ه
شه
ژپو ش و ربانهم رزیی ری
-

ISSN : 2228-5229- ISSN : 2476-3845

19- 30

) شهر بابل:تحلیل کالبدی– فضایی نواحی شهری بر اساس شاخصهای رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی



 علی باستین، حسین حاتمی نژاد، احمد پوراحمد،کرامت اله زیاری


 سیده زهره حسنی، عامرنیک پور،رحیم بردی آنامرادنژاد
) شهر دامغان:ارائه الگوهای بهینه توسعه کالبدی شهرهای بیابانی با تأکید بر عوامل ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی



 مجتبی یمانی، خلیل رضایی،علیرضا عرب عامری
) شهر شیراز:تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحققپذیری طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی



 حسین ذبیحی، زهراسادات (سعیده) زرآبادی، حمید ماجدی،ناصر رضایی
) منطقه یک کالنشهر تبریز:سنجش و اولویتبندی شاخصهای تابآوری با روش ترکیبی معادالت ساختاری و تحلیل چند متغیره فازی (مطالعه موردی



 مهدی هریسچیان،حسن محمودزاده
75 -92

)سنجش مؤلفه های پیوستگی منظر شهری بر افزایش تمایل به پیاده روی در پارک های شهری (مورد پژوهی؛ پارک های شهری شیراز



9

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

2228 -5229 :شاپا چاپی

) شهر بوشهر:سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیست پذیری شهرها (مطالعه موردی

59 -74

Research and urban planning
Vol. 9/ No. 34/ Autumn 2018

1 -18

47 -58

Quarterly Scientific–Specialty

1397  پاییز،34  شماره،9 سال
2476 - 3845:شاپا آنالین

31 -46

فصلنامه پژ<هش و برنامه ریزی شهری

فصل علم
ژپو ی-ناهم ی
هش

 محسن فیضی، سید عباس یزدانفر،معصومه سازنده
93 -104

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در منطقة سه کالنشهر اصفهان



 شهر اردبیل: مطالعة موردیGIS تحلیل فضایی اتفاقات شبکة فاضالب شهری با استفاده از

133 -148

 پیاده روی خیابان فرخی شهر یزد:بازطراحی مسیر عابر پیاده با رویکرد ارتقاء کیفیت حضورپذیری افراد در بافت تاریخی شهر یزد نمونه موردی

149 -168

 شهر مشهد:بررسی معناداری رابطه جهتگیری مذهبی و شادکامی در بین شهروندان استفاده کننده از فضاهای عمومی شهری نمونه موردی

 مژگان جعفری شمسآباد،سکینه معروفی


 بابک تشکری، ملیحه ذاکریان،سمیرا علی زاده مقدم


 زهرا پاستون، الهه سادات موسوی سروینه باغی،علیرضا صادقی
169 -182

) شهر مشهد:مدل سازی احتمال تغییر رشد شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی



 یاسمن لهرابی، مرجان قائمی، روزبه شاد،فرهاد رستمی گله
183 -200

) زیتون و مهرگان، پردیسان، مجتمعهای مسکونی اکباتان:بررسی حس تعلق مکانی در مجتمعهای مسکونی و نقش طبیعت بر آن (مطالعه موردی



تحقق مفهوم قرآنی و روایی عدل در طراحی مسکن ایرانی
GIS بررسی روند هضم روستاهای پیراشهری در توسعه شهر تهران با استفاده از نرم افزار



احمدعلی خرمبخت
229 -238

تأثیر آموزش فراشناختی در طراحی مجتمع های زیستی در مراکز شهری با تأکید بر نگارش و نقد فرآیند طراحی
 رضا افهمی، محمود رضایی، وحید قبادیان،هوبه تحویلداری

1- 16

چکیده التین












 حامد حیاتی، احمد امینپور،رامین مدنی
217 -228





محمد بهزادپور
201 -216






1397  پاییز،34  شماره9 سال

) محالت جهانشهر و مهرویال در شهر کرج:مطالعه تطبیقی نقش پیکربندی و چیدمان فضایی محله های شهری در میزان احساس امنیت ساکنین (نمونه موردی







 سپیده نوری، الهه پیشگر،علیرضـا محمـدی
119 -132





 محمدرضا رضایی،محمود اکبری
105 -118









Assessment of the Good Urban Governance Impact on Urban Livability (A Case Study: Bushehr City)
K. Zayyari, Pourahmad, H. Hataminezhad, A. Bastin
The Physical-Spatial Analysis of Urban Areas Based on the Indicators of
the Urban Smart Growth (A Case Study: Babol)
R. berdi Annamoradnejad, Nikpour, S. Z. Hasani
Providing Optimal Patterns for Developing Desert Cities with Emphasis on Geomorphologic Factors (Case : Damghan City)
A.R. Arabameri, Kh. Rezaei, M. Yamani
Explaining the Role of Factors Affecting the Realization of Urban Development Plans (Case Study: Shiraz City)
N. Rezaei, H. Majedi, Z. S. Saeideh Zarabadi, H. Zabihi
Measurement and Prioritization of Resilience Indicators by Using Structural
Equation and Fuzzy Multivariate Analysis (A Case study: Region 1 of Tabriz Metropolitan
H. Mahmoudzadeh, M. Herischian
Measurement of Urban Landscape Continuity Components on Increasing Inclination
Walking in Urban Parks (A Case Study; Urban Parks in Shiraz)
M. Sazandeh, S. A. YazdanfaR, M.Faizi
Assessment of Land Use Changes in the 3rd Zone of Isfahan Metropolis
M. Akbari, Mohammad Reza Rezaei
Spatial Analysis of Urban Sewage Network Events Using GIS. A Case Study of Ardabil City
A.r. Mohammadi, E. Pishgar, S. Noori
The Role of Spatial Configuration of Neighborhoods in Residents’ Security by “Space Syntax” Method
S. Marofi, M. Jafari Shamsabadi
Redesigned Pedestrian Path with the Approach to Improving the Quality
of the Presence of Citizens, A Case study: Pavement in Farrokhi Street in Yazd
S. Alizadeh Moghadam, M. ZakeriaM, B. Tashakori
Relationship between Religious Orientation and Happiness of Present Citizens
in Urban Public Spaces, A Case Study: Mashhad City
Sadeghi, E. Sadat Mousavi Sarvine Baghi, Z. Paston
Odeling The possibility of changing urban growth using artificial neural network and logistic regression (Case: Mashhad)
F. Rostami gale, R. Shad, M. Ghaemi, Y. Lohrabi
Investigating the Sense of Belonging in Residential Complexes and the Role of Nature on it
(A Case Studies: Residential Complexes of Ekbatan, Pardisan, Zeytun and Mehregan)
M. Behzadpour
Realization of Qur'anic Concept and Validity of Justice in Designing Housing
R. Madani, A.Amin Poor, H. Hayaty
Investigating the Process of Digestion of Peri-urban Villages in Tehran's Development:Using GIS
A.A. Khorrambakht
The Impact of Meta-cognitive Training on Designing Residential complexes Student's
Success (Case Study: Design process Analytical Writing)
H. Tahvildari, V. Ghobadian, M. Rezaei, R. Afhami
Ful Text

1

2
3
4

5

6
7
8
9

10

11
12

13
14
15

16
1 -238

