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شناسایی حساسیت های بین فرهنگی )نق ش فرهنگ و خرده فرهنگ های اقوام در امنیت ملی یا      (3
 منطقه ای(
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 گی مناطق قومی کشوربررسی علت های توسعه نیافت   (18

 بررسی سیاست های آمریکا و کشورهای غربی در تجزیه قومی )یا به کار گیری ابزرا قومی(   (11

 قوم گرایی ، قوم مداری و قوم پرستی   (15

 بررسی نقش زبان و هویت قومی در تحول اجتماعی   (11

 و ریشه بحرانهای قومی(بررسی بحرانهای قومی و عوامل تشدید کننده آنها )عوامل    (17

 بررسی فاصله اجتماعی اقوام و عوامل موثر بر آن   (13

 قومیتها و نقش آنها در توسعه کشور   (13



 قومیت ها ، تهدید یا فرصت ؟   (21

 هویت قومی و جهانی شدن .   (21

 تنوع قومی ، سیاست های چند فرهنگی و الگوی شهروندی  (22

 مذهبی در منطقه– صهیونیسم در ایجاد بحرانهای قومیبررسی نقش   (28

 قومیت و خود مختاری  (21

 بررسی نقش گروه های انحرافی در مدیریت مناطق قومی و امنیت ملی  (25

 بررسی نقش مدیریت در امنیت و توسعه کشورهای کثیرالقوم  (21

نقش آن در تصمیم گیری و تصمیم سازی بررسی پیشینه تاریخی قومیتها در کشورهای کثیرالقوم و   (27
 های مدیران در کشورهای کثیر القوم و مناطق قومی

 (بررسی توقعات و خواسته های قومیت ها در مناطق قومی23

 قومیتها و حقوق شهروندی  (23

 همبستگی و وفاق و انسجام ملی در کشورهای کثیرالقوم   (81

مناطق قومی و نقش آن در آسیب رسانی به دموکراسی و امنیت بررسی انخابات )دموکراسی( در    (81
 ملی

همبستگی ملی )همگرایی و واگرایی ها( شناسایی عوامل تقویت کننده و تهدید کننده همبستگی یا   (82
 انسجام ملی به صورت بومی و ملی

 (بررسی نقش تنوعات قومی داخلی در روابط خارجی )بین المللی(88

مذهبی موجود در مناطق مختلف کشور و راهکارهای همسو نمودن این – های قومی(شناسایی الگو81
 الگو با الگوی مرکزی و رسمی کشور

 (دالیل سیاسی شدن قومیتها85

 (بررسی تغییرات فرهنگی اجتماعی و مذهبی اقوام و عوامل موثر بر آن81

 فرهنگی اقوام و توانمندسازی آن((ارتباطات فرهنگی )شناسایی و ارائه راهکارهایی جهت ارتباطات 87

 (ارائه نظریه "تنوع قومی در ایران و تنوع زبانی آن"83

نقش اقوام در تحول صنعت گردشگری ایران و منطقه با توجه به پتامسیل های فرهنگی موجود در   (83
 اقوام ایرانی

 پیش بینی تحرکات قومی   (11

 اجتماعی )مدیریت اقوام(رسانه ملی و مدیریت بحرانهای پنهان    (11

فرهنگ و قومیت و مدل یابی برای ارتباط فرهنگی در ایران )مدل سازی همبستگی اجتماعی و وحدت   (12
 فرهنگ ها(

 (نقش و تاثیر هویت ملی بر هویت قومی و بالعکس18

 بررسی قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی  (11

 ایرانی و امنیت مرزهابررسی ارتباط بین پراکندگی اقوام   (15

 انگیزه های فضیلت سازی برای اقوام  (11

 (بررس راه های همگرایی قومی در ایران17

 (بررسی روابط بین قومی13

 جغرافیای اهل تسنن ایران  (13
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