به نام خدا
رزومه علمـــی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :امیر قدسی

شماره شناسنامه و محل صدور-2350 :تهران

شماره تماس09124896325:

پست الکترونیکamir.gh2350@yahoo.com:

کدملی00429028403:
نشانی :حکیمیه ،بلوار بهار ،گلستان  ،5پ 21

وضعیت تحصیل
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

سال تحصیل

کارشناسی

جغرافیای انسانی

دانشگاه تهران

1379-1375

کارشناسی ارشد

جغرافیای سیاسی

دانشگاه تهران

1381-1379

دکتری

مهندسی سیستم های فرهنگی

دانشگاه امام حسین ع

1394-1386

افتخارات علمی
عنوان

محل اعطا

سال

توضیحات

دانشجوی نمونه

دانشگاه تهران

1378

مقطع کارشناسی

دانشگاه تهران

1381

مقطع کارشناسی ارشد

خاطره نویسی دفاع مقدس

ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس

1387

هدیه سفر به عتبات

پژوهشگر نمونه دانشگاه

دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه امام حسین ع

1390

دانشجوی پژوهشگر در مقطع دکتری

دریافت جایزه حکمت مطهر

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

1390

ششمین جشنواره حکمت مطهر در بخش مقاالت اساتید دانشگاه

دانشجوی نمونه و رتبه اول فارغ التحصیلی

اجرای طرح و پروژه
سال ارائه

همکار

محل اجرا

عنوان طرح /پروژه
عوامل ژئوپلیتیکی پاکستان و تاثیر َآن بر رابطه با ایران

معاونت پژوهش دانشگاه تهران

1382

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

روندها و پیامدهای موثر بر زیست بشر و حکمرانی

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

1389

تهدیدهای نرم در حوزه علوم انسانی

دانشگاه امام حسین ع

1390

1

دکتر رمضانی

استاد ناظر پروژه های تحقیقاتی (ویژه نخبگان کسر خدمت سربازی)
عنوان پروزه

مجری

محل اجرا

سال اتمام

تشریح پدیده تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور

امیر رابط قنادی

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

1394

بررسی چرخه های ایجاد نا امنی در مرزهای شرقی کشور

حسن پوالدی

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

1393

بررسی راهبردهای ایاالت متحده آمریکا در غرب آسیا

حامد زائری اصفهانی

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

1394

شناسایی و تبیین تهدیدهای سایبری در حوزه دفاعی و امنیتی

سجاد نوری مالسرایی

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

1394

اکتشاف حوزه های جدید انرژی در سرزمین های اشغالی فلسطین

رضا بهجت

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

1395

بررسی مناطق استراتژیک جهانی

حامد زائری

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

1395

تهدیدهای هسته ای رژیم صهیونیستی

سید مصطفی کازرونی

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

1395

مقاالت ارائه شده در همایش ها
عنوان مقاله

برگزار کننده

سال /سطح همایش

نوع ارائه

توضیحات

راهبرررد عملیررات روانرری در

دانشگاه امام حسین ع

 -1385همایش سراسری راهبررد

ارائه شفاهی و چاپ مقاله

کسررر رتبرره اول مقرراالت

عملیات روانی در سیره نبوی

سیره پیامبر ص
جهانی شدن فرهنر؛تتوهم
یا واقعیت

حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی

 -1386همایش ملی توسرعه

همایش
چاپ در چکیده مقاالت

فرهن؛

جستاری بر تعامل انسران و
محیط در هنگامه رزم

معاونت لجستیک سپاه

هژمونی ایاالت متحده امریکرا
در آسیای جنوب غرب

انجمن ژئوپلیتیک ایران

ژئوپلیتیررررررک و ضررررررد
ژئوپلیتیکترویکردی نرو بره
مقوله معنویت

نمایندگی ولی فقیه در

 -1387کنگره علمی

سپاه

معنویت

دانشکده جغرافیا دانشگاه

 -1387اولین همایش

تهران

سراسری دانشجویی جغرافیا

تحلیرررل آسررریر شناسررری
اجتماعی زنان ایران در تنراطر
با فمینیسم

نهاد نمایندگی در دانشگاه ها

 -1388همایش جهانی زنان

چاپ چکیده مقاله

جایگرراه زبرران در مهندسرری
فرهنگی

اولین کنگره واژه گزینی

 -1388ستاد کل نیروهای

چاپ مقاله

نظامی

مسلح

دانشکده جغرافیا دانشگاه

 -1389دومین همایش

تهران

سراسری دانشجویی جغرافیا

جهانی شدن فرهن؛

جایگاه بازنمایی در اندیشره
های ژئوپلیتیکی

 -1386همایش رزمنده

چاپ چکیده مقاله

نظامی دانشگاه امام حسین ع

ایرانی
 -1386اولین کنگره انجمن

چاپ چکیده مقاله

دریافت تایید علمری بررای چراپ در
فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن

ژئوپلیتیک ایران

2

چاپ مقاله در فصرلنامه علروم

چاپ چکیده مقاله

ارائه شفاهی و چاپ مقاله

کسررر رتبرره اول در بخررش
مقاالت جغرافیای سیاسی

ارائه شفاهی و چاپ مقاله

کسررر رتبرره اول در بخررش
مقاالت جغرافیای سیاسی

تطور مفهوم قدرت در نظام
ژئوپلیتیک جهانی
گسترش مفهومی بازنمرایی
رسانه ها در عملیات روانی

دانشکده جغرافیا دانشگاه

 -1390سومین همایش

تهران

سراسری دانشجویی جغرافیا

همایش ملی رسانه و

 -1390معاونت فرهنگی

عملیات روانی

ستاد کل نیروهای مسلح

تامین فضای حیاتی اسرتعمار مجمع جهانی صلح اسالمی
فرانو بر بستر ژئوتروریسم

 -1390همایش بین المللی

ارائه شفاهی و چاپ مقاله
چاپ مقاله
چاپ مقاله

ائتالف علیه تروریسم

آسرریر شناسرری نهادهررای
اندیشه ورز در ایران

نهاد نمایندگی در دانشگاه ها

تحرررول در اندیشررره هرررای
ژئوپلیتیکی

دانشکده جغرافیا دانشگاه

 -1391چهارمین همایش

تهران

سراسری دانشجویی جغرافیا

امنیت پایدار در پرتو بازتولیرد
سرمایه اجتماعی

دانشگاه امام حسین ع

 -1391همایش ملی امنیت پایدار

چاپ چکیده مقاله

لررررزش هرررای ژئررروپلیتیکی
خاورمیانه و جغرافیای سیاسی
نوپدید

انجمن جغرافیایی ایران

 -1390یازدهمین کنگره

چاپ چکیده مقاله

 -1390ششمین همایش

چاپ مقاله

ملی حکمت مطهر

مقاالت اساتید
ارائه شفاهی -چاپ مقاله

کسررر رتبرره اول در بخررش
مقاالت جغرافیای سیاسی
چاپ در فصرلنامه علمری -پژوهشری
دانشگاه امام حسین ع

جغرافیدانان ایران

ژئوپلیتیررک ایررران در محررا
ژئوپلیتیک شیعه

انجمن ژئوپلیتیک ایران

 -1391همایش ژئوپلیتیک شیعه

سخنرانی -چاپ مقاله

ساختارقومی-مذهبی منطقره
ژئرروپلیتیکی خلرریر فررارس و
مالحظات راهبردی امنیتی

دانشگاه جامع امام

 -1391دومین همایش سراسری

چاپ چکیده مقاله

حسین(ع)

جغرافیاتتوسعه،دفاع و امنیت

دانشگاه امام حسین (ع)ا

 -1394دومین همایش امنیت

الزامات فرهنگی اجتمراعی در
ایجاد امنیت پایدار کشور

کسر رتبه برترر در بخرش

کسر رتبه مقاله برتر همایش
همکار :دکتر قالیباف

چاپ چکیده مقاله

پایدار

نقش آفرینی سرمایه اجتماعی بنیادحفظ آثار و ارزش های

 -1393دانشگاه آزاد واحد تهران

در دفرراع مقرردس و الزامررات
بازتولید آن در دانشگاه ها

دفاع مقدس

جنوب

کرردهای ژئرروپلیتیکی منطقرره
غرررب آسرریا و نظررم مطلرروب
ایران

موسسه ابرار معاصر تهران

-1395همایش بین المللی

چاپ چکیده مقاله

چاپ مقاله به عنوان مقاله
های برتر همایش

مقاالت
سال انتشار

رتبه علمی نشریه

همکار

1

عوامررل ژئرروپلیتیکی مرروثر بررر روابررط ایررران و دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
پاکستان

1385

علمی-پژوهشی

دکتر زهرا
پیشگاهی فرد

2

نقررش آفرینرری ضررد ژئوپلیتیررک در اندیشرره دانشرررگاه آزاد اسرررالمی -واحرررد
مالیر
های ژئوپلیتیکی

1388

علمی -پژوهشی

دکتر زهرا
پیشگاهی فرد

3

نظریه هرای فمینیسرم و داللرت هرای آن برر دانشررررکده علرررروم اجتمرررراعی
دانشگاه تهران
جامعه ایران

1389

علمی -پژوهشی

دکتر زهرا
پیشگاهی فرد

عنوان مقاله

محل انتشار

3

4

جایگررراه سررررمایه اجتمررراعی در بازتولیرررد مرکررز تحقیقررات راهبرررد دفرراعی
دفاعی
قدرت نرم ج.ا.ا

1389

علمی -پژوهشی

5

تکامررل مفهرروم قرردرت در نظررام ژئوپلیتیررک مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی
جهانی

1389

علمی-پژوهشی

6

نشررررانه شناسرررری فرهنگرررری در گفتمرررران فصررررلنامه مطالعررررات میرررران
فرهنگی -دانشگاه آزاد اسالمی
ژئوپلیتیک

1390

علمی -پژوهشی

7

جایگرراه اقرروام ایررران در سررازماندهی سیاسرری فصرررررلنامه انسررررران و فضرررررای
جغرافیرررایی -دانشرررکده جغرافیرررا
فضا
دانشگاه تهران

1389

علمی -تخصصی

8

جهانی شدن فرهن؛ و قدرت نرم

فصرررررلنامه انسررررران و فضرررررای
جغرافیرررایی -دانشرررکده جغرافیرررا
دانشگاه تهران

1390

علمی -تخصصی

9

مهندسرررری فرهنرررر؛ و نقررررش سرررررمایه نشررررریه مهندسرررری فرهنگرررری-
شورایعالی انقالب فرهنگی
اجتماعی در اقتصاد نوین

1390

علمی-تخصصی

10

ایرردئولوژیک شرردن علررمت پیامرردها و آسرریر فصرررررلنامه جامعررررره پژوهررررری
فرهنگرررری -پژوهشررررگاه علرررروم
ها
انسانی و مطالعات فرهنگی

1390

علمی -تخصصی

11

جایگرراه رسررانه ملرری در بازتولیررد قرردرت نرررم
ج.ا.ا

فصررلنامه قرردرت نرررم -نشررریه بسرریر
اساتید

1390

علمی -تخصصی

12

تحرروالت خاورمیانرره و جغرافیررای سیاسرری فصررررلنامه بیررررداری اسررررالمی-
نشریه بسیر اساتید
نوپدید

1391

علمی -تخصصی

13

عوامرررل ژئررروپلیتیکی مررروثر برررر روابرررط ماهنامررره اطالعرررات راهبرررردی-
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
جمهوری آذربایجان و ایران

1391

علمی -تخصصی

14

بررسرری نقررش و جایگرراه اقرروام در سرراختار فصلنامه راهبرد دفاعی
دفاعی کشور

1391

علمی-پژوهشی

15

قررردرت نررررم و امنیرررت پایررردار جمهررروری فصلنامه آفا امنیت
اسررالمی ایررران در پرتررو بازتولیررد سرررمایه
اجتماعی

391

علمی-پژوهشی

16

ماهیررت شناسرری فضررای مجررازی و الزامررات فصلنامه راهبرد دفاعی
نقش آفرینی موثر در آن

1392

علمی-پژوهشی

1393

علمی -تخصصی

17

کاربست سرمایه اجتماعی در بازتولید امنیت نرم

دو ماهنامه اطالعات راهبردی -مرکز
تحقیقات راهبردی دفاعی

 18واکاوی کاربست رسانه ملی در ارتقای سرمایه

فصلنامه راهبرد دفاعی

اجتماعی

دکتر زهرا
پیشگاهی فرد

دکتر محمد باقر
قالیباف

انتشار به دو زبان
فارسی و عربی

دکتر نقیر
السادات

دکترناظمی اردکانی-
دکترمحمد ولی علیئی

1395

علمی-پژوهشی

دکتر علیئی-
دکترطالبی-
دکترسلطانی فر

4

تدریس
محل تدریس

عنوان درس

سال تحصیلی

1

آشنایی با کشورهای پیرامونی

مجتمع دانشگاهی هوافضا-دانشگاه امام حسین ع

2

اصول و مبانی روابط بین الملل

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1391-1390

3

آشنایی با سازمان های بین المللی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1391-1390

4

اقتصاد سیاسی کشورهای جهان سوم

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1391-1390

5

مسائل استراتژیک معاصر

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1391-1390

6

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز -دانشکده علوم پایه

1391-1390

7

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز -دانشکده علوم پایه

1392-1391

8

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه عالمه طباطبایی -دانشکده زبان

1392-1391

9

مفاهیم و اصطالحات علم سیاست

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1392-1391

10

حقو فرهنگی و رسانه

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1392-1391

11

ارتباطات سیاسی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1392-1391

12

مسائل فرهنگی جهان معاصر

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1392-1391

13

مسائل استراتژیک جهان معاصر

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1392-1391

14

تحلیل مسائل سیاسی()2

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1392-1391

15

روش تحلیل سیاسی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1393-1392

16

فناوری اطالعات و سیاست

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1393-1392

17

کارگاه فعالیت رایانه(روابط عمومی)

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1393-1392

18

خبر و خبر نویسی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد شهید مطهری

1393-1392

19

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -دانشکده مدیریت

1393-1392

20

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز -دانشکده علوم پایه

1393-1392

21

اصول سرپرستی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد تاکسیرانی

1394-1393

22

آشنایی با فرهن؛ اقوام و ملل

دانشگاه علمی کاربردی -واحد تاکسیرانی

1394-1393

23

اصول سرپرستی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد تاکسیرانی

1-1395-1394

24

امنیت فردی و اجتماعی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد تاکسیرانی

1-1395-1394

25

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد اسالمی -تهران غرب

1-1395-1394

26

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد -تهران شمال

1-1395-1394

27

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد -تهران مرکز

1-1395-1394

28

مسائل فرهنگی جهان معاصر(پیش نیاز)

دانشگاه آزاد -واحد الکترونیکی – مقطع کارشناسی ارشد

1-1395-1394

29

مسائل فرهنگی جهان معاصر (درس اصلی)

دانشگاه آزاد -واحد الکترونیکی -مقطع کارشناسی ارشد

1-1395-1394

30

سینما و فرهن؛

دانشگاه آزاد -واحد الکترونیکی – مقطع کارشناسی ارشد

2-1395-1394

31

تحوالت فرهنگی در ایران

دانشگاه آزاد -واحد الکترونیکی -مقطع کارشناسی ارشد

2-1395-1394

32

فرهن؛ و هنر در ایران

دانشگاه آزاد -واحد الکترونیکی – مقطع کارشناسی ارشد

2-1395-1394

33

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد تهران شمال -دانشکده علوم انسانی

2-1395-1394
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34

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد تهران مرکز -دانشکده مدیریت

2-1395-1394

35

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه عالمه طباطبایی -دانشکده علوم اجتماعی

2-1395-1394

36

امنیت فردی و اجتماعی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد تاکسیرانی

2-1395-1394

37

اصول سرپرستی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد تاکسیرانی

2-1395-1394

38

نظریه های فرهنگی

دانشگاه آزاد -واحد الکترونیکی – مقطع کارشناسی ارشد

1-1396-1395

39

اقتصاد و فرهن؛

دانشگاه آزاد -واحد الکترونیکی – مقطع کارشناسی ارشد

1-1396-1395

40

جهانی شدن فرهن؛

دانشگاه آزاد -واحد الکترونیکی – مقطع کارشناسی ارشد

1-1396-1395

41

رسانه های جمعی و فرهن؛

دانشگاه آزاد -واحد الکترونیکی – مقطع کارشناسی ارشد

1-1396-1395

42

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد تهران شمال -دانشکده علوم انسانی

1-1396-1395

43

آشنایی با دفاع مقدس

دانشگاه آزاد تهران مرکز -دانشکده مدیریت

1-1396-1395

44

امنیت فردی و اجتماعی

دانشگاه علمی کاربردی -واحد تاکسیرانی

1-1396-1395

دوره های آموزشی
برگزار کننده

عنوان دوره

سال /طول دوره

دوره مربرری گررری درس آشررنایی پژوهشرررگاه دفررراع مقررردس -سرررتاد کرررل  -1389یک هفته شبانه روزی
نیروهای مسلح
با دفاع مقدس
دوره ویراستاری و نگارش

فرهنگسررتان زبرران و ادب فارسرری -دفتررر  120 -1386ساعت َآموزشی
واژه گزینی ستاد کل نیروهای مسلح

توضیحات
دریافت مجوز تدریس
دریافت گواهی دوره

عضویت در انجمن ها و نشریات علمی و همکاری در همایش
عنوان انجمن/فعالیت
انجمن ژئوپلیتیک ایران
فصلنامه انسان و فضای جغرافیایی
کانون دانش آموختگان جغرافیا دانشگاه تهران

مسئولیت
عضو انجمن
عضو هیئت تحریریه

وابستگی
عضو پیوسته انجمن
بسیر دانشجویی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

عضو هیئت موسس کانون

دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

عضو کارگروه

خانه اندیشمندان علوم انسانی

گاهنامه نمای راهبردی

دبیر داخلی نشریه

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ماهنامه اطالعات راهبردی

داور علمی مقاالت

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

عضو کارگروه

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

عضو کمیته عالی و علمی همایش

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همایش ملی تحوالت ژئوپلیتیک غرب آسیا

عضو کمیته علمی و رییس کمیته فرهنگی -اجتماعی همایش

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همایش اقتدار ،همدلی و هم زبانی دولت و ملت

داور مقاالت

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همایش ملی جایگراه و اهمیرت کرویر برر حروزه دفراع و
امنیت کشور

عضو کمیته علمی و داور مقاالت

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همرررایش نظرررم امنیتررری منطقررره ای غررررب آسررریا-
کنفرانس امنیتی تهران

عضو کمیته علمی

خانه جغرافیا

کارگروه ژئوپلیتیک مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همایش ملی هندسه جهانی قدرت
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موسسه ابرار معاصر تهران

سایر فعالیت ها:
 -1چاپ پنر مقالره در همشرهری دیپلماتیرک برا موضروعات جغرافیرای سیاسری ،روابرط برین الملرل  ،عملیرات روانری
و دفاع مقدس ت
 -2چرراپ چهررارده سررری مقالرره تحررت عنرروان"آشررنایی بررا مفرراهیم جغرافیررای سیاسرری" و "آشررنایی بررا کشررورهای
پیرامونی" ت
 -3مشارکت در تجدیرد چراپ کتراب مبرانی جغرافیرای سیاسری  ،ترالی اسرتاد برجسرته جغرافیرای سیاسری دانشرگاه
تهران (سرکار خانم دکتر میرحیدر) ت
 -4حضررور در سررفرهای علمرری و فرهنگرری متعرردد داخلرری و خررارجی  ،از جملرره حضررور در دانشررگاههای امررارات
متحده عربی و عمان در معیت هیئت علمی و دانشجویان نمونه دانشگاه تهران.
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