بسمه تعالی
رزومه :
اطالعات شخصی :
نام  :عبدالرضا
نام خانوادگی :فرجی راد
متولد 1333 :
تحصیالت  :دکتری ژئوپولیتیک(جغرافیای سیاسی)
الف) مسئولیت های اجرایی و سیاسی
سرپرست اداره آموزش وزارت امورخارجه
-1
رئیس اداره فرهنگی کشورهای اسالمی
-2
رئیس اداره اول اروپای شمالی و مرکزی
-3
رئیس اداره دوم اروپای غربی
-4
قائم مقام دانشکده روابط بین الملل
-5
سفیرجمهوری اسالمی ایران در سری النکا 1371
-6
– 1367
سفیرجمهوری اسالمی ایران در مجارستان 1378
-7
– 1374
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سفیرجمهوری اسالمی ایران در نروژ و ایسلند
-8
1383 – 1387
رئیس سازمان توسعه اقتصادی – اجتماعی
-9
آسیاواقیانوسیه 1390 – 1391
 مدیرکل حوزه ریاست شورای راهبردی روابط10
خارجی
ب ) فعالیت های علمی – آموزشی
نائب رئیس انجمن ژئوپولیتیک ایران – 1392
-1
1390
تحقیقات
و
واحدعلوم
علمی
هیئت
عضو
-2
دانشگاه آزاد اسالمی
استاد میهمان در دانشکده روابط بین الملل
-3
وزارت امورخارجه از  1378تاکنون
استاد مدعو در دانشکده اکو( دانشگاه عالمه
-4
طباطبایی )  -دانشگاه تربیت مدرس
مسئول گروه جغرافیا و برنامه ریزی آموزشی
-5
کشور( کتابهای درسی ) 1359 – 1365
مدیرمسئول نشریه رشد آموزش جغرافیا 1371
-6
– 1367
عضوکمیته برنامه ریزی جغرافیا – وزارت
-7
علوم ،فن آوری و تحقیقات
عضو کمیته واژه گزینی جغرافیا فرهنگستان
-8
زبان و ادب فارسی
عضو کمیته بین الملل انجمن های علمی
-9
وزارت علوم ،فن آوری و تحقیقات
 مدیر گروه جغرافیا – واحد علوم و10
تحقیقات از  1392تا کنون

ج ) تالیفات:
2

تالیفات در زمینه آموزشی با تیراژ در سطح ملی:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

جغرافیا کشورهای مسلمان
جغرافیای استان های کشور در  24جلد
جغرافیای قاره ها وکشورها
جغرافیای اقتصادی ایران
جغرافیای جهان
جغرافیای عمومی
جغرافیای ایران

د ) تالیفات دانشگاهی :
جغرافیای اقتصادی ایران – دانشگاه پیام

-1
نور
ژئوپولیتیک حقوق بشر درجهان – واحد علوم
-2
و تحقیقات
عوامل ژئوپولیتیک بحران زا در آسیای
-3
مرکزی و قفقاز – سازمان جغرافیایی نیروهای
مسلح
تجره ای از نفت و توسعه در نروژ
-4
علل عوامل مهاجرت و توسعه شهری کرج
-5
بحران های شهری در غرب ایران
-6
دولت های فرومانده و امنیت ملی ایاالت
-7
متحده آمریکا
ویژگی های بازرگانی امارات متحده عربی –
-8
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
ویژگی های بازرگانی بحرین – موسسه و
-9
پژوهشهای بازرگانی
 ویژگی های بازرگانی عربستان سعودی –10
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
– ویژگی های بازرگانی تانزانیا – موسسه
11
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
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و ) مقاالت :
70

مقاله

علمی

–

پژوهشی

چاپ
-1
فارسی
چاپ  15مقاله  I.S.I.و بین المللی
-2

در

مجالت

ی ) حضور در سازمان هاو سمینارهای بین المللی
شرکت در بیت و پنجمین سمینار بین المللی
-1
جغرافیا در پاریس 1363
شرکت در سمینار بین المللی جغرافیا در
-2
مشهد 1364
شرکت در سمینار بین المللی یونسکو در
-3
بوداپست 1377
شرکت در سمینار بین المللی نفت و گاز در
-4
نروژ 1386
شرکت در بیش از  30سمینار علمی جغرافیایی
-5
و سیاسی در داخل کشور و ارائه مقاله

ز ) پایان نامه :
تز دکتری در واحد علوم و

راهنمایی 20
-1
تحقیقات
راهنمایی  80پایان نامه فوق لیسانس
-2
راهنمایی  23پایان نامه فوق لیسانس به
-3
زبان انگلیسی در دانشکده اکو دانشگاه عالمه
طباطبایی
از
بیش
دکتری.مشاوره
تز
40
مشاوره
-4
یکصدوپنجاه پایان نامه فوق لیسانس
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ح ) طرح های اجرا شده :
طرح آموزش استانی جغرافیا و تالیف کتاب
-1
های آن
طرح فرودگاه های نظامی کشور
-2
طرح افزایش تولید چای کشور
-3
طرح تغییر کتاب های درسی جغرافیا در
-4
بعداز انقالب اسالمی
طرح حمایت های جهانی از ایران و عراق در
-5
جنگ تحمیلی برای موزه دفاع مقدس
طرح برنامه ریزی رشته مطالعات منطقه ای
-6
در دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

ط ) لوح تقدیر و نشان :
باتوجه به فعالیت های انجام یافته تقدیرهای ذیل
صورت گرفته است :
دریافت نشان دولتی سری النکا
-1
توسعه
سازمان
از
تقدیر
لوح
دریافت
-2
اجتماعی واقتصادی آسیاواقیانوسیه
دریافت لوح تقدیر از وزیر امور مسلمین
-3
سری النکا
دریافت لوح تقدیر از وزیر امورخارجه اسبق
-4
جناب آقای دکتر والیتی
دریافت لوح تقدیر از وزیر امورخارجه اسبق
-5
جناب آقای دکتر خرازی
دریافت تقدیرنامه از وزیر امورخارجه فعلی
-6
دریافت نشان دوستی از پاپ ژان پل دوم
-7
(قدیس)
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دریافت لوح تقدیر از انجمن ژئوپولیتیک،
-8
روسای دانشگاه های مالیر ،گرمسار ،مشهد ،همدان
و رشت
ظ ) کمیت و کیفیت تدریس :
حدود  100عنوان درسی به زبان فارسی و انگلیسی در
دوره دکتری و ارشد واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه
های دیگر با کیفیت عالی و خیلی خوب تدریس شده است
.
اندیشه دولت و ملت در اسالم – متون جغرافیای سیاسی
پیشرفته – متون جغرافیای شهری – متون جغرافیای
روستایی – متون جغرافیای سیاسی – اقتصاد توسعه با
تاکید بر ایران – اقتصاد سیاسی بین المللی –
مبانی علم سیاست – اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک –
شهر و صنعت توریسم – جغرافیای سیاسی خلیج فارس –
جغرافیای محیط و نظام های اجتماعی – جمعیت و
توسعه – توریسم در کشورهای توسعه یافته و درحال
توسعه – انسان و محیط – سازماندهی سیاسی فضا –
جغرافیای سیاسی فضای مجازی – سمینار – جغرافیای
سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا – سازمان های بین
المللی اروپایی – جغرافیای سیاسی آمریکای شمالی –
جغرافیای سیاسی آسیا مرکزی و قفقاز – جغرافیای
سیاسی آمریکای التین – جغرافیا و راهبردملی –
معماری و توریسم – جغرافیای سیاسی جهان اسالم –
اصول و نظریه های ژئوپولیتیک اقتصاد سیاسی ایران
– ارتباط سیاسی – تاریخ سیاسی و روابط بین الملل
– امنیت و نظام بین الملل – روابط ایران با
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز – سیاست های بین
الملل – فرهنگ در آسیای مرکزی و قفقاز – تکنیک
های توریس – بنیادهای ژئوپولیتیکی روابط خارجی
ایران – مناطق ژئوپولیتیک غرب ایران – مناطق
6

ژئوپولیتیکی شمال ایران – مناطق ژئوپولیتیکی جنوب
و خلیج فارس – مناطق ژئوپولیتیکی شرق ایران –
آمایش سرزمینی در ایران ( باتاکید بر مناطق شهری
و روستایی )
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