Quarterly Scientific

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری

فصل علم
ناهم ی

ه
شه
ژپو ش و ربانهم رزیی ری

Research and urban planning
Vol. 11/ No. 42/ Autumn 2020

1399  پاییز،42  شماره،11 سال
2476 - 3845: شاپا آنالین- 2228 -5229 :شاپا چاپی

83 -94
95 -110
111 -124
125 -136
137 -152
153 -164

165 -180
181 -194
195 -206

207 -230
17- 230

با تأکید بر سه گروه گردشگران شهروندان و کارشناسان شهری
 مهران علی الحسابی،غالمرضا مرادی
) منطقه یک شهرداری شیراز:شاخصه های تاثیر گذار المانها بر هویت شهری از دیدگاه شهروندان (مورد پژوهش
 علی کریم زاده،افشین جان پوالد
 شهر مقدس قم:عوامل مؤثر در الگوی مدیریت راهبردی شهرهای مذهبی مورد
 سیدعلی بیگدلی، میر علی سید نقوی، داود حسین پور،علی اصغر کاظمیان
) شهر زنجان:تأثیر مولفههای اقتصادی و جمعیتی شهر بر سفرهای درون شهری با دوچرخه (مطالعه موردی
 محمد غالمی، علی خدائی، عیسی پیری،شهرزاد مقدم
رضایتمندی شهروندان کمال شهر از عملکرد زیباسازی با رویکرد پایداری محیط شهری
اسماعیل نصیری هنده خاله
) بافت محلههای اتابک و پونک تهران:تحلیل تطبیقی شاخصهای مسکن پایدار در بافت قدیمی و نوساز شهری (مورد مطالعه
 علی سامانی مجد، لطفعلی کوزه گر،زهره فنی
) شهر ارومیه:سنجش و ارزیابی وضعیت مؤلفههای سرزندگی شهری از منظر شهروندان (مطالعه موردی
 اسماعیل صفرعلی زاده،رباب حسین زاده
شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایتمندی گردشگران شهری از اقامتگاههای گردشگری
) هتل های سه ستاره شهر شیراز:سروکوال (نمونه-با استفاده از مدل کانو
 زهرا عامری راد، صدراهلل گودرزی،احداهلل فتاحی
) شهر مرند:تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در شهرهای میان اندام (مطالعه موردی
 بشیر بیگ بابایی، محمدعلی صفرلویی،سکینه خندانی
) شهر ارومیه:واکاوی تغییرات شاخص پوشش گیاهی در شکلگیری جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی
 فریدون نقیبی،صادق رمضانی
تحلیلی بر نمونهگیری در پژوهشهای کمّی مبتنی بر پیمایش برنامهریزی شهری
)1398  نشریة پژوهش و برنامهریزی شهری در سال:(مطالعة موردی
 علیرضا رحیمی چمخانی،سعید امانپور
چکیده التین
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 کالنشهر تهران:تحلیل ساختاری پیشرانهای توسعه شهری دانشبنیان مطالعه موردی
اسماعیل علی اکبری
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)PESTEL( سنجش وضعیت مؤلفههای پایداری محله ساغریسازان شهر رشت با استفاده از تحلیل پستل
 سیده پردیس طاهایی مقدم،علی سلطانی
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