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 . (يسادات يفيشر يد عليدانشجو:س) ،1384، سال يجنوب يقایآفر ران ویمناسبات ا يکيتيل ژئوپليتحل-8

 . (ی)دانشجو: محمد قصر ،1384، سال يمل تيامن يها در راستاتيو تعامل قوم يمات كشوريتقس-9

 . (يزرقان ید هادي)دانشجو: س ،1385، سال كشورها يمدل سنجش قدرت مل يو طراح يموثر بر قدرت ملعوامل  يابیارز-10

 . راد(ياني)دانشجو: مراد كاو ،1385، سال تهران يهاان دانشگاهید: دانشجو، موريق ملبر آن بر عاليشدن و تأث يجهان-11

 . د(يرش ي)دانشجو: غالمعل ،1386ان نسبت به عراق، سال ري، مورد: اين راهبرد دفاعیك در تدويتينقش عوامل ژئوپل-12

 .)دانشجو: حسن عبدالهي(، 1387سال الگوي مطلوب نظام شهري افغانستان، -13

 . (يدانشجو: محمد عرب سرهنگ، )1387سال کا در حوزه خزر، یآمر ير نفوذ نظاميتاث-14

 (.یآبادد محمود رضا شمس دولتيدانشجو: س) ،1387سال  ،يمركز يايران نسبت به آسی، مورد: ايك و راهبرد مليتيق ژئوپلیعال-15

 . ، )دانشجو: سيد عباس احمدی(1388، سال مذهب و گسترش حوزه نفوذ؛ مورد: ایران و مذهب شيعه-16

 ، )دانشجو: غالمرضا جاللي(. 1388سال  طراحي الگوي نظري آمایش سرزمين با اعمال اصول پدافند غيرعامل،-17

، )دانشـجو: 1389سال هاي قومي در كشورهاي چندقومي و ارائه الگوي بهينه، مورد: آذربایجان و كردستان ایران، بررسي سياست-18

 عطااله عبدی(.

 (.پورید شکري، )دانشجو: سع1389سال اي حرارتي كشور به منظور كاهش تهدیدات، هگاهیابي نيروتدوین الگوي مکان-19

 ، )دانشجو: هادی ويسي(.1389 سال شوراهای اسالمي كالن شهرهای ايران،مطالعه موردي:  -شناسي دولت محليآسيب-20

 (.)دانشجو: لينه بالغي ،1390سال هاي جهاني، مورد: شرق مدیترانه، فضاهاي كوچك جغرافيایي در سياست ها ونقش مکان-21

 )دانشجو: ابراهيم رومينا(. ،1390سال هاي بسيط متمركز، مورد: ایران، تبيين مدیریت سياسي فضا در سيستم-22

 )دانشجو: حسين مختاری هشي(. ،1390سال اي، مورد: اكو، هاي منطقهیابي رقابت ژئوپليتيکي در سازمانالگو -23

 )دانشجو: احسان لشکری(. ،1391سال  تبيين نظري مفهوم مناطق استراتژیك،-24

 )دانشجو: مرتضي قورچي(. ،1391سال گيري شهرهاي جهاني با پيشنهاد راهبرد جهان شهر شدن تهران،  لتبيين شک -25

  (.)دانشجو: علي محمدپور ،1391سال : شهر تهران(، مورداداري فضاي شهري ) -طراحي الگوي یکپارچه تقسيمات سياسي-26

 . راهنمای دوم( -انشجو: مريم اميدی)د ،1390سال هاي سياسي بسيط )مورد: ایران(، قدرت در نظام تبيين توزیع فضایي -27

 . ، )دانشجو: سيروس احمدی نوحداني(1392سال ، )مورد: ایران(، الگویابي شخصيت سياسي فضاهاي حائل-28

 ، )دانشجو: ريباز قرباني نژاد(.1392سال  (،آسياي جنوب غربي :هاي ژئوپليتيکي تنش در روابط كشورها، ) موردالگویابي سرچشمه-29

 (. قادری حاجت، )دانشجو: مصطفي 1393سال  ، رانی: ايدر كشورها، مطالعه مورد یيسنجش عدالت فضا يالگو يطراح-30

 زاده(. رضا الهوردی :، )دانشجو1394سال ، كشورها با سطح توسعه یيایدر تيرابطه موقع نييتب-31

 گودرز تافته(.دانشجو: ، )1394سال ي تركمنستان بر تدوین راهبرد ج. ا. ایران، تبيين تاثير عوامل ژئوپليتيک-32
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 حسن پيردشتي(. دانشجو: ، )1394سال دریاي خزر،  :مورد ،تبيين عوامل جغرافيایي مؤثردر استقرار رژیم حقوقي دریاهاي بسته-33

 مهدی حسين پور مطلق(.دانشجو: ، )1395سال چالشهاي حکومتها در فضاي مجازي؛ مطالعه موردي: مصر، ليبي و تونس، -34

تبيين نقش عوامل ژئوپليتيك در سياست خارجي، مورد: سياست خارجي جمهوري اسالالمي ایالران در قبالال غالرب )امریکالا و -35

  اسماعيل پارسايي(.دانشجو: ، )1395سال اروپا(، 

دانشـجو: ، )1395سـال ، و تجالارب مربوطاله ارائه الگوي راهبردي آمایش سرزمين بر اساس گفتمان امام و رهبري و قانون اساسي-36

 حجت اله ناصر پور(.

 امير حسين الهامي(.دانشجو: ، )1395سال تبيين رابطه ساخت قدرت سياسي با توسعه اقتصادي؛ مطالعه موردي: ایران، -37

 .كوناني( دالوردانشجو: ، )1396سال  ،تهران :مورد ،دولت محلي و مركزي در پایتخت هاتبيين الگوي صالحيت و وظایف -38

 حسين محمديان(.دانشجو: ، )1395سال  تبيين رابطه دولت محلي و شهر جهاني؛ مورد: كالنشهر تهران،-39

 مهدی كريمي سلطان احمدی(. دانشجو: )، 1395سال  ،اروپا هیمورد: حوزه اتحاد ؛یياياستقرار صلح در مناطق جغراف يالگو نييتب-40

درجاله  15ين مدارهاي صالفر تالا مورد: كشورهاي بميالدي؛  2014ایان جنگ سرد تا ز پتبيين ژئوپليتيکي منازعات قاره آفریقا ا-41

  تبار(.ميثم ميرزاييدانشجو: )،  1396سال ، شمالي

 رضا روشني(.دانشجو: ، )1397سال  تحليل ژئوپليتيکي روابط ایران و چين و تاثير آن بر راهبردهاي ج. ا. ایران،-42

علـي اكبـر دانشـجو: ، )1397 سـال اي ضد حکومتي مسلح، مورد: افغانسالتان و پاكسالتان،هفضایي فعاليت گروه -الگویابي مکاني-43

 (. دبيری

حسـن دانشـجو: ، )1397 سال هاي ژئوپليتيکي در سه دوره كالسيك، جنگ سرد و پساجنگ سرد،بررسي تطبيقي و تحليل نظریه-44

 رحيمي(. 

 كاتب كاوندی( ابوالفضلدانشجو: ، )1397 لسا ،الگویابي مدیریت سياسي فضا در اندرزنامه هاي سياسي ایران-45

 سال (،تدوین استراتژي سياست خارجي براي مناطق ژئوپليتيکي پيراموني )مورد مطالعه ج.ا.ایران نسبت به منطقه جنوب آسيا-46

 .ميثم هادی پور(دانشجو: ) ،1397

 )دانشجو: عباس اسدروز(. ،1398سال ارائه الگوي راهبردي توسه صنعت بانکرینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتي،  -47

 ، )دانشجو: ريحانه صالح آبادی(.1399سال بهينه سازي مدل سنجش قدرت ملي كشورها،  -48

، ) دانشجو: اباذر 1399سال  نقش سياست بر تقویت انسجام و هویت ملي )مطالعه موردي: سياست انرژي هسته اي ج. ا. ایران(، -49

 بينائيان(.

 ، ) دانشجو: سعيد صادقلو(.1399سال  را،تبيين مفهومي ژئوپليتيك انسان گ -50

 ، ) دانشجو: محمد تقي بازگرد(. 1399سال  (، 2016-1991تبيين سياست خارجي روسيه در برابر ایاالت متحده آمریکا ) -51

، ) دانشجو: جمال احمدی 1399، سال بررسي تطبيقي ادراك ژئوپليتيکي كشورهاي همجوار نسبت به دولت منطقه اي كردستان -52

 وه (.سيل

، ) دانشجو: 1399، سال تبيين هستي شناسي و كاركردهاي دولتهاي ناحيه اي، مطالعه موردي: دولت ناحيه اي كردستان عراق -53

   محمود مبارک شاهي (.

، )دانشجو: مجيد 1399دی ، :دریاي خزرمطالعه  مورد ،تدوین راهبرد ژئوپليتيکي براي استقرار رژیم حقوقي دریاهاي بسته -54

  .(صابرصمدزاده 

 .يدين تركمه(آ، )دانشجو: 1399دی ،  خوانش انتقادي ژئوپليتيك انتقادي -55

 ، )دانشجو: داود رضايي سکه رواني(.1399اسفند  (،تبيين الگوي قلمروسازي ژئوپليتيکي كشورها )مطالعه موردي روسيه در اوراسيا -56

، )دانشجو: 1400، خرداد تركيه –روابط ایران  :وپليتيکي موردارائه الگوي بهينه روابط دوجانبه مبتني بر عالیق و نگراني هاي ژئ -57

 اسماعيل علمدار(. 
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 ، )دانشجو: علي فاطمي نسب(.1400شهريور ، كيتيبر عوامل ژئوپل ديفارس با تاك جيخل يمنطقه  يجمع تيمدل امن يطراح  -58

 

 شده ه( مشاورD.Ph)يدكتر يهان رسالهیعناو -51

 .)دانشجو: محمدباقر حشمت زاده(، 1374ال ، سنقش نفت بر سياست در ایران-1

 .(یدرضا محمدي)دانشجو: حم، 1377،سال ال مورد: كردستانگيري استراتژي ملّينقش نواحي بحراني در جهت-2

 . (يهمام یصفو ييحيد ي)دانشجو: س، 1380، سال تحليل جغرافياي امنيتي تهران-3

 . (ی)دانشجو: محمد اخبار ،1380سال  ن،غربایراال مورد: غرب و جنوبليتيکي ایراننقش هيدروژئوپ-4

 . نژاد( يحاج ي)دانشجو: عل ،1381سال  ال مورد: سيستان،ايهاي عمران منطقهتحليل نقش و جایگاه سازمان-5

 . (يازنداه يعي)دانشجو: مرجان بد ،1382سال  استراتژي ژئوپليتيکي در مثلث ایران، افغانستان و پاكستان، تحليل خأل-6

 . (يشربت ي)دانشجو: مجتب، 1382سال  وپليتيك افغانستان و تأثير آن بر امنيت ملي ایران،تحليل عوامل ژئ-7

 . دار(ي)دانشجو: فروزنده پا، 1382سال  ،ها، مورد: تهرانتحليل نقش جنسيت و مکان در تفاوت دسترسي به فرصت-8

 . (یزيجالل تبر )دانشجو:، 1382سال  ال مورد: تهران،تاثير نوسازي شهري بر ایجاد حّس المکاني-9

 . (یغر شکرگزار چورصدانشجو: ا) ،1382، سال هاي مسکنارزیابي وتحليل نقش تعاوني-10

 ،1383، سـال گسالترش روابالط دو كشالور يبالرا يکیاسالتراتژ ين الگویران و عراق به منظور تدویا يمرزها يکيتيل ژئوپليتحل-11

 . (ين نوده فراهانيدانشجو: غالمحس)

 .(یارمحمد بايدانشجو: ) ،1383، سال رانیانه و ايد بر خاورميکا با تأكیاالت متحده آمریا ياسپلمیك دیساختار ژئواستراتژ-12

 .(یدانشجو: رودابه فرهاد) ،1385، سال ينه، مورد: شهر ريبه يپروژه شهر سالم و ارائه الگو يابیارز-13

 . (يعين ربيدانشجو: حس)، 1388سال  ،1970فارس در دهه جي، مورد: خلينيدر حل و فصل منازعات سرزم يانقش قدرت منطقه-14

 ، )دانشجو: رضا حسين پورپويان(.1390سال تبيين الگوي روابط در مناطق ژئوپليتيکي، مطالعه موردي: شبه قاره هند،  -15

 )دانشجو: علي ولي قلي زاده(.، 1391، سال هاي ژئوپليتيکي، مورد: قره باغ در قفقازالگویابي بحران -16

 ، ) دانشجو: كاظم ذوقي باراني(.1392سال  انه مدیریت سياسي فضا بر كاركرد شهر تهران،تبيين تاثير الگوي دوگ-17

 ، ) دانشجو: يحيي ميرشکاران(.1392سال  الگویابي سازماندهي سياسي فضا در ساختارهاي بسيط با تاكيد بر ایران،-18

، ) 1392سـال تا كنون،  1970ليج فارس از دهه اي، مورد: منطقه خيت منطقهتاثير ژئوپليتيك انرژي بر شکل گيري ترتيبات امن -19

 دانشجو: برات فرجي (.

در دوره پس  ياسالم يمتحده از كشورها االتیا يکيتيژئوپل يرسازی: تصوينمونه مورد ؛يکيتيژئوپل يرسازیتصو ندیفرا نييتب -20

 ، )دانشجو: رضا جنيدی(. 1394سال ، از جنگ سرد

  ، )دانشجو: منصور رحمتي(.1394سال ، طراحي مدل سنجش امنيت مکانهاي توریستي -21

 لي(. ، )دانشجو: عبدالوهاب خوجم1396 ،مطالعه موردي:شهر تهران، تبيين ژئوپليتيك منظر شهري -22

 :مطالعاله مالوردي;ارتش حرفاله اي ه یق تحول از ارتش نظام وظيفه اي بامکان سنجي تامين نيروي انساني دفاعي كشور از طر -23

 .مل منيری(كادانشجو: ، )1397، ایران

 احمد كريمي(.دانشجو: ، )1397سال طراحي الگوي راهبردي پيشرفت قدرت دریایي ج. ا. ایران،  -24

 رضا مال حسيني اردكاني(.دانشجو: ، )1398سال تبيين روند ژئوپليتيکي شدن نقش كربال در رقابتهاي مذهبي جهان اسالم،  -25

 ، )امير حسين مسرور(.1398سال ، لچر ایران و جمهوري آذربایجانتبيين مولفه هاي جغرافيایي تاثيرگذار بر حوزه ژئوكا -26

 ، )دانشجو: حامد ابراهيمي(.1398سال ارائه الگوي محيط شناسي ژئوپليتيکي پيرامون ایران، مطالعه موردي: حوزه دریاي خزر،  -27

 ، )دانشجو: هادی سيفي فرزاد(.1398سال ارائه الگوي امنيت پایدار شهروندي،  -28

 ، )دانشجو: رضا شاملو(.1399زمستان الشهاي ژئوپليتيکي موثر بر روابط ج. ا. ایران و كشورهاي جنوب خليج فارس، عالیق و چ -29

 ، ) دانشجو:مجتبي شعيبي(.1400پائيز تبيين ژئوپليتيکي نقش جریان سرمایه در معماري فضاي شهري )مورد: تهران(،  -30
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 ، )دانشجو: محمدرضا فرجي(.1400بهمن طالعه: ایران، تعيين متغيرهاي ژئوپليتيکي قدرت اقتصادي، مورد م -31

تبيين الگوي عوامل و منابع تنش و منازعه ميان قلمروهاي سياسي اداري تقسيمات كشوري، مطالعه مالوردي: اسالتان فالارس،  -32

 ، )دانشجو: حسن جعفرزاده(.1400بهمن 

 

 شده یيارشد راهنما يكارشناس يهانامهانین پایعناو -16

 . کبخت(ين ی)دانشجو: مهد، 1379، سال ال مورد: گناباد هاي سياسي و اجتماعيتنشبحران آب و -1

 . )دانشجو : رضا پرواز(، 1379، سال بررسي عوامل تداوم بحران در افغانستان-2

 . ن(يدانشجو: محمدرضا منتظر) ،1379، سالاستراتژي آمریکا در دریاي خزر و تأثير آن بر ایران-3

 . راد( يانيمراد كاو :)دانشجو، 1380سال ، ال مورد: قوم بلوچاتحاد ملّيبررسي نقش هویت قومي در -4

 . (يزرقان ی)دانشجو: هاد، 1380، سال ال مورد: خراسانكاركرد امنيتي مرز شرقي ایران تحليل-5

 . (يردشتيدانشجو حسن پ)، 1380سال  ،رفتار سياسي قوم تركمن-6

 .(ي)دانشجو: عبدا... فراهان، 1380سال ، ي كشورهاي خليج فارسیي و واگرایهمگرا هايزمينه-7

 .فرد( ي)دانشجو : رضا كرم ،1381، سال تحليل ژئوپليتيکي روابط ایران و تركيه-8

 .(يمي)دانشجو: حسن رح، 1381سال ، ي تحول كاركرد مرزال مورد: جلفایبازتاب فضا-9

 .(یعطااهلل عبد)دانشجو: ، 1381، سال ال مورد: تبریزيبگراي و ملّيبگرابررسي نسبت بين محلي-10

 .تبار(ينيحس يد محمد عليدانشجو: س)، 1382سال ، ژئوپليتيك شيعه در خليج فارس-11

 .رپناه(يدانشجو: معصومه شمش)، 1382سال اهميت امنيتي و استراتژیکي چابهار براي ایران، -12

، 1382سـال رد: بابلسالر، مالو ؛در قبل و بعالد از انقالالب اسالالمي هاي جذب توریسمي سياستبهاي فضابررسي تطبيقي بازتاب-13

 .(يرمضان يسي)دانشجو: ع

 .زاده(يدانشجو: جعفر عل)، 1383سال هيدروپليتيك هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ایران و افغانستان، -14

 .(یديم اميدانشجو مر)، 1383سال مورد: فمنيسم در ایران، ؛ ازتاب محلّي الگوهاي جهانيب-15

 .(ید عباس احمديدانشجو: س) 1383سال مورد: مرز ایران و تركمنستان، ؛ وانه گذر مرزيهداف و عملکرد پربررسي تطبيقي ا-16

 .(يعين ربيدانشجو: حس)،1383سال ،مورد: تهران ؛معيارهاي مقبوليت حکومت دیني-17

اهلل ء)دانشـجو: ماشـا،1383سـال مورد: یزد و كرمالان،  ي؛هاي سياسي و توسعة مکانبررسي تطبيقي رابطة بين دسترسي به فرصت-18

 هنومرور( يوسفي

 .عباس معتمد( :)دانشجو، 1384سال ج فارس، يدر منطقه خل يت جمعيمان امنيپ يريگعدم شکل يکيتيل ژئوپليتحل-19

 .نا(يم رومي)دانشجو: ابراه ،1384سال ، يپس از انقالبات: مورد انقالب اسالم ياسيتحوالت گذار س يالگو-20

ل يالجلعبدديدانشجو: سـ)، 1384سال ج فارس، ير سه گانه در خلینسبت به جزا يبكشور امارات متحده عر يت مليامن يهااستيس-21

 (یرضو

 .(ی)دانشجو: اعظم سردار، 1386سال قوم كرد، مورد: شمال خراسان،  ياسيل رفتار سيتحل-22

 .پرور()دانشجو: محسن جان، 1387سال ، بررسي تحول مفهوم مرز در دوران معاصر-23

 .)دانشجو: احسان لشکری تفرشي( ،1387سال اسالم و غرب،  تبيين تعارضات ژئوپليتيکي بين-24

 .)دانشجو: كاظم ذوقي باراني(، 1387سال مورد: كيش، ؛ سياسي فضا بر كاركرد مناطق آزادبررسي الگوي دوگانه مدیریت -25

 .نژاد(قرباني ريباز )دانشجو:، 1387سال ، با الگوهاي خودمختاري و فدراليسم الگوي خودگرداني در كردستان عراق يبررسي تطبيق-26

 (.يسيه نيدانشجو: ناج)، 1378سال ، يش و دبيمورد: ك؛ سمیاست بر توسعه توريو س يدئولوژیر ايتاث يقيتطب يبررس-27

 (.حاجت یقادر يدانشجو: مصطف)،1388سال ، ياسيس ياياست و فضا در جغرافيس يهامولفه يسازشاخص-28

 (.ياردكان ينيدانشجو: رضا مالحس)، 1388سال م، يمستق يكراسدمو اي( در اح ITاطالعات ) يفناور يت سنجيقابل-29
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 .(ينيد سلمان حسيدانشجو: س)، 1388سال ، يستانيمورد: قوم بلوچ و س؛ ين قوميب يهااست دولت و مناسبتيس-30

 ، )دانشجو: رضا اللهوردی(.1388سال بررسي رابطه سيستم سياسي بسيط)تك ساخت( با همبستگي ملي، -31

 (. یاحمدسلطان يميكر ی، )دانشجو: مهد1389 سال،يمركز يايها، مورد: آسدر رقابت قدرت یيايجغراف ينقش فضا-32

 پور(. )دانشجو: ابوالفضل طهماسب، 1389سال ك و اقتصاد، يتين رابطه ژئوپلييتب-33

 (.ي)دانشجو: بهروز بوجان، 1389سال ران، ی، مورد: اينیك دیدئولوژیسم در پرتو انقالب ايوناليتحول ناس-34

 ، )دانشجو: ابوالفضل كاتب كاوندی(.1389سال مورد: ایران،؛ بنيادهاي علت وجودي و بقاي كشور بيينت-35

 )دانشجو: ميثم ميرزايي تبار(. ،1390سال بررسي تبعات انسداد احتمالي تنگه هرمز، -36

 )دانشجو: كرامت رنجبر(. ،1390، سال هاي اینترنت بر هویت محليتاثير استفاده از سایت-37

 )دانشجو: داريوش بهمئي(. ،1391، سال (1383-89اجتماعي انتقال آب كارون )مورد: اهواز  –هاي سياسي ازتاببررسي ب-38

 (.، )دانشجو: چمران بويه1392سال  ،تبيين قلمرو هاي ژئوپليتيکي ایران-39

 بي خاورمياناله،هاي سياسي كشورهاي عربررسي تطبيقي نقش حاشيه و مکان مركزي بر تحوالت سياسي، مورد مطالعه: جنبش-40

 (.، )دانشجو: محمدرضا فرجي1392ال س

 (.پورميثم هادیدانشجو: ) ،1392سال تبيين الگوي امنيت جمعي در سياست جمهوري اسالمي ایران،  -41

 . ، )دانشجو: احمد طاهری(1392، سال غرب آسياطقه جنوبهاي سياسي پدیده گردو غبار در منبررسي جنبه-42

 ، )دانشجو: علي ساالريه(. 1393سال  ،شهر قم يفرامل ياسيكاركرد س نييتب-43

، )دانشـجو: مختـار 1393سـال  ،2002-2012 ياقتصالاد ريال)اكو( بالر اسالاس متغ ياقتصاد يسنجش سطح انسجام سازمان همکار-44

 حسيني(. شاه

، 1393سـال  ي،: شهالرستالان نالورآبالاد ممالسنالاليمالطالعاله مالوردي؛ دهاليرأ يبالر الگالو يالیگالرافالهیطا الريتالاث يبالررسال-45

 )دانشجو: وحيد صادقي(.

، 1394سـال ، شالهر تهالران و شالهرري 20هاي الگوي دوگانه مدیریت فضاي جغرافيایي؛ مطالعه مالوردي منطقاله بررسي بازتاب-46

 )دانشجو: سعيد صادقلو(. 

 عليان(. شاهمحمدصادق  ، )دانشجو:1394سال در ایران، پرچمبررسي سير تحول -47

 ، )دانشجو: عهديه آتشي(. 1394سال  (،اسالم) امبريفضا در دوره حکومت پ يسايس تیریمد يارهايمع يبررس-48

، 1394، سـال نانتخابات ریاست جمهالوري در بلوچسالتان ایالرا: بررسي تأثير مطالبات ناحيه اي بر كنش سياسي مطالعه موردي-49

 )دانشجو: محسن رضايي(. 

سـال ، ت مجلس شوراي اسالمي حوزه انتخابيه خالواف ورشالتخواربررسي عوامل موثر بر رفتار رأي دهي، مطالعه موردي: انتخابا-50

  ، )دانشجو: حسين زنگنه شهركي(.1395

اسـماعيل دانشـجو: ، ) 1396 سـالیي، مطالعه مالوردي: شهرسالتان كليبالر، تدوین برنامه راهبردي مدیریت سياسي فضاي جغرافيا-51

 عبدی(.

 .(مهدی نوری روستاييدانشجو: ، ) 1397 سال ،بررسي نقش موقعيت گذرگاهي در قدرت ملي.مورد كشور ایران-52

 .نويد سهرابي(دانشجو: ) ،1397 سال ،بررسي سياست منطقه گرایي جمهوري اسالمي ایران در سطح همسایگي-53

 .عبدالرحمن اسفندياری(دانشجو: ، )1397 سال ،مطالعه موردي ایران ؛خروج از موقعيت ژئوپليتيکي حائل ارائه استراتژي-54

طاهر دانشجو: ، )1397 سال ،كالن عسلویه مورد. پروژه ؛ي بر تقویت صلح و امنيت منطقه ايه گذاري بين المللبررسي نقش سرمای-55

 .(ايستي بالغ مظفرپور

 .(زهرا قاسم اقدمي قره تپهدانشجو: ، )1397، وصنعتي ماك -منطقه آزاد تجاري :مورد ؛ فضایي مناطق آزاد -بازتاب هاي سياسي-56

 ، ) دانشجو: مهسا تاتاری(.1399سال جاد بحران آب زاینده رود، بررسي نقش سياست در ای -57
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، )دانشـجو: 1400(، شهريور شهري تهران مدیریت :بررسي نقش دیپلماسي شهري در مناسبات بين المللي شهرها )مطالعه موردي -58

 پرستو سعيد(.

، )دانشـجو: هـادی ابراهيمـي 1400زمسـتان ، SWOTرائه الگوي راهبردي توسعه كاركردهاي جهاني چابهار با اسالتفاده از روشا  -59

 عرفاني دربندی(.

 

 مشاوره شده هاينامهپایان نیعناو-17

 . برزگران( ينعلي)دانشجو: حس، 1371، سال ال مکاني شهر بيرجند و تعيين حوزه نفوذ آنتحليل عملکرد فضائي-1

 . باف(يد حسن قالي)دانشجو: س، 1372، سال هاي توسعه شهرستان بيرجند با تکيه بر موانع اجتماعي آنبررسي راه-2

 . (یدرضا محمديدانشجو: حم)، 1373، سال تحليل ژئوپليتيکي ناحيه بحراني كردستان-3

 . ار(يهوش ی)دانشجو: محمد مهد، 1378، سال ال مورد: اسفراینتحليل الگوي تقسيمات كشوري شمال خراسان-4

 . (ي)دانشجو: حجت اله شرف، 1379، سال وستایيخميني در توسعة رهاي كميتة امداد امامارزیابي آثار طرح-5

 . سعادت بخش( يدانشجو: عل)، 1380، سال اروندرود و تأثير آن بر مناسبات ایران و عراق-6

 . شور(ليف محمدپور ي)دانشجو: عل، 1381، سال مورد: باجگيران ؛مرزها و تأثير آن بر مناطق مرزيي یبازگشا-7

 . پاک مهر( ي)دانشجو: عل، 1381ال ، سروند تمركز نظام سياسي در ایران-8

 . (يعبدالله ي)دانشجو: مصطف ،1381، سال رانیدر بلوچستان ا يفرهنگ یيعوامل واگرا-9

 . (يدانشجو: محمدرضا نعمت)، 1382، سال بررسي ميزان مشاركت اقوام در مدیریت سياسي كشور ایران-10

 . (يي)دانشجو: لطف اهلل صفا، 1383 سالال اجتماعي انتقال آب كارون، هاي سياسيسنجي بازتابنگرش-11

 . ا(ين یريوش اميدار دانشجو:)، 1384سال ران و افغانستان، یموثر در توسعه روابط ا یيايجغراف يهاچالش يبررس-12

 . (یودي)دانشجو: محمدرضا محمد ه، 1384، سال مورد: استان خوزستان؛ ياسيدر مشاركت س يالت قومینقش تما-13

 . (يسيو ی)دانشجو: هاد، 1385، سال ران به هندیمورد انتقال گاز ا ؛رانیج. ا.ا يت ملير آن بر امنيآثو ت 21قرن  يتفکر ژئواكونوم-14

 . (يصادق ي)دانشجو: عل، 1385، سال يکا پس از انقالب اسالمیران و آمریروابط ا يکيتيل ژئوپليتحل-15

 . زاده(قليو: علي ولي)دانشج، 1387، سال ها در ایرانگزیني پایتختتبيين عوامل موثر در مکان-16

 . اله قنبری()دانشجو: عزيز، 1387، سالتاثير الگوي تقسيمات كشوري بر توسعه فضاي جغرافيایي-17

 . )دانشجو: منصور رحمتي(، 1387سال سطح سياسي بر گسترش توریسم،  تاثير ارتقا-18

 (.يسرهنگ يستجابد ميدانشجو: حم)، 1387، سال رانیدر ا يخطوط انتقال انرژ يتيامن –يل فضائيتحل-19

 (.یدانشجو: قاسم قنبر)، 1387، سال مورد: استان فارس ؛يمات كشوريسطوح تقس ل عوامل موثر بر ارتقايتحل-20

 (.ید محمد جواد احمديس) ،1388سال ، يكشور در قدرت مل يهاك از استانین نقش هر ييو تع يبررس-21

، 1388سـال  كشور؛ نمونه موردي: شوراي اسالمي شهر شيراز،ارزیابي نقش شوراي محلي)شوراي اسالمي شهر( در نظام اجرایي -22

 )دانشجو: حشمت كشاورزی(.

 لي(. جمو)دانشجو: عبدالوهاب خ، 1389سال هاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقالب اسالمي، تحليل حوزه-23

)دانشـجو: احمـد ، 1388سـال ، 2008تا  2000اي ایران از سال له هستهئياست خارجي روسيه در رابطه با مستحليل ژئوپليتيکي س-24

 نژاد(.رشيدی

 ، )دانشجو: محمود مبارک شاهي(.1389سال موانع الحاق كركوك به دولت منطقه اي كردستان عراق، -25

 )دانشجو: زهرا حسيني سادات محله(. ،1391سال ها در دریاي خزر، بررسي الگوي رقابت قدرت -26

 ، )دانشجو: سارا دانشفر(. 1394سال  ،مورد مطالعه قطر، مقياس ه اي كشورهاي كوچكتبيين عوامل موثر بر ایفاي نقش قدرت منطق-27

 نويد سرباز گل تپه(. ، )دانشجو: 1396 سال اسالم شهر، :تدوین برنامه راهبردي مدیریت سياسي فضاي جغرافيایي، مورد-28

 .(سيده زهرا علوی شوشتریدانشجو: ) ،1397 سال ،بازتاب هاي سياسي مهاجرت هاي بين المللي از خاورميانه به اروپا-29
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 .(محسن اميری كمال آباددانشجو: ، )1397 سال ،بررسي تقابل فضاهاي زور و مکان هاي قدرت در شهر تهران-30

، ) دانشـجو:  1399سـال بررسي تاثير انقالب اسالمي ایران در تغيير استراتژي ژئوپليتيکي ایاالت متحده آمریکا در خليج فارس،  -31

 علي پور(.

 ، ) دانشجو: فريد مرادی (.1399سال وین برنامه راهبردي مدیریت سياسي فضاي جغرافيایي، مورد: شهرستان كرمانشاه، تد-32

 ، ) دانشجو: ندا حاج عظيميان (.1399سال بررسي الگوي مدیریت و سازماندهي سياسي فضا در نهج البالغه،  -33

 ، ) دانشجو: محمدحسين زماني فراهاني (.1399سال تحليل وزن ژئوپليتيکي اسرائيل در منطقه غرب آسيا،  -34

 ، )دانشجو: فرزاد احمدی دوازده امامي(.1400، شهريور بررسي و تحليل فضاهاي منازعه ميان ایران و عربستان سعودي -35

  

 (بين الملليو  يدر مجالت علمي )داخلمقاالت علمي چاپ شده  -18

 فارسي:مقاالت به زبان   -الف

 . ، تهران1367، خرداد10، مجلة اطالعات علمي، سال سوم، شمارهوزش و پرورش در شهر تهرانهاي مکاني آمتفاوت -1

، مشـهد 1367سـال دوم، ، 4، فصـلنامة تحقيقـات جغرافيـايي، شـمارةبررسي تحوالت اكولوژیکي و زندگي در بخش مركزي شهر تهران -2

 . دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( :)مشترک با

 . ، تهران1369، تابستان22، مجلة رشدآموزش جغرافيا، شمارهاسالمي ایران مؤسسة جغرافيایي جمهوري -3

 . 1371و  1370-29، 28، 27های ، مجلة رشد آموزش جغرافيا، شمارهالملل دریاهاتنگةهرمز و حقوق بين -4

 . ، مشهد1374، سال دهم، زمستان39، فصلنامة تحقيقات جغرافيائي، شماره ي پاكستانینگاهي اجمالي به وضعيت جغرافيا -5

 .، مشهد1375، سال يازدهم، بهار 40، فصلنامة تحقيقات جغرافيائي، شمارهموقعيت اجتماعي و اقتصادي پنجاب در پاكستان -6

 .، تهران1375، سال ششم، پائيز23، فصلنامة فرهنگ، شمارةاجتماع تبليغي در رایوند-7

 .ـ تهران، دانشگاه تربيت مدرس1375شمارة اول زمستان ، نامة مدرس، فصلي بر انسانیدون در زمينة آثار عوامل جغرافياخلابن آرا -8

 .، دانشگاه شاهد، تهران1376، پائيز 17، فصلنامة دانشور، سال پنجم، شمارة قدرت و بسط فرهنگي در شبه قارة هند -9

 . 32 ، شماره1378 بهار فرهنگ، نامه مجله پاكستان، در پنجاب سياسي موقعيت -10

، مشهدــ 2و 1شـماره  14، سـال 1378، فصلنامة تحقيقات جغرافيائي، شمارة بهـار و تابسـتان ن و هند، قبل ازاسالمروابط فرهنگي ایرا -11

 نو.ـ دهلي، مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي ج.ا.ايران1378بهار ، 13لنامه قند پارسي، شماره همچنين فص

 .1378يزي، پا25اهد، سال هفتم، شمارة اه شدانشگ ، فصلنامة دانشور،المللالگوي مناسب نظام بين -12

تهـران دفتـر مطالعـات  -1378، پائيز27، فصلنامة مطالعات آسيای مركزی و قفقاز، شمارة ها در حوزة ژئوپليتيك خزرها و تعارضتفاوت -13

 .الملليسياسي و بين

 ، مشهد.59و  58، شماره15، سال 1379، فصلنامه تحقيقات جغرافيائي، زمستانتعریفي نو از ژئوپليتيك -14

، 1380تان، تابسـ16، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سالراهبرد توزیع فضایي قدرت سياسي در ایران از طریق توسعه نهادهاي محلي -15

 .محمدباقر قاليباف(دكتر)مشترک با آقای ، 61شماره

 .1380،تابستان 2، شماره 5مدرس، دوره ، فصلنامه مدرس، دانشگاه تربيتتمدني ایران و آفریقا -گزارش همایش علمي روابط فرهنگي-16

 . 9 شماره ،1380 زمستان خارجي، روابط تاريخ ، مجلهدوم جهاني جنگ در ایران ژئواستراتژیك نقش-17

 1381، تابسـتان و پـاييز3و  2، شماره17، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سالمطالعه موردي: گناباد ؛هاي اجتماعي و سياسيآب و تنش-18

 . ی مهدی نيکبخت()مشترک با آقا

، 34هـای جغرافيـايي، دانشـگاه تهـران، سـال، فصلنامه پـژوهشتحليل ژئوپليتيك قفقاز، بستري براي تدوین راهبرد سياست خارجي-19

 . محمدحسين افشردی(دكتر )مشترک با آقای  1381، بهار42شماره 

 45، شـماره 35ای جغرافيايي، دانشگاه تهران، سال ه، فصلنامه پژوهشالگوي حاكم بر فرایندپيوستگي و گسستگي سرزميني در ایران-20

 . )مشترک با آقای هادی زرقاني(



13 

 

)مشـترک بـا آقـای  1381، زمسـتان 31و  30، فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، شـماره رفتار سياسي قوم تركمن-21

 . حسن پيردشتي(

، فصلنامه مطالعات آسيای مركزی و قفقاز، دفتر مطالعات هاي جهانيدر رقابت آسياي مركزي-زآفریني ژئواستراتژیك محور قفقانقش-22

 . (یدريزاده و محمد حيان: جعفر عليآقا ی) با همکار1381، زمستان 40المللي، شماره سياسي و بين

 . 1379، پاييز3، شماره4، فصلنامة مدرس علوم انساني، تهران، سالدر كره جنوبي المللي جغرافياگزارش بيست و نهمين كنگره بين-23

دكتـر زهـرا خانمهـا: )مشـترک بـا  1382،پـاييز 1، فصلنامه علوم جغرافيايي، تهران، شـمارهتحليل مباني جغرافيایي قدرت ملّي ج.ا.ایران-24

 . پور و دكتر مرجان بديعي(احمدی

، تابسـتان 29ربيـت مـدرس، شـماره ، فصلنامه مـدرس، دانشـگاه تدهي به هویت ملّيهاي ميراث فرهنگي تركمنستان در شکلقابليت-25

1382 . 

فصـلنامه تحقيقـات جغرافيـايي،  ،مورد: بابلسر؛ در قبل و بعد از انقالب اسالميهاي گردشگري هاي سياستبررسي تطبيقي بازتاب-26

 . )مشترک با آقای عيسي رمضاني دارابي( 1382، زمستان 4، شماره 18مشهد، سال 

، زمسـتان 4، تهـران، سـال هشـتم، شـماره ي، فصلنامه مدرس علوم انسـانران و افغانستانید: مرز ا. موريالمللنيمرز ب يل كاركرديتحل-27

1383 . 

 یمشـترک بـا آقـا) 1383، زمستان 4نوزدهم، شماره  ، مشهد، سالييايقات جغرافي، فصلنامه تحققایدر آفر ياساختار نظام قدرت منطقه-28

 . (ياعظم یدكتر هاد

تابسـتان  52، شماره37، تهران، سال ييايجغراف یها، فصلنامه پژوهشزی. مورد تبریيگرايو مل یيراگين احساس محلينسبت ب يبررس-29

 . (یعطااهلل عبد یمشترک با آقا) 1384

 ميابراهآقای ، )مشترک با 1384زمستان  ك،يتيمجله ژئوپل ،رانیا يآن بر منافع مل ريتاث جنوب شرق و كيتيژئوپل يهاتيظرف ليتحل-30

 (. نايروم

 . 1384ز ييپا 1ك، تهران، سال اول شمارهيتيفصلنامه ژئوپل، يفلسف يك بررسیك: يتيوپلژئ-31

( 77) 2شـماره  20، مشـهد، سـال ييايـقات جغرافي، فصلنامه تحقج فارسيك خليتير آن بر ژئوپليران و عربستان و تأثیتحول روابط ا-32

 نا(. يم روميابراه ی)مشترک با آقا 1384تابستان 

ز يي، پـا53شـماره  37، تهـران، سـال ييايجغراف یها، فصلنامه پژوهشيشورو يمرزجلفا پس از فروپاش يل كاركردتحو یيبازتاب فضا-33

 . (يميحسن رح یمشترک با آقا) 1384

، 13، تهران، سال ياست دفاعي، فصلنامه سرانیا ياسالم ير سه گانه جمهورینسبت به جزا يامارات متحده عرب يهااستيس يبررس-34

 . (یل رضويد عبدالجليس ی)مشترک با آقا 1384ابستان ، ت 51شماره 

مشـترک بـا ) 1384زمسـتان  2ل، شـماره ك، تهران سال اويتي، فصلنامه ژئوپلرانیغرب افضا. مورد شمال ياسيس يت وسازماندهيقوم-35

 . (ينين حسيو دكتر حس ید احمدي، دكتر حمیان: دكتر محمد قصريآقا

ا و توسعه، زاهدان، سال سوم، شـماره ي، فصلنامه جغرافيمنافع مل يران در راستایشرق انوبك سواحل جيتيژئوپل يهاتيل ظرفيتحل-36

 . نا(يم روميابراه ی) مشترک با آقا 6

، مشـهد، ييايـقات جغرافي، فصلنامه تحقران و تركمنستانی. مورد: مرز ايطرح پروانه گذر مرز ياهداف و عملکردها يقيتطب يبررس-37

 (. ید عباس احمديس ی)مشترک با آقا 1385ستان ( تاب82) 3شماره  21سال 

، 2، شـماره  10هـران، سـال ، تي، فصـلنامه مـدرس علـوم انسـانران و افغانستانیا ياسير آن بر روابط سيرمند و تأثيك هيتيدروپليه-38

 . زاده(يروز مجتهدزاده و جعفر عليان:دكتر پي) مشترک با آقا 1385تابستان 

 یان: دكتر هـاديمشترک با آقا) 1385تابستان  2سال دوم، شماره ، ك، تهرانيتيفصلنامه ژئوپلها، كشور يمدل سنجش قدرت مل يطراح-39

 . پور(یو خانم دكتر زهرا احمد ین افتخاريالد، دكتر عبدالرضا ركنيزرقان

زمسـتان  4شـماره ، (83) 21، مشهد، سـال ييايقات جغرافي، فصلنامه تحقهیهمسا يشمال عراق بر كشورها يكردها ير خودگردانيتأث-40

1385 . 
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مشـترک بـا ) 1385، زمسـتان 4شـماره  7، تهران، سـال ي: تهران، فصلنامه مطالعات مل. موردينیت حکومت ديمقبول يارهايمع يابیارز-41

 . (يطاهر خان یمهدو  يعين ربيحس یآقا

)مشـترک  1385، 1ستم، شماره يال بدانشگاه اصفهان، س ي، اصفهان، مجله پژوهش. مورد: قوم بلوچيمل يدر همبستگ يت قومینقش هو-42

 . راد(يانيمراد كاو یبا آقا

 . زاده( يقل يول يعل ی)مشترک با آقا 1386، 4، سال هشتم، شماره يتهران، فصلنامه مطالعات مل، يرانیت ایو هو يدولت صفو-43

ك. سـال يـتيفصـلنامه ژئوپل ن:راتهـ ،شهر تهران( يدولت يهاان دانشگاهی: دانشجوي)مطالعه مورد يت ملیشدن بر هو ير جهانيتاث-44

 . (يطاهرخان یدكتر مهد و پوريميداهلل كريدكتر  ،راد يانيان: دكتر مراد كاوي)مشترک با آقا، 1385 ،4و3شماره دوم. 

 ك،يـازدهم، شماره يسال  علوم انساني، مدرس تهران: فصلنامه، جمهوري و توسعه زادگاهبررسي رابطه بين دسترسي به فرصت ریاست-45

 . (هنومرور شاءاله يوسفيما پور و یدكتر زهرا احمد )مشترک با ،1386

فصـلنامه : تهـران ران و تركمنسالتان.یالران در مالرز اي: بخالش بالاجگيمرزها، نمونه مورد یيبازگشا يو اجتماع يرات اقتصاديتاث-46

 . محمدپور( يپور و عل یزهرا احمد دكتر بامشترک )، 1387، 3سال چهلم، شماره  ،يانسان یايجغراف یهاپژوهش

)مشترک بـا دكتـر ،1386 سال سوم، شماره دوم، ،كيتيفصلنامه ژئوپل .يکيتيبر عوامل ژئوپل يمبتن يراهبرد دفاع يطراح ينظر يالگو-47

 . (ین افشرديدكتر محمد حس و زكاريدكتر اكبر پره ،ديرش يغالمعل

سـال  ،ياسـيفصلنامه پژوهشنامه علـوم س،(رانیا ياسالمقبل و بعد از انقالب ) ياسالم يبا شوراها يمحل يهاانجمن يقيتطب يبررس-48

 .(يسيو یمشترک با هاد)، تهران ،1386 ،4دوم، شماره 

مشـترک بـا تهران ) ،1386، 3سال سوم، شماره  ،كيتيفصلنامه ژئوپل ،ش رويپ يهاو فرصت يمركز يايران در آسیا يکيتيعالئق ژئوپل-49

 .(یافشردن يو دكتر محمد حس یشمس دولت آباد دكتر محمود

، )مشترک بـا 69شماره  - 1388زمستان  ،يدفاع استيمجله س ،رعامليبا اعمال اصول پدافند غ نيسرزم شیآما ينظر يالگو يطراح-50

 (.يمطوف و غالمرضا جالل فيشر ،یصفو ييحي

، )مشـترک 17ره ، شما1388زمستان  ،ياسيپژوهشنامه علوم س ،رانیا يمورد ي: بررسيمل يبا همبستگ طيبس ياسيس ستميس رابطه-51

 زاده(. یبا رضا اهلل ورد

، شـماره 1388زمستان  ك،ياستراتژ يمجله مطالعات دفاع ،ينظام داتیبه منظور كاهش سطوح تهد يراهبرد يابیمکان يالگو نیتدو-52

 (. پوریشکر دي، )مشترک با سع38

بهـار و تابسـتان  ك،ياستراتژ يله مطالعات دفاعمج ،يمركز ياينسبت به آس رانیا يمورد يمطالعه  ،يو راهبرد مل كيتيژئوپل قیعال-53

 (. یمحمود رضا شمس دولت اباد دي، )مشترک با س36، شماره 1388

، بهـار 25فصـلنامه شـيعه شناسـي، سـال هفـتم، شـماره تبيين ژئوپليتيکي اثرگذاري انقالب اسالمي بر سياسالي شالدن شاليعيان، -54

 ،)مشترک با سيدعباس احمدی(.1388

فصـلنامه مطالعـات ها در ایران باستان، با اشاره به تاثيرات آن در تکوین هویت ملالي؛ گزیني پایتختر مکانتببين عوامل موثر د-55

 زاده(.قليعلي ولي و نياپور، محمدرضا حافظ)زهرا احمدی،1388، بهار 3ملي، سال دهم، شماره 

فصلنامه ژئوپليتيك، سـال ه موردي: تهران، ش شهروندان نسبت به مشروعيت حکومت دیني؛ مطالعرهاي مکاني در نگتونقش تفا-56

 ، )مشترک با مهدی پورطاهری و حسين ربيعي(.1387چهارم، شماره دوم، تابستان 

، 1389، تابسـتان 2، شـماره 42، سـال ييايـجغراف یهافصلنامه پژوهش، ياسيس ياياست و فضا در جغرافيس يهامولفه يسازشاخص-57

 پور(.یحمدحاجت و زهرا ا یقادر ي)مشترک با مصطف

 (. يفراهان ي، )مشترک با غالمرضا جالل104، شماره 1389 بهشتيارد ،ي، مجله راهبرد بومتوسعه ينيسرزم شیو آما یيفضا عدالت-58

دعباس ي، )مشـترک بـا سـ1389، 3، شـماره 8، سـال يشناسـعهيفصلنامه شعه در جهان، يات شيد حیبازدارنده تجد يهاوهيموانع و ش-59

 (.یاحمد

پـور و رضـا ی، )مشترک با زهرا احمـد1389، 2، شماره 6ك، سال يتيژئوپل يالمللنيفصلنامه ب، ياليدشمن خ يکيتيان ژئوپلكاركرد گفتم-60

 (.یديجن
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 .1389، 1، شماره 6ك، سال يتيژئوپل يالمللنيفصلنامه ب، ؟ابدیيچگونه تحول م يکيتيك منطقه ژئوپلی-61

، )مشـترک بـا ابوالفضـل 62، شماره 1389 زييپا انه،يمطالعات خاور م ، مجلهه عراقب کایپس از حمله آمر يعرب يو كشورها رانیا روابط-62

 كاتب(.  یكاوند

 ي، )مشـترک بـا علـ1388، 1، شـماره 13، سـال يفصلنامه مدرس علوم انسانران، یا يکيتيت در وزن ژئوپليل نقش جمعيتحلو  يررسب-63

 پور(.یزاده و زهرا احمديقليول

، 4، شـماره 10، سـال يفصـلنامه مطالعـات ملـانسانگرا،  ياسيس يايکرد جغرافیبا رو یيسازوكار همگرا يطراح ينظر ين الگوييتب-64

 زكار(.يپور و اكبر پرهی، زهرا احمدی، )مشترک با عطااله عبد1388

 . 1389، پاييز 3فصلنامه ژئوپليتيك، سال ششم، شماره ي در حال ظهور جهان، تيکينظریه ساختار ژئوپل-65

 (. ي، مشترک با غالمرضا جالل110، شماره 1389 ید ،ي، مجله مطالعات راهبرد دفاعدر كشور نيسرزم شیماآ يشناس تيماه-66

)مشترک بـا زهـرا  ،1390 ، بهار1، شماره 7، فصلنامه ژئوپليتيك، سال هاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقالب اسالميبررسي حوزه-67

 لي(.عبدالوهاب خوجم و احمدی پور

 و يـروز مجتهـدزادهپ )مشترک بـا ،1390، تابستان 2، شماره 12، فصلنامه مطالعات ملي، سال وم كشور در شاهنامه فردوسيبررسي مفه-68

 ابوالفضل كاوندی كاتب(.

، بررسي تطبيقي تاثير نهادهاي محلي قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي بر مشاركت شهروندي، مطالعه موردي: خاناله انصالاف-69

 پويان(. پور رضا حسين و اسماعيل پارسايي )مشترک با ،1390، پاييز 77، شماره 43ای جغرافيای انساني، سال هفصلنامه پژوهش

، فصـلنامه ژئوپليتيـك، اي، مطالعه موردي: سازمان همکاري اقتصادي اكوافياي سياسي در همگرایي منطقههاي جغربررسي چالش-70

 (.الدين افتخاریرضا ركنعبدالو ری هشيحسين مختا)مشترک با ،1391، بهار 1، شماره 8سال 

، )مشـترک بـا 5، شـماره 1391)دانشگاه همدان(، زمستان  يپژوهشنامه انقالب اسالم ،رانیا دیجد كيتيژئوپل شیدايو پ يانقالب اسالم-71

 (. هيو چمران بو پوریزهرا احمد

 )مشـترک بـا ،1391، بهـار 4، شـماره 12تژيك، سـال اسـترا -، فصلنامه مطالعات دفاعيجایگاه سرمایه اجتماعي در تصميمات راهبردي-72

 محمد بيگلری(.

 1390، تابسـتان 2شـماره ، 15ريـزی و آمـايش فضـا، سـال فصـلنامه برنامـه تاثير جهاني شدن بر مرزها )بررسي و نقد آراي نفي مرز(،-73

 هادی ويسي(. )مشترک با

)مشترک با زهـرا  ،1391، پاييز 26، شماره 12علوم جغرافيايي، سال  ، فصلنامه تحقيقات كاربردی درتبيين نقاط استراتژیك در قلمرو جو-74

 احسان لشکری(.و احمدی پور

)مشـترک بـا زهـرا  ،1388، زمسـتان 1، شـماره 1ای، سـال ريزی منطقـه، فصلنامه جغرافيا و برنامهبازنمایي مفهوم ملت در فضاي مجازي-75

 لي(.عبدالوهاب خوجم و احمدی پور

فضـا،  شيو آمـا یزيرمجله برنامه ،شيك يمناطق آزاد: مطالعه مورد يفضا بر كاركردها ياسيس تیریوگانه مدد يالگو ريتأث يبررس-76

 (. يباران يپور و كاظم ذوق ی، )مشترک با زهرا احمد1، شماره 15، دوره 1390بهار 

های نـو در ، فصلنامه نگرشك شرقالملل پس از فروپاشي بلوهاي ژئوپليتيك در روابط بينتداوم رقابت فلسفي علل -بيين نظريت-77

 احسان لشکری(. و  عزتيهللاپور، عزت)مشترک با زهرا احمدی ،1390، پاييز 3، شماره 3جغرافيای انساني، سال 

، 3، شـماره 8، فصـلنامه ژئوپليتيـك، سـال م 2001سپتامبر  11 عیروابط قدرت در منطقه شبه قاره هند پس از وقا كيتيژئوپل نييتب-78

  عزتي(.اهللعزت و پويان، پيروز مجتهدزاده )مشترک با رضا حسين پور ،1391پاييز 

 ،1391، زمسـتان 4، شـماره 7هـای علـوم سياسـي، سـال ، فصلنامه پژوهشهاي فناوري اطالعات در اجراي دموكراسي مستقيمقابليت-79

 )مشترک با رضا مالحسيني اردكاني(. 

، 12، فصلنامه فضای جغرافيايي، سال موردي: آسياي مركزي پس از جنگ سرد ها، مطالعهنقش فضاهاي جغرافيایي در رقابت قدرت-80

 مهدی كريمي(. و )مشترک با الهه كواليي ،1391، پاييز 3شماره 
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 ،1391، پـاييز 3، شماره 10، فصلنامه راهبرد دفاعي، سال تبيين الگوي فضایي و نقشه قلمروهاي ژئوپليتيکي جمهوري اسالمي ایران-81

 چمران بويه(. وپور احمدی زهرا )مشترک با

)مشـترک بـا پيـروز مجتهـدزاده، محمـد  ،1389، زمسـتان 1، فصلنامه مرز و جغرافيـا، شـماره بررسي تحول مفهوم مرز در دوران معاصر-82

 پرور(.محسن جان و سهرابي

 .1390، بهار 1، شماره 7، فصلنامه ژئوپليتيك، سال مفهوم سازي ژئوپليتيك اینترنت و فضاي مجازي-83

، تابسـتان 2ل اول، شـماره ، فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسـالم، سـاليل ژئوپليتيکي عوامل همگرایي و واگرایي در جهان اسالمتح-84

 .)پرور، )مشترک با ريباز قرباني نژاد و محسن جان1391

، 1391زمسـتان  ت،يـله آفاق امن، مجساز همگرا و واگرا يروهاين يداریفارس در پرتو ناپا جيخل يکيتيلدر منطقه ژئوپ داریپا تيامن-85

 (. يو برات فرج یافشرد نيمحمد حس ،یصفو ييحيدي، )مشترک با س17شماره 

، پـاييز 1، شـماره 1، سال المللبينسياست های ايراني فصلنامه پژوهش ،تبيين عوامل موثر بر شکل گيري قلمروهاي ژئوپليتيکي ایران-86

 (.هپور و چمران بوي، )مشترک با زهرا احمدی1391

 روزيـ، )مشـترک بـا پ49، شـماره 1391بهـار  ،يمجلـه مطالعـات ملـ ،رانیا يكشور مطالعه مورد يو بقا يعلت وجود يادهايبن نييتب-87

 كاتب(.  یمجتهدزاده و ابوالفضل كاوند

، شـماره 16ه ، درو1391فضـا، بهـار  شيو آما یزيرمجله برنامه ،لي: استان اردبسمیبر گسترش تور یيفضا ياسيسطح س يارتقا ريتأث-88

 (. يو منصور رحمت پوری، )مشترک با زهرا احمد5

 هادی زرقاني(. با کمشتر، )1391سال ، 80شماره های جغرافيايي، فصلنامه پژوهشدر جهان اسالم،  ژئوپليتيکي هاي همگرایي چالش-89

سال اول، شماره اول، بهـار  ،يآموزش یزيررنامهدو فصلنامه مطالعات ب ران،یا يهادر دانشگاه یيايعلوم جغراف يزیربرنامه ندیفرا نييتب-90

  .(یو احسان لشگر یعباس احمد دي، )مشترک با س1391و تابستان 

، 1391، پـاييز 26، شـماره پيـاپي 12فصلنامه تحقيقات كـاربردی علـوم جغرافيـايي، سـال تبيين نقاط استراتژیك در قلمرو ماورائ جو، -91

 ی(.پور و احسان لشگر)مشترک با زهرا احمدی

ک بـا ابـراهيم مشـتر، )1392، بهـار 1، شـماره 9ك، سـال فصلنامه ژئوپليتيمتمركز، مورد: ایران،  يهامدیریت سياسي فضا در سيستم-92

 پور و علي اصغر فاني(. رومينا، زهرا احمدی

سـيد سـلمان  ک بـاريزی و آمـايش فضـا، )مشـتر، فصـلنامه برنامـهسياست دولت و مناسبات بين قومي، مورد: قوم بلوچ و سيسالتاني-93

 حسيني(. 

، )مشـترک بـا يحيـي 1394، تهـران، پـائيز 3، شـماره 11ل سـافصـلنامه ژئوپليتيـك، سازماندهي سياسي فضا در ساختارهاي بساليط، -94

 ميرشکاران، دكتر زهرا احمدی پور و برنارد هوركاد(.

(، 11، )پيـاپي3، شماره  3ای(، سال ريزی منطقهنامهفصلنامه جغرافيا )بر گيري مساحت كشورها، مورد: ایران،رویکردي جدید به اندازه-95

 پور مطلق(.پرور و مهدی حسين، )مشترک با محسن جان1392تابستان 

هـای نـو در جغرافيـای فصـلنامه نگـرشاي، ظهور مفهوم نقاط استراتژیك رسانههاي مدیریت جریان خبر در مقياس جهاني و كانون-96

 احسان لشگری(. ، )مشترک با1392، تابستان 3، شماره 5سال انساني، 

شـماره  -، سال نهـم1392 زييپاي، مجله مطالعات انقالب اسالم، رانیا ياسالم يجمهور يکيتيژئوپل يو مشروع كنش ها يقانون يمبان-97

 (.هيبو چمرانر و پو یاحمد، )مشترک با زهرا 34

, شـماره   11, دوره   1392تابسـتان ، : جغرافيـاهينشر،نقش تقسيمات شهر در مدیریت یکپارچه شهري )مطالعه موردي: شهر تهران(-98

 (. علي محمدپورو محمدباقرقاليباف ، )مشترک با 37

فرایند تصویرسازي ژئوپليتيك؛ تصویرسازي ژئوپليتيك ایاالت متحده آمریکا از اتحاد جماهير شالوروي سالابق در دوره  تبيين-99

 (.یديو رضا جن پوری، )مشترک با زهرا احمد1392، پاييز و زمستان 1ماره ، پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل، سال دوم، شجنگ سرد

  . 1393، بهار 1ه ر، شما10فصلنامه ژئوپليتيك، سال رویکردي جدید به تاریخ پيدایش و بنيانگذار جغرافياي سياسي در جهان،  -100

 . 1393تابستان ، 2، شماره 18سال ، فضا شيو آما یزيربرنامه ، فصلنامهايفلسفه علم جغراف نييتب-101
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 یهـامجلـه پژوهش، يمالال كیو ظهور مفهالوم نقالاط اسالتراتژ يجهان اسيدر مق هیسرما انیجر تیریمد یيايجغراف يهاكانون-102

 ي(. تفرش یلشگر احساني و  عزتاهللعزتپور، یزهرا احمد، )مشترک با 1شماره  -، دوره چهل و شش 1393بهار ي، انسان یايجغراف

، )مشترک بـا عـزت اهلل 1393پاييز، 3، شماره 10سال  ك،يتيفصلنامه ژئوپل، طقه استراتژیك پس از جنگ سردتبيين نظري مفهوم من-103

 احسان لشکری(.  و عزتي

، )مشـترک بـا 1393، بهـار 70شـماره ، 23سال فصلنامه راهبرد،  تيك،يمفهوم منازعه در نظریه هاي روابط بين الملل و ژئوپل بررسي-104

 ي قوام  و ريباز قرباني نژاد(.عبدالعل پور،یزهرا احمد

، بهـار 87مطالعه موردی: ايران، فصلنامه مدرس علوم انساني ) برنامه ريزی و آمايش فضا (، شماره  الگوي سنجش عدالت فضایي، طراحي-105

 و محمد گوهری(.  یالدين افتخار، )مشترک با مصطفي قادری حاجت، زهرا احمدی پور ، عبدالرضا ركن1394

، 2فصلنامه دانش مخاطرات، سال اول شـماره  مطالعه موردي: استان سيستان و بلوچستان، ضایي و مخاطرات انساني؛ي عدالتي فب -106

  ، ) مشترک با مصطفي قادری حاجت (.1393زمستان 

ل ، تهران: فصلنامه آمـايش جغرافيـايي فضـا، سـابررسي عوامل تعيين كننده جغرافياي زیستي در استقرار رژیم حقوقي دریاي خزر-107

 . دکتر حسن پیردشتی()مشترک با ، 1394پنجم، شماره هفدهم، پاييز 

، )با 1394 ، تهران، پائيز3شماره  تهران، فصلنامه ژئوپليتيك، سال يازدهم، ،موانع الحاق كركوك به دولت منطقه اي كردستان ) عراق (-108

 پور و محمود مباركشاهي(.  همکاری دكتر زهرا احمدی

 هاي اعتراضي مردم بحرین پس از تخریب ميالدان لولالو،مطالعه موردي: حركت هاي سياسي،مي جنبشهویتي مکاني و ناكابي-109

 ، )با همکاری محمدرضا فرجي(. 1395تهران، فصلنامه ژئوپليتيك، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 

مشـهد، فصـلنامه بين الملل دریاهالا،بررسي تطبيقي قلمروهاي دریایي ایران در خليج فارس و دریاي عمان با كنوانسيون حقوق  -110

 ، ) با همکاری دكتر رضا اللهوردی زاده(.1394، زمستان 4، شماره 30تحقيقات جغرافيايي، سال 

، مشهد، مجله جغرافيای سياسـي، سـال اول، تبيين رابطه زیرساختهاي شهري و جهاني شدن، مورد: دولت محلي كالن شهر تهران-111

 کاری آقايان: دكتر محمد سليماني، دكتر مرتضي قورچي و دكتر حسين محمديان(.، ) با هم1394، تابستان 2شماره 

، تهـران، 1395، بهـار 1، شـماره 12فصـلنامه ژئوپليتيـك، سـال پيامدهاي سياسي گرد و غبار در حوزه رودخانه اي دجله و فالرات،  -112

 )مشترک با آقای احمد طاهری و دكتر منوچهر فرج زاده اصل(.

مشهد: فصلنامه تحقيقـات العات علمي و اجرایي طرح آمایش، ساماندهي و مدیریت بهينه پایتخت ) تهران (، ساختار سازماني مط-113

 . 122، شماره 1395جغرافيايي، پاييز 

، )با همکاری دكتـر زهـرا 1394، شماره سوم، 30مشهد: مجله تحقيقات جغرافيايي، دوره  ها در دریاي خزر،بررسي الگوي رقابت قدرت -114

 ر و زهرا حسيني سادات محله(.  پواحمدی

مجله مطالعات دفاعي راهبردی، پاييز  ترین عوامل ژئوپليتيکي كشور تركمنستان موثر بر تدوین راهبردهاي دفاعي ج.ا.ایران.مهم -115

 همکاری دكتر محمدحسين افشردی و گودرز تافته(.  )با 145-174، صص 61، شماره 1394

شـماره  ، 1395 زييپـامشهد، ي، اسيس یايمجله: جغراف  ي،شهر يبا نمادساز استيدرت و سق ؛رابطهيمنظر شهر كيتيژئوپل نييتب-116

 پور و محمدرضا پورجعفر(. لي، زهرا احمدی؛ )با همکاری عبدالوهاب خوجم 5

دوره چهـل ، 1396 بهار ي،انسان یايجغراف یهامجله: پژوهش ،خزر يایدر يحقوق میدر استقرار رژ يکیرفولوژوژئوم يهامؤلفه نييتب-117

 پور، دكتر سپنتا مجتهدزاده و دكتر حسن پيردشتي(. همکاری دكتر زهرا احمدی ؛ )با1شماره  -و نهم 

)بـا همکـاری  1396، بهار 23سال هفتم، شماره ، امنيت ملي فصلنامه ،توسعه اقتصاديو سياسي  قدرت تبيين نظري رابطه ساخت-118

 . راد(بدالرضا فرجيعدكتر و  ، دكتر عباس مصلي نژاداميرحسين الهامي

نشـريه جغرافيـای سياسـي، ، الگوي روابط سازه هاي انساني و قلمرو هاي فرهنگي در غرب آسيا با تاكيد بر قلمرو فرهنگي ایراني-119

 ، )با همکاری دكتر ابراهيم رومينا و دكتر مصطفي قادری حاجت(. 1395، تابستان 2شماره 

، بهـار و تابسـتان 31اقتصادی، سـال  -نشريه اطالعات سياسيهاي سياسي در جهان، هبندي سنت ایراني اندرزنام سيرتکوین و گونه-120

  ، )با همکاری ابوالفضل كاوندی كاتب، دكتر غالمحسين غالمحسين زاده و دكتر حاتم قادری(.1396
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، 59، شـماره 16ل مجله علمي پژوهشي امنيت پژوهـي، سـاها در فضاي مجازي، )مطالعه موردي تونس و ليبي(، هاي حکومتچالش -121

  پور مطلق(.)با همکاری دكتر زهرا پيشگاهي فرد، دكتر عبدالرضا فرجي راد و دكتر مهدی حسينتهران، ؛ 1396پاييز 

فصلنامه تمدن دريايي، سـال  دو اقيانوسي در توسعه اقتصاد ملي كشورها، -هاي جغرافيایي موقعيت ساحليتبيين نقش پتانسيل -122

 (.اللهوردی زاده ؛ )با همکاری دكتر1396 اول، شماره اول، تابستان

، )با 1397، شماره اول، بهار 50های جغرافيای انساني، دوره مجله پژوهشهاي ژئوپليتيکي، تطبيق نظري بسترهاي شکل گيري رقابت-123

  همکاری دكتر سيد عباس احمدی، دكتر مرجان بديعي ازنداهي و دكتر طهمورث حيدری موصلو(.

ژئوپليتيك موثر در شکل گيري و فعاليت گروه هاي تروریستي مطالعه موردي مناطق مرزي بين  ارزیابي متغييرهاي -124

 .(اخباری محمد، صفوی سيديحيي، دبيری علي اكبرهمکاری  )با 96، تابستان 6، شماره 2، سال جغرافيای سياسي ، افغانستان و پاكستان

 ،  مهدی پورطاهری(الهويردی زادهرضا )با همکاری  96پاييز  ،3شماره  ، 13دوره ، ژئوپليتيك، شاخص سازي موقعيت دریایي كشورها -125

، 5، شماره 2دوره ، آينده پژوهي دفاعي، 1420تحول از ارتش وظيفه اي به ارتش حرفه اي در جمهوري اسالمي ایران در افق  -126

 ولي وند حسين زماني ،محمد سهرابي ،سيديحيي صفوی ،كامل منيری)با همکاری  96تابستان 

دوره ، آينده پژوهي دفاعي، آینده پژوهي تهدیدهاي نظامي امنيتي ناشي از تغيير اقليم در ایران با استفاده از روش چرخ آینده -127

 ، علي اصغر پورعزت(احد رضائيان قيه باشي )با همکاری  96بهار ، 4، شماره 2

، 49دوره  ،پژوهش های جغرافيای انساني، فرات تاثير عوامل سياسي در تشدید پدیده گردوغبار در حوزه رودخانه اي دجله و -128

 ، منوچهر فرج زاده(كرمي نژاد حسين ، )با همکاری احمد طاهری،96زمستان ،  4شماره 

سياست (، ها ) با تاكيد بر تحول تاریخي، رشته اي و نگاه ریشه اي نظریه بررسي و تحليل سير تحول در نظریه هاي منازعه -129

 .، هادی اعظمي(سيد يحيي صفوی ، ميرزائي تبار ميثم)با همکاری  96زمستان ، 101، شماره 26دوره ، دفاعي

جغرافيای مجله پژوهشهای ، رسي تطبيقي شاخص هاي مدیریت سياسي فضاي سطح ملي )كشور( در نظریه هاي مختلفبر -130

 ين غالمحسين زاده(.حاتم قادری، غالمحسهمکاری ابوالفضل كاوندی كاتب، )با ، 1396، پائيز 3، شماره 2سال ، سياسي

، )با 96زمستان  ،4شماره  ،2دوره  ،جغرافيای سياسيمجله پژوهشهای ، (الگوي مدیریت سياسي فضا در عهد پيامبر اكرم )ص -131

 .حمدی(ا فاطمه جان  وآتشي عهديه همکاری 

، 32دوره ، تحقيقات جغرافيايي ،سياتاثير عالئق ژئوپليتيکي ایران و عربستان در ایجاد چالش هاي منطقه اي در جنوب غرب آ -132

 .(روميناابراهيم ، )با همکاری 96تابستان ، 2شماره 

 .(قادری حاجتمصطفي ، )با همکاری 97بهار ، 9، شماره 3دوره ، جغرافيای سياسي ،راهکارهاي دستيابي به عدالت فضایي در ایران -133

، 33دوره  ،تحقيقات جغرافيايي، vikor ن با استفاده از مدل ویکورتعيين الگوي رفتاري تامين امنيت جمهوري اسالمي ایرا -134

 (ميثم هادی پور، )با همکاری 97پاييز  ، 3شماره 

 مهدی كريمي سلطان احمدی، )با همکاری 97اييز ، پ2، شماره 14سال ، ژئوپليتيكفصلنامه ، تبيين نقش دولت محلي در صلح سازي -135

 (.و زهرا احمدی پور

، (اي توسعه فناوري هاي تعدیل آب و هوا، به منظور مقابله با تغييرات اقليمي در ایران )مطالعه موردي هارپسناریوه -136

محمدمهدی ، محمدی حسين ، پورعزت علي اصغر، رضاييان قيه باشي احد ، )با همکاری 97تابستان  ، 2، شماره 5دوره  ،اكوهيدرولوژی

  (.ذوالفقارزاده

حيدری ، )با همکاری 97تابستان ، 2، شماره 33دوره ، تحقيقات جغرافيايي، و منافع ملي مطالعه موردي عراق مداخالت بشردوستانه -137

 .، حيدر لطفي(عزت اهلل عزتي ، بني زهره

، )با همکاری 97بهار  ،1، شماره 33دوره  ،تحقيقات جغرافيايي ،تبيين رابطه دسترسي كشورها به دریا با شاخص توسعه انساني -138

 .، زهرا احمدی پور، مهدی پورطاهری(هويردی زاده رضاال

 )با همکاری مصطفي قادری حاجت( 1397، بهار 2، شماره 1، آمايش سياسي فضا، دوره بنيان هاي بي عدالتي فضایي در ایران. 139
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فصلنامه مطالعات ، نفضایي شکل گيري و فعاليت گروه هاي تروریستي در نواحي مرزي افغانستان با پاكستا -تحليل مکاني -140

 ، محمد اخباری(سيديحيي صفوی ، علي اكبر دبيری ، )با همکاری 98پاييز  ،37، شماره 11دوره  ،شبه قاره

، )با همکاری 98بهار ، 53، شماره 15دوره ، ژئوپليتيك، تبيين نقش عوامل ژئوپليتيکي بر استقرار رژیم حقوقي دریاي خزر -141

 .،  حسن پيردشتي(مجتهدزاده سپنتا

، 9دوره  ،مطالعات بين رشته ای دانش راهبردی، دغدغه هاي ژئوپليتيکي مشترك و موثر بر روابط جمهوري اسالمي ایران و چين -142

 .، رضا روشني(خسرو بوالحسني، منوچهر متقي، ) با همکاری 98بهار  ،34شماره 

دوره  ،دانش سياسي، ت ملي و مقایسه وضعيت ایران با سایر كشورهامحاسبه شاخص هاي قدرت اجتماعي تاثير گذار بر قدر -143

 .، سيروس احمدی نوحداني(زرقاني سيدهادی، صالح ابادی ريحانه، )با همکاری 98پاييز ، 2، شماره 15

، شماره 12ره دو ،مطالعات دفاعي استراتژيك، تبيين جایگاه مولفه هاي صنایع دریایي در قدرت دریایي جمهوري اسالمي ایران -144 

 .، احمد كريمي(خانزادی حسين، حبيب اهلل سياری ، )با همکاری 98پاييز  ، 1

،  11فصلنامه نگرشهای نو در جغرافيای انساني، سال رفتار مداخله گران فرامنطقه اي در ژئوپليتيك فرهنگي ایران و آذربایجان،  -145

 و فرهاد حمزه(.سيد امير حسين مسرور ) مشترک با  98تابستان ، 3شماره 

 ،18فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزی منطقه ای، سال تبيين مولفه هاي جغرافيایي تاثير گذار بر حوزه ژئوكالچر ایران و آذربایجان،  -146

  )مشترک با سيد امير حسين مسرور و فرهاد حمزه(.  97بهار  ،  48شماره 

)مشترک . 1399بهار ، (69)1، شماره 20سال مجله فضای جغرافيايي، ب آسيا، بررسي نقش عوامل ژئوپليتيکي در بحران هاي جنو -147

 با ميثم هادی پور، سيد كاظم سجاد پور و محمد رضا خراشادی زاده(.

، 2شماره  ، 34فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال  ، شهررنامه استراتژیك مدیریت سياسي فضاي جغرافيایي شهرستان اسالمب -148

 شترک با نويد سرباز و ابراهيم رومينا(.) م 98بهار 

 شماره ،11فصلنامه تحقيقات سياسي بين المللي، سالریشه هاي بحران ژئوپليتيکي عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپليتيکي كردي،  -149

    ، )مشترک با زهره بني، عزت اله عزتي و حيدر لطفي(.1398ار هب ،38

فصلنامه جغرافيا و برنامه ، 2012-2002اقتصادي )اكو( بر اساس متغييرهاي اقتصادي،  سنجش سطح انسجام سازمان همکاري  -150

 ...،  )مشترک با مختار شاه حسيني و سيد كاظم سجاد پور(. ريزی منطقه ای، سال ...، شماره

، 13ه ژئوپليتيك، سال فصلناممفهوم سازي گفتمان ژئوپليتيکي تروریسم؛ تصویر سازي ژئوپليتيکي دولت بوش از خاورميانه،  -151

 ، ) مشترک با رضا جنيدی، زهرا احمدی پور و فردوس آقا گلزاده(.1396، تابستان 2شماره 

، زمستان 4، شماره 34، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال عوامل ژئوپليتيکي منازعه بين ابرقدرتها در خالل دوره جنگ سرد -152

 د مسعود موسوی شفايي، الهه كواليي(.. ) با همکاری: محمد تقي بازگرد، سي1398

، فصلنامه آمايش سياسي فضا، سال اول، تبيين واكنشهاي ملي گرایانه ناشي از اقدامات قلمرو سازي در فضاهاي آبي/ دریایي -153

 . )با همکاری: ابراهيم احمدی(.1398، زمستان 4شماره 

، ميالدي 2014درجه شمالي آفریقا از پایان جنگ سرد تا  15تا  تبيين ژئوپليتيکي منازعات مرزي و سرزميني كمربند صفر -154

 . )با همکاری: ميثم ميرزايي تبار(.1398، زمستان 112، شماره 28فصلنامه اطالعات جغرافيايي سپهر، دوره 

. )با 1399، بهار 1شماره ، 2جهان اسالم، سال بنيادين و كاربردی ، فصلنامه مطالعات قابليتها و ظرفيتهاي همگرایي در جهان اسالم -155

 همکاری: ميثم ميرزايي تبار(.

. )با 1399، بهار 1، شماره 9، فصلنامه علمي سياست جهاني، سال تبيين فلسفه و كاركرد مرز در عصر وستفاليایي و جهاني شدن -156

 همکاری: ابراهيم احمدی(.

 . 1398، بهار 1، شمار 23يش فضا، سال يزی و آما، فصلنامه برنامه رایراني پيشرفت -تبيين فلسفي الگوي اسالمي -157

 .1399، تابستان 2، شماره 16، سال ، فصلنامه ژئوپليتيكضرورت اتخاذ راهبرد ژئوپليتيکي براي حل بحرانهاي پاندميك -158
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)با همکاری:   . 1388، پائيز و زمستان 16-15، فصلنامه علوم جغرافيايي، شماره تبيين رابطه مولفه هاي ژئوپليتيکي و اقتصادي -159

 ابوطالب طهماسب پور(.

، 24نيت، شماره ، فصلنامه آفاق اماستراتژي اسرائيل در اقليم كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر جمهوري اسالمي ایران  -160 

 . )با همکاری: بهرام فرجي(.1393پائيز 

فصلنامه آفاق  ،2010تا  1970تاثير ژئوپليتيك انرژي بر شکل گيري ترتيبات منطقه اي؛مطالعه موردي حوزه خليج فارس از  -161

 کاری: بهرام فرجي(.. )با هم1393، پائيز 24، شماره  امنيت

. )با همکاری: 1396، زمستان 8، فصلنامه پژوهشهای جغرافيای سياسي، شماره تبيين معرفت شناختي از مفهوم و ماهيت ژئوپليتيك  -162

  (.محمود واثق، سيد عباس احمدی، ، سيد محمد عيسي نژاد

فصلنامه مدرس علوم انساني، سال ، نمورد مطالعه: استان زنجا، الگوي تقسيمات كشوري بر توسعه فضاي جغرافيایي تاثير  -163

 (.زهرا احمدی پور، عزيزاهلل قنبری)با همکاری:  . 1389، زمستان (70)پياپي  4شماره  ،چهاردهم

. )با 1386، زمستان 18، فصلنامه سياست دفاعي، شماره مهوري اسالمي ایران در نظام ژئوپليتيك جهاني و منطقه ايجایگاه ج  -164

   همکاری: هادی زرقاني(.

. 1386زمستان ، 1شماره  ،مجله بين المللي علوم انساني، سال پانزدهم (،پروژه شهر سالم )مطالعه موردي: كوي سيزده آبان ارزیابي -165

  (.اكبر پرهيزگار، مهدی طاهر خاني، رودابه فرهادیهمکاری: )با 

. )انتشار 1385 تابستان ،(30)2، شماره 8سال ، فصلنامه علوم سياسي، بررسي وضعيت جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در ایران -166

 (.www.farsnews.com  ،29/6/85مجدد در 

زمستان ،  1 شماره ،مجله بين المللي علوم انساني، سال دوازدهم، فتگوي تمدنها به عنوان رویکردي جدید در روابط بين المللگ  -167

1383 .  

  ،3شماره  ،فصلنامه شهر پايدار، سال دوم،  عوامل موثر بر ایجاد امنيت پایدار شهروندي (ISM) تفسيري-طراحي مدل ساختاري -168

  (.هادی سيفي فرزاد، زهرا احمدی پور، محسن مراديانهمکاری: )با . 1398پاييز 

 ،فصلنامه بين المللي ژئوپليتيك، سال پانزدهم ، تبيين جایگاه توصيه هاي كاربردي در نظریه هاي ژئوپليتيکي دوره كالسيك  -169

  (.حسن رحيمي، عزت اهلل عزتي، جان اگنيو)با همکاری: .  1398پاييز  (،55) 3شماره 

)با همکاری:  ، 1399، پاييز تحقيقات كاربردی علوم جغرافيايي، بررسي و ارزیابي متغيرهاي اقتصادي موثر بر قدرت ملي كشورها -170

 .(احمدی نوحدانيسيروس  ،زرقانيسيد هادی ، بادیآصالح  هريحان

)با  ، 1399، تابستان مطالعات سياسي ،مدل سازي ریاضي مولفه هاي تاثير گذار بر قدرت اقتصادي در نظام ژئوپليتيك جهاني -171

 .(احمدی نوحدانيسيروس ، صالح ابادی  هريحان، زرقاني  یسيد هادهمکاری: 

جغرافيا و ،  1399، پاييز (فرصت هاي ژئوپليتيکي سياست خارجي جمهوري اسالمي ایران در جنوب آسيا )شبه قاره هند -172

 .(خراشادی زادهمحمدرضا ، سجادپور  ماظسيدمحمدك، هادی پور  مميث)با همکاری:  ، توسعه

)با همکاری:  ،1399، مرداد ژئوپليتيك، تبيين تاریخي عوامل ژئوپليتيك موثر در فضاي شهر طليطله در دوره امویان اندلس -173

 .(جان احمدیفاطمه ، زرگر  نمحمدامي

پژوهش های سياسي   ،)به بعد 1991مالي آفریقا )از درجه ش 15تبيين ژئوپليتيکي منازعات بينادیني و مذهبي كمربند صفر تا  -174

 (ميرزائي تبار ميثم )با همکاری:  ، جهان اسالم

راهبرد ، بررسي متغيرهاي موثر بر كنش قلمروسازي ژئوپليتيکي كشورها و ارائه الگوي قلمروسازي ژئوپليتيکي كشورها -175

 (احمدی نوحداني سيروس ، رضايي سکه رواني دداو)با همکاری:  ، 1399، پاييز دفاعي

، برنامه ريزی و آمايش فضا، تبيين رابطه شهرنشيني شتابان با ایدئولوژي اقتصادي حکومت در مدیریت سياسي فضاي ملي -176

  (كاوندی كاتبابوالفضل  )با همکاری: ،1399زمستان 

، زرگر محمدامي، 1399، بهار يخي اسالم و ايرانپژوهش های تار، مينه هاي اقتصادي جنبش هاي اجتماعي در طليطله عصر امویانز -177

 .جان احمدی فاطمه

، واكاوي عالئق مشترك و چالش هاي ژئوپليتيکي موثر بر روابط جمهوري اسالمي ایران و كشورهاي جنوب خليج فارس -178

 (ملو شارضا ، نامي نمحمدحس، فرجي راد اعبدالرض)با همکاری:  ،1399، زمستان مطالعات دفاعي استراتژيك

 (روميناابراهيم  )با همکاری:   ،1399، زمستان ژئوپليتيك، استراتژي ژئوپليتيکي براي حل بحران بيماري هاي همه گير -179

، سيده زهرا ابراهيم رومينا)با همکاری:  ، 1399، پاييز ژئوپليتيك بازتاب سياسي مهاجرت هاي بين المللي از خاورميانه به اروپا، -180

 .(علوی شوشتری

https://www.magiran.com/paper/1327240
https://www.magiran.com/paper/1489185
https://www.magiran.com/paper/1489187
https://www.magiran.com/paper/1489187
https://www.magiran.com/paper/2007205
https://www.magiran.com/paper/890765
https://www.magiran.com/paper/890765
http://www.farsnews.com/


21 

 

، 3، شماره 36تحقيقات جغرافيايي، سال ، ژئوراید اتوتایل و سيمون دالبي قدي هستي شناختي بر ژئوپليتيك انتقادي در آثارن -181

 ، )با همکاری: آيدين تركمه، ابراهيم رومينا، زهرا احمدی پور(. 1400پائيز 

، )با 1400، تابستان 2، شماره 17ژئوپليتيك، سال  ،نكشورهاي جها بررسي عوامل موثر بر سازمان و مدیریت سياسي فضا در -182

 همکاری: ابوالفضل كاوندی كاتب(.

(، به زندگي سياسي و اخالقي ابناي بشر و سازه هاي انساني صول مکتب ژئوپليتيك انسان گرا ) نگاهي نو و راهي نوا -183

 . 1400، بهار 1، شماره 17ژئوپليتيك، سال 

منطقه غرب آسيا )نمونه موردي: ایران، عربستان، تركيه، پاكستان و  ت اقتصادي ایران با كشورهايبررسي رقابت پذیري قدر -184

 ، )با همکاری: ريحانه صالح آبادی، ساجد بهرامي(.1400، بهار 1، شماره 10سياسي جهان اسالم، سال  (، مطالعاتمصر

، )با 1399، بهار 1، شماره 3، آمايش سياسي فضا، سال نطقه ايژئوپليتيك م بررسي آینده روابط ایران و سوریه و تأثير آن بر -185

 همکاری: عليرضا نوروزی فرد و ريباز قرباني نژاد(. 

مطالعات آسيای مركزی و ، حقوقي و الگوي رفتاري تعامل و همگرایي تکامل و عقالنيت ژئوپليتيك منطقه خزر : استقرار رژیم -186

 ، )با همکاری: مجيد صمدزاده صابر، زهرا احمدی پور(.1399، زمستان 4، شماره 16، سال قفقاز

، )با همکاری: زهرا احمدی پور، 1399، تابستان 2، شماره 5، جغرافيای سياسي، سال معيارهاي تعيين حوزه هاي انتخابيه پارلماني -187

 جواد اطاعت، قاسم كرمي(.

پاييز و زمستان ، 2 ۀ ای، سال هفدهم، شمار افيا و توسعة ناحيهمجلّة جغر، شناسایي عوامل ژئوپليتيك مؤثر در سياست خارجي -188

 ، )با همکاری: اسماعيل پارسايي، زهرا احمدی پور، سيد كاظم سجادپور(. 33 پياپي ۀ شمار ،1398

 .1401، بهار 1، شماره 18، فصلنامه ژئوپليتيك، سال حران اوكراینبسناریوهاي آینده جهان در پرتو  -189

، )با همکاری: آيدين 1401سال هجدهم، شماره اول، ، فصلنامه ژئوپليتيك، وپليتيك انتقادي از منظر رئاليسم انتقاديتحليل ژئ -190

 تركمه، ابراهيم رومينا، زهرا احمدی پور(.

ماره سال هجدهم، ش ،فصلنامه ژئوپليتيك، اي كردستان عراق تبيين ادراك ژئواكونومي كشورهاي همجوار نسبت به دولت منطقه -191

 ، )با همکاری: جمال احمدی سيلوه، ريباز قرباني نژاد(. 1401 سوم، پاييز

، )با همکاری ابوالفضل كاوندی 98، تابستان 2، شماره 7، دوره پژوهش های ادبيات تطبيقي، بررسي تحليلي اندرزنامه هاي سياسي -192

 كاتب، دكتر حاتم قادری، دكتر غالمحسين غالمحسين زاده(.
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 فردوسي، مشهد. 
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 انجمن علمي دانشجويي جغرافيای سياسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.  ،1397؛ بخش( 3) مدیریت فرایندهاي انتخاباتي -56
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 ، مركز مطالعات راهبردی ارتش ج. ا. ايران.1399تير  30تحوالت ژئوپليتيکي جهان اسالم؛  -59

 .، سازمان جغرافيايي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح1399مهر  28قه قره باغ، بررسي تحوالت ژئوپليتيکي منط -60

، 1399 بهمن 4با عنوان اهميت استراتژیك خليج فارس و ميزان نفوذ و تسلط جمهوري اسالمي ایران در آن،  )وبينار( سخنراني -61

 .مركز آموزش علمي كاربردی فرماندهي انتظامي استان بوشهر

، همايش توسعه روابط فرهنگي ايران و روسيه، انجمن دوستي 1399اسفند  5ير شرایط ژئوپليتيکي جهان بر روابط ایران و روسيه، تاث -62

 ايران و روسيه، تهران.

 ، وبينار دانشگاه پيام نور شاهين شهر.1399آذر  راهبرد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيکي حل بحران كرونا و بيماریهاي پاندميك، -63

 ، وبينار انجمن ژئوپليتيك ايران، تهران.1400ارديبهشت  9، ظت از منزلت ژئوپليتيکي ایران در منطقه خليج فارسفاراهبرد ح -64

 تيك ايران با همکاری انجمن علمي جامعه شناسي سياسي ايران و انجمنيانجمن ژئوپل، 1400خرداد  27تا  13، اصول كشورداري -65

 ، تهران.لروابط بين المل يدانشجوي

 ، وبينار در دانشکده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.1400شهريور  23، راهبرد بحران زدایي در افغانستان -66

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 1400شهريور  31 ژئوپليتيك و صلح، -67

 ، همايش دانشگاه فرهنگيان، بيرجند.1400مهر  22، نهدفمند سازي آموزش جغرافيا به عنوان علم زندگي در فضا و مکا -68

 .آموزش و پرورش تهران 6و  15دبيران جغرافيا در مناطق ، 1400آذر  22قلمروهاي ژئوپليتيکي جمهوري اسالمي ایران،  -69

 ، دانشگاه دفاع ملي، تهران.1400ارديبشت  8خليج فارس به مثابه قلمرو ژئوپليتيکي طبيعي ایران،  -70

، وبينار 1400اسفند  18سرنوشت آینده جهان در پرتو رقابتهاي ژئواستراتژیك قدرتها )با تاكيد بر بحران ژئوپليتيکي اوكراین(،  -71

  مشترک دانشگاه تربيت مدرس و انجمن ژئوپليتيك ايران و سازمان جغرافيايي.

 

 هامقاالت متنوع در نشریات و روزنامه -21

 .1363قسمت، شروع از سال  8 ،ـ قمپاسدار اسالممجلة  ،اوضاع كلي جهان اسالم-1

 .1364قسمت، شروع از سال  33،ـ قممجلة پاسدار اسالم ،ساختار نظام اجرائي كشور-2

 .1369قسمت، شروع از سال  3 ،ـ قممجله پاسدار اسالم ،فارسمناطق آزاد تجاري و صنعتي درخليج-3

 .1369قسمت، شروع از سال  16 ،ـ قمار اسالممجله پاسد ،فارسمسائل ژئوپليتيکي منطقة خليج-4

 .1372قسمت، شروع از سال  5 ،ـ قممجلة پاسدار اسالم ،نگاهي به بحران كشمير-5

 .1372قسمت، شروع از سال  5 ،ـ قممجلة پاسدار اسالم ،نظریة اتحاد آسيایي-6

 .1372قسمت، شروع از سال 4 ،ـ قممجلة پاسدار اسالم ،مسائل قفقاز-7

 .1372قسمت، شروع از سال 4 ،ـ قمـ مجلة پاسدار اسالماتحاد شوروي فروپاشي-8

 .1374قسمت، شروع از سال  4 ،ـ قم، مجلة پاسدار اسالممسائل پاكستان-9

 .1375قسمت، شروع از سال  6 ،ـ قم، مجلة پاسدار اسالممسائل افغانستان-10

 .1376قسمت، شروع از سال 6 ،ـ قم، مجلة پاسدار اسالممسائل آمریکا-11

 .قسمت، سالهای مختلف 20 ،ـ قم، مجلة پاسدار اسالممسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي داخلي و جهان اسالم-12

 .مورد 7 ،خصوص مسائل ژئوپليتيکي كشمير، كوزوو، انقالب اسالمي، اندونزي، چچن و غيره مقاالت متفرقه در-13

 .1364 قسمت، تهران، 5 ،مجله خانواده، اقتصاد خانواده-14

 .1363قسمت، تهران  8 ،روزنامه جمهوری اسالمي، مسائل محيط زیست انسان-15

 .1366قسمت، تهران  5 ،روزنامة كيهان ،بيرجندال محور توسعة شرق-16

 .1375ديماه  25و  18، روزنامة اطالعات (2و1مأموریتهاي رئيس جمهور آینده)-17

 .1376سال ،  4 و 1ه ، شمارقهفتة نامه پيام شر ، دوقسمت 4ال موانع و استراتژیهاي توسعه جنوب خراسان-18

 .1364 ،تهران ،، روزنامه كيهاننقدي بر آموزش جغرافيا در ایران-19

 .1/2/1371 تهران ،روزنامه اطالعات ،قابليتهاي ژئوپليتيکي ایران-20
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  1 و 25/8روزنامـه اطالعـات،  ،(1375، 1 قسـمت )بنقـل از مجلـه مـدرس شـماره 2، ن در زمينة آثار عوامل جغرافيالائيوابن خلد آراء-21

/9/1376. 

 .1369، فروردين 195، مجلة شاهد، شمارة عوامل ژئوپليتيك و اهميت استراتژیك ایران-22

 .1380، آبان 14، مجله گزارش گفتگو،سال اول، شماره المللارزیابي اثربخشي پارادیم گفتگوي تمدنها در روابط بين-23

 .1380، بهمن 21المللي گفتگوی تمدنها(، شمارهگزارش گفتگو )مركز بين ، مجلهچالشهاي ژئوپليتيکي گفتگوي تمدنها-24

 .1379، آبان 12، مجله تربيت، وزارت آموزش و پرورش، شمارهبررسي و تحليل نظري برخورد تمدنها-25

 .1376تهران  6، مجله چشم انداز، شماره الهور ياجتماع –يت فرهنگيموقع-26

 .1381 ، زمستان4 ، فصلنامه توسعه افغانستان، تهران، شمارهي ملّي )ارتش ملّي(بررسي عامليت ژئوپليتيك بر ساختار اردو-27

 01382، بهار 6، فصلنامه توسعه افغانستان، تهران، سال دهم، شماره گيري نظام سياسيتحليل ژئوپليتيکي شکل-28

 .باشدمورد مي 112مجموعاً  1378تا اسفند  1363كل مقاالت چاپ شده در ماهنامة پاسدار اسالم از سال نکته:

 

 يو دانشگاه يعلم يها و شوراهاعضویت در كميته -22

 .(1370-72) ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،ريزی آموزشي جغرافيايته برنامهعضو كم-1

 .(1367-72) ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،عضو و مسئول كميته پژوهشي جغرافيا-2

  .1368-72سال  ،سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي دانشگاهها )سمت( ،شگاههادرسي رشتة جغرافيا در دان كتب نيتدو عضو كميته-3

 .1377تا  1369از سال  ،تهران ،خميني )ره(قات كميتة امداد امامريزی و شورايعالي تحقيعضو كميته برنامه-4

  .1383تا  1380و نيز از سال  ،1370-71عضو شورای دانشگاه تربيت مدرس -5

 .1370-72 ،شگاه تربيت مدرسدان يعضو شورای پژوهش-6

 .1377 تا 1375 از سال ،دانشگاه تربيت مدرس ،ی بخش جغرافيا و سنجش از راه دورعضو شورا-7

 .1384تا  1375عضو كميتة تحصيالت تکميلي و شورای آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم انساني -8

 .1376-77يران، . اا. ج یای صدا و سيماعضو شورای تحقيقات مركز رسانه-9

  .1384تا  1377علوم انساني هيأت مميزة دانشگاه تربيت مدرس، از سال  سيون تخصصيرئيس كمي-10

  .1384تا  1379از سال  ،عضو هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس-11

 .1388از سال  ،يدفاع مل يزه دانشگاه عاليات مميعضو ه-12

 .1388تا  1387ر مه 23از  ،شگاه تربيت مدرسعلوم انساني هيات مميزه دان سيونعضو كمي-13

 .1395تا  1387از سال  ،ياسيس یايجغراف یزيون برنامه ريسيس كميرئ-14

 .1400و  1388ني، دانشگاه تربيت مدرس، سي صالحيت هيات علمي علوم انسارعضو كارگروه بر-15

 . 1389تا  1387سال  از ،عضو كمِسيون تحقيق و توسعه شهرداری تهران -16

 .1396تا  1392سال از انشگاه تربيت مدرس، جغرافيای سياسي در د ی قطبعضو شورا-17

 .1393" سمت "، از سال عضو گروه جغرافيای سازمان مطالعه و تدوين -18

 . 1395تحقيقات و فناوری، سال  ،، وزارت علومپژوهش و فناوری در علوم انساني و هنر كالن شورای توسعهعضو كميته سياستگذاری -19

 1399تا  1395از  ،هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرسعضو -20

 تا كنون. 1395علوم انساني هيأت مميزة دانشگاه تربيت مدرس، از سال  سيون تخصصيرئيس كمي-21

 تا كنون.  1398از سال  ،عضو كارگروه برنامه ريزی و گسترش علوم جغرافيايي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری-22

 .1398، از سال عضو شورای پژوهشي مركز مطالعات آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس-23
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 علمي و فرهنگي: خدمات   -23

 .1370-72معاون پژوهشي دانشکدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، سال -1

 .1370-71مشاور پژوهشي رئيس دانشگاه تربيت مدرس، سال -2

 .1377تا  1375مدير گروه جغرافيا در دانشگاه تربيت مدرس، سال -3

 .1371-72وم انساني، سال عضو كميته ترفيع و ارتقاء دانشکدة عل-4

 .1371، سال محيط، سمت و دانشگاه تربيت مدرس سياست و بيني دبير سمينار جغرافيائي جهان-5

 .1365دانشگاه تربيت مدرس، سال  ،ايران بررسي تحليلي مهاجرتهای روستائي در دبير سمينار -6

 .1370و آموزش عالي، سال دبير سمينار مسائل و تنگناهای پژوهشي جغرافيا در كشور، وزارت فرهنگ -7

 .1369سال  "سمت" سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، ار ماهيت و قلمرو علم جغرافيا،دبير سمين-8

 .1380ـ تمدني ايران و آفريقا، دانشگاه تربيت مدرس ارديبهشت، المللي روابط فرهنگيدبير همايش بين-9

 .1368 و 69و  70التحصيالن دانشگاه تربيت مدرس )سه گردهمايي(، سالهای فارغ هایدبير گردهمائيانگذار و يبن-10

 .1371-72ـ شورايعالي پژوهشهای علمي كشور، سال ـ امنيتيطرحها و تحقيقات بخش نظاميكار گروه  مسؤل -11

 .1371مسؤل كميتة آموزش كنگره مسائل فرهنگي آسيای ميانه، يونسکو، آذر سال  -12

 .1371ريزی و توسعه )سازمان برنامه و بودجه(، سال انس برنامهعضو هيأت داوران كنفر -13

 .1371كتاب سال جغرافيا، سال داوران عضو هيأت  -14

 .1371عضو هيأت داوران جشنوارة خوارزمي )علوم انساني(، سال  -15

 .1371، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سال توسعه ريزی بخش تحقيقات برنامة دومبرنامهگروه عضو كار  -16

 .1373ايران در الهور پاكستان، سال  ا. نيانگذار، سردبير و عضو تحريرية فصلنامة ايرانشناسي، اردو و انگليسي، نمايندگي فرهنگي ج.ب -17

  .1383و  1382داور طرحهای جشنوارة خوارزمي در سال  -18

 .1373، سال پاكستان ـ الهور ايران ا. خانة فرهنگ ج. ،های امام خميني )ره(دبير كنفرانس علمي بررسي افکار و انديشه -19

 .1366-71دفتر تبليغات اسالمي، سال  ،ـ قمريريه ماهنامة پاسداراسالمعضو هيأت تح -20

 .ن جشنواره مطبوعات كشوريادبود دوميافت لوح يدر -21

 .شده است( آن لغو نهپروا من ، ) به درخواست1376ـ خراسان(، سال نامه پيام شرق )محلي صاحب امتياز و مدير مسؤل نشرية دو هفته -22

 .1383دبير همايش تحوالت ژئوپليتيکي آفريقا در آغاز هزاره جديد، دانشگاه تربيت مدرس، آذرماه  -23

 .(1381،1382رئيس كميته تخصصي علوم انساني چهارمين و پنجمين جشنواره جوان خوارزمي ) -24

 .ش( ه. 1378ت مدرس ) سال يقا در دانشگاه تربيانگذار مركز مطالعات آفريبن-25

 .(1381)سال ايران  ياسيس یايجغرافبرجسته د ياز اسات یتعداد یبا همکارران يك ايتيس انجمن ژئوپليتأس -26

 .(1382)سال ياسيس یايد جغرافياز اسات یتعداد یبا همکار رانيك ايتيوابسته به انجمن ژئوپل كيتيوپلژئ ين الملليس فصلنامه بيتاس -27

 

 اجرائي: مدیریتهاي -24

 .1358-59شهرستان تربت حيدريه، سال در  بخش زاوه ،آباددبيرستان دولتس رئيدبير و  -1

 .1359-62فرماندار )شهرستانهای بجنورد و تربت حيدريه(، سال  -2

 .1362-3معاون سياسي و اداری و سرپرست موقت استانداری ايالم، سال  -3

 .1363-64نيروی انساني وزارت آموزش و پرورش، سال معاون مشاور -4

 .1365-67آموزش و پرورش، سال  و مشاور وزيركل آموزش ضمن خدمت مدير  -5

 .1369-72، )سمت( معاون پژوهشي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها -6

 .1372-75ـ الهور پاكستان، سال رئيس خانة فرهنگ جمهوری اسالمي ايرانوابسته فرهنگي و  -7

 .1375-76مان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، سال ريزی و پژوهشي رئيس سازمشاور برنامه -8

  .1379تا  1377، سال يدر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم مدير كل فرهنگي آسيا و اقيانوسيه -9



34 

 

 .1383تا  1379دانشگاه تربيت مدرس، از سال ، رئيس مركز مطالعات آفريقا-10

 .1387سال  ،مشاور شهردار تهران در امور مديريت راهبردی-11

 .1395ا ت 1386از سال ،كميته برنامه ريزی علوم جغرافيايي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوریسرپرست -12

 (.1391-1389رييس انجمن ژئوپليتيك ايران ) -13

 . 1391سال  ،جغرافيای سياسي در دانشگاه تربيت مدرسعلمي مدير قطب موسس و  -14

  تا كنون.  1393 ياسي دانشگاه تربيت مدرس، از سالموسس و مدير گروه جغرافيای س-15

 

 بازدید از كشورهاي خارجي: -25

 .از وزارت آموزش و پرورش( یادار )مأموريت 1364ژاپن، در سال -1

 (زيارت برای  )1381و  1366در سالهای  ،بار( سوريه )دو-2

 .(اداریيت مأمور، از طرف دانشگاه تربيت مدرسفرصت مطالعاتي ) 1381 تا 1369در سالهای  ،(باردو ) امارات متحدة عربي-3

عنـوان ه بـ اداریمأموريـت  ،از طرف دانشگاه تربيت مدرسفرصت مطالعاتي ) 1378و  1376و  1372و  1369بار(، در سالهای چهار پاكستان )-4

 .(D8شركت در سمپوزيم فرهنگي كشورهای ، بستة فرهنگي ج.ا.ايران در الهوروا

 .ت در كنفرانس علمي، يکبار سفر شخصي، يك بار مأموريت اداری(شرك برای بارسه ) 1382 تا1372بار(، در سالهای پنج هند )-5

يکبـار مأموريـت  ،علمي همراه با دانشجويان رشـته جغرافيـا، يکبـار سفرشخصـيسفر بار  )دو 1381تا  1372 یها، در سالبار(پنج تركمنستان )-6

 .(ين الملليکبار ارائه مقاله در كنفرانس بيو  ،اداری

 .)حج عمره(1390و 1378 ،)زيارت واجب خانه خدا(  1374در سال  ،(بار سه)عربستان سعودی -7

 .(نخجوان جغرافيا به علمي با دانشجويانسفر يکبار ، )دو بار مأموريت اداری 1376،1377،1379، در سالهای (بار)سه  آذربايجان-8

 .ي()مأموريت اداری برای بازديد از مؤسسات فرهنگي و علم 1377ـ ارمنستان، در سال گرجستان-9

 هئـارا ،يسـفر شخصـ ، از مؤسسات فرهنگـي و علمـيازديد )مأموريت اداری برای ب 1390و  1387و  1376 و1377، در سال بار( چهار) تركيه-10

 .(ا در استانبولياوراس يمحل یمقاله در كنگره حکومتها

 .(مأموريت اداری برای بازديد از مؤسسات فرهنگي و علمي)، 1377تاجيکستان در اسفند -11

 .(مأموريت اداری برای بازديد از مؤسسات فرهنگي و علمي)، 1378ستان، قزاقستان و قرقيزستان در تابستان ازبک-12

 .(برای شركت در بيست و نهمين كنگره جغرافيدانان جهان و ارائه مقاله) 1379كره جنوبي، در سال -13

 .اجايا به عنوان پايتخت جديد مالزیبازديد از كواالالمپور و پوترو نيز برای ترانزيت سفر  1379در سال  ،مالزی-14

  .و بازديد از دانشگاه نايروبيج. ا. ايران بهمراه وزير امور خارجه  1379در سال  ،كنيا-15

 .شخصي با تور  سفر 1380در سال  ،قبرس-16

در كنگـره  ارائـه مقالـهای بـر 1381در سـال و  ،ايـارائه مقاله در كنفرانس علمي دانشـگاه پرتوربرای  1380در سال ، (بار  دو) آفريقای جنوبي-17

 در دوربان. (IGU)المللي جغرافيا اتحاديه بين

عضو كميته علمـي مطالعات خاورميانه در دانشگاه گوتنبرگ،  يارائه مقاله در اولين كنگره جهانبرای 1395تا  1381 یهادر سال ،(بارنه آلمان )-18

در  يدوره فرصـت مطالعـات ،گريسـفوالددر دانشـگاه  IGUين المللـيت، كنفـرانس بـدر دانشگاه فرانکفـور ين الملليوم بيسمپوزو نيز ارائه مقاله در

در دوم ، فرصت مطالعـاتي در دانشگاه ارفورت  DAVO، كنفرانسگيپزيان در دانشگاه الياد يجامعه شناس ين المللي، كنفرانس بدانشگاه گوتنبرگ

 .، ترانزيت سفردانشگاه گوتنبرگ

 .RGS & IBGين الملليز كنفرانس بينو  ،در سمپوزيم مرزهای ايران ارائه مقالهبرای  1384و  1381 یهاسالدر  ،بار(  دو)لندن  -انگلستان -19

 .سفر شخصي با تور  ،1382در سال  ،كيف –اوكراين -20

فـرانس شركت در كن ديدن فرزند،سفر شخصي و  ،يفرصت مطالعات یبرا 1398تا  1384سال از ، بار(هفت ) و مارسي ينانس ،سيپار –رانسه ف-21

 -ژئوپليتيـك ايرانـيگفتگـوی گـروه " نشسـت مشـترک  ، شـركت دربرای بررسي تاريخ جغرافيای سياسي دوم ، فرصت مطالعاتي(ISSR)علمي 

 ". فرانسوی

 .در خالل فرصت مطالعاتي يشخص سفر یبرا 1385در سال  ،لوكزامبورگ-22



35 

 

ران و يـك ايتيژئوپل ین انجمن هايدوجانبه ب یهايز امضا تفاهم همکاريو ن يوم علميارائه مقاله در سمپوز یبرا 1386در سال  ،بار( دو) يرومان-23

 .يرومان

 .و شركت در كنفرانس علمي با تور 1390و  1389در سال  ،)دو بار(تايلند -24

ــار( )دو اســپانيا-25 ــد بارســلونا ،ب ــرای  1393و 1389در ســال  ،و مادري ــســفر شخصــي و ب ــه مقالــه در كنگــره جهــاني مطالعــات خاورميان  هارائ

(WOCMES). 

 .از شهر رم و واتيکان برای بازديد 1390در سال  ،ايتاليا-26

 .شخصي ، سفر1392م و الهه و بروكسل در سال هلند و بلژيك، آمستردا-27

 با تور. شخصيسفر ، 1393بلغارستان، وارنا در سال -28

 . برای بازديد از ورشو شخصي سفر ،1394لهستان، در سال -29

 .شخصي ، سفر1395سال  و زوريخ درلوزان سوئيس، ژنو،  -30

 .ينرموسسه آت بين المللي هایكنفرانس در ارائه مقاله برای 1398تا  1395سال  )سه بار(، از آتن –يونان  -31
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