
مشاورراهنماردیفسري
تحلیل کارکرد نظامی - امنیتی محور مواصالتی خدابنده - بیجار و روستاهاي ناحیه

تحلیل ژئوپلیتیکی ناحیه حایل امنیتی مرکز کشور، با مناطق بحران خیز کردستان و آذربایجان
1یداهللا کریمی پورافشین متقیوحید امیري ابراهیم محمديتحلیل عوامل موثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوري (استان چهارمحال بختیاري)بهار70011393ج.س
1مراد کاویانی رادمحمدامین گلشننسبت ادراك محیطی و امنیت ناحیه اي (استان سیستان وبلوچستان)بهار تابستان70021393ج.س

حسین ربیعی
حسن کامران

1حمید جاللیانمراد کاویانی رادلیال کیانیتأثیر تصور ژئوپلیتیک بر دیپلماسی گردشگري (مطالعه موردي: مناسبات ایران و مصر)تابستان70041393ج.س
1یداهللا کریمی پورسعید زندي فرتأثیر مولفه هاي ژئوپلیتیک در توسعه اقتصادي - اجتماعی استان آذربایجان غربیشهریور70051393ج.س
1افشین متقیبهروز شاهورديبررسی زمینه هاي ژئوپلیتیکی کوثر بر گرایش ناتو به شرق (مطالعه موردي: آسیاي مرکزي)شهریور70061393ج.س
1عطااهللا عبديحسین عیسی نیابررسی نسبت ایدئولوژي و جاي نام ها (مطالعه موردي: تغییر جاي نام ها در مقطع پس از انقالب اسالمی در ایران)شهریور70071393ج.س

یداهللا کریمی پور
مرتضی تهامی

2عطااهللا عبديفهیمه مسگري سوهانیبررسی تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر بحران سوریهآبان70091393ج.س
1افشین متقیعلی گریوانیتأثیر رژیم حقوقی دریاي خزر بر امنیت ایرانآذر70101393ج.س
1مراد کاویانی رادعطااهللا عبديسجاد عزیزينقش بازارچه هاي مرزي در همگرایی ملی (بازارچه مرزي شیرابند بانه)اسفند70111393ج.س
1حسین ربیعیعطااهللا عبديساکار شیرزادنقش فضاهاي جغرافیایی در رقابت قدرت ها (مطالعه موردي: عراق)خرداد70121394ج.س
1مراد کاویانی رادعطااهللا عبديمحمد دارابینقش آموزش رسمی در شکل دادن به هویت ملی (مطالعه موردي: بررسی کتاب هاي تاریخ و جغرافیاي اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر ایران)شهریور70131394ج.س
1مراد کاویانی رادحسین ربیعیابوالفضل حجازي مقدممولفه هاي مکانی-فضایی موثر در گسترش تروریسم ناحیه گرا (مطالعه موردي: منطقه جنوب شرقی ایران- استان سیستان و بلوچستان)شهریور70141394ج.س
1محمد حسن نامیعطااهللا عبديمعصومه حسینینقش نفت در ژئواستراتژي جنگی (مطالعه موردي: جنگ نفتکش ها در خلیج فارس)شهریور70151394ج.س

1فریده لطفیبررسی نسبت میان هویت زبانی و جاي نام ها (مطالعه موردي: جاي نام هاي خلخال)

ناصر گرزین متاعی

یداهللا کریمی پور

عطااهللا عبدي

1

1 رضا رحیمیبررسی اثرات بحران سیاسی آب بر امنیت داخلی (سیاست هاي آبی استان اصفهان در فریدون شهر)

یداهللا کریمی پوررمضان فیضی

مهر1393ج.س

شماره
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7008

تابستان1393ج.س

بهار1381ج.س

دانشگاه خوارزمی تهران - دانشکده علوم جغرافیایی - معاونت پژوهشی
فهرست پایان نامه ها - رشته جغرافیاي سیاسی
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