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 و اجرایي پژوهشي ،آموزشي بقواس

 

 

  فردی مشخصات

 پایه مرتبه علمی رشته محل فعالیت تولد تاریخ خانوادگی نام نام

 نرگس
نیکخواه 

 قمصری
 4 استادیار  جامعه شناسی  دانشکده علوم انسانی 02/20/5511

 فکس پست الکترونیکی کار محلتلفن 

15011905140 n_nikkhah_gh@kashanu.ac.ir  

   تحصیلی سوابق

 رتبهو معدل  مدرک اخذ کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک

دکترای 

تخصصی 
(Ph.D) 

 52/20/5531 ایران تهران تربیت مدرس جامعه شناسی سیاسی

59 01 

کارشناسی ارشد 
(M.S) 

پژوهشکده امام  جامعه شناسی انقالب

 خمینی)س(
 ایران تهران

مررررداد مررراه  

5535  

91 01 

کارشناسی 
(B.S) 

دانشگاه عالمه  علوم سیاسی

 طباطبایی
 ایران تهران

00/20/5503 44 04 

 تحول نگرش نسبت به زن و تاثیرآن در انقالب اسالمی لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 تحول گفتمان جنسیت در ایران پس از انقالب  : دکتری رساله عنوان

 علمیشرکت در کارگاههای 

 ردیف
 تاریخ ارگاهنام ک

 5515تابستان  دوره معرفت افزایی اساتید)طرح ضیافت اندیشه( 0

 00/0/15لغایت 01/0/15 تخصصی فرماندهان جنگ نرم –شرکت در کارگاه آموزشی  2

 50/3/5515 شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق مالکیت فکری برای شرکت های دانش بنیان 5

 5/1/5515لغایت  5/3/5515 فزایی تاریخ تمدن اسالمیشرکت در دوره دانش ا 4

 51/1/5515  شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق تجارت 1

 5510تابستان  افزایی اساتید)طرح ضیافت اندیشه( دانشدوره  1

 91/8/9911 شرکت در کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی 1

 3/5/5510لغایت  03/0/5510 فه ایدوره دانش افزایی اخالق حر 4

 55/25/5515تا تاریخ  50/50/5515 «ژورنال شناسی و انتشار یک پژوهش در ژورنال های علوم انسانی»دوره آموزشی  9

 55/25/5515تا تاریخ  50/50/5515 «روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی»دوره آموزشی  01

 03/20/5510 استخدامی و پژوهشیدوره آشنایی با قوانین و مقررات  00
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ساعت، نرم End Note3ساعت، نرم افزار 51شرکت در دوره های دانش افزایی: روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی 02

 ساعت Science Direct 0ساعت؛ آموزش نحوه استفاده از  0پیشرفته Wordافزار 
5/1/5515  

 50/50/5515 ساعت spss  »02با نرم افزار  آموزش کاربردی تحلیل داده»دوره آموزشی  05

 05/52/5515 ساعت 4 دوره دانش افزایی تکنیک های تدریس 04

 50/52/5515 ساعت 50 شرکت در دوره دانش افزایی آشنایی با آیین نامه ها و مقررات دانشگاهی 01

 53/52/5510 ساعت 00دوره دانش افزایی فناوری  01

  علمی های انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام

 0541 ایران انجمن جامعه شناسی ایران 

 0592 ایران انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی 

   

 سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد دانشگاهنام  ردیف

 0592 -0591 کارشناسی  04 دانشگاه  پیام نور کاشان  0

 تا کنون 0549از سال  کارشناسی ارشد –رشناسی کا 051 دانشگاه کاشان 2

  پژوهش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 شهروندی  جامعه شناسی جنسیت 

 جهانی شدن روش تحقیق کیفی

  مطالعات معلولیت

 عضویت در شوراهای و اجرای فعالیت های

 

 ردیف
 سازمانی پست

 تاریخ
 دانشگاه یا موسسه نام

 خاتمه شروع

    شاور رئیس دانشگاه در امور بانوانم 0

    دبیر علمی نخستین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا 2

    عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی 4

1     

1     

1     

 
  تقدیرات 

 کشور کننده اهدا موسسه یا سازمان عنوان

  دانشگاه کاشان .9919لوم انسانی. اردیبهشت استاد نمونه آموزشی گروه علوم اجتماعی دانشکده ع

  دانشگاه کاشان 2931آذر  -استاد نمونه پژوهشی 
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 داخلی   کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 یفدر
 مقاله   عنوان

 نام نویسندگان عنوان همایش
 کنفرانس محل

زمان 

 برگزاری

ته ای در علوم تاملی بر روش شناسی مطالعات میان رش 0

 انسانی
 همایش علوم انسانی 

 نرگس نیکخواه قمصری

 

 فاطمه کاظمی آرانی
 1389 کاشان

 همایش مرگ روستا: واقعیت یا توهم نگاهی جامعه شناختی به مفهوم کارزن در روستا 2
نرگس نیکخواه قمصری سیده آمنه 

 0590 تهران میرمطهری

 چالش هابیداری اسالمی و جهانی شدن؛ فرصت ها و  5
همایش تخصصی عصر امام خمینی)ره( و 

 بیداری اسالمی
 نرگس نیکخواه قمصری

 رضا نصیری حامد
 0592 آذربایجان شرقی

 0592 تهران نرگس نیکخواه قمصری فاطمه منصوریان یمجاز یو فضا تیهو یمل شیهما یمجاز یدر فضا یتیجنس تیبرساخت هو یتامل 4

پدافند  تیریمثابه مد به یفرهنگ یمفهوم مهندس یواکاو 1

 عامل ریغ
 رعاملیو پدافند غ یعلوم انسان یمل شیهما

 نرگس نیکخواه قمصری فاطمه منصوریان
 0595 کاشان

 0595 کاشان نرگس نیکخواه قمصری فاطمه منصوریان رعاملیو پدافند غ یعلوم انسان یمل شیهما شدن یمقابله با قدرت نرم در عصر جهان یمعما 1

 ی جامعه شناسی و علوم اجتماعیکنفرانس مل 1
فضای مجازی تعاملی نوین فراروی ساخت 

 هویت اجتماعی

 

 نرگس نیکخواه قمصری فاطمه منصوریان
 0595 تهران

 همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور 4
جامعه پذیری در سمن ها : مطالعه موردی 

 جامعه نابینایان کاشان

 نرگس نیکخواه قمصری 

 نرجس صانعی نژاد
 0595 تهران

 همایش جامعه بینا شهروند نابینا 9

 

 اختالل بینایی وساختار قدرت در خانواده

 

 نرگس نیکخواه قمصری  

 فاطمه منصوریان
 0594 کاشان

 همایش جامعه بینا شهروند نابینا 01
تحلیل فرصتها و چالشهای اشتغال نابینایان 

 و کم بینایان شهر کاشان

 نرگس نیکخواه قمصری

 سعید وادی السالمی
 0594 کاشان

 همایش جامعه بینا شهروند نابینا 00

 

نقش جامعه پذیری نابینایان بر کیفیت 

 زندگی آنان

 نرگس نیکخواه قمصری

 شیوا آفا بزرگی زاده

 فرزانه باال خانه

 0594 کاشان

02 
 همایش جامعه بینا شهروند نابینا

ت یابی نقش حمایت اجتماعی بر هوی

 نابینایان

 

 نرگس نیکخواه قمصری  

 فرزانه باالخانه

 فاطمه تورنجی پور

 0594 کاشان

05 
 همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی

ازدواج و معیارهای آن در بین دختران با 

 تحصیالت عالیه

  مینا کریمیان

 نرگس نیکخواه قمصری
 0595 مرودشت

04 
 های آن در ایرانهمایش ملی تغییرات خانواده و  چالش 

سامان هویت شهروندی در گستره نقش 

طالعه موردی دانش م خانواده و مدرسه :

 آموزان شهر کاشان

 نرگس نیکخواه قمصری  

 0591 شیراز فاطمه منصوریان

 
  بین المللی  کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 یفدر
 مقاله   عنوان

 نام نویسندگان عنوان همایش
 فرانسکن محل

زمان 

 برگزاری

 جنبش عدم تعهد در افق پیش رو: 0

 عدم تعهد به ابرقدرت های جهانی؛ تعهد به روندهای جهانی
کنفرانس علمی بین اامللی پیرامون جنبش 

 عدم تعهد

 0590 تهران نرگس نیکخواه قمصری رضا نصیری حامد

ای یکسان: امکان تحقق پیشرفت  پاسخی متفاوت به مسئله 2

 صدرو محمدباقر  عبدالرزاقدر اندیشه اجتماعی 

المللی تفکر اجتماعی و  سومین کنفرانس بین

 جامعه در خاورمیانه و شمال افریقا

 –نرگس نیکخواه قمصری میناهاللی ستوده 

 0592 تهران مژگان دستوری

5      

 
 

 

 
 

 

http://www.isa.org.ir/congress/6167
http://www.isa.org.ir/congress/6167
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 یافتهخاتمه  پژوهشیهای  رحط

 کننده حمایت موسسه نقش  عنوان ردیف

بررسی توانمندی ها، فرصت ها و چالش های بخش تعاون و راهکارهایی جهت ارتقای عملکرد تعاونی های  0

 شهرستان کاشان
 اتاق تعاون شهرستان کاشان مجری طرح

2 
 خانواده بررسی تطبیقی مسائل نابینایان و کم بینایان شهرستان آران وبیدگل و کاشان در

اداره بهزیستی شهرستان آران و  مجری طرح

 بیدگل

 شورای شهر کاشان مجری طرح ارزیابی و تحلیل عملکرد شورای اسالمی شهر کاشان 5

 شهرداری کاشان مجری طرح بررسی و شناسایی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگران شهر کاشان 4

1    

1    

1    

4    

9    

01    

 ترویجی -پژوهشی و علمی  –علمی معتبر مجالت فصلنامه ها و در شده چاپ مقاالت

 سال انتشار رتبه نشریه  نشریه نام نام نویسندگان عنوان ردیف

جنسیت و انقالب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقالب  0

 اسالمی ایران

نرگس  ,کسرایی محمدساالر

 نیکخواه قمصری
   

 متین
 پژوهشی -علمی 

5533 

 9919 پژوهشی -علمی  مطالعات فرهنگی و ارتباطات مژگان دستوری بازنمود تحوالت فرهنگی درمناسک عزاداری زنانه 2

 تاملی بر روش شناسی در علوم انسانی 5

 

 نرگس نیکخواه قمصری

 پژوهشی –علمی  فصلنامه اسراء فاطمه کاظمی آرانی
5515 

زنان فراتر از نقش های سنتی: بررسی جایگاه زن در کالم امام  4

 خمینی)ره

 نرگس نیکخواه قمصری

 زن در فرهنگ و هنر سهیال صادقی فسایی
 پژوهشی –علمی 

5515 

سوژه زنانه در  تیماه ی: بررسیتا سوژه انقالب یاز سوژه جنس 1

 یگفتمان انقالب اسالم

 نرگس نیکخواه قمصری

 رانیا یمطالعات اجتماع مینا هاللی ستوده
 پژوهشی –علمی 

5510 

در پرتو نقش خانواده و  یبه اخالق شهروند یجامعه شناخت یگاهن 1

 شهر کاشان یمدرسه :مطالعه مورد

 

 خواه قمصرینرگس نیک

 رانیا یمطالعات توسعه اجتماع زهرا اسمی جوشقانی

 پژوهشی –علمی 

5510 

1 
 مقایسه سرمایه اجتماعی خانواده در همسران بینا و نابینا/ کم بینا

 نرگس نیکخواه قمصری

 زهرا نعمت الهی
 پژوهشی –علمی  رفاه اجتماعی

5515 

4 
 تاملی بر رابطه فضای مجازی و هویت جنسیتی

 ه موردی کاربران اینترنت در شهر کاشانمطالع

 نرگس نیکخواه قمصری

 

 فاطمه منصوریان راوندی

 ای مطالعات رسانه
 پژوهشی -علمی 

5515 

 5510 ترویجی-علمی  سالمت اجتماعی و اعتیاد نرگس نیکخواه قمصری اعتیاد در عصر جهانی: انحراف اجتماعی یا مساله هویت 9

      

01      

 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=88072
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=88072
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=93118
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=93118
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=93118
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=93118
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  شده چاپ کتب

 سال انتشار  محل انتشار تالیف / تدوین / ترجمه نام نویسندگان کتاب عنوان ردیف

0 
 تحول نگرش نسبت به زن و تاثیر آن در انقالب اسالمی

 نرگس نیکخواه قمصری

 تألیف 
پژوهشکده امام 

خمینی)س( و انقالب 

 اسالمی

0591 

2 A New Approach to Study 

Sociology Texts: Book 1 
 گس نیکخواه قمصرینر

 تألیف جمیله راحمی
و  جامعه شناسان

 دانشگاه کاشان
0594 

5 A New Approach to Study 

Sociology Texts: Book 2 
جمیله راحمی نرگس نیکخواه 

 تألیف قمصری
جامعه شناسان و 

 دانشگاه کاشان
0594 

4 Essential Words and Phrase to Study 

Sociology Texts 
 ی نرگس نیکخواهجمیله راحم

 تألیف
جامعه شناسان 

 ودانشگاه کاشان
0594 

 من یا چشم هایم؟ 1

 تأملی پیرامون نابینایی، کم بینایی و جامعه

 نرگس نیکخواه قمصری

 مرتضی واحدیان
 تألیف

و  انتشارات به منش

 0594 دانشگاه کاشان

1      

 

 

 


