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 شهزی توسعه های طزح پذیزی تحقق بز تأکید با شهزی مدیزیت ارتقاء

  ( تهزان یک منطقه: موردی مطالعه) 
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 چکیده

تَسؼِ شْزی هحذٍدُ  ّای طزحاثزگذار بز ارتقا هذیزیت شْزی با تأکیذ بز تحقق  ّای شاخضحاضز با ّذف تبییي  ی هقالِ

تحلیلی ٍ  –تَطیفی  طَرت بِگزفتِ است. با تَجِ بِ هَضَع ٍ هاّیت تحقیق حاضز هٌطقِ یک تْزاى در دستَر کار قزار 

ٍ  ّا دیذگاُ، ّا ایذُبِ بزرسی  ای کتابخاًِ، بؼذ اس تظَیب کلیات پضٍّش با هزاجؼِ بِ هٌابغ باشذ هیّذف کاربزدی  اسلحاظ

اًَاع طزح ٍ... پزداختِ شذ. بذیي تزتیب تَسؼِ شْزی، هذیزیت شْزی، ارتقا هذیزیت شْزی،  ّای طزحًظزیات هزتبط با 

ارتقا  ّای هؤلفٍِ  ّا شاخض، ّا آىی پیزاهَى ّا دیذگاُتحقیق کلیذٍاصگاى اطلی تحقیق ٍ  ی پیشیٌٍِ  ّا دیذگاُهفاّین ٍ 

گزفت. جاهؼِ آهاری تحقق ساکٌاى ٍ  قزار خَاّذ هَردبزرسیتَسؼِ شْزی،  ّای طزحا تأکیذ بز تحقق یزیت شْزی بهذ

 5۰8٬487ایزاى،  8395سزشواری سال  بز اساط ، هٌطقِ یک تْزاىای هٌطقِشْزی ٍ  ریشی بزًاهِشٌاساى ٍ هتخظظاى کار

فزهَل کَکزاى هحاسبِ شذ. در  بز اساطًوًَِ آهاری  .باشذ سى هی 885٬248هزد ٍ  693٬238خاًَار( شاهل  888٬866ًفز )

استزاتضیک کوی ٍ سَات بْزُ گزفتِ ًتایج  ریشی بزًاهِاس في ف تحقیق بِ اّذا یابی دستٍ  ّا سؤالّویي راستا جْت پاسخ بِ 

شْزی فقذاى هٌابغ هالی هٌاسب ٍ قاًًَی است. تولک اهالک ٍ اراضی  ّای طزح ًاکارآهذییکی اس ػلل : دّذ هیتحقیق ًشاى 

ًیست. بِ آى  پذیز اهکاىشْزی است بذٍى ٍجَد اػتبار ٍ پزداخت ٍجِ  ّای طزحاشخاص ٍ تحظیل سهیي کِ السهِ اجزای 

تولک کٌٌذُ ًیش قادر بِ اجزای  ّای دستگاٍُ  شًَذ هیاس اػوال حق هالکیت خَد هحزٍم  ّا هذتدلیل است کِ هالکیي 

 ٍ راّکارّا ٍ پیشٌْادّایی ارائِ شذُ است.  خَد ًیستٌذ ّای طزح
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