشگري و میراث فرهنگی را به چاپ می ارآثمربوط به ابعاد و     

 و "راهنمـاي نویـسندگان  "مطالـب مربـوط بـه    ، گردد پـیش از تهیـه و ارسـال مقالـه      درخواست می 
  .  را رعایت نمایندذکرشده را به صورت دقیق مطالعه کرده و موارد "راهنماي تدوین مقاله"
 

  : راهنماي نویسندگان
قاله باید حاوي موضوع تازه و حاصل مطالعات پژوهشی نویسنده یا نویسندگان بوده و در نـشریه       م -

 داوري آن در این مجلـه بـه پایـان نرسـیده اسـت بـه مجلـه          که  مادامیدیگري منتشر نشده باشد و      
  . دیگري ارسال نشود

 . یند باید فرم تعهدنامه فصلنامه را امضاء نماحتماً نویسندگان مقاالت نویسنده -
 . گیرد می قرار ن"بازبینی اولیه"مقاله مورد ، نامه فصلنامه شیوهنکردن رعایت  در صورت -
 . شود مییادداشت یا مقاله کوتاه علمی پذیرفته ن -
دار  نویـسنده عهـده  عنوان بهنویسندگان باید یک نفر را ، در مقاالتی که بیش از یک نویسنده دارند      -

 . مکاتبات مشخص کنند
 . له در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتواي آن آزاد استویراستار مج -
 تأییـد  مقاالت آزاد است و چاپ مقاله منـوط بـه    نکردن  چاپ  چاپ یا ،  دفتر فصلنامه در ویراستاري    -

 .  استداوران هیئتنهایی 
  

 : راهنماي تدوین مقاله
  کلیت. )الف

ی سـازمان ده یا نویسندگان همراه با وابستگی نام کامل نویسن"، "عنوان"مقاله باید به ترتیب شامل     -
، "چکیـده "، "پـست الکترونیکـی  نمـابر و نـشانی   ، شـماره تلفـن   ،  نشانی کامل ،  به فارسی و انگلیسی   

بحـث و   ،  روش تحقیـق  ،  شـامل مبـانی نظـري      (پیکـره اصـلی مقالـه     "،  "مقدمـه "،  " کلیدي واژگان"
 .  باشد"فهرست منابع" و "گیرينتیجه"، ")ها یافته

در عنـوان  .  باشـد  درك  قابـل ن مقاله باید کوتاه و از محتواي مقاله برگرفته و بـراي خواننـده                عنوا -
 .  اختصاري استفاده نشودواژگاندارد از استاني ها مقیاسجز در موارد  مقاله و چکیده به
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 واژه در اختیـار  250 تـا  150چکیده فارسی در یک پاراگراف و بایـد تـصویري کلـی از مقالـه را در             
 در پـایین چکیـده  . روش و نتایج تحقیـق باشـد  ،  هدف،  چکیده باید بیانگر مسئله   . ننده قرار دهد  خوا

 . حداقل سه و حداکثر هفت کلمه کلیدي نوشته شود، در این بخش.  شودهاي کلیدي ذکراژهو
 .  شودچکیده فارسی و انگلیسی در دو برگه جداگانه به ترتیب در ابتدا و انتهاي مقاله ارائه -
  . پیشینۀ تحقیق و تصویري کلی از مقاله باشد، ۀ مقاله ترجیحاً باید شامل موضوع مقاله مقدم -
 . تجاوز کند، الیه که بیانگر زیربخشی از بخش اصلی مقاله است  ي هر مقاله نباید از سهها بخشزیر -
فاده دهاي خاصـی اسـت  هاا ن و یسازمان نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی  چنانچه -

باید ، انداند و یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از آنان یاري گرفته    کرده
 . در اولین پانوشت بدون شماره به این مطلب اشاره کنند

 انگلیـسی ارائـه شـود و    زبـان  بـه  واژگان کلیـدي چکیده و ، در آخرین صفحه هر مقاله باید عنوان       -
چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسـی باشـد و در     . کلمه باشد  250چکیده حداکثر   

هـاي   تـاریخ . تغییرات در چکیده انگلیسی نیـز اعمـال شـود         ،  صورت تغییر و بازنگري چکیده فارسی     
 انگلیـسی عینـاً ترجمـه    واژگان کلیـدي .  در چکیده انگلیسی باید به میالدي تبدیل شوند      مورداشاره

 .  با حرف بزرگ باشدواژگان حرف اول  فارسی وواژگان کلیدي
 .  صفحه باشد20حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نباید بیشتر از  -
 

 نگارش. )ب
 مـصوب  واژگـان  بیگانه پرهیز شود و استفاده از واژگانبردن  کار  از بهمکان در نگارش مقاله تا حد ا  -

  . شود می و ادبیات فارسی توصیه زبانفرهنگستان 
.  بـه صـورت پانوشـت درج شـود         شده  شناخته تخصصی مهم و نام افراد کمتر        واژگانین  معادل الت  -
  . هاي التین با حرف کوچک آغاز شود پانوشتدیگر ،  اسامی خاصجز به
  . ها و تصاویر باید داراي شمارة پیاپی باشدنمودار، ها کلیۀ مثال -
بـه اسـتثناي    ( نوشته شود"عدد"ه  به باال ب10 و اعداد  "حروف"اعداد صفر تا نه به      ،  در متن مقاله   -

  )هاگذاري فرمول در پایان جمله و شمارهشده ارائه و شماره ارجاعات ها شکل، ها جدولاعداد داخل 
شـمارة  . خواهـد مطلبـی را توضـیح دهـد      ها زمانی در مقاله نگاشته شود کـه نویـسنده مـی           پانوشت
 .  افراط در ارائه پانوشت اجتناب شودنیز از. شود میها در هر صفحه با یک شماره شروع  پانوشت

  .  از نوع راست به چپ باشدها جدولفرمت  -
  . ها حذف شودنمودارکادر اطراف  -
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هـا   عالمـت  بعدازاینفاصله نباشد و    . ) ( پرانتز  و )؟ (سؤالعالمت  ،  )،   (کاما. ).  (میان کلمه و نقطه    -
  .  شود درج)Space (یک فاصله

  . متر باشد سانتی5/0 به میزان )Indent (فتهابتداي هر پاراگراف به صورت تور -
نوشـته  . )بولـد  (جدا و سیاه،  باید با یک سطر سفید از یکدیگر    ها  بخشعنوان هر بخش اصلی و زیر      -

 . باید تورفتگی داشته باشد، سطر اول ذیل هر زیر بخش. شوند
ر چکیده انگلیسی  به شمسی و فقط دها شکل و  ها  جدول،  متن مقاله ،   در چکیده فارسی   "هاتاریخ" -

 . به میالدي ارائه شود
 .  کاربرد در پانوشت ذکر شوداولینقبل از  ها آن فهرست، در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا -
 Word در محـیط  Equation و Draw ،Tableيابـزار هـاي درختـی و امثـال آن از          نموداردر تهیۀ    -

 . وجود نیاورددر نسخۀ نهایی مشکلی به  ها آن استفاده شود تا تنظیم
 بـا  )Single ( بـا فاصـله خطـوط یـک     و)A4 (متر سانتی7/29 × 21ي مقاله به ابعاد ها  بخشکلیه   -

  .  شود تهیهMicrosoft Word 2007افزار نرم
 . شود می استفاده ) (براي توضیح موارد مبهم یا ذکر عبارات مکمل از پرانتز باز و بسته -
باشند و داراي انسجام و وحدت بـصري بـوده و اعـداد و ارقـام          ها و تصاویر مقاله باید واضح         نمودار -

 .  فارسی باشدزبانها به نمودارجداول و 
 
 : هافونت. )ج
   BTitr 12: فونت قلم عنوان -
   B Nazanin Bold 11: "چکیده"فونت قلم کلمه  -
  B Nazanin Bold 11: "کلمات کلیدي"فونت قلم عبارت  -
 B Nazanin 11: فونت قلم متن چکیده فارسی -
  Times New Roman 11:  و متن انگلیسیB Nazanin 12: فونت قلم متن فارسی -
   B Nazanin Bold 12: )"منابع" و "نتایج و بحث"، "مقدمه"نظیر (ي مختلف مقالهها بخشفونت قلم عنوان  - 
  )چین وسط (B Nazanin 11: ها شکل و ها جدولفونت قلم عناوین  -
   B Nazanin 10: ها شکل و ها جدولفونت قلم مطالب داخل  -
  B Nazanin 11: فونت قلم منابع فارسی -
  Times New Roman 10: فونت قلم منابع انگلیسی -
  )چین وسط (Times New Roman Bold 11:  در چکیده انگلیسی"عنوان"فونت قلم  -
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  Times New Roman Bold 10:  در چکیده انگلیسیAbstractفونت قلم کلمه  -
  Times New Roman 10: گلیسیفونت قلم متن چکیده ان -
 Times New Roman 9:  و انگلیسیB Nazanin 10: فونت قلم زیرنویس فارسی -
  
  ارجاعات. )د
  . شود میفارسی به صورت الفبایی آورده  منابع انتهاي مقاله به تفکیک منابع فارسی و غیر -
م و غیرمـستقیم بـراي   هاي مستقی قول متنی بوده و در انتهاي نقل    نحوه ارجاع باید به صورت درون      -

پـس از عالمـت   ، مورداشـاره نام مؤلف و سال انتشار اثر در داخل پرانتز و صفحۀ خاصی از اثر    ،  ارجاع
 . )32: 1385، کوب زرین(: براي نمونه. آید می):  (دونقطه

 :  در پایان"کتاب"براي ارجاع  -
عنـوان کامـل   ، )سال انتشار کتاب  (،   ویراستار نویسندهنام  ،   ویراستار نویسندهبه ترتیب نام خانوادگی     

نـام  : محل نـشر  ،  )نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح در صورت وجود         (،  )به صورت ایرانیک   (کتاب
  . جلد. ناشر
           .     کتاب جمهور: تهران،  حاللي جالل در گردشگرنییآ، )1394(،  ی ل دع م ح م،  زم: مانند

  : شده ترجمهنمونه براي اثر 
  . افکار: تهران،  يد ن م وش ر ه اج هترجمه ،  ير گ ردش  گ ی اس ن ش  ردم رم  ب يدرآمد، )1385(، تریپ، برنز

  : شده یحتصحنمونه براي اثر 
 نیمحمدحـس بـه تـصحیح   ، خی از شـورش شـ  احی سـ کی تیروا،  )1392(،    طه  ن  ب  ه  ل  دال  ی  ب  ع،   ی  ن  یز  م  ش
  . ی اسالميموزه و مرکز اسناد مجلس شورا، کتابخانه: تهران، یدونی فرحسنعلی ی ومانیسل
  

  : د چاپ شده استهاا ننمونه براي اثري که توسط یک مرکز ی
 مربـوط  يهـا  نامـه  نییمصوبات و آ، نیمجموعه قوان، )1394 (ي و گردشگری فرهنگراثیپژوهشگاه م 

 و دســتی صـنایع : ی فرهنگـ راثیـ  مسـازمان : تهـران ، ي و گردشـگر ی فرهنگـ راثیـ بـه پژوهـشگاه م  
  .   ي و گردشگری فرهنگراثیپژوهشگاه م، دشگريگر

  :  انگلیسیزباننمونه براي اثر به 
International Labour office, (2008),   Sources and methods: labour statistics, employment 

in the tourism industries; International Labour Office, Madrid    : World Tourism 

Organization                            
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سـال چـاپ   (، نـام نویـسنده  ،  در پایان مقاله به ترتیب نام خانوادگی نویـسنده       "مقاله"براي ارجاع    -
در صـورت   (فـصل ، )ش (شـماره ، )س (سال، )به صورت ایرانیک (نام نشریه،  »عنوان مقاله «،  )نشریه

 . )صص (صفحات یا )ص (صفحه: )را آورد ...وزمستان ، توان فصل پاییز وجود می
 در  یی روسـتا  ي نقـش گردشـگر    یابیـ ارز «،  )1393(،  ی و ابـوذر ملکـ     لیـ ک و  سـاربان  يدریح: مانند

، » فـارس  اسـتان ،  شهرستان بوانات ،  ارتزی ده يروستا: موردمطالعه. یی روستا یاجتماعسازي    توانمند
 . 298-279ص: 2ش ، 6س ، دوره ششم، توسعۀ روستایی فصلنامه

 
 المعارف دایرةدر ، »بندرعباس«، )1370(،  محسن،  احمدي: المعارف  دایرةاي از   رح مقاله نمونه براي ش  
  .  بزرگ اسالمیالمعارف دایرة: تهران، بزرگ اسالمی

  
، نامه گرفته شده است بـه ترتیـب نـام خـانوادگی      پایانی منابعی که از پایانمأخذنمونه براي شرح     -

نـام اسـتاد راهنمـا و مـشاور یـا      ، عنوان کامل رسـاله ، )سال تحصیلی که رساله دفاع شده است (،  نام
  )منتشرنشده(، نام دانشگاه:  دانشگاهه یاشهر محل استقرار دانشکد، مشاوران

  
، رزادی شـهم ي در طرح گردشگري گردشگري عملکردهایابیارز، )1386(،  محمدرضا،  محجوب: مانند

 تهـران ی واحـد    دانـشگاه آزاد اسـالم     :تهـران ،  بیـ فرشته حب استاد مشاور   ،  ی رجب تایآزاستاد راهنما   
  )منتشرنشده(، يگروه شهرساز. يدانشکده هنر و معمار، يمرکز

  
  
نـام  : بـه صـورت  : هاي اینترنتی نقـل شـده اسـت    پایانی براي مطلبی که از سایتمأخذشیوه شرح    -

ن آدرس سـایت در میـا  ،  )تاریخ آخرین بازنگري در سایت    (،  نام سایت ،  )سال نگارش (،  نام،  خانوادگی
 . گیرد می قرار > <نشانه مقابل

آخـرین بـازنگري   (، شناسـی و فرهنـگ  انسان، »ی فرهنگيگردشگر «، )1384(،  ستاره،  صفا: نمونه -
 > www. anthropology. ir <، )1394 اسفند 24

  
  
 
  
  


