شيوه نامه تدوین مقاله براي همایش موزههاي دفاع مقدس و گردشگري
از نویسندگان گرامی تقاضا میشود براي جلوگيري از تأخير در داوري مقاالت ارسالی ،نکات زیر را بهدقت
مورد توجه قرار دهند.
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مقاله باید تحقيقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و لزوماً به توليد علم و معرفت
جدید منجر شده باشد .مقالههاي استخراج شده از رساله دکترا ،پایاننامههاي برجسته و همچنين
طرحهاي تحقيقاتی مستقل در صورتیکه مشتمل بر اصول و روش تحقيق در حوزه مربوط به آن باشد،
استقبال میکند.
همایش از مقالههاي نظري که به ابداع یا ارائه نظریههاي علمی و نيز نقد و بررسی عالمانه نظریههاي
موجود بهوسيله اساتيد و صاحبنظران برجسته میپردازند ،استقبال مینماید.
مقاله ارسال شده در نشریه دیگري چاپ نشده و یا همزمان براي سایر همایشها و یا مجالت ارسال
نشده باشد.
در مقاالتی که بيش از یک نویسنده دارند ،نویسندگان باید یک نفر را بهعنوان نویسنده عهدهدار
مکاتبات مشخص کنند .در غير این صورت نفر اول ،نویسنده عهدهدار مکاتبات شناخته خواهد شد.

10 .5مقاالت ارسالی با قلم  B Nazaninاندازه قلم  ،13فاصله خطوط 1و حداکثر در  20صفحه و از
طریق سایت اینترنتی همایش به نشانی زیر ارسال شود:
www.conf.iranhdm.ir.

 .6شيوه ارجاع در مقاله باید به سبک  APAباشد .استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده،
سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود .مانند(:محمدي)22 :1393 ،
 .7همچنين شيوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهاي مقاله براساس حروف الفبا بایستی بهصورت
نمونههاي زیر باشد:
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده (نویسندگان) یا مترجم(،در صورت داشتن بيش از یک نویسنده بقيه
اسامی به صورت نام و نام خانوادگی ذکر شوند) (سال انتشار) ،عنوان کتاب ،محل انتشار ،ناشر و DOI

مربوطه.
مجله :نام خانوادگی ،نام نویسنده (نویسندگان)( ،سال انتشار) ،عنوان مقاله ،نام مجله ،شماره مجله و DOI

مربوطه.
اینترنت :نام خانوادگی ،نام نویسنده(نویسندگان)( ،سال انتشار یا دسترسی) ،عنوان اثر ،شناسه(آدرس)
سایت /پایگاه و  DOIمربوطه
 .8در تنظيم جداول ،نمودارها و شکلها رعایت نکات زیر الزامی است:
الف ـ اطالعات جداول نباید بهصورت شکل و یا نمودار در مقاله تکرار شوند .شماره و عنوان جداول در باال و
شماره و عنوان نقشهها ،اشکال و نمودارها در پایين آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر ،ذکر
منبع در زیر آنها الزامی است .همچنين ابعاد آنها باید متناسب با ابعاد فصلنامه پژوهش گردشگري باشد.

ب ـ هر ستون جدول باید داراي عنوان و واحد مربوط بهخود باشد ،چنانچه تمام ارقام جدول داراي واحد
یکسان باشند ،میتوان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.
ج ـ تصاویر و نقشهها باید واضح ،خوانا ،داراي مقياس و با کيفيت مناسب تهيه شده باشند( .در صورت نياز
به چاپ رنگی نقشهها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت میشود).
 .9مقاالت دریافت شده پس از بررسی اوليه در مسير فرآیند داوري علمی قرار گرفته و رأي نهایی در
خصوص پذیرش یا رد آن توسط کميته داوري صادر میشود.
 .10همایش حق رد یا قبول و ویرایش مقاالت را براي خود محفوظ میدارد و از بازگرداندن مقاالت
دریافتی معذور است.
 .11مسئوليت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله میباشد.
 .12ارتباط مقاله با شماره محورهاي همایش در صفحه اول مقاله درج شود.
 .13در پایان همایش براي شرکتکنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

