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 :پژوهشي داخلي مرتبط با حوزه فعالیت گروه -علمي  مقاالت چاپ شده در مجالت -۲

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 تقسییی  کشور  و توسته پییدار 1
 1۳۳۱ ۳ فصمنیمه بین اایممو ژئوپمیتیک

 ایران و خلوط انتقیل انرژ  حوزه خزر 2
 1۳۳۱ ۳ دو فصمنیمه ملیاتی  اوراسیی  مرکز 

 تیرکز زدایو و توسته پییدار در ایران ۳
 1۳۳۱ ۱1 فصمنیمه پژوهش هی  جغرافیی  انسینو

۴ 
بی تیکید بر  رابله متقیبل امنیت نیحیه ا  و توسته ییفتگو فضی هی  سییسو

 سیستین و بموچستین

 1۳۱۱ 1 فصمنیمه بین اایممو ژئوپمیتیک

 نظریه رئیایسم و ضرور  بیزنگر  در مفیهیم آن ۵
 1۳۱۱ 1۱ فصمنیمه روابط خیرجو

 خراسین بزرگ مفهومو انتزالو یی واقتیت لینو ۶
 1۳۱۱ ۳ پژوهشنیمه خراسین بزرگ

 جیتیت و توسته پییدار در ایران ۱
 1۳۱۱ ۴2 رفیه اجتییلوفصمنیمه 

 لوامل موثر در لدم تتیین خلوط مرز  دریییو کشورهی  سیحمو دریی  خزر ۳
 1۳۱۱ ۶1 فصمنیمه راهبرد

 نفت، ژئواکونومیک و امنیت ممو ایران ۱
 1۳۱۱ ۳۶ فصمنیمه فضی  جغرافیییو

 دالیل، آثیر و پییمدهی: هیدروپوایتیک هیرمند 1۱
 1۳۱1 ۳۱ انسینوفصمنیمه پژوهش هی  جغرافیی  

 تحمیل قیبمیتهی  ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک انرژ  در تیمین امنیت ممو ایران 11
 1۳۱1 ۳۵ فصمنیمه جغرافیی

12 
ی ت 1۳۳۳سنجش شیخصهی  توسته ییفتگو در استینهی  کشور طو سیل هی 

1۳۳۳ 

 1۳۱2 12 فصمنیمه برنیمه ریز  منلقه ا 



1۳ 
در افزایش خدمی  رسینو به روستیهی  نقش مشیرکت سییسو روستیئیین 

 شهرستین میسنو

 1۳۱2 ۳ روستییو توسته و فضی اقتصید فصمنیمه

1۴ 
بررسو چرایو سرنگونو رژیم پهمو  و وقوع انقالب اسالمو ایران بی کیربست نظریه 

 بحرانهی  یورگن هیبرمیس

 1۳۱۳ 2۴ فصمنیمه ملیاتی  سییسو

 تهدید در روابط پیکستین و هیسییگینتحمیمو بر مهیترین منیبع تنش و  1۵
 1۳۱۳ 2۶ فصمنیمه ملیاتی  سییسو

 جهینو شدن ارتبیطی  و اطاللی  و توزیع فضییو فتیایتهی  تروریستو 1۶
 1۳۱۳ ۴۵ فصمنیمه جغرافیی

 تنش هی و تهدیدهی: تحمیل ژئوپمتیک روابط پیکستین و هیسییگین 1۱
 1۳۱۴ 2۴ فصمنیمه تحقیقی  سییسو بین اایممو

 

 :ترويجي داخلي مرتبط با حوزه فعالیت گروه –علمي  مقاالت چاپ شده در مجالت -۳

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 ایران و خلوط انتقیل انرژ  حوزه خزر 1
 1۳۳۱ ۳ فصمنیمه اوراسیی  مرکز 

 ایران و امریکی، روییرویو یی تتیمل 2
 1۳۳۳ 2۶۴ اقتصید اطاللی  سییسو و 

 حکییت و حکومت، امیم لمو و سییست ۳
 1۳۳۱ 2۳2 اطاللی  سییسو و اقتصید 

 زنین و توسته پییدار در ایران ۴
 1۳۱2 2۱2 اطاللی  سییسو و اقتصید 

 

 :كتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه -۳

 چاپسال  انتشارات محل انتشار موضوع و رشته كتاب عنوان كتاب رديف

ایران خیرجو سییست و تیکژئوپوای 1 (چیپ دوم)سفیر و نشر انتخیب نشر تهران سییست  خیرجو  1۳۳۵و  1۳۱۶   

سییسو توسته پیرامون مقیال  مجیوله 2 سفیر نشر تهران توسته  سییسو   1۳۱۳ 

(.جمد 1۳)ایران در انتخیبی  اسنید ۳  1۳۳۴ وزار  کشور تهران سییست 

ایران در پییدار وتوسته تیرکززدایو ۴  1۳۱۱ نشر  انتخیب تهران توسته  سییسو 

 

 


