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-سازمان رفاهی و تفریحی -شخصیتی در میزان مشارکت اجتماعی شهروندان شهرداری کاشان یها فرهنگ خردهنقش  -8

1831 

 1831 -ی شهرداری کاشانها تیفعالنگرش سنجی میزان رضایت شهروندان شهر کاشان از خدمات و  -4
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 دانشگاه کاشان )همکار اصلی( 38-34صیلی بررسی وضعیت سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود سال تح -11

مدیریت آموزش و  -فرمانداری کاشان -ی دولتی شهر کاشان ها سازمانمیزان رضایت شهروندان شهر کاشان از  -11

 1835 -پژوهش فرمانداری کاشان(

  1831نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در وضعیت قالیبافی منطقه کاشان در سال  -12

 1835تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان، دانشگاه کاشان،بررسی عوامل مؤثر در افت  -18

ی گردشگری شهر در سال ها تیجذابمطالعه وضعیت و امکانات گردشگری شهر نیاسر و نگرش گردشگران از  -14

 شهرداری نیاسر -1831

 ،شهرداری نیاسر1831و خدمات شهرداری در سال  ها تیفعالمیزان رضایت شهروندان شهر نیاسر از  -15
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 سازمان بهزیستی کاشان
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 ، دانشگاه کاشان )همکار اصلی(1891منشور شهروندی ویژه خانواده در سال  -42

ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی دانشجویان دانشـگاه کاشـان در   ی ماهوارهها برنامهنقش ماهواره و  -48

 ، دانشگاه کاشان.1839سال 

مرکز مطالعات ، اره( در از هم گسیختگی خانواده در ایرانهای ارتباطی نوین )اینترنت و ماهوفناوری نقش بررسی -44

 راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی. )طرح ملی(

 ، دانشگاه کاشان.1891نیازسنجی فرهنگی مردم شهرستان کاشان در سال  -45

ه در بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سن ازدواج و عدم گرایش جوانان به تشکیل خانواد -41

 ، دانشگاه کاشان.1891منطقه کاشان در سال 

، 1891-91سال  در مطالعه موردی مزدوجین دانشجوئی دانشگاه کاشان ها و تهدیدها؛ازدواج دانشجوئی، فرصت -41

 دانشگاه کاشان.

 ، دانشگاه کاشان.1891ارزیابی درونی گروه آموزشی علوم اجتماعی در سال  -43

، 1891-91یه فرهنگی به عنوان پدافند غیرعامل در منطقه کاشان در سال مطالعه وضعیت و عوامل مؤثر بر سرما -49

 دانشگاه کاشان.

، دانشگاه 1891های هرمی در سال های شرکتبررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت  -51

 کاشان.

 کاشان. دانشگاهمعاونت فرهنگی ، 1891نیازسنجی فرهنگی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال  -51

 دانشگاه کاشان.معاونت فرهنگی ، 1891فرهنگی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال  مطالعه وضعیت -52

انداز های وجه اثرات سند چشمشاخصمطالعه وضعیت اجتماعی و فرهنگی اساتید دانشگاه کاشان، با تأکید بر  -58

 دانشگاه کاشان، معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان.

 تهران، معاونت فرهنگی مترو تهران.نیازسنجی فرهنگی مترو  -54

 ، اداره بهزیستی کاشان.1891شهرستان کاشان و آران و بیدگل در سال  در مطالعه تطبیقی علل و عوامل منجر به طالق -55

، 1891میزان سالمت روانی و اجتماعی و رضایت از زندگی در بین معلولین شهرستان کاشان و آران و بیدگل در سال  -51

 شان.اداره بهزیستی کا

 ، دانشگاه کاشان.1891ارزیابی وضعیت تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارمندان دانشگاه کاشان و عوامل مؤثر بر آن در سال  -51

 .1891ی کاشان و آران و بیدگل، اداره بهزیستی، ها شهرستانبررسی سالمت روانی و اجتماعی فرزندان طالق در  -53

 .1891 معاونت فرهنگی مترو تهران، نان متروی تهران،بررسی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارک -59

 بررسی عوامل مرتبط با  -11
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دانشگاه کاشان، معاونت فرهنگی   در دانشگاه کاشان، و ارائه راهکارهای مقابله با فرهنگ بدحجابی نسبت به حجاب -11

1891. 

 .1891دانشگاه کاشان،  ، صنعت نگرش اساتید دانشگاه و مدیران صنایع پیرامون موانع و راهکارهای تعامل دانشگاه و -12

 )همکار اصلی(. 1891دانشجویی،  یها مهارتبررسی میزان رضایتمندی دانشجویان جدیدالورود از دوره  -18

 )همکار اصلی(. 1891، ها آنو مشکالت آموزشی  انینایب کمجامعه نابینایان و  -14

 )همکار اصلی(. 1891، بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولین شهرستان کاشان و آران و بیدگل -15

بررسی نگرش و آگاهی جامعه در حوزه معلولین ذهنی )مطالعه موردی معلولین شهرستان کاشان و آران و بیدگل(،  -11

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

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

 ، فرمانداری کاشان.1892کاشان در سال 

مطالعه موردی شهرستان کاشان در  در بین شهروندان؛ خوانی کتابمطالعه وضعیت، عوامل و موانع گسترش فرهنگ  -13

 فرمانداری کاشان. .1892سال 

 .1898فرهنگ شهروندی شهروندان شهر تهران، معاونت فرهنگی شهرداری تهران،   -19

 .1898، معاونت فرهنگی شهرداری تهران، محور انسان لونق حمل  -11

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

 .1898بررسی میزان پایبندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به اخالق علم،  -12

 )همکار( 1898بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان،  -18

ی کاشان با افتگی توسعههای های توسعه در شهر کاشان با تأکید بر مطالعه تطبیقی شاخصها و شاخصمطالعه ظرفیت -14

 .1894های استان اصفهان و چند استان کشور در سال شهرستان

 .1898 عوامل مؤثر بر گرایش به طالق توافقی در بین متقاضیان طالق در شهر سنندج، دادگستری شهر سنندج،  -15

 .1894 ،معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان بررسی عوامل مؤثر بر میزان پوشش دانشجویان دختر دانشگاه کاشان،  -11

موجود در  یافزارها نرمهای اجتماعی مجازی بر دانشجویان دانشگاه کاشان با تأکید بر هبررسی میزان تأثیرات شبک  -11

معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان ه راهکارهای عملی در استفاده بهینه، همراه با ارائ ،تلفن همراه همانند وایبر و واتساپ

1834. 

 انداز چشمراهکارهای اجرایی ارتقاء مشارکت آنان در راستای سند  ارائهموانع حضور دانشجویان در ورزش و   -13

 .1894 معاونت دانشجویی دانشگاه کاشان. دانشگاه کاشان،

 .1894 معاونت دانشجویی دانشگاه کاشان، ن،اثرات ورزش در سالمت اجتماعی دانشجویا  -19

 .1894 شهرداری سفیدشهر، رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری سفیدشهر، -31
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اداره بهزیستی آران و ، کاشان و آران و بیدگل یها معلولین شهرستانامید به زندگی در جامعه  بررسی وضعیت  -31

 .1894 بیدگل، 

، اداره بهزیستی آران و بیدگل، دگلیکاشان و آران و ب یها شهرستان نیعلولخانواده م یزندگ تیفیک تیوضع یبررس  -32

1894. 

 .1894پژوهشی حوزه مطالعات اجتماعی،  –ای واژگان آکادمیک در مقاالت علمی بررسی پیکره -38

م دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایال -انزوای اجتماعی در شهر ایالم شناختی جامعهتحلیل  -34

 )همکار اصلی(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان: مورد مطالعه زنان شهرستان ایالم،  -35

 درمانی استان ایالم )همکار اصلی(

 .1894، معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان، دانشگاه کاشان انیدانشجو نیدر ب یاجتماع هیسرما زانیسنجش م -31

 یلیدانشگاه کاشان در سال تحص انی: دانشجویمورد مطالعه؛ انیدانشجو نیابط با جنس مخالف در برو یشناس بیآس -31

 معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان .94-98

دانشگاه  انیمطالعه: دانشجو مورد؛ انیدانشجو یو نقش آن در ارتقاء نشاط و شاداب یمشارکت اجتماع تیوضع نییتب -33

 ونت فرهنگی دانشگاه کاشانمعا .1894-95 یلیکاشان در سال تحص

دانشگاه کاشان در  انیمطالعه: دانشجو مورد؛ انیدانشجو یعلل و عوامل مؤثر بر سالمت اجتماع ت،یوضع یبررس -39

 معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان .1894-95 یلیسال تحص

های شهرستان های بخش تعاون و راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد تعاونیها و چالشها، فرصتبررسی توانمندی -91

 )همکار طرح(.تعاون کاشان.  اداره، 1891کاشان در سال 

مطالعه مشارکت سیاسی شهروندان منطقه کاشان و آران و بیدگل و نیازسنجی انتظارات شهروندان از نماینده منتخب  -91

 .1894مجلس شورای اسالمی در انتخابات سال 

کاشان و آران و  یها شهرستانپرست خانواده در بررسی وضعیت زندگی و شناسایی مسائل و مشکالت زنان سر -92

 اداره بهزیستی آران و بیدگل .1895بیدگل در سال 

(، دانشگاه 1894ر سال بررسی سبک زندگی دانش آموزان )مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کاشان د -98

 علوم پزشکی کاشان.

ائه راهکارهای عملی افزایش مشارکت آنان در راستای ورزشی و ار یها تیفعالموانع حضور کارکنان دانشگاه در  -94

 .1895دانشگاه کاشان، معاونت دانشجویی دانشگاه،  انداز چشمسند 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پیشگیری از معلولیت با تأکید بر آگاهی شهروندان آران و بیدگل در سال  -95

 ، سازمان بهزیستی شهرستان آران و بیدگل.1895
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 .1895رسی اعتماد اجتماعی در شهر آران و بیدگل، شهرداری آران و بیدگل، بر -91

 .1895رضایتمندی شهروندان از عملکرد شورای شهر سفیدشهر،  -91

 1895 شورای شهر سفیدشهر، بررسی و نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی شهروندان شهر سفیدشهر، -93

تادان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بررسی وضعیت مصرف مواد و عوارض اجتماعی آن بر فرزندان مع -99

 .1895استان اصفهان. بهار 

مطالعه تطبیقی اثربخشی اطالع رسانی از طریق استدالل، هیجان و بازخورد خبری و تجهیزات نوین بر صرفه  -111

 .1894ی دانشجویی،  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، ها خوابگاهجویی مصرف آب در 

،  دانشگاه 1891وان و میزان خالقیت در دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایالم در سال بررسی ارتباط سالمت ر -111

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم. 

بررسی افسردگی و کیفیت زندگی با استفاده از مدلهای تحلیل مسیری و مدل معادالت ساختاری در پرستاران  -112

 1891و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، بیمارستان...، دانشگاه علوم پزشکی 

بررسی عوامل مؤثربر عود مصرف مواد مخدر در بیماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر ایالم، دانشگاه  -118

 .1891علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 

اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، دانشگ1891بررسی شیوع خشونت خانگی در ساکنان شهر ایالم در سال  -114

 درمانی استان ایالم.

، دانشگاه 91-92بررسی اپیدمیولوژیک مصرف دخانیات در دانشجویان دانشگاه های شهر ایالم در سال تحصیلی  -115

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم

کتوس میوکارد، دانشگاه علوم پزشکی و ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران مبتال به انفار -111

 1898خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 

بررسی هویت ملی و دینی جوانان و تأثیر ان بر مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  -111

 1892بهداشتی درمانی استان ایالم، 

ن شهرستان ایالم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان: مورد مطالعه زنا -113

 1892بهداشتی درمانی استان ایالم، 

شناختی انزوای اجتماعی در شهر ایالم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم،  تحلیل جامعه -119

1892 

وندی خود، دانشگاه علوم پزشکی تعیین تأثیر مشارکت اجتماعی برمیزان آگاهی شهروندان شهر ایالم از حقوق شهر -111

 1892و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 



   23رزومه دكتر محسن نيازي       

بررسی شیوع مصرف حشیش در جوانان و نوجوانان ایران: مرور ساختارمند و متاآنالیز، دانشگاه علوم پزشکی و  -111

 1892خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 

، 1892بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  -112

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم

، 1898بررسی رابطه بین سالمت روان و هوش هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان های استان ایالم در سال  -118

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالمدانشگاه علوم پز

اثربخشی رویکردهای دارو درمانی برای اعتیاد به مت آمفتامین: مرور ساختارمند و متاآنالیز، دانشگاه علوم پزشکی  -114

 1898و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 

، دانشگاه علوم 1898ر سال بررسی سالمت اجتماعی و برخی از عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر ایالم د -115

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم

بررسی شیوع سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز،  دانشگاه علوم  -111

 1894پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 

لعه مرور ساختارمند و متاآنالیز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بررسی شیوع خشونت خانگی در زنان ایرانی: مطا -111

 .1894بهداشتی درمانی استان ایالم، 

ی اجتماعی در بهبود رفتار روانی اجتماعی و بازتوانی بیماران معتاد، شورای ها مشارکتبررسی نقش و تأثیر  -113

 .1894هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، 

متخصصین و خبرگان صنعت آب و فاضالب )مطالعه موردی شرکت آبفای کاشان(، شرکت  مستندسازی تجربیات -119

 .1894آبفای کاشان، 

های ورزشی و ارائه راهکارهای عملی افزایش مشارکت آنان در راستای موانع حضور کارکنان دانشگاه در فعالیت -121

 .1895سند چشم انداز دانشگاه کاشان، معاونت دانشجویی دانشگاه کاشان، 

شناسایی موانع تحصیلی اعم از مشکالت روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی و بیماری های جسمی و حرکتی  -121

 . مؤسسه خیریه یخشنده مهر علی کاشان.1895بهمن کاشان در سال  22دانش آموزان مدارس شهرک 

استفاده کاربران. معاونت مطالعه تطبیقی عملکرد کتابخانه های دانشکده های دانشگاه کاشان با تأکید بر میزان  -122

 .1895پژوهشی دانشگاه کاشان، 

ها در جامعه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر های اجتماعی ناشی از اعتیاد با سایر مؤلفهبررسی تأثیر متقابل آسیب -128

 )همکار اصلی(. 1895تحقیقات و آموزش، 

المت، آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و بررسی تأثیر اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه بر وضعیت س -124

 1891 توانمندی معلولین، اداره بهزیستی شهرستان کاشان.
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بررسی و تبیین ارتباط میان افسردگی و گرایش به خودکشی در بین اعضای خانواده معلولین در منطقه آران و  -125

 بیدگل، اداره بهزیستی شهرستان آران و بیدگل.

لین تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه از خدمات و نحوه اجرای برنامه، بررسی میزان رضایتمندی معلو -121

 1891 اداره بهزیستی شهرستان کاشان.

 تحلیل نظری و تجربی پدیده افزایش سن ازدواج، اداره بهزیستی شهرستان آران و بیدگل. -121

موردی سالنهای ارایش و  بررسی کیفی وضعیت مصرف مواد و اعتیاد در گروه ها و اجتماعات خاص، مطالعه -123

 .1891شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اماکن ورزشی بانوان شهر اصفهان، 

. شهرداری 1895-91های فرهنگی و اجتماعی باغ بانوان شهرداری طالخونچه در سال های بررسی فعالیت -129

 طالخونچه.

 .1891شهرداری طالخونچه نیازسنجی اجتماعی و فرهنگی شهروندان شهر طالخونچه،  -181

سال طالخونچه در سال  12تا  9بررسی عوامل مؤثر بر افزایش گرایش به عفاف و حجاب دانش آموزان دختر  -181

 ، شهرداری طالخونچه.1891

بررسی نقش دوره های آموزش کارآفرینی بر تولید محصوالت تبدیلی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، مورد مطالعه  -182

 .1891، شهرداری طالخونچه، 1895ال شهر طالخونچه در س

کتابخوانی در بین زنان شهر طالخونچه با تأکید بر آثار شهید مطهری، شهرداری های آموزشی بررسی دوره -188

 .1891طالخونچه، 

 .1891ارزیابی نقش دوره های همیار انقالب در مشارکت سیاسی شهروندان شهر طالخونچه، شهرداری طالخونچه،  -184

ن در تحقق شهر هوشمند با تأکید بر شهر کاشان، آهای حکمروایی هوشمند و نقش لفهبررسی و تبیین مؤ -185

 .1891فرمانداری ویژه شهرستان کاشان، 

های شهروندی هوشمند )مورد مطالعه: های اجتماعی شهر هوشمند با تأکید بر شاخصتبیین مؤلفه وبررسی  -181

 .1891فرمانداری ویژه شهرستان کاشان، شهروندان شهر کاشان(، 

، CBRو میزان رضایت آنان از خدمات  بررسی تأثیر اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه بر وضعیت معلولین -181

 .1891 ، آران و بیدگلاداره بهزیستی شهرستان 

گی، معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان، شناختی مدارای اجتماعی با تأکید بر سرمایه اجتماعی و فرهنتبیین جامعه -183

1891. 

اداره بهزیستی آران  شهروندان شهرستان آران و بیدگل، سی شاخص های سالمت روان شهروندان، مورد مطالعه:برر -189

 .1891و بیدگل، 



   25رزومه دكتر محسن نيازي       

 هروندان شهرستان آران و بیدگل، اداتبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فرهنگ شهروندی. مورد مطالعه: شهر -141

 .1891 اسالمی، ارشادفرهنگ و 

 .1891و اجتماعی شهروندان شهرستان آران و بیدگل، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،  نیازسنجی فرهنگی -141

بگاه های دانشجویی دانشگاه کاشان بر اساس شیوه نامه سنجش شاخص های کیفی زندگی و سکونت در خوا -142

کاشان، ارزیابی شاخص های رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های دولتی، معاونت دانشجویی دانشگاه 

1891. 

 .1891تبیین جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی شهروندان، مؤسسه صالحون،  -148

 .1891تبیین جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و هویت شهروندان، مؤسسه صالحون،  -144

 

 

 

 



   26رزومه دكتر محسن نيازي       

 ملي:     یها شیهمامقاالت چاپ شده در  - ـه

هنر فرش فرهنگستان هنر (،  یشیاند همرهنگی مؤثر بر وضعیت قالیبافی در منطقه کاشان )نقش عوامل اجتماعی و ف -1

 .1835، همایش فرش مجموعه مقاالت

می های علانجمن شناسی آسیبدانشجویان )سمینار  یریپذ جامعههای علمی دانشجویی و نقش آن در انجمن -2

 .1835انشگاه شهرکرد، آبان چاپ در مجموعه مقاالت، دایران (،  یها دانشگاهدانشجویی 

های ایران (، های علمی دانشجویی دانشگاهانجمن شناسی آسیبهای علمی دانشجویی )سمینار شناسی انجمنآسیب -8

 .1835چاپ در مجموعه مقاالت، دانشگاه شهرکرد، آبان 

دختر دانشگاه و فرهنگی دانشجویان  شناسی افزایش دانشجویان دختر)مطالعه مسائل و مشکالت اجتماعیآسیب -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

 .حقیقات و فناوریوزارت علوم، ت 35سوم و چهارم خرداد ماه 

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

، مؤسسه مطالعات و 1411همایش ایران  -1411در افق  ایران در توسعه ملی کارآفرینی زناننقش  شناختی جامعهتبیین  -1

 .1831تحقیقات علوم انسانی، آبان 

 .1831گیری به کمک منابع انسانی، نخستین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، خش و تصمیمرهبری اثرب -3

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

 .1831بهمن 

های آینده، تهران، رینی، خالقیت و سازمان، همایش کارآفکارآفرینیدر توسعه  غیردولتیهای ها و تشکلنقش سازمان -11

1831. 

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

 .1831تهران، 

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

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

 .1831دانشگاه سمنان، 

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

مور فرهنگی با همکاری دانشکده  روانشناسی و علوم تربیتی و امور اجتماعی، معاونت امور فرهنگی و اجتماعی، دفتر ا

 .1831دانشگاه تهران، تهران، 



   27رزومه دكتر محسن نيازي       

، اعتماد و انقالب اسالمی، تهران، دانشگاه امام تماد اجتماعی، همایش ملی فرهنگاع شناختی جامعههای نظریه -15

 .1831صادق)ع(، آذر 

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

 .1831دانشگاه بیرجند، آذر 

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

 .1831دانشگاه بیرجند، آذر 

و شکوفایی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد،  نقش نوآوری ملی در توسعه ملی، همایش نوآوری شناختی جامعهتبیین  -13

1831. 

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

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

وزارت جهاد دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، ریت جهادی، فرهنگ مدی شناختی جامعهتبیین  -21

 .1833 خرداد کشاورزی،

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

-الت دومین همایش منطقههای فرسوده شهری، چکیده مقاها و بافتشناختی بزهکاری و جرم در حاشیهتحلیل جامعه -28

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

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

 شگاه سمنان.، دان1833توسعه اقتصادی، پنجم اسفند 

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

 ، دانشگاه سمنان.1833

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

 نس ستاد مدیریت بحران.، سالن کنفرا1839بهمن 

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

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

، همایش ملی توسعه اجتماعی، دانشگاه کاشان با همکاری شدن جهانیهای توسعه ایران در فرایند ها و فرصتچالش -23

 .1839یونسکو، 

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

1839. 

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

 .1839اجتماعی، دانشگاه کاشان با همکاری یونسکو، 



   28رزومه دكتر محسن نيازي       

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

 .1839اجتماعی، دانشگاه کاشان با همکاری یونسکو، 

شهری در سطح  رسانی خدماتمقاالت استانداردهای  ها، چکیدهخدمات شهری شهرداری در محله شناسی آسیب -82

 .1839 تهران. 19محالت، منطقه 

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

 .1833 اسفندماه، چهارمحال و بختیاری، شهر کرد

الت همایش ملی ارتقاء سطح سالمت زنان و دختران، چهارمحال و سرمایه اجتماعی و سالمت مادران، چکیده مقا -84

 .1833 اسفندماه، بختیاری، شهر کرد

(، مجموعه مقاالت همایش نقش علوم ها فرصتو  ها چالش) شدن جهانیتوسعه ملی در ایران در فرآیند  شناسی جامعه -85

 ور.، معاونت پژوهشی دانشگاه پیام ن1833 مهرماه 29انسانی در توسعه ملی، 

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

 .1839بهمن 

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

 ، معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.1839ماه دی

اجتماعی، چکیده مقاالت  -حمایت از آن در تحقیقات انسانی یها روشصی و اخالق پژوهش؛ حق حفظ حریم خصو -89

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

 فناوری.

 .1839، اسفندماه تاندانشگاه پیام نور لرس ،کارآفریننقش آموزش و پژوهش در توسعه کارآفرینی با رویکرد دانشگاه  -41

 .1839اسفندماه  ،، دانشگاه پیام نور لرستاندانشگاهی لیالتحص فارغو کارآفرینی زنان  کارآفریندانشگاه  -41

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

گاه شهمایش پدافند غیرعامل، دان امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل، شناختی جامعهتحلیل  -48

 .1839، اسفندماه صنعتی بابل

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

1891.  

، همایش گردشگری و مدیریت شهری، SWOTتوسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل تحلیلی  شناسی آسیب -45

  .1891بهشت ، اردیطرقبه

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

  .1891اردیبهشت بابل،  ،مقاوم یهاو سازه رعاملیغپدافند ، همایش رعاملیغسرمایه اجتماعی، امنیت شهری و پدافند  -41



   29رزومه دكتر محسن نيازي       

، خرداد ازی، دانشگاه آزاد واحد سمنانسوصیسازی، اشتغال و کارآفرینی، مجموعه مقاالت همایش خصخصوصی -43

1891.  

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

 .1891، خرداد ، دانشگاه آزاد واحد سمنانسازی خصوصی

قاالت اقتصاد سالم، ستاد مرکزی مبارزه ، مجموعه مswotمبارزه با قاچاق کاال با استفاده از مدل  شناختی جامعهتبیین  -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

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

 .1891، تهران، اردیبهشت نقش علوم انسانی در توسعه ملی، شدن جهانیتوسعه ملی در ایران در فرآیند  شناسی جامعه -52

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

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

  .1891اجتماعی، دی ماه 

زنان سرپرست خانوار، چکیده مقاالت همایش ملی زنان سرپرست خانوار،  توانمندسازیاجتماعی و  گذاری سیاست -54

  ، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.1891اول آذر 

ری اطالعات و ارتباطات در توسعه روستایی، چکیده مقاالت سومین همایش خدمات نقش فناو شناختی جامعهتبیین  -55

 .1891فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا، تهران، آذرماه 

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

 1891ایرانی، 

ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت، دانشگاه آزاد اسالمی، سعه، چکیده مقاالت همایش منطقهمدیریت فرهنگی و تو -51

 .1891 آبان 28 واحد گرگان،

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

 .1891آذر ماه  کاشان،

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

 .1891اردیبهشت 

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

 21ش ملی اعتیاد، دانشگاه کاشان، لمرت و بکر، همای زنی برچسباعتیاد با رویکرد به نظریه  شناسی جامعهبررسی  -11

 .1891اردیبهشت 

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

 .1891خرداد ، جرم، سالمت اجتماعی، سنندج
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رانی، انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگی اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی، خالصه مقاالت ابعاد اجتماعی جامعه ای -18

  .1891دوم خرداد  با همکاری بنیاد علمی ابن خلدون.

سرمایه فرهنگی خانواده و هویت اجتماعی، خالصه مقاالت ابعاد اجتماعی جامعه ایرانی، انجمن ارتباطات و مطالعات  -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 کلیشهتبررسی تفاو -15

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

ی، دوم خرداد، انجمن ، خالصه مقاالت ابعاد اجتماعی جامعه ایران1411کارآفرینی زنان و توسعه ملی ایران در افق  -11

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

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

، نان به اعتیاد و مواد مخدرگرایش جوا و بزهکاری فرهنگ خردهگرایش به  ونامناسب  روابط خانوادگی تبیین رابطه -13

 .1891مهر  21همایش ملی اعتیاد، ارومیه، 

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

جهاد ق راهکارهای تحقنقش سرمایه اجتماعی در نهادینه نمودن فرهنگ ایثار، همایش ملی  شناختی جامعهتبیین  -11

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

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

 یها پژوهشسسه ، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، مؤ1891آبان  21توهم، 

 ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.ریزی برنامه

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

اورزی و ، اقتصاد کشریزی برنامه یها پژوهشمطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، مؤسسه 

 توسعه روستایی.

پژوهشی ایثار و  -اجتماعی، همایش علمی شناسی آسیبفرهنگ ایثار و شهادت با رویکردی  شناختی جامعهتبیین  -18

 .91مهر  5 -شهادت در فرهنگ رضوی، مشهد

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

 (.2سایبر )

 28 خانواده، شناسی آسیبپنجمین کنگره   ،شدن جهانیخانواده و  یالملل نیبکنگره   اعتیاد به اینترنت و روابط خانوادگی، -15

 دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانواده.  ،1891اردیبهشت  24و 

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 ، نیازسنجی وقف؛ با تأکید بر نقش وقف در تأمین نیازهای جامعه -11

 ، دانشگاه کاشان.1891اسفند  1همایش ملی وقف با تأکید بر آموزش عالی ایران،  ،1891
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 ، دانشگاه کاشان.1891اسفند  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 زاد اسالمی، واحد سنندج،دانشگاه آخمینی )ره(؛ دانشگاه و تعالی اخالقی، 

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

 .91مهر  5 -مشهد

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

، سومین البالغه نهجانسجام و همبستگی اجتماعی در توسعه اسالمی ایرانی با تأکید بر نقش  شناختی جامعهبررسی  -32

 .1891 اسفندماه  کنگره پیشگامان پیشرفت،

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،

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

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

 .1892اردیبهشت 

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

، کارآفرین، همایش دانشگاه کاربردی و کارآفرینی یها پژوهش توسعه علمی و فناوری در یها پارکو انکوباتورها نقش  -31

 1892دانشگاه بابلسر، 

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

 .1892، آبان ماه سما واحد بروجرد ای حرفهدانشگاه فنی و 

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

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.1892آبان  23پیشرو، 

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

 .1892دی ماه 

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

 .1892پنهان، سنندج، دی ماه 

 .1892نقش سرمایه اجتماعی در هویت ملی، چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت، شیراز، آذرماه  یشناخت جامعهتبیین  -92

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

علوم و  های پیشرفت المللی بینوزیوم تأملی در رابطه گفتمان حجاب و سبک معماری خانه ایرانی، هفتمین سمپ -94

 1892 اسالمی، مؤسسه آموزش عالی خاوران. -تکنولوژی، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی

مصرف،  شناسی جامعهدینی قرآن در مصرف و اصالح الگوی آن، همایش ملی  یها آموزه شناختی جامعهبررسی  -95

 .1892 اسفندماهدانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان، 
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مصرف، دانشگاه آزاد  شناسی جامعههویت ملی و اصالح الگوی مصرف، همایش ملی رابطه  شناختی جامعهتبیین  -91

 .1892 اسفندماهاسالمی واحد دهاقان، 

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

1892. 

ای به سوی ارتباط مؤثر ها(، همایش ملی کارآموزی دریچهشها و چالکارآموزی دانشجویان )فرصت شناسی آسیب -93

 .1892دانشگاه مازندران، بهمن  صنعت و دانشگاه،

درآمد و عدالت  عیتوز دیتول یمل شیهما، شهروندان یو طرد اجتماع تیبر فقر، محروم شناختی جامعه یلیتحل -99

 .1892ی، سمنان، اسفند اقتصاد

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

1892 

 1892 آبان ماهدر بخش کشاورزی، جزیره قشم،  رعاملیپدافند غتوسعه روستایی و کشاورزی پایدار، همایش ملی  -111

کاشان، و علوم انسانی، دانشگاه  رعاملیغجایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل، همایش ملی پدافند  -112

 .1898اردیبهشت 

و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، اردیبهشت  غیرعاملرعامل، همایش ملی پدافند نقش توسعه فرهنگی در پدافند غی -118

1898. 

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

 .1898کاشان، اردیبهشت و علوم انسانی، دانشگاه  غیرعامل

 .1898ین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، اردیبهشت پنجمعلمی و فناوری و توسعه کارآفرینی جوانان،  یها پارک -115

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

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

 1898در سرمایه اجتماعی، 

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

 ارومیه. .1894

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

 .1898 بهمن 81 اجتماعی، یها بیآسو پیشگیری از 

کلی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه عالی  یها استیسو اجرای  سازی پیادههمایش ملی سرمایه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی،   -111

 .1898دفاع ملی، 

، دانشگاه محور اجتماعی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد در پیشگیری از خشونت، همایش مل ها رسانهبررسی نقش  -111

 .1898اسفند  5اصفهان، 
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، دانشگاه محور اجتماعتبیین نقش خانواده در پیشگیری از طالق، همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد  -112

 .1898اسفند  5 اصفهان،

همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد  اجتماعی خانواده، یها ارزشبررسی میزان تأثیر اعتماد اجتماعی بر   -118

 .1898اسفند  5 ، دانشگاه اصفهان،محور اجتماع

، محور اجتماعبررسی نقش آموزش در پیشگیری از خشونت خانگی، همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد  -114

 .1898اسفند  5 دانشگاه اصفهان،

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

اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت  یها بیآسعلوم تربیتی و روانشناسی، 

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

، اولین همایش شناختی جامعه یها یتئورکشورهای جهان سوم بر اساس  بررسی پدیده شهرنشینی و پیامدهای آن در  -111

اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش  یها بیآسعلمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، 

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

 1898مهرماه  25و  24وسعه کارآفرینی، اولین همایش ملی فرهنگ و توسعه کارآفرینی، و ت کارآفریندانشگاه    -111

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

 1898مهرماه 

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

اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی و انجمن  یها بیآسو روانشناسی، 

 .1898توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، اسفند 

 المللی بین، اولین کنفرانس اختیشن جامعه یها یتئوربر اساس  نشین حاشیهبررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری مناطق   -121

 ، تهران.1898بهمن  81روانشناسی و علوم اجتماعی، 

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

جمن توسعه و اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی و ان یها بیآس

 .1898ترویج علوم و فنون بنیادین، اسفند 

 یها بیآساستراتژیک، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،  ریزی برنامهدر  پژوهی آیندهنقش   -122

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

 .1898بنیادین، اسفند  فنون

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

 .1898و علوم طبیعی ایران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،   شناسی زیستکنگره ملی 
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فرزند و میزان رضایت از زندگی، اولین همایش علمی پژوهشی  تحلیلی بر تأثیر ازدواج خویشاوندی بر معلولیت  -124

اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت  یها بیآسعلوم تربیتی و روانشناسی، 

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

رآن کریم، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و اجتماعی از منظر ق یها بیآس شناختی جامعه   -125

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

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

 1894خرداد  15 ی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.فرهنگ

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

 .1894اردیبهشت  81و  81، کنفرانس اسالمی ایرانی پیشرفت

آموزان و دانشجویان شهر سنندج، نخستین می در بین دانشسبک زندگی اسال شناختی جامعهمطالعه و بررسی تبیین   -123

 .1894اردیبهشت  81(، زنجان، و مجموعه مقاالت همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، )به صورت پوستر

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

 ، تهران.1898

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

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

خی شهری، کاشان، فرسوده و تاری یها بافتفرسوده شهری، همایش ملی  یها بافتاجتماعی و فرهنگی  شناسی آسیب  -181

 . 1894اردیبهشت 

فرسوده )بافت حاجی در شهر همدان( با  یها بافتبررسی کیفیت مکان با محوریت حافظه تاریخی شهروندان در   -182

فرسوده و تاریخی شهری،  یها بافتشهری امروز، همایش ملی  یها استیساخیر بهسازی و نوسازی در  یها طرحتوجه به 

 . 1894کاشان، اردیبهشت 

فرسوده شهری، همایش ملی  یها بافتبررسی جایگاه و اهمیت مشارکت مردمی و عوامل مؤثر بر آن در نوسازی   -188

 . 1894فرسوده و تاریخی شهری، کاشان، اردیبهشت  یها بافت

آگاهی مصرفی  گیری شکلفرسوده و  یها بافتنوسازی  یها استیسبررسی فرایند تولیدات فضایی در جریان   -184

فرسوده و تاریخی  یها بافت)با توجه به بررسی بافت فرسوده حاجی در شهر همدان(، همایش ملی  ها تبافساکنان این 

 . 1894شهری، کاشان، اردیبهشت 

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

 . 1894کاشان، اردیبهشت 

 اسفند 11 ایرانی پیشرفت، گردهمایی سراسری مدیریت جهادی، -دی و الگوی اسالمیفرهنگ و مدیریت جها  -181

 دیریت جهادی.م، دبیرخانه دائمی 1898



   35رزومه دكتر محسن نيازي       

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

 دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی.

دی ماه  25و علوم اجتماعی،  شناسی جامعهدومین کنفرانس ملی  ،اجرت نخبگان در ایرانمه شناختی جامعهتحلیل   -183

 دانشگاه تهران. یها شیهما، سالن 1898

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

 ، مشهد.1894

المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه رهنگ تواناسازی کارکنان، کنفرانس بیننقش آموزش در ترویج و تقویت ف  -141

 ، مشهد.1894اقتصادی، اردیبهشت 

المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، شخصیتی و میزان کارآفرینی، کنفرانس بین های ویژگیمطالعه رابطه   -141

 ، مشهد.1894اردیبهشت 

، 1894مهر  12ریزی فرهنگی اجتماعی ایران، لوم مدیریت نوین و برنامهدین و نشاط سازمانی، اولین کنفرانس ملی ع  -142

 تهران.

 ، تهران.1894روانشناسی و علوم اجتماعی، خرداد  المللی بینمدرنیته و ازدواج، دومین کنفرانس   -148

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

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

 .علوم و فنون بنیادین

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

شهریور  18و  12و علوم فرهنگی اجتماعی ایران،  شناسی جامعهربیتی و روانشناسی، سراسری توسعه و ترویج علوم ت

 انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.، 1894

، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم یهمسر آزادبررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و  -141

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

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

 .دانشگاه زنجان.1894زنجان، اردیبهشت 

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

 صدا و سیما. المللی بین یها شیهما، مرکز 1894آبان  21علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی،  المللی بین

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

 .1894شهریور  11جامعه،  شناسی آسیبم تربیتی و علو

وضعیت سرمایه اجتماعی ایران به عنوان سازوکار پیشرفت الگوی اسالمی ایرانی، مجموعه  شناختی جامعهتحلیل   -151

 1894 مقاالت هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت.



   36رزومه دكتر محسن نيازي       

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

های اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی و انجمن توسعه و آسیب

 .1898ترویج علوم و فنون بنیادین، اسفند 

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

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

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

 اه خوارزمی.، دانشگ1894آذر  81معادن و کشاورزی البرز، دانشگاه خوارزمی، 

 1894اردیبهشت  8و  81پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده، چهارمین کنفرانس اسالمی ایرانی پیشرفت،   -154

علوم انسانی، روانشناسی  المللی بینفرضیه و مدل تحلیلی در پژوهش علمی، کنفرانس  های ویژگیبررسی جایگاه و   -155

 صدا و سیما. المللی بین یها شیهماتهران، مرکز  1894آبان  21و علوم اجتماعی، 

 1894بررسی عوامل و راهکارهای پیشگیری از فرسودگی شغلی نابینایان، جامعه بینا، شهروندی نابینا، کاشان،  -151

 1894طراحی شهری و نقش مناسب سازی معابر در رفاه اجتماعی نابینایان، جامعه بینا، شهروندی نابینا، کاشان،   -151

آبان  21علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی،  المللی بینل نمادین، کنفرانس بررسی و تحلیل نظریه کنش متقاب  -153

 صدا و سیما. المللی بین یها شیهماتهران، مرکز  1894

علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی،  المللی بینهای اروینگ گافمن، کنفرانس بررسی و تحلیل اندیشه و نظریه  -159

 صدا و سیما. المللی بین یها شیهما تهران، مرکز 1894آبان  21

پایدار ایران، وزارت  ریزی برنامهو امنیت انسانی و فرهنگی، دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و  شدن جهانی  -111

 .1895علوم، تحقیقات و فناوری؛ مؤسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

ی و توسعه فرهنگی، اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و فرهنگ ریزی برنامه  -111

 .1895روانشناسی ایران، مرکز اطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، 

اردیبهشت  22اقتصاد سبز،  المللی بینای، سومین کنفرانس حکمرانی خوب شهری و اقتصاد سبز و توسعه منطقه  -112

1895. 

نوین در حوزه علوم تربیتی و  یها پژوهش المللی بینای، اولین کنفرانس شارکت اجتماعی و توسعه منطقهم  -118

 .1895روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، مرکز اطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، 

ار ایران، وزارت علوم، تحقیقات و پاید ریزی برنامهفرهنگی، دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و  شناسی آسیب  -114

 .1895فناوری؛ مؤسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

 .1895اقتصاد مقاومتی،  سرمایه اجتماعی و اقتصادی مقاومتی، کنگره ملی  -115

کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی  شناسان، پنجمینو زوال علم مسلمین از نگاه متفکران و جامعه یماندگ عقبچرایی   -111

 .1895اردیبهشت  81و  29پیشرفت، مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، 



   37رزومه دكتر محسن نيازي       

 المللی بینتبیین رابطه دینداری و پایبندی به فرهنگی شهروندی در بین شهروندان شهر تهران، اولین کنفرانس   -111

 هر رشت، دانشگاه پیام نور استان گیالن.، ش1895اردیبهشت  81غدیر،  -مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

های اجتماعی و فرهنگی ورزش محور بر مشارکت ورزشی دانشجویان، همایش انسان، جامعه، تبیین اثر سرمایه  -113

 ، دانشگاه قم.1895اردیبهشت ماه  28الی  21سالمت، 

اردیبهشت ماه  28الی  21تبیین اثرات ورزش در سالمت اجتماعی دانشجویان، همایش انسان، جامعه، سالمت،   -119

 ، دانشگاه قم.1895

ریزی پایدار ایران، مؤسسه آموزش عالی  آسیب شناسی فرهنگی، دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه  -111

 1895مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

 .1895ه بینا، شهروند نابینا، کاشان، نابینایان، دومین همایش جامع کارآفرینی در مدنی های تشکل نقش  -111

نابینایان، دومین همایش جامعه بینا، شهروندی نابینا، کاشان،  شهروندی حقوق اعتالی بر مدنی های تشکل نقش  -112

1895. 

گذری جامعه شناختی بر مفهوم سبک زندگی با تأکید بر ضرورت توجه به سبک زندگی اسالمی، همایش سراسری   -118

 .1895شهریور  2و  1ایباد، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، سبک زندگی اسالمی، ت

 1895دی ماه  28نگاهی به کاربرد و جایگاه گویش ابوذیدآبادی در بین گویشوران، همایش ملی زبان و هویت،   -114

 .دانشگاه شیراز

، (1895شهر اصفهان در سال  )مطالعه موردی: فرزندان معتادین های اجتماعیبررسی رابطه اعتیاد والدین و مهارت  -115

 .4/12/1895پنجمین همایش ملی روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، 

)مطالعه موردی: فرزندان معتادین شهر اصفهان در سال  بررسی رابطه نوع اعتیاد والدین بر سالمت عمومی و اجتماعی  -111

روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، پنجمین همایش ملی ، (1895

4/12/1895. 

بررسی رابطه وضعیت اعتیاد والدین و تأثیر آن بر سالمت عمومی و اجتماعی فرزندان، پنجمین همایش ملی   -111

 .4/12/1895روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، 

بررسی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان از دیدگاه امام علی )ع(. دومین همایش تبیین حقوق شهروندی،   -113

 .1895اسفند  11ارومیه، 

و  3تبیین نقش خانواده در مشارکت اجتماعی نابینایان، سومین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا، دانشگاه کاشان،   -119

 .1891شهریور  9

لیل جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در امور خیر با تأکید بر توسعه فرهنگ وقف، اولین همایش ملی خیر تح -131

 .1895ماندگار )مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران(، تهران، 

علل گرایش زنان به اعتیاد و راه های پیشگیری از آن، همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، تهران،   -131

1894. 



   38رزومه دكتر محسن نيازي       

بررسی داللت های نظریه ها و سبک های مدیریت استراتژیک در بروز کارافرینی و نوآوری، دومین همایش ملی   -132

 .1898کارآفرینی و رقابت پذیری، ساری، 

شاخص های تربیتی نظام خانواده در اندیشه امام علی )ع( و امام سجاد )ع(، دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران،   -138

1895. 

سی ارتباط روابط خانوادگی نامناسب و گرایش به اعتیاد و بزهکاری در جوانان، همابش ملی پیگیری از اعتیاد، برر  -134

 .1895اسفند  19و  13دانشگاه ازاد اسالمی واحد شاهین شهر، 

بررسی جامعه شناسی عوامل مؤثر بر مفاسد اجتماعی در استان آذربایجان شرقی؛ با تأکید بر روابط جنسی  -135

های وزارت های اجتماعی کشور، چکیده مقاالت استان آذربایجان شرقی، دفتر طرح، تحلیل مسائل و آسیبناسالم

 فرهنگ و ارشاد اسالمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

مستقل، هفتمین کنفرانس الگوی  -ضرورت تاریخی گذار از الگوی توسعه وابسته به مدل توسعه بومی -131

 .1891اردیبهشت  21و  19فت، از الگوی پایه به سوی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، اسالمی ایرانی پیشر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   39رزومه دكتر محسن نيازي       

 اجرایي های مدیریتي وفعاليت  -و
 

نوع فعاليت و سمت

تاريخ انجام فعاليتمشخصات ابالغ

تا تاريخاز تاريختوسطتاريخ شماره

دبیر شورای بررسی مسائل و مشکالت 

 و مؤسسات آموزش عالی ها دانشگاهنشجویی دا
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 سرپرست دفتر حوزه

 شجوییوزارت و ریاست دفتر معاونت دان
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 دانشگاهرئیس  13/1/12 1535/11 سرپرست دوره شبانه  دانشگاه کاشان 

28/11/18 22/2/18 رئیس دانشگاه 22/2/18 931/11 اشانهای آزاد دانشگاه کمدیر 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 مسئول دفتر مشاوره دانشجوئی دانشگاه کاشان

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 دانشگاه کاشان یور بهرهعضو کمیته 

1/9/19 4/3/11 رئیس دانشگاه 4/3/11 11/ 2414 معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه کاشان

1/2/3221/1/34 رئیس دانشگاه242/111/2/32عاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه کاشانم

رشته علوم اجتماعی در  یانداز راهمسئول 

 دانشگاه کاشان
 - 1838 ریاست دانشگاه کاشان 1838 -

81/1/39 21/1/34 رئیس دانشگاه 21/1/34 12111 مدیر گروه علوم  اجتماعی دانشگاه کاشان

4/12/1224/1/15 رئیس دانشگاه11/121314/12/12 سیون موارد خاص دانشگاه کاشانعضو کمی

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

  1/1/39 ریاست دانشگاه کاشان 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 شناسیمجله بزه یانداز راهمسئول 

 ادامه دارد 18/11/91 معاون طرح و توسعه دانشگاه 18/11/1891 141111 ش دانشگاهگروه تخصصی پژوه رعضو کا

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

عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی رسانه 

 و فرهنگ
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نوع فعاليت و سمت
مشخصات ابالغ

ام تاريخ انج

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 8/8/1891 ریاست دانشگاه 8/8/1891 38111 عضو هیأت تحریریه نشریه معماری ایران

 ادامه دارد 21/2/1891 سرپرست دانشگاه 21/2/1891 8841 ت و دانشگاهعضو شورای تعامل صنع

عضو ثابت کارگروه بررسی توانایی علمی 

 شهری ریزی برنامهجغرافیا و 
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 جتماعی دانشگاهنگی و اهرمعاون ف 25/9/1892 881854

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

 11/3/98 149811/15 عضو هیأت ممیزه دانشگاه کاشان
وزیر وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
 ادامه دارد 11/3/98

پژوهشی  -نامه فصلنامه علمیسردبیر ویژه

 انواده و پژوهشخ
1/1113 5/1/1891 

مدیر مسئول فصلنامه علمی 

 پژوهشی خانواده و پژوهش
5/1/1891 - 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری 

 اجتماعی -های روانیاز آسیب
 ادامه دارد 22/1/98 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم 22/1/1898 24185/82

      و پژوهش عضو هیأت تحریریه فصلنامه خانواده

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  -مه علمینامه فصلنا سردبیر ویژه

 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 دبیر و مدیر مسئول مجلهسر 3/12/1833 2421 عضو هیأت تحریریه مجله گلجام

 ادامه دارد 11/12/39 رئیس دانشگاه هنر اصفهان 11/12/1839 39-1818/11 عضو هیأت تحریریه مطالعات تطبیقی هنر

 های تربیت اسالمیسردبیر فصلنامه پژوهش
911/4933/

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

 19/1/1839 4911/8225 ی پژوهشکده اولیاء و مربیان عضو شورا
پژوهشکده مطالعات آموزش  سیرئ

 و پرورش 
 ادامه دارد 19/1/1839

اقتصادی و  -ریزی اجتماعی عضو کمیته برنامه

 مالی شهرداری 
 ادامه دارد 19/8/91 شهردار کاشان 19/8/1891 1983/2
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 ادامه دارد 81/8/91 شهردار کاشان 81/8/1891 1995/49 اجتماعی -ریزی فرهنگی عضو کمیته برنامه

عضو شورای تحقیقات مدیریت آموزش و 

 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 -

 12/2/1891 2131/91 رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی
رئیس دانشگاه و رئیس هیأت 

 ممیزه
 ادامه دارد 1/2/91

مسئول راه اندازی و رئیس مرکز مطالعه آسیبهای 

 اجتماعی شهری
 ادامه دارد 8/2/91 رئیس دانشگاه 8/2/91 2989/91

 

 

 

 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 اجتماعی دبیر همایش ملی توسعه

 - 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 یراندبیر همایش ملی وقف در آموزش عالی ا

دبیر همایش ملی سرمایه اجتماعی و فرهنگی و 

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

 - 12/1/1895 شهردار کاشان 12/1/1895 81218/31 همایش ملی مدیریت بحران شهریدبیر 
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  همدارک و جوایز کسب شد( ح
دكنندهييتأتاريخ 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 نوجشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری 1833 1833پژوهشگر نمونه استان اصفهان در سال 

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

 ه کاشانریاست دانشگا 1839 1839استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 

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

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

 نشگاهمعاون پژوهشی و فناوری دا -سرپرست دانشگاه 1891 1891پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 

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

پژوهشگر برگزيده كشوري در گروه علوم انسانی 

 4474در سال 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1891

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

ی و فناوری در نیکارآفرونه در جشنواره کارآفرین نم

 1892سال 
 معاون پژوهشی و فناوری -ریاست دانشگاه 1892

 معاون پژوهشی و فناوری -ریاست دانشگاه 1892 پژوهشگر برگزیده دانشگاه

 ریاست دانشگاه کاشان 1892 پژوهشگر ادواری دانشگاه کاشان

 عاون پژوهشی و فناوریم -ریاست دانشگاه 1898 پژوهشگر برگزیده دانشگاه

 معاون پژوهشی و فناوری -ریاست دانشگاه 1894 پژوهشگر برتر دانشگاه

 ریاست دانشگاه کاشان 1894 1894استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 

 معاون پژوهشی و فناوری -ریاست دانشگاه 1895 1895پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 

ناورانه دانشگاه در سال های فمجری نمونه طرح

1895 
 مدیر فناوری و ارتباطات علمی -معاون پژوهشی و فناوری 1895

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

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

 معاون پژوهشی و فناوری -ریاست دانشگاه 1891 1891ه دانشگاه در سال پژوهشگر برگزید

 ریاست شورای اسالمی شهر کاشان 1891 1891در سال  کاشانمنطقه پژوهشگر برگزیده 



   43رزومه دكتر محسن نيازي       

 

 


