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انجمناخبار   

------------------------------- 

 اسکوپوس را دریافت کرد Q3 ژئوپليتيك رتبه فصلنامه

لیتیك ، زیرنظر انجمن ژئوپژئوپلیتیكالمللی بین فصلنامه

وس اسکوپ استنادی پایگاهعلمی  ارزیابی آخرین در ایران

 را دریافت کرد.  Q3 رتبه ،سال 6 از پس بار نخستین برای

ایگاه بندی پگفتنی است که این فصلنامه در آخرین رتبه

 ،1398 بهمن اواخر ( درISC) اسالم جهان استنادی

 بود. شده Q1 رتبه کسب به موفق

 

«(شناسی ساحل در بحثی) توسعه و دریا»برگزاری وبينار 

 پژوهشی معاونت همکاری با ایران ژئوپلیتیك انجمن

 صورت به خوارزمی دانشگاه جغرافیایی علوم دانشکده

 ایگفتاره درس سلسلهاز  تخصصی وبیناراولین  مجازی

 رد بحثی) توسعه و دریا»را با عنوان  سیاست و جغرافیا

 کرد.  برگزار« (شناسی ساحل

 استاد، پور کریمی یدالهاین نشست، دکتر  رانسخن

بود که از ساعت  خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای

 به انجام رسید. 1399 مرداد 7 شنبه سه 22:30تا  20:30

و ، عضربیعی حسین دکتر ،برنامهاین  کارشناس مجری

 هیأت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی بود. 

 

برگزار شد «ژئوپليتيك در بازی کارت مثابه به ورزش»نشست علمی 

 پژوهشی معاونت همکاری با ایران ژئوپلیتیك انجمن

 یناروب دومین خوارزمی دانشگاه جغرافیایی علوم دانشکده

را  سیاست و جغرافیا گفتارهای درس سلسلهاز  تخصصی

 «ژئوپلیتیك در بازی کارت یمثابه به ورزش»با عنوان 

 کرد.  برگزار

 دانشیار، افشین متقیاین نشست، دکتر  رانسخن

 18بود که از ساعت  خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای

 مجری به انجام رسید. 1399 مرداد 21 شنبه سه 20تا 

، عضو هیأت ربیعی حسین دکتر ،برنامهکارشناس این 

 علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی بود. 

 

 «انتقادی ژئوپليتيك منظر از فضا»برگزاری وبينار تخصصی 

 پژوهشی معاونت همکاری با ایران ژئوپلیتیك انجمن

 بیناروسومین  خوارزمی دانشگاه جغرافیایی علوم دانشکده

را  سیاست و جغرافیا گفتارهای درس سلسلهاز  تخصصی

 کرد.  برگزار« انتقادی ژئوپلیتیك منظر از فضا»با عنوان 
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 ،ترکمه آیدین با سخنرانی و ارائه مباحث این نشست

 بیتتر دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دوره دانشجوی

 18از ساعت و  کانادا یورک دانشگاه پژوهشگر و مدرس

 مجری. برگزار شد 1399 مرداد 28 شنبه سه 20تا 

، عضو هیأت ربیعی حسین دکتر ،برنامهکارشناس این 

  علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی بود.

 

سياست و جغرافيا گفتارهای درس گفتگوی اول از سلسلهبرگزاری 

 رسد سلسلهگفتگوی اول از  ایران ژئوپلیتیك انجمن

 ات وستفالیا از»را با عنوان  سیاست و جغرافیا گفتارهای

ه و ب« المللیبین مرزهای کارکرد بر مروری کرونا، پسا

 کرد.  برگزارصورت مجازی 

 ادیه سید دکترمیهمان این گفتگوی علمی و تخصصی 

 فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای دانشیار، زرقانی

 شهریور 4 شنبه سه 22تا  21بود و برنامه از ساعت  مشهد

 سید ،برنامهکارشناس این  مجریبرگزار شد.  1399

 جغرافیایدکتری  جویدانش، السادات رئیس تقی محمد

 سیاسی دانشگاه خوارزمی بود. 

 

«ایران ستيز موجودیت چالش آب، بحران ابَر»با عنوان  دومگفتگوی برگزاری 

 و جغرافیا گفتارهای درس سلسلهگفتگوی دوم از 

 موجودیت چالش آب، بحران ابَر»را با عنوان  سیاست

ورت و به ص ایران ژئوپلیتیك انجمناز سوی « ایران ستیز

 . شد برگزارمجازی 

: عسگری سهراب دکترمیهمان این گفتگوی تخصصی 

رنامه بود و ب نور پیام دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار

برگزار  1399 شهریور 11 شنبه سه 22تا  21از ساعت 

 سرئی تقی محمد سید ،برنامهکارشناس این  مجریشد. 

، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه السادات

 خوارزمی بود.

 

برگزار شد «هاملت و هاحکومت رابطه: کرونا پسا»با عنوان  سومگفتگوی 

 رسد سلسلهگفتگوی سوم از  ایران ژئوپلیتیك انجمن

 رابطه :کرونا پسا»را با عنوان  سیاست و جغرافیا گفتارهای

 کرد.  برگزارو به صورت مجازی « هاملت و هاحکومت

 آموخته دانش ،قندچی دالراماین گفتگو با حضور 

 و خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی

برگزار  1399 شهریور 18 شنبه سه 22تا  21از ساعت 

 سرئی تقی محمد سید ،برنامهکارشناس این  مجریشد. 

، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه السادات

 خوارزمی بود.

 

 



   

4 

 

1399 تابستان - 2شماره                         

 ژئوپليتيك فصلنامه المللی بين گریدکسب 

در ارزیابی نشریات وزارت علوم، مجله ژئوپلیتیك با کسب 

المللی حائز باالترین رتبه و جزء معدود نشریات گرید بین 

دارای اندیکس فوق است. برای دیدن نتیجه ارزیابی 

میتوانید از آدرس ذیل اقدام کنید: 

https://journals.msrt.ir/Search?Term=%DA%98

%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8

C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&Group=&Ap

plicant=&AssociationId=&UniversityId= 

 

عدالتی فضاییبا موضوع کرونا و بی چهارمگفتگوی برگزاری 

 و جغرافیا گفتارهای درس سلسلهچهارم از گفتگوی 

 عدالتیبی و کرونا ویروس انتشار»را با عنوان  سیاست

و به  رانای ژئوپلیتیك انجمنتوسط « جغرافیایی/ فضایی

 شد.  برگزارصورت مجازی 

 ادیاراست ،حاجت قادری مصطفی دکترمیهمان این گفتگو 

اعت از سبود که  مدرس تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای

به انجام رسید.  1399 شهریور 25 شنبه سه 22تا  21

 رئیس تقی محمد سید ،برنامهکارشناس این  مجری

، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه السادات

 خوارزمی بود.

 

 سرخس نژادهاشمی شهيد پاالیشگاه مشاوران و مدیران جمع درسخنرانی دکتر اعظمی 

 انجمن مدیره هیات عضو اعظمی، دکتر سخنرانی

 دیکاربر و نظری ابعاد همایش دبیر و ایران ژئوپلیتیك

 آمایشی، رویکرد با مرزی مناطق پایدار امنیت و توسعه

 نژادهاشمی شهید پاالیشگاه مشاوران و مدیران جمع در

 تامنی و توسعه کاربردی و نظری ابعاد» عنوان با سرخس

 قشن بر تاکید با آمایشی رویکرد با مرزی مناطق پایدار

 25 «شمالشرق منطقه در نژادهاشمی شهید پاالیشگاه

 شد. برگزار 1399 شهریور

 مرزی مهم مسائل ،اعظمی هادی دکتر ،سخنرانی این در

 هب توجه با :گفت و ارائه کاربردی و نظری بعد در را ایران

 منظور به کشور، استان 31 از استان 16 بودن مرزی

 مناطق در بویژه سرزمینی آمایش اهداف به دستیابی

 یاد مناطق در پایدار امنیت و پایدار توسعه ایجاد مرزی،

 .گرددمی مطرح انکارناپذیر ضرورتی بصورت شده

 شهید پاالیشگاه اهمیت و جایگاه درباره ادامه در وی

 به توجه با: افزود سرخس مرزی منطقه در نژاد هاشمی

 در فراوان های فرصت وجود محور،فرصت استراتژی

 مراکزی و تاسیسات جمله از کشور، مرزی مناطق

 گربازی یك عنوان به نژادهاشمی شهید پاالیشگاه همچون

 رزی،م منطقه در انرژی منابع تولید با اقتصادی، قدرتمند

 تغال،اش ایجاد با و شده کشور ژئوپلیتیك وزن ارتقا موجب

 امنیت، توسعه، در... و جمعیت تثبیت بیکاری، کاهش

 مذکور مناطق اقتصادی اوضاع بهبود نهایت در و آمایش

 .است رفیعی جایگاه دارای

 

 

https://journals.msrt.ir/Search?Term=%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&Group=&Applicant=&AssociationId=&UniversityId
https://journals.msrt.ir/Search?Term=%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&Group=&Applicant=&AssociationId=&UniversityId
https://journals.msrt.ir/Search?Term=%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&Group=&Applicant=&AssociationId=&UniversityId
https://journals.msrt.ir/Search?Term=%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&Group=&Applicant=&AssociationId=&UniversityId
https://journals.msrt.ir/Search?Term=%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&Group=&Applicant=&AssociationId=&UniversityId
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 های انجمن اخبار همایش

------------------------------- 

(ISCدر پایگاه علوم جهان اسالم ) همایش بين المللی اتحادیه اقتصادی اورآسيا ثبت

 نقش و اورآسیا اقتصادی اتحادیه المللیبین همایش

 درای منطقه روابط توسعه در آزاد مناطق ژئوپلیتیك

 به ثبت رسید.  (ISC) اسالم جهان علوم پایگاه

 زمانشود و برگزار می 1399 آبان 29و  28این همایش 

.ه استشد تمدیدآن  مقاالت اصل و چکیده ارسال

 

 اوراسيا اقتصادی تمدید مهلت ارسال آثار به همایش اتحادیه

 در محترم کنندگان شرکت و نویسندگان اطالع به

 ژئوپلیتیك نقش و اوراسیا اقتصادی اتحادیه» همایش

 که رساند می ،«ایمنطقه روابط توسعه در آزاد مناطق

 شهریور 31 تاریخ تا مقاالت اصل و چکیده ارسال زمان

.شد تمدید 1399

 اوراسيا اقتصادی اتحادیه همایشو اجرایی  علمی کميته جلسه برگزاری

 ادیهاتح المللی بین همایش اجرایی و علمی تهیکم جلسه

 وسعهت در آزاد مناطق ژئوپلیتیك نقش و اوراسیا اقتصادی

 حضور با 1399 ماه شهریور 16 یکشنبه ایمنطقه روابط

 ،گیالن دانشگاه و تهران هایدانشگاه اساتید از جمعی

 اطقمن شورایعالی دبیرخانه و انزلی آزاد منطقه نمسئوال

.شد برگزار اسالم جهان پژوهشی آینده موسسه در آزاد

 اوراسيا اقتصادی اتحادیه همایشبه محورهای علمی  اضافه شدن یك محور جدید  

 هتج محترم پژوهشگران درخواست و استقبال به توجه با

 اقتصادی اتحادیه همایش به پژوهشی مقاله ارائه فرصت

 طرواب توسعه در آزاد مناطق ژئوپلیتیك نقش و اوراسیا

 کمیته نظر براساسکه  رساند می اطالع به ای منطقه

-کووید بیماری گیری همه به توجه با و همایش علمی

. شد اضافه همایش محورهای به جدیدی محور 19

 محور درباره خود مقاالت توانندمی عالقمندان بنابراین

 اعالمی فرمت قالب در 1399 مهر 10 تاریخ تا را جدید

 مزید جهت. فرمایند ارسال همایش سایت طریق از و

 :است زیر شرح به شده افزوده محورهای اطالع؛

 منطقه ژئوپلتیك مناسبات در 19-کووید تاثیر -محور

 اوراسیا

 یچالشها به توجه با ژئوپلتیك های ریسك -1 محور زیر

 اوراسیا منطقه در محیطی زیست

 منطقه و المللی بین تهدیدهای و فرصتها -2 محور زیر

 آن از پس و کرونا دوران در ای

 در آزاد مناطق محوری و المللی بین نقش -3محور زیر

آن از پس و کرونا دوران

 


