
 لیست داوران، نشریه آمایش سیاسی فضا

 تخصص دانشگاه نام خانوادگی نام

ژئوپلیتیک، آمایش فضا، سازماندهی  دانشگاه ترببت مدرس احمدی سیروس

 سیاسی فضا، مطالعات آفریقا،

استادیار جغرافیای سیاسی  احمدی سیدعباس

 دانشگاه تهران

 ، ژئوپلیتیک شیعهمرز

 جغرافیای سیاسی دانشگاه ترببت مدرس احمدی پور زهرا

 آمایش فضا، سازماندهی سیاسی فضا دانشگاه فردوسی مشهد اعظمی هادی

 توسعه روستایی و منطقه ای دانشگاه ترببت مدرس رکن الدین افتخاری عبدالرضا 

 دریاها جغرافیای سیاسی دانشگاه مراغه الهویردیزاده رضا

 ای بین المللیهسازمان  دانشگاه ملی اصفهان آرش پور علی رضا

 برنامه ریزی روستایی دانشگاه ترببت مدرس پورطاهری مهدی

مایش سرزمین، مطالعات مرز، آ دانشگاه فردوسی مشهد جان پرور محسن

 جغرافیای سیاسی 

 ی سیاسی و ژئوپلیتیکجغرافیا دانشگاه تربیت مدرس حافظ نیا محمدرضا

 نقد ادبی، داستان معاصر، هرمنوتک دانشگاه تربیت مدرس خدایار ابراهیم

 مطالعات سیاسی  و اجتماعی ایران تربیت مدرس دارا جلیل

 و هیدروپلیتیک جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ذکی یاشار

استادیار جغرافیای سیاسی  ربیعی حسین

 دانشگاه خوارزمی

 و مطالعات خاورمیانه جغرافیای سیاسی

 و برنامه ریزی شهری جغرافیا دانشگاه یزد رضایی محمدرضا

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد شیراز رفیعی زهرا

دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و   دانشگاه خوارزمی رنگریز حسن

 کسب و کار

 آمایش فضا، سازماندهی سیاسی فضا دانشگاه تربیت مدرس رومینا ابراهیم

 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی سبزیان پور زهره

 مطالعات سیاسی  و اجتماعی ایران دانشگاه ترببت مدرس شریعتی شهروز

 محقق گمرک ایران شریف پور یوسف

 سیاستگذاری منابع آب دانشگاه ترببت مدرس شهباز بگیان محمدرضا

 و سنجش قدرت ملی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس صالح آبادی ریحانه

 و منطقه ای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران طبیبیان منوچهر

 پژوهشگر گمرک طیبی سید مهدی

 پژوهشگر دانشگاه آزاد اسالمی رودهن علیزاده مصطفی



 لیست داوران، نشریه آمایش سیاسی فضا

 تخصص دانشگاه نام خانوادگی نام

 دانشگاه زمین، علوم ٔەدانشکد فنی زهره

 ایران تهران، بهشتی، شهید

 ار گروه جغرافیای انسانی و آمایشیدانش

عدالت ، آمایش فضا ،جغرافیای سیاسی دانشگاه ترببت مدرس قادری حاجت مصطفی

 فضایی

 و دولت محلی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران قالیباف محمد باقر

 جغرافیای سیاسی و کشورداری دانشگاه ترببت مدرس کاوندی کاتب ابوالفضل

 جغرافیای سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی کریمی مهدی

 روابط بین الملل دانشگاه آزاد کیانی داود

 روابط بین الملل مدرسدانشگاه تربیت  گلمحمدی ولی

 پژوهشگر استانداری محمودی ادریس

 هیدروپلیتیک، ژئواکونومی دانشگاه اصفهان مختاری حسین

 و برنامه ریزی شهری جغرافیا تبریز موسوی میرنجف

 جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران واثق محمود

 علوم سیاسی استادیار دانشگااه میبد یزد یعقوب نیا حسن

 ژئوپلیتیک و روابط خارجی دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی فرجی راد عبدالرضا 

 منازعه و ژئوپلیتیک دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی قربانی نژاد ریباز 

 اقوام و امنیت ملی دانشگاه خوارزمی  عبدی عطاءاله

 هیدروپلیتیک و امنیت زیست محیطی دانشگاه خوارزمی  کاویانی راد مراد

 سیاست و فضا دانشگاه یزد لشگری احسان 

 جغرافیای سیاسی شهری و سرمایه دانشگاه شهید بهشتی قورچی مرتضی

 آمایش فضا، سازماندهی سیاسی فضا دانشگاه فردوسی مشهد زرقانی هادی

 و هیدروپلیتیک جغرافیای سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی رحمتی منصور 

 جغرافیای سیاسی و محیط زیست دانشگاه پیام نور تهران عسگری سهراب

 جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور سیرجان ویسی هادی 

 سازماندهی سیاسی فضا علوم انتظامی امین میرشکاران یحیی

 


