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و  علمیو سفر  مسیر پیشرفت« -حضور در همایش ملی »تمدت دریاییگزارش 

 خلیج فارسسواحل و جزایر مکران و به سواحل  فرهنگی

 بندر لنگه، بوموسی، تنب بزرگ( بندر جاسک، بندر عباس، ، بندر شهید بهشتی، )کنارک، چابهار

 

 (1401دی ماه    28الی  20)

 

 

 سرپرست سفر: دکتر هادی اعظمی 

 

 

 زادهتهیه کننده: مهدی مظفری

 کارشناسی ارشد جفرافیای سیاسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد(  ی)دانشجو

 تصویر برداری: فهمیه یوسف زاده 

 کارشناسی ارشد جغرافیای گردشگری ؛ دانشگاه فردوسی مشهد(  ی)دانشجو

 

 



 

 

 اساتید همراه:  

مسعود مینایی، دکتر حمید شایان، دکتر روح    دکتر سید هادی زرقانی، دکتر حمداهلل سجاسی، دکتر

نژاد، دکتر بهروز شکیبا، دکتر علی  دکترجعفر حصاری   السادات،دکتر سید محمدتقی رئیس  اهلل اسدی،

 فرددکتر فاطمه جنتی رضایی مقدم، 

 

 

 

 

 

 

   :دکتری و کارشناسی ارشد دانشجویان

فاطمه امیری، ریحانه کیانی،    لیالسعیده شبانی،  قاضی،    حسینمنصوره اسکندران،  وحید صادقی،  

یوسف فرخنده،   مظفری،  زادهفهمیه  امیر حسین خوشرومهدی  محمد زاده،  احمد ،  اکبری  مهدی  ، 

 ، محمد روحانی  کلمات

 

 

 



عضو انجمن ژئوپلیتیک سفر علمی و فرهنگی اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و  

اولین همایش »تمدن دریایی   با هدف شرکت در  بین  -ایران  های  المللی همکاریمسیر پیشرفت« که در مرکز 

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران و با مشارکت فعال    منطقه سوم نبوتدر  امنیت دریایی ایران  

به میزبانی    ،و بازدید از سواحل مکران (  1401دی ماه    22پنجشنبه  و    21چهارشنبه  )  انجمن ژئوپلیتیک ایران

و جزایر استراتژیک خلیج فارس به میزبانی نیروی دریایی    نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران

انقالب پاسداران  برنامه  سپاه  سهاسالمی،  روز  از  بود،  شده  چهارشنبه    1401/ 10/ 20شنبه  ریزی  روز  تا 

 برگزار گردید.   28/10/1401

نژاد  صبح از دانشگاه فردوسی مشهد به سمت فرودگاه شهید هاشمی  10:30عت  سا،  1401دی    20سه شنبه  

 بشویم.عازم بندر کنارک   12:15حرکت کردیم تا ساعت 

  

 

 

 

 

 

 

 



 دریایی  فرمانده منطقه سوم نبوتبا سخنرانی و خیر مقدم امیرحسنی    همایش  تاحیهت افمراسم    1401دی    21صبح روز چهارشنبه  

آغاز فعالیت دبیرخانه علمی همایش تا روز می به عنوان دبیر علمی همایش گزارشی از  ظاع  هادی  تر کو سپس دآغاز  ارتش  راهبردی  

مهوری اسالمی ایران، کت کشتیرانی جرمدیر عامل ش  ،مهندس خیابانی. سخنرانان بعدی همایش به ترتیب،  ارائه کردندبرگزاری  

دریایی    یایرانی فرمانده نیرودریادار  رئیس سازمان شیالت، مهندس صفایی رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، امیر  ،مهندس حسینی

، امیر دریادار دوم دکتر نصری دبیر همایش. در بخش دوم افتتاحیه،  سخنرانی پرداختندایراد  به    جمهوری اسالمی ایرانراهبردی ارتش  

 .  سخنرانان کلیدی همایش بودند ،زادهو دکتر فاضل استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس  دکتر حافظ نیا

 های تخصصی در قالب چهار پنل برگزار گردید. نشست   ،ین روز همایشبعد از ظهر اول

                        

 

 

 

 

 

 



هم آئین   14:30تا    13از ساعت  .  ارائه شدند  ،سخنرانیبرای  برگزیده  مقاالت    1401دی    22روز پنجشنبه    12تا    8از ساعت  

زهرا  فاطمه  حضرت    با سعادت  میالدبه مناسبت  حاضر در همایش  با اهدای هدایای امیر دریادار ایرانی به بانوان  اختتامیه همایش  

 همایش برگزار شد. در  و مشارکت کننده های حامیاندرکاران و سازمان و تقدیر از دست  مادرزن و روز و )س( 

 .  پرداختیمکنارک و شهرشهید بهشتی، منطقه آزاد چابهار  پس از همایش به بازیدها از بندر

 

 

 

 

 

 

 

 پرداختیم.   هالعه پرتقالیهای جذاب گردشگری از جمله قدی ماه به بازدید از پدیده 23در روز جمعه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دی:  24روز شنبه 

که محل «،  درک»در بین راه از منطقه جذاب گردشگری  و    از چابهار به سمت بندر استراتژیک جاسک حرکت

 کردیم. دیدن  و اقیانوس است و باغات موز زرآباد  تالقی بیابان

 



                                                                                        

 

ظهر به بندر جاسک رسیدیم و در منطقه دوم دریایی با میزبانی گرم و صمیمی عزیزان نیروی   12حدود ساعت  

 دریایی، مواجه و سپس از تلکراف خانه و سایت پدافند هوایی دیدن کردیم.  

                 

 دی ماه:  25یکشنبه   زرو

م از  عالیهمانیبعد  بسیار  ساعت  نوازی  از  6،  راهبردی  نیروی    بامداد  ایران دریایی  اسالمی  جمهوری   ارتش 

نکات بسیار عالی   کیلومتری از توضیحات و  300مسیر حدود  در  خداحافظی و به مقصد بندرعباس راهی شدیم.  

 مند شدیم.  بهرهسجاسی و دکتر مینایی دکتر  می،ظاعو راهبردی دکتر



به بندرعباس رسیدیم و پس از ورود به محل اقامت، مورد استقبال بسیار عالی و صمیمی     12حدود ساعت  

قرار گرفتیم.سردار زارع،   نیروی دریایی سپاه  کننده  از  معاون هماهنگ  نهار،  نماز و صرف  اقامه  از  انواع   پس 

 .  بازدید به عمل آمدنیروی دریایی سپاه ساخت  های مختلف در کالسشناورهای سنگین و سبک و تندرو  

 

                      

 ای بیاد ماندنی و شیرین بود.  های تندرو بود که تجربههای این روز گشت دریایی با قایقحسن ختام برنامه

   

 

 

 

 

 دی ماه:  26شنبه  دودر روز  ادامه سفر

با کشتی    6ساعت   تا  لنگه شدیم  بندر  بندرعباس راهی  از  . در داخل کشتی  یموجزیره بوموسی ش  عازمبامداد 

تجربیات  از  با توضیحات بسیار مفید سردار زارع برگزار گردید و در طول سفر    «جغرافیای سیاسی دریاها»کارگاه  

ایشان و   را بردیم  بهره   ،ناخداو توضیحات مرتبط  با  یشنا آ  ، . نکته مهمالزم و کافی  اعزامی  و    زحمات ی گروه 

مهوری اسالمی ایران در خلیج همیشه مرزهای آبی ج مروها و حراست از قل   این عزیزان در مقتدرانه    های رشادت

 . فارس بود



      

 جزیره بوموسی: 

در بدو ورود به مزار شهدای گمنام رفتیم که سفر   .به جزیره بوموسی رسیدم سفر دریایی پس از دو ساعت و نیم

و دفاع از حریم مرزهای آبی به علمی ما عطر و بوی غیور مردانی بگیرد که جانانه در هشت سال دفاع مقدس  

 ( پر رهرو باد)یادشان گرامی و راهشان درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند. 

 

 

 

 

 

 

فرمانده جزیره در اتاق جلسات  صرف غذای بومی جزیره بوموسی،  و  مه نماز  ااق،  مزار شهدای گمنامزیارت  بعد از  

 های این روز بود.   بوموسی حسن ختام برنامهبازدید از دورتادور جزیره به توضیح مسائل مختلف پرداختند و 

    

 



                                               

 

 دی ماه:  27شنبه  هسروز 

م که تجربه گرانقدر و ارزشمندی  حرکت کردی  بزرگ ب  ن بامداد با دو شناور نیروی دریایی به سمت ت   6ساعت  

 .  بازید کردیم سکوی گازی مبارک که در منتهی الیه مرزهای جنوبی ایران قرار دارد، مسیر از  بود. در

 



               

 ورود به جزیره تنب بزرگ: 

حاضر شدیم و با نثار فاتحه، یاد آنها را گرامی   شهدای گمنامبر سر مزار  ب بزرگ  ن ت   جزیره  پس از ورود به 

به توضیحات جامع فرماندهی جزیره گوش فرا داده و بعد از آن با دوربین    دفتر فرماندهی داشتیم و پس از آن در  

 باشد، شدیم. المللی به خلیج فارس میشمالی جزیره که کریدور اصلی ورود شناورهای مختلف بین  آبراههگر  نظاره

 ن هم دورتادور جزیره را طی کرده و بطور میدانی نقاط مختلف آن را مشاهده کردیم.  پس از آ

  

                               

 



 

  فرمانده منطقه، برنامه عظمائی، سردار   با دیدارصرف نهار و   ،اقامه نماز و عزیمت با شناورها به سمت بندر لنگه 

 بعدی بود.  

 

 

 

 

 

 

و حدود ساعت    15ساعت   بندرعباس شدیم  عازم  لنگه  بندر  خ  18از  نماز جماعت، حسن  اقامه  از  ام  تپس 

 یمانده نیروفر،  دریادار پاسدارعلیرضا تنگسیریبا  و گفت و شنود صمیمی    جلسه و دیدارهای  سفر علمی،  برنامه

طول انجامید و طی آن ایشان ضمن سه ساعت به  ای که بیش از  بود. جلسه  دران انقالب اسالمیسدریایی سپاه پا 

در انتهای جلسه هدایای   پاسخ به سواالت جمع، شنوای نقطه نظرات و پیشنهادات اساتید و دانشجویان بودند.

   ارزشمندی از سوی ایشان به اعضای گروه اهدا شد.

 



 روز پایانی سفر: دی ماه،  28چهارشنبه 

این سفر پر فراز و نشیب،   ، 10:15حرکت کردیم تا ساعت به سمت فرودگاه بندرعباس صبح   8:30ساعت  

 مفید و به یاد ماندنی را به خاتمه رسانده و عازم مشهد مقدس بشویم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سردار سرلشگر دکتر باقری رئیس و امیر دکتر   عزیزان  واحب می دانیم از تمامیبر خود الزم و  در اینجا  

نیرو محترم  فرماندهی  ایرانی،  دریادار  امیر  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  محترم  جانشین  دریایی   ینصیرزاده 

ایران،   اسالمی  جمهوری  ارتش  تنگسیریراهبردی  پاسدار  سپاه    ،دریادار  دریایی  نیروی  محترم  فرماندهی 

می، امیر دکتر نصری، سردار زارع، سردار عظمائی، امیر دکتر حجازی و تمام همکاران پاسداران انقالب اسال

گروه  گرامی در  اساتید حاضر  و  گروه  سرپرست  برگزاریشان،  در  دریایی  که  »تمدن  ملی  مسیر  -همایش 

 ، موثر مفید  یسفر پیشرفت« وسفر علمی و فرهنگی سواحل مکران، سواحل و جزایر خلیج همیشه فارس که  

رقم زدند،  انگیز  اطرهو خ  داشته  را  را  قدردانی  تشکر و  و  کمال  بهروزی  متعال سالمتی،  ایزد  از درگاه  و 

 توفیقات بیش از پیش را برایشان مسئلت نماییم.  

 والسالم


