بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی  :محمد جعفر آجورلو
متولد 1341 :

محل تولد  :خرقان قزوین

رتبه دانشگاهی  :استادیارپایه  23دانشگاه امام حسین (ع)
مدیر گروه جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سوابق تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی  :دکتری جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران
موضوع پایان نامه دکتری  :استراتژی ژئوپلیتیک ترکیه در قبال مسائل منطقه ای
کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی(شهری -روستائی) از دانشگاه شهید بهشتی
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد  :امکانسنجی مکانی فضائی به منظور توسعه ناحیه ای مورد خرقان قزوین
کارشناسی جغرافیای انسانی از دانشگاه شهید بهشتی
مسئولیت ها ی اجرائی و علمی :
مدیر گروه جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مسئول کمیته جغرافیای سیاسی مرکز مطالعات جغرافیای نظامی
مسئول دفتر سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)
مسئول کمیته جغرافیا و امنیت در همایش « جغرافیا  ،توسعه  ،دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور»
عضو هیات داوری در همایش « جغرافیا  ،توسعه  ،دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور»
عضو هیات داوری در « دهمین کنگره جغرافیدانان کشور»
عضو کمسیون جغرافیای نظامی – امنیتی کمیته برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
عضو هیات تحریریه مجله آفاق امنیت
مقاالت:
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 .1اتحاد کشورهای اسالمی و عوامل همگرا و واگرا در جهان اسالم ارائه به کنفرانس وحدت اسالمی
 .2نظریه برخورد تمدنها  ،بنیادگرائی صهیونیسم مسیحی و رسالت کشورهای اسالمی ارائه شده به دومین
کنگره بین المللی جهان اسالم
 .3از پیمان همکاری های منطقه ای  ،تا نظامی شدن دریای خزرارائه شده به نخستین همایش بین المللی دریای
خزر در دانشگاه مازندران
 .4استراتژی ژئوپلیتیک ترکیه در قبال عراق در مجله علوم جغرافیایی جلد  8شماره 11
 .5استراتژی ژئوپلیتیک ترکیه در قبال یونان در نشریه جغرافیا
 .6جایگاه قدرت نظامی و تثبیت هژمونی آمریکا پس از جنگ سرد مجله ژئوپلیتیک شماره 13
 .7اشراف اطالعاتی و رابطه آن با ژئوپلیتیک اطالعات ارائه شده به همایش «بررسی و تبیین اشراف اطالعاتی
د ردانشگاه امام حسین (ع)
 .8هویت قومی -مذهبی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان ارائه شده در دانشگاه امام حسین (ع)
 .9تحلیل امنیتی استان سیستان و بلوچستان بر اساس مدل ) (SWOTارائه شده همایش « جغرافیا  ،توسعه ،
دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور»
 .10توسعه شبکه های ارتباطی  ،محور توسعه و امنیت پایدار در جنوب شرق کشور همایش « جغرافیا  ،توسعه ،
دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور»
 .11بررسی عوامل موثر بر توسعه و امنیت پایدار در جنوب شرق کشور همایش « جغرافیا  ،توسعه  ،دفاع و
امنیت در جنوب شرق کشور»
.12
.13
.14
.15
.16
تالیف  :کتاب جغرافیای نظامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
راهنمائی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد .در جغرافیای سیاسی -نظامی
پروژه های تحقیقاتی:
 .1مجری پروژه جغرافیای نظامی سرزمینی ترکیه
 .2مجری پروژه تحلیل استراتژیک مناطق بحرانی (در دست اجرا)
 .3اجرا و نظارت پروژه های تحقیقاتی در زمینه جغرافیای نظامی.
 .4همکار پروژه هیدروپلیتیک رودخانه های مرزی
 .5همکار پروژه تبعات امنیتی وقوع زلزله در تهران
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 .6ناظر پروژه جغرافیای نظامی سرزمینی ایاالت متحده امریکا
تدریس دروس:
 .1مبانی جغرافیای نظامی
 .2مبانی جغرافیای سیاسی
 .3جغرافیای سیاسی ایران
 .4جغرافیای ناحیه ای ایران
 .5جغرافیای سیاسی خلیج فارس
 .6جغرافیای نظامی کشورهای همجوار
 .7جغرافیای نظامی ترکیه و عراق
 .8جغرافیای نظامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
 .9جغرافیای استراتژیک ایران و همسایگان
 .10جغرافیای سیاسی جهان اسالم
 .11ژئوپلیتیک جهان اسالم
 .12ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی
 .13انقالب اسالمی و جنبش های آزادیبخش
 .14منطقه شناسی
 .15جغرافیای سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
 .16جنبش ها و فرآیند شکل گیری دولتهای جدید
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