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شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2228- 7485 :
شماره استاندارد بین المللی الكترونیك3357-2476 :

مدير مسئول

سردبیر

دکتر سید اسکندر صیدایی

دکتر یوسف قنبری

دانشگاه اصفهان

s.seidiy@geo.ui.ac.ir

کارشناس نشريه
دکتر لیال گرجی

دانشگاه اصفهان
ghanbari@geo.ui.ac.ir

دبیران تخصصی

sppl@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دکتر حجت اله يزدان پناه

دکتر سید اسکندر صیدائی
دانشگاه اصفهان

دکتر مجتبی قديری معصوم

دکتر اصغر ضرابی
دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود تقوايی

دکتر حسین عساکره

دانشگاه اصفهان

دانشگاه تهران

دانشگاه اصفهان

دکتر علی اکبر عنابستانی
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه زنجان
دکتر ابراهیم مقیمی
دانشگاه تهران
دکتر حمیدرضا وارثی
دانشگاه اصفهان

نشريه برنامه ريزی فضايی بر اساس ابالغیه کمیسیون بررسی نشريات علمی وزارت علوم تحقیقاات و فنااوری
دارای درجه علمی

پژوهشی و شماره استاندارد بینالمللی  2228- 7485از ساازمان اساناد و کتابخاناه ملای

جمهوری اسالمی ايران است.

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

سايت اختصاصی نشريه
پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسکو :میزبان پايگاههای اطالعاتی

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

سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور

نشانی پستی

http://www.magiran.com

شماره تماس

اصفهان خیابان هزارجريب دانشگاه اصفهان

)031(37933195

ساختمان کتابخانه مرکزی معاونت پژوهش و

)031(37932177

کد پستی8174673441 :

sppl@res.ui.ac.ir

فناوری اداره انتشارات

فهرست








سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری
محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ زهرا حیدری دارانی

1-22

تحلیل سیاستهای تغییر پارادایمی حمل ونقل پایدار شهری نمونة پژوهش :کالن شهر تبریز
محمدتقی معبودی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ میر ستار صدرموسوی؛ شهریور روستایی

23-46

تحلیل دیدگاه عشایر دربارة کیفیت خدمات صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر نمونة
مطالعه :دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری
فرهاد عزیزپور؛ فرزاد محمودیان؛ سمیه عزیزی

47-65

نقش سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهرهبرداران در مدیریت طرحهای ساماندهی «
و تعیین حریم و بستر رودخانهها نمونة پژوهش :رودخانة سیمره
اصغر صالحی

66-76

ارزیابی و سنجش شاخصهای شکوفایی شهری ) (CPIدر کالن شهر تهران
سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج



بررسی آثار اجرای طرح های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیهنشینی
شهرها؛ نمونة پژوهش :روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)
صفرعلی گرگیج؛ سیروس قنبری؛ سید هادی طیبنیا

77-97

98-117

