*باسمه تعالي*

سوابق علمي دكتر محمدرضا حافظنيا)(C. V.
(تا تاریخ)1401/01/12 :

مشخصات كلي
 -1نام  :محمدرضا
 -2نام خانوادگي

 :حافظنيا

 -3تاريخ تولد

 1334/6/11 :هـ ش

 -4مليت و تابعيت  :ايراني
 -5وضعيت تأهل  :متأهل ( 4فرزند)
 -6شغل كنوني

 :استاد تمام پايه  ،44و مدير گروه جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس،

 -7تخصص

 :جغرافيای سياسي و ژئوپليتيك

 -8آدرس  :تهران ،خيابان جالل آل احمد ،دانشگاه تربيت مدرس ،گروه جغرافيای سياسي
ـ صندوق پستي شخصي 14115 /173 :
 -9تلفن و نمابر / 021-82883685 :نمابر 021-88220217
 -10ايميلe-mail: hafezn_m@modares.ac.ir , mhafeznia2006@yahoo.com :
 -11وب سايت www.hafeznia.ir / www.modares.ac.ir/hum/hafezn_m/ :

 -1مدارك تحصيلي
 -1كارشناسي در رشته جغرافيای طبيعي از دانشگاه خوارزمي (دانشگاه تربيت معلم سابق) ،تهران ـ سال 1356
 -2كارشناسي ارشددر رشته جغرافيای انساني از دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ـ سال 1366
 -3دكتری ( )Ph.Dدر رشته جغرافيای سياسي از دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ـ سال 1369

 -2عنوان رسالة دكتري
 -نقش استراتژيك تنگة هرمز

 -3مدارج شغلي
 -1دبير در دبيرستان از سال 1358
 -2مربي دانشگاه از سال 1367
 -3استاديار دانشگاه از سال 1370
 -4دانشيار دانشگاه از سال 1378
 -5استاد تمام دانشگاه از سال 1382

1

 -4منزلت هاي برجسته دانشگاهي
 -1اولين دانشجوی دورههای دكتری دانشگاه تربيت مدرس در رشته جغرافيا در كنکور سال  1366ه.ش1؛
 -3اولين فارغ التحصيل دوره های دكتری دانشگاه تربيت مدرس در سال  1369ه.ش؛
 -3اولين فارغ التحصيل دوره دكتری جغرافيای سياسي در ايران؛
 -4استاد تمام بر اساس آيين نامه ارتقاء اساتيد دانشگاهها از سال 1382؛
 -5عضويت در هيئت مميزه دانشگاه تربيت مدرس ( از سال  1379تا  1384و نيز از سال  1395تا )1399؛
 -6رئيس و عضو كميسيون تخصصي علوم انساني هيئت مميزه دانشگاه تربيت مدرس ( از سال 1377تا سال  1384و از سال  1395تا )1399؛
 -7برگزيده كتاب سال دانشگاهي ايران در سال ( 1382كتاب جغرافيای سياسي ايران با لوح تقدير از رئيس دانشگاه تهران)؛
 -8برگزيده كتاب سال قابل تقدير جمهوری اسالمي ايران در سال 1383ه .ش (با لوح تقدير از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي)؛
 -9استاد نمونه دانشگاههای ايران در سال تحصيلي ( 1385-1384با لوح تقدير از رئيس جمهوری)؛
 -10رتبه اول پژوهشگر برگزيده كشوری در بين رشتههای علوم انساني و اجتماعي در سال (1385با لوح تقدير از وزير علوم ،تحقيقات و فناوری)؛
 -11دريافت لوح تقدير شهرداری تهران به عنوان" :پيشکسوت در عرصههای پژوهش شهری" در اسفند 1388؛
 -12رئيس كميته برنامه ريزی علوم جغرافيايي در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از سال  1387تا 1394؛
 -12مدير قطب علمي جغرافيای سياسي از سال  1391تا 1397؛
 -13انتخاب به عنوان استاد سرآمد آموزشي در دانشگاه تربيت مدرس1397 ،؛
 -14انتخاب به عنوان استاد سرآمد آموزشي در بين دانشگاههای كشور.1397 ،
 -15استاد چهره ماندگار علوم انساني دانشگاههای كشور در حوزه جغرافيا ،تاريخ و باستانشناسي در سال . 1399

 -5عالئق پژوهشي و مطالعاتي
 -1فلسفه جغرافيای سياسي و ژئوپليتيك؛
 -3الگوهای كاربردی در جغرافيای سياسي و ژئوپليتيك؛
 -3ژئوپليتيك انسان گرا (شهروند مداری ،همزيستي ،نوع دوستي ،صلح و امنيت)؛
 -4فلس فه جغرافيايي شهروندی و حکومت (دموكراسي محلي تا جهاني)؛
 - -5كشورداری و مديريت سياسي فضا (سطح محلي تا جهاني)؛
 -6جغرافيای سياسي درياها؛
 -7جغرافيای سياسي و ژئوپليتيك ايران؛
 -8ژئوپليتيك خليج فارس و مناطق ژئوپليتيکي پيرامون ايران؛
 -9ژئوپليتيك و ژئواستراتژی جهاني و منطقه ای؛
 -10قدرت ملي ،منافع و استراتژی ملي؛
 -11جغرافيای سياسي فضای مجازی؛
 -12عدالت فضای و جغرافيايي؛
 -13توليد نظريه های تبييني و كاربردی در جغرافيای سياسي و ژئوپليتيك.

 1توضيح :دانشگاه تربيت مدرس پيشگام راه اندازی دوره های دكتری Ph.Dدر دانشگاههای ايران در سال  1366ه .ش .بود ،و گـروه جغرافيـا بـه
مديريت مر حوم دكتر حسين شکويي اولين گروه و پيشگام در تاسيس دوره دكتری در سال  1366در كل دانشگاه تربيت مدرس بوده است.
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 -6سردبيري و عضویت در تحریریة فصلنامههاي علمي -پژوهشي
 -1سر دبير و عضو هيئت تحريرية فصلنامة ژئوپليتيك (انجمن ژئوپليتيك ايران)؛
 -2عضو هيئت تحريرية فصلنامة پژوهشهای جغرافيای انساني (دانشگاه تهران)؛
 -3عضو هيئت تحريرية فصلنامة تحقيقات جغرافيائي (مشهد)؛
 -4عضو هيئت تحريريه فصلنامه بين الملليJournal of Applied Sciences؛
 -5عضو هيئت تحريريه فصلنامه ( Geopoliticaانجمن ژئوپليتيك روماني)؛
 -6عضو هيات تحريريه فصلنامه آمايش سياسي فضا (دانشگاه تربيت مدرس)؛
 -7عضو هيات تحريريه فصلنامه جغرافيا و توسعه (دانشگاه سيستان و بلوچستان).

 -7عضویت در انجمنهاي علمي
 -1عضو انجمن ژئوپليتيك ايران؛
 -2عضو انجمن جغرافيايي ايران؛
 -3عضو انجمن جغرافيابي و موسسة جغرافيدانان انگلستان )(RGS & IBG؛
 -4عضو انجمن جغرافيائي هند ()GSI؛
 -5عضو انجمن بينالمللي جامعه شناسي اديان ()ISSR؛
 -6عضو انجمن بينالمللي مسافران هوايي ( )IAPA؛
 -7عضو انجمن جغرافيا و برنامه ريزی مناطق مرزی ايران؛
 -8عضو انجمن ديپلماسي ايران.

 -8كتابهاي منتشر شده
 -1اوضاع كلي جهان اسالم ،انتشارات دفتر آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش ،تهران ،سال .1365
 -2خليج فارس و نقش استراتژیك تنگة هرمز ،انتشارات «سمت» ،تهران ( ،1371چاپ يـازدهم در سـال  1394بـا همکـاری دكتـر حسـين
ربيعي).
 -3مقدمهاي بر روش تحقيق در علوم انساني ،انتشارات «سمت» ،تهران1377 ،؛ (چاپ بيست و ششم در سال .)1399
 -4مباني مطالعات سياسي و اجتماعي (در دو جلد  1و  ،)2سازمان مدارس و حوزههای علميه خارج از كشور ،قم.1379 ،
 -5وضعيت ژئوپليتيك پنجاب ،انتشارات بينالمللي الهدی ،تهران.1379 ،
 -6اندیشههاي ژئوپليتيك در قرن بيستم( ،ترجمه ،با همکاری :هاشم نصيری) ،دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي ،تهران.1379 ،
 -7جغرافياي سياسي ایران ،انتشارات «سمت» ،تهران( ،1381 ،چاپ يازدهم در سال .)1399
 -8افقهاي جدید در جغرافياي سياسي( ،با همکاری دكتر مرادكاويانيراد) ،سمت ،تهران( ،1383 ،چاپ پنجم در سال .)1393
 -9اصول و مفاهيم ژئوپليتيك ،پژوهشکده اميركبير (انتشارات پاپلي) ،مشهد( ،1385 ،چاپ پنجم با تجديد نظر در سال .)1397
 -10قدرت و منافع ملي ،نشر انتخاب ،تهران( ،1386 ،چاپ سوم در سال .)1389
 -11سياست و فضا( ،با همکاری :دكتر زهرا احمدیپور و مصطفي قادری حاجت) ،پژوهشکده اميركبير ،مشهد.1389 ،
 -12جغرافياي سياسي( ،ترجمه ،با همکاری :دكتر عطااله عبدی ،دكتر حسين ربيعي و دكتر عباس احمدی ) ،تهران .نشر انتخاب.1389 .
 -13جغرافياي سياسي فضاي مجازي ،انتشارات « سمت » ،تهران( 1390 ،چاپ دوم در سال .)1393
-14فناوري اطالعات و دموكراسي مستقيم( ،با همکاری :رضا مالحسيني اردكاني) ،انتشارات زيتون سبز ،تهران.1392 ،
 -15بررسي بازتابهاي انسداد احتمالي تنگه هرمز( ،با همکاری :ميثم ميرزايي تبار) ،انتشارات جهاد دانشگاهي ،تهران.1392 ،
 -16مطالعات منطقهاي خليج فارس( ،با همکاری :دكتر حسين ربيعي) ،انتشارات سمت ،تهران( .1392 ،چاپ چهارم در سال.)1400
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 -17مرزها و جهاني شدن( ،با همکاری :دكتر محسن جان پرور) ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.1392 ،
 -18فلسفه جغرافياي سياسي( ،با همکار ی :دكتر مراد كاوياني راد) ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.1393 ،
 -19رقابت قدرتها در آسياي مركزي پس از جنگ سرد( ،با همکاری مهدی كريمي) ،انتشارات دانشگاه فرماندهي و سـتاد ارتـش جمهـوری
اسالمي ايران ،تهران.1393 ،
 -20تبيين فلسفه علم جغرافيا( ،فصلي از كتاب جستارهايي در فلسفه جغرافيا) ،انتشارت انجمن ژئوپليتيك ايران ،تهران.1393 ،
 -21عوامل ژئوپليتيکي منازعه در روابط بينالملل( ،با همکاری دكتر ريباز قرباني نژاد) ،تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي.1395 ،
 -22علل پيدایش و بقاي كشور ایران( ،با همکاری ابوالفضل كاوندی كاتب) ،تهران ،انتشارات سمت.1396 ،
 -23سازماندهي و مدیریت سياسي فضا در ایران( ،با همکاری دكتر زهرا احمدی پور و دكتر ابراهيم رومينا) ،سازمان سمت ،پاييز .1397
 -24قدرت در دریا( ،ترجمه به فارسي با همکاری :آقای عزيز نصيرزاده) ،مركز انتشارات راهبردی نهاجا. 1400. ،
25- An Introduction to the Research Methodology in Humanities, Gora Publisher Lahore, 1996.
26- The Theory of Asian unity, Gora Publisher, Lahore 1996.
27- Designing a Model for Meassuring the National Power of Countries, (In collaboration with
Dr. R. Salehabadi), LAMBERT, Germany, 2021.

 -9دروس تدریس شده
الف ) در گذشته:
 -1مباني جغرافيای سياسي (دورة كارشناسي)؛
 -2روش تحقيق در جغرافيای سياسي (دوره كارشناسي ارشد)؛
 -3جمعيت و توسعه (دورة كارشناسي ارشد)؛
-4نظريههای جغرافيای سياسي (دورة كارشناسي ارشد)؛
 -5جغرافيای سياسي جهان اسالم (دورة كارشناسي ارشد)،
-6جغرافيا و استراتژی ملي (دوره كارشناسي ارشد)؛
 -7نظامهای ژئوپليتيکي منطقه ای و جهاني (دوره كارشناسي ارشد)؛
 -8جغرافيای سياسي فضای مجازی (دوره كارشناسي ارشد)؛
 -9روش شناسي پژوهش علمي در جغرافيای سياسي (دوره دكتری)؛
 -10فلسفه و سير انديشه در جغرافيای سياسي (دوره دكتری)؛
 -12دولت محلي ،و سازمان سياسي فضا (دورة دكتری).

ب ) در حال حاضر:
 -1اصول و مفاهيم ژئوپليتيك (دورة كارشناسي ارشد)؛
 -2جغرافيای سياسي ايران (دورة كارشناسي ارشد)؛
 -3ژئوپليتيك ايران (دوره كارشناسي ارشد)؛
 -4فلسفه جغرافيای سياسي ( دوره كارشناسي ارشد)؛
 -5اصول كشورداری (دوره كارشناسي ارشد)؛
 -6جغرافيای سياسي درياها (دورة دكتری)؛
 -7مناطق ژئوپليتيکي پيرامون ايران (دورة دكتری).
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 -10كارگاهها و دورههاي آموزشي كوتاه مدت
-1دورة مديريت عمومي

در سال 1365

-2دورة كامپيوتر

" " 1366

-3دورة مديريت آموزشي (پيشرفته)

" " 1367

-4دورة روش تحقيق (تحت نظر كالج كلمبو)

" " 1367

-5دوره زبان انگليسي در پاكستان

" " 1368

-6تقويت مهارتهای آموزشي

" " 1381

-7تقويت مهارتهای پژوهشي

" " 1381

-8فرصت مطالعاتي (در فرانسه و آلمان)

" " 1385

-9فرصت مطالعاتي (در آلمان و فرانسه)

" " 1392

-10حمل و نقل و ترافیک
-11اقتصاد دريايي؛ چالشها و راه كارها
Horizon 2020 Info Days -12

" " 1392
" " 1396
“

“ 2018

 -11تحقيقات انجام شده
-1علل فقر خانوادههای تحت پوشش كميته امداد در ايران (ده جلد)

در سال 1370-72

-2جايگاه فارغالتحصيالن جغرافيا در نظام استخدامي ايران

" "

1371

-3وضعيت تجارت خارجي ايران بين سالهای 1355-1365

" "

1367

-4ابن خلدون و نظريه جبر جغرافيايي

" "

1368

-5تفاوتهای مکاني آموزش و پرورش در شهر تهران

" "

1368

-6تحوالت اكولوژيکي در بخش مركزی شهر تهران

" "

1367

" "

-7موقعيت ژئوپليتيکي پنجاب در پاكستان

1375

-8تحليل مباني جغرافيايي قدرت ملي جمهوری اسالمي ايران

" "

1379

-9تأثير خودگرداني كردهای شمال عرراق بر كشورهای همسايه

" "

1385

 -10تاريخ جغرافيای سياسي

" "

1392

" "

 -11مالحظات ژئوپلیتیکی آمایش سرزمین در افق 1424

1399

 -12تعداد راهنمایي و مشاوره براي رسالهها و پایاننامهها (انجام شده)
 -1راهنمايي و نظارت دوره پسا دكتری

 3مورد

 -2راهنمايي رساله دكتری

 58مورد

 -3راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد

 59مورد

 -4مشاوره رساله دكتری

 32مورد

 -5مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد

 35مورد

 -13عناوین پروژه هاي پسا دكتري نظارت شده
 -1تبيين نظري پدیده قاچاق كاال و مدیریت آن در كشور ایران ،سال ( ،1393پژوهشگر :ابراهيم رومينا).
 -2تدوین راه كارهاي دستيابي به عدالت فضایي/جغرافيایي در ایران ،سال ( ،1397پژوهشگر :مصطفي قادری حاجت).
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 -3تدوین استراتژي اولویتهاي مدیریت سياسي فضا در ج .ا .ایران ،سال ( ،1400پژوهشگر :ابوالفضل كاوندی كاتب).
 -14عناوین رسالههاي دكتري()Ph.Dراهنمایي شده
-1بررسي تحليلي سير تکوین نهادهاي محلي در ایران ،سال ( ،1380دانشجو :محمدباقر قاليباف).
-2تحليل ژئوپليتيکي سياست خارجي ایران در منطقه قفقاز ،سال ( ،1380دانشجو :محمد حسين افشردی).
-3موانع همگرابي بين ایران و آذربایجان و تأثير آن بر امنيت ملّي ایران ،سال ( ،1381دانشجو :عباس مهری).
-4بررسي تحوالت ژئوپليتيکي دهة پایاني قرن بيستم و تأثير آن بر ایران ،سال ( ،1381دانشجو :محمد حيدری).
-5الگویابي نظام قدرت در آفریقا ،سال ( ،1383دانشجو :هادی اعظمي).
-6بررسي تأثير ژئوپليتيك پاكستان بر ایران ،سال ( ،1382دانشجو :محمد بيگلری).
-7بررسي و تحليل نقش بسيج در برقراري امنيت داخلي ،سال ( ،1383دانشجو :محسن آرياپور).
-8تحليل ژئوپليتيکي مناسبات ایران و آفریقاي جنوبي ،سال ( ،1384دانشجو:سيد علي شريفي ساداتي).
-9تقسيمات كشوري و تعامل قوميتها در راستاي امنيت ملي ،سال ( ،1384دانشجو :محمد قصری).
-10ارزیابي عوامل موثر بر قدرت ملي و طراحي مدل سنجش قدرت ملي كشورها ،سال ( ،1385دانشجو :سيد هادی زرقاني).
-11جهاني شدن و تأثير آن بر عالبق ملي ،مورد :دانشجویان دانشگاههاي تهران ،سال ( ،1385دانشجو :مراد كاويانيراد).
-12نقش عوامل ژئوپليتيك در تدوین راهبرد دفاعي ،مورد :ايران نسبت به عراق ،سال ( ،1386دانشجو :غالمعلي رشيد).
-13الگوي مطلوب نظام شهري افغانستان ،سال ( ،1387دانشجو :حسن عبدالهي).
-14تاثير نفوذ نظامي آمریکا در حوزه خزر ،سال ( ،1387دانشجو :محمد عرب سرهنگي).
-15عالیق ژئوپليتيك و راهبرد ملي ،مورد :ایران نسبت به آسياي مركزي ،سال ( ،1387دانشجو :سيد محمود رضا شمس دولتآبادی).
-16مذهب و گسترش حوزه نفوذ؛ مورد :ایران و مذهب شيعه ،سال ( ،1388دانشجو :سيد عباس احمدی).
-17طراحي الگوي نظري آمایش سرزمين با اعمال اصول پدافند غيرعامل ،سال ( ،1388دانشجو :غالمرضا جاللي).
-18بررسي سياست هاي قومي در كشورهاي چندقومي و ارائه الگوي بهينه ،مورد :آذربایجان و كردستان ایران ،سال ( ،1389دانشـجو:
عطااله عبدی).
-19تدوین الگوي مکانیابي نيروگاههاي حرارتي كشور به منظور كاهش تهدیدات ،سال ( ،1389دانشجو :سعيد شکریپور).
-20آسيبشناسي دولت محلي -مطالعه موردي :شوراهای اسالمي كالن شهرهای ايران ،سال ( ،1389دانشجو :هادی ويسي).
-21نقش مکانها و فضاهاي كوچك جغرافيایي در سياستهاي جهاني ،مورد :شرق مدیترانه ،سال ( ،1390دانشجو :لينه بالغي).
-22تبيين مدیریت سياسي فضا در سيستمهاي بسيط متمركز ،مورد :ایران ،سال ( ،1390دانشجو :ابراهيم رومينا).
 -23الگویابي رقابت ژئوپليتيکي در سازمانهاي منطقهاي ،مورد :اكو ،سال ( ،1390دانشجو :حسين مختاری هشي).
-24تبيين نظري مفهوم مناطق استراتژیك ،سال ( ،1391دانشجو :احسان لشکری).
 -25تبيين شکل گيري شهرهاي جهاني با پيشنهاد راهبرد جهان شهر شدن تهران ،سال ( ،1391دانشجو :مرتضي قورچي).
-26طراحي الگوي یکپارچه تقسيمات سياسي -اداري فضاي شهري (مورد :شهر تهران) ،سال ( ،1391دانشجو :علي محمدپور).
 -27تبيين توزیع فضایي قدرت در نظامهاي سياسي بسيط (مورد :ایران) ،سال ( ،1390دانشجو :مريم اميدی -راهنمای دوم).
-28الگویابي شخصيت سياسي فضاهاي حائل( ،مورد :ایران) ،سال ( ،1392دانشجو :سيروس احمدی نوحداني).
-29الگویابي سرچشمههاي ژئوپليتيکي تنش در روابط كشورها ( ،مورد :آسياي جنوب غربي) ،سال ( ،1392دانشجو :ريباز قرباني نژاد).
-30طراحي الگوي سنجش عدالت فضایي در كشورها ،مطالعه موردي :ایران ،سال ( ،1393دانشجو :مصطفي قادری حاجت).
-31تبيين رابطه موقعيت دریایي كشورها با سطح توسعه ،سال ( ،1394دانشجو :رضا الهوردیزاده).
-32تبيين تاثير عوامل ژئوپليتيکي تركمنستان بر تدوین راهبرد ج .ا .ایران ،سال ( ،1394دانشجو :گودرز تافته).
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-33تبيين عوامل جغرافيایي مؤثردر استقرار رژیم حقوقي دریاهاي بسته ،مورد :دریاي خزر ،سال ( ،1394دانشجو :حسن پيردشتي).
-34چالشهاي حکومتها در فضاي مجازي؛ مطالعه موردي :مصر ،ليبي و تونس ،سال ( ،1395دانشجو :مهدی حسين پور مطلق).
 -35تبيين نقش عوامل ژئوپليتيك در سياست خارجي ،مورد :سياست خارجي جمهوري اسالالمي ایالران در قبالال غالرب (امریکالا و
اروپا) ،سال ( ،1395دانشجو :اسماعيل پارسايي).
-36ارائه الگوي راهبردي آمایش سرزمين بر اساس گفتمان امام و رهبري و قانون اساسي و تجالارب مربوطاله ،سـال ( ،1395دانشـجو:
حجت اله ناصر پور).
-37تبيين رابطه ساخت قدرت سياسي با توسعه اقتصادي؛ مطالعه موردي :ایران ،سال ( ،1395دانشجو :امير حسين الهامي).
-38تبيين الگوي صالحيت و وظایف دولت محلي و مركزي در پایتخت ها ،مورد :تهران ،سال ( ،1396دانشجو :دالور كوناني).
-39تبيين رابطه دولت محلي و شهر جهاني؛ مورد :كالنشهر تهران ،سال ( ،1395دانشجو :حسين محمديان).
-40تبيين الگوي استقرار صلح در مناطق جغرافيایي؛ مورد :حوزه اتحادیه اروپا ،سال ( ،1395دانشجو :مهدی كريمي سلطان احمدی).
-41تبيين ژئوپليتيکي منازعات قاره آفریقا از پایان جنگ سرد تا  2014ميالدي؛ مورد :كشورهاي بين مدارهاي صالفر تالا  15درجاله
شمالي ،سال ( ، 1396دانشجو :ميثم ميرزاييتبار).
-42تحليل ژئوپليتيکي روابط ایران و چين و تاثير آن بر راهبردهاي ج .ا .ایران ،سال ( ،1397دانشجو :رضا روشني).
-43الگویابي مکاني -فضایي فعاليت گروههاي ضد حکومتي مسلح ،مورد :افغانسالتان و پاكسالتان ،سـال ( ،1397دانشـجو :علـي اكبـر
دبيری).
-44بررسي تطبيقي و تحليل نظریههاي ژئوپليتيکي در سه دوره كالسيك ،جنگ سرد و پساجنگ سرد ،سال ( ،1397دانشـجو :حسـن
رحيمي).
-45الگویابي مدیریت سياسي فضا در اندرزنامه هاي سياسي ایران ،سال ( ،1397دانشجو :ابوالفضل كاتب كاوندی)
 -46تدوین استراتژي سياست خارجي براي مناطق ژئوپليتيکي پيراموني (مورد مطالعه ج.ا.ایران نسبت به منطقه جنوب آسيا) ،سال
( ،1397دانشجو :ميثم هادی پور).
 -47ارائه الگوي راهبردي توسه صنعت بانکرینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتي ،سال ( ،1398دانشجو :عباس اسدروز).
 -48بهينه سازي مدل سنجش قدرت ملي كشورها ،سال ( ،1399دانشجو :ريحانه صالح آبادی).
 -49نقش سياست بر تقویت انسجام و هویت ملي (مطالعه موردي :سياست انرژي هسته اي ج .ا .ایران) ،سال  ( ،1399دانشجو :اباذر
بينائيان).
 -50تبيين مفهومي ژئوپليتيك انسان گرا ،سال  ( ،1399دانشجو :سعيد صادقلو).
 -51تبيين سياست خارجي روسيه در برابر ایاالت متحده آمریکا ( ،) 2016-1991سال  ( ،1399دانشجو :محمد تقي بازگرد).
 -52بررسي تطبيقي ادراك ژئوپليتيکي كشورهاي همجوار نسبت به دولت منطقه اي كردستان ،سال  ( ،1399دانشجو :جمال احمدی
سيلوه ).
 -53تبيين هستي شناسي و كاركردهاي دولتهاي ناحيه اي ،مطالعه موردي :دولت ناحيه اي كردستان عراق ،سال  ( ،1399دانشجو:
محمود مبارک شاهي ).
 -54تدوین راهبرد ژئوپليتيکي براي استقرار رژیم حقوقي دریاهاي بسته ،مورد مطالعه :دریاي خزر ،دی ( ،1399دانشجو :مجيد
صمدزاده صابر).
 -55خوانش انتقادي ژئوپليتيك انتقادي ،دی ( ،1399دانشجو :آيدين تركمه).
 -56تبيين الگوي قلمروسازي ژئوپليتيکي كشورها (مطالعه موردي روسيه در اوراسيا) ،اسفند ( ،1399دانشجو :داود رضايي سکه رواني).
 -57ارائه الگوي بهينه روابط دوجانبه مبتني بر عالیق و نگراني هاي ژئوپليتيکي مورد :روابط ایران – تركيه ،خرداد ( ،1400دانشجو:
اسماعيل علمدار).
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 -58طراحي مدل امنيت جمعي منطقه ي خليج فارس با تاكيد بر عوامل ژئوپليتيك ،شهريور ( ،1400دانشجو :علي فاطمي نسب).

 -15عناوین رسالههاي دكتري( )Ph.Dمشاوره شده
-1نقش نفت بر سياست در ایران ،سال ( ،1374دانشجو :محمدباقر حشمت زاده).
-2نقش نواحي بحراني در جهتگيري استراتژي ملّيال مورد :كردستان،سال ( ،1377دانشجو :حميدرضا محمدی).
-3تحليل جغرافياي امنيتي تهران ،سال ( ،1380دانشجو :سيد يحيي صفوی همامي).
-4نقش هيدروژئوپليتيکي ایرانال مورد :غرب و جنوبغربایران ،سال ( ،1380دانشجو :محمد اخباری).
-5تحليل نقش و جایگاه سازمانهاي عمران منطقهايال مورد :سيستان ،سال ( ،1381دانشجو :علي حاجي نژاد).
-6تحليل خأل استراتژي ژئوپليتيکي در مثلث ایران ،افغانستان و پاكستان ،سال ( ،1382دانشجو :مرجان بديعي ازنداهي).
-7تحليل عوامل ژئوپليتيك افغانستان و تأثير آن بر امنيت ملي ایران ،سال ( ،1382دانشجو :مجتبي شربتي).
-8تحليل نقش جنسيت و مکان در تفاوت دسترسي به فرصتها ،مورد :تهران ،سال ( ،1382دانشجو :فروزنده پايدار).
-9تاثير نوسازي شهري بر ایجاد حّس المکانيال مورد :تهران ،سال ( ،1382دانشجو :جالل تبريزی).
-10ارزیابي وتحليل نقش تعاونيهاي مسکن ،سال ( ،1382دانشجو :اصغر شکرگزار چوری).
-11تحليل ژئوپليتيکي مرزهاي ایران و عراق به منظور تدوین الگوي اسالتراتژیکي بالراي گسالترش روابالط دو كشالور ،سـال ،1383
(دانشجو :غالمحسين نوده فراهاني).
-12ساختار ژئواستراتژیك دیپلماسي ایاالت متحده آمریکا با تأكيد بر خاورميانه و ایران ،سال ( ،1383دانشجو :يارمحمد بای).
-13ارزیابي پروژه شهر سالم و ارائه الگوي بهينه ،مورد :شهر ري ،سال ( ،1385دانشجو :رودابه فرهادی).
-14نقش قدرت منطقهاي در حل و فصل منازعات سرزميني ،مورد :خليجفارس در دهه  ،1970سال ( ،1388دانشجو :حسين ربيعي).
 -15تبيين الگوي روابط در مناطق ژئوپليتيکي ،مطالعه موردي :شبه قاره هند ،سال ( ،1390دانشجو :رضا حسين پورپويان).
 -16الگویابي بحرانهاي ژئوپليتيکي ،مورد :قره باغ در قفقاز ،سال ( ،1391دانشجو :علي ولي قلي زاده).
-17تبيين تاثير الگوي دوگانه مدیریت سياسي فضا بر كاركرد شهر تهران ،سال  ( ،1392دانشجو :كاظم ذوقي باراني).
-18الگویابي سازماندهي سياسي فضا در ساختارهاي بسيط با تاكيد بر ایران ،سال  ( ،1392دانشجو :يحيي ميرشکاران).
 -19تاثير ژئوپليتيك انرژي بر شکل گيري ترتيبات امنيت منطقهاي ،مورد :منطقه خليج فارس از دهه  1970تا كنون ،سـال ( ،1392
دانشجو :برات فرجي ).
 -20تبيين فرایند تصویرسازي ژئوپليتيکي؛ نمونه موردي :تصویرسازي ژئوپليتيکي ایاالت متحده از كشورهاي اسالمي در دوره پس
از جنگ سرد ،سال ( ،1394دانشجو :رضا جنيدی).
 -21طراحي مدل سنجش امنيت مکانهاي توریستي ،سال ( ،1394دانشجو :منصور رحمتي).
 -22تبيين ژئوپليتيك منظر شهري ،مطالعه موردي:شهر تهران( ،1396 ،دانشجو :عبدالوهاب خوجملي).
 -23امکان سنجي تامين نيروي انساني دفاعي كشور از طریق تحول از ارتش نظام وظيفه اي به ارتش حرفاله اي ;مطالعاله مالوردي:
ایران( ،1397 ،دانشجو :كامل منيری).
 -24طراحي الگوي راهبردي پيشرفت قدرت دریایي ج .ا .ایران ،سال ( ،1397دانشجو :احمد كريمي).
 -25تبيين روند ژئوپليتيکي شدن نقش كربال در رقابتهاي مذهبي جهان اسالم ،سال ( ،1398دانشجو :رضا مال حسيني اردكاني).
 -26تبيين مولفه هاي جغرافيایي تاثيرگذار بر حوزه ژئوكالچر ایران و جمهوري آذربایجان ،سال ( ،1398امير حسين مسرور).
 -27ارائه الگوي محيط شناسي ژئوپليتيکي پيرامون ایران ،مطالعه موردي :حوزه دریاي خزر ،سال ( ،1398دانشجو :حامد ابراهيمي).
 -28ارائه الگوي امنيت پایدار شهروندي ،سال ( ،1398دانشجو :هادی سيفي فرزاد).
 -29عالیق و چالشهاي ژئوپليتيکي موثر بر روابط ج .ا .ایران و كشورهاي جنوب خليج فارس ،زمستان ( ،1399دانشجو :رضا شاملو).
 -30تبيين ژئوپليتيکي نقش جریان سرمایه در معماري فضاي شهري (مورد :تهران) ،پائيز  ( ،1400دانشجو:مجتبي شعيبي).
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 -31تعيين متغيرهاي ژئوپليتيکي قدرت اقتصادي ،مورد مطالعه :ایران ،بهمن ( ،1400دانشجو :محمدرضا فرجي).
 -32تبيين الگوي عوامل و منابع تنش و منازعه ميان قلمروهاي سياسي اداري تقسيمات كشوري ،مطالعه مالوردي :اسالتان فالارس،
بهمن ( ،1400دانشجو :حسن جعفرزاده).

 -16عناوین پایاننامههاي كارشناسي ارشد راهنمایي شده
-1بحران آب و تنشهاي سياسي و اجتماعي ال مورد :گناباد ،سال ( ،1379دانشجو :مهدی نيکبخت).
-2بررسي عوامل تداوم بحران در افغانستان ،سال ( ،1379دانشجو  :رضا پرواز).
-3استراتژي آمریکا در دریاي خزر و تأثير آن بر ایران ،سال( ،1379دانشجو :محمدرضا منتظرين).
-4بررسي نقش هویت قومي در اتحاد ملّيال مورد :قوم بلوچ ،سال ( ،1380دانشجو :مراد كاوياني راد).
-5تحليل كاركرد امنيتي مرز شرقي ایرانال مورد :خراسان ،سال ( ،1380دانشجو :هادی زرقاني).
-6رفتار سياسي قوم تركمن ،سال ( ،1380دانشجو حسن پيردشتي).
-7زمينههاي همگرایي و واگرایي كشورهاي خليج فارس ،سال ( ،1380دانشجو :عبدا ...فراهاني).
-8تحليل ژئوپليتيکي روابط ایران و تركيه ،سال ( ،1381دانشجو  :رضا كرمي فرد).
-9بازتاب فضایي تحول كاركرد مرزال مورد :جلفا ،سال ( ،1381دانشجو :حسن رحيمي).
-10بررسي نسبت بين محليگرابي و ملّيگرابيال مورد :تبریز ،سال ( ،1381دانشجو :عطااهلل عبدی).
-11ژئوپليتيك شيعه در خليج فارس ،سال ( ،1382دانشجو :سيد محمد علي حسينيتبار).
-12اهميت امنيتي و استراتژیکي چابهار براي ایران ،سال ( ،1382دانشجو :معصومه شمشيرپناه).
-13بررسي تطبيقي بازتابهاي فضابي سياستهاي جذب توریسم در قبل و بعالد از انقالالب اسالالمي؛ مالورد :بابلسالر ،سـال ،1382
(دانشجو :عيسي رمضاني).
-14هيدروپليتيك هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ایران و افغانستان ،سال ( ،1383دانشجو :جعفر عليزاده).
-15بازتاب محلّي الگوهاي جهاني؛ مورد :فمنيسم در ایران ،سال ( ،1383دانشجو مريم اميدی).
-16بررسي تطبيقي اهداف و عملکرد پروانه گذر مرزي؛ مورد :مرز ایران و تركمنستان ،سال ( 1383دانشجو :سيد عباس احمدی).
-17معيارهاي مقبوليت حکومت دیني؛ مورد :تهران،سال (،1383دانشجو :حسين ربيعي).
-18بررسي تطبيقي رابطة بين دسترسي به فرصتهاي سياسي و توسعة مکاني؛ مورد :یزد و كرمالان ،سـال (،1383دانشـجو :ماشـاءاهلل
يوسفي هنومرور)
-19تحليل ژئوپليتيکي عدم شکلگيري پيمان امنيت جمعي در منطقه خليج فارس ،سال ( ،1384دانشجو :عباس معتمد).
-20الگوي تحوالت گذار سياسي پس از انقالبات :مورد انقالب اسالمي ،سال ( ،1384دانشجو :ابراهيم رومينا).
-21سياستهاي امنيت ملي كشور امارات متحده عربي نسبت به جزایر سه گانه در خليج فارس ،سال ( ،1384دانشجو :سـيدعبدالجليل
رضوی)
-22تحليل رفتار سياسي قوم كرد ،مورد :شمال خراسان ،سال ( ،1386دانشجو :اعظم سرداری).
-23بررسي تحول مفهوم مرز در دوران معاصر ،سال ( ،1387دانشجو :محسن جانپرور).
-24تبيين تعارضات ژئوپليتيکي بين اسالم و غرب ،سال ( ،1387دانشجو :احسان لشکری تفرشي).
-25بررسي الگوي دوگانه مدیریت سياسي فضا بر كاركرد مناطق آزاد؛ مورد :كيش ،سال ( ،1387دانشجو :كاظم ذوقي باراني).
-26بررسي تطبيقي الگوي خودگرداني در كردستان عراق با الگوهاي خودمختاري و فدراليسم ،سال ( ،1387دانشجو :ريباز قربانينژاد).
-27بررسي تطبيقي تاثير ایدئولوژي و سياست بر توسعه توریسم؛ مورد :كيش و دبي ،سال ( ،1378دانشجو :ناجيه نيسي).
-28شاخصسازي مولفههاي سياست و فضا در جغرافياي سياسي ،سال (،1388دانشجو :مصطفي قادری حاجت).
-29قابليت سنجي فناوري اطالعات ( ) ITدر احيا دموكراسي مستقيم ،سال ( ،1388دانشجو :رضا مالحسيني اردكاني).
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-30سياست دولت و مناسبتهاي بين قومي؛ مورد :قوم بلوچ و سيستاني ،سال ( ،1388دانشجو :سيد سلمان حسيني).
-31بررسي رابطه سيستم سياسي بسيط(تك ساخت) با همبستگي ملي ،سال ( ،1388دانشجو :رضا اللهوردی).
-32نقش فضاي جغرافيایي در رقابت قدرتها ،مورد :آسياي مركزي،سال ( ،1389دانشجو :مهدی كريمي سلطاناحمدی).
-33تبيين رابطه ژئوپليتيك و اقتصاد ،سال ( ،1389دانشجو :ابوالفضل طهماسبپور).
-34تحول ناسيوناليسم در پرتو انقالب ایدئولوژیك دیني ،مورد :ایران ،سال ( ،1389دانشجو :بهروز بوجاني).
-35تبيين بنيادهاي علت وجودي و بقاي كشور؛ مورد :ایران،سال ( ،1389دانشجو :ابوالفضل كاتب كاوندی).
-36بررسي تبعات انسداد احتمالي تنگه هرمز ،سال ( ،1390دانشجو :ميثم ميرزايي تبار).
-37تاثير استفاده از سایتهاي اینترنت بر هویت محلي ،سال ( ،1390دانشجو :كرامت رنجبر).
-38بررسي بازتابهاي سياسي – اجتماعي انتقال آب كارون (مورد :اهواز  ،)1383-89سال ( ،1391دانشجو :داريوش بهمئي).
-39تبيين قلمرو هاي ژئوپليتيکي ایران ،سال ( ،1392دانشجو :چمران بويه).
 -40بررسي تطبيقي نقش حاشيه و مکان مركزي بر تحوالت سياسي ،مورد مطالعه :جنبشهاي سياسي كشورهاي عربي خاورمياناله،
سال ( ،1392دانشجو :محمدرضا فرجي).
 -41تبيين الگوي امنيت جمعي در سياست جمهوري اسالمي ایران ،سال ( ،1392دانشجو :ميثم هادیپور).
-42بررسي جنبههاي سياسي پدیده گردو غبار در منطقه جنوبغرب آسيا ،سال ( ،1392دانشجو :احمد طاهری).
-43تبيين كاركرد سياسي فراملي شهر قم ،سال ( ،1393دانشجو :علي ساالريه).
-44سنجش سطح انسجام سازمان همکاري اقتصادي (اكو) بالر اسالاس متغيالر اقتصالادي  ،2002-2012سـال ( ،1393دانشـجو :مختـار
شاهحسيني).
-45بالررسالي تالاثيالر طایفالهگالرایالي بالر الگالوي رأيدهالي؛ مالطالعاله مالوردي :شهالرستالان نالورآبالاد ممالسنالالي ،سـال ،1393
(دانشجو :وحيد صادقي).
-46بررسي بازتابهاي الگوي دوگانه مدیریت فضاي جغرافيایي؛ مطالعه مالوردي منطقاله  20شالهر تهالران و شالهرري ،سـال ،1394
(دانشجو :سعيد صادقلو).
-47بررسي سير تحول پرچم در ایران،سال ( ،1394دانشجو :محمدصادق شاهعليان).
-48بررسي معيارهاي مدیریت سياسي فضا در دوره حکومت پيامبر (اسالم) ،سال ( ،1394دانشجو :عهديه آتشي).
-49بررسي تأثير مطالبات ناحيه اي بر كنش سياسي مطالعه موردي :انتخابات ریاست جمهالوري در بلوچسالتان ایالران ،سـال ،1394
(دانشجو :محسن رضايي).
-50بررسي عوامل موثر بر رفتار رأي دهي ،مطالعه موردي :انتخابات مجلس شوراي اسالمي حوزه انتخابيه خالواف ورشالتخوار ،سـال
( ،1395دانشجو :حسين زنگنه شهركي).
-51تدوین برنامه راهبردي مدیریت سياسي فضاي جغرافيایي ،مطالعه مالوردي :شهرسالتان كليبالر ،سـال  ( ،1396دانشـجو :اسـماعيل
عبدی).
-52بررسي نقش موقعيت گذرگاهي در قدرت ملي.مورد كشور ایران ،سال ( ، 1397دانشجو :مهدی نوری روستايي).
-53بررسي سياست منطقه گرایي جمهوري اسالمي ایران در سطح همسایگي ،سال ( ،1397دانشجو :نويد سهرابي).
-54ارائه استراتژي خروج از موقعيت ژئوپليتيکي حائل؛ مطالعه موردي ایران ،سال ( ،1397دانشجو :عبدالرحمن اسفندياری).
-55بررسي نقش سرمایه گذاري بين المللي بر تقویت صلح و امنيت منطقه اي؛ مورد .پروژه كالن عسلویه ،سال ( ،1397دانشجو :طاهر
مظفرپور ايستي بالغ).
-56بازتاب هاي سياسي -فضایي مناطق آزاد؛ مورد :منطقه آزاد تجاري -صنعتي ماكو( ،1397 ،دانشجو :زهرا قاسم اقدمي قره تپه).
 -57بررسي نقش سياست در ایجاد بحران آب زاینده رود ،سال  ( ،1399دانشجو :مهسا تاتاری).
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 -58بررسي نقش دیپلماسي شهري در مناسبات بين المللي شهرها (مطالعه موردي :مدیریت شهري تهران) ،شهريور ( ،1400دانشـجو:
پرستو سعيد).
 -59ارائه الگوي راهبردي توسعه كاركردهاي جهاني چابهار با اسالتفاده از روش ،SWOTزمسـتان ( ،1400دانشـجو :هـادی ابراهيمـي
عرفاني دربندی).

-17عناوین پایاننامههاي مشاوره شده
-1تحليل عملکرد فضائيال مکاني شهر بيرجند و تعيين حوزه نفوذ آن ،سال ( ،1371دانشجو :حسينعلي برزگران).
-2بررسي راههاي توسعه شهرستان بيرجند با تکيه بر موانع اجتماعي آن ،سال ( ،1372دانشجو :سيد حسن قاليباف).
-3تحليل ژئوپليتيکي ناحيه بحراني كردستان ،سال ( ،1373دانشجو :حميدرضا محمدی).
-4تحليل الگوي تقسيمات كشوري شمال خراسانال مورد :اسفراین ،سال ( ،1378دانشجو :محمد مهدی هوشيار).
-5ارزیابي آثار طرحهاي كميتة امداد امامخميني در توسعة روستایي ،سال ( ،1379دانشجو :حجت اله شرفي).
-6اروندرود و تأثير آن بر مناسبات ایران و عراق ،سال ( ،1380دانشجو :علي سعادت بخش).
-7بازگشایي مرزها و تأثير آن بر مناطق مرزي؛ مورد :باجگيران ،سال ( ،1381دانشجو :علي محمدپور فيلشور).
-8روند تمركز نظام سياسي در ایران ،سال ( ،1381دانشجو :علي پاک مهر).
-9عوامل واگرایي فرهنگي در بلوچستان ایران ،سال ( ،1381دانشجو :مصطفي عبداللهي).
-10بررسي ميزان مشاركت اقوام در مدیریت سياسي كشور ایران ،سال ( ،1382دانشجو :محمدرضا نعمتي).
-11نگرشسنجي بازتابهاي سياسيال اجتماعي انتقال آب كارون ،سال ( ،1383دانشجو :لطف اهلل صفايي).
-12بررسي چالشهاي جغرافيایي موثر در توسعه روابط ایران و افغانستان ،سال ( ،1384دانشجو :داريوش اميری نيا).
-13نقش تمایالت قومي در مشاركت سياسي؛ مورد :استان خوزستان ،سال ( ،1384دانشجو :محمدرضا محمد هيودی).
-14تفکر ژئواكونومي قرن  21و تآثير آن بر امنيت ملي ج .ا.ایران؛ مورد انتقال گاز ایران به هند ،سال ( ،1385دانشجو :هادی ويسي).
-15تحليل ژئوپليتيکي روابط ایران و آمریکا پس از انقالب اسالمي ،سال ( ،1385دانشجو :علي صادقي).
-16تبيين عوامل موثر در مکانگزیني پایتختها در ایران ،سال ( ،1387دانشجو :علي وليقليزاده).
-17تاثير الگوي تقسيمات كشوري بر توسعه فضاي جغرافيایي ،سال( ،1387دانشجو :عزيزاله قنبری).
-18تاثير ارتقا سطح سياسي بر گسترش توریسم ،سال ( ،1387دانشجو :منصور رحمتي).
-19تحليل فضائي– امنيتي خطوط انتقال انرژي در ایران ،سال ( ،1387دانشجو :حميد مستجابي سرهنگي).
-20تحليل عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسيمات كشوري؛ مورد :استان فارس ،سال ( ،1387دانشجو :قاسم قنبری).
-21بررسي و تعيين نقش هر یك از استانهاي كشور در قدرت ملي ،سال ( ،1388سيد محمد جواد احمدی).
-22ارزیابي نقش شوراي محلي(شوراي اسالمي شهر) در نظام اجرایي كشور؛ نمونه موردي :شوراي اسالمي شهر شيراز ،سـال ،1388
(دانشجو :حشمت كشاورزی).
-23تحليل حوزههاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقالب اسالمي ،سال ( ،1389دانشجو :عبدالوهاب خوجملي).
-24تحليل ژئوپليتيکي سياست خارجي روسيه در رابطه با مسئله هستهاي ایران از سال  2000تا  ،2008سـال ( ،1388دانشـجو :احمـد
رشيدینژاد).
-25موانع الحاق كركوك به دولت منطقه اي كردستان عراق ،سال ( ،1389دانشجو :محمود مبارک شاهي).
 -26بررسي الگوي رقابت قدرتها در دریاي خزر ،سال ( ،1391دانشجو :زهرا حسيني سادات محله).
-27تبيين عوامل موثر بر ایفاي نقش قدرت منطقه اي كشورهاي كوچك مقياس ،مورد مطالعه قطر ،سال ( ،1394دانشجو :سارا دانشفر).
-28تدوین برنامه راهبردي مدیریت سياسي فضاي جغرافيایي ،مورد :اسالم شهر ،سال ( ،1396دانشجو :نويد سرباز گل تپه).
-29بازتاب هاي سياسي مهاجرت هاي بين المللي از خاورميانه به اروپا ،سال ( ،1397دانشجو :سيده زهرا علوی شوشتری).
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-30بررسي تقابل فضاهاي زور و مکان هاي قدرت در شهر تهران ،سال ( ،1397دانشجو :محسن اميری كمال آباد).
 -31بررسي تاثير انقالب اسالمي ایران در تغيير استراتژي ژئوپليتيکي ایاالت متحده آمریکا در خليج فارس ،سـال  ( ،1399دانشـجو:
علي پور).
-32تد وین برنامه راهبردي مدیریت سياسي فضاي جغرافيایي ،مورد :شهرستان كرمانشاه ،سال  ( ،1399دانشجو :فريد مرادی ).
 -33بررسي الگوي مدیریت و سازماندهي سياسي فضا در نهج البالغه ،سال  ( ،1399دانشجو :ندا حاج عظيميان ).
 -34تحليل وزن ژئوپليتيکي اسرائيل در منطقه غرب آسيا ،سال  ( ،1399دانشجو :محمدحسين زماني فراهاني ).
 -35بررسي و تحليل فضاهاي منازعه ميان ایران و عربستان سعودي ،شهريور ( ،1400دانشجو :فرزاد احمدی دوازده امامي).

 -18مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي (داخلي و بين المللي)
الف -مقاالت به زبان فارسي:
 -1تفاوتهاي مکاني آموزش و پرورش در شهر تهران ،مجلة اطالعات علمي ،سال سوم ،شماره ،10خرداد ،1367تهران.
 -2بررسي تحوالت اكولوژیکي و زندگي در بخش مركزي شهر تهران ،فصـلنامة تحقيقـات جغرافيـايي ،شـمارة ،4سـال دوم ،1367 ،مشـهد
(مشترک با :دكتر عبدالرضا رحماني فضلي).
 -3مؤسسة جغرافيایي جمهوري اسالمي ایران ،مجلة رشدآموزش جغرافيا ،شماره ،22تابستان ،1369تهران.
 -4تنگةهرمز و حقوق بينالملل دریاها ،مجلة رشد آموزش جغرافيا ،شمارههای  1370-29 ،28 ،27و .1371
 -5نگاهي اجمالي به وضعيت جغرافيایي پاكستان ،فصلنامة تحقيقات جغرافيائي ،شماره  ،39سال دهم ،زمستان ،1374مشهد.
 -6موقعيت اجتماعي و اقتصادي پنجاب در پاكستان ،فصلنامة تحقيقات جغرافيائي ،شماره ،40سال يازدهم ،بهار  ،1375مشهد.
-7اجتماع تبليغي در رایوند ،فصلنامة فرهنگ ،شمارة ،23سال ششم ،پائيز ،1375تهران.
 -8آرا ابنخلدون در زمينة آثار عوامل جغرافيایي بر انسان ،فصلنامة مدرس ،شمارة اول زمستان  ،1375دانشگاه تربيت مدرسـ تهران.
 -9قدرت و بسط فرهنگي در شبه قارة هند ،فصلنامة دانشور ،سال پنجم ،شمارة  ،17پائيز  ،1376دانشگاه شاهد ،تهران.
 -10موقعيت سياسي پنجاب در پاكستان ،مجله نامه فرهنگ ،بهار  ،1378شماره .32
 -11روابط فرهنگي ایران و هند ،قبل ازاسالم ،فصلنامة تحقيقات جغرافيائي ،شمارة بهـار و تابسـتان  ،1378سـال  14شـماره  1و ،2مشهدــ
همچنين فصلنامه قند پارسي ،شماره  ،13بهار  ،1378مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي ج.ا.ايرانـ دهلينو.
 -12الگوي مناسب نظام بينالملل ،فصلنامة دانشور ،دانشگاه شاهد ،سال هفتم ،شمارة  ،25پاييز.1378
 -13تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر ،فصلنامة مطالعات آسيای مركزی و قفقاز ،شمارة  ،27پائيز -1378تهـران دفتـر مطالعـات
سياسي و بينالمللي.
 -14تعریفي نو از ژئوپليتيك ،فصلنامه تحقيقات جغرافيائي ،زمستان ،1379سال  ،15شماره 58و  ،59مشهد.
 -15راهبرد توزیع فضایي قدرت سياسي در ایران از طریق توسعه نهادهاي محلي ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،سال ،16تابسـتان،1380
شماره( ،61مشترک با آقای دكترمحمدباقر قاليباف).
-16گزارش همایش علمي روابط فرهنگي -تمدني ایران و آفریقا ،فصلنامه مدرس ،دانشگاه تربيت مدرس ،دوره ،5شماره ،2تابستان .1380
-17نقش ژئواستراتژیك ایران در جنگ جهاني دوم ،مجله تاريخ روابط خارجي ،زمستان  ،1380شماره .9
-18آب و تنشهاي اجتماعي و سياسي؛ مطالعه موردي :گناباد ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،سال ،17شماره 2و  ،3تابسـتان و پـاييز1381
(مشترک با آقای مهدی نيکبخت).
-19تحليل ژئوپليتيك قفقاز ،بستري براي تدوین راهبرد سياست خارجي ،فصلنامه پـژوهشهـای جغرافيـايي ،دانشـگاه تهـران ،سـال،34
شماره  ،42بهار( 1381مشترک با آقای دكتر محمدحسين افشردی).
-20الگوي حاكم بر فرایندپيوستگي و گسستگي سرزميني در ایران ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيايي ،دانشگاه تهران ،سال  ،35شـماره 45
(مشترک با آقای هادی زرقاني).
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-21رفتار سياسي قوم تركمن ،فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه اصفهان ،شـماره  30و  ،31زمسـتان ( 1381مشـترک بـا آقـای
حسن پيردشتي).
-22نقشآفریني ژئواستراتژیك محور قفقاز-آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني ،فصلنامه مطالعات آسيای مركزی و قفقاز ،دفتر مطالعات
سياسي و بينالمللي ،شماره  ،40زمستان  (1381با همکاری آقايان :جعفر عليزاده و محمد حيدری).
-23گزارش بيست و نهمين كنگره بينالمللي جغرافيا در كره جنوبي ،فصلنامة مدرس علوم انساني ،تهران ،سال ،4شماره ،3پاييز.1379
-24تحليل مباني جغرافيایي قدرت ملّي ج.ا.ایران ،فصلنامه علوم جغرافيايي ،تهران ،شـماره،1پـاييز ( 1382مشـترک بـا خانمهـا :دكتـر زهـرا
احمدیپور و دكتر مرجان بديعي).
-25قابليتهاي ميراث فرهنگي تركمنستان در شکلدهي به هویت ملّي ،فصلنامه مـدرس ،دانشـگاه تربيـت مـدرس ،شـماره  ،29تابسـتان
.1382
-26بررسي تطبيقي بازتابهاي سياستهاي گردشگري در قبل و بعد از انقالب اسالمي؛ مورد :بابلسر ،فصـلنامه تحقيقـات جغرافيـايي،
مشهد ،سال  ،18شماره  ،4زمستان ( 1382مشترک با آقای عيسي رمضاني دارابي).
-27تحليل كاركردي مرز بينالمللي .مورد :مرز ایران و افغانستان ،فصلنامه مدرس علوم انسـاني ،تهـران ،سـال هشـتم ،شـماره  ،4زمسـتان
.1383
-28ساختار نظام قدرت منطقهاي در آفریقا ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،مشهد ،سال نوزدهم ،شماره  ،4زمستان ( 1383مشـترک بـا آقـای
دكتر هادی اعظمي).
-29بررسي نسبت بين احساس محليگرایي و مليگرایي .مورد تبریز ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيايي ،تهران ،سال  ،37شماره 52تابسـتان
( 1384مشترک با آقای عطااهلل عبدی).
-30تحليل ظرفيتهاي ژئوپليتيك جنوب شرق و تاثير آن بر منافع ملي ایران ،مجله ژئوپليتيك ،زمستان ( ،1384مشترک با آقای ابراهيم
رومينا).
-31ژئوپليتيك :یك بررسي فلسفي ،فصلنامه ژئوپليتيك ،تهران ،سال اول شماره 1پاييز .1384
-32تحول روابط ایران و عربستان و تأثير آن بر ژئوپليتيك خليج فارس ،فصلنامه تحقيقات جغرافيـايي ،مشـهد ،سـال  20شـماره )77( 2
تابستان ( 1384مشترک با آقای ابراهيم رومينا).
-33بازتاب فضایي تحول كاركردي مرزجلفا پس از فروپاشي شوروي ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيايي ،تهـران ،سـال  37شـماره  ،53پـاييز
( 1384مشترک با آقای حسن رحيمي).
-34بررسي سياستهاي امارات متحده عربي نسبت به جزایر سه گانه جمهوري اسالمي ایران ،فصلنامه سياست دفاعي ،تهران ،سال ،13
شماره  ، 51تابستان ( 1384مشترک با آقای سيد عبدالجليل رضوی).
-35قوميت وسازماندهي سياسي فضا .مورد شمالغرب ایران ،فصلنامه ژئوپليتيك ،تهران سال اول ،شـماره  2زمسـتان ( 1384مشـترک بـا
آقايان :دكتر محمد قصری ،دكتر حميد احمدی و دكتر حسين حسيني).
-36تحليل ظرفيتهاي ژئوپليتيك سواحل جنوبشرق ایران در راستاي منافع ملي ،فصلنامه جغرافيا و توسعه ،زاهدان ،سال سوم ،شـماره
 ( 6مشترک با آقای ابراهيم رومينا).
-37بررسي تطبيقي اهداف و عملکردهاي طرح پروانه گذر مرزي .مورد :مرز ایران و تركمنستان ،فصلنامه تحقيقات جغرافيـايي ،مشـهد،
سال  21شماره  )82( 3تابستان ( 1385مشترک با آقای سيد عباس احمدی).
-38هيدروپليتيك هيرمند و تأثير آن بر روابط سياسي ایران و افغانستان ،فصـلنامه مـدرس علـوم انسـاني ،تهـران ،سـال  ، 10شـماره ،2
تابستان  ( 1385مشترک با آقايان:دكتر پيروز مجتهدزاده و جعفر عليزاده).
-39طراحي مدل سنجش قدرت ملي كشورها ،فصلنامه ژئوپليتيك ،تهران ،سال دوم ،شماره  2تابستان ( 1385مشترک با آقايان :دكتر هـادی
زرقاني ،دكتر عبدالرضا ركنالدين افتخاری و خانم دكتر زهرا احمدیپور).
-40تأثير خودگرداني كردهاي شمال عراق بر كشورهاي همسایه ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،مشهد ،سـال  ،)83( 21شـماره  4زمسـتان
.1385
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-41ارزیابي معيارهاي مقبوليت حکومت دیني .مورد :تهران ،فصلنامه مطالعات ملي ،تهران ،سـال  7شـماره  ،4زمسـتان ( 1385مشـترک بـا
آقای حسين ربيعي و مهدی طاهر خاني).
-42نقش هویت قومي در همبستگي ملي .مورد :قوم بلوچ ،اصفهان ،مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان ،سال بيستم ،شماره ( 1385 ،1مشـترک
با آقای مراد كاويانيراد).
-43دولت صفوي و هویت ایراني ،تهران ،فصلنامه مطالعات ملي ،سال هشتم ،شماره ( 1386 ،4مشترک با آقای علي ولي قلي زاده).
-44تاثير جهاني شدن بر هویت ملي (مطالعه موردي :دانشجویان دانشگاههاي دولتي شهر تهران) ،تهـران :فصـلنامه ژئوپليتيـك .سـال
دوم .شماره 3و( ،1385 ،4مشترک با آقايان :دكتر مراد كاوياني راد ،دكتر يداهلل كريميپور و دكتر مهدی طاهرخاني).
-45بررسي رابطه بين دسترسي به فرصت ریاستجمهوري و توسعه زادگاه ،تهران :فصلنامه مدرس علوم انساني ،سال يازدهم ،شماره يـك،
( ،1386مشترک با دكتر زهرا احمدی پور و ماشاءاله يوسفي هنومرور).
-46تاثيرات اقتصادي و اجتماعي بازگشایي مرزها ،نمونه موردي :بخالش بالاجگيران در مالرز ایالران و تركمنسالتان .تهـران :فصـلنامه
پژوهشهای جغرافيای انساني ،سال چهلم ،شماره ( ،1387 ،3مشترک با دكتر زهرا احمدی پور و علي محمدپور).
-47الگوي نظري طراحي راهبرد دفاعي مبتني بر عوامل ژئوپليتيکي .فصلنامه ژئوپليتيك ،سال سوم ،شماره دوم(،1386 ،مشترک بـا دكتـر
غالمعلي رشيد ،دكتر اكبر پرهيزكار و دكتر محمد حسين افشردی).
-48بررسي تطبيقي انجمنهاي محلي با شوراهاي اسالمي (قبل و بعد از انقالب اسالمي ایران)،فصلنامه پژوهشنامه علـوم سياسـي ،سـال
دوم ،شماره  ،1386 ،4تهران( ،مشترک با هادی ويسي).
-49عالئق ژئوپليتيکي ایران در آسياي مركزي و فرصتهاي پيش رو ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال سوم ،شماره  ،1386 ،3تهران (مشـترک بـا
دكتر محمود شمس دولت آبادی و دكتر محمد حسين افشردی).
-50طراحي الگوي نظري آمایش سرزمين با اعمال اصول پدافند غيرعامل ،مجله سياست دفاعي ،زمستان  - 1388شماره ( ،69مشترک بـا
يحيي صفوی ،شريف مطوف و غالمرضا جاللي).
-51رابطه سيستم سياسي بسيط با همبستگي ملي :بررسي موردي ایران ،پژوهشنامه علوم سياسي ،زمستان  ،1388شماره ( ،17مشـترک
با رضا اهلل وردی زاده).
-52تدوین الگوي مکانیابي راهبردي به منظور كاهش سطوح تهدیدات نظامي ،مجله مطالعات دفاعي استراتژيك ،زمستان  ،1388شـماره
( ،38مشترک با سعيد شکریپور).
-53عالیق ژئوپليتيك و راهبرد ملي ،مطالعه ي موردي ایران نسبت به آسياي مركزي ،مجله مطالعات دفاعي استراتژيك ،بهـار و تابسـتان
 ،1388شماره ( ،36مشترک با سيد محمود رضا شمس دولت ابادی).
-54تبيين ژئوپليتيکي اثرگذاري انقالب اسالمي بر سياسالي شالدن شاليعيان ،فصـلنامه شـيعه شناسـي ،سـال هفـتم ،شـماره  ،25بهـار
(،1388مشترک با سيدعباس احمدی).
-55تببين عوامل موثر در مکانگزیني پایتخت ها در ایران باستان ،با اشاره به تاثيرات آن در تکوین هویت ملالي؛ فصـلنامه مطالعـات
ملي ،سال دهم ،شماره  ،3بهار (،1388زهرا احمدیپور ،محمدرضا حافظنيا و علي وليقليزاده).
-56نقش تفاوتهاي مکاني در نگرش شهروندان نسبت به مشروعيت حکومت دیني؛ مطالعه موردي :تهران ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سـال
چهارم ،شماره دوم ،تابستان ( ،1387مشترک با مهدی پورطاهری و حسين ربيعي).
-57شاخصسازي مولفههاي سياست و فضا در جغرافياي سياسي ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيـايي ،سـال  ،42شـماره  ،2تابسـتان ،1389
(مشترک با مصطفي قادری حاجت و زهرا احمدیپور).
-58عدالت فضایي و آمایش سرزميني توسعه ،مجله راهبرد بومي ،ارديبهشت  ،1389شماره ( ،104مشترک با غالمرضا جاللي فراهاني).
-59موانع و شيوههاي بازدارنده تجدید حيات شيعه در جهان ،فصلنامه شيعهشناسـي ،سـال  ،8شـماره ( ،1389 ،3مشـترک بـا سـيدعباس
احمدی).
-60كاركرد گفتمان ژئوپليتيکي دشمن خيالي ،فصلنامه بينالمللي ژئوپليتيك ،سال  ،6شماره ( ،1389 ،2مشترک با زهرا احمـدیپـور و رضـا
جنيدی).
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-61یك منطقه ژئوپليتيکي چگونه تحول ميیابد؟ ،فصلنامه بينالمللي ژئوپليتيك ،سال  ،6شماره .1389 ،1
-62روابط ایران و كشورهاي عربي پس از حمله آمریکا به عراق ،مجله مطالعات خاور ميانه ،پاييز  ،1389شماره ( ،62مشـترک بـا ابوالفضـل
كاوندی كاتب).
-63بررسي و تحليل نقش جمعيت در وزن ژئوپليتيکي ایران ،فصلنامه مدرس علوم انساني ،سـال  ،13شـماره ( ،1388 ،1مشـترک بـا علـي
وليقليزاده و زهرا احمدیپور).
-64تبيين الگوي نظري طراحي سازوكار همگرایي با رویکرد جغرافياي سياسي انسانگرا ،فصـلنامه مطالعـات ملـي ،سـال  ،10شـماره ،4
( ،1388مشترک با عطااله عبدی ،زهرا احمدیپور و اكبر پرهيزكار).
-65نظریه ساختار ژئوپليتيکي در حال ظهور جهان ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال ششم ،شماره  ،3پاييز .1389
-66ماهيت شناسي آمایش سرزمين در كشور ،مجله مطالعات راهبرد دفاعي ،دی  ،1389شماره  ،110مشترک با غالمرضا جاللي).
-67بررسي حوزههاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقالب اسالمي ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،7شماره  ،1بهار ( ،1390مشترک بـا زهـرا
احمدی پور و عبدالوهاب خوجملي).
-68بررسي مفهوم كشور در شاهنامه فردوسي ،فصلنامه مطالعات ملي ،سال  ،12شماره  ،2تابستان ( ،1390مشترک بـا پيـروز مجتهـدزاده و
ابوالفضل كاوندی كاتب).
 -69بررسي تطبيقي تاثير نهادهاي محلي قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي بر مشاركت شهروندي ،مطالعه موردي :خاناله انصالاف،
فصلنامه پژوهشهای جغرافيای انساني ،سال  ،43شماره  ،77پاييز ( ،1390مشترک با اسماعيل پارسايي و رضا حسين پور پويان).
-70بررسي چالشهاي جغرافياي سياسي در همگرایي منطقهاي ،مطالعه موردي :سازمان همکاري اقتصادي اكو ،فصـلنامه ژئوپليتيـك،
سال  ،8شماره  ،1بهار ( ،1391مشترک باحسين مختاری هشي وعبدالرضا ركنالدين افتخاری).
-71انقالب اسالمي و پيدایش ژئوپليتيك جدید ایران ،پژوهشنامه انقالب اسالمي (دانشگاه همدان) ،زمستان  ،1391شـماره ( ،5مشـترک بـا
زهرا احمدیپور و چمران بويه).
-72جایگاه سرمایه اجتماعي در تصميمات راهبردي ،فصلنامه مطالعات دفاعي -اسـتراتژيك ،سـال  ،12شـماره  ،4بهـار ( ،1391مشـترک بـا
محمد بيگلری).
-73تاثير جهاني شدن بر مرزها (بررسي و نقد آراي نفي مرز) ،فصـلنامه برنامـهريـزی و آمـايش فضـا ،سـال  ،15شـماره  ،2تابسـتان 1390
(مشترک با هادی ويسي).
-74تبيين نقاط استراتژیك در قلمرو جو ،فصلنامه تحقيقات كاربردی در علوم جغرافيايي ،سال  ،12شماره  ،26پاييز ( ،1391مشترک با زهـرا
احمدی پور واحسان لشکری).
-75بازنمایي مفهوم ملت در فضاي مجازي ،فصلنامه جغرافيا و برنامهريزی منطقـهای ،سـال  ،1شـماره  ،1زمسـتان ( ،1388مشـترک بـا زهـرا
احمدی پور و عبدالوهاب خوجملي).
-76بررسي تأثير الگوي دوگانه مدیریت سياسي فضا بر كاركردهاي مناطق آزاد :مطالعه موردي كيش ،مجله برنامهريزی و آمـايش فضـا،
بهار  ،1390دوره  ،15شماره ( ،1مشترک با زهرا احمدی پور و كاظم ذوقي باراني).
-77تبيين نظري -فلسفي علل تداوم رقابتهاي ژئوپليتيك در روابط بينالملل پس از فروپاشي بلوك شرق ،فصلنامه نگرشهای نـو در
جغرافيای انساني ،سال  ،3شماره  ،3پاييز ( ،1390مشترک با زهرا احمدیپور ،عزتاهلل عزتي و احسان لشکری).
-78تبيين ژئوپليتيك روابط قدرت در منطقه شبه قاره هند پس از وقایع  11سپتامبر  2001م ،فصـلنامه ژئوپليتيـك ،سـال  ،8شـماره ،3
پاييز ( ،1391مشترک با رضا حسين پور پويان ،پيروز مجتهدزاده و عزتاهلل عزتي).
-79قابليتهاي فناوري اطالعات در اجراي دموكراسي مستقيم ،فصلنامه پژوهشهـای علـوم سياسـي ،سـال  ،7شـماره  ،4زمسـتان ،1391
(مشترک با رضا مالحسيني اردكاني).
-80نقش فضاهاي جغرافيایي در رقابت قدرتها ،مطالعه موردي :آسياي مركزي پس از جنگ سرد ،فصلنامه فضای جغرافيايي ،سال ،12
شماره  ،3پاييز ( ،1391مشترک با الهه كواليي و مهدی كريمي).
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-81تبيين الگوي فضایي و نقشه قلمروهاي ژئوپليتيکي جمهوري اسالمي ایران ،فصلنامه راهبرد دفاعي ،سال  ،10شماره  ،3پـاييز ،1391
(مشترک با زهرا احمدیپور و چمران بويه).
-82بررسي تحول مفهوم مرز در دوران معاصر ،فصلنامه مرز و جغرافيـا ،شـماره  ،1زمسـتان ( ،1389مشـترک بـا پيـروز مجتهـدزاده ،محمـد
سهرابي و محسن جانپرور).
-83مفهوم سازي ژئوپليتيك اینترنت و فضاي مجازي ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،7شماره  ،1بهار .1390
-84تحليل ژئوپليتيکي عوامل همگرایي و واگرایي در جهان اسالم ،فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسـالم ،سـال اول ،شـماره  ،2تابسـتان
( ،1391مشترک با ريباز قرباني نژاد و محسن جانپرور(.
-85امنيت پایدار در منطقه ژئوپليتيکي خليج فارس در پرتو ناپایداري نيروهاي همگرا و واگرا ساز ،مجله آفاق امنيـت ،زمسـتان ،1391
شماره ( ،17مشترک با سيديحيي صفوی ،محمد حسين افشردی و برات فرجي).
-86تبيين عوامل موثر بر شکل گيري قلمروهاي ژئوپليتيکي ایران ،فصلنامه پژوهشهای ايراني سياست بينالملل ،سال  ،1شـماره  ،1پـاييز
( ،1391مشترک با زهرا احمدیپور و چمران بويه).
-87تبيين بنيادهاي علت وجودي و بقاي كشور مطالعه موردي ایران ،مجلـه مطالعـات ملـي ،بهـار  ،1391شـماره ( ،49مشـترک بـا پيـروز
مجتهدزاده و ابوالفضل كاوندی كاتب).
-88تأثير ارتقاي سطح سياسي فضایي بر گسترش توریسم :استان اردبيل ،مجله برنامهريزی و آمايش فضـا ،بهـار  ،1391دروه  ،16شـماره
( ،5مشترک با زهرا احمدیپور و منصور رحمتي).
-89چالشهاي همگرایي ژئوپليتيکي در جهان اسالم ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيايي ،شماره  ،80سال ( ،1391مشترک با هادی زرقاني).
-90تبيين فرایند برنامهریزي علوم جغرافيایي در دانشگاههاي ایران ،دو فصلنامه مطالعات برنامهريزی آموزشي ،سال اول ،شماره اول ،بهـار
و تابستان ( ،1391مشترک با سيد عباس احمدی و احسان لشگری).
-91تبيين نقاط استراتژیك در قلمرو ماورائ جو ،فصلنامه تحقيقات كـاربردی علـوم جغرافيـايي ،سـال  ،12شـماره پيـاپي  ،26پـاييز ،1391
(مشترک با زهرا احمدیپور و احسان لشگری).
-92مدیریت سياسي فضا در سيستمهاي متمركز ،مورد :ایران ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سـال  ،9شـماره  ،1بهـار ( ،1392مشـترک بـا ابـراهيم
رومينا ،زهرا احمدیپور و علي اصغر فاني).
-93سياست دولت و مناسبات بين قومي ،مورد :قوم بلوچ و سيسالتاني ،فصـلنامه برنامـهريزی و آمـايش فضـا( ،مشـترک بـا سـيد سـلمان
حسيني).
-94سازماندهي سياسي فضا در ساختارهاي بساليط ،فصـلنامه ژئوپليتيـك ،سـال  ،11شـماره  ،3تهـران ،پـائيز ( ،1394مشـترک بـا يحيـي
ميرشکاران ،دكتر زهرا احمدی پور و برنارد هوركاد).
-95رویکردي جدید به اندازهگيري مساحت كشورها ،مورد :ایران ،فصلنامه جغرافيا (برنامهريزی منطقهای) ،سال  ، 3شماره ( ،3پيـاپي،)11
تابستان ( ،1392مشترک با محسن جانپرور و مهدی حسينپور مطلق).
-96كانونهاي مدیریت جریان خبر در مقياس جهاني و ظهور مفهوم نقاط استراتژیك رسانهاي ،فصـلنامه نگـرشهـای نـو در جغرافيـای
انساني ،سال  ،5شماره  ،3تابستان ( ،1392مشترک با احسان لشگری).
-97مباني قانوني و مشروع كنش هاي ژئوپليتيکي جمهوري اسالمي ایران ،مجله مطالعات انقالب اسالمي ،پاييز  ،1392سال نهـم -شـماره
( ،34مشترک با زهرا احمدی پور و چمران بويه).
-98نقش تقسيمات شهر در مدیریت یکپارچه شهري (مطالعه موردي :شهر تهران)،نشريه :جغرافيـا ،تابسـتان  , 1392دوره  , 11شـماره
( ،37مشترک با محمدباقرقاليباف و علي محمدپور).
-99تبيين فرایند تصویرسازي ژئوپليتيك؛ تصویرسازي ژئوپليتيك ایاالت متحده آمریکا از اتحاد جماهير شالوروي سالابق در دوره
جنگ سرد ،پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل ،سال دوم ،شماره  ،1پاييز و زمستان ( ،1392مشترک با زهرا احمدیپور و رضا جنيدی).
 -100رویکردي جدید به تاریخ پيدایش و بنيانگذار جغرافياي سياسي در جهان ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،10شماره  ،1بهار .1393
-101تبيين فلسفه علم جغرافيا ،فصلنامه برنامهريزی و آمايش فضا ،سال  ،18شماره  ،2تابستان .1393
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-102كانونهاي جغرافيایي مدیریت جریان سرمایه در مقياس جهاني و ظهور مفهالوم نقالاط اسالتراتژیك مالالي ،مجلـه پژوهشهـای
جغرافيای انساني ،بهار  ،1393دوره چهل و شش  -شماره ( ،1مشترک با زهرا احمدیپور ،عزتاهلل عزتي و احسان لشگری تفرشي).
-103تبيين نظري مفهوم منطقه استراتژیك پس از جنگ سرد ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،10شماره  ،3پاييز( ،1393مشترک بـا عـزت اهلل
عزتي و احسان لشکری).
-104بررسي مفهوم منازعه در نظریه هاي روابط بين الملل و ژئوپليتيك ،فصلنامه راهبرد ،سال  ،23شـماره  ،70بهـار ( ،1393مشـترک بـا
زهرا احمدیپور ،عبدالعلي قوام و ريباز قرباني نژاد).
-105طراحي الگوي سنجش عدالت فضایي ،مطالعه موردی :ايران ،فصلنامه مدرس علوم انساني ( برنامه ريزی و آمايش فضا ) ،شماره  ،87بهـار
( ،1394مشترک با مصطفي قادری حاجت ،زهرا احمدی پور  ،عبدالرضا ركنالدين افتخاری و محمد گوهری).
 -106بي عدالتي فضایي و مخاطرات انساني؛ مطالعه موردي :استان سيستان و بلوچستان ،فصلنامه دانش مخاطرات ،سال اول شـماره ،2
زمستان  ( ،1393مشترک با مصطفي قادری حاجت ).
-107بررسي عوامل تعيين كننده جغرافياي زیستي در استقرار رژیم حقوقي دریاي خزر ،تهران :فصلنامه آمـايش جغرافيـايي فضـا ،سـال
پنجم ،شماره هفدهم ،پاييز ( ،1394مشترک با دکتر حسن پیردشتی).
-108موانع الحاق كركوك به دولت منطقه اي كردستان ( عراق ) ،تهران ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال يازدهم ،شماره  ،3تهران ،پائيز ( ،1394با
همکاری دكتر زهرا احمدیپور و محمود مباركشاهي).
-109بيهویتي مکاني و ناكامي جنبشهاي سياسي ،مطالعه موردي :حركتهاي اعتراضي مردم بحرین پس از تخریب ميالدان لولالو،
تهران ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال دوازدهم ،شماره دوم ،تابستان ( ،1395با همکاری محمدرضا فرجي).
 -110بررسي تطبيقي قلمروهاي دریایي ایران در خليج فارس و دریاي عمان با كنوانسيون حقوق بين الملل دریاهالا،مشـهد ،فصـلنامه
تحقيقات جغرافيايي ،سال  ،30شماره  ،4زمستان  ( ،1394با همکاری دكتر رضا اللهوردی زاده).
-111تبيين رابطه زیرساختهاي شهري و جهاني شدن ،مورد :دولت محلي كالن شهر تهران ،مشهد ،مجله جغرافيای سياسـي ،سـال اول،
شماره  ،2تابستان  ( ،1394با همکاری آقايان :دكتر محمد سليماني ،دكتر مرتضي قورچي و دكتر حسين محمديان).
 -112پيامدهاي سياسي گرد و غبار در حوزه رودخانه اي دجله و فالرات ،فصـلنامه ژئوپليتيـك ،سـال  ،12شـماره  ،1بهـار  ،1395تهـران،
(مشترک با آقای احمد طاهری و دكتر منوچهر فرج زاده اصل).
-113ساختار سازماني مط العات علمي و اجرایي طرح آمایش ،ساماندهي و مدیریت بهينه پایتخت ( تهران ) ،مشهد :فصلنامه تحقيقـات
جغرافيايي ،پاييز  ،1395شماره .122
 -114بررسي الگوي رقابت قدرتها در دریاي خزر ،مشهد :مجله تحقيقات جغرافيايي ،دوره  ،30شماره سوم( ،1394 ،با همکاری دكتـر زهـرا
احمدیپور و زهرا حسيني سادات محله).
 -115مهم ترین عوامل ژئوپليتيکي كشور تركمنستان موثر بر تدوین راهبردهاي دفاعي ج.ا.ایران .مجله مطالعات دفاعي راهبردی ،پاييز
 ،1394شماره  ،61صص ( 145-174با همکاری دكتر محمدحسين افشردی و گودرز تافته).
-116تبيين ژئوپليتيك منظر شهري؛رابطه قدرت و سياست با نمادسازي شهري ،مجله :جغرافيای سياسي ،مشهد ،پـاييز  ، 1395شـماره
 5؛ (با همکاری عبدالوهاب خوجملي ،زهرا احمدیپور و محمدرضا پورجعفر).
-117تبيين مؤلفههاي ژئومورفولوژیکي در استقرار رژیم حقوقي دریاي خزر ،مجله :پژوهشهای جغرافيای انساني ،بهار  ،1396دوره چهـل
و نهم  -شماره 1؛ (با همکاری دكتر زهرا احمدیپور ،دكتر سپنتا مجتهدزاده و دكتر حسن پيردشتي).
-118تبيين نظري رابطه ساخت قدرت سياسي و توسعه اقتصادي ،فصلنامه امنيت ملي ،سال هفتم ،شماره  ،23بهار ( 1396بـا همکـاری
اميرحسين الهامي ،دكتر عباس مصلي نژاد و دكتر عبدالرضا فرجيراد).
-119الگوي روابط سازه هاي انساني و قلمرو هاي فرهنگي در غرب آسيا با تاكيد بر قلمرو فرهنگي ایراني ،نشـريه جغرافيـای سياسـي،
شماره  ،2تابستان ( ،1395با همکاری دكتر ابراهيم رومينا و دكتر مصطفي قادری حاجت).
-120سيرتکوین و گونه بندي سنت ایراني اندرزنامههاي سياسي در جهان ،نشريه اطالعات سياسي -اقتصادی ،سـال  ،31بهـار و تابسـتان
( ، 1396با همکاری ابوالفضل كاوندی كاتب ،دكتر غالمحسين غالمحسين زاده و دكتر حاتم قادری).
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 -121چالشهاي حکومتها در فضاي مجازي( ،مطالعه موردي تونس و ليبي) ،مجله علمي پژوهشي امنيت پژوهـي ،سـال  ،16شـماره ،59
پاييز 1396؛ تهران( ،با همکاری دكتر زهرا پيشگاهي فرد ،دكتر عبدالرضا فرجي راد و دكتر مهدی حسينپور مطلق).
 -122تبيين نقش پتانسيلهاي جغرافيایي موقعيت ساحلي -اقيانوسي در توسعه اقتصاد ملي كشورها ،دو فصلنامه تمدن دريايي ،سـال
اول ،شماره اول ،تابستان 1396؛ (با همکاری دكتر اللهوردی زاده).
-123تطبيق نظري بسترهاي شکل گيري رقابتهاي ژئوپليتيکي ،مجله پژوهشهای جغرافيای انساني ،دوره  ،50شماره اول ،بهار ( ،1397با
همکاری دكتر سيد عباس احمدی ،دكتر مرجان بديعي ازنداهي و دكتر طهمورث حيدری موصلو).
 -124ارزیابي متغييرهاي ژئوپليتيك موثر در شکل گيري و فعاليت گروه هاي تروریستي مطالعه موردي مناطق مرزي بين
افغانستان و پاكستان ،جغرافيای سياسي ،سال  ،2شماره  ،6تابستان ( 96با همکاری دبيری علي اكبر ،صفوی سيديحيي ،اخباری محمد).
 -125شاخص سازي موقعيت دریایي كشورها ،ژئوپليتيك ،دوره  ، 13شماره  ،3پاييز ( 96با همکاری رضا الهويردی زاده ،مهدی پورطاهری)
 -126تحول از ارتش وظيفه اي به ارتش حرفه اي در جمهوري اسالمي ایران در افق  ،1420آينده پژوهي دفاعي ،دوره  ،2شماره ،5
تابستان ( 96با همکاری كامل منيری ،سيديحيي صفوی ،محمد سهرابي ،ولي وند حسين زماني
 -127آینده پژوهي تهدیدهاي نظامي امنيتي ناشي از تغيير اقليم در ایران با استفاده از روش چرخ آینده ،آينده پژوهي دفاعي ،دوره
 ،2شماره  ،4بهار ( 96با همکاری احد رضائيان قيه باشي  ،علي اصغر پورعزت)
 -128تاثير عوامل سياسي در تشدید پدیده گردوغبار در حوزه رودخانه اي دجله و فرات ،پژوهش های جغرافيای انساني ،دوره ،49
شماره  ، 4زمستان ( ،96با همکاری احمد طاهری ،كرمي نژاد حسين ،منوچهر فرج زاده)
 -129بررسي و تحليل سير تحول در نظریه هاي منازعه ( با تاكيد بر تحول تاریخي ،رشته اي و نگاه ریشه اي نظریه ها) ،سياست
دفاعي ،دوره  ،26شماره  ،101زمستان ( 96با همکاری ميرزائي تبار ميثم ،سيد يحيي صفوی  ،هادی اعظمي).
 -130بر رسي تطبيقي شاخص هاي مدیریت سياسي فضاي سطح ملي (كشور) در نظریه هاي مختلف ،مجله پژوهشهای جغرافيای
سياسي ،سال  ،2شماره  ،3پائيز ( ،1396با همکاری ابوالفضل كاوندی كاتب ،حاتم قادری ،غالمحسين غالمحسين زاده).
 -131الگوي مدیریت سياسي فضا در عهد پيامبر اكرم (ص) ،مجله پژوهشهای جغرافيای سياسي ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان ( ،96با
همکاری عهديه آتشي و فاطمه جان احمدی).
 -132تاثير عالئق ژئوپليتيکي ایران و عربستان در ایجاد چالش هاي منطقه اي در جنوب غرب آسيا ،تحقيقات جغرافيايي ،دوره ،32
شماره  ،2تابستان ( ،96با همکاری ابراهيم رومينا).
 -133راهکارهاي دستيابي به عدالت فضایي در ایران ،جغرافيای سياسي ،دوره  ،3شماره  ،9بهار ( ،97با همکاری مصطفي قادری حاجت).
 -134تعيين الگوي رفتاري تامين امنيت جمهوري اسالمي ایران با استفاده از مدل ویکور ، vikorتحقيقات جغرافيايي ،دوره ،33
شماره  ،3پاييز ( ،97با همکاری ميثم هادی

پور)

 -135تبيين نقش دولت محلي در صلح سازي ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،14شماره  ،2پاييز ( ،97با همکاری مهدی كريمي سلطان احمدی
و زهرا احمدی پور).
 -136سناریوه اي توسعه فناوري هاي تعدیل آب و هوا ،به منظور مقابله با تغييرات اقليمي در ایران (مطالعه موردي هارپ)،
اكوهيدرولوژی ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان ( ،97با همکاری احد رضاييان قيه باشي  ،پورعزت علي اصغر ،حسين محمدی  ،محمدمهدی
ذوالفقارزاده).
 -137مداخالت بشردوستانه و منافع ملي مطالعه موردي عراق ،تحقيقات جغرافيايي ،دوره  ،33شماره ، 2تابستان ( ،97با همکاری حيدری
بني زهره ،عزت اهلل عزتي  ،حيدر لطفي).
 -138تبيين رابطه دسترسي كشورها به دریا با شاخص توسعه انساني ،تحقيقات جغرافيايي ،دوره  ،33شماره  ،1بهار ( ،97با همکاری
الهويردی زاده رضا ،زهرا احمدی پور ،مهدی پورطاهری).
 .139بنيان هاي بي عدالتي فضایي در ایران ،آمايش سياسي فضا ،دوره  ،1شماره  ،2بهار ( 1397با همکاری مصطفي قادری حاجت)
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 -140تحليل مکاني -فضایي شکل گيري و فعاليت گروه هاي تروریستي در نواحي مرزي افغانستان با پاكستان ،فصلنامه مطالعات
شبه قاره ،دوره  ،11شماره  ،37پاييز ( ،98با همکاری علي اكبر دبيری  ،سيديحيي صفوی  ،محمد اخباری)
 -141تبيين نقش عوامل ژئوپليتيکي بر استقرار رژیم حقوقي دریاي خزر ،ژئوپليتيك ،دوره  ،15شماره  ،53بهار ( ،98با همکاری
مجتهدزاده سپنتا ،حسن پيردشتي).
 -142دغدغه هاي ژئوپليتيکي مشترك و موثر بر روابط جمهوري اسالمي ایران و چين ،مطالعات بين رشته ای دانش راهبردی ،دوره ،9
شماره  ،34بهار  ( ،98با همکاری منوچهر متقي ،خسرو بوالحسني ،رضا روشني).
 -143محاسبه شاخص هاي قدرت اجتماعي تاثير گذار بر قدر ت ملي و مقایسه وضعيت ایران با سایر كشورها ،دانش سياسي ،دوره
 ،15شماره  ،2پاييز ( ،98با همکاری صالح ابادی ريحانه ،زرقاني سيدهادی ،سيروس احمدی نوحداني).
 -144تبيين جایگاه مولفه هاي صنایع دریایي در قدرت دریایي جمهوري اسالمي ایران ،مطالعات دفاعي استراتژيك ،دوره  ،12شماره
 ،1پاييز ( ،98با همکاری حبيب اهلل سياری  ،خانزادی حسين ،احمد كريمي).
 -145رفتار مداخله گران فرامنطقه اي در ژئوپليتيك فرهنگي ایران و آذربایجان ،فصلنامه نگرشهای نو در جغرافيای انساني ،سال ، 11
شماره  ،3تابستان  ( 98مشترک با سيد امير حسين مسرور و فرهاد حمزه).
 -146تبيين مولفه هاي جغرافيایي تاثير گذار بر حوزه ژئوكالچر ایران و آذربایجان ،فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزی منطقه ای ،سال ،18
شماره  ، 48بهار ( 97مشترک با سيد امير حسين مسرور و فرهاد حمزه).
 -147بررسي نقش عوامل ژئوپليتيکي در بحران هاي جنوب آسيا ،مجله فضای جغرافيايي ،سال  ،20شماره  ،)69(1بهار ( .1399مشترک
با ميثم هادی پور ،سيد كاظم سجاد پور و محمد رضا خراشادی زاده).
 -148ب رنامه استراتژیك مدیریت سياسي فضاي جغرافيایي شهرستان اسالمشهر  ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،سال  ،34شماره ،2
بهار  ( 98مشترک با نويد سرباز و ابراهيم رومينا).
 -149ریشه هاي بحران ژئوپليتيکي عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپليتيکي كردي ،فصلنامه تحقيقات سياسي بين المللي ،سال ،11شماره
 ،38بهار ( ،1398مشترک با زهره بني ،عزت اله عزتي و حيدر لطفي).
 -150سنجش سطح انسجام سازمان همکاري اقتصادي (اكو) بر اساس متغييرهاي اقتصادي ،2012-2002 ،فصلنامه جغرافيا و برنامه
ريزی منطقه ای ،سال  ،...شماره ( ،...مشترک با مختار شاه حسيني و سيد كاظم سجاد پور).
 -151مفهوم سازي گفتمان ژئوپليتيکي تروریسم؛ تصویر سازي ژئوپليتيکي دولت بوش از خاورميانه ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال ،13
شماره  ،2تابستان  ( ، 1396مشترک با رضا جنيدی ،زهرا احمدی پور و فردوس آقا گلزاده).
 -152عوامل ژئوپليتيکي منازعه بين ابرقدرتها در خالل دوره جنگ سرد ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،سال  ،34شماره  ،4زمستان
 ( .1398با همکاری :محمد تقي بازگرد ،سيد مسعود موسوی شفايي ،الهه كواليي).
 -153تبيين واكنشهاي ملي گرایانه ناشي از اقدامات قلمرو سازي در فضاهاي آبي /دریایي ،فصلنامه آمايش سياسي فضا ،سال اول،
شماره  ،4زمستان ( .1398با همکاری :ابراهيم احمدی).
 -154تبيين ژئوپليتيکي منازعات مرزي و سرزميني كمربند صفر تا  15درجه شمالي آفریقا از پایان جنگ سرد تا  2014ميالدي،
فصلنامه اطالعات جغرافيايي سپهر ،دوره  ،28شماره  ،112زمستان ( .1398با همکاری :ميثم ميرزايي تبار).
 -155قابليتها و ظرفيتهاي همگرایي در جهان اسالم ،فصلنامه مطالعات بنيادين و كاربردی جهان اسالم ،سال  ،2شماره  ،1بهار ( .1399با
همکاری :ميثم ميرزايي تبار).
 -156تبيين فلسفه و كاركرد مرز در عصر وستفاليایي و جهاني شدن ،فصلنامه علمي سياست جهاني ،سال  ،9شماره  ،1بهار ( .1399با
همکاری :ابراهيم احمدی).
 -157تبيين فلسفي الگوي اسالمي -ایراني پيشرفت ،فصلنامه برنامه ريزی و آمايش فضا ،سال  ،23شمار  ،1بهار .1398
 -158ضرورت اتخاذ راهبرد ژئوپليتيکي براي حل بحرانهاي پاندميك ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،16شماره  ،2تابستان .1399
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 -159تبيين رابطه مولفه هاي ژئوپليتيکي و اقتصادي ،فصلنامه علوم جغرافيايي ،شماره  ،16-15پائيز و زمستان ( .1388با همکاری:
ابوطالب طهماسب پور).
 -160استراتژي اسرائيل در اقليم كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر جمهوري اسالمي ایران  ،فصلنامه آفاق امنيت ،شماره ،24
پائيز ( .1393با همکاری :بهرام فرجي).
 -161تاثير ژئوپليتيك انرژي بر شکل گيري ترتيبات منطقه اي؛مطالعه موردي حوزه خليج فارس از  1970تا  ،2010فصلنامه آفاق
امنيت  ،شماره  ،24پائيز ( .1393با همکاری :بهرام فرجي).
 -162تبيين معرفت شناختي از مفهوم و ماهيت ژئوپليتيك  ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيای سياسي ،شماره  ،8زمستان ( .1396با همکاری:
محمود واثق ،سيد عباس احمدی ، ،سيد محمد عيسي نژاد).
 -163تاثير الگوي تقسيمات كشوري بر توسعه فضاي جغرافيایي ،مورد مطالعه :استان زنجان ،فصلنامه مدرس علوم انساني ،سال
چهاردهم ،شماره ( 4پياپي  ،)70زمستان ( .1389با همکاری :زهرا احمدی پور ،عزيزاهلل قنبری).
 -164جایگاه جمهوري اسالمي ایران در نظام ژئوپليتيك جهاني و منطقه اي ،فصلنامه سياست دفاعي ،شماره  ،18زمستان ( .1386با
همکاری :هادی زرقاني).
 -165ارزیابي پروژه شهر سالم (مطالعه موردي :كوي سيزده آبان) ،مجله بين المللي علوم انساني ،سال پانزدهم ،شماره  ،1زمستان .1386
(با همکاری :اكبر پرهيزگار ،مهدی طاهر خاني ،رودابه فرهادی).
 -166بررسي وضعيت جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك در ایران ،فصلنامه علوم سياسي ،سال  ،8شماره  ،)30(2تابستان ( .1385انتشار
مجدد در .)www.farsnews.com ،85/6/29
 -167گفتگوي تمدنها به عنوان رویکردي جدید در روابط بين الملل ،مجله بين المللي علوم انساني ،سال دوازدهم ،شماره  ، 1زمستان
.1383
 -168طراحي مدل ساختاري-تفسيري ) (ISMعوامل موثر بر ایجاد امنيت پایدار شهروندي ،فصلنامه شهر پايدار ،سال دوم ،شماره ،3
پاييز ( .1398با همکاری :هادی سيفي فرزاد ،زهرا احمدی پور ،محسن مراديان).
 -169تبيين جایگاه توصيه هاي كاربردي در نظریه هاي ژئوپليتيکي دوره كالسيك ،فصلنامه بين المللي ژئوپليتيك ،سال پانزدهم،
شماره  ،)55( 3پاييز ( . 1398با همکاری :حسن رحيمي ،عزت اهلل عزتي ،جان اگنيو).
 -170بررسي و ارزیابي متغيرهاي اقتصادي موثر بر قدرت ملي كشورها  ،تحقيقات كاربردی علوم جغرافيايي ،پاييز ( ،1399با همکاری:
ريحانه صالح آبادی ،سيد هادی زرقاني ،سيروس احمدی نوحداني).
 -171مدل سازي ریاضي مولفه هاي تاثير گذار بر قدرت اقتصادي در نظام ژئوپليتيك جهاني ،مطالعات سياسي ،تابستان ( ،1399با
همکاری :سيد هادی زرقاني  ،ريحانه صالح ابادی  ،سيروس احمدی نوحداني).
 -172فرصت هاي ژئوپليتيکي سياست خارجي جمهوري اسالمي ایران در جنوب آسيا (شبه قاره هند) ،پاييز  ،1399جغرافيا و
توسعه( ،با همکاری :ميثم هادی پور  ،سيدمحمدكاظم سجادپور  ،محمدرضا خراشادی زاده).
 -173تبيين تاریخي عوامل ژئوپليتيك موثر در فضاي شهر طليطله در دوره امویان اندلس ،ژئوپليتيك ،مرداد ( ،1399با همکاری:
محمدامين زرگر  ،فاطمه جان احمدی).
 -174تبيين ژئوپليتيکي منازعات بينادیني و مذهبي كمربند صفر تا  15درجه شمالي آفریقا (از  1991به بعد( ،پژوهش های سياسي
جهان اسالم( ،با همکاری :ميثم ميرزائي تبار )
 -175بررسي متغيرهاي موثر بر كنش قلمروسازي ژئوپليتيکي كشورها و ارائه الگوي قلمروسازي ژئوپليتيکي كشورها ،راهبرد
دفاعي ،پاييز ( ،1399با همکاری :داود رضايي سکه رواني ،سيروس احمدی نوحداني )
 -176تبيين رابطه شهرنشيني شتابان با ایدئولوژي اقتصادي حکومت در مدیریت سياسي فضاي ملي ،برنامه ريزی و آمايش فضا،
زمستان ( ،1399با همکاری :ابوالفضل كاوندی كاتب)
 -177ز مينه هاي اقتصادي جنبش هاي اجتماعي در طليطله عصر امویان ،پژوهش های تاريخي اسالم و ايران ،بهار  ،1399زرگر محمدامي،
جان احمدی فاطمه.
 -178واكاوي عالئق مشترك و چالش هاي ژئوپليتيکي موثر بر روابط جمهوري اسالمي ایران و كشورهاي جنوب خليج فارس،
مطالعات دفاعي استراتژيك ،زمستان ( ،1399با همکاری :عبدالرضا فرجي راد ،محمدحسن نامي ،رضا شاملو )
 -179استراتژي ژئوپليتيکي براي حل بحران بيماري هاي همه گير ،ژئوپليتيك ،زمستان ( ،1399با همکاری:

ابراهيم رومينا)

 -180بازتاب سياسي مهاجرت هاي بين المللي از خاورميانه به اروپا ،ژئوپليتيك ،پاييز ( ،1399با همکاری :ابراهيم رومينا ،سيده زهرا
علوی شوشتری).
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 -181نقدي هستي شناختي بر ژئوپليتيك انتقادي در آثار ژئوراید اتوتایل و سيمون دالبي ،تحقيقات جغرافيايي ،سال  ،36شماره ،3
پائيز ( ، 1400با همکاری :آيدين تركمه ،ابراهيم رومينا ،زهرا احمدی پور).
 -182بررسي عوامل موثر بر سازمان و مدیریت سياسي فضا در كشورهاي جهان ،ژئوپليتيك ،سال  ،17شماره  ،2تابستان ( ،1400با
همکاری :ابوالفضل كاوندی كاتب).
 -183اصول مکتب ژئوپليتيك انسان گرا ( نگاهي نو و راهي نو به زندگي سياسي و اخالقي ابناي بشر و سازه هاي انساني)،
ژئوپليتيك ،سال  ،17شماره  ،1بهار .1400
 -184بررسي رقابت پذیري قدرت اقتصادي ایران با كشورهاي منطقه غرب آسيا (نمونه موردي :ایران ،عربستان ،تركيه ،پاكستان و
مصر) ،مطالعات سياسي جهان اسالم ،سال  ،10شماره  ،1بهار ( ،1400با همکاری :ريحانه صالح آبادی ،ساجد بهرامي).
 -185بررسي آینده روابط ایران و سوریه و تأثير آن بر ژئوپليتيك منطقه اي ،آمايش سياسي فضا ،سال  ،3شماره  ،1بهار ( ،1399با
همکاری :عليرضا نوروزی فرد و ريباز قرباني نژاد).
 -186تکامل و عقالنيت ژئوپليتيك منطقه خزر  :استقرار رژیم حقوقي و الگوي رفتاري تعامل و همگرایي ،مطالعات آسيای مركزی و
قفقاز ،سال  ،16شماره  ،4زمستان ( ،1399با همکاری :مجيد صمدزاده صابر ،زهرا احمدی پور).
 -187معيارهاي تعيين حوزه هاي انتخابيه پارلماني ،جغرافيای سياسي ،سال  ،5شماره  ،2تابستان ( ،1399با همکاری :زهرا احمدی پور،
جواد اطاعت ،قاسم كرمي).
 -188شناسایي عوامل ژئوپليتيك مؤثر در سياست خارجي ،مجلّة جغرافيا و توسعة ناحيه ای ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،2پاييز و زمستان
 ،1398شمارۀ پياپي ( ، 33با همکاری :اسماعيل پارسايي ،زهرا احمدی پور ،سيد كاظم سجادپور).
 -189سناریوهاي آینده جهان در پرتو بحران اوكراین ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،18شماره  ،1بهار .1401
 -190تحليل ژئوپليتيك انتقادي از منظر رئاليسم انتقادي ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال هجدهم ،شماره اول( ،1401 ،با همکاری :آيدين
تركمه ،ابراهيم رومينا ،زهرا احمدی پور).
 -191تبيين ادراك ژئواكونومي كشورهاي همجوار نسبت به دولت منطقه اي كردستان عراق ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال هجدهم ،شماره
سوم ،پاييز ( ،1401با همکاری :جمال احمدی سيلوه ،ريباز قرباني نژاد).
 -192بررسي تحليلي اندرزنامه هاي سياسي ،پژوهش های ادبيات تطبيقي ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ( ،98با همکاری ابوالفضل كاوندی
كاتب ،دكتر حاتم قادری ،دكتر غالمحسين غالمحسين زاده).
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Humanities. Vol. 15, No. 1, 2009. (In collaboration with: Akbar Parhizkar, Mahdy Taherkhani & Roudabeh
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22.A Study on the Ratio of localism to Nationalism, The Case of Tabriz, Azarbaijan, Discourse
Quarterly, Vol. 8, No. 3, 2009,( In collaboration with Ataollah Abdi). , (Index: ISC).
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Geopolitica, Vol. III, No. 33-34, 2010. (In collaboration with: Zahra Ahmadypur & Ehssan Lashkaree).
24.Emerging Perspective of the world geopolitical structure, Geopolitics quarterly, Vol. 6, No. 4, winter
2011, (Index: SCOPUS & ISC).
25.Representing Imaginary Enemy: A Geopolitical Discourse, Geopolitics Quarterly, Vol. 6, No. 4,
winter 2011, (In collaboration with: Zahra Ahmady Pour & Reza Juneidi)( وIndex: SCOPUS & ISC).
26.Globalization and the Role of Cities in Transnational Spaces, International Journal of Humanities,
Vol. 19, N0. 2, Sep. 2012, (In collaboration with: Morteza Ghoorchi, Zahra Ahmadi pour & Mohammad
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March 2012, (Index: SCOPUS & ISC).
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Geopolitics Quarterly, Vol. 8, No. 4, winter 2013, (In collaboration with: Syrus Ahmadi, Bernard Hourcad),
(Index: SCOPUS & ISC).
30.Geopolitics of buffer spaces: Charactristics of Iran’s buffer situation between great powers in the
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collaboration with: Syrus Ahmadi & Bernard Hourcade), (Index: ISI).
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Ahmadipour & Abdolali Ghavam), (Index: SCOPUS & ISC).
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2016, (Index: SCOPUS & ISC).
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Journal of Eurasian Studies, Vol. 7, No. 2, 2017, (In collaboration with: Zahra Ahmadipoor and Hasan
Pirdashti), (Index: ISI & SCOPUS).
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Isfahan university), Mediterranean journal of social sciences, Vol. 7, No. 4, July 2016 (In collaboration
with: Zahra Ahmadipour & Keramat Ranjbar), (Index: ISI).
36.Active Geostrategic Faults in the World, Geopolitics Quarterly, Vol. 12, No. 4, 2017, (Index:
SCOPUS & ISC).
37.Political Effects Resulting from Dust Storms in Tigris and Euphrates Basins; Geopolitics Quarterly,
Vol. 12, No. 4, 2017, (In collaboration with: Manouchehr farajzadeh & Ahmad Taheri), (Index: SCOPUS).
38.ASEAN and Regional Peace in the South East Asia, The International Journal of Humanities, Vol. 23,
No. 2, Spring 2016, (In collaboration with: Mahdi Karimi; Zahra Ahmadipoor and Alexander B. Murphy),
(Index: ISC).
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42- Geopolitical Strategy to Settle the Crisis of Pandemic Diseases, Geopolitics Quareterly, Vol. 16, No.
4, Winter 2021, (In collaboration with E. Roumina). (Index: SCOPUS & ISC).
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(Index: SCOPUS & ISC).

 -19مقاالت ارائه شده در كنفرانسها و سمينارهاي علمي (داخلي و بين المللي)
الف – همایشهاي داخلي:
-1راه حل هاي مهاجرتهاي روستائي در ایران ،سمينار مهاجرتهای روستائي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.1365 ،
-2ضرورت اتخاذ استراتژي نهادي كردن نظام اجرائي كشور ،كنگره نهادهای انقالب اسالمي ،دانشگاه تهران (دانشکده فني) .1368 ،
-3تنگة هرمز و الگوي فضائي حمل كاال و نفت در خليج فارس ،سمينار مسائل حمل و نقـل ،تهـران ،وزارت راه و ترابـری و دانشـگاه تربيـت
مدرس ،سال .1369
-4تنگة هرمز و اقتصاد منطقهاي خليج فارس ،هفتمين كنگرة جغرافيدانان ايران ،دانشگاه تهران.1370 ،
-5اهميت ژئواستراتژیك ایران در جنگهاي جهاني اول و دوم ،1370 ،كنفرانس شهريور  ،20مؤسسه مطالعات فرهنگي ،تهران.1370 ،
-6ژئوپليتيك تنگة هرمز ،سمينار سازمان جغرافيائي نيروهای مسلح ،تهران ،سال .1370
-7ژئواستراتژي ایران در جنگ جهاني دوم ،هشتمين كنگرة جغرافيدانان ايران ،دانشگاه اصفهان.1371 ،
-8وضعيت ژئوپليتيکي منطقه خليج فارس ،سمينار بينالمللي مسائل جغرافيائي جهان اسالم ،تهران ،دانشگاه امام حسين(ع)  ،سال .1371
-9سياست قدرتهاي جهاني و ایجاد بحران در منطقة خليج فارس ،سمينار جغرافيائي جهانبيني ،سياست و محيط ،دانشگاه تربيت مدرس
و سمت ،تهران .1371
-10لزوم بازنگري فرآیند آموزش جغرافيا در ایران ،سمينار آموزش جغرافيا در ايران ،دانشگاه تربيت معلم ،تهران.1372 ،
-11علل فقر خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد در ایران ،سمينار دستاوردهای تحقيقاتي كميتـة امـداد امـامخمينـي ،دانشـگاه تهـران،
.1372
-12ناامني طبيعي و بازدارندگي توسعه :موردایران ،همايش پژوهشها و قابليتهای علم جغرافيا در عرصه سازندگي ،دانشگاه تهران.1376 ،
-13همگرایي و موانع فراوري آن در خليج فارس ،سمينار بينالمللي رويکردهای درون منطقهای خليجفارس ،دفتر مطالعـات سياسـي و بـين-
المللي وزارت امورخارجه ،تهران.1376 ،
 -14لزوم تقسيم استان خراسان ،همایش علمي بررسي راهبردهاي علمي و عملي تقسيم اسالتان خراسالان و نقالش آن در توسالعه،
دانشگاه سبزوار ،سبزوار.1376 ،
-15ژئوپليتيك ایران پس از جنگ سرد (فرصتها و چالشها) ،سمينار جغرافيا و كاربردهای امنيتي و دفاعي آن ،دانشـگاه امـام حسـين(ع)،
تهران.1377 ،
-16تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپليتيك خزر ،هفتمين همايش ساالنه آسيای مركـزی و قفقـاز ،دفتـر مطالعـات سياسـي و بـينالمللـي،
تهران 1 ،و 2خرداد .1378
-17نقش استراتژیك ایران در جنگ جهاني دوم ،سمينار بينالمللي ايران و جنگ جهاني دوم ،دفتر مطالعات سياسي و بـينالمللـي ،تهـران،
3- 4مهر . 1378
-18رویکرد جدید سياست خارجي و تحوّل موقعيت ژئوپليتيکي ایران ،دهمين كنگره جغرافيدانان ايران ،دانشگاه امام حسـين(ع) ،تهـران،
 12-13مهرماه .1378
-19رابطه متقابل امنيت و دفاع با آمایش سرزمين ،همايش آمايش و دفاع سرزميني ،دانشگاه امام حسين ،تهران 25 ،خرداد .1378
-20الگوي نظام مشاركت بين المللي و تنشزدایي در روابط ملتها ،همايش بينالمللي رويکرد فرهنگي بـه جغرافيـا ،دانشـگاه مشـهد-28 ،
 26خرداد .1379
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-21ویژگيهاي ژئوپليتيك منطقه خزر ،همايش تخصصي تحوالت ژئوپليتيکي حوزه خزر ،دانشگاه امام حسين ،تهران 14 ،ارديبهشت .1379
-22چالشهاي ژئوپليتيکي اقتصاد ایران در دهه هشتاد ،همايش چالشهای اساسي اقتصاد ايران در دهه  ،1380پژوهشکده اقتصاد ،دانشـگاه
تربيت مدرس ،تهران 24-25 ،آبان .1379
-23چالشهاي ژئوپليتيکي گفتگوي تمدنها ،همايش گفتگوی تمدنهـا از نظـر تـا عمـل ،مركـز بـينالمللـي گفتگـوی تمـدنهـا ،تهـران5 ،
دی.1380
-24نقشآفریني ژئواستراتژیك محور قفقازال آسياي مركزي در رقابتهاي جهاني ،همايش بينالمللـي چشـمانـداز امنيـت و همکـاری در
آسيای مركزی و قفقاز ،دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي ،تهران ،بهمن .1381
-25نقش دكتر محمدحسن گنجي در علم جغرافيا ،همايش يکصدمين سال تأسـيس مدرسـه شـوكتيه بيرجنـد ،بيرجنـد 18 ،و  19شـهريور
( 1382مشترک با :سيد عباس احمدی).
-26چالشهاي وحدت در جهان اسالم ،دومين كنگره بينالمللي جغرافيدانان جهان اسالم ،تهران 25-27 ،شهريور ( ،1382مشترک بـا :هـادی
زرقاني).
-27چالشهاي ژئوپليتيك و استقرار رژیم حقوقي خزر ،همايش بينالمللي روند همکاریها ميان كشـورهای سـاحلي دريـای خـزر ،دانشـگاه
مازندران (بابلسر)  27-28 ،مهر ( 1382مشترک با :حسن پيردشتي).
-28ژئوپليتيك علم یا گفتمان :یك تردید فلسفي ،اولين كنگره علمي انجمن ژئوپليتيك ايران ،تهران.1383/2/29 ،
-29ساختار نظام قدرت در آفریقا و سياست خارجي جمهوري اسالمي ایران ،كنفرانس بينالمللي تحوالت ژئوپليتيك آفريقا در آغاز هـزاره
جديد ،تهران ،دانشگاه تربيت مدرس 3-4 ،آذر ( ،1383مشترک با :هادی اعظمي).
-30الگوي نظام سياسي و توسعه با تأكيد بر ایران ،همـايش چشـم انـداز جمهـوری اسـالمي در افـق 20سـاله ،اصـفهان ،ارديبهشـت 1384
(مشترک با :حسين ربيعي).
-31بسترهاي ژئوپليتيکي نقش آفریني ایران در آسياي مركزي ،همايش آسيای مركزی و سياست خـارجي ج .ا .ايـران ،دانشـگاه فردوسـي
مشهد ،آذر ( ،1385مشترک با :محمود شمس دولت آبادی).
-32بررسي فرصتها و چالشهاي ژئوپليتيکي در همگرایي كشورهاي اسالمي ،كنگـره بـينالمللـي جغرافيـدانان جهـان اسـالم ،دانشـگاه
اصفهان 20-22 ،آذر ( 1385مشترک با :ابراهيم رومينا).
-33آسيب شناسي نظام سياسي ایران؛ همايش ملي سند چشم انداز ج .ا .ايران در افق  1404؛ مجمع تشخيص مصـلحت نظـام؛ تهـران؛ 12و
 13اسفند  1385؛( مشترک با :حسين ربيعي ).
-34بررسي تعميم پذیري نظریه حکومت ابن خلدون در جوامع مدرن و دموكراتيك .همايش ابن خلدون و دنيای معاصـر .دانشـکده علـوم
اجتماعي دانشگاه تهران 23-24 ،ارديبهشت ( ،1386مشترک با :ابراهيم رومينا).
-35بررسي تحول مفهوم مرز در عصر جهاني شدن .همايش ملي ژئوپليتيك و مرز ،انجمن ژئوپليتيك ايران و دانشگاه علوم انتظـامي ،تهـران،
 5تير (، 1386مشترک با :محسن جان پرور).
-36رویکردي نو بر همبستگي ملي ،همايش بين المللي اتحاد ملي و انسجام اسالمي ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد 12 ،اسفند ( 1386مشترک بـا:
رضا اللهوردی زاده و پرويز جهانگيری).
-37مباني ژئوپليتيکي نقشآفریني ایران در خليجفارس ،همـايش ملـي جايگـاه خليجفـارس در تحـوالت اسـتراتژيك جهـان ،دانشـگاه آزاد
اسالمي ،گرمسار ،آبان .1387
-38همگرایي ژئوپليتيکي و امنيت انساني در غرب آسيا .همايش بينالمللي امنيـت انسـاني در غـرب آسـيا ،دانشـگاه بيرجنـد 7-6 ،آذرمـاه
( ،1387مشترک با :ابراهيم رومينا).
-39تبيين نظري تاثير ژئوپليتيك بر مدیریت تنوع فرهنگي در ایران با رویکرد امنيت پایدار ،همايش علمي قوميت ،همگرايي ملي ايران
و امنيت پايدار ،اروميه 9 -7 ،آذر ( ،1388مشترک با :عطااله عبدی و زهرا احمدیپور).
-40سياست دولت و مناسبتهاي بين قومي؛ مورد :بلوچ و سيستاني ،همايش سراسری جغرافيـا ،توسـعه و امنيـت در جنـوب شـرق كشـور،
تهران 4 ،و  5خرداد ( ،1389مشترک با :زهرا احمدی پور و سيد سلمان حسيني).
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-41ضرورت ایجاد معاونت جغرافيایي در ساختار مدیریت شهري ،همايش برنامهريزی و مديريت شهری ،دانشگاه فردوسي مشـهد 29 :و 30
ارديبهشت .1389
-42ابعاد ژئوپليتيك امنيت كویر در شرق ایران ،همایش ملي كویر ،فرصتها و تهدیدات و تاثير بر امنيت پایالدار ،سـازمان تحقيقـات
ناجا ،دانشگاه بيرجند 16 ،و  17تيرماه .1389
-43نقش فضاي جغرافيایي در رقابت قدرتهاي جهاني ،مطالعه موردي :آسياي مركزي پس از جنك سرد ،همايش بازنگری روابط ايـران
و آسيای مركزی ،مشهد 4 ،و  5آبانماه ( ،1389مشترک با :مهدی كريمي).
-44بررسي الگوي ساختاري– فضایي ناجا از دیدگاه جغرافيا ،همايش ملي دانش و امنيت ،سازمان تحقيقات ناجا ،دانشگاه شـيراز 21 ،و 22
مهرماه .1389
-45توانمندي هاي گردشگري دریایي در جزیره قشم ،همايش قشم و چشم انداز آينده ،جزيره قشم ،ارديبهشت ( 1390مشترک بـا :ابـراهيم
رومينا).
-46نهادسازي اقتصادي فراگير و امنيت پایدار در منطقه ژئوپليتيکي خليج فارس ،همايش جغرافيا ،توسعه ،دفاع و امنيت ،تهران ،دانشگاه
امام حسين(ع) ،آذر .1391
-47تبيين فلسفي ساختارسازي حکومتها از منظر جغرافياي سياسي (با تاكيد بر ایران) ،اولين همايش ملي جغرافيای سياسي كـاربردی،
تهران ،انجمن ژئوپليتيك ايران ،دانشگاه تربيت مدرس 18 ،مهر .1391
-48مدیریت سياسي فضا ،عرصه اي براي كاربرد جغرافياي سياسالي ،اولـين همـايش ملـي جغرافيـای سياسـي كـاربردی ،تهـران ،انجمـن
ژئوپليتيك ايران 18 ،مهر ( 1391مشترک با :ابراهيم رومينا).
-49نقش بازدارندگي قدرتهاي فرامنطقه اي و جهاني در توسعه روابط ایران با آسياي مركزي ،پنجمين كنگره انجمن ژئوپليتيـك ايـران،
رشت 5-4 ،خرداد ( ،1391مشترک با :مهدی كريمي).
-50تاثير استفاده از سایتهاي اینترنت بر هویت محلي ،مورد :دانشجویان بومي دانشگاه اصفهان ،پنجمين كنگـره انجمـن ژئوپليتيـك
ايران ،رشت 5-4 ،خرداد ( ، 1391مشترک با :كرامت رنجبر).
-51چالشهاي جدید همگرایي در جهان اسالم ،كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسالم ،دانشگاه تبريز 18-17 ،مهر .1391
-52تبيين جغرافيایي حقوق ذاتي ایران در خليج فارس ،همايش بررسي تاريخي و حقوقي خليج فارس ،دانشگاه عالمه طباطبـايي 1 ،اسـفند
.1391
-53ماهيت و مفهوم جغرافياي سياسي شهر ،هفتمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران ،تهران ،دانشگاه خوارزمي 27،بهمن.1393
-54راهبردهاي تمركز زدایي و تراكم زدایي از تهران به عنوان پایتخت ایران ،همايش تمركز زدايي و ساماندهي پايتخت ،دانشـگاه تربيـت
مدرس 4،و  5اسفندماه .1393
-55بررسي تاثير استفاده از اینترنت بر هویت محلي(مورد :دانشجویان بومي دانشگاه اصالفهان) ،كنفـرانس بـين المللـي علـوم انسـاني،
اجتماعي و روانشناسي 27 ،آبان  ،1394تهران( ،مشترک با :كرامت اهلل رنجبر).
 -56ساختار سازماني مطالعات علمي و اجرایي طرح آمایش ،ساماندهي و مدیریت بهينه پایتخت ( تهران ) ،همايش ساماندهي سياسـي
فضا و اداره بهينه شهر تهران ،دانشگاه تربيت مدرس17 ،و  18اسفند .1394
-57تبيين نقش پتانسيلهاي جغرافيایي موقعيت ساحلي -اقيانوسي در توسعه اقتصالاد ملالي كشالورها ،همـايش فـرآوری پتانسـيلهای
ژئوپليتيکي توسعه در كرانه های اقيانوسي جنوب شرق ايران ،پژوهشگاه شاخص پژوه ،تهران 27 ،مهر ( ،1395مشترک با :رضا اللهوردی زاده).
-58مزایاي ژئوپليتيکي منطقه گرایي اقتصادي ایران در خليج فارس ،همايش توسـعه اقتصـاد دريـايي ايـران :چالشـها و راهکارهـا ،انجمـن
آمايش سرزمين ايران ،تهران 19 :آذر .1396
-59راه ابریشم و اقتصاد ایران با تاكيد بر اقتصاد دریایي ،همايش توسعه اقتصاد دريايي ايران :چالشها و راهکارها ،انجمـن آمـايش سـرزمين
ايران ،تهران 19 :آذر ( ،1396مشترک با :رضا روشني).
-60نقش توسعه سواحل مکران و سي است دریا گرایي ایران بر توسعه محور شرق كشور ،دهمـين كنگـره انجمـن ژئوپليتيـك و دومـين
همايش ملي جغرافيا و برنامهريزی مناطق مرزی ايران ،بيرجند ،بهار ( ،1397مشترک با :اسماعيل علمدار و داوود رضايي).
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-61مالحظات ژئوپليتيکي تأمين آب كشور از دریاي عمان ،سمپوزيوم تخصصي امکان سـنجي بهرهگيـری از ظرفيتهـای دريـای عمـان در
تأمين آب كشور ،همايش انجمن آمايش سرزمين ،تهران ،خانه انديشمندان علوم انساني ،ارديبهشت .1397
 -62بررسي و تحليل بسترهاي ژئوپليتيك توسعه یا عدم توسعه اقتصاد دریایي ایران در منطقه خليج فارس ،همـايش توسـعه اقتصـاد
دريايي ايران :چالشها و راهکارها ،انجمن آمايش سرزمين ايران ،تهران 19 :آذر ( ،1396مشترک با :اسماعيل علمدار).
 -63بسترهاي ژئوپليتيك توسعه یا عدم توسعه اقتصاد دریایي ایران در منطقه دریاي عمان و اقيانوس هنالد ،همـايش توسـعه اقتصـاد
دريايي ايران :چالشها و راهکارها ،انجمن آمايش سرزمين ايران ،تهران 19 :آذر ( ،1396مشترک با :اسماعيل علمدار و محسن عزيز زاده طسوج).
 -64نقش سيستم بين الملل بر روابط دو جانبه ایران و فرانسه ،همايش گروه گفتگوی ژئوپليتيك ايراني و فرانسوی ،تهران ،دانشـگاه تربيـت
مدرس 5 ،و  6تير .1397
 -65تبيين موقعيت ژئوپليتيکي خراسان جنوبي ،كنگره مشترک انجمن ژئوپليتيك و انجمن جغرافيا و برنامه ريزی مناطق مرزی ايران،
دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،؛  28فروردين 1397,
 -66تبيين فلسفي و كاربردي علم جغرافيا ،همايش جغرافيا ،محيط زيست ،امنيت و گردشگری ،دانشگاه بزرگمهر قائن 19 ،تير .1399
 -67پایداري ابدي بنيان فلسفي مرزها ،همايش ابعاد نظری و كاربردی توسعه و امنيت مناطق مرزی با رويکرد آمايشي ،انجمن ژئوپليتيك
ايران  /دانشگاه فردوسي مشهد 7 ،آبان .1399
 -68پتانسيلهاي ژئوپليتيکي منطقه آزاد انزلي براي توسعه روابط اقتصادي-تجاري ایران با اتحادیه اقتصادي اوراسيا )، (EAEU
همايش توسعه روابط اقتصادی -تجاری ايران با اتحاديه اقتصادی اوراسيا  ،انجمن ژئوپليتيك ايران و منطقه آزاد انزلي ،پائيز .1399
 -69چالشهاي ژئوپليتيکي جدید ایران در جنوب غرب آسيا ،يازدهمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران با همکاری سازمان جغرافيايي27 ،
بهمن .1399
 -70نقش پتانسيلهاي جغرافيایي و ژئوپليتيکي منطقه مکران در توسعه ایران ،همايش ملي خليج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن
 15خورشيدی ،دانشگاه شيراز و مركز مطالعات راهبردی خليج فارس 8 ،تا  9ارديبشت .1400

ب :كنفرانس بين المللي و خارجي
1-Educational System in Iran, Seminar on Iranology (1), Lahore-Pakistan, 1995
2-Islamic Revolutions Foundations, Seminar on Iranology (2), Lahore-Pakistan, 1996
3-The necessity of Civilizational Dialogue for Global Peace and Security, Conference on Dialogue
among Civilizations: Crossing the Divides, Pretoria University- South Africa, 24 October 2001
4-Indo- Iran Cultural Relations before the Islamic Period, The first Seminar on Indo- Iran Relation, 7th9th March 2000, University of Mumbai- India
5-Family Planning in Iran, 29th International Geographical Congress (IGU), August2000 Seoul, South
Korea
6- “Political and Social Participation in Iran”, First World Congress for Middle Eastern Studies
(WOCMES), Germany, 8-13 Sep.2002
7- “Natural Insecurity and Deterrence of Development- Case Study: Iran”, IGU 2002 Regional
Conference, South Africa (Durban), 4-7 August 2002.
8- “Behavioral Analysis of Iran, Afghanistan Boundary”, International Symposium on Modern
Boundaries of Iran, London University (SOAS), 9-10 October 2002.
9- “Cultural Heritage Potential of Turkmenistan in Forming NationalIdentity”, International
Conference on: Historical and Cultural Heritage of the Peoples of Turkmenistan…., Ashgabat, 16-18
October 2002
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10- “International Participation Pattern and Détente among Nations and States”, International
Conference on Peace Education for Contemporary Concerns, Rajestan University, Jaipur- India, 5 Jan 2004
11-“ Dialogue among Civilizations as a new approach for International Relations”, International
Symposium on the Future of life and the Future of our Civilization, Frankfurt University- Germany, 2-6
May 2005
12- “A Comparative Study on the Tourism Policies in Pre and Post Islamic Revolution in Iran”, IGU
International Conference on Recent Trends in Tourism, Greifswald University- Germany, 20 June 2004
13- “A New Definition of Geopolitics”, 30th International Geographical Conference (IGU), GlasgowEngland, August 2004
14-A Comparative Study on the Aims and output of Boundary Passpermission: Iran & Turkmenistan,
RGS- IBG Annual International Conference 2005, Royal Geographical Society (RGS), London, 31 August
2005 (In Collaboration with Abbas Ahmadi)
15-The Position of the Religious Institutions in the State of the Islamic Republic of Iran, 29th ISSR
International Conference, Leipzig, Germany, 2007/07/23-27 (In Collaboration with Dr.Zahra Ahmadi pour)
16-Modernism and Flexibility of Religious Laws: The Case of women’s rights in Iran, 29th ISSR
International Conference, Leipzig, 2007/07/23-27 (In Collaboration with Maryam Omidi)
17-The World of Islam and the West, Annual International Conference of RGS-IBG 2007, London-UK,
28-31 August 2007 (In Collaboration with Dr.Zahra Ahmadi pour)
18-The Impact of the model of the Kurdish Self-Government on the neighbouring States, DAVO
CongressErfurt, Germany, October 2008.
19-Social Participation and Local Urban Development, First Eurasia Local Governments Congress,
Turkey: Istanbul, 15-17 November 2008.
20-The New Challenges in Front of Spreading and Influence of Political Shiite in the Middle
East.WOCMES 2010, Barcelona- Spain, 19-24 July 2010, (In Collaboration with Abbas Ahmadi)
21- Evolution of Ancient Nationalism in the Light of Religious Ideological Revolution: the Case of
Iran, International Conference of the ISSR, July 2011, France (Aix-en Provence), (In collaboration with:
Behrouz Bouchani).
22- Appearing the new Geopolitical Structure of the World, 14th Annual International Conference on
Politics, ATINER, , Athens-Greece, 13-16 June 2016.
23- The Impact of Global Geopolitical System on Iran and France Relations, Iranian and French
Geopolitical Dialogue Group, 13-14 Sept. 2017, College of World Studies, Paris.
24- Geopolitical Dimensions of Tension between I.R. of Iran and Saudi Arabia , Iranian and French
Geopolitical Dialogue Group, 15-16 May 2019, College of World Studies, Paris.
25 - Active Geostrategic Faults of the World Effective on the Global Politics, 17th Annual Internatioal
Conference on Politics, ATINER, Athens-Greece, 17-20 June 2019.
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 – 20كارگاهها و سخنراني هاي علمي در دانشگاهها و مراكز پژوهشي
 - 1ظهور ملي گرایي جدید در جهان؛  19شهريور  ،1390انجمن ژئوپليتيك ايران /خانه انديشمندان علوم انساني ،تهران.
 - 2بررسي احتمال حمله نظامي به ایران؛  8آذر  ،1390انجمن ژئوپليتيك ايران /خانه انديشمندان علوم انساني ،تهران.
 - 3فلسفه جغرافياي سياسي؛  29آذر  ،1390دانشکده جغرافيای دانشگاه تهران ،تهران.
 - 4فلسفه و ماهيت علم جغرافيا؛  16آذر  ،1393انجمن علمي دانشجويي جغرافيا ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران.
 - 5دیناميسم سياست و فضا؛  10تير  ،1392قطب جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 - 6بحثي جدید در پایه گذاري جغرافياي سياسي در جهان؛  13آبان  ،1392قطب جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 - 7بعد سياسي انتقال پایتخت؛  6اسفند  ،1392همايش بررسي مسئله انتقال پايتخت ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 - 8تبيين الگوي رقابت در منطقه ژئوپليتيکي خليج فارس؛  14ارديبهشت  ، 1393انجمن علمي دانشجويي جغرافيای سياسي ،دانشگاه
تربيت مدرس ،تهران.
 - 9ابعاد توسعه منطقه اي بيرجند و خراسان جنوبي؛ تابستان  ،1393بنياد نخبگان استان خراسان جنوبي ،بيرجند.
 -10چالشها و تنگناهاي توليد علم و فناوري در ایران؛  29آبان  ،1393پژوهشگاه شاخص پژوه /دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
 - 11ماهيت و مفهوم جغرافياي سياسي شهر؛  27بهمن  ،1393انجمن ژئوپليتيك ايران /دانشگاه خوارزمي ،تهران.
 - 12بررسي مسئله استخدام دانش آموختگان رشته جغرافياي سياسي؛ فروردين  ،1394دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 - 13چالشهاي ژئوپليتيکي برنامه ریزي توسعه در ایران؛  22فروردين  ،1394سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور ،تهران.
 - 14مختصات نظام و ساختار علمي نظریه خيز و نقد ساختار علمي كشور؛  29فروردين  ،1394معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربيت
مدرس ،تهران.
 - 15جغرافياي سياسي به عنوان " علم كشورداري و مدیریت سياسي فضا"؛  31فروردين  ،1394دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 - 16بي عدالتي فضایي /جغرافيایي و پيامدهاي سياسي آن؛  15ارديبهشت  ،1394مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،تهران.
 - 17قلمرو موضوعي و معرفتي جغرافياي سياسي؛  21ارديبهشت  ، 1394قطب جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 - 18بررسي وضعيت كنوني ژئوپليتيك منطقه خليج فارس؛  31خرداد  ،1394مركز نوآوری شاخص پژوه ،تهران.
 - 19تحليل روند تحوالت ژئوپليتيك جهاني و منطقه اي با تاكيد بر نقش ج .ا .ایران؛  6تير  ،1394مركز تحقيقات راهبردی دفاعي،
تهران.
 - 20ژئوپليتيك آب در ج .ا .ایران؛  4مرداد  ،1394مركز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت كشور ،تهران.
 - 21ظرفيتها و تنگناهاي ژئوپليتيکي جنوب شرق ایران با تاكيد بر فضاي ساحلي؛  28مرداد  ،1394مركز تحقيقات راهبردی دفاعي،
تهران.
 - 22مفهوم همدلي اقوام ایراني؛  20مهر  ، 1394كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران ،دانشگاه كردستان ،سنندج.
 - 23تحوالت ژئوپليتيك منطقه با تاكيد بر تقابل ایران و عربستان؛  5آذر  ،1394موسسه مطالعات دفاعي راهبردی پيشگو ،تهران.
 - 24تحليل ژئوپليتيکي پيدایش و رشد داعش و استراتژي تقابل؛  16آذر  ،1394دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 - 25نظریه ساختار ژئوپليتيکي در حال ظهور جهان؛  22آذر  ،1394پژوهشگاه شاخص پژوه ،تهران.
 - 26باز آفریني ماموریت ذاتي انجمنهاي علمي؛  26آذر  ،1394كميسيون انجمنهای علمي كشور ،تهران.
 - 27ضرورت دریاگرایي اقيانوسي در سياست ملي ج .ا .ایران؛  27بهمن  ،1394همايش نيروی دريايي ج .ا .ايران ،تهران.
 - 28فلسفه ساماندهي سياسي فضا؛  21فروردين  ،1395دفتر تقسيمات كشوری وزارت كشور ،تهران.
 - 29جغرافياي سياسي و قلمرو سازي فرهنگي؛  5مرداد  ،1395سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،تهران.
 - 30فلسفه مدیریت محلي و شهري در چارچوب نظریه خودگرداني مکانها و فضاهاي جغرافيایي؛  7مرداد  ،1395مركز پژوهشهای
شورای اسالمي شهر مشهد ،مشهد.
 - 31امکان سنجي ایجاد دو پایتخت سياسي -اداري در ایران؛  1شهريور  ،1395مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،تهران.
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 - 32راهبردهاي پيشرفت علمي آینده ایران؛  14آذر  ، 1395پژوهشگاه شاخص پژوه /خانه انديشمندان علوم انساني ،تهران.
 - 33تبيين ابعاد سياسي فضاي شهري؛  16آذر  ،1395خانه گفتمان شهر و معماری /وزارت راه و شهرسازی ،تهران.
 - 34بررسي اشتغال دانش آموختگان علوم جغرافيایي در ایران؛  3اسفند  ،1395انجمن ژئوپليتيك ايران ،سالن اجتماعات وزارت كشور،
تهران.
 - 35تبيين ابعاد آمایشي خراسان جنوبي در برنامه ششم توسعه؛  30مرداد  ، 1396همايش امنيت اقتصادی و توسعه پايدار و متوازن
استان خراسان جنوبي ،هتل سپهر ،بيرجند.
 - 36گذار از ارتش وظيفه اي به ارتش حرفه اي در ایران؛  25بهمن  ،1396گروه جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 - 37واكاوي مفهومي هيدروژئوپليتيك و دیپلماسي آب؛  8اسفند  ، 1396همايش ديپلماسي آب ،انجمن ژئوپليتيك ايران /دانشگاه
خوارزمي ،تهران.
 -38چالشهاي تجميع رشته هاي علوم جغرافيایي 1 ،آذر  ،1399موسسه جغرافيا – دانشگاه تهران.
 - 39ژئوپليتيك جدید خليج فارس 5 ،ارديبهشت  ، 1397مركز آموزش عالي فني و مهندسي بوئين زهرا .بوئين زهرا.
 - 40مسائل آب ایران؛  23ارديبهشت  ،1397سمپوزيوم امکان سنجي بهره گيری از ظرفيتهای دريای عمان ،انجمن آمايش سرزمين ايران/
خانه انديشمندان علوم انساني ،تهران.
 - 41تحوالت ژئوپليتيکي منطقه جنوب غرب آسيا؛  11تير  ،1397دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش ،تهران.
 - 42قابليتهاي رشته جغرافياي سياسي در اداره بهينه كشور؛  21آبان  ،1397انجمن علمي دانشجويي جغرافيای سياسي ،دانشگاه تربيت
مدرس ،تهران.
 - 43ضرورت آینده پژوهي صنعت آب و فاضالب كشور؛  30آبان  ،1397انجمن آمايش سرزمين /خانه انديشمندان ،تهران.
 - 44دكتر احمدي و توسعه علم جغرافيا در ایران؛  27آذر  ،1397آئين نکوداشت مرحوم دكتر احمد احمدی ،سازمان مطالعه و تدوين كتب
علوم انساني-سمت ،خانه انديشمندان علوم انساني ،تهران.
 - 45تحليل ژئوپليتيکي روابط ایران و روسيه؛  26آذر  ، 1397نشست مشترک انجمنهای علمي دانشجويي زبان روسي و جغرافيای سياسي،
دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 - 46تبيين فلسفي فضاي جغرافيایي ،آمایش و مدیریت محيط؛  27آذر  ،1397دانشگاه آزاد اسالمي-واحد اسالم شهر.
 - 47فلسفه الگوي اسالمي  -ایراني پيشرفت؛  8اسفند  ،1397همايش " توسعه روستايي ايران ،با تاكيد بر الگوی اسالمي-

ايراني

پيشرفت" ،دانشگاه تربيت مدر ،تهران..
 - 48تحوالت ژئوپليتيکي منطقه و امنيت ملي ج .ا .ایران؛  16اسفند  ،1397انجمن ژئوپليتيك ايران -شعبه خراسان رضوی ،دانشگاه
فردوسي ،مشهد.
 - 49گسلهاي ژئواستراتژیك جهاني 12 ،ارديبهشت  ،1398انجمن ژئوپليتيك ايران -شعبه رشت ،دانشگاه گيالن ،رشت.
 - 50ویژگي هاي شخصيتي آقاي دكتر پاپلي یزدي؛  2تير  ،1398مجله بخارا /خانه انديشمندان علوم انساني ،تهران.
 - 51روش تحقيق در علوم انساني؛  27شهريور  ،1398دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران.
 - 52تبيين ژئوپليتيکي پروژه یك كمربند یك راه؛  19آبان  ،1398انجمن آمايش سرزمين /خانه انديشمندان ،تهران.
 - 53نظریه پردازي علمي؛  28آذر  ،1398دانشگاه عالي دفاع ملي ،تهران.
 - 54ابعاد ژئوپليتيکي روابط ایران با اتحادیه اقتصادي اوراسيا؛  15دی  ، 1398همايش مشترک انجمن آمايش سرزمين و انجمن
ژئوپليتيك ايران ،خانه انديشمندان علوم انساني ،تهران.
 -55اصول كشورداري ( 3بخش)؛ ارديبهشت  ،1398انجمن علمي دانشجويي جغرافيای سياسي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 -56مدیریت فرایندهاي انتخاباتي ( 3بخش)؛  ،1397انجمن علمي دانشجويي جغرافيای سياسي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
 -57تابوهاي سياسي و ژئوپليتيکي در ایران؛  ،1397گروه جغرافيای سياسي دانشگاه تهران ،تهران.
 -58بررسي تبعات حضور آمریکا در منطقه خليج فارس؛  8ارديبهشت  ،1399دانشگاه دافوس ارتش (مراسم روز ملي خليج فارس).

30

 -59تحوالت ژئوپليتيکي جهان اسالم؛  30تير  ،1399مركز مطالعات راهبردی ارتش ج .ا .ايران.

-60

بررسي تحوالت ژئوپليتيکي منطقه قره باغ 28 ،مهر  ،1399سازمان جغرافيايي ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح.

 -61سخنراني (وبينار) با عنوان اهميت استراتژیك خليج فارس و ميزان نفوذ و تسلط جمهوري اسالمي ایران در آن 4 ،بهمن ،1399
مركز آموزش علمي كاربردی فرماندهي انتظامي استان بوشهر.
 -62تاثير شرایط ژئوپليتيکي جهان بر روابط ایران و روسيه 5 ،اسفند  ،1399همايش توسعه روابط فرهنگي ايران و روسيه ،انجمن دوستي
ايران و روسيه ،تهران.
 -63راهبرد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيکي حل بحران كرونا و بيماریهاي پاندميك ،آذر  ،1399وبينار دانشگاه پيام نور شاهين شهر.
 -64راهبرد حفاظت از منزلت ژئوپليتيکي ایران در منطقه خليج فارس 9 ،ارديبهشت  ، 1400وبينار انجمن ژئوپليتيك ايران ،تهران.
 -65اصول كشورداري 13 ،تا  27خرداد  ،1400انجمن ژئوپلي تيك ايران با همکاری انجمن علمي جامعه شناسي سياسي ايران و انجمن
دانشجويي روابط بين الملل ،تهران.
 -66راهبرد بحران زدایي در افغانستان 23 ،شهريور  ، 1400وبينار در دانشکده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران.
 -67ژئوپليتيك و صلح 31 ،شهريور  ،1400پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 -68هدفمند سازي آموزش جغرافيا به عنوان علم زندگي در فضا و مکان 22 ،مهر  ،1400همايش دانشگاه فرهنگيان ،بيرجند.
 -69قلمروهاي ژئوپليتيکي جمهوري اسالمي ایران 22 ،آذر  ،1400دبيران جغرافيا در مناطق  15و  6آموزش و پرورش تهران.
 -70خليج فارس به مثابه قلمرو ژئوپليتيکي طبيعي ایران 8 ،ارديبشت  ،1400دانشگاه دفاع ملي ،تهران.
 -71سرنوشت آینده جهان در پرتو رقابتهاي ژئواستراتژیك قدرتها (با تاكيد بر بحران ژئوپليتيکي اوكراین) 18 ،اسفند  ،1400وبينار
مشترک دانشگاه تربيت مدرس و انجمن ژئوپليتيك ايران و سازمان جغرافيايي.

 -21مقاالت متنوع در نشریات و روزنامهها
-1اوضاع كلي جهان اسالم ،مجلة پاسدار اسالمـ قم 8 ،قسمت ،شروع از سال .1363
-2ساختار نظام اجرائي كشور ،مجلة پاسدار اسالمـ قم 33،قسمت ،شروع از سال .1364
-3مناطق آزاد تجاري و صنعتي درخليجفارس ،مجله پاسدار اسالمـ قم 3 ،قسمت ،شروع از سال .1369
-4مسائل ژئوپليتيکي منطقة خليجفارس ،مجله پاسدار اسالمـ قم 16 ،قسمت ،شروع از سال .1369
-5نگاهي به بحران كشمير ،مجلة پاسدار اسالمـ قم 5 ،قسمت ،شروع از سال .1372
-6نظریة اتحاد آسيایي ،مجلة پاسدار اسالمـ قم 5 ،قسمت ،شروع از سال .1372
-7مسائل قفقاز ،مجلة پاسدار اسالمـ قم 4 ،قسمت ،شروع از سال.1372
-8فروپاشي اتحاد شورويـ مجلة پاسدار اسالمـ قم 4 ،قسمت ،شروع از سال.1372
-9مسائل پاكستان ،مجلة پاسدار اسالمـ قم 4 ،قسمت ،شروع از سال .1374
-10مسائل افغانستان ،مجلة پاسدار اسالمـ قم 6 ،قسمت ،شروع از سال .1375
-11مسائل آمریکا ،مجلة پاسدار اسالمـ قم 6 ،قسمت ،شروع از سال.1376
-12مسائل اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي داخلي و جهان اسالم ،مجلة پاسدار اسالمـ قم 20 ،قسمت ،سالهای مختلف.
-13مقاالت متفرقه در خصوص مسائل ژئوپليتيکي كشمير ،كوزوو ،انقالب اسالمي ،اندونزي ،چچن و غيره 7 ،مورد.
-14اقتصاد خانواده ،مجله خانواده 5 ،قسمت ،تهران.1364 ،
-15مسائل محيط زیست انسان ،روزنامه جمهوری اسالمي 8 ،قسمت ،تهران .1363
-16بيرجندال محور توسعة شرق ،روزنامة كيهان 5 ،قسمت ،تهران .1366
-17مأموریتهاي رئيس جمهور آینده(1و ،)2روزنامة اطالعات  18و  25ديماه .1375
-18موانع و استراتژیهاي توسعه جنوب خراسانال  4قسمت ،دو هفتة نامه پيام شرق ،شماره  1و  ، 4سال .1376
-19نقدي بر آموزش جغرافيا در ایران ،روزنامه كيهان ،تهران.1364 ،
-20قابليتهاي ژئوپليتيکي ایران ،روزنامه اطالعات ،تهران .1371/2/1
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-21آراء ابن خلدون در زمينة آثار عوامل جغرافيالائي 2 ،قسـمت (بنقـل از مجلـه مـدرس شـماره  ،)1375 ،1روزنامـه اطالعـات 8/25 ،و 1
.1376/9/
-22عوامل ژئوپليتيك و اهميت استراتژیك ایران ،مجلة شاهد ،شمارة  ،195فروردين .1369
-23ارزیابي اثربخشي پارادیم گفتگوي تمدنها در روابط بينالملل ،مجله گزارش گفتگو،سال اول ،شماره  ،14آبان .1380
-24چالشهاي ژئوپليتيکي گفتگوي تمدنها ،مجله گزارش گفتگو (مركز بينالمللي گفتگوی تمدنها) ،شماره ،21بهمن .1380
-25بررسي و تحليل نظري برخورد تمدنها ،مجله تربيت ،وزارت آموزش و پرورش ،شماره ،12آبان .1379
-26موقعيت فرهنگي– اجتماعي الهور ،مجله چشم انداز ،شماره  6تهران .1376
-27بررسي عامليت ژئوپليتيك بر ساختار اردوي ملّي (ارتش ملّي) ،فصلنامه توسعه افغانستان ،تهران ،شماره  ،4زمستان .1381
-28تحليل ژئوپليتيکي شکلگيري نظام سياسي ،فصلنامه توسعه افغانستان ،تهران ،سال دهم ،شماره  ،6بهار 01382
نکته :كل مقاالت چاپ شده در ماهنامة پاسدار اسالم از سال 1363تا اسفند  1378مجموعاً  121مورد ميباشد.

 -22عضویت در كميتهها و شوراهاي علمي و دانشگاهي
-1عضو كميته برنامهريزی آموزشي جغرافيا ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي.)1370-72( ،
-2عضو و مسئول كميته پژوهشي جغرافيا ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي.)1367-72( ،
-3عضو كميته تدوين كتب درسي رشتة جغرافيا در دانشگاهها ،سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي دانشگاهها (سمت) ،سال .1368-72
-4عضو كميته برنامهريزی و شورايعالي تحقيقات كميتة امداد امامخميني (ره) ،تهران ،از سال  1369تا .1377
-5عضو شورای دانشگاه تربيت مدرس  ،1370-71و نيز از سال  1380تا .1383
-6عضو شورای پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.1370-72 ،
-7عضو شورای بخش جغرافيا و سنجش از راه دور ،دانشگاه تربيت مدرس ،از سال  1375تا .1377
-8عضو كميتة تحصيالت تکميلي و شورای آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم انساني  1375تا .1384
-9عضو شورای تحقيقات مركز رسانهای صدا و سيمای ج .ا .ايران.1376-77 ،
-10رئيس كميسيون تخصصي علوم انساني هيأت مميزة دانشگاه تربيت مدرس ،از سال  1377تا .1384
-11عضو هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس ،از سال  1379تا .1384
-12عضو هيات مميزه دانشگاه عالي دفاع ملي ،از سال .1388
-13عضو كميسيون علوم انساني هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس ،از  23مهر  1387تا .1388
-14رئيس كميسيون برنامه ريزی جغرافيای سياسي ،از سال  1387تا .1395
-15عضو كارگروه بررسي صالحيت هيات علمي علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس 1388 ،و .1400
 -16عضو كمِسيون تحقيق و توسعه شهرداری تهران ،از سال  1387تا .1389
-17عضو شورای قطب جغرافيای سياسي در دانشگاه تربيت مدرس ،از سال  1392تا .1396
-18عضو گروه جغرافيای سازمان مطالعه و تدوين " سمت " ،از سال .1393
-19عضو كميته سياستگذاری كالن شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انساني و هنر ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،سال .1395
-20عضو هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس ،از  1395تا 1399
-21رئيس كميسيون تخصصي علوم انساني هيأت مميزة دانشگاه تربيت مدرس ،از سال  1395تا كنون.
-22عضو كارگروه برنامه ريزی و گسترش علوم جغرافيايي در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،از سال  1398تا كنون.
-23عضو شورای پژوهشي مركز مطالعات آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس ،از سال .1398
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 -23خدمات علمي و فرهنگي:
-1معاون پژوهشي دانشکدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس ،سال .1370-72
-2مشاور پژوهشي رئيس دانشگاه تربيت مدرس ،سال .1370-71
-3مدير گروه جغرافيا در دانشگاه تربيت مدرس ،سال  1375تا .1377
-4عضو كميته ترفيع و ارتقاء دانشکدة علوم انساني ،سال .1371-72
-5دبير سمينار جغرافيائي جهان بيني سياست و محيط ،سمت و دانشگاه تربيت مدرس ،سال .1371
-6دبير سمينار بررسي تحليلي مهاجرتهای روستائي در ايران ،دانشگاه تربيت مدرس ،سال .1365
-7دبير سمينار مسائل و تنگناهای پژوهشي جغرافيا در كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،سال .1370
-8دبير سمينار ماهيت و قلمرو علم جغرافيا ،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها" ،سمت" سال .1369
-9دبير همايش بينالمللي روابط فرهنگيـ تمدني ايران و آفريقا ،دانشگاه تربيت مدرس ارديبهشت.1380 ،
-10بنيانگذار و دبير گردهمائيهای فارغالتحصيالن دانشگاه تربيت مدرس (سه گردهمايي) ،سالهای  70و  69و .1368
 -11مسؤل كار گروه طرحها و تحقيقات بخش نظاميـ امنيتيـ شورايعالي پژوهشهای علمي كشور ،سال .1371-72
 -12مسؤل كميتة آموزش كنگره مسائل فرهنگي آسيای ميانه ،يونسکو ،آذر سال .1371
 -13عضو هيأت داوران كنفرانس برنامهريزی و توسعه (سازمان برنامه و بودجه) ،سال .1371
 -14عضو هيأت داوران كتاب سال جغرافيا ،سال .1371
 -15عضو هيأت داوران جشنوارة خوارزمي (علوم انساني) ،سال .1371
 -16عضو كار گروه برنامهريزی بخش تحقيقات برنامة دوم توسعه ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،سال .1371
 -17ب نيانگذار ،سردبير و عضو تحريرية فصلنامة ايرانشناسي ،اردو و انگليسي ،نمايندگي فرهنگي ج .ا .ايران در الهور پاكستان ،سال .1373
 -18داور طرحهای جشنوارة خوارزمي در سال  1382و .1383
 -19دبير كنفرانس علمي بررسي افکار و انديشههای امام خميني (ره) ،خانة فرهنگ ج .ا .ايران ـ الهور پاكستان ،سال .1373
 -20عضو هيأت تحريريه ماهنامة پاسداراسالمـ قم ،دفتر تبليغات اسالمي ،سال .1366-71
 -21دريافت لوح يادبود دومين جشنواره مطبوعات كشور.
 -22صاحب امتياز و مدير مسؤل نشرية دو هفته نامه پيام شرق (محليـ خراسان) ،سال  ( ،1376به درخواست من پروانه آن لغو شده است).
 -23دبير همايش تحوالت ژئوپليتيکي آفريقا در آغاز هزاره جديد ،دانشگاه تربيت مدرس ،آذرماه .1383
 -24رئيس كميته تخصصي علوم انساني چهارمين و پنجمين جشنواره جوان خوارزمي (.)1381،1382
-25بنيانگذار مركز مطالعات آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس ( سال  1378ه .ش).
 -26تأسيس انجمن ژئوپليتيك ايران با همکاری تعدادی از اساتيد برجسته جغرافيای سياسي ايران (سال .)1381
 -27تاسيس فصلنامه بين المللي ژئوپليتيك وابسته به انجمن ژئوپليتيك ايران با همکاری تعدادی از اساتيد جغرافيای سياسي(سال .)1382
 -24مدیریتهاي اجرائي:
 -1دبير و رئيس دبيرستان دولتآباد ،بخش زاوه در شهرستان تربت حيدريه ،سال .1358-59
 -2فرماندار (شهرستانهای بجنورد و تربت حيدريه) ،سال .1359-62
 -3معاون سياسي و اداری و سرپرست موقت استانداری ايالم ،سال .1362-3
 -4مشاور معاون نيروی انساني وزارت آموزش و پرورش ،سال.1363-64
 -5مدير كل آموزش ضمن خدمت و مشاور وزير آموزش و پرورش ،سال .1365-67
 -6معاون پژوهشي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).1369-72 ،
 -7وابسته فرهنگي و رئيس خانة فرهنگ جمهوری اسالمي ايرانـ الهور پاكستان ،سال .1372-75
 -8مشاور برنامهريزی و پژوهشي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،سال .1375-76
 -9مدير كل فرهنگي آسيا و اقيانوسيه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،سال  1377تا .1379
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-10رئيس مركز مطالعات آفريقا ،دانشگاه تربيت مدرس ،از سال  1379تا .1383
-11مشاور شهردار تهران در امور مديريت راهبردی ،سال .1387
-12سرپرست كميته برنامه ريزی علوم جغرافيايي در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،از سال 1386تا .1395
 -13رييس انجمن ژئوپليتيك ايران (.)1391-1389
 -14موسس و مدير قطب علمي جغرافيای سياسي در دانشگاه تربيت مدرس ،سال .1391
-15موسس و مدير گروه جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس ،از سال  1393تا كنون.
 -25بازدید از كشورهاي خارجي:
-1ژاپن ،در سال ( 1364مأموريت اداری از وزارت آموزش و پرورش).
-2سوريه (دو بار) ،در سالهای  1366و  (1381برای زيارت )
-3امارات متحدة عربي (دو بار) ،در سالهای  1369تا ( 1381فرصت مطالعاتي از طرف دانشگاه تربيت مدرس ،مأموريت اداری).
-4پاكستان (چهار بار) ،در سالهای  1369و  1372و  1376و ( 1378فرصت مطالعاتي از طرف دانشگاه تربيت مدرس ،مأموريـت اداری بـه عنـوان
وابستة فرهنگي ج.ا.ايران در الهور ،شركت در سمپوزيم فرهنگي كشورهای .)D8
-5هند (پنج بار) ،در سالهای 1372تا ( 1382سه بار برای شركت در كنفرانس علمي ،يکبار سفر شخصي ،يك بار مأموريت اداری).
-6تركمنستان (پنج بار) ،در سالهای  1372تا ( 1381دو بار سفر علمي همراه با دانشجويان رشـته جغرافيـا ،يکبـار سفرشخصـي ،يکبـار مأموريـت
اداری ،و يکبار ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي).
-7عربستان سعودی (سه بار) ،در سال ( 1374زيارت واجب خانه خدا) 1378 ،و (1390حج عمره).
-8آذربايجان (سه بار) ،در سالهای ( 1376،1377،1379دو بار مأموريت اداری ،يکبار سفر علمي با دانشجويان جغرافيا به نخجوان).
-9گرجستانـ ارمنستان ،در سال ( 1377مأموريت اداری برای بازديد از مؤسسات فرهنگي و علمي).
-10تركيه (چهار بار) ،در سال 1377و  1376و  1387و ( 1390مأموريت اداری برای بازديد از مؤسسات فرهنگـي و علمـي  ،سـفر شخصـي ،ارائـه
مقاله در كنگره حکومتهای محلي اوراسيا در استانبول).
-11تاجيکستان در اسفند ( ،1377مأموريت اداری برای بازديد از مؤسسات فرهنگي و علمي).
-12ازبکستان ،قزاقستان و قرقيزستان در تابستان ( ،1378مأموريت اداری برای بازديد از مؤسسات فرهنگي و علمي).
-13كره جنوبي ،در سال ( 1379برای شركت در بيست و نهمين كنگره جغرافيدانان جهان و ارائه مقاله).
-14مالزی ،در سال  1379برای ترانزيت سفر و نيز بازديد از كواالالمپور و پوتراجايا به عنوان پايتخت جديد مالزی.
-15كنيا ،در سال  1379بهمراه وزير امور خارجه ج .ا .ايران و بازديد از دانشگاه نايروبي.
-16قبرس ،در سال  1380سفر شخصي با تور .
-17آفريقای جنوبي (دو بار) ،در سال  1380برای ارائه مقاله در كنفرانس علمي دانشـگاه پرتوريـا ،و در سـال  1381بـرای ارائـه مقالـه در كنگـره
اتحاديه بينالمللي جغرافيا ) (IGUدر دوربان.
-18آلمان (نه بار) ،در سالهای  1381تا 1395برای ارائه مقاله در اولين كنگره جهاني مطالعات خاورميانه در دانشگاه گوتنبرگ ،عضو كميته علمـي
و نيز ارائه مقاله درسمپوزيوم بين المللي در دانشگاه فرانکفـورت ،كنفـرانس بـين المللـي IGUدر دانشـگاه گريسـفوالد ،دوره فرصـت مطالعـاتي در
دانشگاه گوتنبرگ ،كنفرانس بين المللي جامعه شناسي اديان در دانشگاه اليپزيگ ،كنفرانس  DAVOدر دانشگاه ارفورت ،فرصت مطالعـاتي دوم در
دانشگاه گوتنبرگ ،ترانزيت سفر.
-19انگلستان  -لندن (دو بار) ،در سالهای  1381و  1384برای ارائه مقاله در سمپوزيم مرزهای ايران ،و نيز كنفرانس بين المللي.RGS & IBG
-20اوكراين – كيف ،در سال  ،1382سفر شخصي با تور .
-21فرانسه – پاريس ،نانسي و مارسي (هفت بار) ،از سال  1384تا  1398برای فرصت مطالعاتي ،سفر شخصي و ديدن فرزند ،شركت در كنفـرانس
علمي ) ،(ISSRفرصت مطالعاتي دوم برای بررسي تاريخ جغرافيای سياسي ،شـركت در نشسـت مشـترک " گـروه گفتگـوی ژئوپليتيـك ايرانـي-
فرانسوی".
-22لوكزامبورگ ،در سال  1385برای سفر شخصي در خالل فرصت مطالعاتي.
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-23روماني (دو بار) ،در سال  1386برای ارائه مقاله در سمپوزيوم علمي و نيز امضا تفاهم همکاريهای دوجانبه بين انجمن های ژئوپليتيك ايـران و
روماني.
-24تايلند (دو بار) ،در سال  1389و  1390با تور و شركت در كنفرانس علمي.
-25اســپانيا (دو بــار) ،بارســلونا و مادريــد ،در ســال 1389و  1393بــرای ســفر شخصــي و ارائــه مقالــه در كنگــره جهــاني مطالعــات خاورميان ـه
(.)WOCMES
-26ايتاليا ،در سال  1390برای بازديد از شهر رم و واتيکان.
-27هلند و بلژيك ،آمستردام و الهه و بروكسل در سال  ،1392سفر شخصي.
-28بلغارستان ،وارنا در سال  ،1393سفر شخصي با تور.
-29لهستان ،در سال  ،1394سفر شخصي برای بازديد از ورشو.
 -30سوئيس ،ژنو ،لوزان و زوريخ در سال  ،1395سفر شخصي.
 -31يونان – آتن (سه بار) ،از سال  1395تا  1398برای ارائه مقاله در كنفرانسهای بين المللي موسسه آتينر.
----------------------------------------------------------------------------------------------پایان رزومه دكتر محمدرضا حافظ نيا ،به زبان فارسي تا تاریخ  12فروردین  1401ه .ش – .تهران.
-----------------------------------------------------------------------
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