* باسمه تعالي *

بیوگرافي دكتر محمدرضا حافظنیا)(C.V.
( تا تاریخ )1315/11/1

 -1مشخصات
 -1نام

 :محمدرضا

 -2نام خانوادگي

 :حافظنيا

 -3تاريخ تولد

 1331/6/11 :هـ ش

 -1مليت و تابعيت  :ايراني
 -5وضعيت تأهل  :متأهل ( 1فرزند)
 -6شغل كنوني

 :استاد تمام پايه  ، 31و مدير گروه جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس،

 -7تخصص

 :جغرافيای سياسي و ژئوپليتيك

 -8آدرس  :تهران ـ خيابان جالل آل احمد ـ دانشگاه تربيت مدرس ـگروه جغرافيای سياسي
ـ صندوق پستي شخصي 11115/173 :
-9تلفن و نمابر -221-82883685 :نمابر 221-88222217
 -12ايميلe-mail: hafezn_m@modares.ac.ir, mhafeznia2006@yahoo.com :
 -11وب سايت www.hafeznia.ir / - www.modares.ac.ir/hum/hafezn_m/:

 -2مدارك تحصیلي
 -1كارشناسي در رشته جغرافيای طبيعي از دانشگاه تربيت معلم ،تهران ـ سال 1356
 -2كارشناسي ارشد در 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

 -3عنوان رسالة دكتري
 -نقش استراتژيك تنگة هرمز

 -4مدارج شغلي
 -1دبير در دبيرستان از سال 1358
 -2مربي دانشگاه از سال 1367
 -3استاديار دانشگاه از سال 1372
 -1دانشيار دانشگاه از سال 1378
 -5استاد تمام دانشگاه از سال 1382

 -5موقعیتهاي برجسته دانشگاهي
 -1اولين دانشجوی دورههای دكتری دانشگاه تربيت مدرس در كنکور سال  1366ه.ش؛
 -2اولين فارغ التحصيل دكتری جغرافيای سياسي در ايران؛
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 -3اولين فارغ التحصيل دورههای دكتری دانشگاه تربيت مدرس در سال  1369ه.ش؛
توضیح :دانشگاه تربيت مدرس پيشگام راهاندازی دوره های دكتری Ph.Dدر رشتههای علمي در ايران ،از سال  1366ه .ش بوده است.
 -1استاد تمام بر اساس آيين نامه ارتقاء اساتيد دانشگاهها؛
 -5عضويت در هيئت مميزه دانشگاه (عضو هيئت مميزه دانشگاه از سال  1379تا  1381و سال )1395؛
 -6رئيس و عضو كميسيون علوم انساني هيئت مميزه دانشگاه تربيت مدرس (از سال 1377تا سال )1381؛
 -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 ( 1385-1381با لوح تقدير از رئيس جمهوری)؛
 -12رتبه 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 1391؛
 -12مدير قطب علمي جغرافيای سياسي از سال .1391

 -6سردبیري و عضویت در تحریریة فصلنامههاي علمي -پژوهشي
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سردبير و عضو هيئت تحريرية فصلنامة بينالمللي ژئوپليتيك (انجمن ژئوپليتيك ايران)؛

-2

عضو هيئت تحريريه فصلنامه برنامهريزی و آمايش فضا (دانشگاه تربيت مدرس)؛

-3

عضو هيئت تحريرية فصلنامة مطالعات ملّي (موسسه مطالعات ملّي)؛

-1

عضو هيئت تحريرية فصلنامة پژوهشهای جغرافيای انساني (دانشگاه تهران)؛

-5

عضو هيئت تحريرية فصلنامة تحقيقات جغرافيائي (مشهد)؛

-6

عضو هيئت تحريريه فصلنامه بين الملليJournal of Applied Sciences؛

-7

عضو هيئت تحريريه فصلنامه ( Geopoliticaانجمن ژئوپليتيك روماني)؛

-8

عضو هيئت تحريريه فصلنامه The International Journal of Humanities؛

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

 -8كتابهاي منتشر شده
 -1اوضاع كلي جهان اسالم ،دفتر آموزش ضمن خدمت ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران.1365 ،
 -2خلیج فارس و نقش استراتژیك تنگة هرمز ،انتشارات «سمت» ،تهران ( ،1371چاپ يازدهم در سال .)1391
3- An Introduction to the Research Methodology in Humanities, Gora Publisher Lahore, 1996.
4- The Theory of Asian unity, Gora Publisher, Lahore 1996.
 -5مقدمهاي بر روش تحقیق در علوم انساني ،انتشارات «سمت» ،تهران( ،1377 ،چاپ بيست و يکم در سال .)1391
 -6مباني مطالعات سیاسي و اجتماعي (در دو جلد  1و  ،)2سازمان مدارس و حوزههای علميه خارج از كشور ،قم.1379 ،
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 -7وضعیت ژئوپلیتیك پنجاب ،انتشارات بينالمللي الهدی ،تهران.1379 ،
 -8اندیشههاي ژئوپلیتیك در قرن بیستم( ،ترجمه با همکاری :هاشم نصيری) ،دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي ،تهران.1379 ،
 -9جغرافیاي سیاسي ایران ،انتشارات «سمت» ،تهران( ،1381 ،چاپ هفتم در سال.)1393
 -12افقهاي جدید در جغرافیاي سیاسي( ،با همکاری دكتر مرادكاويانيراد) ،سمت ،تهران( ،1383 ،چاپ پنجم در سال .)1393
 -11اصول و مفاهیم ژئوپلیتیك ،پژوهشکده اميركبير (انتشارات پاپلي) ،مشهد( ،1385 ،چاپ سوم در سال .)1392
 -12قدرت و منافع ملي ،نشر انتخاب ،تهران( ،1386 ،چاپ سوم در سال .)1389
 -13سیاست و فضا (با همکاری :دكتر زهرا احمدیپور و مصطفي قادری حاجت) ،پژوهشکده اميركبير ،مشهد.1389 ،
 -11جغرافیاي سیاسي( ،ترجمه با همکاری :دكتر عطااله عبدی ،دكتر حسين ربيعي و دكتر عباس احمدی ) ،تهران .نشر انتخاب.1389 .
 -15جغرافیاي سیاسي فضاي مجازي ،انتشارات «سمت» ،تهران( 1392 ،چاپ دوم در سال .)1393
 -16خاطرات محمدرضا حافظ نیا( ،به كوشش حميد قزويني) ،انتشارات سوره مهر ،تهران.1392 ،
 -17خلیج فارس و نقش استراتژیك تنگه هرمز (ويراست دوم با همکاری :دكتر حسين ربيعي) ،انتشارات سمت ،تهران.1391 ،
 -18فناوري اطالعات و دموكراسي مستقیم( ،با همکاری :رضا مالحسيني اردكاني) ،انتشارات زيتون سبز ،تهران.1392 ،
 -19بررسي بازتابهاي انسداد احتمالي تنگه هرمز( ،با همکاری :ميثم ميرزايي تبار) ،انتشارات جهاد دانشگاهي ،تهران.1392 ،
 -22مطالعات منطقهاي خلیج فارس( ،با همکاری :دكتر حسين ربيعي) ،انتشارات سمت ،تهران.1392 ،
 -21مرزها و جهاني شدن( ،با همکاری :دكتر محسن جان پرور) ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.1392 ،
 -22فلسفه جغرافیاي سیاسي( ،با همکاری :دكتر مراد كاوياني راد) ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.1393 ،
 -23رقابت قدرت ها در آسیاي مركزي پس از جنگ سرد( ،با همکاری مهدی كريمي) ،انتشارات دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتـش جمهـوری
اسالمي ايران ،تهران.1393 ،
 -21مقاله "تبیین فلسفه علم جغرافیا" در كتاب جستارهایي در فلسفه جغرافیا ،انتشارت انجمن ژئوپليتيك ايران ،تهران.1393 ،

 -1دروس تدریس شده
 -1مباني جغرافيای سياسي (دورة كارشناسي)؛
 -2روش تحقيق در جغرافيای سياسي (دوره كارشناسي ارشد)؛
 -3جمعيت و توسعه (دورة كارشناسي ارشد)؛
 -1نظريهها و مفاهيم ژئوپليتيك (دورة كارشناسي ارشد)؛
 -5نظريههای جغرافيای سياسي (دورة كارشناسي ارشد)؛
 -6جغرافيای سياسي جهان اسالم (دورة كارشناسي ارشد)،
 -7جغرافيای سياسي ايران (دورة كارشناسي ارشد)؛
 -8دولت محلي و سازمان سياسي فضا (دورة دكتری)؛
 -9جغرافيای سياسي درياها (دورة دكتری)؛
 -12مناطق ژئوپليتيکي پيرامون ايران (دورة دكتری)؛
 -11جغرافيا و استراتژی ملي (دوره كارشناسي ارشد)؛
 -12جغرافيای سياسي فضای مجازی(دوره كارشناسي ارشد)؛
 -13روش شناسي پژوهش علمي در جغرافيای سياسي (دوره دكتری)؛
 -11فلسفه و سير انديشه در جغرافيای سياسي (دوره دكتری)؛
 -15مناطق ژئوپليتيکي جنوب ايران ،خليج فارس و دريای عمان (دوره دكتری)؛
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 -11دورههاي آموزشي كوتاه مدت
 -1دورة مديريت عمومي

در سال 1365

 -2دورة كامپيوتر

" " 1366

 -3دورة مديريت آموزشي (پيشرفته)

" " 1367

 -1دورة روش تحقيق (تحت نظر كالج كلمبو) " " 1367
 -5دوره زبان انگليسي در پاكستان

" " 1631

 -6تقويت مهارتهای آموزشي

" " 1381

 -7تقويت مهارتهای پژوهشي

" " 1381

 -8فرصت مطالعاتي (در فرانسه و آلمان)

" " 1385

 -9فرصت مطالعاتي (در آلمان و فرانسه)

" " 1392

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

در سال 1372-72

 -2جايگاه فارغالتحصيالن جغرافيا در نظام استخدامي ايران

" " 1371

 -3وضعيت تجارت خارجي ايران بين سالهای 1355-1365

"

" 1367

 -1ابن 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
"

 -12تاريخ جغرافيای سياسي

" 1631

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

 33مورد

 -2راهنمايي كارشناسي ارشد

 19مورد

 -3مشاوره دكتری

 21مورد

 -1مشاوره كارشناسي ارشد

 27مورد

 -13عناوین رسالههاي دكتري()Ph.Dراهنمایي شده
 -1بررسي تحلیلي سیر تكوین نهادهاي محلي در ایران ،سال (،1382دانشجو :محمدباقر قاليباف).
 -2تحلیل ژئوپلیتیكي سیاست خارجي ایران در منطقه قفقاز ،سال (،1382دانشجو :محمد حسين افشردی).
 -3موانع همگرابي بین ایران و آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملّي ایران ،سال (،1381دانشجو :عباس مهری).
 -1بررسي تحوالت ژئوپلیتیكي دهة پایاني قرن بیستم و تأثیر آن بر ایران ،سال (،1381دانشجو :محمد حيدری).
 -5الگویابي نظام قدرت در آفریقا ،سال (،1383دانشجو :هادی اعظمي).
-6

بررسي تأثیر ژئوپلیتیك پاكستان بر ایران ،سال ( ،1382دانشجو :محمد بيگلری).
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 -7بررسي و تحلیل نقش بسیج در برقراري امنیت داخلي ،سال ( ،1383دانشجو :محسن آرياپور).
 -8تحلیل ژئوپلیتیكي مناسبات ایران وآفریقاي جنوبي ،سال ( ،1381دانشجو:سيد علي شريفي ساداتي).
 -9تقسیمات كشوري و تعامل قومیتها در راستاي امنیت ملي ،سال ( ،1381دانشجو :محمد قصری).
 -12ارزیابي عوامل و متغیرهاي موثر بر قدرت ملي و طراحي مدل سنجش قدرت ملي كشورها ،سال ( ،1385دانشجو :سيد هـادی
زرقاني).
 -11جهاني شدن و تأثیر آن بر عالبق ملي ،مورد :دانشجویان دانشگاههاي تهران ،سال ( ،1385دانشجو :مراد كاويانيراد).
 -12نقش عوامل ژئوپلیتیك در تدوین راهبرد دفاعي ،مورد :ايران نسبت به عراق ،سال (،1386دانشجو :غالمعلي رشيد).
 -13الگوي مطلوب نظام شهري افغانستان ،سال ( ،1387دانشجو :حسن عبدالهي از افغانستان).
 -11تاثیر نفوذ نظامي آمریكا در حوزه خزر ،سال ( ،1387دانشجو :محمد عرب سرهنگي).
 -15عالیق ژئوپلیتیك و راهبرد ملي ،مورد :ایران نسبت بهه آسهیاي مركهزي ،سـال ( ،1387دانشـجو :سـيد محمـود رضـا شـمس
دولتآبادی).

 -16مذهب و گسترش حوزه نفوذ؛ مورد :ایران و مذهب شیعه ،سال ( ،1388دانشجو :سيد عباس احمدی).
 -17طراحي الگوي نظري آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل ،سال ( ،1388دانشجو :غالمرضا جاللي).
 -18بررسي سیاست هاي قومي در كشورهاي چندقومي و ارائه الگوي بهینه ،مورد :آذربایجان و كردسهتان ایهران ،سـال ،1389
(دانشجو :عطااله عبدی).
 -19تدوین الگوي مكانیابي نیروگاههاي حرارتي كشور به منظور كاهش تهدیدات ،سال ( ،1389دانشجو :سعيد شکریپور).
 -22آسیبشناسي دولت محلي -مطالعه موردي :شوراهای اسالمي كالن شهرهای ايران( ،1389 ،دانشجو :هادی ويسي).
 -21نقش مكانها و فضاهاي كوچك جغرافیایي در سیاستهاي جهاني ،مورد :شرق مدیترانه ،سال ( ،1392دانشجو :لينه بالغـي از
لبنان).
 -22تبیین مدیریت سیاسي فضا در سیستمهاي بسیط متمركز ،مورد :ایران ،سال ( ،1392دانشجو :ابراهيم رومينا).
 -23الگویابي رقابت ژئوپلیتیكي در سازمانهاي منطقهاي ،مورد :اكو ،سال ( ،1392دانشجو :حسين مختاری هشي).
 -21تبیین نظري مفهوم مناطق استراتژیك ،سال ( ،1391دانشجو :احسان لشکری).
 -25تبیین شكل گیري شهرهاي جهاني با تاكید بر پیشنهاد راهبرد جهان شهر شهدن تههران ،سـال ( ،1391دانشـجو :مرتضـي
قورچي).
 -26طراحي الگوي یكپارچه تقسیمات سیاسي -اداري فضاي شهري (مطالعه موردي :شهر تهران) ،سـال ( ،1391دانشـجو :علـي
محمدپور -راهنمای دوم).
 -27تبیین توزیع فضایي قدرت در نظامهاي سیاسي بسیط (مورد :ایران) ،سال ( ،1392دانشجو :مريم اميدی -راهنمای دوم).
 -28الگویابي شخصیت سیاسي فضاهاي حائل( ،مورد :ایران) ،سال ( ،1392دانشجو :سيروس احمدی نوحداني).
 -29الگویابي سرچشمههاي ژئوپلیتیكي تنش در روابط كشورها ( ،مورد :آسیاي جنوب غربي) ،سال ( ،1392دانشجو :ريباز قربـاني
نژاد).
 -32طراحي الگوي سنجش عدالت فضایي در كشورها ،مطالعه موردي :ایران ،سال ( ،1393دانشجو :مصطفي قادری حاجت).
 -31تبیین رابطه موقعیت دریایي كشورها با سطح توسعه ،سال ( ،1391دانشجو رضا الهوردیزاده).
 -32تبیین عوامل جغرافیایي مؤثر در استقرار رژیم حقوقي دریاهاي بسته ،مورد :دریاي خزر ،سال ( ،1391حسن پيردشتي).
 -33تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیك در سیاست خارجي ،مورد :سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران در قبال غرب (امریكا و
اروپا) ،سال ( ،1315اسماعیل پارسایي).
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 -14عناوین رسالههاي دكتري( )Ph.Dمشاوره شده
 -1نقش نفت بر سیاست در ایران ،سال ( ،1371دانشجو :محمدباقر حشمت زاده).
 -2نقش نواحي بحراني در جهتگیري استراتژي ملّيه مورد :كردستان،سال ( ،1377دانشجو :حميدرضا محمدی).
 -3تحلیل جغرافیاي امنیتي تهران ،سال ( ،1382دانشجو :سيد يحيي صفوی همامي).
 -1نقش هیدروژئوپلیتیكي ایرانه مورد :غرب و جنوبغربایران ،سال ( ،1382دانشجو :محمد اخباری).
 -5تحلیل نقش و جایگاه سازمانهاي عمران منطقهايه مورد :سیستان ،سال ( ،1381دانشجو :علي حاجي نژاد).
 -6تحلیل خأل استراتژي ژئوپلیتیكي در مثلث ایران ،افغانستان و پاكستان ،سال ( ،1382دانشجو :مرجان بديعي ازنداهي).
 -7تحلیل عوامل ژئوپلیتیك افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملي ایران ،سال ( ،1382دانشجو :مجتبي شربتي).
 -8تحلیل نقش جنسیت و مكان در تفاوت دسترسي به فرصتها ،مورد :تهران ،سال ( ،1382دانشجو :فروزنده پايدار).
 -9تاثیر نوسازي شهري بر ایجاد حّس المكانيه مورد :تهران ،سال ( ،1382دانشجو :جالل تبريزی).
 -12ارزیابي وتحلیل نقش تعاونيهاي مسكن ،سال ( ،1382دانشجو :اصغر شکرگزار چوری).
 -11تحلیل ژئوپلیتیكي مرزهاي ایران و عراق به منظور تدوین الگوي استراتژیكي براي گسترش روابط دو كشور ،سـال ،1383
(دانشجو :غالمحسين نوده فراهاني).
 -12ساختار ژئواستراتژیك دیپلماسي ایاالت متحده آمریكا با تأكید بر خاورمیانه و ایران ،سال ( ،1381دانشجو :يارمحمد بای).
 -13ارزیابي پروژه شهر سالم و ارائه الگوي بهینه ،مورد :شهر ري ،سال ( ،1385دانشجو :رودابه فرهادی).
 -11نقش قدرت منطقهاي در حل و فصل منازعات سرزمیني ،مورد :خلیجفارس در دههه  ،1171سـال ( ،1388دانشـجو :حسـين
ربيعي).
 -15تبیین الگوي روابط در مناطق ژئوپلیتیكي ،مطالعه موردي :شبه قاره هند ،سال ( ،1392دانشجو :رضا حسين پورپويان).
 -16الگویابي بحرانهاي ژئوپلیتیكي ،مورد :قره باغ در قفقاز ،سال ( ،1391دانشجو :علي ولي قلي زاده).
 -17تبیین تاثیر الگوي دوگانه مدیریت سیاسي فضا بر كاركرد شهر تهران ،سال  ( ،1392دانشجو :كاظم ذوقي باراني).
 -18الگویابي سازماندهي سیاسي فضا در ساختارهاي بسیط با تاكید بر ایران ،سال  ( ،1392دانشجو :يحيي ميرشکاران).
 -19تاثیر ژئوپلیتیك انرژي بر شكل گیري ترتیبات امنیت منطقهاي ،مورد :منطقه خلیج فارس از دهه  1171تها كنهون ،سـال
 ( ،1392دانشجو :برات فرجي ).
 -22تبیین فرایند تصویرسازي ژئوپلیتیكي؛ نمونه موردي :تصویرسازي ژئوپلیتیكي ایاالت متحده از كشهورهاي اسهالمي در
دوره پس از جنگ سرد ،سال ( ،1391دانشجو :رضا جنيدی).
 -21طراحي مدل سنجش امنیت مكانهاي توریستي ،سال ( ،1315دانشجو :منصور رحمتي).

 -15عناوین پایاننامههاي كارشناسي ارشد راهنمایي شده
 -1بحران آب و تنشهاي سیاسي و اجتماعيه مورد :گناباد ،سال ( ،1379دانشجو :مهدی نيکبخت).
 -2بررسي عوامل تداوم بحران در افغانستان ،سال ( ،1379دانشجو  :رضا پرواز).
 -3استراتژي آمریكا در دریاي خزر و تأثیر آن بر ایران ،سال( ،1379دانشجو :محمدرضا منتظرين).
 -1بررسي نقش هویت قومي در اتحاد ملّيه مورد :قوم بلوچ ،سال ( ،1382دانشجو :مراد كاوياني راد).
 -5تحلیلكاركرد امنیتي مرز شرقي ایرانه مورد :خراسان ،سال ( ،1382دانشجو :هادی زرقاني).
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رفتار سیاسي قوم تركمن ،سال ( ،1382دانشجو حسن پيردشتي).

 -7زمینههایهمگرایي و واگرایي كشورهاي خلیج فارس ،سال ( ،1382دانشجو :عبدا ...راهاني).
 -8تحلیل ژئوپلیتیكي روابط ایران و تركیه ،سال ( ،1381دانشجو  :رضا كرمي فرد).
 -9بازتاب فضایي تحول كاركرد مرزه مورد :جلفا ،سال ( ،1381دانشجو :حسن رحيمي).
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 -12بررسي نسبت بین محليگرابي و ملّيگرابيه مورد :تبریز ،سال ( ،1381دانشجو :عطااهلل عبدی).
 -11ژئوپلیتیك شیعه در خلیج فارس ،سال ( ،1382دانشجو :سيد محمد علي حسينيتبار).
 -12اهمیت امنیتي و استراتژیكي چابهار براي ایران ،سال ( ،1382دانشجو :معصومه شمشيرپناه).
 -13بررسي تطبیقي بازتابهاي فضابي سیاستهاي جذب توریسم در قبل و بعد از انقالب اسالمي؛ مورد :بابلسر ،سـال ،1382
(دانشجو :عيسي رمضاني).
 -11هیدروپلیتیك هیرمند و تأثیر آن بر روابط سیاسي ایران و افغانستان ،سال ( ،1383دانشجو :جعفر عليزاده).
 -15بازتاب محلّي الگوهاي جهاني؛ مورد :فمنیسم در ایران ،سال ( ،1383دانشجو مريم اميدی).
 -16بررسي تطبیقي اهداف و عملكرد پروانه گذر مرزي؛ مورد :مهرز ایهران و تركمنسهتان ،سـال ( 1383دانشـجو :سـيد عبـاس
احمدی).
 -17معیارهاي مقبولیت حكومت دیني؛ مورد :تهران،سال (،1383دانشجو :حسين ربيعي).
 -18بررسي تطبیقي رابطة بین دسترسي به فرصتهاي سیاسي و توسعة مكاني؛ مهورد :یهزد و كرمهان ،سـال (،1383دانشـجو:
ماشاءاهلل يوسفي هنومرور)
 -19تحلیل ژئوپلیتیكي عدم شكلگیري پیمان امنیت جمعي در منطقه خلیج فارس ،سال ( ،1381دانشجو :عباس معتمد).
 -22الگوي تحوالت گذار سیاسي پس از انقالبات :مورد انقالب اسالمي ،سال ( ،1381دانشجو :ابراهيم رومينا).
 -21سیاستهاي امنیت ملي كشور امارات متحده عربي نسبت به جزایر سهه گانهه در خلهیج فهارس ،سـال ( ،1381دانشـجو:
سيدعبدالجليل رضوی)
 -22تحلیل رفتار سیاسي قوم كرد ،مورد :شمال خراسان ،سال ( ،1386دانشجو :اعظم سرداری).
 -23بررسي تحول مفهوم مرز در دوران معاصر ،سال ( ،1387دانشجو :محسن جانپرور).
 -21تبیین تعارضات ژئوپلیتیكي بین اسالم و غرب ،سال ( ،1387دانشجو :احسان لشکری تفرشي).
 -25بررسي الگوي دوگانه مدیریت سیاسي فضا بر كاركرد مناطق آزاد؛ مورد :كیش ،سال ( ،1387دانشجو :كاظم ذوقي باراني).
 -26بررسي تطبیقي الگوي خودگرداني در كردستان عراق ،سال ( ،1387دانشجو :ريباز قربانينژاد).
 -27بررسي تطبیقي تاثیر ایدئولوژي و سیاست بر توسعه توریسم؛ مورد :كیش و دبي ،سال ( ،1378دانشجو :ناجيه نيسي).
 -28شاخصسازي مولفههاي سیاست و فضا در جغرافیاي سیاسي ،سال (،1388دانشجو :مصطفي قادری حاجت).
 -29قابلیت سنجي فناوري اطالعات ( ) ITدر احیا دموكراسي مستقیم ،سال ( ،1388دانشجو :رضا مالحسيني اردكاني).
 -32سیاست دولت و مناسبتهاي بین قومي؛ مورد :قوم بلوچ و سیستاني ،سال ( ،1388دانشجو :سيد سلمان حسيني).
 -31بررسي رابطه سیستم سیاسي بسیط(تك ساخت) با همبستگي ملي ،سال ( ،1388دانشجو :رضا اللهوردی).
 -32نقش فضاي جغرافیایي در رقابت قدرتها ،مورد :آسیاي مركزي،سال ( ،1389دانشجو :مهدی كريمي سلطاناحمدی).
 -33تبیین رابطه ژئوپلیتیك و اقتصاد ،سال ( ،1389دانشجو :ابوالفضل طهماسبپور).
 -31تحول ناسیونالیسم در پرتو انقالب ایدئولوژیك دیني ،مورد :ایران ،سال ( ،1389دانشجو :بهروز بوجاني).
 -35تبیین بنیادهاي علت وجودي و بقاي كشور؛ مورد :ایران،سال ( ،1389دانشجو :ابوالفضل كاتب كاوندی).
 -36بررسي تبعات انسداد احتمالي تنگه هرمز ،سال ( ،1392دانشجو :ميثم ميرزايي تبار).
 -37تاثیر استفاده از سایتهاي اینترنت بر هویت محلي ،سال ( ،1392دانشجو :كرامت رنجبر).
 -38بررسي بازتابهاي سیاسي – اجتماعي انتقال آب كارون (مورد :اهواز  ،)1383-81سال ( ،1391دانشجو :داريوش بهمئي).
 -39تبیین قلمرو هاي ژئوپلیتیكي ایران ،سال ( ،1392دانشجو :چمران بويه).
 -12بررسي تطبیقي نقش حاشیه و مكان مركزي بر تحوالت سیاسي ،مورد مطالعه :جنبشههاي سیاسهي كشهورهاي عربهي
خاورمیانه ،سال ( ،1392دانشجو :محمدرضا فرجي).
 -11تبیین الگوي امنیت جمعي در سیاست جمهوري اسالمي ایران ،سال ( ،1392دانشجو :ميثم هادیپور).
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 -12بررسي جنبههاي سیاسي پدیده گردو غبار در منطقه جنوبغرب آسیا ،سال ( ،1392دانشجو :احمد طاهری).
 -13تبیین كاركرد سیاسي فراملي شهر قم ،سال ( ،1393دانشجو :علي ساالريه).
 -11سنجش سطح انسجام سازمان همكاري اقتصادي (اكو) بر اساس متغیر اقتصادي  ،2112-2112سال ( ،1393دانشـجو :مختـار
شاهحسيني).
 -15بهررسهي تهاثیهر طایفههگهرایهي بهر الگهوي رأيدههي؛ مهطالعهه مهوردي :شههرستهان نهورآبهاد ممهسنههي ،سـال
( ،1393دانشجو :وحيد صادقي).
 -16بررسي بازتاب هاي الگوي دوگانه مدیریت فضاي جغرافیایي؛ مطالعه موردي منطقه  21شهر تهران و شهرري ،سـال ،1391
(دانشجو :سعيد صادقلو).
 -17بررسي سیر تحول پرچم در ایران،سال ( ،1391دانشجو :محمدصادق شاهعليان).
 -18بررسي معیارهاي مدیریت سیاسي فضا در دوره حكومت پیامبر (اسالم) ،سال ( ،1391دانشجو :عهديه آتشي).
 -19بررسي تأثیر مطالبات ناحیه اي بر كنش سیاسي مطالعه موردي :انتخابات ریاست جمههوري در بلوچسهتان ایهران ،سـال
( ،1391دانشجو :محسن رضايي).

-16عناوین پایاننامههاي مشاوره شده
 -1تحلیل عملكرد فضائيه مكاني شهر بیرجند و تعیین حوزه نفوذ آن ،سال ( ،1371دانشجو :حسينعلي برزگران).
 -2بررسي راههاي توسعه شهرستان بیرجند با تكیه بر موانع اجتماعي آن ،سال ( ،1372دانشجو :سيد حسن قاليباف).
 -3تحلیل ژئوپلیتیكي ناحیه بحراني كردستان ،سال ( ،1373دانشجو :حميدرضا محمدی).
 -1تحلیل الگوي تقسیمات كشوري شمال خراسانه مورد :اسفراین ،سال ( ،1378دانشجو :محمد مهدی هوشيار).
 -5ارزیابي آثار طرحهاي كمیتة امداد امامخمیني در توسعة روستایي ،سال ( ،1379دانشجو :حجت اله شرفي).
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اروندرود و تأثیر آن بر مناسبات ایران و عراق ،سال ( ،1382دانشجو :علي سعادت بخش).

 -7بازگشایي مرزها و تأثیر آن بر مناطق مرزي؛ مورد :باجگیران ،سال ( ،1381دانشجو :علي محمدپورفيلشور).
 -8روند تمركز نظام سیاسي در ایران ،سال ( ،1381دانشجو :علي پاک مهر).
 -9عوامل واگرایي فرهنگي در بلوچستان ایران ،سال ( ،1381دانشجو :مصطفي عبداللهي).
 -12بررسي میزان مشاركت اقوام در مدیریت سیاسي كشور ایران ،سال ( ،1382دانشجو :محمدرضا نعمتي).
 -11نگرشسنجي بازتابهاي سیاسيه اجتماعي انتقال آب كارون ،سال ( ،1383دانشجو :لطف اهلل صفايي).
 -12بررسي چالشهاي جغرافیایي موثر در توسعه روابط ایران و افغانستان ،سال ( ،1381دانشجو :داريوش اميری نيا).
 -13نقش تمایالت قومي در مشاركت سیاسي؛ مورد :استان خوزستان ،سال ( ،1381دانشجو :محمدرضا محمد هيودی).
 -11تفكر ژئواكونومي قرن  21و تآثیر آن بر امنیت ملي ج .ا.ایران؛ مورد انتقال گاز ایران به هند ،سـال ( ،1385دانشـجو :هـادی
ويسي).
 -15تحلیل ژئوپلیتیكي روابط ایران و آمریكا پس از انقالب اسالمي ،سال ( ،1385دانشجو :علي صادقي).
 -16تبیین عوامل موثر در مكانگزیني پایتختها در ایران ،سال ( ،1387دانشجو :علي وليقليزاده).
 -17تاثیر الگوي تقسیمات كشوري بر توسعه فضاي جغرافیایي ،سال( ،1387دانشجو :عزيزاله قنبری).
 -18تاثیر ارتقا سطح سیاسي بر گسترش توریسم ،سال ( ،1387دانشجو :منصور رحمتي).
 -19تحلیل فضائي– امنیتي خطوط انتقال انرژي در ایران ،سال ( ،1387دانشجو :حميد مستجابي سرهنگي).
 -22تحلیل عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسیمات كشوري؛ مورد :استان فارس ،سال ( ،1387دانشجو :قاسم قنبری).
 -21بررسي و تعیین نقش هر یك از استانهاي كشور در قدرت ملي ،سال ( ،1388سيد محمد جواد احمدی).
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 -22ارزیابي نقش شوراي محلي(شوراي اسالمي شهر) در نظام اجرایي كشور؛ نمونه موردي :شوراي اسالمي شهر شیراز ،سـال
( ،1388دانشجو :حشمت كشاورزی).
 -23تحلیل حوزههاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقالب اسالمي ،سال ( ،1389دانشجو :عبدالوهاب خوجملي).
 -21تحلیل ژئوپلیتیكي سیاست خارجي روسیه در رابطه با مسئله هستهاي ایران از سال  2111تا  ،2118سـال ( ،1388دانشـجو:
احمد 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).
 -27تبیین عوامل موثر بر ایفاي نقش قدرت منطقه اي كشورهاي كوچك مقیاس ،مورد مطالعه قطر ،سال ( ،1391دانشـجو :سـارا
دانشفر).

 -17مقاالت علمي چاپ شده در مجالت علمي (داخلي و خارجي)
الف -فارسي:
 -1تفاوتهاي مكاني آموزش و پرورش در شهر تهران ،مجلة اطالعات علمي ،سال سوم ،شماره ،12خرداد ،1367تهران.
 -2بررسي تحوالت اكولوژیكي و زندگي در بخش مركزي شهر تهران ،فصلنامة تحقيقـات جغرافيـايي ،شـمارة ،1سـال دوم،1367 ،
مشهد (مشترک با دكتر عبدالرضا رحماني فضلي).
 -3مؤسسة جغرافیایي جمهوري اسالمي ایران ،مجلة رشدآموزش جغرافيا ،شماره ،22تابستان ،1369تهران.
 -1تنگةهرمز و حقوق بینالملل دریاها ،مجلة رشد آموزش جغرافيا ،شمارههای  1372-29 ،28 ،27و .1371
 -5نگاهي اجمالي به وضعیت جغرافیایي پاكستان ،فصلنامة تحقيقات جغرافيائي ،شماره  ،39سال دهم ،زمستان ،1371مشهد.
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موقعیت اجتماعي و اقتصادي پنجاب در پاكستان ،فصلنامة تحقيقات جغرافيائي ،شماره ،12سال يازدهم ،بهار  ،1375مشهد.

 -7اجتماع تبلیغي در رایوند ،فصلنامة فرهنگ ،شمارة ،23سال ششم ،پائيز ،1375تهران.
 -8آرا ابنخلدون در زمینة آثار عوامل جغرافیایي بر انسان ،فصلنامة مدرس ،شمارة اول زمستان  ،1375دانشـگاه تربيـت مـدرســ
تهران.
 -9قدرت و بسط فرهنگي در شبه قارة هند ،فصلنامة دانشور ،سال پنجم ،شمارة  ،17پائيز  ،1376دانشگاه شاهد ،تهران.
 -12موقعیت سیاسي پنجاب در پاكستان ،مجله نامه فرهنگ ،بهار  ،1378شماره .32
 -11روابط فرهنگي ایران و هند ،قبل ازاسالم ،فصلنامة تحقيقات جغرافيـائي ،شـمارة بهـار و تابسـتان  ،1378سـال  11شـماره  1و،2
مشهدـ همچنين فصلنامه قند پارسي ،شماره  ،13بهار  ،1378مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي ج.ا.ايرانـ دهلينو.
 -12الگوي مناسب نظام بینالملل ،فصلنامة دانشور،دانشگاه شاهد ،سال هفتم ،شمارة  ،25پاييز.1378
 -13تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپلیتیك خزر ،فصلنامة مطالعات آسيای مركزی و قفقـاز ،شـمارة  ،27پـائيز -1378تهـران دفتـر
مطالعات سياسي و بينالمللي.
 -11تعریفي نو از ژئوپلیتیك ،فصلنامه تحقيقات جغرافيائي ،زمستان ،1379سال  ،15شماره 58و  ،59مشهد.
 -15راهبرد توزیع فضایي قدرت سیاسي در ایران از طریق توسهعه نهادههاي محلهي ،فصـلنامه تحقيقـات جغرافيـايي ،سـال،16
تابستان ،1382شماره( ،61مشترک با آقای دكترمحمدباقر قاليباف).
 -16گزارش همایش علمي روابط فرهنگي -تمدني ایران و آفریقا ،فصلنامه مدرس ،دانشگاه تربيت مدرس ،دوره ،5شماره ،2تابسـتان
.1382
 -17نقشژئواستراتژیكایراندرجنگجهانیدوم ،مجلهتاريخروابطخارجي،زمستان ،1382شماره .9
 -18آب و تنشهاي اجتماعي و سیاسي؛ مطالعه موردي :گناباد ،فصـلنامه تحقيقـات جغرافيـايي ،سـال ،17شـماره 2و  ،3تابسـتان و
پاييز( 1381مشترک با آقای مهدی نيکبخت).
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 -19تحلیل ژئوپلیتیك قفقاز ،بستري براي تدوین راهبرد سیاست خهارجي ،فصـلنامه پـژوهشهـای جغرافيـايي ،دانشـگاه تهـران،
سال ،31شماره  ،12بهار( 1381مشترک با آقای دكتر محمدحسين افشردی).
 -22الگوي حاكم بر فرایندپیوستگي و گسستگي سرزمیني در ایران ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيـايي ،دانشـگاه تهـران ،سـال ،35
شماره ( 15مشترک با آقای هادی زرقاني).
 -21رفتار سیاسي قوم تركمن ،فصلنامه دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه اصفهان ،شماره  32و  ،31زمسـتان ( 1381مشـترک بـا
آقای حسن پيردشتي).
 -22نقشآفریني ژئواستراتژیك محور قفقاز-آسیاي مركزي در رقابتهاي جهاني ،فصلنامه مطالعات آسيای مركزی و قفقاز ،دفتـر
مطالعات سياسي و بينالمللي ،شماره  ،12زمستان  (1381با همکاری آقايان :جعفر عليزاده و محمد حيدری).
 -23گزارش بیست و نهمین كنگره بینالمللي جغرافیا ،فصلنامة مدرس علوم انساني ،تهران ،سال ،1شماره ،3پاييز.1379
 -21تحلیل مباني جغرافیایي قدرت ملّي ج.ا.ایران ،فصلنامه علوم جغرافيايي ،تهران ،شماره،1پاييز ( 1382مشترک بـا خـانمهـا دكتـر
زهرا احمدیپور و دكتر مرجان بديعي).
 -25قابلیتهاي میراث فرهنگي تركمنستان در شكلدهي به هویت ملّي ،فصـلنامه مـدرس ،دانشـگاه تربيـت مـدرس ،شـماره ،29
تابستان .1382
 -26بررسي تطبیقي بازتابهاي سیاستهاي گردشگري در قبل و بعد از انقالب اسهالمي؛ مهورد :بابلسهر ،فصـلنامه تحقيقـات
جغرافيايي ،مشهد ،سال  ،18شماره  ،1زمستان ( 1382مشترک با آقای عيسي رمضاني دارابي).
 -27تحلیل كاركردي مرز بینالمللي .مورد :مرز ایران و افغانستان ،فصلنامه مـدرس علـوم انسـاني ،تهـران ،سـال هشـتم ،شـماره ،1
زمستان .1383
 -28ساختار نظام قدرت منطقهاي در آفریقا ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،مشهد ،سال نوزدهم ،شماره  ،1زمستان ( 1383مشترک بـا
آقای دكتر هادی اعظمي).
 -29بررسي نسبت بین احساس محليگرایي و مليگرایي .مورد تبریز ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيايي ،تهران ،سـال  ،37شـماره52
تابستان ( 1381مشترک با آقای عطااهلل عبدی).
 -32تحلیل ظرفیتهاي ژئوپلیتیك جنوب شرق وتاثیر آن بر منافع ملي ایران ،فصـلنامه جغرافيـا و توسـعه ،زاهـدان ،سـال سـوم،
شماره  ( 6مشترک با آقای ابراهيم رومينا).
 -31ژئوپلیتیك :یك بررسي فلسفي ،فصلنامه ژئوپلیتیك ،تهران ،سال اول شماره 1پاييز .1381
 -32تحول روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر ژئوپلیتیك خلیج فارس ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،مشهد ،سـال  22شـماره 2
( )77تابستان ( 1381مشترک با آقای ابراهيم رومينا).
 -33بازتاب فضایي تحول كاركردي مرزجلفا پس از فروپاشي شوروي ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيايي ،تهران ،سال  37شـماره ،53
پاييز ( 1381مشترک با آقای حسن رحيمي).
 -31بررسي سیاستهاي امارات متحده عربي نسبت به جزایر سه گانه جمهوري اسالمي ایران ،فصلنامه سياست دفـاعي ،تهـران،
سال  ،13شماره  ، 51تابستان ( 1381مشترک با آقای سيد عبدالجليل رضوی).
 -35قومیت وسازماندهي سیاسي فضا .مورد شمالغرب ایهران ،فصـلنامه ژئوپليتيـك ،تهـران سـال اول ،شـماره  2زمسـتان 1381
(مشترک با آقايان :دكتر محمد قصری ،دكتر حميد احمدی و دكتر حسين حسيني).
 -36بررسي تطبیقي اهداف و عملكردهاي طرح پروانه گذر مرزي .مورد :مرز ایران و تركمنستان ،فصلنامه تحقيقـات جغرافيـايي،
مشهد ،سال  21شماره  )82( 3تابستان ( 1385مشترک با آقای سيد عباس احمدی).
 -37هیدروپلیتیك هیرمند و تأثیر آن بر روابط سیاسي ایران و افغانستان ،فصلنامه مدرس علوم انساني ،تهـران ،سـال  ، 12شـماره
 ،2تابستان  ( 1385مشترک با آقايان:دكتر پيروز مجتهدزاده و جعفر عليزاده).
 -38طراحي مدل سنجش قدرت ملي كشورها ،فصلنامه ژئوپليتيك ،تهرانسال دوم ،شماره  2تابستان ( 1385مشترک بـا آقايـان :دكتـر
هادی زرقاني ،دكتر عبدالرضا ركنالدين افتخاری و خانم دكتر زهرا احمدیپور).
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 -39تأثیر خودگرداني كردهاي شمال عراق بر كشورهاي همسایه ،فصلنامه تحقيقات جغرافيـايي ،مشـهد ،سـال  ،)83( 21شـماره 1
زمستان .1385
 -12ارزیابي معیارهاي مقبولیت حكومت دیني .مهورد :تهـران ،فصـلنامه مطالعـات ملـي ،تهـران ،سـال  7شـماره  ،1زمسـتان 1385
(مشترک با آقای حسين ربيعي و مهدی طاهر خاني).
 -11نقش هویت قومي در همبستگي ملي .مورد :قوم بلوچ ،اصفهان ،مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان ،سـال بيسـتم ،شـماره 1385 ،1
(مشترک با آقای مراد كاويانيراد).
 -12دولت صفوي و هویت ایراني ،تهران ،فصلنامه مطالعات ملي ،سال هشتم ،شماره ( 1386 ،1مشترک با آقای علي ولي قلي زاده).
 -13تاثیر جهاني شدن بر هویت ملي (مطالعه موردي :دانشجویان دانشگاههاي دولتي شهر تهران) ،تهران :فصـلنامه ژئوپليتيـك.
سال دوم .شماره 3و( ،1385 ،1مشترک با آقايان :دكتر مراد كاوياني راد ،دكتر يداهلل كريميپور و دكتر مهدی طاهرخاني).
 -11بررسي رابطه بین دسترسي به فرصت ریاستجمهوري و توسعه زادگاه ،تهران :فصلنامه مـدرس علـوم انسـاني ،سـال يـازدهم،
شماره يك( ،1386 ،مشترک با دكتر زهرا احمدی پور و ماشاءاله يوسفي هنومرور).
 -15تاثیرات اقتصادي و اجتماعي بازگشایي مرزها ،نمونه موردي :بخش باجگیران در مرز ایران و تركمنستان .تهـران :فصـلنامه
پژوهشهای جغرافيای انساني ،سال چهلم ،شماره ( ،1387 ،3مشترک با دكتر زهرا احمدی پور و علي محمدپور).
 -16الگوي نظري طراحي راهبرد دفاعي مبتني بر عوامل ژئوپلیتیكي .فصلنامه ژئوپليتيك ،سال سوم ،شـماره دوم(،1386 ،مشـترک
با دكتر غالمعلي رشيد ،دكتر اكبر پرهيزكار و دكتر محمد حسين افشردی).
 -17بررسي تطبیقي انجمنهاي محلي با شوراهاي اسالمي (قبل و بعد از انقالب اسالمي ایران)،فصلنامه پژوهشنامه علوم سياسي،
سال دوم ،شماره  ،1386 ،1تهران( ،مشترک با هادی ويسي).
 -18عالئق ژئوپلیتیكي ایران در آسیاي مركزي و فرصتهاي پهیش رو ،فصـلنامه ژئوپليتيك،سـال سـوم ،شـماره  ،1386 ،3تهـران
(مشترک با دكتر محمودشمس دولت آبادی و دكتر محمد حسين افشردی).
 -19طراحي الگوي نظري آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل ،مجلـه سياسـت دفـاعي ،زمسـتان  - 1388شـماره ،69
(مشترک با يحيي صفوی ،شريف مطوف و غالمرضا جاللي).
 -52رابطه سیستم سیاسي بسیط با همبستگي ملي :بررسي موردي ایران ،پژوهشنامه علوم سياسـي ،زمسـتان  ،1388شـماره ،17
(مشترک با رضا اهلل وردی زاده).
 -51تدوین الگوي مكانیابي راهبردي به منظور كاهش سطوح تهدیدات نظامي ،مجله مطالعات دفاعي استراتژيك ،زمسـتان ،1388
شماره ( ،38مشترک با سعيد شکریپور).
 -52عالیق ژئوپلیتیك و راهبرد ملي ،مطالعه ي موردي ایران نسبت به آسیاي مركزي ،مجله مطالعات دفـاعي اسـتراتژيك ،بهـار و
تابستان  ،1388شماره ( ،36مشترک با سيد محمود رضا شمس دولت ابادی).
 -53تبیین ژئوپلیتیكي اثرگذاري انقالب اسالمي بر سیاسي شدن شیعیان ،فصلنامه شيعه شناسـي ،سـال هفـتم ،شـماره  ،25بهـار
(،1388مشترک با سيدعباس احمدی).
 -51تببین عوامل موثر در مكانگزیني پایتخت ها در ایران باستان ،با اشاره به تاثیرات آن در تكهوین هویهت ملهي؛ فصـلنامه
مطالعات ملي ،سال دهم ،شماره  ،3بهار (،1388زهرا احمدیپور ،محمدرضا حافظنيا و علي وليقليزاده).
 -55نقش تفاوتهاي مكاني در نگر ش شهروندان نسبت به مشهروعیت حكومهت دینهي؛ مطالعهه مهوردي :تههران ،فصـلنامه
ژئوپليتيك ،سال چهارم ،شماره دوم ،تابستان ( ،1387مشترک با مهدی پورطاهری و حسين ربيعي).
 -56عدالت فضایي و آمایش سرزمیني توسعه ،مجله راهبـرد بـومي ،ارديبهشـت  ،1389شـماره ( ،121مشـترک بـا غالمرضـا جاللـي
فراهاني).
 -57موانع و شیوههاي بازدارنده تجدید حیات شیعه در جههان ،فصـلنامه شـيعهشناسـي ،سـال  ،8شـماره ( ،1389 ،3مشـترک بـا
سيدعباس احمدی).
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 -58كاركرد گفتمان ژئوپلیتیكي دشمن خیالي ،فصلنامه بينالمللي ژئوپليتيك ،سال  ،6شماره ( ،1389 ،2مشترک با زهرا احمـدیپـور
و رضا جنيدی).
 -59یك منطقه ژئوپلیتیكي چگونه تحول ميیابد؟ ،فصلنامه بينالمللي ژئوپليتيك ،سال  ،6شماره .1389 ،1
 -62روابط ایران و كشورهاي عربي پس از حمله آمریكا به عراق ،مجلهمطالعات خاور ميانـه ،پـاييز  ،1389شـماره ( ،62مشـترک بـا
ابوالفضل كاوندی كاتب).
 -61كاركردهاي گفتمان ژئوپلیتیكي دشمن خیالي ،مجله ژئوپليتيك ،تابستان  ،1389شماره ( ،18مشترک با زهرا احمدیپـور و رضـا
جنيدی).
 -62شاخص سازي مؤلفههاي سیاست و فضا در جغرافیاي سیاسي ،مجله پژوهشهای جغرافيای انساني ،تابستان  ،1389شـماره ،72
(مشترک با زهرا احمدیپور و مصطفي قادری حاجت).
 -63بررسیو تحلیل نقش جمعیت در وزن ژئوپلیتیكي ایران ،فصلنامه مدرس علوم انساني ،سـال  ،13شـماره ( ،1388 ،1مشـترک بـا
علي وليقليزاده و زهرا احمدیپور).
 -61تبیین الگوي نظري طراحي سازوكار همگرایي با رویكرد جغرافیاي سیاسي انسانگرا ،فصلنامه مطالعات ملي ،سال  ،12شـماره
( ،1388 ،1مشترک با عطااله عبدی ،زهرا احمدیپور و اكبر پرهيزكار).
 -65نظریه ساختار ژئوپلیتیكي در حال ظهور جهان ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال ششم ،شماره  ،3پاييز .1389
 -66ماهیت شناسي آمایش سرزمین در كشور ،مجله مطالعات راهبرد دفاعي ،دی  ،1389شماره  ،112مشترک با غالمرضا جاللي).
 -67بررسي حوزههاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقالب اسالمي ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،7شماره  ،1بهار ( ،1392مشـترک
با زهرا احمدی پور و عبدالوهاب خوجملي).
 -68بررسي مفهوم كشور در شاهنامه فردوسي ،فصـلنامه مطالعـات ملـي ،سـال  ،12شـماره  ،2تابسـتان ( ،1392مشـترک بـا پيـروز
مجتهدزاده وابوالفضل كاوندی كاتب).
 -69بررسي تطبیقي تاثیر نهادهاي محلي قبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمي بر مشاركت شهروندي ،مطالعه مهوردي :خانهه
انصههاف ،فصــلنامه پــژوهشهــای جغرافيــای انســاني ،ســال  ،13شــماره  ،77پــاييز ( ،1392مشــترک بــا اســماعيل پارســايي و رضــا
حسينپورپويان).
 -72بررسي چالشهاي جغرافیاي سیاسي در همگرایي منطقهاي ،مطالعه موردي :سازمان همكهاري اقتصهادي اكهو ،فصـلنامه
ژئوپليتيك ،سال  ،8شماره  ،1بهار ( ،1391مشترک باحسين مختاری هشي وعبدالرضا ركنالدين افتخاری).
 -71انقالب اسالمي و پیدایش ژئوپلیتیك جدید ایران ،پژوهشـنامه انقـالب اسـالمي (دانشـگاه همـدان) ،زمسـتان  ،1391شـماره ،5
(مشترک با زهرا احمدیپور و چمران بويه).
 -72جایگاه سرمایه اجتماعي در تصمیمات راهبردي ،فصلنامه مطالعات دفاعي -استراتژيك ،سال  ،12شماره  ،1بهار ( ،1391مشترک
بامحمد بيگلری).
 -73تاثیر جهاني شدن بر مرزها (بررسي و نقد آراي نفي مرز) ،فصلنامه برنامـهريـزی و آمـايش فضـا ،سـال  ،15شـماره  ،2تابسـتان
( 1392مشترک با هادی ويسي).
 -71تبیین نقاط استراتژیك در قلمرو جو ،فصلنامه تحقيقات كاربردی در علوم جغرافيايي ،سال  ،12شماره  ،26پاييز (،1391مشـترک
با زهرا احمدی پور واحسان لشکری).
 -75بازنمایي مفهوم ملت در فضاي مجازي ،فصلنامه جغرافيا و برنامهريزی منطقهای ،سال  ،1شـماره  ،1زمسـتان ( ،1388مشـترک بـا
زهرا احمدی پور و عبدالوهاب خوجملي).
 -76بررسي تأثیر الگوي دوگانه مدیریت سیاسي فضا بر كاركردهاي مناطق آزاد :مطالعه مهوردي كهیش ،مجلـه برنامـهريـزی و
آمايش فضا ،بهار  ،1392دوره  ،15شماره ( ،1مشترک با زهرا احمدی پور و كاظم ذوقي باراني).
 -77تبیین نظري -فلسفي عللتداوم رقابتهاي ژئوپلیتیك در روابط بینالملل پس از فروپاشي بلوك شرق ،فصلنامه نگرشهای
نو در جغرافيای انساني ،سال  ،3شماره  ،3پاييز ( ،1392مشترک با زهرا احمدیپور ،عزتاهلل عزتي و احسان لشکری).
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 -78تبیین ژئوپلیتیك روابط قدرت در منطقه شبه قاره هند پس از وقایع  11سپتامبر  2111م ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،8شماره
 ،3پاييز ( ،1391مشترک با رضا حسين پورپويان ،پيروز مجتهدزاده و عزتاهلل عزتي).
 -79قابلیتهاي فناوري اطالعات در اجراي دموكراسي مستقیم ،فصلنامه پژوهشهـای علـوم سياسـي ،سـال  ،7شـماره  ،1زمسـتان
( ،1391مشترک با رضا مالحسيني اردكاني).
 -82نقش فضاهاي جغرافیایي در رقابت قدرتها ،مطالعه موردي :آسیاي مركزي پس از جنگ سرد ،فصلنامه فضـای جغرافيـايي،
سال  ،12شماره  ،3پاييز ( ،1391مشترک با الهه كواليي و مهدی كريمي).
 -81تبیین الگوي فضایي و نقشه قلمروهاي ژئوپلیتیكي جمهوري اسالمي ایران ،فصلنامه راهبرد دفاعي ،سال  ،12شماره  ،3پـاييز
( ،1391مشترک بازهرا احمدیپور و چمران بويه).
 -82بررسي تحول مفهوم مرز در دوران معاصر ،فصلنامه مرز و جغرافيـا ،شـماره  ،1زمسـتان ( ،1389مشـترک بـا پيـروز مجتهـدزاده،
محمد سهرابي و محسن جانپرور).
 -83مفهوم سازي ژئوپلیتیك اینترنت و فضاي مجازي ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،7شماره  ،1بهار .1392
 -81تحلیل ژئوپلیتیكي عوامل همگرایي و واگرایي در جهان اسالم ،فصلنامه مطالعات سياسـي جهـان اسـالم ،سـال اول ،شـماره ،2
تابستان ( ،1391مشترک با ريباز قرباني نژاد و محسن جانپرور(.
 -85امنیت پایدار در منطقه ژئوپلیتیكي خلیج فارس در پرتو ناپایداري نیروهاي همگرا و واگراساز ،مجله آفاق امنيـت ،زمسـتان
 ،1391شماره ( ،17مشترک با سيديحيي صفوی ،محمد حسين افشردی و برات فرجي).
 -86تبیین عوامل موثر بر شكل گیري قلمروهاي ژئوپلیتیكي ایران،فصلنامه پژوهشهای ايراني سياست بينالملل ،سال  ،1شماره ،1
پاييز ( ،1391مشترک با زهرا احمدیپور و چمران بويه).
 -87تبیین بنیادهاي علت وجودي و بقاي كشور مطالعه موردي ایران ،مجله مطالعـات ملـي ،بهـار  ،1391شـماره ( ،19مشـترک بـا
پيروز مجتهدزاده و ابوالفضل كاوندی كاتب).
 -88نقش فضاهاي جغرافیایي در رقابت قدرتها ،مورد :آسیاي مركزي،فصلنامه فضای جغرافيايي( ،1391 ،مشترک با الهه كواليي و
مهدی كريمي).
 -89تأثیر ارتقاي سطح سیاسي فضایي بر گسترش توریسم :استان اردبیل ،مجله برنامهريزی و آمايش فضـا ،بهـار  ،1391دروه ،16
شماره ( ،5مشترک با زهرا احمدیپور و منصور رحمتي).
 -11چالشهاي همگرایي ژئوپلیتیكي در جهان اسالم ،فصلنامه پژوهشهای جغرافيايي ،شماره  ،82سال ( ،1391مشترک بـا هـادی
زرقاني).
 -11تبیین فرایند برنامهریزي علوم جغرافیایي در دانشگاههاي ایران ،دو فصلنامه مطالعات برنامهریزي آموزشي ،سال اول،
شماره اول ،بهار و تابستان ( ،1311مشترك با سید عباس احمدي و احسان لشگري).
 -12مدیریت سیاسي فضا در سیستمهاي متمركز ،مورد :ایران ،فصلنامه ژئوپليتيـك ،سـال  ،9شـماره  ،1بهـار ( ،1392مشـترک بـا
ابراهيم رومينا ،زهرا احمدیپور و علي اصغر فاني).
 -13سیاست دولت و مناسبات بین قومي ،مورد :قوم بلوچ و سیستاني ،فصلنامه برنامهريزی و آمايش فضا( ،مشترک با سـيد سـلمان
حسيني).
 -14رویكردي جدید به اندازهگیري مساحت كشورها ،مورد :ایران ،فصلنامه جغرافيـا (برنامـهريـزی منطقـهای) ،سـال  ، 3شـماره ،3
(پياپي ،)11تابستان ( ،1392مشترک با محسن جانپرور و مهدی حسينپور مطلق).
 -15كانونهاي مدیریت جریان خبر در مقیاس جهاني و ظهور مفهوم نقاط اسهتراتژیك رسهانهاي ،فصـلنامه نگـرشهـای نـو در
جغرافيای انساني ،سال  ،5شماره  ،3تابستان ( ،1392مشترک با احسان لشگری).
 -96مباني قانوني و مشروع كنش هاي ژئوپلیتیكي جمهوري اسالمي ایران ،مجله مطالعات انقالب اسالمي ،پاييز  ،1392سال نهـم-
شماره ( ،31مشترک با زهرا احمدی پور و چمران بويه).
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 -97نقش تقسیمات شهر در مدیریت یكپارچه شهري (مطالعه موردي :شهر تهران)،نشريه :جغرافيـا ،تابسـتان  , 1392دوره , 11
شماره ( ،37مشترک با محمدباقرقاليباف و علي محمدپور).
 -98تبيين فرايند تصويرسازی ژئوپليتيك؛ تصويرسازی ژئوپليتيك اياالت متحده آمريکا از اتحاد جماهير شوروی سابق در دوره جنگ سرد،
پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل ،سال دوم ،شماره  ،1پاييز و زمستان ( ،1392مشترک با زهرا احمدیپور و رضا جنيدی).
 -11رویكردي جدید به تاریخ پیدایش و بنیانگذار جغرافیاي سیاسي در جههان ،فصـلنامه ژئوپليتيـك ،سـال  ،12شـماره  ،1بهـار
.1393
 -122تبیین فلسفه علم جغرافیا ،فصلنامه برنامهريزی و آمايش فضا ،تابستان  ،1393دوره هجدهم  -شماره .2
 -121كانونهاي جغرافیایي مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهاني و ظهور مفهوم نقاط استراتژیك مالي ،مجله پـژوهشهـای
جغرافيای انساني ،بهار  ،1393دوره چهل و شش  -شماره ( ،1مشترک با زهرا احمدیپور ،عزتاهلل عزتي و احسانلشگری تفرشي).
 -122تبیین نظري مفهوم منطقه استراتژیك پس از جنگ سرد ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال  ،12شماره  ،3پاييز( ،1393مشترک با
عزت اهلل عزتي و احسان لشکری).
 -123بررسي مفهوم منازعه در نظریه هاي روابط بین الملل و ژئوپلتیك ،فصلنامه راهبرد ،شماره  ،72بهار ( ،1393مشترک با زهرا
احمدیپور ،عبدالعلي قوام و ريباز قرباني نژاد).
 -121طراحي الگوي سنجش عدالت فضایي ،مطالعه موردی :ايران ،فصلنامه مدرس علوم انساني ( برنامه ريزی و آمايش فضا ) ،شماره
 ،87بهار ( ،1391مشترک با مصطفي قادری حاجت ،زهرا احمدی پور  ،عبدالرضا ركنالدين افتخاری و محمد گوهری).
 -125بي عدالتي فضایي و مخاطرات انساني( مطالعه موردي :استان سیستان و بلوچستان) ،فصلنامه دانش مخاطرات ،سال اول
شماره  ،2زمستان  ( ،1393مشترک با مصطفي قادری حاجت ).
 -126شناسایي عوامل ژئوپلیتیكي موثر بر سیاست خارجي ،مشهد ،فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيهای( ،با همکاری اسماعيل
پارسايي ،دكتر زهرا احمدیپور و دكتر سيدكاظم سجادپور).
 -127بررسي عوامل تعیین كننده جغرافیاي زیستي در استقرار رژیم حقوقي دریاي خزر ،تهران :فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا،
سال پنجم ،شماره هفدهم ،پاييز .1391
 -128موانع الحاق كركوك به دولت منطقه اي كردستان ( عراق ) ،تهران ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال يازدهم( ،1391 ،با همکاری دكتر
زهرا احمدیپور و محمود مباركشاهي).
 -129بيهویتي مكاني و ناكامي جنبشهاي سیاسي ،تهران ،فصلنامه ژئوپليتيك ،سال دوازدهم ،شماره دوم ،تابستان ( ،1395با
همکاری محمدرضا فرجي).
 -112بررسي تطبیقي قلمروهاي دری ایي ایران در خلیج فارس و دریاي عمان با كنوانسیون حقوق بین الملل دریاها ،مشهد،
فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،سال  ،32شماره  ،1زمستان  ( ،1391با همکاری دكتر رضا اللهوردی زاده).
 -111تبیین رابطه زیرساختهاي شهري و جهاني شدن ،مورد :دولت محلي كالن شهر تهران ،مشهد ،مجله جغرافيای سياسي ،سال
اول ،شماره  ،2تابستان  ( ، 1391با همکاری آقايان :دكتر محمد سليماني ،دكتر مرتضي قورچي و دكتر حسين محمديان).
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Geopolitics Quarterly, Vol.8, No.4, winter 2013 (In collaboration with: Syrus Ahmadi, Bernard
Hourcad).
28. Geopolitics of buffer spaces: Charactristics of Iran’s buffer situation between great powers
in the nineteenth and twentieth century(AD), Science International (Lahore), Vol.25, No. 4,
2013 ( In collaboration with: Syrus Ahmadi, Bernard Hourcade). Index ISI.
29. Tension and conflict theories between countries: Review, critique and presenting a
theoretical model, Geopolitics Quarterly, Vol. 9, No. 4, 2014 (In collaboration with: Rebaz
Ghorbaninejad, Zahra Ahmadipour, Abdolali Ghavam). Index SCOPUS.
30.Explanation of the functions of Iran’s buffer status in the past two centuries, Geopolitics
Quarterly, Vol. 10, No. 4, 2015 ( In collaboration with Syrus Ahmadi, Bernard Hourcad). Index
SCOPUS.
31. Conceptualization of Spatial Justice in political Geography, Geopolitics Quarterly, Vol. 11, No.
4, 2016, Index SCOPUS.
32. An expert-based decision making tool for enhancing the consensus on Caspian Sea legal
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collaboration with Zahra Ahmadipour & Keramat Ranjbar). Index ISI.

) مقاالت ارائه شده در كنفرانسها و سمینارهاي علمي (داخلي و خارجي-18
 داخلي:الف
.1365 ، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، سمينارمهاجرتهای روستائي، راهحل هاي مهاجرتهاي روستائي در ایران-1
، ) دانشـگاه تهـران (دانشـکده فنـي، كنگره نهادهای انقـالب اسـالمي، ضرورت اتخاذ استراتژي نهادي كردن نظام اجرائي كشور-2
.1368
 وزارت راه و ترابـریــ دانشـگاه، تهـران، سمينار مسائل حمل و نقل، تنگة هرمز و الگوي فضائي حمل كاال و نفت در خلیج فارس-3
.1369  سال،تربيت مدرس
.1372 ، دانشگاه تهران، هفتمين كنگرة جغرافيدانان ايران، تنگة هرمز و اقتصاد منطقهاي خلیج فارس-1
، تهـران، مؤسسه مطالعـات فرهنگـي،22  كنفرانس شهريور،1372 ، اهمیت ژئواستراتژیك ایران در جنگهاي جهاني اول و دوم-5
.1372
.1372  تهران سال، سمينار سازمان جغرافيائي نيروهای مسلح، ژئوپلیتیك تنگة هرمز-6
.1371 ، اصفهان، دانشگاه اصفهان، هشتمين كنگرة جغرافيدانان ايران، ژئواستراتژي ایران در جنگ جهاني دوم-7
 سـال، ))( دانشگاه امام حسـين، تهران، سمينار بينالمللي مسائل جغرافيائي جهان اسالم، وضعیت ژئوپلیتیكي منطقه خلیج فارس-8
.1371
 دانشـگاه،  سمينار جغرافيـائي جهـانبينـي سياسـت و محـي، سیاست قدرتهاي جهاني و ایجاد بحران در منطقة خلیج فارس-9
.1371  تهران،تربيت مدرس و سمت
.1372 ، تهران، دانشگاه تربيت معلم، سمينار آموزش جغرافيا در ايران، لزوم بازنگري فرآیند آموزش جغرافیا در ایران-12
 دانشـگاه، سمينار دستاوردهای تحقيقـاتي كميتـة امـداد امـامخمينـي، علل فقر خانوادههاي تحت پوشش كمیته امداد در ایران-11
.1372 ، تهران،تهران

16

 -12ناامني طبیعي و بازدارندگي توسعه :موردایران ،همايش پژوهشها و قابليتهای علم جغرافيا در عرصه سازندگي ،دانشـگاه تهـران،
تهران.1376 ،
 -13همگرایي و موانع فراوري آن در خلیج فارس ،سمينار بينالمللي رويکردهای درون منطقهای خليجفارس ،دفتر مطالعات سياسي و
بينالمللي وزارت امورخارجه ،تهران .1376
 -11لزوم تقسیم استان خراسان ،همایش علمي بررسي راهبردهاي علمي و عملهي تقسهیم اسهتان خراسهان و نقهش آن در
توسعه ،دانشگاه سبزوار ،سبزوار.1376 ،
 -15ژئوپلیتیك ایران پس از جنگ سرد (فرصتها و چالشها)  ،سمينار جغرافيـا و كاربردهـای امنيتـي و دفـاعي آن ،دانشـگاه امـام
حسين()) ،تهران.1377 ،
 -16تفاوتها و تعارضها در حوزة ژئوپلیتیك خزر ،هفتمين همايش ساالنه آسيای مركزی و قفقازــ دفتـر مطالعـات سياسـي و بـين-
المللي ،تهران 1 ،و 2خرداد .1378
 -17نقش استراتژیك ایران در جنگ جهاني دوم ،سمينار بينالمللي ايران و جنگ جهاني دوم ،دفتر مطالعات سياسي و بـينالمللـي،
تهران3- 1 ،مهر 1378
 -18رویكرد جدید سیاست خارجي و تحوّل موقعیت ژئوپلیتیكي ایران ،دهمين كنگره جغرافيدانان ايران ،دانشگاه امام حسـين()) ،
 12-13مهرماه .1378
 -11رابطه متقابل امنیت و دفاع باآمایش سرزمین ،همايش آمايش و دفا) سرزميني ،دانشگاه امام حسين ،تهران 25 ،خرداد .1378
 -22الگوي نظام مشاركت بین المللي و تنشزدایي در روابط ملتها ،همايش بينالمللي رويکرد فرهنگي به جغرافيا ،دانشگاه مشـهد،
 26 -28خرداد .1379
 -21ویژگيهاي ژئوپلیتیك منطقه خزر ،همايش تخصصي تحوالت ژئوپليتيکي حوزه خزر ،دانشگاه امام حسين ،تهـران 11 ،ارديبهشـت
.1379
 -22چالشهاي ژئوپلیتیكي اقتصاد ایران در دهه هشتاد ،همايش چالشهای اساسي اقتصاد ايران در دهه ،1382پژوهشـکده اقتصادــ
دانشگاه تربيت مدرس ،تهران 21-25،آبان .1379
 -23چالشهاي ژئوپلیتیكي گفتگوي تمدنها ،همايش گفتگوی تمدنها از نظر تا عمل ،مركز بينالمللي گفتگوی تمـدنهـا ،تهـران5 ،
دی.1382
 -21نقش آفریني ژئواستراتژیك محور قفقازه آسیاي مركزي در رقابتهاي جهاني ،همايش بينالمللي چشمانداز امنيت و همکاری
در آسيای مركزی و قفقاز ،دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي ،تهران ،بهمن .1381
 -25نقش دكتر محمدحسن گنجي در علم جغرافیها  ،همـايش يکصـدمين سـال تأسيسمدرسـه شـوكتيه بيرجنـد ،بيرجنـد 18 ،و 19
شهريور ( 1382مشترک با سيد عباس احمدی).
 -26چالشهاي وحدت در جهان اسالم ،دومين كنگره بينالمللي جغرافيدانان جهان اسالم ،تهران 25-27 ،شهريور ( 1382مشـترک بـا
هادی زرقاني).
 -27چالشهاي ژئوپلیتیك و استقرار رژیم حقوقي خزر ،همايش بينالمللي روند همکاریهـا ميـان كشـورهای سـاحلي دريـای خـزر،
دانشگاه مازندران (بابلسر)  27-28 ،مهر ( 1382مشترک باحسن پيردشتي).
 -28ژئوپلیتیك علم یا گفتمان :یك تردید فلسفي ،اولين كنگره علمي انجمن ژئوپليتيك ايران ،تهران.1383/2/29 ،
 -29ساختار نظام قدرت در آفریقا و سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران ،كنفرانس بينالمللـي تحـوالت ژئوپليتيـك آفريقـا در
آغاز هزاره جديد ،تهران ،دانشگاه تربيت مدرس 3-1آذر (1383مشترک با دكتر هادی اعظمي).
 -32الگوي نظام سیاسي و توسعه با تأكید بر ایران ،همايش چشم انداز جمهوری اسالمي در افق 22ساله ،اصـفهان ،ارديبهشـت 1381
(باهمکاری آقای حسين ربيعي).
 -31بسترهاي ژئوپلیتیكي نقش آفریني ایران در آسیاي مركزي ،همايش آسـيای مركـزی و سياسـت خـارجي ج.ا .ايـران ،دانشـگاه
فردوسي مشهد ،آذر (1385با همکاری محمود شمس دولت آبادی)
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 -32بررسي فرصتها و چالشهاي ژئوپلیتیكي در همگراییكشورهاي اسالمي ،كنگره بينالمللي جغرافيدانان جهان اسالم ،دانشـگاه
اصفهان 22-22 ،آذر ( 1385مشترک با آقای ابراهيم رومينا).
 -33آسیب شناسي نظام سیاسي ایران؛ همايش ملي سـند چشـم انـداز ج.ا.ايـران در افـق  1121؛ مجمـ تشـخيص مصـلحت نظـام؛
تهران؛ 12و  13اسفند  1385؛( مشترک با آقای حسين ربيعي ).
 -31بررسي تعمیم پذیري نظریه حكومت ابن خلدون در جوامع مدرن و دموكراتیك .همايش ابن خلدون و دنيای معاصر .دانشکده
علوم اجتماعي دانشگاه تهران .تهران 23-21 :ارديبهشت ( .1386مشترک با آقای ابراهيم رومينا).
 -35بررسي تحول مفهوم مرز در عصر جهاني شدن .همايش ملي ژئوپليتيك و مرز .انجمن ژئوپليتيك ايران و دانشگاه علـوم انتظـامي.
تهران  5 :تير ( 1386مشترک با آقای محسن جان پرور).
 -36رویكردي نو بر همبستگي ملي .همايش بين المللي اتحاد ملي و انسجام اسـالمي .دانشـگاه لرسـتان .خـرم آبـاد 12 :اسـفند 1386
(مشترک با آقايان :رضا اللهوردی زاده و پرويز جهانگيری).
 -37مباني ژئوپلیتیكي نقشآفریني ایران در خلیجفارس .همايش ملي جايگاه خليجفارس در تحوالت استراتژيك جهان ،دانشـگاه آزاد
اسالمي :گرمسار ،آبان .1387
 -38همگرایي ژئوپلیتیكي و امنیت انساني در غرب آسیا .همايش بينالمللي امنيـت انسـاني در غـرب آسـيا ،دانشـگاه بيرجنـد7-6 .
آذرماه (1387مشترک با آقای ابراهيم رومينا).
 -39تبیین نظري تاثیر ژئوپلیتیك بر مدیریت تنوع فرهنگي در ایران با رویكهرد امنیهت پایهدار ،همهایش علمهي قومیهت،
همگرایي ملي ایران و امنیت پایدار ،ارومیه 9 -7 ،آذر ( ،1388مشترک با عطااله عبدی و زهرا احمدیپور).
 -12سیاست دولت و مناسبتهاي بین قومي ،مورد :بلوچ و سيستاني ،همايش سراسری جغرافيا ،توسعه و امنيت در جنوب شرق كشـور،
تهران 1 ،و  5خرداد ( ،1389مشترک با زهرا احمدی پور و سيدسلمان حسيني).
 -11ضرورت ایجاد معاونت جغرافیایي در ساختار مدیریت شهري ،همایش برنامهریزي و مهدیریت شههري ،مشههد 29 :و 32
ارديبهشت .1389
 -12ابعاد ژئوپلیتیك امنیت كویر در شرق ایران ،همایش ملي كویر ،فرصتها و تهدیدات و تاثیر بر امنیت پایدار ،بيرجنـد16 ،
و  17تيرماه .1389
 -13نقش فضاهاي جغرافیایي در رقابت قدرتهاي جهاني ،مورد :آسیاي مركزي ،همايش بازنگری رواب ايـران و آسـيای مركـزی،
مشهد 1 ،و  5آبانماه ( ،1389مشترک با :مهدی كريمي).
 -11بررسي الگوي ساختاري– فضایي ناجا از دیدگاه جغرافیا ،همايش ملي دانش و امنيت ،شيراز 21 ،و  22مهرماه .1389
 -15توانمندي هاي گردشگري دریایي در جزیره قشم ،همايش قشم و چشم انداز آينده ،جزيره قشم ،ارديبهشت ( 1392مشـترک بـا:
ابراهيم رومينا).
 -16نهادسازي اقتصادي فراگیر و امنیت پایدار در منطقه ژئوپلیتیكي خلیج فارس ،همايش جغرافيا ،توسعه ،دفا) و امنيت ،تهـران،
دانشگاه امام حسين()) ،آذر .1391
 -17تبیین فلسفي ساختارسازي حكومتها از منظر جغرافیاي سیاسي (با تاكید بر ایران) ،اولين همايش ملـي جغرافيـای سياسـي
كاربردی ،تهران ،انجمن ژئوپليتيك ايران 18 ،مهر .1391
 -18مدیریت سیاسي فضا ،عرصه اي براي كاربرد جغرافیاي سیاسي ،اولين همايش ملي جغرافيای سياسي كاربردی ،تهـران ،انجمـن
ژئوپليتيك ايران 18 ،مهر ( 1391مشترک با :ابراهيم رومينا).
 -19نقش بازدارندگي قدرتهاي فرامنطقه اي و جهاني در توسعه روابط ایران با آسیاي مركزي ،پنجمين كنگره انجمن ژئوپليتيـك
ايران ،رشت 5-1 ،خرداد ( 1391مشترک با :مهدی كريمي).
 -52تاثیر استفاده از سایتهاي اینترنت بر هویت محلي ،مورد :دانشجویان بومي دانشهگاه اصهفهان ،پنجمـين كنگـره انجمـن
ژئوپليتيك ايران ،رشت 5-1 ،خرداد ( 1391مشترک با :كرامت رنجبر).
 -51چالشهاي جدید همگرایي در جهان اسالم ،كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسالم ،دانشگاه تبريز 18-17 ،مهر .1391
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1 ، دانشگاه عالمه طباطبـايي، همايش بررسي تاريخي و حقوقي خليج فارس، تبیین جغرافیایي حقوق ذاتي ایران در خلیج فارس-52
.1391 اسفند
.1393 بهمن27 ، دانشگاه خوارزمي،تهران، هفتمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران، ماهیت و مفهوم جغرافیاي سیاسي شهر-53
 دانشـگاه، همايش تمركز زدايي و ساماندهي پايتخـت، راهبردهاي تمركز زدایي و تراكم زدایي از تهران به عنوان پایتخت ایران-51
.1393  اسفندماه5  و1 ،تربيت مدرس
، كرامت اهلل رنجبر: با همکـاری،) دانشجویان بومي دانشگاه اصفهان: بررسي تاثیر استفاده از اینترنت بر هویت محلي(مورد-55
. مركز همايشهای بين المللي صدا و سيما، تهران،1391  آبان27 ، اجتماعي و روانشناسي،كنفرانس بين المللي علوم انساني
 همايش سـاماندهي،)  ساماندهي و مدیریت بهینه پایتخت ( تهران، ساختار سازماني مطالعات علمي و اجر ایي طرح آمایش-56
.1391  اسفند18 و17 ، دانشگاه تربيت مدرس،سياسي فضا و اداره بهينه شهر تهران

 خارجي:ب
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, 7th- 9th 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”,FirstWorldCongressforMiddleEasternStudies
(WOCMES), Germany, 8-13 Sep.2002
7- “Natural Insecurity and Deterrence of Development- Case Study: Iran”,IGU2002Regional
Conference, South Africa (Durban), 4-7 August 2002.
8- “Behavioral Analysis of Iran, Afghanistan Boundary”,InternationalSymposium on Modern
Boundaries of Iran, London University (SOAS), 9-10 October 2002.
9- “Cultural Heritage Potential of Turkmenistan in Forming NationalIdentity”, International
Conference on:HistoricalandCulturalHeritageofthePeoplesofTurkmenistan….,Ashgabat,1618 October 2002
10- “InternationalParticipation Pattern and Détente among Notions andStates”,
International Conference on Peace Education for Contemporary Concerns, Rajestan University,
Jaipur- India, 5 Jan 2004
11-“ Dialogue among Civilizations as a new approach for InternationalRelations”,
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 UniversityGermany, 20 June 2004
13- “A New Definition of Geopolitics”, 30th International Geographical Conference (IGU),
Glasgow- England, 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)
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15-The Position of the Religious Institutions in the State of the IslamicRepublic 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 Kurdish Self-Gov…, DAVO Congress 2008. Erfurt, 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 Politics13-16 June 2016, Athens, Greece.

 -11مقاالت متنوع در نشریات و روزنامهها
 -1اوضاع كلي جهان اسالم ،مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  8قسمت ،شرو) از سال 1363
 -2ساختار نظام اجرائي كشور ،مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  33قسمت ،شرو) از سال 1361
 -3مناطق آزاد تجاري و صنعتي درخلیجفارس ،مجله پاسدار اسالمـ قم ـ  3قسمت ،شرو) از سال 1369
 -1مسائل ژئوپلیتیكي منطقة خلیجفارس ،مجله پاسدار اسالمـ قمـ  16قسمت ،شرو) از سال 1369
 -5نگاهي به بحران كشمیر ،مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  5قسمت ،شرو) از سال 1372
 -6نظریة اتحاد آسیایي ،مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  5قسمت ،شرو) از سال 1372
 -7مسائل قفقازـ مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  1قسمت ،شرو) از سال1372
 -8فروپاشي اتحاد شورويـ مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  1قسمت ،شرو) از سال1372
 -9مسائل پاكستان ،مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  1قسمت ،شرو) از سال 1371
 -12مسائل افغانستان ،مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  6قسمت ،شرو) از سال 1375
 -11مسائل آمریكا ،مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  6قسمت ،شرو) از سال1376
 -12مسائل اقتصادي ،اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي داخلي و جهان اسالم ،مجلة پاسدار اسالمـ قمـ  22قسمت ،سالهای مختلف
 -13اقتصاد خانوادهـ مجله خانواده 5 ،قسمت ،تهران1361 ،
 -11مسائل محیط زیست انسان ،روزنامه جمهوری اسالميـ  8قسمت ،تهران 1363
 -15بیرجنده محور توسعة شرق ،روزنامة كيهانـ  5قسمت ،تهران 1366
 -16مأموریتهاي رئیس جمهور آینده(1و ،)2روزنامة اطالعات  18و  25ديماه 1375
 -17موانع و استراتژیهاي توسعه جنوب خراسانه  4قسمت ،دوهفتة نامه پيام شرق ،شمار 1 ،1سال 1376
 -18نقدي بر آموزش جغرافیا در ایران ،روزنامه كيهانـ تهران 1361
 -19قابلیتهاي ژئوپلیتیكي ایران ،روزنامه اطالعاتـ تهران1371/2/1
 -22آراءابن خلهدون در زمینهة آثهار عوامهل جغرافیهائي 2 ،قسـمت (بنقـل از مجلـه مـدرس شـماره )1375 ،1روزنامـه اطالعـات،
8/25و1376/9/1
 -21عوامل ژئوپلیتیك و اهمیت استراتژیك ایران ،مجلة شاهد ،شمارة  ،195فروردين 1369

22

 -22مقاالت متفرقه درخصوص مسائل ژئوپلیتیكي كشمیر ،كوزوو ،انقالب اسالمي ،اندونزي ،چچن و غیره  7مورد
 -23نكته :كل مقاالت چاپ شده در ماهنامة پاسدار اسالم از سال 1363تا اسفند  1378مجموعاً  121مورد ميباشد
 -21ارزیابي اثربخشي پارادیم گفتگوي تمدنها در روابط بینالملل ،مجله گزارش گفتگو،سال اول ،شماره  ،11آبان 1382
 -25چالشهاي ژئوپلیتیكي گفتگوي تمدنها ،مجله گزارش گفتگو (مركز بينالمللي گفتگوی تمدنها) ،شماره ،21بهمن 1382
 -26بررسي و تحلیل نظري برخورد تمدنها ،مجله تربيت ،وزارت آموزش و پرورش ،شماره ،12آبان 1379
 -27موقعیت فرهنگي– اجتماعي الهور ،مجله چشم انداز ،شماره  6تهران 1376
 -28بررسي عاملیت ژئوپلیتیك بر ساختار اردوي ملّهي (ارتهش ملّهي) ،فصـلنامه توسـعه افغانسـتان ،تهـران ،سـال اول ،شـماره،1
زمستان1381
 -29تحلیل ژئوپلیتیكي شكلگیري نظام سیاسي ،فصلنامه توسعه افغانستان ،تهران ،سال دهم ،شماره  ،6بهار 21382
 -32بررسي وضعیت جغرافیاي سیاسي و ژئوپلیتیك در ایران ،فصلنامه علوم سياسي ،شماره ( .1385 ،32انتشار مجـدد در 85/6/29
) www.farsnews.com

 -21عضویت در كمیتهها و شوراهاي علمي و دانشگاهي
 -1عضو كميته برنامهريزی آموزشي جغرافياـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي ()1372-72
 -2عضو و مسئول كميته پژوهشي جغرافياـ 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
 -1عضو كميته برنامهريزی و شورايعالي تحقيقات كميتة امداد امامخميني (ره)ـ تهران از سال  1369تا 1377
 -5عضو شورای دانشگاه تربيت مدرس  1372-71و نيز از سال  1382تا 1383
-6

عضو شورای پژوهشيـ دانشگاه تربيت مدرس 1372-72

 -7عضو شورای بخش جغرافيا و سنجش از راه دورـ دانشگاه تربيت مدرس از سال  1375تا كنون
 -8عضو كميتة تحصيالت تکميلي و شورای آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم انساني  1375تا 1381
 -9عضو شورای تحقيقات مركز رسانهای صدا و سيما ج.ا.ايران1376-77 ،
 -12عضو و رئيس كميته علوم انساني هيأت مميزة دانشگاه تربيت مدرس ،از سال  1377تا  1381و نيز از سال 1395
 -11عضو هيأت مميزه در دانشگاه تربيت مدرس از سال  1379تا  1381و نيز از سال 1395
 -12عضو هيات مميزه در دانشگاه عالي دفا) ملي از سال 1381
 -13سرپرست كميته برنامه ريزی جغرافيا در وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری از سال  1386تا 1395
 -11عضو كميته علوم انساني هيات مميزه دانشگاه تربيت مدرس از  23مهر  1387تا 1388
 -15رئيس كميسيون برنامه ريزی جغرافيای سياسي از سال .1387
 -16عضو كارگروه بررسي صالحيت هيات علمي علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس.1388 ،
 -17عضو كمِسيون تحقيق و توسعه شهرداری تهران ازسال .1387
 -18عضو شورای قطب جغرافيای سياسي در دانشگاه تربيت مدرس ،از سال .1392
 -19عضو گروه جغرافيای سازمان مطالعه و تدوين " سمت " ،از سال .1636
 -22عضووک یمه ووا سهاس و ا و برنامووا یووال یووای تووک ا
حقهقات و اواو  ،از سال .1631

کس و ا پووهو و و اووواو

 -21خدمات علمي و فرهنگي:
-1

معاون پژوهشي دانشکدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس ،سال 1372-72

-2

مشاور پژوهشي رئيس دانشگاه تربيت مدرس ،سال 1372-71

-3

مدير گروه جغرافيا در دانشگاه تربيت مدرس ،سال  1375تا 1377
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ل عاووکن ان ووان و ووور ،وزا ت عاووکن

-1

عضو كميته ترفي و ارتقاء دانشکدة علوم انساني ،سال 1371-72

-5

دبير سمينار جغرافيائي جهانبيني سياست و محي  ،سمت و دانشگاه تربيت مدرس ، ،سال 1371

-6

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

-7

دبير سمينار مسائل و تنگناهای پژوهشي جغرافيا در كشور ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،سال 1372

-8

دبير سمينار ماهيت و قلمرو علم جغرافيا ،در سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها" ،سمت" سال 1369

-9

دبير همايش بينالمللي رواب فرهنگيـ تمدني ايران و آفريقا ،دانشگاه تربيت مدرس ارديبهشت1382 ،

 -12بنيانگذار و دبير گردهمائيهای فارغالتحصيالن دانشگاه تربيت مدرس (سه گردهمايي) ،سالهای  72و  69و 1368
 -11مسؤل گروه كار 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
 -11عضو هيأت داوران كتاب سال جغرافيا ،سال 1371
 -15عضو هيأت داوران جشنوارة خوارزمي (علوم انساني) ،سال 1371
 -16عضو گروه كار برنامهريزی بخش تحقيقات برنامة دوم ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،سال 1371
 -17بنيانگذار ،سردبير و عضو هيأت 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.ايرانـ الهور ،سال 1373
 -22عضو هيأت تحريريه ماهنامة پاسداراسالمـ قمـ دفتر تبليغات اسالمي ،سال 1366-71
 -21دريافت لوح يادبود دومين جشنواره مطبوعات كشور
 -22صاحب امتياز و مدير مسؤل نشرية دو هفتهنامه پيام شرق (محليـ خراسان) ،سال  ( ،1376به درخواست اينجانب لغو پروانه شده است)
 -23دبير همايش تحوالت ژئوپليتيکي آفريقا در آغاز هزاره جديد ،دانشگاه تربيت مدرس ،آذرماه 1383
 -21مدير گروه ژئوپليتيك در مركز مطالعات آفريقا از  1382تا  1381ه .ش
 -25رئيس كميته تخصصي علوم انساني چهارمين و پنجمين جشنواره جوان خوارزمي ()1381،1382
 -26بنيانگذار مركز مطالعات آفريقا در دانشگاه تربيت مدرس ( سال  1378ه .ش)
 -27تأسيس انجمن ژئوپليتيك ايران با همکاری تعدادی از اساتيد جغرافيای سياسي (سال .) 1381
 -28تاسيس فصلنامه بين المللي ژئوپليتيك وابسته به انجمن ژئوپليتيك ايران با همکاری تعدادی از اساتيد جغرافيای سياسي (سال )1382
 -29رييس انجمن ژئوپليتيك ايران (.)1391-1389
 -32مشاور علمي موسسه آينده پژوهي جهان اسالم ،از سال .1392
 -22مسئولیتهاي اجرائي:
 -1دبير و مسئول دبيرستان دولتآبادـ بخش زاوهـ 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
 -1مشاور نيروی انساني وزارت آموزش و پرورش ،سال1363-61
 -5مدير كل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش ،سال 1361-67
 -6معاون پژوهشي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)1367-72 ،
 -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
 -12رئيس مركز مطالعات آفريقاـ دانشگاه تربيت مدرس ،از سال  1378تا 1383
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 -11مشاور شهردار تهران در امور مديريت راهبردی ،سال 1387
 -12سرپرست كميته برنامه ريزی علوم جغرافيايي در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از سال 1386
 -13موسس و مدير قطب علمي جغرافيای سياسي در دانشگاه تربيت مدرس از سال .1391
 -11موسس و مدير گروه جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس ،از سال .1393
 -23بازدید از كشورهاي خارجي:
 -1ژاپن ،در سال ( 1361مأموريت اداری از وزارت آموزش و پرورش)
 -2سوريه (دوبار) در سالهای  1366و  (1381زيارت )
 -3امارات متحدة عربي( ،چهار بار) در سالهای  1369تا ( 1381تحقيقـات علمـي از طـرف دانشـگاه تربيـت مـدرســ مأموريـت از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي و ترانزيت سفر)
 -1پاكستان (چهار بار) ،در سالهای  1369و  1372و  1376و ( 1378تحقيقات علمي از طرف دانشگاه تربيت مدرســ مأموريـت ثابـت از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،بعنوان وابستة فرهنگي ج.ا.ايران در الهورـ شركت در سمپوزيم فرهنگي كشورهای )D8
 -5هند (پنج بار) ،در سالهای 1372تا 3( 1382بار شركت در كنفرانس علمي ،يکبار سفر شخصي ،يك بار مأموريت اداری)
 -6تركمنستان (پنج بار)  ،در سالهای  1372تا ( 1381دوبار گردش علمي همراه با دانشجويان رشته جغرافيا ،يکبـار سفرشخصـي ،يکبـار
مأموريت اداری و يکبار ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي)
 -7عربستان سعودی (سه بار) ،در سال ( 1371زيارت واجب خانه خدا) 1378 ،و (1392حج عمره)
 -8آذربايجان  -باكو (سه بار) ،در سالهای ( 1376،1377،1379دو بار مأموريت اداریـ يکبار گردش علمي با دانشجويان در نخجوان)
 -9گرجستانـ ارمنستان ،در سال ( 1377مأموريت اداری برای بررسيهای فرهنگي و بازديد از مؤسسات فرهنگي و مراكز علمي)
 -12تركيه (پنج بار) ،در سال 1377و1376و1387و ( 1392مأموريت اداری برای بررسيهای فرهنگي و بازديد از مؤسسات فرهنگي و مراكز
علمي  ،سفر شخصي ،ارائه 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)
 -11مالزی در سال  1379برای ترانزيت سفر به كره جنوبي و در برگشت بازديد از كواالالمپور و پوتراجايا به عنوان پايتخت جديد مالزی
 -15كنيا در سال  1379بهمراه وزير امور خارجه و بازديد از دانشگاه نايروبي
 -16قبرس در سال  1382سفر شخصي با تور
 -17آفريقای جنوبي(دو بار)در سال  1382برای ارائه مقاله در كنفرانس علمي دانشگاه پرتوريا و در سال  1381برای ارائـه مقالـه در كنگـره
اتحاديه بينالمللي جغرافيا ) (IGUدر دوربان.
 -18آلمان (نه بار) در سالهای  1381تا 1395برای ارائه مقاله در اولـين كنگـره جهـاني مطالعـات خاورميانـه در دانشـگاه گـوتنبر  ،عضـو
كميته علمي و نيز ارائه مقاله درسمپوزيوم بين المللي در دانشگاه فرانکفورت ،كنفرانس بين المللي IGUدر دانشـگاه گريسـفوالد ،دوره
فرصت مطالعاتي ،كنفرانس بين المللي جامعه شناسي اديـان در دانشـگاه اليپزيـگ ،كنفـرانس  DAVOدر دانشـگاه ارفـورت ،فرصـت
مطالعاتي در دانشگاه گوتنبر .
 -19انگلستان  -لندن (دو بار) در سالهای  1381و  1381برای ارائه مقاله در سمپوزيم مرزهای ايران و نيز كنفرانس بـين المللـي & RGS
IBG
 -22اوكراين  -كيف در سال  ،1382سفر شخصي با تور
 -21فرانسه –پاريس ،نانسي و مارسي (هفت بار)از سال  1381تا  1391برای فرصـت مطالعاتي،ديـدن فرزنـد ،شـركت در كنفـرانس علمـي
) ،(ISSRفرصت مطالعاتي برای بررسي تاريخ جغرافيای سياسي.
 -22لوكزامبور

در سال  1385برای بازديد شخصي.
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 -23روماني (دو بار) در سال  1386برای ارائه مقاله در سمپوزيوم علمي و نيز امضا تفاهم همکاريهای دو جانبه بين انجمن های ژئوپليتيـك
ايران و روماني
 -21تايلند (دو بار) در سال  1389و  1392با تور و شركت در كنفرانس علمي
 -25اسپانيا (دوبار) بارسلوناو مادريد در سال 1389و  1393برای ارائه مقاله در كنگره جهاني مطالعات خاورميانه()WOCMES

 -26ايتاليا در سال  1392برای بازديد از شهر رم و واتيکان.
 -27هلند و بلژيك ،آمستردام و الهه و بروكسل در سال  ،1392بازديد شخصي
 -28بلغارستان ،وارنا در سال  ،1393بازديد شخصي
 -29لهستان ،ورشو در سال  ،1391بازديد شخصي.
 -32سوئيس ،ژنو ،لوزان و زوريخ در سال  ،1395بازديد شخصي
 -31يونان ،آتن در سال  ،1395ارائه مقاله به كنفرانس بين المللي.
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