اقتصاد شهری
دوره  ،5شماره  ،1توالی  ،7سال 1399
شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك2588-4867 :
مدير مسئول
دكتر بابک صفاری
دانشگاه اصفهان
b_saffari@ase.ui.ac.ir

کارشناس نشريه

سردبیر
دكتر نعمت اهلل اكبری
دانشگاه اصفهان
n_akbari@ase.ui.ac.ir

دبیران تخصصی

زهرا ظهرابی
ue@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دكتر نعمت اهلل اكبری

دكتر شکوفه فرهمند

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دكتر علی ربانی

دكتر سهراب دل انگیزان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر علی عسگری

دكتر داود بهبودی

دانشگاه يورک کانادا

دانشگاه تبريز

دكتر محسن رنانی

دكتر زهرا دهقان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شیراز

دكتر مجید صامتی

دكترروح اله شهنازی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شیراز

دكتر جعفر قادری
دانشگاه شیراز
دكتر نادر مهرگان
دانشگاه بوعلی سینا

پیرو جلسه کمیسیون مورخ  96/5/18بر اساس نامه شماره  3/18/139991با اعطای اعتبار علم ی  -پژوهش ی ب ه
نشريه اقتصاد شهری با صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان موافقت گرديد .ه د اي ن مجل ه ف راهآ روردن زمین ه
ايجاد مبادالت علمی تجمیع ارتقاء و توسعه دانش فراهآ روردن زمینه انتشار و توزيع اطالعات در زمینه اقتصاد
شهری میباشد.

یشود:
متن كامل نشريه در پايگاههای اطالعرسانی زير نمايه و فهرست م 
سايت اختصاصی نشريه

http://ue.ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :میزبان پايگاههای اطالعاتی
اولريخ :راهنمای بینالمللی نشريات ادواری

http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com

سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

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

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

فهرست



ارزيابی شهر تبريز بهعنوان شهر خالق صنايع دستی و هنرهای مردمی براساس مدل بهینهكاوی طی

1 - 16

دورة زمانی 1390-1397
خديجه صالحی ابر؛ پرويز محمدزاده؛ داود بهبودی



طراحی مدل كسبوكار امکانگرا در صنايع دستی شهر جهانی اللجین

17 - 34

مرداويج توکلی؛ رسول بیدرام؛ سعید میرواحدی



سنجش اثر بازاريابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد

35 - 50

مهدی پندار؛ رضا خوش سیما؛ رضا ويسی



تحلیل عوامل مؤثر بر نرخ مسکن خالی در ايران طی سالهای  1385تا  1395ازطريق روش

51 - 64

مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر كمترين مربعات جزئی ()PLS-SEM
ايمان عابدی؛ محمد نعمتی؛ مهدی کیانی



سنجش هزينة مبادلة نهاد برنامهريزی شهری ،مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان

65 - 80

احسان مالكیپور؛ محمدحسین شريفزادگان



تحلیل دگرگونی سیاستگذاريهای افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامههای توسعة

81 - 98

اجتماعی ،اقتصادی و عمرانی ملی ايران پس از انقالب اسالمی
عفت صبوحی؛ محمد مسعود؛ داريوش مرادی چادگانی؛ نگین صادقی



بررسی عوامل مؤثر بر مشاركت مالکان و ساكنان بهمنظور تأمین مالی كاربریهای مسکونی طرح

99 - 112

نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)
فرشته جندقی میبدی؛ مرتضی جعفرزاده نجار؛ عباسعلی کوثری



الگوی فضايی عوامل مؤثر در شکلگیری پهنههای فقر (مورد مطالعه :شهر خرمآباد)

113 - 126

عامر نیك پور؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدياری



رتبه بندی محالت شهر تهران از نظر سطح برخورداری و كیفیت زندگی با استفاده از Fuzzy

127 - 148

TOPSIS
اکبر احمدی؛ اسفنديار جهانگرد



عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در كالنشهر اصفهان با تأكید بر عوارض محلی
نادر رخوندی؛ حسین شريفی رنانی؛ مجید صامتی

149 - 168

