
لرحیم لرحمن ا  بسم اهلل ا

 

شخصی:  ات  ع طال  ا

مرث زیدان پناه ردوانم و انم  لم  خانوادگی: کیو  انم پدر : مس

لد :  ستان خلخال     2/01/0531متو ی ردو، _شهر ستا لد: بخش شارهود، رو ستان اردبیل -محل تو  ا

کترونیکی:    14020953395شماره تماس:  kyazdanپست ال pan ah@u t.ac.ir 

 

 : تحصیلی
ات  ع طال  ا

 سال محل تحصیل رشته گرایش مقطع ردیف

 0731 دبیرستان شهید اصالنی فرهنگ و ادب دیپلم 1

 کارشناسی 2
 علوم اطالعات و دانش شناسی 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 0731 دانشگاه تبریز

3 
کارشناسی 

 ارشد
 0730 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات جغرافیای سیاسی

 0733 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات جغرافیای سیاسی دکتری 4

 

بق ایثارگری  سوا
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ی  3ماه و  01 -2 ی جنگ رد سال اه  0533-0533-0537روز حضور داوطلباهن رد جبهه اه
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مدرییتی :  بق   سوا

 تاریخ اتمام تاریخ شروع سمت سازمان ردیف

 07/7/0733 0733 مدیر امور مجلس بانک ملی ایران 1

 0731 0731 فرهنگیعضو شورای  دانشگاه تهران 2

 0731 0731 مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه تهران 3

 0731 0731 مشاور عالی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور 4

 ادامه دارد 0731 عضو شورای حقوق شهروندی وزارت اقتصاد و دارایی 5

 0731 0733 معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید امور ایثارگران 6

 اقتصاد و دارایی وزارت 7
نماینده وزیر و مدیر کل رسیدگی به تخلفات 

 اداری
0731 0733 

 وزارت اقتصاد و دارایی 8
عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

 )شعبه ویژه مدیران(
0731 0733 

 0733 0731 سرپرست دفتر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی 9

 ایرانگمرک جمهوری اسالمی  11
نماینده وزیر و رئیس کمیسیون تجدیدنظر 

 اختالفات
0731 0733 

 0731 0730 رئیس دانشکده چغرافیا دانشگاه تهران 11

 0731 0730 رئیس بسیج اساتید دانشگاه های تهران سازمان بسیج 12

 0731 0731 عضو اصلی هیات امناء صندوق شاهد کشور 13

 0733 0733 رسانه ای وزیرمشاور  وزارت آموزش و پرورش 14

 دانشگاه تهران 15
معاون پژوهشی کمیسیون علوم اجتماعی و 

 رفتاری
0737 0731 

 دانشگاه آزاد اسالمی 16
نماینده علمی در پذیرش و گزینش 

 دانشجویان مقطع دکتری
0731 0731 

17 
صدا و سیمای جمهوری 

 اسالمی ایران

کارشناس ارشد تحقیقات سیاسی و تحلیلگر 

 مسائل سیاسی و منطقه ای
 ادامه دارد 0730

 0733 0731 مشاور مجلس خبرگان رهبری 18

 شورای نگهبان قانون اساسی 19
مدیر آموزش نظارت و بازرسی )منطقه 

 (03و01
0731 0731 

 0731 0731 عضو هیئت بازرسی انتخابات ستاد انتخابات کشور 21

21 
نهاد مقام معظم رهبری در 

 دانشگاه تهران

مسئول برگزاری کرسی های هم اندیشی 

 اساتید
0731 0731 

22 

مرکز تحقیقات راهبردی 

دفاعی ستاد کل نیروهای 
 مسلح

 0731 0731 رئیس میز خلیج فارس و دریای عمان

 ادامه دارد 0731 قائم مقام بسیج اساتید دانشگاه های تهران سازمان بسیج 23



 

 

مجامع ملی و نیب المللی یت رد   عضو

 محدوده عنوان مجمع ردیف

 ملی عضو ISO3110-1111کمیته اجرائی پروژه استقرار نظام مدیریتی مبتنی بر استاندارد های  1

 ملی بازرس مرکز توسعه ورزش های قهرمانی و حرفه ای 2

 ملی عضو شرکت فرهنگی ورزشی سایپا 3

 ملی عضو شرکت بهزیست بنیاد 4

 ملی بازرس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 5

 ملی بازرس انجمن ژئوپلیتیک ایران 6

 ملی عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران 7

 

 

لیت اهی اجرایی ا  فع

 محدوده پایان شروع عنوان ردیف

1 
نماینده دفتر هم اندیشی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه 

 تهران
 ایران -تهران  01/1/0731 01/1/0737

 ایران -تهران  01/01/0731 11/1/0737 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعیعضو کارگروه ژئوپلیتیک در  2

3 
 Political Geographyمدیر مسئول مجله بین المللی 

Research 
 ایران -تهران  13/3/0731 3/3/0737

 ایران -تهران  11/3/0731 0/3/0737 معاون پژوهشی کمیسیون علوم رفتاری و اجتماعی 4

 

 

 

 

 

 



 

یفی اتل ب اهی  ا  کت

 سال انتشارات نویسنده تصویر عنوان ردیف

1 

اتحادیه شانگهای: چشم اندازها، 

بیم ها و امید ها با نگاهی به 
 عضویت ایران در این اتحادیه

 

 0733 –چاپ اول  علمی فرهنگی کیومرث یزدان پناه درو

2 
ساختار نظری امنیت و ژئوپلیتیک: 

 با تاکید بر ژئواستراتژی

 

 دانشگاه تهران درو کیومرث یزدان پناه
 0731 –چاپ اول 

 0733 –چاپ دوم 

 ائتالف شوم 3

 

 0737 –چاپ اول  علمی فرهنگی کیومرث یزدان پناه درو

4 
اقتصاد و جهانی شدن و  –جغرافیا 

 الگوهای تاثیرگذار

 

 دانشگاه تهران کیومرث یزدان پناه درو
 0737 –چاپ اول 

 0731 -چاپ دوم 

 

 



جمه: ب اهی رت ا  کت

 سال انتشارات نویسنده تصویر عنوان ردیف

1 

بحران اسالم : جنگ 

مقدس، ترور نا 

 مقدس

 

 مولف: برنارد لوئیس

 مترجم: کیومرث یزدان پناه درو
 0731 دانش نگار

2 
بهبود استثنایی 

 اقتصاد آلمان

 

 دالیا مارینمولف: 

 کیومرث یزدان پناه درومترجم: 

دانشگاه 

 تهران
0733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انهم یان   راهنمایی پا

 نام دانشجو عنوان ردیف
تاریخ 

 دفاع
 استاد مشاور استاد راهنما

1 

نقش و جایگاه استراتژیک آبراء های بین 

المللی در مناسبات جهانی )مطالعه موردی 

 کانال سوئز(

خسرو فتوت 

 اسکندری
 محمود واثق کیومرث یزدان پناه درو 0737

2 
شهرهای ویژه تحلیلی بر کارکردهای مهمان 

 پناهندگان افغانی در ایران

علی اصغر 

 اسدی
 زهرا پیشگاهی فرد کیومرث یزدان پناه درو 0737

3 
آسیب شناسی زئوپولیتیکی سیاست های 

 ایران در قبال افغانستان
 زهرا پیشگاهی فرد کیومرث یزدان پناه درو 0737 محمد نصیری

4 
تبیین شاخص های و استانداردهای آمایش 

 0111امنیتی مناطق مرزی در افق دفاعی 
 محسن کالنتری کیومرث یزدان پناه درو 0731 محسن فتحی

5 

ارائه الگوی آمایش سرزمینی نواحی ساحلی 

دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار 

 منطقه ای

 حسین حاتمی نژاد کیومرث یزدان پناه درو 0731 بهنام الماسی

6 

امنیت انرژی با بهره بررسی تطبیقی ارتقاء 

گیری از انرژی های تجدیدپذیر؛ دو کشور 

 ایران و ژاپن)تحلیل مقایسه ای(

ریحانه یوسفی 

 ده شیری
 ناهید پوررستمی کیومرث یزدان پناه درو 0731

7 
راهبرد ژئوپلیتیکی آمریکا و ناتو در جنوب 

 غرب آسیا
 دی کرجسید عباس احم کیومرث یزدان پناه درو 0731 زهرا امینی نیا

8 
تبیین ظرفیت های ژئواستراتژیک ایران در 

 کرانه مکران

مائده حاجی 

 رمضان
 محمود واثق کیومرث یزدان پناه درو 0731

9 
ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل 

 توان اکولوژیک )شهرستان رشت(

مجید رضوی 

 صوفیایی
 سعید زنگنه شهرکی کیومرث یزدان پناه درو 0731

11 
نابرابری فضایی از منظر آمایش  تحلیل

 سرزمین .مطالعه موردی البرز جنوبی ایارن
 حسین حاتمی نژاد کیومرث یزدان پناه درو 0733 مصطفی برزگر

11 
منطقه گرایی در تفرک استراتژیک ایرانیاز 

 دیدگاه ژئوپلیتیک
 0733 رضا مومن زاده

-کیومرث یزدان پناه درو

 بهادر زارعی
 محمود واثق

12 

تحلیل ژئوپلیتیکی مدیریت سرزمینی در 

افغانستان و توریسم چشم انداز آمایش 

 سرزمین در این کشور

 کیومرث یزدان پناه درو 0733 عقیق اله قمری
 –زهرا پیشگاهی فرد 

 حسین حاتمی نژاد

13 
دالیل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری 

 ناتو عربی و آثار آن بر امنیت منطقه ای
 بهادر زارعی  0733 رضا رحیمی

14 
تبیین نقش منطقه مکران در قدرت ملی 

 جمهوری اسالمی ایران
  کیومرث یزدان پناه درو 0733 یاسر شامانی

15 

نقش اقوام در ایجاد ثبات ژئوپلیتیکی پایدار در 

افغانستان با تاکید بر پشتون، تاجیک، هزاره و 

 ازبک

سید جالل 

 احمدی
 بهادر زارعی کیومرث یزدان پناه درو 0733

16 

نقش آمایش سرزمین در ساماندهی حوضه 

زاینده روز با تاکید بر بحران توزیع آب در 

 مزکز ایران

 سید عباس رجائی کیومرث یزدان پناه درو 0733 فاطمه مومن

17 
نقش ژئوپلیتیک مقاومت در ارتقاء قدرت 

 منطقه ای ایران
 عباس احمدی کرجسید  کیومرث یزدان پناه درو 0733 صادق بوستانی



انهم یان   مشاور پا

رد

 یف
 نام دانشجو عنوان

تاریخ 

 اعدف
 استاد مشاور استاد راهنما

1 
بررسی تببین نقش قدرت های نرم در ارتقاء امنیت ملی 

 جمهوری اسالمی ایران

حسین بقائی 

 نیا
 کیومرث یزدان پناه درو محمود واثق 0737

2 

فضای آسیب شناسی ژئوپلیتیکی برنامه ریزی در 

سرزمینی ایران با رویکرد آمایش سرزمین و ارائه مدل 

 راهبردی

مصطفی 

 رشیدی
 کیومرث یزدان پناه درو زهرا پیشگاهی فرد 0737

3 
بازنمایی ژئوپلیتیکی فیلم های آمریکایی )پس از حادثه 

 یازدهم سپتامبر(

عباس 

 کاظمیان
 کیومرث یزدان پناه درو مرجان بدیعی ازنداهی 0737

4 
سازمان فضایی مطلوب استقرار جمعیت از منظر  تحلیل

 آمایش سرزمین )مطالعه موردی استان زنجان(
 کیومرث یزدان پناه درو محسن کالنتری 0731 سمیه نوری

5 
آمایش مناطق مرزی با تاکید بر مزیت های نسبی 

 داخلی و فرصت های بیرونی در راستای اقتصاد مقاومتی

ابولفضل 

 نوروزی
 کیومرث یزدان پناه درو رضوانیمحمدرضا  0731

6 
رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در 

 کردستان عراق

بهرام 

نصراللهی 

 زاده

 زهرا پیشگاهی فرد 0731
-کیومرث یزدان پناه درو

 محمد باقر قالیباف

7 
بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای 

 393901اسالمی دوره های 
 کیومرث یزدان پناه درو زهرا پیشگاهی فرد 0731 ندا عسکری

8 
تا  1111تببین الگوی ژئوپلیتیکی ایارن و ترکیه از سال 

 کنون

غالمعلی 

 مصطفی
 کیومرث یزدان پناه درو یاشار ذکی 0731

9 
تببین مالحضات دفاعی امنیتی استان زنجان از منظر 

 آمایش سرزمینی

توحید 

 اصغری
 پناه درو کیومرث یزدان محسن کالنتری 0731

11 
بررسی روند جهانی شدن شهرها )مقایسه تطبیقی بندر 

 عباس با شهر دبی(

صدف ریاحی 

 ثالث
 کیومرث یزدان پناه درو حسین حاتمی نژاد 0731

11 

بررسی تاثیر حکمرانی خوب شهری در مدیریت و 

کنترل آسیب های اجتماعی )مطالعه موردی شهر 

 تهران(

فرزاد عابدی 

 شجاع
 کیومرث یزدان پناه درو افضلیرسول  0733

12 
رقابت ژئوپلیتیکی آمریکا و چین در منطقه آسیا 

 پاسیفیک

شهاب الدین 

 شفیع
 کیومرث یزدان پناه درو بهادر زارعی 0733

13 

نقش تجمع انسانی در باال بردن دمای سطح زمین و 

کسترش شهری با استفاده از داده های سنجش از راه 

 دور

علی 

خدامرادی 

 فیروز

 کیومرث یزدان پناه درو یاشار ذکی 0733

14 
آسیب شناسی سیاست های مرزی جمهوری اسالمی 

 ایران در زمینه ترانزیت مواد مخدر از مرز های شرقی

مرتضی فتح 

 اله زاده
 کیومرث یزدان پناه درو یاشار ذکی 0733

15 
بررسی نقش عربستان در تغییر موازنه ژئوپلیتیکی 

 تاثیر آن  بر ژئوپلیتیک ایرانجنوب غرب آسیا و 

ایرج احمد 

 زاده
0733 

سید عباس احمدی 

 کرج
 کیومرث یزدان پناه درو

16 

تحلیلی عوامل سازه انگاره ژئوپلیتیکی موثر بر رقابت 

بین ایالت متحده آمریکا و روسیه بر جنوب غرب آسیا 

 با تاکید بر شکل گیری الگوی رقابتی جدید در منطقه

سجاد مرادی 

 نیا
 کیومرث یزدان پناه درو زهرا پیشگاهی فرد 0733

18 
بررسی سیاست های قومی جمهوری اسالمی ایران در 

 فیلم های عامه پسند
 0733 علی باقری

کیومرث یزدان پناه 

 درو
 

 



یات نیب المللی )افرسی( شده رد نشر الت چاپ   مقا

  .شانگهای سیاسی اتحادیهترتیبات امنیتی حاکم برحوزه جغرافیای "کیومرث یزدان پناه درو 

."geopolitika 01  ،01 (0733): -. 

  .7-0(: 0737) 17، 11کلید تایمز  "هند و بزرگترین همایش دمکراسی."کیومرث یزدان پناه درو. 

  .آسیب شناسی آمایشی نقش و جایگاه کارگزاری انسان در مدیریت "کیومرث یزدان پناه درو، مصطفی رشیدی و حیدر لطفی

 .71-03(: 0737) 0، 0فصلنامه آمایش و توسعه  "نی کشور ایران.فضای سرزمی

  .بررسی تغییرات فضایی در استان های جنوبی ایران با تأکید بر آمایش سرزمین "کیومرث یزدان پناه درو و زهرا انصاری

، 1طالعات خلیج فارس فصلنامه سیاسی تاریخی م "،مطالعات موردی:شهرستان های بوشهر ،بندر عباس ،بندر ماهشهر و چابهار.

7 (0731 :)11-31. 

  .راهبردهای مطلوب و امکان فرصت سازی متمایز برای توسعه بهینه توریسم در منطقه خلیج فارس."کیومرث یزدان پناه درو" 

 .11تا  00(: 0733) 900، شماره 1فصلنامه مطالعات فرهنگی سیاسی خلیج فارس دوره 

  فصلنامه  "نقش ژئوپلیتیک در ثبات امنیتی جمهوری اسالمی ایران."جوادی نوبندانی. کیومرث یزدان پناه درو و محمد جعفر

 .71-00(: 0733) 3، 7دفاعی راهبردی اندیشه نوین 

  .های آمایش ایران در حوضه انرژی با تأکید بر شیوه انتقال انرژی به  معایب و نارسایی"کیومرث یزدان پناه درو و داود مقدم

 .11-0(: 0733) 1، 1ا و روابط انسانی جغرافی "مناطق شرقی.
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یات داخلی شده رد نشر الت چاپ   مقا

 71-11(: 0730) 11، 1علوم سیاسی  "رویه های نوین از مواجهه سنت و تجدد."یومرث یزدان پناه درو. ک. 

 بر تاکید با شانگهای امنیتی - اقتصادی پیمان ژئوپلیتیک بر تحلیلی". درو پناه یزدان کیومرث و عزتی اهلل عزت 

 .33-11(: 0731) 7، 7وپلیتیک ژئ المللی بین فصلنامه ".سازمان این در ایران عضویت انداز چشم

 جغرافیایی فصلنامه ".شانگهای اتحادیه در ایران استراتژیک جایگاه". عزتی اله عزت و درو پناه یزدان کیومرث 

 .11-00(: 0733) 11 ،1 سرزمین

 01یتیک ژئوپل المللی بین فصلنامه ".حاضر عصر در امنیت ژئوپلیتیکی های مدل تغییرات". درو پناه یزدان کیومرث ،

1 (0733 :)33-001. 

 (: 0733) 7 ،01 سرزمین جغرافیایی فصلنامه ".شانگهای اتحادیه در ایران حضور تاثیر". درو پناه یزدان کیومرث-. 

 0 ،1 انسانی جغرافیای های پژوهش ".آمریکا امنیتی دالیل و شانگهای همکاری سازمان". درو پناه یزدان کیومرث 

(0733 :)17-10. 

 ژئوپولیتیک و اهمیت ابعاد پنجم با مطالعه ی نقش قدرت اطالعات و استراتژی رزم مدرن "مرث یزدان پناه درو. کیو

 (0730) 1، 31 جغرافیای انسانیپژوهش های  "در قرن بیست ویکم.

 ایران. اسالمی جمهوری ملی امنیت های گفتمان بررسی". وند زینی علی و درو پناه یزدان کیومرث زارعی، بهادر" 

 .11(: 0731) 0، 11پژوهش های جغرافیای انسانی 

 در ترکیه راهبرد و غرب نظام رویکرد بر تأکید با سوریه؛ بحران". نامداری مهدی محمد و درو پناه یزدان کیومرث 

 .003-010(: 0731) 7 ،1 اسالمی بیداری مطالعات ".کشور این

 ازهای نظری درباره جهانی شدن: نظریه ی مزیت ویژگی مکانی.اند چشم بر تحلیلی". درو پناه یزدان کیومرث" 

 .711-131(: 0737) 1، 13پژوهش های جغرافیای انسانی 

 تغییرات لزوم ژئوپلتیکی تحلیل". رشیدی مصطفی و رضوانی محمدرضا درو، پناه یزدان کیومرث فرد، پیشگاهی زهرا 

(: 0737) 0، 1مجله آمایش سرزمین  "ایی آن در ایران.جغرافی توزیع عرصه در آمایشی گذاری سیاست و جمعیتی

0-71. 

 ژئوپلیتیکی شناسی آسیب".  رضوانی محمدرضا و درو پناه یزدان کیومرث فرد، پیشگاهی زهرا رشیدی، مصطفی 

 11 ،37-1 انسانی درجغرافیای نو های نگرش فصلنامه ".سرزمین آمایش رویکرد با ایران سرزمین فضای ریزی برنامه

(0737 :)11-11. 

 مرزی مناطق توسعه در امنیتی - دفاعی مالحظات تأثیر". رمضانی الوین و نوری سمیه درو، پناه یزدان کیومرث 

 "و با رویکرد آمایش سرزمین ) مطالعه موردی : آذربایجان غربی(. HDI مدل از استفاده با کشور شمالغرب پهنه

 .71-03(: 0737) 11فصلنامه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی محیطی )نسیم بامداد( اول، 



 با هرمزگان استان شهرستانهای فضایی آمایش". نیاسری غالمرضا و بیگی قره مصیب درو، پناه یزدان کیومرث 

 بین عالی آموزش موسسه -(ای منطقه ریزی برنامه)  جغرافیا ".معیاره چند گیری تصمیم های روش از استفاده

 .11-13(: 0731) 1 ،1 قشم المللی

 موردی مطالعه) مختلف اقوام سیاسی مشارکت تحلیل". زاده خلف فاطمه و درو پناه یزدان کیومرث محرابی، علیرضا 

 .031-013(: 0731) 1 ،3 انسانی درجغرافیای نو های نگرش فصلنامه "(.خوزستان استان: 

 مجازی و اثرات آن بر حوزه جغرافیای  فضای در تروریسم".  دستجردی کامران حسن و درو پناه یزدان کیومرث

 .33-11(: 0731) 11، 07فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران -جغرافیا  "سیاسی.

 و شهری گاههای سکونت جمعیت فضایی ساختار تحلیل". نوری سمیه و درو پناه یزدان کیومرث کالنتری، محسن 

 .030-011(: 0731) 1، 7پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری  "زنجان(. استان:  موردی مطالعه) روستایی

 امنیت بر تأکید با: ای منطقه امنیت بر آن تأثیر و ژئواکونومیکی کارکردهای و فارس خلیج". درو پناه یزدان کیومرث 

 .71-0(: 0731) 1 ،0 راهبردی مطالعات فصلنامه ".ایرانی جزایر و ساحلی نواحی

 عناصر ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در همگرایی میان کشورهای ایران ،هند ، "یزدان پناه درو و حمیدرضا بیات.  کیومرث

موسسه آموزش عالی بین  -جغرافیا ) برنامه ریزی منطقه ای( "پاکستان و افغانستان و تأثیر آن بر مناطق جنوبی.

 .77-03(: 0731) 7، 1المللی قشم 

 تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان طی سالهای "پناه درو و سمیه نوری.  انیزد کیومرث کالنتری، محسن

-13(: 0731) 13، 1فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی  ".0111و پیش بینی جمعیت تا سال  31-0711

17. 

 ای اجتماعی آن بر امدهپی و آثار و ایرانی دختران با افغانی مهاجر مردان ازدواج بررسی". درو پناه یزدان کیومرث

 .13-11(: 0731) 7، 3زن در فرهنگ و هنر  "کشور بر مبنای جغرافیای جرم و آسیب های اجتماعی.

 نقش بر تأکید با آسیا در آن ژئوپولیتیکی آینده و هند".  دستجردی کامران حسن و درو پناه یزدان کیومرث 

-711(: 0731) 11، 07المللی انجمن جغرافیایی ایران  بین و پژوهشی علمی فصلنامه- جغرافیا ".ایران ترسیمی

711. 

 فرهنگی حوزه در پژوهشی". زاده نصراللهی بهرام و درو پناه یزدان کیومرث قالیباف، باقر محمد فرد، پیشگاهی زهرا 

 .011-011(: 0731) 3 ،1 ایران شناسی باستان های پژوهش ".عراق کردستان: مورد ایران، تمدنی و

 ایران بر تأکید با:  منطقه امنیت بر آن تأثیر و فارس خلیج ژئواکونومیکی کارکردهای". درو پناه یزدان کیومرث." 

 .101-037(: 0731) 1 ،1 راهبردی محیط فصلنامه

 اجتماعی های رسانه در داعش عمومی ژئوپلیتیک مطالعه".  افضلی رسول و درو پناه یزدان کیومرث خاتونی، مجتبی 

 .013-013(: 0731) 1، 03مطالعات ملی  "ملت صلیب. یش الصفوی وج ،

 در دریایی دزدی بر ژئوپلیتیکی تحلیل". هاشمی مصطفی سید و پاشاکی کریمی سجاد درو، پناه یزدان کیومرث 

 .133-131(: 0731) 7 ،13 انسانی جغرافیای های پژوهش ".افریقا شاخ منطقه

 بررسی تحوالت برنامه ریزی توسعه روستایی اتحادیه "ره مقفلی. ن پناه درو و زهیزدا کیومرث خراسانی، امین محمد

 .31-13(: 0731) 1، 03فصلنامه روستا و توسعه  "اروپا در قرن بیست و یکم:درس هایی برای ایران.



 استفاده از  با دهلران شهرستان پلیس های پاسگاه خدماتی پوشش ارزیابی". جعفری مهتاب و درو پناه یزدان کیومرث

 .17-73(: 0731) 11، 1فصلنامه دانش انتظامی  ".GISروش تحلیل شبکه در محیط

 دیکتاتوری های دولت گیری شکل بر تأثیرگذار عوامل". موسوی علی سید و درو پناه یزدان کیومرث زارعی، بهادر - 

 .117 - 111(: 0731) 0 ،13 انسانی جغرافیای های پژوهش ".فارس خلیج منطقة در رانتیر

 های اولویت و ها شاخص تبیین". کالنتری محسن و درو پناه یزدان کیومرث نژاد، سعیدی مجید فتحی، محسن 

 مرزی فنون و علوم ".کشور جنوبی مرزهای موردی نمونه 0111 افق در ایران مرزی مناطق امنیتی و دفاعی آمایش

 .001-33(: 0731) 0 ،3 انتظامی علوم دانشگاه مرز فنون و علوم دانشکده -

 بعد عراق کردستان اقلیم ژئوپلیتیک بر تحلیلی". رنجبری کمال و دستجردی کامران حسن درو، پناه یزدان کیومرث 

-73(: 0731) 17 ،01 ایران جغرافیایی انجمن المللی بین و پژوهشی علمی فصلنامه- جغرافیا ".داعش فروپاشی از

11. 

 بررسی تطبیقی ارتقاء امنیت "رستمی ، ریحانه یوسفی و محمد رضا حسین زاده. پور ناهید درو، پناه یزدان کیومرث

ی ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت  های تجدیدپذیر؛ در مقایسه گیری از انرژی انرژی با بهره

 .03-0(: 0731) 7، 13پژوهش های جغرافیای انسانی  "استراتژیک.

 بررسی جغرافیایی حضور زنان در مجلس "مجید غالمی، زهره فریدونیان و مهتاب جعفری.  درو، اهپن یزدان کیومرث

 .707-130(: 0731) 1، 3زن در فرهنگ و هنر  "شورای اسالمی در ایران ) با تاکید بر مجلس دهم (.

 واحی ساحلی ن زمینسر آمایش الگوی ارائه". آبادی کاظم محمدی لیال و الماسی بهنام درو، پناه یزدان کیومرث

پژوهش  "دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار منطقه ای )مطالعه موردی : شهرستانهای چابهار و ایرانشهر(.

 .133-117(: 0731) 1، 1های جغرافیای برنامه ریزی شهری 

 نه های اجتماعی رسا نقش و ژئوپلیتیک عرصه در جدید بازیگران ظهور". خاتونی مجتبی و درو پناه یزدان کیومرث

-3(: 0731) 0، 3موسسه آموزش عالی بین المللی قشم  -جغرافیا ) برنامه ریزی منطقه ای( "باتأکید بر تروریسم.

01. 

 در انتخابات رای اخذ شعب مکانی مدیریت و ریزی برنامه". نیارکی جلوخانی محمدرضا و درو پناه یزدان کیومرث 

فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  ".GIS جغرافیایی اطالعات سیستم محیط

13 ،0 (0733 :)113-131. 

 قدرت محاسبة". شامانی یاسر و فرد پیشگاهی زهرا قالیباف، باقر محمد صفوی، سیدیحیی درو، پناه یزدان کیومرث 

 (: .0733) 011 ،11 دفاعی سیاست ".کشورها ملی قدرت های فرمول از استفاده با نظامی

 در ایران ژئوپلیتیکی وزن ارزیابی و سنجش". درو پناه یزدان کیومرث و راد فرجی عبدالرضا ،9سیدجعفری سیدحمید 

 33 ،11 بسیج راهبردی مطالعات فصلنامه ".شرقی نیمکره به غربی نیمکره از جهانی قدرت از بخشی انتقال فرایند

(0733 :)001-071. 

 تحلیل ژئوپلیتیک امنیت زیست "عطا اهلل عبدی، حسن کامران دستجردی و فرزاد جوکار.  درو، پناه یزدان کیومرث

فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن -جغرافیا  "محیطی پدیده ریزگردها مطالعه موردی :جنوب غرب آسیا.

 .10-71(: 0733) 11، 01جغرافیایی ایران 



 یابی شهر مطلوب برای  جغرافیایی مکان -آمایش فضایی"پزشکی.  دیمه و درو پناه یزدان کیومرث لطفی، حیدر

فصلنامه نگرش های  "ریزی شهری. های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه

 .113-110(: 0733) 7، 01نو درجغرافیای انسانی 

 راهبرد عوامل ساختار قدرت های برتر جنوب غرب "ی. عزت اله عزت و درو پناه یزدان کیومرث عباسپور، علی مهر

فصلنامه نگرش های نو  "آسیا چرایی قدرت های فرامنطقه ای بر علل برتر جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس.

 .713-703(: 0733) 7، 01درجغرافیای انسانی 

 مایل امریکا به شکل گیری ائتالف ت ژئوپلیتیکی عوامل بررسی". رحیمی رضا و زارعی بهادر درو، پناه یزدان کیومرث

 1، 01فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک  "نظامی عربی در خلیج فارس و آثار آن بر امنیت جمهموری اسالمی ایران.

(0733 :)37-013. 

 نواحی بر تأکید با: توسعه با جغرافیا رابطه تبیین در سرزمین آمایش تطبیقی نقش". درو پناه یزدان کیومرث 

 7، 3موسسه آموزش عالی بین المللی قشم  -جغرافیا ) برنامه ریزی منطقه ای( "لی جنوب ایران.حمرزی،سا

(0733 :)3-17. 

 تأکید با: تروریسم فعالیت افزایش در اینترنت اثرگذاری ژئوپلیتیک تحلیل". جعفری مهتاب و درو پناه یزدان کیومرث 

 .111-110(: 0733) 11 ،3 سیاست راهبردی های پژوهش فصلنامه ".داعش بر

 خلیج منطقه در سازی ملت- دولت عوامل ناکارآمدی شناسایی". نجار عباس و درو پناه یزدان کیومرث زارعی، بهادر 

 .111-173(: 0733) 013 ،13( سپهر)جغرافیایی اطالعات ".جغرافیایی اطالعات بر تکیه با فارس

 گیری ائتالف نظامی عربی در  تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی شکل". رحیمی رضا و زارعی بهادر درو، پناه یزدان کیومرث

 1، 11پژوهش های جغرافیای انسانی  "منطقة جنوب غرب آسیا و آثار آن بر امنیت جمهوری اسالمی ایران.

(0733 :)0100-0113. 

 ر منطقه غرب ش دپساداع ژئوپلیتیکی فضای پژوهی آینده". اخباری محمد و درو پناه یزدان کیومرث دریکوند، بهروز

 .037-031(: 0733) 0، 00فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی  ")مطالعه موردی عراق(. آسیا 

 فضاهای ای منطقه امنیت و ثبات ساختار ارزیابی". اخباری محمد و درو پناه یزدان کیومرث دریکوند، بهروز 

 -جغرافیا ) برنامه ریزی منطقه ای( "موردی عراق(.العه مط) آسیا غرب منطقه در داعش پسا ژئوپلیتیکی و جغرافیایی

 (: .0733) 1، 3موسسه آموزش عالی بین المللی قشم 

 7 ،00 دفاعی راهبرد ".ایران اسالمی جمهوری قبال در عربستان امنیتی دفاعی راهبردهای". درو پناه یزدان کیومرث 

0-11. 

 فصلنامه راهبرد  "رکردهای ژئواکونومیکی با تأثیر آن بر امنیت منطقه ای.کا و فارس خلیج". درو پناه یزدان کیومرث

 دفاعی 

 


