سال ششتم ،شماره اول ،بهار 1395
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــی چاپی2228- 7485 :
شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك2476- 3357 :
مدير مسئول
دکتر سید اسکندر صیدایی
دانشگاه اصفهان
s.seidiy@geo.ui.ac.ir

کارشناس نشريه
زهرا ظهرابی

سردبیر
دکتر یوسف قنبری
دانشگاه اصفهان
ghanbari@geo.ui.ac.ir

دبیران تخصصی

sppl@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر سید اسکندر صیدائی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه اصفهان

دکتر عباس بخشنده نصرت

دکتر اصغر ضرابی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود تقوایی

دکتر مهدی قر خلو

دانشگاه اصفهان

دانشگاه تهران

دکتر زهرا حجازی زاده

دکتر ابراهیم مقیمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه تهران

دکتر محمدحسین رامشت

دکتر حمیدرضا وارثی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

نشريه برنامه ريزی فضايی بر اساس ابالغیه کمیسیون بررسی نشرريات للمری وزارت للروح تحایارات و فنراوری
دارای درجه للمری

پژوهشری و شرماره اسرتاندارد بری المللری  2228- 7485از سرازمان اسرناد و کتابخانره ملری

جمهوری اسالمی ايران است.

یشود :
متن کامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
http://sppl. ui.ac.ir

ساي ت اختصاصی نشريه
پايگاه استنادی للوح جهان اسالح
ابسكو :میزبان پايگاه های اطاللاتی

http://www.ISC.gov.ir
http://www.ebscohost.com

ساي ت اينترنتی جهاد دانشگاهی
بانك اطاللات نشريات کشور

نشانی پستی
اصفهان خیابان هزارجريب دانشگاه اصفهان
ساختمان کتابخانه مرکزی معاونت پژوهش و
فناوری اداره انتشارات
کد پستی8174673441 :

http://www.SID.ir
http://www.magiran.com

شماره تماس
) 031(37934335
) 031(37932177
sppl@res.ui.ac.ir

فهرست
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للی اکبر لنابستانی؛ حمیده محمودی؛ تكتم سربرقی طرقبه



پیشبینی تغییرات کاربری اراضی در مجموعه شهری مشهد با استفاده از سلولهای خودکار و

21 - 38

الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
هاشم داداش پور؛ نريمان جهانزاد



تبیین جایگاه برنامههای تلویزیونی در ارتقای سطح توسعۀ فرهنگی زنان روستایی (دهستان کیار

39 - 58

غربی ،شهرستان کیار)
للی حاجی نژاد؛ ابوذر پايدار؛ آيدا االالدي وندی



ارزیابی عوامل مؤثر بر مکانیابی پارکهای شهری و مکانیابی بهینۀ آن منطقۀ مطالعاتی شهر سقز

59 - 78

جبار للیزاده اصل؛ شراره سعیدپور؛ امامعلی لاشری



نقش سازمان دهی محیط در تعامل اجتماعی ساکنان مجموعه های مسکونی شیراز (مجتمع های

79 - 102

امیرکبیر ،جنت ،ابریشم ،مطهری)
ملیحه تای پور؛ حسی سلطانزاده



تحلیل مکانی ـ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسلهمراتب روستایی در شهرستان
آققال
لبدالحمید نظری؛ بهم صحنه؛ للی سار

103 - 124

