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 مقاالت چاپ شده در مجالت

، ARTICLE - ، مقاله کاملرقابتهای ژئوپلیتیكی تأثیرگذار بر ضلع جنوب شرقی ایرانِ بزرگ و عملكردحكومت قاجار -1

 دره میرحیدر, عمران راستی -تابستان  - 1391، 80، 80علمی پژوهشی،  -وزارت علوم ,ISCپژوهش های جغرافیای انسانی، 

اجتماعی خراسان،  -، مطالعات فرهنگیARTICLE - ، مقاله کاملمیراث خراسان بزرگ از رقابت ژئوپولوتیكی بازی بزرگ -2

 فصلی، عمران راستی -بهار  - 1390، 5، 19علمی ترويجی،  -وزارت علوم 

، مطالعات ARTICLE - ، مقاله کاملمهاجرت حاشیه نشینی و اثرات آن بر سالمت شهری مطالعه موردی بیرجند -3

 فصلی، عمران راستی, راضیه آرزومندان -تابستان  - 1390، 20علمی ترويجی،  -اجتماعی خراسان، وزارت علوم  -فرهنگی

، (سازی و قلمرو گستری امارات متحده عربی در خلیج فارس )با تاکید بر جدید ترین قلمرو سازیهاتاملی بر قلمرو -4

عمران راستی, اسكندر مرادی,  -تابستان  - 1391، 38علمی پژوهشی،  -وزارت علوم ,ISC، راهبرد دفاعی، ARTICLE - مقاله کامل

 علی اشرفی, رضا التیامی نیا

، مطالعات ARTICLE - ، مقاله کاملرات آن بر سالمت شهری، مطالعه موردی:بیرجندمهاجرت، حاشیه نشینی و اث -5

 فصلی، عمران راستی -تابستان  - 1390، 5، 4علمی ترويجی،  -اجتماعی خراسان، وزارت علوم  -فرهنگی

 - مقاله کامل ،یكسان سازی نام ها و داده های مكانی و توصیفی در ایران، نیاز مبرم برای برنامه ریزی و توسعه -6

ARTICLE ،فصلی، علی اشرفی, عمران راستی, آرزو خراسانی -تابستان  - 1391، 3، محیط جغرافیای ناحیه ای، داخلی دانشگاهی 

ارایه مدلی مناسب با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برای پیشبینی غلظت روزانه مونوکسیدکربن در هوای شهر  -7

فصلی، روح اهلل  -بهار  - 1392، 19علمی پژوهشی،  -، فصلنامه سالمت و محیط، وزارت علوم ARTICLE - ، مقاله کاملتهران

 نوری, غالمعلی هشیاری پور, خسرو اشرفی, عمران راستی

 -، گنجینه اسناد، وزارت علوم ARTICLE - ، مقاله کاملنگاهی به تحوالت مرزهای شرقی ایران در دوره قاجار و پهلوی -8

 علی نجف زاده, عمران راستی, ذبیح اهلل مسعودی -پائیز  - 1393، 95علمی پژوهشی،  -زارت علوم علمی ترويجی,و

، مقاله مروری انتقادی بر دوره بندی های صورت گرفته از اندیشه و عمل ژئوپلیتیكی و ارائه یك دوره بندی جدید -9

 عمران راستی -زمستان  - 1394ی پژوهشی، علم -وزارت علوم ,ISC، پژوهش های جغرافیای انسانی، ARTICLE - کامل

اقدامات توسعه ای و نقش ان در تامین امنیت پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی : کمربند سبز دشت خوشاب مرز  -10

، 33علمی ترويجی،  -اجتماعی خراسان، وزارت علوم  -، مطالعات فرهنگیARTICLE - ، مقاله کاملخراسان جنوبی با افغانستان

 فصلی، زهره رضازاده, مفید شاطری, عمران راستی -پائیز  - 1393

تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیر عامل با تاکید بر نقش مرزنشینان نمونه موردی : بازارچه  -11

 -زارت علوم اجتماعی خراسان، و -، مطالعات فرهنگیARTICLE - ، مقاله کاملمرزی ماهیرود سربیشه استان خراسان جنوبی

 فصلی، اسماعیل علمدار, عمران راستی -بهار  - 1394، 35علمی ترويجی، 

، ARTICLE - مقاله کاملبررسی فرایند قلمروسازی کشورهای ساحلی در دریای عمان و محاسبه قلمروهای دریایی،  -12

 علی اشرفیعمران راستی,  -بهار  - 1395، 1، 1علمی پژوهشی،  -جغرافیای سیاسی، وزارت علوم 

 - قاله کاملماستانی شدن انتخابات تمرکز گرایی یا تمرکز زدایی با تاکید بر حوزه های انتخابیه خراسان جنوبی،  -13

ARTICLE ،مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان ،ISC قاسم اکبری, عمران  -پائیز  - 1395، 11، 41علمی ترويجی،  -،وزارت علوم

 راستی, جواد میكانیكی



گوی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری )مطالعه موردی : دهمین و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری استان ال -14

، زمستان، 1395، 4، 48علمی پژوهشی،  -وزارت علوم پژوهش های جغرافیای انسانی ،  ، ARTICLE  قاله کاملم، خراسان جنوبی(

 احمدی.سماعیل علمدار، عمران راستی، سید عباس ا

 

 مقاالت چاپ شده در همایش ها

، ارائه مقاله کامل، پوستر، (پویشی در تقسیمات کشوری مناطق مرزی ) مطالعه موردی: استانهای مرزی شرق کشور -1

 عمران راستی, علی اشرفی - 1391/01/30همايش ملی شهرهای مرزی و امنیت . چالش هاو رهیافت ها، 

، ارائه مقاله زی؛ رهاورد برنامه پنجم توسعه با تاکید بر مناطق مرزی شرق کشورطرح جامع امنیت پایدار مناطق مر -2

 عمران راستی - 1390/06/24کامل، شفاهی، يازدهمین کنگره جغرافیدانان ايران با محوريت برنامه پنجم توسعه کشور، 

، ارائه مقاله کامل، شفاهی، همايش ریقارویارویی انگاره ها و قالب بندیهای ژئوپلیتیكی در تحوالت خاورمیانه و شمال آف -3

 عمران راستی, رضا التیامی نیا - 1390/12/03اسالم و تحوالت ژئوپلیتیكی خاورمیانه و شمال آفريقا، 

، ارائه مقاله کامل، خورشیدی در جنوب شرق ایران 1380سیاسی ناامنیهای دهه  -واکاوی ژئوپلیتیكی و جغرافیایی -4

 عمران راستی - 1391/01/30ی مرزی و امنیت . چالش هاو رهیافت ها، شفاهی، همايش ملی شهرها

تأثیر تحوالت ژئوپلیتیكی منطقه ای و جهانی بر مناطق مرزی) مطالعه موردی: مناطق مرزی خراسان جنوبی در دوره  -5

الش هاو رهیافت ها، ، ارائه خالصه مقاله، شفاهی، همايش ملی شهرهای مرزی و امنیت . چ( پس از پیروزی انقالب اسالمی

 عمران راستی, راضیه ارزومندان مفرد - 1391/01/30

، ارائه مقاله کامل، شفاهی، همايش بین المللی رویكردی ژئوپلیتیكی به فرصتها و چالشهای فراروی توسعه محورشرق -6

 عمران راستی, آرزو خراسانی - 1391/02/18خراسان جنوبی ترانزيت و توسعه محور شرق، 

، ارائه مقاله کامل، شفاهی، اولین اشی در مفهوم و مشخصه های امنیت پایدار؛ با تأکید بر امنیت پایدار مناطق مرزیکنك -7

 عمران راستی, رضا التیامی نیا - 1391/02/20همايش ملی توسعه امنیت پايدار نواحی مرزی با رويكرد مرزنشینان، 

، ارائه خالصه دار مناطق مرزی با تاکید بر مناطق مرزی شرق کشورالزامات، فرصتها، و چالشهای فراروی امنیت پای -8

 عمران راستی - 1391/02/20مقاله، پوستر، اولین همايش ملی توسعه امنیت پايدار نواحی مرزی با رويكرد مرزنشینان، 

کامل، شفاهی، اولین همايش  ، ارائه مقاله(توسعه پایدار و امنیت مرزها با تاکید بر قومیت ها: )نوار مرزی غرب ، قوم کرد -9

 عمران راستی, عبداالحد احمدرش - 1391/02/20ملی توسعه امنیت پايدار نواحی مرزی با رويكرد مرزنشینان، 

مرز و تاثیر آن بر سكونتگاههای مرزی)یزدان، کبوده، مزرعه نظرخان؛ سكونتگاههای مرزی نام برده شده در - -10

فاهی، پنجمین کنگره انجمن ژئوپلتیك ايران قابلیتها و ظرفیتهای کاربردی جغرافیای سیاسی، ، ارائه مقاله کامل، شحكمیت آلتای

 عمران راستی, مفید شاطری, جواد میكانیكی - 1391/03/03

، ارائه خالصه مقاله، ،(هـ ش1390-1384پژوهشی فصلنامه ژئوپلیتیك ) -بررسی و نقد هفت سال فعالیت علمی -11

عمران راستی,  - 1391/03/03نجمن ژئوپلتیك ايران قابلیتها و ظرفیتهای کاربردی جغرافیای سیاسی، شفاهی، پنجمین کنگره ا

 رضا التیامی نیا

، ارائه خالصه مقاله، پوستر، تاثیرات اجتماعی فرهنگی نهاد وقف در حفظ و تحكیم پایگاههای تشیع در خاور ایران -12



 ید شاطریعمران راستی, مف - 1391/08/16ژئوپلتیك شیعه، 

تاثیر تحوالت ژئوپلتیكی منطقه ای و جهانی بر مناطق مرزی)مطالعه موردی:مناطق مرزی خراسان جنوبی پس از  -13

 - 1391/01/30، ارائه خالصه مقاله، پوستر، همايش ملی شهرهای مرزی و امنیت . چالش هاو رهیافت ها، پیروزی انقالب اسالمی

 عمران راستی, راضیه آرزومندان

، ارائه خالصه مقاله، مدعو، همايش ژئوپلتیك شیعه، عاشورا، آموزه، رسانه و الگویی جاودان برای ژئوپلیتیك مقاومت -14

 عمران راستی, آرزو خراسانی - 1391/08/16

یامی رضا الت - 1391/08/16، ارائه خالصه مقاله، مدعو، ژئوپلتیك شیعه، بیداری اسالمی و دورنمای آن با تاکید بر شیعیان -15

 نیا, عمران راستی

، ارائه خالصه مقاله، مدعو، پنجمین کنگره بین پویشی در بازنمایی جهان اسالم در نظریه های و نقشه های ژئوپلیتیكی -16

 عمران راستی, اسكندر مرادی - 1391/07/18المللی جغرافیدانان جهان اسالم، 

، ارائه مقاله کامل، ه موردی: استان مرزی خراسان جنوبیمهاجران افغان و مناطق ممنوعه اقامت و اسكان) مطالع -17

 عمران راستی, علی اشرفی - 1392/02/04دانشگاه بیرجند،  -شفاهی، همايش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت 

، ارائه خالصه تبیین رابطه محیط زیست با امنیت ملی ایران اسالمی با تاکید بر مناطق شرق و جنوب شرق کشور -18

رضا التیامی نیا, عمران راستی, آرزو  - 1392/02/04دانشگاه بیرجند،  -ه، مدعو، همايش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت مقال

 خراسانی

، ارائه خالصه مقاله، مدعو، همايش ملی خراسان جنوبی، نظم جناح خاوری ایران در گذار دوره های ژئوپلیتیكی مختلف -19

 عمران راستی, اسكندر مرادی - 1392/02/04دانشگاه بیرجند،  -و امنیت 

، ارائه خالصه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی شرق کشور مستلزم گذار از نگاه تهدید محور به نگاه فرصت محور -20

عمران راستی, اسكندر مرادی, رضا  - 1392/02/04دانشگاه بیرجند،  -مقاله، مدعو، همايش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت 

 لتیامی نیاا

، ارائه خالصه مقاله، مدعو، کالبدشكافی رقابتهای دوره ژئوپلیتیك استعماری و دالیل بازندگی ایران در این رقابتها -21

 عمران راستی - 1392/08/07سیاست انگلیسی ها در ايران، 

، ارائه مرزی انگلیس ساله بر پیكره مرز خاوری ایران و میراثی از حكمیتهای 107هیدروپلیتیك هیرمند زخمی  -22

 عمران راستی, رضا التیامی نیا - 1392/08/07خالصه مقاله، مدعو، کالبدشكافی سیاست انگلیسی ها در ايران، 

، ارائه رقابتهای ژئوپلیتیكی و جغرافیای سیاسی ایران دوره ایلخانی) با تاکید بر قهستان و دوره حیات حكیم نزاری -23

عمران راستی, جواد  - 1393/02/31نقد و تحلیل زندگی شعر و انديشه حكیم نزاری قهستانی،  مقاله کامل، مدعو، همايش ملی

 میكانیكی

حفظ هویت و فرهنگ ایرانی در غیاب حكومت ایرانی در دوره ایلخانی )با تاکید بر خدمات حكیم نزاری قهستانی  -24

 - 1393/02/31گی شعر و انديشه حكیم نزاری قهستانی، ، ارائه مقاله کامل، مدعو، همايش ملی نقد و تحلیل زندو معاصرینش

 عمران راستی, آرزو خراسانی

، ارائه مقاله کامل، شفاهی، همايش علوم سیری در دوره بندی های صورت گرفته در اندیشه و عمل ژئوپلیتیكی -25

 عمران راستی - 1393/02/30جغرافیايی ايران، 

، ارائه مقاله کامل، مه آموزشی و سرفصل دروس رشته تربیت دبیر جغرافیاضرورت بازنگری و به هنگام سازی برنا -26



 عمران راستی - 1393/02/27شفاهی، همايش ملی رسالت و نقش دانشگاه فرهنگیان در پرورش معلم متعهد و متخصص، 

له کامل، شفاهی، ، ارائه مقاشهر تهران ریزی توسعه اجتماعات محلی: بسترساز تمرکززدایی واقعی در کالن برنامه -27

 محمد اسكندری ثانی, عمران راستی - 1393/12/04همايش تمرکز زدايی و ساماندهی پايتخت، 

، ارائه مقاله کامل، شفاهی، هفتمین کنگره انجمن پویش بن مایه های جغرافیای سیاسی شهر از دیدگاه ابن خلدون -28

 راستی, عاطفه خزاعی اوازعمران  - 1393/11/27ژئوپلتیك ايران جغرافیای سیاسی شهر، 

، ارائه مقاله کامل، برندآفرینی ضرورت بنیادین توسعه گردشگری نواحی کمتر توسعه یافته ایران در عصر پسابرجام -29

محمد اسكندری ثانی, عمران  - 1395/08/19 پوستر، همايش ملی توافق هسته ای از اجرا تا فرصت های روبرو،

 XMLENCODE_راستی

، ارائه مقاله کامل، ی اسالمی و تاثیر آن بر ژئوپلیتیك منطقه جنوب غرب آسیا با تاکید بر عراق و سوریهبنیادگرای -30

 XMLENCODE_حسن عاقل, عمران راستی, وحید کیانی - 1395/08/25 شفاهی، همايش بحران های ژئوپلیتیكی جهان اسالم،

 

 

 پایان نامه ها

های مرزی بر توسعه نواحی روستایی )مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین اجتماعی بازارچه -ارزیابی اثرات اقتصادی -

  ،(عبداالحد احمدرش[، محمود فال سلیمان)راهنما(, عمران راستی)مشاور]، (پیرانشهر

د راضیه ارزومندان مفرد[، جوا]، (اجتماعی آن بر حاشیه نشینی )مطالعه موردی: بیرجند-مهاجرت های روستایی و اثرات اقتصادی

  ،(میكانیكی)راهنما(, عمران راستی)مشاور(, مفید شاطری)داور(, محمود فال سلیمان)داور

فرشته شريفی[، ]، (اجتماعی صنعت توریسم و نقش آن بر نواحی روستایی )مطالعه موردی:استان مرکزی-بررسی اثرات اقتصادی -

  ،(رتضی اسمعیل نژاد)داورمفید شاطری)راهنما(, عمران راستی)مشاور(, جواد میكانیكی)داور(, م

سمیره تاسا[، مفید ]، (بررسی نقش صنایع دستی در اقتصاد خانوارهای روستایی )مطالعه موردی:بخش مرکزی شهرستان ایالم -

  ،(شاطری)راهنما(, عمران راستی)مشاور(, مرتضی اسمعیل نژاد)داور(, جواد میكانیكی)داور

هامی زراعی بر سكونتگاه های روستایی نواحی مرزی )مطالعه موردی: شرکت اجتماعی شرکت های س-بررسی اثرات امنیتی -

زهره رضازاده[، مفید شاطری)راهنما(, عمران راستی)مشاور(, محمود فال ]، (سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب سربیشه

 ،(سلیمان)داور(, جواد میكانیكی)داور

عثمان اربابی[، جواد ]، (پایدار )مطالعه موردی: شهرستان سربازشناسایی ظرفیت های جامعه روستایی در تحقق امنیت  -

  ،(میكانیكی)راهنما(, عمران راستی)مشاور(, مفید شاطری)داور(, محمود فال سلیمان)داور(, مرتضی اسمعیل نژاد)نماينده تحصیالت تكمیلی

دالرام ]، (شهرستان های مرزی استان کردستان مبادالت مرزی و تاثیر آن بر توسعه مناطق مزی ایران با عراق )مطالعه موردی: -

کاك اللهی[، عمران راستی)راهنما(, جواد میكانیكی)مشاور(, محمود فال سلیمان)داور(, وحید کیانی)داور(, مرتضی اسمعیل نژاد)نماينده 

  ،(تحصیالت تكمیلی

، ()مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی تقسیمات کشوری و تاثیر آن بر توسعه واحدهای سیاسی برآمده از تقسیمات سیاسی -

  ،(علی اعتماديان[، عمران راستی)راهنما(, جواد میكانیكی)مشاور]



قاسم اکبری[، ]، (تغییر مقیاس انتخابات پارلمانی به مقیاس استانی، محاسن و معایب )مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی -

  ،(عمران راستی)راهنما(, جواد میكانیكی)مشاور

محسن پروانه[، عمران راستی)راهنما(, وحید ]، همگرایی یا واگرایی تمدنی ایران و افغانستان با رویكرد بر ساختارگرایی جغرافیایی -

  ،(کیانی)راهنما(, احمد بخشی)مشاور

گروه  بررسی عوامل ژئوپلیتیكی تاثیرگذار در شكل گیری نیروهای رادیكال در منطقه جنوب غرب آسیا )مطالعه موردی: -

  ،(حسن عاقل[، عمران راستی)راهنما(, وحید کیانی)راهنما]، (داعش

عاطفه خزاعی اواز[، ]، (تحلیل مولفه های ژئوپلیتیكی تاثیرگذار بر آمایش مناطق مرزی )مطالعه موردی: مرز ایران و افغانستان-

  ،(عمران راستی)راهنما(, وحید کیانی)راهنما

گذار در شكل گیری نیروهای رادیكال در منطقه جنوب غرب آسیا )مطالعه موردی: گروه بررسی عوامل ژئوپلیتیكی تاثیر -

 جواد میكانیكی مفید شاطری :داور      عمران راستی وحید کیانی :راهنما      نويسنده: حسن عاقل  (داعش

  (و افغانستانتحلیل مولفه های ژئوپلیتیكی تاثیرگذار بر آمایش مناطق مرزی )مطالعه موردی: مرز ایران =

 عمران راستی وحید کیانی :راهنما     نويسنده: عاطفه خزاعی آواز

  بررسی ابعاد امنیتی ژئوپلیتیكی استان خراسان جنوبی در دوران پساتحریم با تاکید بر امنیت پایدار -

 عمران راستی وحید کیانی :راهنما      نويسنده: محسن طاهری دوست اباد

  (ژئواکونومیكی توسعه بندر چابهار در مقیاس محلی، ملی و فراملی )با تاکید بر روابط ایران و هندبررسی تاثیرات  -

 وحید کیانی :مشاور     عمران راستی :راهنما      نويسنده: فرحناز دالرام

ن خراسان بررسی و آسیب شناسی توزیع جغرافیایی شعب اخذ رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در استا -

  (جنوبی )مورد مطالعه حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف

 وحید کیانی :مشاور       عمران راستی :راهنما     نويسنده: محسن محجوب

  (تبیین نسبت بین مولفه های ژئوپلیتیكی و توسعه سیاسی در منطقه جنوب غرب آسیا )مورد مطالعه کشور عراق -

 وحید کیانی :مشاور       عمران راستی :راهنما        نويسنده: زهرا محمدی

بررسی سیر رقابت آرا سنتی و مدرن در ده دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی با تاکید بر حوزه انتخابیه بیرجند، خوسف و  -

 وحید کیانی :مشاور       عمران راستی :راهنما      نويسنده: صادق نصرالهی        (درمیان
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