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 و پژوهشی رزومه علمی

 اطالعات شخصی 

  : صدیقه نصری فخرداود      نام و نام خانوادگی

  09106805347: تلفن

 nasri@ut.ac.irآدرس پست الكترونيك :

 

 سوابق تحصيلی 

 الت الف( تحصي

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی مقطع تحصيلی

 علوم سياسی رشته تحصيلی

 

 سياستگذاری عمومی

 

 سياستگذاری عمومی

 

 سياستگذاری عمومی - گرایش

 

 سياستگذاری عمومی

 

 دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( محل اخذ مدرک

 تحصيلیهای  نامه ب( پایان

 استاد راهنما مقطع تحصيلی نامه عنوان پایان

 دکتر کيومرث اشتریان کارشناسی ارشد قراردادهای انتقال تكنولوژی

مطالعه رابطه ميان سياستهای توسعه پایدار و عدالت محيط زیست با  امنيت ملی با 

 تكيه بر مدیریت منابع اب در ایران
 دکتر سعيده لطفيان دکتری

 فعاليت های پژوهشی سوابق 

 الف( کتب 

)ترجمه، تأليف،  اثرنوع  همكار/ همكاران عنوان کتاب

 گردآوری، ویرایش(

شهر و کشور  ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

قراردادهای دولتی انتقال 

 تكنولوژی

فرهنگ  تاليف ندارد

 شناسی

 ایران

 تهران

1391 

دکتر سيد عباس با مقدمه  آب، عدالت و امنيت

 عراقچی

 ایران دانشگاه مفيد تاليف

 قم

1398 

وزارت علوم تحقيقات و  در مرکز مطالعات و همكاری های علمی و بين المللی Excellent education in iranهمكاری در تاليف کتاب   *

 فناوری

 یها یمرکز مطالعات و همكاردر  * همكاری در تدوین کتاب ارزیابی عملكرد بين المللی دانشگاه ها؛ پژوهشگاه ها و پارکهای علم و فناوری،

 یو فناور قاتيوزارت علوم تحق یالملل نيو ب یعلم

 ترویجی و سایر مجالت معتبر -پژوهشی، علمی -در مجالت علمی شر شدهتمنب( مقاالت 

 

 سال چاپ درجه مجله نام  مجله عنوان مقاله )گان( نویسنده

 صدیقه نصری

 لعيت زبردست

حيطی و مطالعه رابطه ميان عدالت زیست م

 امنيت ملی در ایران

گذاری عمومی دانشگاه فصلنامه سياست

 تهران
 1396 علمی پژوهشی
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  صدیقه نصری

 جعفر حق پناه

مناسبات هيدروپليتيك ایران درغرب آسيا و 

 گذاری کاهش تنشسياست

مقاالت کنفرانس امنيتی غرب  چكيده

چالش -منطقه ای در غرب آسيا :امنيتاسيا

 دانشگاه تهران ها و روندهای نوظهور

 1396 علمی پژوهشی

 صدیقه نصری

 سعيده لطفيان
 1395 علمی پژوهشی فصلنامه سياست دانشگاه تهران گذاری محيط زیست در ایرانسياست

 سياست گذاری آب تحليل فرایند  صدیقه نصری

سویه ها   مجموعه مقاالت:ژئوپلتيك:

 رویكردها

 پژوهشكده مطالعات راهبردی

 1398 علمی پژوهشی

 صدیقه نصری

 لعبت زبردست
 توسعه گردشگری و بحران آب در ایران

نشریه ره یافت های نوین در مدیریت و فن 

 .آوری
 1396 سایر

 صدیقه نصری

 لعبت زبردست

An Analytic Framework for 

Assessing the Sustainability of the 

Tourism Sector in Iran with 

Emphasis on Carrying Capacit 

نشریه ره یافت های نوین در مدیریت و فن 

 آوری
 1396 سایر

 صدیقه نصری

 

 تنش های ابی در حوضه جنوب غرب
 

 سایر ماهنامه هویت

1395 

1395 
 بی در مرز شرقی کشورآچالشهای سياست 

 براورد منابع آبی در کشور
1396 

 هيدروپلتيك اب های مرزی

 ی زیست محيطی ایرانآسيب شناسی چالش ها

چالش های زیست محيطی استان خوزستان با  1397

 تاکيد بر تحوالت قومی

چالش های زیست محيطی استان سيستان  

 وبلوچستان با تاکيد بر تحوالت قومی
1398 

 

 کنفرانس ج( مقاالت ارائه شده در همایش و 
 

 محل برگزاری کنفرانسعنوان همایش و  عنوان مقاله /نویسندگاننویسنده

نحوه ارائه مقاله 

)سخنرانی یا 

 پوستر(

 سال ارائه

 صدیقه نصری
 عدالت زیست محيطی

 توسعه پایدار و امنيت ملی

ی همایش ملی و تخصصی پژوهشها

 محيط زیست ایران
 1393 پوستر همدان

 صدیقه نصری

 نصرا.. حجازی

تحليلی بر رابطه عدالت محيط 

زیست با کاهش بحران اب در ایران 

 با تكيه برمدیریت جامع منابع اب

کنفرانس بين المللی اب و توسعه 

 پایدار
 1395 پوستر اردبيل

 صدیقه نصری

 لعبت زبردست

توسعه گردشگری و بحران اب در 

 ایران

کنفرانس بين المللی دستاوردهای 

 علوم انسانی

دانشگاه جورجيا 

 گرجستان
 1396 پوستر

 صدیقه نصری

 لعبت زبردست

An Analytic Framework 

for Assessing the 

Sustainability of the 

Tourism Sector in Iran 

with Emphasis on 

Carrying Capacit 

رانس بين المللی دستاوردهای کنف

 علوم انسانی

دانشگاه جورجيا 

 گرجستان
 1396 پوستر
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 صدیقه نصری

 جعفر حق پناه

مناسبات هيدروپليتيك ایران 

گذاری درغرب آسيا و سياست

 کاهش تنش

همایش بين المللی نظم امنيتی در 

 غرب اسيا
 1396 هارائ تهران

 

  1393 شرکت کننده ازاد هيترک حيدانشگاه فات؛  بآ منابع تیریمد یالملل نيکنفرانس بشرکت در 

  1396سخنران   نشت بحران آب و امنيت ملی  در خانه اندیشمندان علوم انسانیسخنرانی در 

 های تحقيقاتی  د (پروژه

 

 عنوان طرح

)مجری  نوع فعاليت در طرح

اصلی، مدیر اجرایی، همكار، 

 مشاور و غيره(

 وضعيت فعلی طرح محل پژوهش

بحران آب و تحليل آینده مناسبات بين المللی  طرح

 هيدروپلتيك ایران و عراق
 همكار پروژه

مرکز مطالعات و همكاری های علمی 

 بين المللی وزارت  علوم 
 در حال انجام

 خاتمه یافته موسسه مطالعات ملی مجری 97در سال  منابع اب ایرانتحوالت  براورد 

و پيش  97برآورد عملكرد محيط زیست در سال 

 98بينی 
 افتهیخاتمه  یموسسه مطالعات مل مجری

بی  )مطالعه موردی دشت علل بروز مناقشات آ

 اردبيل(
 در حال انجام شرکت اب منطقه ای اردبيل همكار پروژه

صداو  یبرون مرز یها یمرکز همكار یمجر اروپا هیبر اتحاد سميونيصه یالب ريتاث

 مايس

 افتهیخاتمه 

 

 ها و مجامع علمی عضویت در انجمن 

 مدت عضویت محل فعاليت مجمع نوع همكاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

The International Public Policy Association تا کنون 2017 فرانسه عضویت 

 کنونتا   تهران  نویسنده سياست گذاری عمومیشبكه مطالعات 

 کنونتا  1396 تهران عضویت علوم سياسی ایرانانجمن 

 کنونتا  1396 تهران پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات خاورميانه

  1396 تهران عضویت خانه اندیشمندان علوم انسانی

  

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی( شرکت در دوره 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری نام دوره

IPSA Middle East summer school  Vebinar .Tehran.Iran 1-12 september 2020 

Academic writing for journals University of tehran March 2018 

High impact research proposal:comprehensive 

course 

Iranian Research Institute for 

Information Science and Technology  
May-Jully 2018 

 1391 دانشكده مدیریت دانشگاه تهران کارگاه مدیریت استراتژیك
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 1393 پایگاه مجالت تخصصی نور کارگاه شيوه استناد دهی پژوهيار

 1396 بين المللی مرکز مطالعات و همكاری های علمی و  مدیریت فناوری اطالعات

 

 سوابق شغلی 

 تاریخ بخش مربوطه کارمحل 

مرکز مطالعات و همكاری های علمی و بين المللی وزارت علوم 

 تحقيقات و فناوری
 99تا -94 از همایش ها و کارگاه های بين المللی حمایت

 تا کنون 96 پژوهشگر مهمان موسسه مطالعات ملی

 تا کنون95 پایان نامه 6استاد راهنمای  ، ورامين،دانشگاه ازاد اسالمی واحد صفا دشت

 


