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 معاونت فرهنگی و اجتماعی  -دانشگاه هرمزگانگروه جغرافیا /  -علوم انسانیدانشکده  -انشگاه هرمزگان: دنشانی محل کار 

 

 سوابق تحصیلی

 سال اتمام سهموس محل تحصیل رشته مقطع 

 1380 دکتر معین حاجی آباد–هرمزگان  علوم انسانیادبیات و  دیپلم

 1385 دانشگاه زنجان زنجان ی طبیعی)آب و هوا شناسی(جغرافیا لیسانس

 1388 دانشگاه تهران تهران سیاسی جغرافیای فوق لیسانس

 1392 دانشگاه تهران تهران سیاسی جغرافیای دکتری

 پایان نامه 

 موضوع  مقطع

 امنیت ملی مطالعه موردی استان هرمزگان پیامدهای آن بر آمایش سرزمین و کارشتاسی ارشد

 مطالعه تطبیقی ایران و عربستان سعودی خاورمیانه در دموکراسی بر گسترش یژئوپلیتیکاثر گذاری عوامل  دکتری

 

 

  



 مقاالت

 درجه مجله عنوان مقاله

 پژوهشی-علمی  جغرافیا علل و موانع توسعه جزیره ابوموسی

 پژوهشی-علمی  ژئوپلیتیک سازماندهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران

 پژوهشی-علمی  دانش انتظامی بررسی نقش قانون اساسی فدرال عراق بر افزایش مطالبات قومی در ایران

 پژوهشی -علمی آفاق امنیت انایر اسالمی جمهوری ملی امنیت بر پژاک های گروهکفعالیت تاثیر تبیین

 پژوهشی -علمی دفاعی راهبرد فصلنامه پاکستان و ایران مرزهای یبهینه مدیریت موانع تبیین

 پژوهشی -علمی مطالعات راهبردی پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین

پاکستان و ایران مرزهای موثر بر بجرانزایی و مدیریت عوامل   پژوهشی– علمی  توسعه و غرافیاج 

آن هایدرس و تحمیلی جنگ پایان مقدس دفاع پژوهشنامه   ترویجی علمی   

پژوهشی– علمی فصلتامه شیعه شناسی تبیین ژئوپلیتیکی عدم استقرار دموکراسی در بحرین  

هرمز جزیره در میزبان جامعه و گردان بوم میان اجتماعی روابط شبکه جتماعی گردشگریمطالعات ا  فصلتامه  پژوهشی– علمی   

ایران جنوبی سواحل در جمعیت استقرار راهبردی ریزیبرنامه و شهرها فضایی انتظام پژوهشی– علمی فصلنامه مطالعات راهبردی   

عی گردشگریفصلنامه مطالعات اجتما بندرعباس سیاهو دهستان: مطالعه مورد بنیادجامعه گردیبوم توسعۀ هایبومزیست ترینمناسب تعیین پژوهشی– علمی   

بندرعباس بنگالیان روستای در گردیبوم توسعه برای محلی های ظرفیت تحلیل پژوهشی– علمی فصلنامه روستا و توسعه   

هرمز جزیره در میزبان جامعه و گردان بوم میان اجتماعی روابط شبکه مطالعات اجتماعی گردشگری فصلتامه  پژوهشی– علمی   

پژوهشی– یعلم جغرافیا)برنامه ریزی منطقه ای(ندیالزمات رضایتمندی گردشگران از کارکردها و زیرساختهای گردشگری ساحلی)مطالعه موردی نوار ساحلی شهر شناسایی و اولویتب  



 بندرعباس(

ایران جنوبی سواحل در جمعیت استقرار راهبردی ریزیبرنامه و شهرها فضایی انتظام پژوهشی– علمی فصلنامه مطالعات راهبردی   

  

یتوسعه منطقه ا یشاخصها ندهیآن بر آ ریو تأث رانیجنوب شرق ا یشهرها تیجمع یوضع موجود نظام سلسله مراتب یابیارز  

یمنطقه ا یزیفصلنامه برنامه ر  پژوهشی –علمی  

 پژوهشی –علمی  فصلنامه جغرافیا SOARاز تحلیل استراتژیک تبیین چالشهای فراروی توسعه گردشگری جامعه بنیاد از نگاه فعاالن بخش گردشگری جزیره قشم با استفاده 

ادغام تکنیک از استفاده با کرمان استان هایشهرستان یافتگیتوسعه میزان سنجش  پژوهشی –علمی  فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 

 پژوهشی –علمی  علوم اجتماعی  فصلنامه بررسی پتانسیل های طبعیت گردی منطقه بوان با استفاده از اصول اکوتوریسم پایدار

 پژوهشی– علمی فصلنامه مطالعات سیاسی امکان سنجی استانی شدن حوزه های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمی

گردشگران جذب در بندرعباس گردیبوم هایپتانسیل نقش بررسی فرهنگی هرمزگان پژوهشنامه  ترویجی- علمی     

 ترویجی-علمی  اقتصادی-اطالعات سیاسی ی شمال و خاور هرمزگان و جنوب کرمانه های دولت در محدودهریشه ها و پیامدهای حفر

 ترویجی-علمی  اقتصادی-اطالعات سیاسی دگرگون شدن نظم ژئوپلیتیکی خاورمیانه و اثر آن بر روابط سوریه و پ.ک.ک

 همایش بین المللی یت انسانی در غرب آسیاچکیده مقاالت همایش امن بررسی اثرات جهانی شدن بر امنیت انسانی

 همایش داخلی چکیده مقاالت همایش خلیج فارس بررسی توانهای گردشگری فرهنگی در جزیره قشم

 بررسی عوامل موثر بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد درپیشگیری از اعتیاد در استان هرمزگان

 

 همایش داخلی )مقاله برگزیده(همایش پیشگیری اولیه 

همایش اسالم و تحوالت ژئوپلیتیکی خاورمیانه و  اسالمیاهداف و اقدامات قلمروخواهانه بازیگران سیاسی در خاورمیانه در تحوالت بیداری

 شمال افریقا

 همایش داخلی

 )مقاله برگزیده(



 سرمایه هایفرصت و پایدار توسعه مرزنشینی همایش بلوچستان و سیستان و هرمزگان هایاستان: مطالعه تطبیقی ملی امنیت بر مرزی مناطق نیافتگیتوسعه اثرات

 گذاری

 همایش داخلی

 خلیج در وامنیت دفاع توسعه، جغرافیا؛ ملی همایش هرمزگان استان موردی نمونه ملی امنیت بر پیرامونی مناطق نیافتگی توسعه تأثیرات تبیین

 هرمز تنگه و فارس

 مقاله

 مقاله خاورمیانه و عربی،ایران تحوالت کتاب در چاپ راضات مردمیژئوپلیتیک بحرین و نافرجامی اعت

 مقاله خاورمیانه و عربی،ایران تحوالت کتاب در چاپ سوریه بر فشارها افزایش از عربی غربی ائتالف اهداف

 مقاله درخواستی ماهنامه فرهنگ و جامعه حوادث طبیعی و سنجش کارامدی مدیریت بحران

 مقاله درخواستی پژوهشکده مطالعات راهبردی فارابی بحران موجود در یمناهمیت ژئوپلیتیکی و 

دانشگاه شیراز : همایش خلیج فارس و امنیت در  توسعه فضایی پارس جنوبی و پارادوکس امنیت انسانی در عسلویه

 عسلویه

 مقاله

زنجان : همایش ملی اندیشه های جدید دانشگاه  ایران در آن توسعه فراروی موانع و بنیاد جامعه اکوتوریسم هایقابلیت

 جغرافیایی

 مقاله

دانشگاه زنجان : همایش ملی اندیشه های جدید  تبیین نقش عامل زمان در رونق بوم گردی مطالعه موردی تنگ بوان 

 جغرافیایی

 مقاله

 مقاله همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار (قشم جزیرۀ روستاهای: موردی مطالعه) پایدار توسعۀ جهت فرصتی محلی؛ جامعۀ زندگی سطح ارتقاء بر گردیبوم هایاقامتگاه تأثیر

 پژوهشی و مطالعاتی طرح -(2

 وضعیت انتشارات موضوع عنوان

داعش و رسانه )بازنمایی  نویسنده بخش داعش قتیو حق یقیداعش حق کتاب :

 داعش در رسانه های عربی

 1395چاپ شده  قلم یاربردپژوهشکده مطالعات ک رسانه -تروریسم



 

 1389چاپ  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جغرافیا)کشور شناسی( جغرافیای کشور ایتالیا کتاب :

 یبحران هانویسنده بخش   /دستاوردها و الزامات ها،استیبرجام: س کتاب :

 از برجام. یناش یتیو امن ینظام یو فرصت ها یمنطقه ا

ای استراتژیک ریاست ه مرکز بررسی سیاست خارجی

 جمهوری

 1395چاپ 

های وزارت بر اساس سر فصل) هاسیاسی مرز ای بر جغرافیایمهمقد کتاب:

 (علوم

 انتشاردر دست  انتشاردر دست  و ژئوپلیتیکجغرافیای سیاسی 

 1396چاپ شده  پژوهشکده مطالعات راهبردی کیتیو ژئوپل سیاسی جغرافیای درآمدی بر مناطق راهبردی  کتاب:

 تمام شده شرکت عمران شهر جدید علوی شهری مدیریت و برنامه ریزی شهری چشم انداز توسعه شهر جدید علوی  طرح:

 انجام شده داخلی سیاست جغرافیای سیاسی های نظام تقسیمات کشوری با نگاهی به تجارب خارجیها و چالشویژگی طرح:

مدیریت ،آمایش سرزمین، جغرافیای سیاسی، جغرافیای شهری،  تیتثب ای ییجابجا یبرا تختیمشکالت شهر تهران به عنوان پا یبررس طرح:

 شهری

 تمام شده مجمع تشخیص مصلحت نظام

 همکار /انجام شده راهبردی مطالعات پژوهشکده ملی امنیت اطلس امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران طرح:

 کننده تهیه)طرح

 (کار از بخشی

انجام شده/ همکار  راهبردی مطالعات پژوهشکده ملی امنیت مهوری اسالمی ایران)به سفارش وزارت کشور(اطلس امنیت داخلی ج طرح:

طرح)تهیه کننده 

 بخشی از کار(

مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست  امنیت ملی اطلس و سالنمای امنیت ملی ایران  طرح:

 جمهوری

 همکار /شده انجام

 کننده تهیه)طرح

 (کار از بخشی



 همکار /تمام شده ژاپن جایکا آزانس بین المللی اقتصادی -اجتماعی ررسی وضعیت اجتماعی قشم برای تبدیل این جزیره به اکو ایلندب طرح:

 طرح

زی استان سازمان مدیریت و برنامه ری آمایش سرزمین توسعه منطقه ای  سرزمین استان هرمزگان شیآما یتیامن -یاسیسابعاد و مالحظات  طرح: 

 هرمزگان

 تمام شده

 تمام شده راهبردی مطالعات پژوهشکده آمایش سرزمین توسعه منطقه ای  مسئله شناسی پیشرفت و امنیت همه جانبه در استان هرمزگان  طرح:

 شتیو مع یو اثرات آن بر تبادالت مرز نانیمرزنش یهایرکود تعاون نییتب طرح:

 استان هرمزگان نانیمرزنش

 تمام شده سازمان صمت هرمزگان توسعه اقتصادی و مرزی

 سوابق تدریس

 دروس مدت دانشگاه

 جغرافیای اقتصادی -جغرافیای روستایی ایران -ی روستاییمبانی جغرافیا -فلسفه جغرافیا: کارشناسی یک ترم پیام نور بندرعباس

 ایهای منطقهتحلیل فضایی بحران -امنیت زیست محیطی: کارشناسی سه ترم راهبردی مطالعات پژوهشکده

جغرافیای جمعیت، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای  اسی ایران،جغرافیای سی سیاست و فضا،گردشگری، مبانی جغرافیای اقتصادی، مبانی جغرافیای سیاسی،  کارشناسی: ترم 10 دانشگاه هرمزگان

 ، جامعه شناسی سیاسیشهری

های تحلیل جمعیت و ساختار اجتماعی منطقه در آمایش تحلیل ساختار فضایی مناطق)آمایش سرزمین(، ابعاد سیاسی امنیتی آمایش سرزمین، روش کارشناسی ارشد:

  گردشگری در مقررات و  قوانین اخالق ،سرزمین، تحلیل اقتصاد فضا )آمایش سرزمین(

دانشگاه آزاد)واحد بین الملل 

 قشم(

 و مکاتب محیطی ) برنامه ریزی شهری( غرافیادکتری: فلسفه ج یک ترم

 

 افتخارات:



 دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تهران در دوره کارشناسی ارشد علمی

 1392تهران نه دانشکده جغرافیای دانشگاهپژوهشگر نمو پژوهشی 

 1389جوان نمونه استان هرمزگان در سال  اجتماعی

 و عضویت سوابق اشتغال

  (1388-1392)عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی 

     (1392-1390)بخش تحقیقات پژوهشکده مطالعات راهبردی مدیر 

     ( 48سردبیر ماهنامه دیده بان امنیت ملی )شماره 

     (1391-1389)همان در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانهپژوهشگر می 

      (1389-1388)همکاری با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 

     (1390-1389)با مرکز تحقیات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام  ایو مشاوره همکاری پژوهشی 

 های تحقیقاتی، برگزاری کارگاههای آموزشی و عضویت در کارگروههای تخصصیم پروژهادر قالب انج وزارت کشوربا  یاو مشاوره یپژوهش یهمکار 

     (1395-1393لی)رسی های استراتژیک امنیت معضو کرسی خاورمیانه مرکز بر 

     (1395-1389)عضو شورای سیاستگذاری سالنمای امنیت ملی ایران 



      (1393)از سال عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان 

     (1396-1394)الملل دانشگاه هرمزگانبین خودگردان و هایمعاون پردیس 

      تاکنون( 1396)ماعی دانشگاه هرمزگانفرهنگی و اجتبرنامه ریزی مدیر 

     عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران 
 


