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 )همکار اصلی(. 1891جامعه نابینایان و کم بینایان و مشکالت آموزشی آنها،  -18

 )همکار اصلی(. 1891بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولین شهرستان کاشان و آران و بیدگل،  -14

رسی نگرش و آگاهی جامعه در حوزه معلولین ذهنی )مطالعه موردی معلولین شهرستان کاشان و آران و بیدگل(، بر -15

 )همکار اصلی(. 1891گل، دیهرستان آران و باداره بهزیستی ش

بررسی علل و عوامل مؤثر بر گرایش مردم به مصرف کاالهای تولیدی داخلی؛ مطالعه موردی: شهروندان شهرستان  -11

 ، فرمانداری کاشان.1892در سال کاشان 

مطالعه موردی شهرستان کاشان در  مطالعه وضعیت، عوامل و موانع گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین شهروندان؛ -11

 فرمانداری کاشان. .1892سال 

 .1898فرهنگ شهروندی شهروندان شهر تهران، معاونت فرهنگی شهرداری تهران،   -13

 .1898هنگی شهرداری تهران، حمل و نقل انسان محور، معاونت فر  -19

 .1898رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهرستان کاشان،   -11

 .1898بررسی میزان پایبندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به اخالق علم،  -11

 )همکار( 1898بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان،  -12

 .1898وافقی در بین متقاضیان طالق در شهر سنندج، دادگستری شهر سنندج، عوامل مؤثر بر گرایش به طالق ت  -18

 .1894بررسی عوامل مؤثر بر میزان پوشش دانشجویان دختر دانشگاه کاشان،   -14

های اجتماعی مجازی بر دانشجویان دانشگاه کاشان با تأکید بر نرم افزارهای موجود در هبررسی میزان تأثیرات شبک  -15

 .1834همراه با ارائه راهکارهای عملی در استفاده بهینه،  ،د وایبر و واتساپتلفن همراه همانن

موانع حضور دانشجویان در ورزش و ارایه راهکارهای اجرایی ارتقاء مشارکت آنان در راستای سند چشم انداز   -11

 .1894دانشگاه کاشان، 

 .1894اثرات ورزش در سالمت اجتماعی دانشجویان،   -11

 .1894از عملکرد شهرداری سفیدشهر، رضایتمندی شهروندان  -13
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 .1894، معلولین شهرستان های کاشان و آران و بیدگلامید به زندگی در جامعه  بررسی وضعیت   -19

 .1894، دگلیکاشان و آران و ب یشهرستان ها نیخانواده معلول یزندگ تیفیک تیوضع یبررس -31

 .1894مطالعات اجتماعی،  پژوهشی حوزه –ای واژگان آکادمیک در مقاالت علمی بررسی پیکره -31

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم  -تحلیل جامعه شناختی انزوای اجتماعی در شهر ایالم -32

 )همکار اصلی(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان: مورد مطالعه زنان شهرستان ایالم،  -38

 الم )همکار اصلی(درمانی استان ای

 .1894، معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان ، دانشگاه کاشان انیدانشجو نیدر ب یاجتماع هیسرما زانیسنجش م -34

 یلیدانشگاه کاشان در سال تحص انی: دانشجویمورد مطالعه؛ انیدانشجو نیروابط با جنس مخالف در ب یشناس بیآس -35

94-98. 

دانشگاه  انیمطالعه: دانشجو مورد؛ انیدانشجو یارتقاء نشاط و شاداب و نقش آن در یمشارکت اجتماع تیوضع نییتب -31

 .1894-95 یلیکاشان در سال تحص

دانشگاه کاشان در  انیمطالعه: دانشجو مورد؛ انیدانشجو یعلل و عوامل مؤثر بر سالمت اجتماع ت،یوضع یبررس -31

 .1894-95 یلیسال تحص
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 ملي:     یها شیهمامقاالت چاپ شده در  - ـه

اندیشی هنر فرش فرهنگستان هنر (،  نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وضعیت قالیبافی در منطقه کاشان )هم -1

 .1835، همایش فرش مجموعه مقاالت

می های علهای علمی دانشجویی و نقش آن در جامعه پذیری دانشجویان )سمینار آسیب شناسی انجمنانجمن -2

 .1835پ در مجموعه مقاالت، دانشگاه شهرکرد، آبان چاایران (،  یها دانشگاهدانشجویی 

های ایران (، های علمی دانشجویی دانشگاههای علمی دانشجویی )سمینار آسیب شناسی انجمنشناسی انجمنآسیب -8

 .1835چاپ در مجموعه مقاالت، دانشگاه شهرکرد، آبان 

و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه  یشناسی افزایش دانشجویان دختر)مطالعه مسائل و مشکالت اجتماعآسیب -4

سوم و چهارم خرداد  -، تحقیقات و فناوریوزارت علوم –کاشان(، سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان 

1835. 

)مجموعه مقاالت سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان (  مطالعه علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی -5

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 35ماه  سوم و چهارم خرداد

 .1831به کمک منابع انسانی، همایش توانمندسازی منابع انسانی، آذرماه  ها سازمانرهبری اثر بخش در  -1

، مؤسسه مطالعات 1411همایش ایران  -1411در افق  ایران در توسعه ملی کارآفرینی زنانتبیین جامعه شناختی نقش  -1

 .1831آبان و تحقیقات علوم انسانی، 

 .1831گیری به کمک منابع انسانی، نخستین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، رهبری اثربخش و تصمیم -3

، همایش انسجام اسالمی و نهادهای اجتماعینقش آموزش عالی در افزایش میزان انسجام و همبستگی اجتماعی،  -9

 .1831بهمن 

های آینده، ، همایش کارآفرینی، خالقیت و سازمانکار آفرینیهای غیر دولتی در توسعه ها و تشکلنقش سازمان -11

 .1831تهران، 

های آینده، ، همایش کارآفرینی، خالقیت و سازمانهای علمی و فناوری در توسعه کارآفرینیکوباتورها و پارشننقش ا -11

 .1831تهران، 

 .1831کارآفرینی، دانشگاه سمنان،  دانشگاه کارآفرین، همایش ملی آموزش عالی و -12

همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی، ، در ایران دانشگاهی کارآفرینی زنانشناختی عوامل مؤثر بر تحلیل جامعه -18

 .1831دانشگاه سمنان، 

آسیب شناسی فرهنگ کار ایران در فرآیند جهانی شدن، مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی فرهنگ کار، وزارت  -14

رهنگی و اجتماعی، دفتر امور فرهنگی با همکاری دانشکده  روانشناسی و علوم تربیتی کار و امور اجتماعی، معاونت امور ف

 .1831دانشگاه تهران، تهران، 
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، اعتماد و انقالب اسالمی، تهران، دانشگاه امام تماد اجتماعی، همایش ملی فرهنگهای جامعه شناختی اعنظریه -15

 .1831صادق)ع(، آذر 

سازمان یونسکو، بیرجند،  ت اجتماعی، همایش ملی امنیت در غرب آسیا با همکاریهای امنیهای نوین و چالشرسانه -11

 .1831دانشگاه بیرجند، آذر 

سازمان یونسکو، بیرجند،  ، همایش ملی امنیت در غرب آسیا با همکاریجهانی شدن و امنیت انسانی و اجتماعی -11

 .1831دانشگاه بیرجند، آذر 

ر توسعه ملی، همایش نوآوری و شکوفایی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، تبیین جامعه شناختی نقش نوآوری ملی د -13

1831. 

 .1833( و توسعه روستایی، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا، ICTآی، سی، تی ) -19

 .1833توسعه ملی ایران در فرایند جهانی شدن، همایش نقش علوم انسانی در توسعه، دانشگاه پیام نور تهران،  -21

وزارت جهاد دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، ین جامعه شناختی فرهنگ مدیریت جهادی، تبی -21

 .1833 خرداد کشاورزی،

 .1833نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری، همایش فرهنگ و توسعه در منطقه مرکزی ایران، دانشگاه کاشان،  -22

-ای فرسوده شهری، چکیده مقاالت دومین همایش منطقههها و بافتشناختی بزهکاری و جرم در حاشیهتحلیل جامعه -28

 .1833های اجتماعی در منطقه چهار شهر تهران در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر،  اسفند ای حاشیه نشینی و آسیب

 تبیین و تحلیل جامعه شناختی عناصر سرمایه اجتماعی در ایران، خالصه مقاالت همایش ملی سرمایه اجتماعی و -24

 ، دانشگاه سمنان.1833توسعه اقتصادی، پنجم اسفند 

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، خالصه مقاالت همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، پنجم اسفند  -25

 ، دانشگاه سمنان.1833

تعلق اجتماعی،  تهران، چکیده مقاالت همایش شهروندان و 11ای با تأکید بر منطقه مشارکت اجتماعی و توسعه منطقه -21

 ، سالن کنفرانس ستاد مدیریت بحران.1839بهمن 

های اجتماعی حاشیه نشینان شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی شناختی کاهش آسیبتحلیل جامعه -21

(GIS اولین سمینار ملی کاربرد ،)GIS  1839در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری، اردیبهشت. 

های توسعه ایران در فرایند جهانی شدن، همایش ملی توسعه اجتماعی، دانشگاه کاشان با همکاری رصتها و فچالش -23

 .1839یونسکو، 

ریزی توسعه در مناطق بیابانی، همایش ملی توسعه اجتماعی، دانشگاه کاشان با همکاری یونسکو، های برنامهچالش -29

1839. 
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مدیریت شهری(؛ با تأکید بر مشارکت اجتماعی، همایش ملی توسعه سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی )توسعه در  -81

 .1839اجتماعی، دانشگاه کاشان با همکاری یونسکو، 

شهرستان کاشان و استان اصفهان، همایش ملی توسعه  یافتگی توسعههای مطالعه تطبیقی روند تغییرات شاخص -81

 .1839اجتماعی، دانشگاه کاشان با همکاری یونسکو، 

ها، چکیده مقاالت استانداردهای خدمات رسانی شهری در سطح ی خدمات شهری شهرداری در محلهآسیب شناس -82

 .1839 تهران. 19محالت، منطقه 

ها در خانواده، چکیده مقاالت همایش ملی ارتقاء سطح سالمت زنان و دختران، آسیب شناسی رسانه و ناهنجاری -88

 .1833، اسفند ماه چهارمحال و بختیاری، شهر کرد

رمایه اجتماعی و سالمت مادران، چکیده مقاالت همایش ملی ارتقاء سطح سالمت زنان و دختران، چهارمحال و س -84

 .1833، اسفند ماه بختیاری، شهر کرد

(، مجموعه مقاالت همایش نقش ها فرصتو  ها چالشجامعه شناسی توسعه ملی در ایران در فرآیند جهانی شدن ) -85

 ، معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور.1833هر ماه م 29علوم انسانی در توسعه ملی، 

، مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز یالملل نیبغیردولتی در توسعه کارآفرینی، همایش  یها تشکلو  ها سازماننقش  -81

 .1839بهمن 

همایش های کاربردی و کارآفرینی، چکیده مقاالت های علمی و فناوری در توسعه پژوهشنقش انکوباتورها و پارش -81

 ، معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.1839ماه دی 1و  1ملی مدیریت پژوهش و فناوری، 

 1و  1اجتماعی، چکیده مقاالت همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری،  -انسانی یها پژوهشهای اخالقی در چالش -83

 ات و فناوری.، معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیق1839ماه دی

اجتماعی، چکیده مقاالت  -حمایت از آن در تحقیقات انسانی یها روشاخالق پژوهش؛ حق حفظ حریم خصوصی و  -89

، معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 1839ماه دی 1و  1همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، 

 فناوری.

 .1839، اسفندماه دانشگاه پیام نور لرستان ،رد دانشگاه کارآفریننقش آموزش و پژوهش در توسعه کارآفرینی با رویک -41

 .1839اسفندماه  ،، دانشگاه پیام نور لرستاندانشگاهی لیالتحص فارغدانشگاه کارآفرین و کارآفرینی زنان  -41

 .1839اینترنت و امنیت اجتماعی، همایش هجوم خاموش، لرستان، خرداد  -42

گاه شیب دیدگان زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل، همایش پدافند غیرعامل، دانتحلیل جامعه شناختی امدادرسانی به آس -48

 .1839، اسفندماه صنعتی بابل

، اردیبهشت ، همایش گردشگری و مدیریت شهری، طرقبهجایگاه پژوهش و فناوری در توسعه گردشگری شهری -44

1891.  
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، همایش گردشگری و مدیریت شهری، SWOTآسیب شناسی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل تحلیلی  -45

  .1891، اردیبهشت طرقبه

  .1891، اردیبهشت همایش گردشگری و مدیریت شهری، طرقبه، کارآفرینی و توسعه گردشگری شهری -41

اردیبهشت بابل،  ،مقاوم یهاپدافند غیر عامل و سازهسرمایه اجتماعی، امنیت شهری و پدافند غیر عامل، همایش  -41

1891.  

، خرداد ازی، دانشگاه آزاد واحد سمنانسی، اشتغال و کارآفرینی، مجموعه مقاالت همایش خصوصیسازخصوصی -43

1891.  

مجموعه مقاالت همایش خصوصی  سازی و سازمان )با تأکید بر افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی(،خصوصی -49

 .1891، خرداد سازی، دانشگاه آزاد واحد سمنان

، مجموعه مقاالت اقتصاد سالم، ستاد مرکزی مبارزه swotا قاچاق کاال با استفاده از مدل تبیین جامعه شناختی مبارزه ب -51

  .1891با قاچاق کاال و ارز، معاونت فرهنگی و تبلیغات. خرداد 

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، گامی به منظور مهار قاچاق کاال، مجموعه مقاالت اقتصاد سالم، ستاد مرکزی  -51

  .1891ق کاال و ارز، معاونت فرهنگی و تبلیغات. خرداد مبارزه با قاچا

، تهران، اردیبهشت نقش علوم انسانی در توسعه ملی، جامعه شناسی توسعه ملی در ایران در فرآیند جهانی شدن -52

1891. 

امنیت، چکیده مقاالت همایش ملی  حفظنقش عوامل اجتماعی و افکار عمومی شهروندان در عملکرد پلیس برای  -58

عمومی و امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، اداره کل مطالعات و تحقیقات  افکار

  .1891اجتماعی، دی ماه 

گذاری اجتماعی و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، چکیده مقاالت همایش ملی زنان سرپرست خانوار، ت سیاس -54

  نشگاه شهید بهشتی.، پژوهشکده خانواده، دا1891اول آذر 

تبیین جامعه شناختی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه روستایی، چکیده مقاالت سومین همایش خدمات  -55

بررسی رابطه بین تحصیالت و سرمایه اجتماعی، همایش ملی  .1891فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا، تهران، آذرماه 

 1891انتشارات تمدن ایرانی، نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، 

ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت، دانشگاه آزاد اسالمی، مدیریت فرهنگی و توسعه، چکیده مقاالت همایش منطقه -51

 .1891 آبان 28 واحد گرگان،

بررسی رابطه بین تحصیالت و سرمایه اجتماعی، همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، انتشارات تمدن  -51

 .1891ی، ایران

دانشگاه  جستاری در باب علم بومی با تأکید بر علم اجتماعی بومی در ایران، همایش جایگاه علوم انسانی در ایران، -53

 .1891آذر ماه  کاشان،



   21رزومه دكتر محسن نيازي       

 

 

 

 21های اکستازی، همایش ملی اعتیاد، دانشگاه کاشان، نقش عوامل خوداتکایی و گروه دوستان در مصرف قرص -59

 .1891اردیبهشت 

 .1891اردیبهشت  21در پیشگیری از جرم با تکیه بر اعتیاد، همایش ملی اعتیاد، دانشگاه کاشان، نقش ورزش  -11

 21بررسی جامعه شناسی اعتیاد با رویکرد به نظریه برچسب زنی لمرت و بکر، همایش ملی اعتیاد، دانشگاه کاشان،  -11

 .1891اردیبهشت 

رایش دانشجویان به نماز، همایش مسجد، پیشگیری از وقوع ها در گنقش و تأثیر کارکردهای اجتماعی مساجد دانشگاه -12

 .1891خرداد ، جرم، سالمت اجتماعی، سنندج

اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی، خالصه مقاالت ابعاد اجتماعی جامعه ایرانی، انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگی  -18

  .1891دوم خرداد  با همکاری بنیاد علمی ابن خلدون.

گی خانواده و هویت اجتماعی، خالصه مقاالت ابعاد اجتماعی جامعه ایرانی، انجمن ارتباطات و مطالعات سرمایه فرهن -14

 .1891دوم خرداد  فرهنگی با همکاری بنیاد علمی ابن خلدون.

های فرهنگی، خالصه مقاالت ابعاد اجتماعی جامعه ایرانی، های بین نسلی در نگرش جنسیتی به کلیشهبررسی تفاوت -15

 .1891دوم خرداد  ،ارتباطات و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد علمی ابن خلدونانجمن 

، خالصه مقاالت ابعاد اجتماعی جامعه ایرانی، دوم خرداد، انجمن 1411کارآفرینی زنان و توسعه ملی ایران در افق  -11

 .1891ارتباطات و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد علمی ابن خلدون. 

 .1891خرداد  11ین و رفاه اجتماعی، همایش ملی رفاه اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه کارآفر -11

، گرایش جوانان به اعتیاد و مواد مخدر و فرهنگ بزهکاری خردهگرایش به  ونامناسب  روابط خانوادگی تبیین رابطه -13

 .1891مهر  21همایش ملی اعتیاد، ارومیه، 

 .91اسفند  13بابل،  ،بر الگوهای دفاع مقدس جهاد اقتصادی با نگرشتحقق راهکارهای همایش ملی  جنگ و هویت، -19

جهاد راهکارهای تحقق تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در نهادینه نمودن فرهنگ ایثار، همایش ملی  -11

 .91اسفند  13، بابل، بر الگوهای دفاع مقدس اقتصادی با نگرش

همایش مرگ روستا: واقعیت   ،1414اجتماعی و اقتصادی روستا در افق  آسیب شناسی مشارکت اجتماعی در توسعه -11

، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، مؤسسه 1891آبان  21یا توهم، 

 برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. یها پژوهش

، انجمن ایرانی 1891آبان  21همایش مرگ روستا: واقعیت یا توهم،  ، کشاورزی، سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی -12

برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و  یها پژوهشمطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، مؤسسه 

 توسعه روستایی.



   20رزومه دكتر محسن نيازي       

 

پژوهشی ایثار و  -علمی تبیین جامعه شناختی فرهنگ ایثار و شهادت با رویکردی آسیب شناسی اجتماعی، همایش -18

 .91مهر  5 -شهادت در فرهنگ رضوی، مشهد

فضای  یها شیهماسلسله   ،1891اسفند  1تهران،   همایش تخصصی بررسی ابعاد زندگی دوم،  زندگی دوم و خانواده، -14

 (.2سایبر )

گره آسیب شناسی پنجمین کن  خانواده و جهانی شدن، یالملل نیبکنگره   اعتیاد به اینترنت و روابط خانوادگی، -15

 دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانواده.  ،1891اردیبهشت  24و  28 خانواده،

همایش ملی وقف با تأکید بر آموزش   ها بر مشارکت پاسخگویان در امور خیریه،تأثیر میزان پایبندی مردم به ارزش    -11

 ، دانشگاه کاشان.1891اسفند  1عالی ایران، 

مطالعه موردی: شهروندان شهرستان کاشان در سال ، بر نقش وقف در تأمین نیازهای جامعهنیازسنجی وقف؛ با تأکید  -11

 ، دانشگاه کاشان.1891اسفند  1همایش ملی وقف با تأکید بر آموزش عالی ایران،  ،1891

 ن.، دانشگاه کاشا1891اسفند  1همایش ملی وقف با تأکید بر آموزش عالی ایران، شادکامی و سالمت روان خیرین،  -13

همایش امام   با دانشجویان، اساتید زن و مرد نحوه ارتباط و تعامل دانشجویان دختر و پسر  از ارزیابیمطالعه تطبیقی   -19

 1891آبان  1 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سنندج،خمینی )ره(؛ دانشگاه و تعالی اخالقی، 

شی ایثار و شهادت در فرهنگ رضوی، پژوه -ایثار و شهادت در قرآن کریم و روایات و احادیث، همایش علمی -31

 .91مهر  5 -مشهد

 .1891اسفند ماه   ایرانی توسعه، سومین کنگره پیشگامان پیشرفت، -علوم انسانی و الگوی اسالمی -31

بررسی جامعه شناختی نقش انسجام و همبستگی اجتماعی در توسعه اسالمی ایرانی با تأکید بر نهج البالغه، سومین  -32

 .1891اسفند ماه   رفت،کنگره پیشگامان پیش

پژوهشی زنان و زندگی شهری،  -مطالعه رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، همایش علمی  -38

 1891آذر  1و  1آبان  81 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،

 .1892، تهران، اردیبهشت کشاورزی پایدار میتنی بر پدافند غیرعامل، همایش ملی توسعه کشاورزی و پدافند غیرعامل  -34

پدافند غیرعامل، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان، شهری و مدیریت با رویکردی به امنیت   -35

 .1892اردیبهشت 

 1892امنیت شهری و مدیریت بحران، با رویکردی به پدافند غیرعامل، همایش معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان، -31

، همایش دانشگاه پژوهش های کاربردی و کارآفرینی توسعه ارش های علمی و فناوری درو پانکوباتورها نقش  -31

 1892کارآفرین، دانشگاه بابلسر، 

ای کارآفرینی، کارآفرینی و تولید ملی )با رویکردی به دانشگاه کارآفرین(، مجموعه چکیده مقاالت همایش منطقه -33

 .1892 ، آبان ماهدانشگاه فنی و حرفه ای سما واحد بروجرد

ها، تهدیدها، آینده آسیب شناسی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در ایران، همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران: فرصت -39

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.1892آبان  23پیشرو، 



   22رزومه دكتر محسن نيازي       

 

های پنهان، خشونت، پنجمین همایش ملی آسیب به گرایش و خانواده استبدادگرایی رابطه شناختی جامعه تبیین -91

 .1892ج، دی ماه سنند

های پنجمین همایش ملی آسیبفرزندان،  اجتماعی سالمت در خانواده تربیتی هایشیوه نقش شناختی جامعه تبیین -91

 .1892پنهان، سنندج، دی ماه 

 .1892تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در هویت ملی، چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت، شیراز، آذرماه  -92

 .1892ت ملی جوانان، چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت، شیراز، آذرماه هویسبک زندگی و  -98

وزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تأملی در رابطه گفتمان حجاب و سبک معماری خانه ایرانی، هفتمین سمپ -94

 اسالمی، مؤسسه آموزش عالی خاوران. -تکنولوژی، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی

ناختی آموزه های دینی قرآن در مصرف و اصالح الگوی آن، همایش ملی جامعه شناسی مصرف، بررسی جامعه ش -95

 .1892دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان، اسفند ماه 

تبیین جامعه شناختی رابطه هویت ملی و اصالح الگوی مصرف، همایش ملی جامعه شناسی مصرف، دانشگاه آزاد  -91

 .1892اسالمی واحد دهاقان، اسفند ماه 

ای، سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی و آمایش سرزمین با تأکید بر توسعه منطقه -91

1892. 

ای به سوی ارتباط مؤثر ها(، همایش ملی کارآموزی دریچهها و چالشآسیب شناسی کارآموزی دانشجویان )فرصت -93

 .1892دانشگاه مازندران، بهمن  صنعت و دانشگاه،

درآمد و عدالت  عیتوز دیتول یمل شیهما، شهروندان یو طرد اجتماع تیبر فقر، محروم یجامعه شناخت یلیلتح -99

 .1892ی، سمنان، اسفند اقتصاد

تأثیر فضای مجازی )اینترنت( بر حوزه عمومی، همایش ملی فضای مجازی و هویت، تهران، مؤسسه مطالعات ملی،  -111

1892 

 1892همایش ملی پدافندغیرعامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم، آبانماه توسعه روستایی و کشاورزی پایدار،  -111

جایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل، همایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانی، دانشگاه کاشان،  -112

 .1898اردیبهشت 

شگاه کاشان، اردیبهشت رعامل، همایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانی، داننقش توسعه فرهنگی در پدافند غی -118

1898. 

آسیب شناسی اجتماعی مشارکت شهروندی به عنوان مؤلفه پدافند غیرعامل در مدیریت شهری، همایش ملی  -114

 .1898پدافند غیر عامل و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، اردیبهشت 

 .1898تهران، اردیبهشت  ین کنگره پیشگامان پیشرفت،پنجمپارش های علمی و فناوری و توسعه کارآفرینی جوانان،  -115

 .1898جوانان، جهانی شدن و فرهنگ کار، چکیده مقاالت پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت، اردیبهشت   -111



   23رزومه دكتر محسن نيازي       

 

بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و گرایش به عفو و گذشت در شهر سنندج، همایش عفو و گذشت و جایگاه آن  -111

 1898در سرمایه اجتماعی، 

خرداد عی پدیده قاچاق زنان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، همایش ملی پیشگیری از قاچاق، بررسی پیامدهای اجتما  -113

 ارومیه. .1894

وامل اقتصادی مؤثر در حمل سالح سرد در شهر سنندج و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، همایش ملی رونق اقتصادی ع -119

 .1898 بهمن 81 و پیشگیری از اسیب های اجتماعی،

همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه ی و اقتصاد مقاومتی، سرمایه اجتماع  -111

 .1898عالی دفاع ملی، 

بررسی نقش رسانه ها در پیشگیری از خشونت، همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور، دانشگاه  -111

 .1898اسفند  5اصفهان، 

ری از طالق، همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور، دانشگاه تبیین نقش خانواده در پیشگی -112

 .1898اسفند  5 اصفهان،

بررسی میزان تأثیر اعتماد اجتماعی بر ارزش های اجتماعی خانواده، همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد   -118

 .1898اسفند  5 اجتماع محور، دانشگاه اصفهان،

ر پیشگیری از خشونت خانگی، همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور، بررسی نقش آموزش د -114

 .1898اسفند  5 دانشگاه اصفهان،

نگاهی جامعه شناختی به پدیده اعتیاد با تأکید بر نقش تعدیل گرایانه سرمایه اجتماعی، اولین همایش علمی پژوهشی   -115

فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی  علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و

 .1898و انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، اسفند 

بررسی پدیده شهرنشینی و پیامدهای آن در کشورهای جهان سوم بر اساس تئوری های جامعه شناختی، اولین   -111

یبهای اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آس

 .1898سروش حکمت مرتضوی و انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، اسفند 

 1898مهرماه  25و  24دانشگاه کارافرین و توسعه کارآفرینی، اولین همایش ملی فرهنگ و توسعه کارآفرینی،    -111

 25و  24توسعه کارآفرینی جوانان، اولین همایش ملی فرهنگ و توسعه کارآفرینی، پارکهای علمی و فناوری و   -113

 1898مهرماه 

تحلیل جامعه شناختی تأثیر معلولیت بر سالمت اجتماعی و روانی خانواده، اولین همایش علمی پژوهشی علوم   -119

اسالمی سروش حکمت مرتضوی و  تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات

 .1898انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، اسفند 

بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری مناطق حاشیه نشین بر اساس تئوری های جامعه شناختی، اولین کنفرانس بین المللی   -121

 ، تهران.1898بهمن  81روانشناسی و علوم اجتماعی، 



   24رزومه دكتر محسن نيازي       

 

ی و مشارکت همگانی، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای بررسی رابطه اعتماد اجتماع  -121

اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی و انجمن توسعه و ترویج علوم و 

 .1898فنون بنیادین، اسفند 

علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای  نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی استراتژیک، اولین همایش  -122

اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی و انجمن توسعه و ترویج علوم و 

 .1898فنون بنیادین، اسفند 

ده در فرش دستباف، بررسی و معرفی گیاهان رنگرزی منطقه اصفهان به عنوان یکی از منابع طبیعی به منظور استفا  -128

 .1898کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،  

تحلیلی بر تأثیر ازدواج خویشاوندی بر معلولیت فرزند و میزان رضایت از زندگی، اولین همایش علمی پژوهشی   -124

یران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ا

 .1898و انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، اسفند 

جامعه شناختی آسیبهای اجتماعی از منظر قرآن کریم، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و    -125

 1894خرداد  15 ی دستیابی به توسعه پایدار.روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارها

شهروندی و رفاه اجتماعی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و   -121

 1894خرداد  15 فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

رد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، تهران، چهارمین بررسی تأثیر راهبرد مشارکت اجتماعی شهروندان در پیشب  -121

 .1894اردیبهشت  81و  81، کنفرانس اسالمی ایرانی پیشرفت

آموزان و دانشجویان شهر سنندج، نخستین مطالعه و بررسی تبیین جامعه شناختی سبک زندگی اسالمی در بین دانش  -123

 .1894اردیبهشت  81(، زنجان، ه مقاالتو مجموع همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، )به صورت پوستر

 81شناختی عوامل مؤثر بر اعتیاد در ایران، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تحلیل جامعه  -129

 ، تهران.1898بهمن 

ان، تهرتبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی سرمایه اجتماعی به مثابه مؤلفه کلیدی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،   -181

 .1894اردیبهشت  81و  81چهارمین کنفرانس اسالمی ایرانی پیشرفت، 

آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی بافت های فرسوده شهری، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری،   -181

 . 1894کاشان، اردیبهشت 

اجی در شهر همدان( با بررسی کیفیت مکان با محوریت حافظه تاریخی شهروندان در بافت های فرسوده )بافت ح  -182

توجه به طرح های اخیر بهسازی و نوسازی در سیاست های شهری امروز، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی 

 . 1894شهری، کاشان، اردیبهشت 

بررسی جایگاه و اهمیت مشارکت مردمی و عوامل مؤثر بر آن در نوسازی بافت های فرسوده شهری، همایش ملی   -188

 . 1894ده و تاریخی شهری، کاشان، اردیبهشت بافت های فرسو



   25رزومه دكتر محسن نيازي       

 

بررسی فرایند تولیدات فضایی در جریان سیاست های نوسازی بافت های فرسوده و شکل گیری آگاهی مصرفی   -184

ساکنان این بافتها )با توجه به بررسی بافت فرسوده حاجی در شهر همدان(، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی 

 . 1894شت شهری، کاشان، اردیبه

بررسی کیفیت زندگی شهروندان ساکن بافت قدیم شهر کاشان، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری،   -185

 . 1894کاشان، اردیبهشت 

 اسفند 11 ایرانی پیشرفت، گردهمایی سراسری مدیریت جهادی، -فرهنگ و مدیریت جهادی و الگوی اسالمی  -181

 دیریت جهادی.م، دبیرخانه دائمی 1898

، 1898اسفند  11نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در پیشگیری از فساد اداری، گردهمایی سراسری مدیریت جهادی،   -181

 دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی.

دی ماه  25دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی،  ،تحلیل جامعه شناختی مهاجرت نخبگان در ایران  -183

 ران.، سالن همایش های دانشگاه ته1898

المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، اردیبهشت جامعه شناسی خالقیت و نوآوری و توسعه ملی، کنفرانس بین  -189

 ، مشهد.1894

المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه نقش آموزش در ترویج و تقویت فرهنگ تواناسازی کارکنان، کنفرانس بین  -141

 ، مشهد.1894اقتصادی، اردیبهشت 

المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، ویژگیهای شخصیتی و میزان کارآفرینی، کنفرانس بینمطالعه رابطه   -141

 ، مشهد.1894اردیبهشت 

، 1894مهر  12ریزی فرهنگی اجتماعی ایران، دین و نشاط سازمانی، اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه  -142

 تهران.

 ، تهران.1894لمللی روانشناسی و علوم اجتماعی، خرداد مدرنیته و ازدواج، دومین کنفرانس بین ا  -148

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سالخوردگی جمعیت، اولین گنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم   -144

انجمن علمی توسعه و ترویج ، 1894شهریور  18و  12تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، 

 .م و فنون بنیادینعلو

اولین گنگره علمی پژوهشی سراسری طالق توافقی، بررسی ماهیت، موارد حقوقی، رویکردها، مزایا و معایب طالق توافقی،   -145

انجمن ، 1894شهریور  18و  12توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، 

 و فنون بنیادین. علمی توسعه و ترویج علوم

بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و همسرآزادی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی  -141

 .مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران، 1894خرداد  15و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 

اجتماعی بر کیفیت زندگی، نخستین همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت،  بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و طرد  -141

 .دانشگاه زنجان.1894زنجان، اردیبهشت 



   26رزومه دكتر محسن نيازي       

 

تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش به هنجار پوشش اسالمی )حجاب(، کنفرانس بین   -143

 ، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.1894آبان  21المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، 

بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و سالمت روانی، اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی،   -149

 .1894شهریور  11علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، 

شرفت الگوی اسالمی ایرانی، مجموعه تحلیل جامعه شناختی وضعیت سرمایه اجتماعی ایران به عنوان سازوکار پی  -151

 مقاالت هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت.

بررسی رابطه بین کنترل اجتماعی و بروز رفتارهای پرخطر، دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی   -151

جمن توسعه و مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی و انهای اجتماعی و فرهنگی ایران، آسیب

 .1898ترویج علوم و فنون بنیادین، اسفند 

ارائه راهکارهای مؤثر در افزایش تعامل صنعت و دانشگاه، سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه، اتاق    -152

 ، دانشگاه خوارزمی.1894آذر  81بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، دانشگاه خوارزمی، 

مکاری صنعت و دانشگاه، سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه، اتاق بازرگانی، صنایع، بررسی میزان و نوع ه  -158

 ، دانشگاه خوارزمی.1894آذر  81معادن و کشاورزی البرز، دانشگاه خوارزمی، 

بررسی جایگاه و ویژگیهای فرضیه و مدل تحلیلی در پژوهش علمی، کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و   -154

 تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. 1894آبان  21لوم اجتماعی، ع

آبان  21بررسی و تحلیل نظریه کنش متقابل نمادین، کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی،   -155

 تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. 1894

های اروینگ گافمن، کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم  بررسی و تحلیل اندیشه و نظریه  -151

 تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. 1894آبان  21اجتماعی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   27رزومه دكتر محسن نيازي       

 

 اجرایي های مدیریتي وفعاليت  -و
 

نوع فعاليت و سمت

تاريخ انجام فعاليتمشخصات ابالغ

تا تاريخخاز تاريتوسطتاريخ شماره

دبیر شورای بررسی مسائل و مشکالت 

 و مؤسسات آموزش عالی ها دانشگاهدانشجویی 
81/1/12 81/11/19 معاون دانشجوئی وزارت علوم 81/11/19 1199/4

 22/2/18 28/1/18 مدیر گروه علوم تربیتی 81/1/1811 114/1/25 دبیر گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

ی معاونت دانشجویی حوزه سرپرست دفتر

 وزارت و ریاست دفتر معاونت دانشجویی
1/1/12 21/11/11 معاون دانشجوی وزارت علوم 21/11/11 3881/4

1/12/18 22/2/18 رئیس دانشگاه 22/2/1818 933/11 معاون گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

22/2/18 13/1/12 انشگاهدرئیس  13/1/12 1535/11 سرپرست دوره شبانه  دانشگاه کاشان 

28/11/18 22/2/18 رئیس دانشگاه 22/2/18 931/11 های آزاد دانشگاه کاشانمدیر آموزش

مرکزی گزینش دانشجو  أتیهمدیر کل اجرایی 

 در وزارت علوم
344/2 22/4/18 

مرکزی گزینش دانشجو  أتیهدبیر 

 وزارت علوم
22/4/18 21/5/15

24/1/15 28/11/18 رئیس دانشگاه 28/11/18 3418/11 انشگاه کاشانمسئول دفتر مشاوره دانشجوئی د

22/11/15 1/12/18 رئیس دانشگاه 1/12/18 3133/11 مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

 - 12/12/11 ریاست دانشگاه کاشان 12/12/11 4243/11 عضو کمیته بهره وری دانشگاه کاشان

1/9/19 4/3/11 رئیس دانشگاه 4/3/11 11/ 2414 ه کاشانمعاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگا

1/2/3221/1/34 رئیس دانشگاه242/111/2/32معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه کاشان

مسئول راه اندازی رشته علوم اجتماعی در 

 دانشگاه کاشان
 - 1838 ریاست دانشگاه کاشان 1838 -

81/1/39 21/1/34 رئیس دانشگاه 21/1/34 12111 نمدیر گروه علوم  اجتماعی دانشگاه کاشا

4/12/1224/1/15 رئیس دانشگاه11/121314/12/12 عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان

 1/3/35 5/2/35 رئیس دانشگاه 5/2/35 11/281 عضو شورای پژوهشی دانشگاه کاشان

 ادامه دارد 1/1/39 شانریاست دانشگاه کا 1/1/1839 13119 مدیر گروه علوم اجتماعی

عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی، اجتماعی، 

 زبان و ادبیات
 9/5/1891 21/4/39 ریاست دانشگاه کاشان 21/4/1839 5893

 ادامه دارد 25/11/39 ریاست دانشگاه 25/11/1839 51131 های علمیگروه بررسی توانایی رعضو ثابت کا
 - - ریاست دانشگاه کاشان 14/4/1839 8119 شناسیمسئول راه اندازی مجله بزه

 ادامه دارد 18/11/91 معاون طرح و توسعه دانشگاه 18/11/1891 141111 گروه تخصصی پژوهش دانشگاه رعضو کا

 ادامه دارد 11/3/91 سرپرست دانشگاه 11/3/1891 125839 عضو شورای مرکز پژوهشی فرش دانشگاه 

 



   28رزومه دكتر محسن نيازي       

 

نوع فعاليت و سمت
مشخصات ابالغ

اريخ انجام ت

فعاليت

مشخصات 

ابالغ

تا تاريخاز تاريختوسطتاريخ شماره

 ادامه دارد 15/3/1891 سرپرست دانشگاه 15/3/1891 11111 عضو شورای نویسندگان مجله کاشان شناخت
 ادامه دارد 8/8/91 ریاست دانشگاه 8/8/1891 38111 عضو هیأت تحریریه نشریه معماری ایران

 ادامه دارد 21/2/1891 سرپرست دانشگاه 21/2/1891 8841 مل صنعت و دانشگاهعضو شورای تعا

عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
291111 9/5/1892 

 ریاست دانشگاه
9/5/1892 12/3/1892 

عضو شورای فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم 

 انسانی
 ادامه دارد 25/9/1892 گی و اجتماعی دانشگاهنهرمعاون ف 25/9/1892 881854

  23/12/1892 سرپرست دانشگاه 23/12/1892 81113/98 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

 



   29رزومه دكتر محسن نيازي       

 

 

 

نوع فعاليت و سمت
مشخصات ابالغ

توسط
تاريخ انجام فعاليت

 تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

سرپرست شعبه انجمن مطالعات فرهنگی و 

 ارتباطات
222/31 1/8/1831 

رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و 

 ارتباطات
 ادامه دارد 1/8/31

عضو هیأت مدیره انجمن مطالعات فرهنگی و 

 ارتباطات
- 1831 

انجمن مطالعات فرهنگی و 

 ارتباطات
 ادامه دارد 1831

پژوهشی  -سردبیر ویژه نامه فصلنامه علمی

 مطالعات فرهنگی و ارتباطات
111-31 11/3/1831 

رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و 

 ارتباطات
11/3/1831 - 

عضو هیأت تحریریه مجله جوانان، فرهنگ و 

 جامعه

1199/39/81

 اپ
 ادامه دارد 11/1/39 رئیس پژوهشگاه 11/1/1839

 ادامه دارد 3/12/33 سردبیر و مدیر مسئول مجله 3/12/1833 2421 عضو هیأت تحریریه مجله گلجام

 ادامه دارد 11/12/39 رئیس دانشگاه هنر اصفهان 11/12/1839 39-1818/11 ه مطالعات تطبیقی هنرعضو هیأت تحریری

 های تربیت اسالمیسردبیر فصلنامه پژوهش
911/4933/

911 
 ادامه دارد 21/11/39 مدیر مسئول فصلنامه 21/11/1839

 19/1/1839 4911/8225 عضو شورای پژوهشکده اولیاء و مربیان 
کده مطالعات آموزش پژوهش سیرئ

 و پرورش 
 ادامه دارد 19/1/1839

اقتصادی و  -عضو کمیته برنامه ریزی اجتماعی

 مالی شهرداری 
 ادامه دارد 19/8/91 شهردار کاشان 19/8/1891 1983/2

 ادامه دارد 81/8/91 شهردار کاشان 81/8/1891 1995/49 اجتماعی -عضو کمیته برنامه ریزی فرهنگی

یقات مدیریت آموزش و عضو شورای تحق

 پرورش شهرستان کاشان
15/11412 3/9/32 

رئیس آموزش و پرورش شهرستان 

 کاشان
3/9/32 81/9/35 

رئیس انجمن اولیاء و مربیان مرکز کودکان 

 استثنایی کاشان
 ادامه دارد 1/3/1831 آموزش و پرورش شهرستان کاشان 1/3/1831 -



   31رزومه دكتر محسن نيازي       

 

 

 الملليهای ملي و بينز( دبيری همایش

نوع فعاليت و سمت
مشخصات ابالغ

توسط
تاريخ انجام فعاليت

 تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

دبیر همایش ملی فرهنگ و توسعه در منطقه مرکزی 

 ایران
8429/11 13/3/31 

رئیس انجمن ایرانی مطالعات 

فرهنگی و ارتباطات، رئیس 

 دانشگاه کاشان

13/3/31 - 

 21/1/39 25/1/1839 ریاست دانشگاه کاشان 23/11/1833 115812 عیدبیر همایش ملی توسعه اجتما

 - 1/8/1891 ریاست دانشگاه کاشان 1/8/1891 32135 دبیر همایش ملی اعتیاد

 - 8/8/91 ریاست دانشگاه کاشان 8/8/1891 11331 دبیر اجرایی همایش ملی تحول در علوم انسانی

 - 22/8/1891 سرپرست دانشگاه 22/8/1891 134531 دبیر همایش ملی وقف در آموزش عالی ایران

دبیر همایش ملی سرمایه اجتماعی و فرهنگی و 

 پدافند غیرعامل
 - 81/4/1891 سرپرست دانشگاه 81/4/1891 194534

 

 



   30رزومه دكتر محسن نيازي       

 

 

  مدارک و جوایز کسب شده( ح
 

تأييد كنندهتاريخ ابالغنوع مدرک و جايزه

 معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان 28/9/35 1835پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال 

پژوهشگر برتر كشوري در گروه علوم انسانی در 

 4430سال 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 25/9/1831

 معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان 8/11/1831 1831پژوهشگر برتر دانشگاه کاشان در سال 

 های نواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوریجشنو 1833 1833پژوهشگر نمونه استان اصفهان در سال 

 ریاست دانشگاه کاشان 28/9/1833 1833پژوهشگر نمونه دانشگاه سال 

 ریاست دانشگاه کاشان 1839 1839استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 

 ناوری دانشگاهمعاون پژوهشی و ف -سرپرست دانشگاه 1891 1891پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 

 استاندار و رئیس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش 1891 1891پژوهشگر برتر استان در سال 

 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه -سرپرست دانشگاه 1891 1891پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 

 شاستاندار و رئیس ستاد بزرگداشت هفته پژوه 1891 1891پژوهشگر برتر استان در سال 

پژوهشگر برگزيده كشوري در گروه علوم انسانی 

 4434در سال 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1891

 ریاست دانشگاه کاشان 1892 1892استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 

ی و فناوری در نیکارآفرکارآفرین نمونه در جشنواره 

 1892سال 
 ناوریمعاون پژوهشی و ف -ریاست دانشگاه 1892

 معاون پژوهشی و فناوری -ریاست دانشگاه 1892 پژوهشگر برگزیده دانشگاه

 ریاست دانشگاه کاشان 1892 پژوهشگر ادواری دانشگاه کاشان

 معاون پژوهشی و فناوری -ریاست دانشگاه 1898 پژوهشگر برگزیده دانشگاه

 ریمعاون پژوهشی و فناو -ریاست دانشگاه 1894 پژوهشگر برتر دانشگاه

 

 


