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 واست تصويب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشددرخ
 

 

 

 د.شو تکميل راهنما استاد هدايت و مساعدت با پرسشنامه اين توجه:

 :پروژهعنوان 
 ،ونت گردشگری سازمان میراث فرهنگیي مطالعه موردی معا : بر صنعت گردشگری مجازی در ايران IP-TVفناوری مطالعه  اثرات 

  صنايع دستي و گردشگری

 

 

 

 

 ات مربوط به دانشجواطالع -1

 :شماره دانشجويي                                   نام خانوادگي:                                نام:     

  دانشکده:                              گرايش:                                    رشته:  مديريت تکنولوژی

  تاريخ و سال ورود                     کارشناسي ارشد  مقطع:

  : درس پستي در تهرانآ

 

 تلفن:                                                                                         آدرس پستي در شهرستان:     

 

 

 

 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما -2
                                  نام خانوادگي:                                نام:   

 
 اهيرتبه دانشگ                  آخرين مدرک تحصيلي: 

 
 محل خدمت:  

   سمت:
 
                        -     دکتری: در دوره  مايي شدهــــهای راهنايان نامه ــــو  پ داد رساله ـــــتع
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 اطالعات مربوط به پايان نامه -4

 

 الف: عنوان پايان نامه:

 واحد 6: تعداد واحد پايان نامه:پ                  □عملي   □اربردیک    □ب: نوع کار تحقيقاتي:   بنيادی

 
 

قوانين و ساخت يا آزمايش تئوريها و نظريه ها مي پديده ها و روابط بين متغيرها ، اصول، ء، کشف ماهيت اشيابه که  تتحقيق بنيادی پژوهشي اس -1

تحقيق کاربردی: پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادی به منظور  -2 زهای دانش رشته علمي کمک مي نمايد.مرپردازد و به توسعه 

تحقيق عملي:  -3 رها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انساني انجام مي شود.، روشها، ابزابهبود و به کمال رساندن رفتارها

 پژوهشي است که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادی و با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انساني انجام مي شود.

 
 

 جنبه های مجهول، متغيرها، پرسشها و منظور تحقيق(فرضيات، له، )ابعاد مساله، معرفي دقيق مسا و پرسش اصلي بیان مساله - 5

 

 (دف از اجراء ضرورت انجام طرحمسئله، هخالصه طرح: )
IPTV يا  Internet Protocol Televisionترين حاصل استفاده اولين و مهم .کامپيوتری است های تلويزيوني بر بستر شبکهوری برای پخش برنامها، يک فن

 .هاستهای پخش برنامهباال رفتن کيفيت تصاوير تلويزيوني و کاهش هزينه ؛وریااز اين فن

يک سری  ی کابلي قديمي بيننده فقط گيرندهی هاها دخل و تصرف داشته باشد. برای مثال در تلويزيونتواند در نحوه اجرای برنامهبيننده مي IPTVریوادر فن

های ديجيتالي ديگری را ي دادهتواند عالوه بر تصاوير ويدئويکاربر مي  IPTVاما با استفاده از  ، مي باشد،کنندهای تلويزيوني توليد ميامواج راديويي که شرکت

 .نيز دريافت کند

های وری اطالعات ارايه سرويسا. با استفاده از فنمي باشد های مورد نياز گردشگرانوری نوين برای ارائه سرويسابکارگيری فن گردشگری الکترونيکياز طرفي؛

 .ينه به مراتب کمتر وارد عمل شده استتر، با کيفيتي باالتر، تاثيرگذاری زياد و با هزمورد نياز گردشگران ساده

بعالوه  ،کردنداز آنها استفاده مي و فيزيکي است که درگذشته گردشگران به صورت سنتي هاييگردشگری الکترونيکي ارائه الکترونيکي کليه سرويس

 .و فناوری اطالعات است گردیجهانگردشگری الکترونيکي نقطه عطفي بين  اند.وری اطالعات ميسر شدهاهايي که به واسطه فنسرويس

های های زيبايي از جاذبههای ويدئويي و گرافيکدهد تا تصوير ديجيتال، فيلمبه روز در حال افزايش است به ما اين امکان را ميامکانات فضای مجازی که روز

 تکنولوژی نياز دارد. اجرايي کردن گردشگری الکترونيک، به زيرساخت های توريسم را در اختيار کاربران قرار دهيم.

ها و تقاضای مشترکان به سمت تر شدن فضا از يک سو و حرکت سرويسو فشار بازار و رقابتي IPهای مبتني بر های باند وسيع و شبکهگسترش زيرساخت

با بهره گيری از نقاط قوت و مزايای  تواندمي IP-TVزند. در اين ميان دامن مي IP-TV سرويس يتهمگرايي ديجيتالي از سوی ديگر، به تسريع روند جذاب

های های دسترسي باند وسيع به يکي از محبوبترين و گسترده ترين سرويسذاتي خود نظير آشنايي طوالني مدت مردم با تلويزيون و گسترش روز افزون شبکه

های تلويزيوني تنگ با توليدکنندگان فيلم و محتوا و صاحبان شبکهعصر ديجيتال تبديل گردد. البته ارائه و بسط يک زنجيره ارزش و ايجاد پيوند و همکاری تنگا

 در اين ميان بسيار ضروری است.

و ضرورت پياده سازی اين تکنولوژی به منظور سرويس دهي موثرتر به IP-TV در اين تحقيق تالش بر اين است که با توجه به رويکرد کشور به انتقال تکنولوژی

 قال اين تکنولوژی و تاثيرآن بر صنعت گردشگری مجازی در ايران شناسايي شود.مخاطبين، عوامل موثر بر انت

 
 

 

 برصنعت گردشگری مجازی چيست؟  IPTVفناوریاثر انتقال پرسش اصلي : 

 

 بر ارتقا صنعت گردشگری مجازی موثر مي باشد. IPTV: فناوری اصلي فرضیه 

 فرضیات فرعي: 
 نيا قياز طر توانديم يکياز راه دور الکترون گردشگری مجازی  یهابرنامه، IP-TV عيتوز يمناسب و گستردگ رساختيبا توجه به ز( 1

 به کاربران برسد. سيسرو

آنها را دانلود و سپس  توانديو کاربر م ستيبه مشاهده بهنگام آنها ن يکه لزومگردشگری مجازی  یشدهرهيذخ یها و محتواهابرنامه (2

  مشاهده کند.
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 ات، نتايج به دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمي موجود در مقاالت و پروژه های اخير درباره موضوع تحقيق(تحقيق )سابقه سوابق مربوط-6

 

 ،پايگاه جامع اطالع رساني مديران ايران"مرزهای مجازی"به  "مرزهای سنتي"،گردشگری الکترونيکي، فرا رفتن از  (13۸۷اميری،بهار)

                                                                                                             ، مدخل گردشگری الکترونيکي(13۸۷نامه رشد)دانش

                                                                                                                         ، اهميت گردشگری مجازی و نقش آن در افزايش جذب توريست، سايت آفتاب(13۸۷رحيمي، حسين)

 (،تئوری تورسيم مجازی و گردشگر،سايت آی تي ايران13۸۷فريدوني،توماج)

ظيم ر سالهای اخير گردشگری به عنوان صنعت بدون دود، منبع درآمد سرشار در تجارت جهاني و عنصر مهمي در بهبود و تندمقدمه:

موازنه بازرگاني و تراز پرداختهای بسياری از کشورها شده است، اين صنعت يک صنعت منحصر به فرد اقتصادی تلقي شده و طرفداران 

 هزينه دنيا قرار داردبسياری دارد. صنعت گردشگری امروزه در رديف صنعت های پردرآمد، پاک و کم

. 

AT&T: The Globe and Mail 

به ارسال و  IP-TV د.وضعيت ارائه آن در جهان بپرداز و به طور مختصر به دآشنا کن IP-TVخواننده را با مباني فناوری  ه استشددر اين مقاله سعي 

شود. اين سرويس معموالً با گفته مي IP-TVهای تلويزيوني برای مشترکان از طريق زيرساخت باند وسيع و توسط پروتکل اينترنت پخش برنامه

 شود.به مشترکان ارائه مي "بسته "مانند ويدئو بر طبق تقاضا و تلفن اينترنتي و اينترنت پرسرعت، در قالب يک های ديگریسرويس

های اند. به علت توسعة باند وسيع و پيشرفتآغاز کرده IPهای های تلويزيوني را روی شبکهدهندگان باند وسيع ارائه سرويسامروزه، بسياری از سرويس

سازی های نوين فشردهای را با کيفيت باال دارد و نيز ارائه استانداردرسانهکه توان پخش محتوای چند +ADSL2هايي چون فناوری چشمگير در ارائه

 پتانسيل بسيار خوبي برای رشد پيدا کرده است. IP-TVهای انتقال ديتا و...، بازار و کاهش هزينه MPEG-4مانند 

Cledja Rolim(2007),  " Enhancing the experience of 3D virtual worlds with a cartographic generalization 

approach", Springer 

وبه صورت کلي مي توان  در اين مقاله تالش بر اين است که با استفاده از روشها وراه های کارتوگرافيک ديدگاهي جديد به دنيای مجازی بدهد چکیده :

بعدی و اثرات خاص آن اشاره  3از دنيای مجازی با روش های مختلف مورد بحث مي باشد که در اينجا به تصاويرگفت سير تحول استفاده و بهره وری 

 کرده است.

Helmut Berger(2006),  " Opening new dimensions for e-tourism", Springer 

 و جنب پر اجتماعي برای پرورش جامعه رويکرد تا دکش مي طولکه  ي بررسي شده وبه مدت زماني محيطمجازی  در اين مقاله گردشگری چکیده :

از  کار و کسبمعامالت   عالوه بر اين،.  ، با توصيه به اين مسئله که مقصد گردشگری استاشاره کرده است تجربيات سفر تبادل با ياز مسافران جوش

رخ  يکپارچه عوامل بصورت  همه اين. هستند اين محيط تشکيل دهنده هایبخش  اعضای جامعه يا و سفر مشاورانکمک از  و يا گرفتن سفر رزرو قبيل

 به حوزه، چند عامله های سيستم از يافته  چارچوبنگاهي  ، يافته توسعهجامعه ی  نياز ، بطور دقيقترالکترونيک . کسب و کار  مانند ،مي دهد 

 .است گردشگری

يک . در حال حاضر قادر مي سازدبا محيط  تعامل برای راانسان  ای است پيچيده تجسم کهنرم افزار سه بعدی يک  استفاده از بارابط کاربری سيستم 

 ناهمگن جوامع بررسيرای  کامل يک تحقيق اين محيط جديد. گذاشته مي شود به نمايش را محيط -مجازیگردشگری سه بعدی اجرای  از نمونه اوليه

 .است کترونيکيال گردشگری در، ارتباط افزار نرم و عوامل انسانشامل 

Nelson goncalves(2008),  " How panoramic photography changed multimedia presentations in tourism" 

 تاکيد بر و گردشگریتبليغات ای  رسانه چند ارائه با هدف قرار دادن پروژه ها و تکامل، پانوراما ، مفهومعکاسي پانوراما استفاده ازمروری بر  :چکیده 

 کاربر خارج از خط، خط و رویبر چند رسانه ای  از طريق عکاسي. گردشگریارتقاء برای  ای رسانه چند سيستم های پانوراما در طراحي تصاوير اهميت

زماني  انداز چشم  توليدات کيفيت اضافي در های گزينهيکي از در نتيجه،  دوران کودکي.به عنوان مثال مي شود ؛ پشتيباني  زمان آن مناظردر تماشای 

 .است

 (و بهره وران حقيقتضرورتهای انجام  ،علمي، کاربردی )شامل اهدافاهداف تحقیق  -7

 بر صنعت گردشگری مجازی IPTV: شناسايي عوامل تاثيرگذار فناوری  هدف اصلي

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c+%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c+%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0
http://aftab.ir/lifestyle/view.php?id=99213


 

 4 

 )عامل سنجي ترتيبي(رتبه دهي به عوامل اثرگذار هدف فرعي :

 صنعت گردشگری ری به منظور ارتقا وضعيتمعرفي يک تکنولوژی به صنعت کردشگ هدف کاربردی :

 

 روش کار:  -8

 :الف( نوع روش تحقیق
 فناوریعوامل اثرگذار اين و شناسايي  IPTVفناوری توصيفي پيمايشي : معرفي -

به دی آنها و در نهايت ارتقا صنعت گردشگری بن: بررسي تاثير اين عوامل بر صتعت گردشگری مجازی و رتبه از نظر هدف کاربردی  -

 سمت و سوی وضيعت ايده آل

 از نظر کسب داده ها واطالعات، توصيفي است. -

 

 

 ای و غیره(:ب( روش گردآوری اطالعات )میداني، کتابخانه
 دانيمي

 برای جمع آوری داده ها ی مربوط به موضوعو نظرات خبرگان استفاده از کتابخانه و اينترنت -1

 و عوامل اثرگذار متغيرهای تحقيقاستفاده از ابزار پرسشنامه جهت يافتن -2

 و نظرسنجي از خبرگاناکتشافي  مصاحبه-3

 

 پ( ابزار گردآوری اطالعات )پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره(
 برای ارايه به خبرگان پرسش نامه منابع اطالعاتي، مصاحبه، 

  : ت( روش تجزيه و تحلیل اطالعات

 .شود ياستفاده م يواستنباط يفيآمار توص از دو -

  جامعه فيو ... واستفاده از نمودارها جهت توص یمرکز یمانند پارامترها یکامل جامعه آمار حيوتوض انيجهت ب يفيآمار توص از

 از روش آزمون آماری برای تحليل اطالعات استفاده مي شود-

 

 طول مدت اجرای تحقیق: -9

 ماه6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


