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توجه :لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

 -1اطالعات مربوط به دانشجو:
نام:

نامخانوادگي:

مقطع :کارشناسي ارشد
گرايش :امور فرهنگي

رشته تحصيلي:
نام دانشكده:

شماره دانشجويي:
مديريت امور فرهنگي گروه تخصصي:
مديريت و اقتصاد

مديريت فرهنگي

سال ورود به مقطع جاري:

مهر 11

نيمسال ورودي :بهمن91
آدرس پستي در تهران...................................................................................................................................................
تلفن ثابت محل سكونت:

تلفن همراه :پست الكترونيك:

آدرس پستي در شهرستان:
تلفن ثابت محل سكونت :تلفن محل کار :دورنگار:
 -2اطالعات مربوط به استاد راهنما:
تذكرات:

 دانشجويان دوره کارشناسي ميتوانند يك استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره دکتريحداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور ميتوانند انتخاب نمايند.
 در صورتي که اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند ،الزم است سوابق تحصيلي ،آموزشي و پژوهشي کاملايشان (رزومه کامل) شامل فهرست پاياننامههاي کارشناسي ارشد و رسالههاي دکتري دفاع شده و يا در حال
انجام که اساتيد مدعو ،راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهاند ،به همراه مدارك مربوطه و همچنين
آخرين حكم کارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
 اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال ،به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و درصورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش ،از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد
وقفه در کار دانشجويان جداً پرهيز نمايند .بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه ،مسئوليت تأخير
در ارائه پروپوزال و عواقب کار ،متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.
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اطالعات مربوط به استاد راهنمای اول:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي........................................................:آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ .....................................:
حوزوي
عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................
تخصص اصلي ...........................:رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي) ........................ :تلفن همراه....................................... :
تلفن منزل يا محل کار ......................................:نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي.................................................... :
نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:
تمام وقت

مدعو

نيمه وقت

اطالعات مربوط به استاد راهنمای دوم:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي........................................................:آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ .....................................:
حوزوي
عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................
تخصص اصلي ...........................:رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي) ........................ :تلفن همراه....................................... :
تلفن منزل يا محل کار ......................................:نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي.................................................... :
نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:
تمام وقت

مدعو

نيمه وقت

اطالعات مربوط به استاد مشاور اول:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي........................................................:آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ .....................................:
حوزوي
عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................
تخصص اصلي ...........................:رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي) ........................ :تلفن همراه....................................... :
تلفن منزل يا محل کار ......................................:نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي.................................................... :
نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:
تمام وقت

مدعو

نيمه وقت

اطالعات مربوط به استاد مشاور دوم:
دانشگاهي
نام و نام خانوادگي........................................................:آخرين مدرك تحصيلي ـــــــــــــــ .....................................:
حوزوي
عضو هيأت علمي دانشگاه ........................................
تخصص اصلي ...........................:رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي) ........................ :تلفن همراه....................................... :
تلفن منزل يا محل کار ......................................:نام و نام خانوادگي به زبان انگليسي.................................................... :
نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:
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تمام وقت
 -4اطالعات مربوط به پاياننامه:

مدعو

نيمه وقت

الف -عنوان تحقيق
 -1عنوان به زبان فارسي:
 …..بررسي عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجي به ايران با تاكيد بر ظرفيتهای فرهنگي استان
كرمان......
 -2عنوان به زبان انگليسي(/آلماني ،فرانسه ،عربي):
تذكر :صرفاً دانشجويان رشتههاي زبان آلماني،فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و
براي بقيه دانشجويان ،عنوان بايستي به زبان انگليسي ذکر شود.

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ب – تعداد واحد پاياننامه 3 :واحد
ج -بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن ،بيان جنبههای مجهول و
مبهم ،بيان متغيرهای مربوطه و منظور از تحقيق) :
گردشگرى سازمان يافته امروز بخشى بسيار مهم در نظام اقتصادى کشورهاى دنيا محسوب مى شود به طورى که اقتصاد
برخى از کشورها بيش از  9۸درصد وابسته به فعل و انفعاالت صنعت توريسم است .براساس آمارهاى سازمان جهانى
گردشگرى و يونسكو ،ايران به دليل برخوردارى از جاذبه هاى پرتعداد مى تواند جزو  1۸کشور اول دنيا به لحاظ ورود
گردشگر باشد .اما آمارهاى رسمى حاکى از آن است که بيش از  9۸۸ميليارد دالر گردش مالى ساالنه صنعت توريسم
در جهان است ،که سهم کشور ايران کمتر از يك دهم درصد از اين گردش مالى است .لذا سهم بسيار ناچيز ايران از
صنعت گردشگرى نشان دهند ه آن است که صنعت گردشگرى نتوانسته نقش خود را به عنوان يك عامل توسعه
اقتصادى کشور و معرفى ايران به عنوان يك کشور توريستى و فرهنگى به خوبى ايفا کند .چرا که ايران به دليل سابقه
تمدنى کهن و آثار متعدد و سالم به جا مانده از دوران شكوه تمدن پارس در ميان کشورهاي دنيا،پتانسيل پيشتاز بودن را
دارد.
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بر سر راه توسعه هر صنعتي مسائل و مشكالتي وجود دارد که با شناخت و رفع آنها مي توان
به بهبود شرايط کمك نموده و زمينه توسعه آن صنعت را فراهم کرد .صنعت توريسم نيز از
اين مسئله مستثني نبوده  ،باالخص در کشور ما با مسائل و مشكالت بيشتري روبرو مي باشد.
از آنجا که اقتصاد امروز صنعت توريسم را به عنوان يكي از مهمترين  ،متنوع ترين و
پردرآمدترين صنايع قرن بيست و يكم به شمار مي آورد ،بسياري از کشورها اين صنعت رو به
گسترش را که طبق اعالميه سازمان تجارت جهاني رتبه سوم را در تجارت بين الملل در سال
 2۸۸۸ميالدي کسب نموده به عنوان منبع اصلي درآمد ،زمينه اي براي اشتغال  ،رشد بخش
خصوصي و تقويت زير ساختهاي اقتصادي خود قرار داده اند .بويژه کشورهاي در حال توسعه
و آنهايي که نمي توانند با استخراج منابع طبيعي و داشتن توليدات مصنوعي از نظر اقتصادي
چندان موفق باشند و در صحنه تجارت جهاني سهمي داشته باشند.
کشور ايران با تاريخ کهن خود و موقعيت جغرافييايي مناسب پتانسيل بسيار بااليي در توسعه
اين صنعت دارد.استان کرمان نيز با توجه به قدمت تاريخي ,غناي فرهنگي و طبيعت
بكر,جذاب و ديدني و آب و هواي مطلوب و  ، ...داراي توان بالقوه اي براي جذب توريست
و گردشگر در منطقه و کشور مي باشد که با بررسي و شناخت دقيق منطقه مورد نظر و پي
بردن به نقاط قوت و ضعف کليدي موجود در منطقه به همراه يك برنامه ريزي صحيح و
منسجم براي توسعه صنعت گردشگري آن ،مي توان گامي مهم در توسعه صنعت توريسم و
گردشگري منطقه برداشت .در حالي که عدم توجه به مشكالت و موانع ،ما را از دستيابي به
مزاياي رونق اقتصادي منطقه  ،اشتغالزايي ،کسب درآمد بيشتر و ...بازخواهد داشت.
در اين پژوهش سعي مي شود داليل عدم پيشرفت و توسعه اين صنعت و همچنين عوامل موثر
بر جذب هرچه بيشتر و بهتر گردشگر با توجه به ظرفيتهاي فرهنگي که در کشور و با تمرکز بر
استان کرمان وجود دارد,بررسي شود.
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د  -اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختالف نظرها و خالءهای تحقيقاتي موجود ،ميزان نياز به
موضوع ،فوايد احتمالي نظری و عملي آن و همچنين مواد ،روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً
جديدی كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار ميگيرد:
صنعت توريسم به عنوان صنعت بدون دود ،هم اکنون از پررونق ترين صنايع دنيا به حساب
مي آيد .در جوامع مختلف براي گسترش اين صنعت و توسعه کشورشان سعي دارند که از
تمام امكانات خود بهره گيرند .وجود منابع طبيعي خدادادي،آثار و بناهاي تاريخي
فراوان,صنايع دستي متنوع,هنرهاي بومي و محلي استان کرمان مي تواند زيربناي مناسب براي
توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي اين منطقه وحتي کشور باشد .همچنين مي توان با تبليغ
و اطالع رساني مناسب و شناساندن اين استان به گردشگران و ايجاد امكانات زيرساختي و
رفاهي مناسب  ،اين استان را به يك منطقه توريستي در سطح کشور و حتي دنيا مطرح ساخت
و با سرمايه گذاري هاي مناسب و ايجاد بسترهاي مناسب ،راههاي دسترسي آسانتر ،بهبود
بيش از پيش فضاي فرهنگي و ايجاد امكانات رفاهي وتفريحي به پيشرفت اقتصادي منطقه
کمك کرد.
بديهي است که با توسعه صنعت گردشگري ،بخش هاي صنعت وکشاورزي باافزايش تقاضا براي
صنايع مصرفي وصنايع دستي وبخش ساختمان با افزايش سرمايه گذاري درگسترش تاسيسات
اقامتي،راه ها وجاده هاي مناسب ، ....و بخش خدمات با افزايش تقاضا براي بهره برداري ازامكانات
سنتي ومدرن،وخدمات پذيرايي ،خدمات حمل ونقل و ارتباطات ،انواع خدمات مالي وخدمات
آموزشي وفرهنگي وغيره روبرو مي شود.
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ه -مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور
پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظری تحقيق):
توريست و توريسم اولين بار به صورت رسمي در سال  113۱توسط اتحاديه ملل استفاده شدند ولي صنعت توريسم يا
گردشگري بسيار قديمي تر از آن است .اين کلمه زماني استفاده مي شد که فردي به مدت  24ساعت از شهر خود به
خارج از کشور مسافرت مي نمود .اين کلمه همچنين شامل مسافرت هاي داخل کشور مي شود و حتي مي توان معني آن
را به سفرهاي روزانه نيز بسط داد.
توريسم به طور کلي به عنوان مسافرت تفريحي در نظر گرفته مي شود .هر چند که در سال هاي اخير شامل هرگونه
مسافرتي مي شود که شخص به واسطه آن از محيط کار يا زندگي خود خارج شود.
در بعضي از منابع ذکر شده که توريست ها کساني هستند که سفرشان کمتر از  24ساعت و بيشتر از  1سال نباشد.وقتي
به کتب تاريخي مخصوصا" به کتابهاي سفرنامه مراجعه کنيم از زمانهاي خيلي قديم مردم ايران نيز همچون مردم سراسر
دنيا عالقه مند به مسافرت رفتن بودند که اين سفرها مي توانست کاري ؛ زيارت و يا تفريحي باشد و از طرفي روزگاري
مردم سر زمين ايران شاهد تردد کاروانهاي بودند که از جاده هاي تاريخي ايران همچون جاده ابريشم عبور مي کردند
که بازرگانان و گردشگران از کشورهاي اروپاي به سمت چين و هندوستان سفر مي کردند که در مسير سفر خود از
کشور عزيزمان ايران آنان گزارشهاي و سفرنامه هاي نوشته اند که از موقعيت اجتماعي و سياسي و همچنين شرح مناطق
خوش آب هواي ايران در آن زمان پرداخته اند هر وقت صحبت از توريسم و گردشگري مطرح مي شود .لذا توريسم و
گردشگري مقوله جديد و تازه نيستند که به خواهيم آن راموضوع جديد بدانيم و در جهان با توجه به موضوع
گردشگري روز  ۵مهر (  2۱سپتامبر ) را به نام روز جهاني گردشگري نامگذاري کرده اند و به اين مناسبت در ايران نيز
به غير روز جهاني گردشگري هفته نيز به اين مناسبت به نام هفته گردشگري نامگذاري شده است ( شش لغايت دوازده
مهر)
بطور کلي توريسم يا جهانگردي يا سير و سياحت از فعاليتهاي اصيل انساني است که عمري
به درازاي طول عمر آدمي دارد .يافته هاي باستاني نشانگر قدمت ديرينه پديده سياحت و
گردشگري است .پديده توريسم و گردشگري پس از انقالب صنعتي بويژه در طول قرن اخير
بطور شگفت آوري توسعه و گسترش يافته است.
چنانكه دردهه هاي گذشته و به ويژه در بعد از جنگ جهاني دوم ،تعداد سفرهاي ساالنه بين
قاره اي ،کشوري ومنطقه اي دنيا به ميلياردها مورد افزايش يافته است .جريان گردشگري و
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سير و سياحت امروزه از کليه اصول و قواعد يك صنعت مانند منابع ،مديريت ،سرمايه
گذاري ،آموزش و پژوهش  ،تبليغات  ،بازارفروش و ...برخوردار است  .که در ارتباط با ساير
بخش هاي اقتصادي ،اجتماعي اهميتي دو چندان مي يابد.
درباره موضوع تحقيق حاضر يعني «بررسي عوامل موثر بر جذب توريست و گردشگر در استان کرمان
کار تحقيقي که در اين مورد انجام گرفته شده باشد ،يافت نشد .اما در رابطه با صنعت توريسم و
گردشگري دو پروژه (پايان نامه) يافت شد که ذيالً به توضيح هر کدام مي پردازيم:
پروژه اول که پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي با موضوع «بررسي ميزان
گرايش گردشگران به جاذبه هاي گردشگري و عوامل موثر برآن در استان اردبيل» مي باشد که توسط
آقاي اکبر کروي در مرکزآموزش مديريت دولتي استان اردبيل در تابستان  139۸انجام گرفته است.
از نكات قابل توجه اين پايان نامه اين بود که ،اين تحقيق فرضيه و بخش تحليل آماري نداشت .و در
واقع يك کار توصيفي بود که به معرفي و توضيح درباره جاذبه هاي گردشگري استان اردبيل پرداخته
شده بود.
کار تحقيقي ديگري که در اين زمينه يافت شد ،پروژه اي تحقيقاتي در مقطع کارشناسي ارشد رشته
مديريت دولتي بود که توسط آقايان عليرضا حسين نژاد و عليرضا نوعي با موضوع «پژوهشي در زمينه
بررسي تنگناهاي صنعت توريسم در ايران» در دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا در تابستان 13۱1
انجام گرفته شده است.
اين تحقيق سعي دارد که جايگاه صنعت توريسم در کشور ايران را شناسايي نموده و همچنين با
بررسي موانع و مشكالت صنعت توريسم در اين کشور  ،راهكارها و پيشنهاداتي را جهت گسترش اين
صنعت ارائه دهد.
اين تحقيق داراي  3فرضيه اهم و  9فرضيه فرعي است که تنها يكي از فرضيات آن با فرضيه هاي
تحقيق حاضر تاحدودي مطابقت دارد و آن عبارتست از « :عدم تبليغات وسيع و شناساندن موقعيتهاي
گردشگري ،يكي از تنگناهاي صنعت توريسم درايران مي باشد» .نتيجه اي که از آن تحقيق بدست
آمده است ،نشان مي دهد.
که  %94از پاسخ دهندگان اذعان کرده اند که تبليغات مناسبي از جاذبه هاي گردشگري کشور
انجام نگرفته و در مقايسه با ساير کشورها اين تبليغات در حد صفر مي باشد.
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و – جنبه جديد بودن و نوآوری در تحقيق:
با توجه به بررسي و جستجوي به عمل آمده توسط اينجانب پژوهشي در زمينه فرصتهاي جذب توريست ,موجود در
استان کرمان يافت نشد و از آنجا که اين استان ظرفيت بسيار بااليي در اين مقوله دارد نتايج کاربردي اين تحقيق مي
تواند بستري مناسب براي رشد و توسعه اين صنعت در استان گردد.
ز -اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني ،كلي ،اهداف ويژه و كاربردی):

اهداف آرماني:
 ارتقاي کيفيت و کاهش قيمت ،نگاه اقتصادي به صنعت توريسم و تعريفي معين از اقتصاد توريسم باال بردن فضاهاي اقامتي ،سرعت عرضه خدمات گردشگري و وضعيت حمل و نقل هواييارتقاي ظرفيتهاي کمي و کيفي تاسيسات جهانگردي به ويژه تعداد تورهاي داخلي و خارجي بهمنظور تعديل شكاف موجود در مقايسه با کشورهاي پيشرفته جهانگردي
 تجهيز سيستم واحد در تبليغات و بازاريابي ،باال بردن وضعيت بازاريابي و تبليغات گردشگري تدوين استانداردها و ضوابط فني براي واحدهاي ارائه کننده خدمات گردشگري شناسايي کردن مناطق گردش پذير ،اماکن تاريخي ،جاذبه هاي طبيعي و معرفي شدن آنها در سايتهاي گردشگري جهاني(تمرکز بر استان کرمان)
 آموزش نيروي انساني کارآزموده و متخصص درامور جهانگردي واگذاري بخش توريسم به سازمان واحد براي جلوگيري از تداخل وظايف سازمانهاي مختلف کهباعث ايجاد موازي کاري در تشكيالت گردشگري مي شود.
 شكسته شدن انحصار دولت در گردشگري و حمايت از بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاريدر صنعت گردشگري
 ارايه خدمات الكترونيكي از طريق اينترنت ،ايجاد شبكه کارت اعتباري براي رفاه گردشگرانخارجي
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 ايجاد پايگاه اطالعرساني و بانك اطالعات گردشگري داشتن برنامه جامع و استراتژيك و همچنين مشخص بودن هدف ها و سياست هاي ايرانگردي وجهانگردي در قالب يك برنامه اجرايي
هدف اصلي:
شناخت عوامل موثر بر جذب جهانگردان خارجي به كرمان
اهداف فرعي
 -9شناخت بناهای تاريخي در جذب جهانگردان خارجي در كرمان .
 -2شناخت ظرفيتهای فرهنگي استان كرمان در جذب جهانگردان خارجي.
 -3شناخت تبليغات و اطالع رساني در جذب جهانگردان خارجي در
كرمان .
 -4شناخت امکانات رفاهي موجود در استان كرمان در جذب جهانگردان
خارجي
 -5شناخت جاذبه های طبيعي استان كرمان در جذب جهانگردان خارجي
.
 -6شناخت خدمات رفاهي و اطالع رساني استان كرمان در جذب
جهانگردان خارجي .

ح – در صورت داشتن هدف كاربردی ،نام بهرهوران (سازمانها ،صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود
(به عبارت ديگر محل اجرای مطالعه موردی):
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ط -سؤاالت تحقيق:

 -9عوامل موثر بر جذب جهانگردان خارجي به ايران(باتمركز بر استان كرمان)
چيست؟

سواالت فرعي:
-2بناهای تاريخي تا چه اندازه در جذب جهانگردان خارجي در كرمان موثر هستند؟
-3ظرفيتهای فرهنگي استان كرمان تا چه اندازه در جذذب جهذانگردان خذارجي مذوثر
هستند؟
-4تبليغات و اطالع رساني تا چه اندازه در جذب جهانگردان خارجي در كرمذان مذوثر
هستند؟
امکانات رفاهي موجود در استان كرمان تا چه اندازه در جذب جهانگردان خذارجي
موثر هستند؟
-5جاذبه های طبيعي استان كرمان تا چه اندازه در جذذب جهذانگردان خذارجي مذوثر
هستند؟
-6خدمات رفاهي و اطالع رساني استان كرمان تذا چذه انذدازه در جذذب جهذانگردان
خارجي موثر هستند؟

ی -فرضيههای تحقيق:
اين تحقيق داراي يك فرضيه اهم و پنج فرضيه اخص يا فرعي مي باشد که عبارتنداز:

فرضیه اصلی:

به نظر مي رسد بناهای تاريخي ،ظرفيت های فرهنگي استان ،تبليغات و اطالع
رساني ،امکانات رفاهي موجود ،جاذبه های طبيعي استان ،خدمات رفاهي مهم
ترين عوامل در جذب گردشگري خارجي باشند.
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فرضيات فرعي:
 -9به نظر مي رسد بناهای تاريخي در جذب جهانگردان خارجي در كرمان موثر باشند.
 -2به نظر مي رسد ظرفيتهای فرهنگي استان كرمان تا چه اندازه در جذب جهذانگردان
خارجي موثر باشند.
 -3به نظر مي رسد تبليغات و اطالع رساني تا چه اندازه در جذب جهانگردان خذارجي
در كرمان موثر ه باشند.
 -4به نظر مي رسد امکانات رفاهي موجود در استان كرمذان تذا چذه انذدازه در جذذب
جهانگردان خارجي موثر باشند.
 -5به نظر مي رسد جاذبه های طبيعي استان كرمان تا چه اندازه در جذب جهذانگردان
خارجي موثر باشند.
 -6به نظر مي رسد خدمات رفاهي و اطالع رساني استان كرمان تا چه اندازه در جذب
جهانگردان خارجي موثر باشند.

ك -تعريف واژهها و اصطالحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
Touristگردشگر (جهانگرد  ،توریست)
براساس تعريف ارائه شده توسط سازمان ملل در سال  ،1114جهانگرد يا گردشگر به
کسي اطالق مي شود که :به منظور تفريح ،بازديد از نقاط ديدني ،معالجه  ،تجارت (معامله)،
ورزش يا زيارت به کشور يا مكاني غير از کشور يا مكاني که در آن اقامت دارد  ،سفر مي
کند .مشروط براينكه حداقل  24ساعت و حداکثر شش ماه تا يك سال اقامت گزيند.
(معصومي)2۸۵ :1399 ،
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Tourismگردشگری (جهانگردی ،توريسم )
براساس تعريف ارائه شده توسط سازمان ملل در سال  ،1114جهانگردي يا گردشگري به
فعاليتي اطالق مي شود که در آن فرد و يا گروهي به منظور تفريح ،بازديد از نقاط ديدني،
معالجه ،تجارت (معامله) ،ورزش يا زيارت به کشور يا مكاني غير از کشور يا مكاني که در
آن اقامت دارد  ،سفر مي کند .مشروط براينكه حداقل  24ساعت و حداکثر شش ماه تا يك
سال اقامت گزيند( .معصومي)2۸۵ :1399 ،
Electronic Tourism E-Tourismگردشگری الکترونيک
گردشگري الكترونيك عبارتست از به کارگيري فن آوري اطالعات و ابزار الكترونيك
 ،تلفن و )...در انجام فعاليت هاي گردشگري ،شامل برنامه ريزي(E-mail ،مانند :اينترنت ،
مديريت  ،ارزيابي  ،بازنگري فعاليت هاي گردشگري و اقدامات گردشگران و ميزبانان.
(معصومي)2۸۵ :1399 ،

Tourism Productsكاالی گردشگری
کاالهايي که به گردشگران ارائه مي گردند .شامل  :جاذبه ها و موزه ها ،امكانات تفريحي،
جشن ها ،مناظر زيبا و ضروريات اوليه مانند غذا و محل اقامت  ،وسايل حمل و نقل و خدمات
راهنمايي گردشگران(معصومي2۸ :1399 ،
Travelمسافرت
عمل جا به جايي به خارج از جامعه براي تجارت يا تفريح و نه براي انجام کار روزمره يا
تحصيل( .چاك .واي .گي)2۸ :139۱ ،
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Tourism Regionمنطقه گردشگری
عبارتست
ازيك فضاي جغرافيايي که در درجه اول از لحاظ خصوصيات محيطي و گردشگري همگن
و داراي مشخصات خاصي است( .معصومي)2۸1 :1399 ،

ايران گردی:
عبارتست از هما ن جهانگردي ،با اين تفاوت که محدوده آن داخل کشور است ،البته مدت
آن کمتر از  24ساعت و بيشتر از  3ماه نيست و سفر نبايد به قصد انجام کار صورت گيرد.
Promotionتبليغات :
هر شكلي از معرفي يا ترويج غير شخصي انديشه ها ،کاالها و خدمات است که با پرداخت
پول ،از طر يق رسانه هاي جمعي نظير روزنامه ،مجله ،تلويزيون يا راديو با حامي مالي مشخص
انجام مي شود( .فروزفر)1۸1 :1391 ،
اطالع رساني :
اطالع رساني شباهت بسياري با بازاريابي دارد .کار اطالع رساني همگاني انتقال انديشه ها ،
ارزش ها و برنامه هاست و از بسياري از ابزار مورد استفاده بازاريابي نظير روابط همگاني
(عمومي)  ،ابزار تبليغاتي ،آگهي دادن و فروش بهره مي گيرد .اطالع رساني همگاني سعي مي
کند نكته وديدگاهي را تفهيم کند ،مردم را مشارکت دهد ،آنها را آگاه سازد ،آموزش دهد ،از
آراء و نظرهايشان منتفع شود وحمايت شان را جلب کند( .راجر ،داس يل)3۵2 :1391 ،
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Mass Mediaارتباط جمعي
وسايل ارتباط جمعي که توسط آنها پيام هاي تبليغاتي به آگاهي مردم رسانيده مي شود «
ارتباط جمعي» مي نامند .زيرا يك پيام بايد به گروه هاي زيادي از مردم رسانيده شود .وسايل
ارتباط جمعي عبارتنداز :روزنام ه  ،راديو ،تلويزيون ،سينما ،اعالميه هاي ديواري ،پالکاردها و
غيره( .جواني ،پروني)2۸1 :139۱ ،

-5روش شناسي تحقيق:
الف -شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد ،تجهيزات و
استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفکيک):
تذکر :درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن ،از به کار بردن عناوين کلي نظير« ،گردآوري اطالعات
اوليه»« ،تهيه نمونههاي آزمون»« ،انجام آزمايشها» و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات کامل در
رابطه با منابع و مراکز تهيه دادهها و ملزومات ،نوع فعاليت ،مواد ،روشها ،استانداردها ،تجهيزات و مشخصات هر يك
ارائه گردد.
ب -متغيرهای مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيری
متغيرها:
ج – شرح كامل روش (ميداني ،كتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون ،پرسشنامه ،مصاحبه،
فيشبرداری و غيره) گردآوری دادهها
د – جامعه آماری ،روش نمونهگيری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هذ  -روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:
تحقيق حاضر با توجه به هدف تحقيق جزء تحقيقات کاربردي طبقه بندي مي شود .زيرا نتايج حاصله از
اين تحقيق داراي موارد کاربردي در زمينه هاي مختلف مديريت توريسم مي باشد .و همچنين با توجه
به نحوه گردآوري اطالعات که از طريق پرسشنامه و به صورت چهره به چهره و در يك مقطع زماني
مشخص انجام مي گيرد  ،از نوع تحقيقات پيمايشي مقطعي است .و از نظر سنجش نوع رابطه  ،جزء
تحقيقات همبستگي محسوب مي شود.
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تحقيقات کاربردي  ،تحقيقاتي هستند که با استفاده از معلوماتي که از طريق تحقيقات بنيادي فراهم
شده  ،براي رفع نيازمندي هاي بشر و بهبود و بهينه سازي ابزارها ،روش ها  ،اشياء و الگوها در جهت
توسعه رفاه و آسايش و ارتقاء سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار مي گيرند( .حافظ نيا)۵1 :1392 ،
به عبارت ديگر ،تحقيق کاربردي تحقيقي است که يافته هاي آن را مي توان براي حل مسايل
اجتماعي به کار برد( .ايران نژاد پاريزي)3۱ :139۵ ،
هنگامي که محقق به بررسي تغييرات يك يا چند متغير در طول زمان مشخص (مثالً در طول يك روز ،
يك هفته ،يك ماه) بپردازد ،تحقيق وي يك تحقيق پيمايشي مقطعي است( .خليلي)۵1 :1391 ،
در تحقيق همبستگي برکشف وجود رابطه بين دو گروه از اطالعات تاکيد مي شود؛ اينها اطالعاتي
است که در خصوص يك متغير در دو جامعه يا دو موقعيت گردآوري شده ،يا اطالعاتي است که در
خصوص دو يا چند متغير در يك جامعه تهيه شده است  .در اين تحقيقات ،محقق مي خواهد بداند که
آيا بين دو چيز يا دو گروه اطالعات رابطه و همبستگي وجود دارد  ،از چه نوع (مثبت يا منفي)؟ و
ميزان آن چقدر است؟ همبستگي مثبت آن است که جهت تغيير در يك متغير با جهت تغيير در متغير
ديگر همسو باشد؛ مثالً جهت تغييرات هر دو ممكن است افزايش يا کاهش باشد؛ يعني اگر يكي
افزايش يابد ديگري نيز افزايش مي يابد و برعكس.
همبستگي منفي آن است که جهت تغييرات يك متغير با جهت تغييرات متغير ديگر هم سو نباشد.
يعني اينكه افزايش يكي با کاهش ديگري همراه باشد .مانند رابطه بين تورم و قدرت خريد مردم.
(حافظ نيا)1۱ :1392 ،
جامعه آماری :
محدوده و فضاي مطلوب ما جامعه هاي آماري را معين و مشخص مي کند؛ بنابراين تعريف جامعه آماري عبارتست از
«تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يك صفت مشخصه باشند» .صفت مشخصه ،صفتي است
که بين همه عناصر جامعه آماري مشترك و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد( .آذر،
)۵ :139۸
جامعه آماري اين تحقيق را گردشگراني اعم از ايراني و خارجي تشكيل مي دهند که در بازه ي زماني
يك ماه به استان کرمان مسافرت کرده اند .طبق برآورد مديريت گردشگري سازمان گردشگري ميراث
فرهنگي و صنايع دستي استان کرمان  ،ساالنه بيش از  4ميليون نفر به اين استان مسافرت مي کنند.
بنابراين به طور متوسط در طول يك هفته بيش از  93۸۸۸نفر گردشگر وارد اين استان مي شوند.
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روش نمونه گيری:

همانطور که گفته شد ،جامعه آماري را گردشگراني تشكيل مي دهند که به کرمان مسافرت مي کنند.
بنابراين واحدهاي نمونه گيري را همين گردشگران تشكيل مي دهند .با توجه به گسترده بودن جامه
آماري  ،نمونه گيري انجام ميگيرد .به طور کلي نمونه عبارت است از  « :تعدادي از افراد جامعه که
صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده ،از تجانس و همگن با افراد جامعه
برخوردار باشند»( .حافظ نيا)121 :1392 ،
روش هاي مختلفي براي تعيين حجم نمونه وجود دارد که در اين تحقيق از جدول مورگان براي
انتخاب حجم نمونه استفاده مي شود؛ با توجه به اينكه ساالنه بيش از چهار ميليون گردشگر به استان
کرمان مسافرت مي نمايند و نظر به اينكه در جدول مورگان اين جامعه آماري نامحدود به حساب مي
آيد و براي جامعه نامحدود  39۸نمونه بايد انتخاب گردد ،بنابراين تعداد 39۸نفر گردشگر به عنوان
نمونه انتخاب شده و پرسشنامه در بازه زماني يك هفته بين گردشگران توزيع شده و نتايج آن به جامعه
آماري تعميم داده مي شود.

ابزار گردآوری اطالعات:

اطالعات مورد نياز اين تحقيق بوسيله پرسشنامه اي جمع آوري مي شود که توسط گردشگراني که به
استان کرمان مسافرت کرده اند ،پاسخ داده مي شود .اين پرسشنامه داراي  3بخش است که :
 -1بخش اول ويژگي هاي جمعيتي پاسخ دهندگان را ارزيابي مي کند.
 -2بخش دوم شامل  2۵سئوال تخصصي است که اطالعات مورد براي اثبات يا رد فرضيه ها از طريق
اين سئواالت بدست مي آيد ودر واقع پرسش هاي اصلي تحقيق را تشكيل مي دهند.
-3در بخش سوم نيز تعداد  4سئوال طراحي شده است که رضايت گردشگران از مسافرت به کرمان
مورد ارزيابي قرار ميگيرد و جزء آمار توصيفي به حساب مي آيد.
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تحليل پرسشنامه :
پرسشنامه تحقيق براساس طيف پنج گزينه اي رنسيس ليكرت (خيلي زياد ،زياد  ،متوسط  ،کم ،خيلي کم
)طراحي ميشود .و با توجه به اينكه مدل تحقيق داراي پنج گزينه است و براي هر گزينه پنج سئوال طراحي مي شود
سئوالهاي مربوطه شامل جاذبه هاي توريستي ،سئوالهاي تبليغات و اطالع رساني  ،مناطق جذاب و مناظر طبيعي ،امكانات
رفاهي منطقه وظرفيتهاي فرهنگي مي باشند.
ضمناً در آخر تعداد  4سئوال به منظور سنجش ميزان رضايت گردشگران طرح ميشود.

روايي و پايايي ابزار پژوهش (پرسشنامه) :
از موضوعات مهم در روش تحقيق است ) reliability .و پايايي ( Validityارزيابي ميزان روايي
اعتماد به يافته هاي پژوهش براي شناخت مسائل در حوزه هاي مختلف اجتماعي ،فرهنگي ،رواني و...
منوط به روايي و پايايي ابزار سنجش در شناخت وضعيت هاست.

Validityروايي
در تعريف روايي آمده است که  « :يك آزمون هنگامي داراي روايي است که بتواند چيزي که قصد
سنجيدنش را دارد ،بدرستي بسنجد» .براي مثال ،اگر از آزموني براي تعيين شايستگي فرد براي احراز
شغلي استفاده مي شود ،آزمون زماني داراي روايي خواهد بود که بتواند شايستگي فرد را بدرستي پيش
بيني نمايد .روايي محتوا ،روايي پيش بيني و روايي موازي از جمله مهمترين انواع روايي هستند.
(سعادت)14۱ :1391 ،
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در تحقيق حاضر براي سنجش روايي از افراد متخصص در زمينه موضوع مورد مطالعه کمك گرفته
مي شود .به اين منظور پس از تهيه پرسشنامه براي اطمينان يافتن از اينكه پرسشنامه مقياس مناسبي براي
اندازه گيري متغيرهاي تحقيق است ،با اساتيد راهنما و مشاور ،مشورت صورت گرفته و با تاييد اساتيد
محترم اطمينان الزم نسبت به روايي پرسشنامه حاصل مي گردد.

reliabilityپايايي
ساده ترين تعريف پايابي عبارتست از ميزان همساني نتايج سنجش مكرر( .ترزل .ال .بيكر:13۱۱ ،
)142
يك آزمون به شرط ثابت بودن صفتي که اندازه گيري مي شود ،هنگامي قابل اعتماد به شمار مي آيد
که استفاده از آن در طول زمان  ،نتايج يكسان يا مشابهي به دست دهد .براي مثال ،هوش هر انسان
معموالً ثابت است ودر سطح معيني قرار دارد؛ از اين رو چنانچه از کسي امتحان هوش به عمل آيد و
ضريب هوش او  11۸باشد ،آزمون هنگامي داراي ثبات و پايايي است که اگر شش ماه بعد  ،امتحان
تكرار شود ضريب هوش او همان عدد باشد .پايايي و قابليت اعتماد آزمون هنگامي زير سئوال مي رود
که نتيجه حاصل از امتحان دوم نشان دهد که ضريب هوش شخص مثالً  9۵است.
براي سنجش و تعيين پايايي آزمون از سه روش استفاده مي شود.
 -1تكرار آزمون  :آزمون اول ،براي بار دوم از همان گروه آزمون به اجرا در مي آيد و درجه
همبستگي ميان نتايج اول و دوم تعيين مي شود .عدد  +1به معناي همبستگي کامل ميان نتايج دو آزمون
است .هر قدر که ضريب همبستگي به  +1نزديكتر باشد ،آزمون داراي پايايي و در نتيجه ،دقت بيشتري
خواهد بود.
 -2روش مساوي سازي :براي تعيين پايايي آزمون به وسيله اين روش ،دو آزمون مختلف که شبيه به
يكديگرند ،ولي يكسان نيستند ،از گروه آزمون به عمل مي آيد و سپس ضريب همبستگي ميان نتايج
حاصل از آنها ،معين مي شود.
 -3روش دو نيم سازي :آزمون به دو قسمت تقسيم مي شود و درجه همبستگي ميان نتايج حاصل از هر
قسمت  ،تعيين مي شود .امتحان در يك نوبت و در يك جلسه به عمل مي آيد ،بدين ترتيب ،اوالً
آزمون هزينه کمتري خواهد داشت و ثانياً چون فاصله اي ميان دو نيمه امتحان وجود ندارد ،سطح دانش
و اطالعات فرد تغيير نخواهد کرد( .سعادت)141 :1391 ،
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-4روش آلفاي کرونباخ  :برخي از روش هايي که در باال به آن اشاره شد نياز به آزمون Cronbach

مجدد دارند که خود زمان و هزينه بيشتري را مي طلبد .بنابراين از ميان همه روش هاي ممكن ،استفاده
از مشخصه هاي آماري پرسشنامه هاي يك مجموعه که مستلزم تنها يك بار اجراي آزمون است ،يكي
از روش هاي رايج در برآورد ضريب قابليت اعتماد (پايايي) است.
ضريبي که از اين طريق بدست مي آيد ،چون بستگي به ميزان هماهنگي کارکرد آزمودني ها از يك
پرسش به پرسش ديگر دارد « ،شاخص ثبات» يا هماهنگي درون مواد آزمودني و در واقع معرف ميزان
همپوشي پرسش هاي مختلف آن از لحاظ سنجش يك ويژگي مشترك است .مشهورترين ضريب
اعتماد ،قابليت اعتماد از طريق يك بار اجراي آزمون توسط کرونباخ است که به ضريب آلفاي
کرونباخ مشهور است .در اين تحقيق از روش آلفاي کرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه استفاده
ميشود.

جدول ضريب الفای كرونباخ
ضريب آلفای كرونباخ

ابعاد جذب گردشگر

72920

 -1استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:
آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات ميباشد؟ بلي

خير*

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشـگاه ،تجهيـزات ،مـواد و وسـايل مـورد نيـاز در ايـن
قسمت مشخص گردد.
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نوع آزمایشگاه

مواد و وسایل

تجهیزات مورد نیاز

امضاء استاد راهنما:

مقدار مورد نیاز

امضاء مديرگروه تخصصي:

 -۱زمان بندي انجام تحقيق:

الف -تاريخ شروع:مهر ماه 1311ب -مدت زمان انجام تحقيق..........................:ج -تاريخ اتمام.......................:
تذکر :الزم است كليه فعاليتها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دورهاي) و مدت زمان مورد نياز براي
هر يك ،به تفكيك پيشبيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق ،حتياالمكان رعايت گردد.
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پیشبینی زمانبندي فعالیتها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت كار
شرح فعالیت

ردیف

زمان كل
(ماه)

1

زمان اجرا به ماه
1

2

3

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
توجه -1 :زمان و نوع فعالیتهاي اجرایی پایاننامه ،حتیاالمكان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.
 -2حداقل زمان قابل قبول براي پیشبینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایاننامه كارشناسی ارشد  6ماه و حداكثر  12ماه میباشد.
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4

5

6

7

8

9

11 11

12

تذكر :اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال ،به سقف ظرفيت راهنمايي و مشاوره خود توجـه نمـوده و در صـورت
تكميل بودن ظرفيت پذيرش ،از امضاء اين فرم و يا در نوبت قرار دادن آن و ايجاد وقفه در کار دانشجويان جداً پرهيز نمايند .بديهي است در
صورت عدم رعايت موازين مربوطه ،مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب کار ،متوجه گروه تخصصي خواهد بود.
 -9صورتجلسه گروه تخصصي

نام و نامخانوادگي دانشجو:

امضاء

تاريخ

نام و نامخانوادگي استاد يا استادان راهنما

امضاء

تاريخ

-1

(عضو هيأت علمي دانشگاه )........................

-2

(عضو هيأت علمي دانشگاه )........................
امضاء

نام و نامخانوادگي استاد يا استادان مشاور
-1

(عضو هيأت علمي دانشگاه )........................

-2

(عضو هيأت علمي دانشگاه )........................

نام و نامخانوادگي عضو کميته نظارت بر تحقيق
-1

امضاء

تاريخ

تاريخ

(عضو هيأت علمي دانشگاه )........................

شوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ  ............................در محل  ............................با حضور اعضاي مربوطه
خانم
تشكيل و موضوع پايان نامه ـــــــــــــــ ................................با عنوان............................................................................................
آقاي
.....................................................................................................................................................................................................
بررسي و به تصويب رسيد.
نام و نامخانوادگي اعضای شورا
-9
-2
-3
-4
-5
-6

امضاء

تاريخ

نام و نامخانوادگي مديرگروه:

امضاء

تاريخ

تذكر :الزم است پروپوزال دانشجويان از تاريخ تأييد در شوراي گروه تخصصي تا زمان طرح در شوراي پژوهشي دانشكده بيشتر از يكماه نگذرد.
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تذكر :الزم است قبل از تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده ،شرايط احراز و ظرفيت پذيرش اساتيد راهنما و مشاور مطابق
بخشنامههاي مربوطه توسط پژوهش دانشكده کنترل شود.

 -1صورتجلسه شوراي (پژوهشي) دانشكده:
خانم
موضوع و طرح تحقيق پاياننامه ـــــــــــــ  .....................................دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد گروه ..................
آقاي
گرايش .............................که به تصويب کميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است ،در جلسه مورخ ............................
شوراي (پژوهشي) دانشكده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضاء قرار گرفت.

رديف نام و نامخانوادگي
1

نوع رأي (موافق
يا مخالف)

محل امضاء

توضيحات

2
3
4
۵
1
۱

نام و نام خانوادگي مدير/کارشناس پژوهشي دانشكده:

امضاء

تاريخ

نام و نامخانوادگي رياست دانشكده

معاون پژوهشي واحد:
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امضاء

تاريخ

امضاء

تاريخ

اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود
فرم سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي
فرم الف -فرم اطالعات پاياننامه کارشناسي ارشد
نام واحد دانشگاهي :واحد علوم و تحقيقات
عنوان پاياننامه کارشناسي ارشد:
بررسي عوامل موثر بر جذب جهانگردان خارجي به ايران با تاکيد بر ظرفيتهاي فرهنگي استان کرمان
علي فالح

نام و نامخانوادگي دانشجو:
شمارهدانشجويي91۸12۸494 :
رشته تحصيلي :مديريت امو فرهنگي
فني و مهندسي
کشاورزي

گرايش:
علوم انساني *
هنر

امور فرهنگي

نام و نامخانوادگي استاد راهنما  :1هدايت تيره گر
مرتبه علمي :استاديار * دانشيار

رشته تحصيلي :مديريت آموزشي
کد شناسايي استاد راهنما:

استاد

نام و نامخانوادگي استاد راهنما : 2
مرتبه علمي :استاديار

دانشيار

رشته تحصيلي:
کد شناسايي استاد راهنما:

استاد

نام و نامخانوادگي استاد مشاور : 1
مرتبه علمي :استاديار

دانشيار

رشته تحصيلي:
استاد

مربي

نام و نامخانوادگي استاد مشاور : 2
مرتبه علمي :استاديار

دانشيار

نيمسال تحصيلي :مهر11
تعداد واحد پاياننامه3 :
کد رشته:
علوم پايه

کد شناسايي استاد راهنما:
رشته تحصيلي:

استاد

مربي
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کد شناسايي استاد راهنما:

فرم شماره 1

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پاياننامه كارشناسيارشد يا رساله دكتري
اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پاياننامه  /رساله ،دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته :مديريت امور
گرايش :امور فرهنگی
فرهنگی
باعنوان «بررسی عوامل موثر بر جذب جهانگردان خارجی به ايران با تاکيد بر ظرفيتهاي فرهنگی استان
کرمان» متعهد میشويم در تمامی توليدات علمی مستخرج از پاياننامه/رساله نسبت به انتشار نتايج حاصل از
تحقيق مذکور (در قالب کتاب ،مقاله ،طرح تحقيقاتی ،اختراع ،اکتشاف و  )...با رعايت موارد ذيل اقدام نمائيم.
الف) نشانی نويسنده اول مقاله بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات باشد.
ب) نشانی عهدهدار مكاتبات ( ) Corresponding Authorبايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقيقات باشد.
ج) نشانی دانشجو بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات باشد.
د) نشانی اساتيد خارج از واحد در صورتيكه نام ايشان به عنوان نويسنده اول و عهدهدار مكاتبات نباشند
میتواند با هر آدرسی باشد.
هـ) فقط اسامی افراد مرتبط با پاياننامه يا رساله در مستخرجات ذکر شود.
و) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالی آن بايد به صورت زير آورده شود:
به انگليسي:
 Science and Research branch, Islamic Azadو نام گروه تخصصی Department of
University, Tehran, Iran.
به فارسي:
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،گروه مديريت امور فرهنگی ،تهران ،ايران.
نام و نامخانوادگي استاد راهنما:

نام و نامخانوادگي استاد راهنما:

تاريخ و امضاء

تاريخ و امضاء

نام و نامخانوادگي استاد مشاور:

نام و نامخانوادگي استاد مشاور:

تاريخ و امضاء

تاريخ و امضاء

درتاريخ ...................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيدهاست ،دريافت گرديد.

امضاء مدير پژوهش دانشكده
تذكر :الزم است اساتيد راهنما و مشاور انتخابي پس از مطالعه فرم مذکور ،نسبت به تكميل مشخصات و
توشيح آ ن شخصاً اقدام نمايند تا از هرگونه تخلفات احتمالي جلوگيري گردد .بديهي است چنانچه تحت هر
شرايطي و در هر زمان ،دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه
ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمائيم.
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فرم شماره 2

فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پاياننامه كارشناسيارشد يا رساله دكتري
اينجانب:

دانشجوي ورودي:

فرهنگی گرايش:

بهمن 98

امور فرهنگی

مقطع :

کارشناسی ارشد

رشته:

مديريت امور

که موضوع پاياننامه/رسالهام تحت عنوان« :بررسي عوامل موثر

بر جذب جهانگردان خارجي به ايران با تاكيد بر ظرفيتهاي فرهنگي استان كرمان ».در شوراي
گروه تخصصی به تصويب رسيده ،متعهدمیگردم الف) کليه مطالب و مندرجات پاياننامه /رسالهام بر اساس
اصول علمی و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب ،نتايج تحقيقات ،نقل
قولها ،جداول و نمودارهاي ديگران در پاياننامه/رساله ،منابع و ماخذ آن به نحوي که قابل تشخيص و
تفكيك از متن اصلی باشد قيد گردد.
ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم عالوه بر پايان نامه  /رساله ،کتاب  ،مقاله ،اختراع ،اکتشاف و هر گونه
توليدات علمی حاصل شود ،صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران بوده و اين موضوع
صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.
ج) در صورت استفاده از کمكهاي مالی و غير مالی نهادهاي دولتی و غير دولتی از موضوع تحقيق اينجانب
مراتب را کتباً به دانشكده اطالع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پاياننامه يا ساير
اقدامات حقوقی میباشد.
د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالی آن به عنوان تنها آدرس در توليدات علمی مستخرج
از پاياننامه/رساله بايد به صورت زير آورده شود:
آدرس دانشگاه و واحد به فارسي :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،گروه مديريت امور
فرهنگی تهران ،ايران.
آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي:
 Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.و نام گروه تخصصی Department of

نام و نامخانوادگي دانشجو
تاريخ و امضاء

تذكر :بديهی است چنانچه تحت هر شرايطی و در هر زمان ،دانشگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده
نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط
مینمايم.
در تاريخ  ....................فرم مزبور كه توسط آقاي /خانم ................................به امضاء رسيده است،
دريافت گرديد.
امضاء مدير پژوهش دانشكده
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فرم شماره 5
اينجانبان اساتيد راهنما و مشـاور پايـان نامـه  /رسـاله خـانم  /آقـاي  ...........................................دانشـجوي مقطـع
 .....................رشته  ......................................گرايش  .......................متعهد میشويم در کليـه توليـدات علمـی مسـتخرج از
اين پايان نامه  /رساله (اعم از مقاله ،طرح پژوهشی ،کتاب ،اختراع و  )....که به منظور استفاده از تسـهيالت تشـويقی،
سفرهاي علمی ،فرصت مطالعاتی و امتياز ارتقاء علمی (اعضاء هيات علمی واحد و  )....ارائـه مـیگـردد ،آدرس دقيـق
دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالی آن ،بديهی است چنانچه تحت هر شرايطی و در هـر زمـان ،دانشـگاه خـالف
موارد ذکر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايی نداشته و حق هر گونـه اعتراضـی را از
خود سلب و ساقط مینمائيم.
تبصره :تكميل اين فرم براي اساتيد تمام وقت واحد علوم و تحقيقات الزامي است .و ضمناً اساتيد نيمهوقت ياا
مدعو در صورتيكه نام ايشان به عنوان نويسنده اول و عهدهدار مكاتبات در توليدات علمي مستخرج از رسااله
قيد نشود ملزم به امضاء اين فرم نميباشند.
آدرس دانشگاه و واحد به فارسی :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،گروه  ،.....تهران ،ايران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگليسی:
Science and Research branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.و نام گروه تخصصی Department of

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
تاريخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:
تاريخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
تاريخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:
تاريخ و امضاء:

اينجانب علی فالح دانشجوي ورودي بهمن 98مقطع کارشناسی ارشد رشته مديريت امور فرهنگی گرايش امور فرهنگی
متعهد میشوم در کليه توليدات علمی مستخرج از پايان نامه  /رسالهام با عنوان
« بررسی عوامل موثر بر جذب جهانگردان خارجی به ايران با تاکيد بر ظرفيتهاي فرهنگی استان کرمان
به منظور تسويه حساب و يا استفاده از تسهيالت تشويقی و سفرهاي علمی و  .....نسـبت بـه درج آدرس دقيـق دانشـگاه و
واحد و رعايت ترتيب و توالی آن بصورت ذيل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمايم .بديهی است چانچه تحت هر شرايطی و در
هر زمان ،دانشگاه خالف موارد ذکر شد ه را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايی نداشته و حق هر گونـه
اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمايم.
 Science and Research branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.و نام گروه تخصصی Department of

نام و نام خانوادگی دانشجو :علی فالح
تاريخ و امضاء:
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