شورای اسالمی و شهرداری فرخ شهر برگزار می کند :
فراخوان ارسال مقاالت به هفتمین همایش روز فرخ شهر
با محوریت گردشگری

پژوهشگران و عالقه مندان می توانند آثار خود را در یکی از محورهای زیر تدوین نموده و به دبیرخانه ارسال نمایند:
محور ها
 – 1گردشگری و توسعه پایدار
 – 2گردشگری و طبیعت گردی ( طبیعت فرخ شهر – تنگ صیاد )
 – 3گردشگری رویداد ( آیین ها و خوراکی های سنتی )
 – 4گردشگری شهری ( پارک ها  ،جاذبه ها و خدمات شهری )
 – 5گردشگری فرهنگی و اجتماعی ( صنایع دستی  ،آثار و ابنیه تاریخی و سوغات )
 – 6بوم گردی و توسعه اقامتگاه ها
 – 7بازاریابی و تبلیغات در گردشگری
 – 8فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری و اولویت های آن
شرایط عمومی شرکت در همایش :
-

مقاالت نمی بایست پیش از این در جایی ارایه یا چاپ شده باشند.

-

مقاالت باید مشخصا با محوریت فرخ شهر و جاذبه های گردشگری این شهر تدوین شوند .در غیر این صورت
به کمیته علمی راه نخواهند یافت.

-

آثار ارسالی به صاحبان اثر مسترد نمی شوند.

-

حق چاپ آثار برگزیده برای دبیرخانه محفوظ بوده و نیاز به اخذ رضایت از ارسال کنندگان مقاالت ندارند.

-

تکمیل فرم اطالعات فردی شرکت در همایش الزامی است.

شیوه نامه تدوین مقاالت ارسالی :
-

آثار ارسالی می بایست در محیط  Word 2010و با قلم  B nazaninو فونت  12نگارش شوند.

-

چکیده مقاالت باید در حد  151کلمه باشد.

-

در صفحه نخست و در پاورقی درجه تحصیلی نویسنده و پست الکترونیک ذکر شود.

-

شرکت کنندگان به همراه پرینت مقاله یک عدد لوح فشرده حاوی متن مقاله در محیط  Wordبه دبیرخانه
تحویل نمایند.

تقویم همایش :
-

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا  15فروردین 1337

-

داوری مقاالت از  16الی  21فروردین

-

برگزاری همایش علمی  21 ،اردیبهشت ساعت  11صبح

