
 

 

 تعالی بسمه

 
 محسن نیازی و اجرايی  پژوهشی، علمی یهاتیفعالشرح 

 علوم اجتماعیگروه  استاد، شناسی جامعهدکتری  

 دانشگاه کاشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   2رزومه دكتر محسن نيازي       

 

 مشخصات فردی

 0747شماره شناسنامه:  4411سال تولد:  نام و نام خانوادگی: محسن نيازي

 رتبه علمی: استاد علوم اجتماعی رشته تحصيلی: محل تولد: كاشان            

 Email: niazim@kashanu.ac.ir 77446007100تلفن: 

 



   3رزومه دكتر محسن نيازي       

 و تخصصي يپژوهش -علميمقاالت چاپ شده در مجالت  -الف

 1831رابطه بین جنسیت و باورهای دینی جوانان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  -1

 1831، فصلنامه علمی پژوهشی گلجام، بافی قالینه در وضعیت نقش فرهنگ اشتغال و کار بیرون از خا -2

 1831بررسی مقایسه عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان ممتاز و مشروط، فصلنامه علمی پژوهشی دانشور،  -8

پژوهشی نامه علوم اجتماعی دانشگاه  –فصلنامه علمی  –تبیین نقش ساختار خانواده در مشارکت اجتماعی شهروندان  -4

 1838 -انتهر

 تبیین رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارکت شهروندان شهر کاشان )فصلنامه امداد پژوهان( -5

اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر ناکامی انقالب  ،انقالب مشروطیت )تحلیلی بر نقش عوامل سیاسی شناسی آسیب -1

 1835مشروطیت( مجله کاج، 

پژوهشی  –ا مقایسه دانشجویان مشروط و ممتاز، )مجله علمیبررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان ب -1

 1835دانش و رفتار(، 

 1835بهمن و اسفند  ،مجله تعاون ،در تأمین رفاه اجتماعی ها یتعاوننقش  -3

 1831فروردین ، مجله تعاون ،ها یتعاوننقش سرمایه اجتماعی در توسعه  -9

 1835کاشان شناخت،  مجله –کاشان تبیین وضعیت و ابعاد مشارکت اجتماعی شهروندان  -11

 1831مجله تربیت، سال  –دانش آموزان متوسطه شهرستان کاشان  پذیری جامعهنقش الگوهای تربیتی و اجتماعی در  -11

 1831 ،فصلنامه سیاست داخلی ،در ایران ها نسلعلل و عوامل شکاف  شناختی جامعهتبیین  -12

 1831اردیبهشت  ،ها یشهرداره مجل ،رهبری در شوراهای شهر های ویژگی شناختی جامعهتبیین  -18

رابطه سرمایه فرهنگی خانواده و هویت اجتماعی جوانان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی،  شناسی جامعهتحلیل  -14

 1831پائیز 

 1831نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری، فصلنامه سیاست داخلی،  شناختی جامعهتبیین  -15

 1831رهنگ و مردم، زمستان کاشان، فصلنامه ف یها المثل ضربآب در  -11

 1831کاشان، فصلنامه فرهنگ و مردم، پاییز  انبارهای آب -11

 1831، ماهنامه امکان، آبان در روستاها زایی اشتغالو توسعه کارآفرینی و  ها یتعاون -13

 1831در روستاها، ماهنامه امکان، آذرماه  زایی اشتغالو توسعه کارآفرینی و  ها یتعاون -19

 1834آذر ماه  111شماره  –) مجله تعاون (  ها یتعاوندر جلب مشارکت و ترویج  -21

 1834 -112شماره  –در توسعه پایدار) مجله تعاون (  ها یتعاوننقش  -21

  -، فصلنامه آموزهاز این الگوها ها آنشناسایی الگوهای تربیتی دانش آموزان دوره متوسطه کاشان و نحوه تأثیرپذیری  -22

 آموزش و پرورش





   4رزومه دكتر محسن نيازي       

، بهار تخصصی کاشان شناخت نامه فصل، معماری بومی شهر کاشان شناختی اقلیم های ویژگی شان،کا تاریخی هایخانه -28

.1835و تابستان 

 1831، ماهنامه کار و جامعه، مرداد و تیر ماه کارآفریندانشگاه  -24

1831اعتماد اجتماعی در دیوان فیض کاشانی، مجله کاشان شناخت،  -25

، دی ماه 91ها، شماره های فرسوده شهری، ماهنامه شهرداریبافت نقش مشارکت مردمی و اجتماعی در بازسازی -21

1831 . 

 1833، ماهنامه تدبیر، ها سازمانتوانمندسازی نیروی انسانی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی در  -21

معاصر، شماره  شناسی جامعهنقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در اهدای عضو در بین شهروندان منطقه کاشان، مجله  -23

 پژوهشی( -)علمی 1839، بهار 2

 –تربیتی استبدادی و اقناع گرایانه والدین و میزان فعالیت و مشارکت اجتماعی، فصلنامه علمی  یها وهیشرابطه  -29

 پژوهشی( -)علمی 1839و پژوهش، سال اول، شماره اول، بهار  خانوادهپژوهشی 

دان، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، شماره سطح تحصیالت و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهرون رابطهتبیین  -81

 پژوهشی( -)علمی 1891، 4

فصلنامه ، بررسی رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال و جنوب تهران -81

 تخصصی( -، شماره اول )علمی1891مطالعات شهری، تخصصی  -علمی

دوره پنجم، شماره  در علوم اجتماعی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شناختی وشرتلفیقی، جنبش سوم  تحقیق روش -82

  پژوهشی( -)علمی 1891، تابستان 2

ای در فرسایش هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی شهروندان شهر کاشان در سال های ماهوارهنقش ماهواره و برنامه -88

 پژوهشی( -)علمی .1891، بهار 22، شماره ، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هفتم1839

، ، مطالعات فرهنگی و ارتباطات1839سبک زندگی و میزان هویت ملی، مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان در سال  -84

 پژوهشی(  -)علمی 24شماره 

و  19نوب ( و ج2و  1بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال ) -85

 تخصصی( -)علمی .1891پاییز ، 8شماره ، مطالعات جوانان شناسی جامعه، ( شهر تهران21

( تهران 2 و 1) ی موردی: زنان ساکن در مناطق مطالعهبر احساس امنیت زنان؛  مؤثربررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی  -81

 .پژوهشی( -)علمی 1891، پاییز 21 ، شمارهامنیت اجتماعی مطالعات ( جنوب تهران، فصلنامه21و 19و مناطق )

آموزان مقطع مطالعه موردی دانش؛ های تربیتی والدین و سالمت اجتماعی فرزندانبا شیوه تبیین رابطه تربیت دینی -81

، شماره 1891، تابستان 2و  1، سال هشتم، شماره و پژوهش خانواده، فصلنامه 1839-91در سال  متوسطه شهرستان کاشان

 .پژوهشی( -)علمی .12پیاپی 

 

 



   5رزومه دكتر محسن نيازي       

و توسعه اجتماعی، رفاه  ریزی برنامهتعاونی، فصلنامه  یها شرکتنگرش مردم نسبت به تعاون و  شناختی جامعهتبیین   -83

 .پژوهشی( -.  )علمی18شماره   ،1891زمستان  سال چهارم، 

اد اسالمی واحد گرمسار، دانشگاه آزعلوم اجتماعی،  نامه پژوهشهای سرمایه اجتماعی در اندیشه نوگرایی، تبیین مؤلفه -89

 تخصصی(. -. )علمی1839تابستان   شماره دوم،  سال چهارم،

، 1891در سال  شهرستان کاشانمطالعه موردی شهروندان شهروندان،  دینداری و سبک زندگی میزان بررسی رابطه بین  -41

 -)علمی11، شماره 1892ییز ، سال پنجم، پارفاه و توسعه اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی ریزی برنامهفصلنامه 

 .پژوهشی(

، فصلنامه ای زنانهای خانوادگی، اجتماعی و حرفهنگرش به طرحواره جنسیتی نقش ای وتبیین رابطه مصرف رسانه  -41

 .پژوهشی( -)علمی1891 بهار ،21شماره مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 

(، فصلنامه 1891شهروندان شهر اصفهان در سال های دینی تلویزیون بر هویت دینی، )مطالعه موردی نقش برنامه  -42

 .پژوهشی( -)علمی .1891، 1شماره  ،مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی

، 1891تبیین رابطه اعتیاد به اینترنت بر میزان اعتماد اجتماعی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال  -48

 .پژوهشی( -)علمی .91، تابستان 51ماره شفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، 

، 21فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان،   -44

 .پژوهشی( -)علمی .1891تابستان

شماره   نگ، سال دوم،در رسانه و فره ای رشته میانمطالعات   جمعی در گرایش به هویت ملی، ها رسانهبررسی تأثیر   -45

 .پژوهشی( -)علمی. 1891، بهار و تابستان 8اول، پیاپی 

 .1891زمستان   ،8شناختی ایران، شماره مطالعات جامعه  ،هویت اجتماعی و احساس امنیت زنان میزان رابطه تبیین  -41

 تخصصی( -)علمی

ان ساکن در خانه در شهر کاشان، مطالعات ای رضایت از سالمندی در بین سالمندان آسایشگاه و سالمندبررسی مقایسه  -41

 پژوهشی(. -)علمی 91، بهار و تابستان 1شناختی، شماره جامعه

43- The familial marriage evaluation with the child's disability about the life satisfacion، 

journal of basic and applied scientific research ،  no 21،Novomber 1121 

ای زنان، فصلنامه اجتماعی و حرفه  بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش به طرحواره جنسیتی خانوادگی، -49

 پژوهشی( -)علمی 98، تابستان 2، شماره 12، دوره (شناختی روان -مطالعات زنان )مطالعات اجتماعی

کاشان،   نامه پژوهششعربافی(،  یها دست بافتهو  ها، مراحـل)تحلیلی بر فرآیند تاریخی، فعالیتشعربافی در کاشـان   -51

 1891ترویجی(، سال اول، شماره یکم، پاییز و زمستان  -)علمی

اجتماعی مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان در  یها انحرافو گرایش به جرم و  داری دینملی درباره رابطه میان أت  -51

 ترویجی(. -)علمی 1891، تابستان 28فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره ، 1839سال 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6128&Number=23&Appendix=0


   6رزومه دكتر محسن نيازي       

تبیین نقش دینداری و اعتماد اجتماعی بر احساس رفاه اجتماعی شهروندان؛ مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان در   -52

 پژوهشی(. -)علمی1891 پاییز ،8شماره  سال اول، ، فصلنامه تحقیقات رفاه اجتماعی،1891سال 

 15شماره پیاپی  1891بهار ، فصلنامه خانواده و پژوهش،  تبیین عوامل مؤثر بر اعتیاد به تلفن همراه در بین دانش آموزان -58

 پژوهشی(. -)علمی

 ششم، بهار سال سوم، شماره شهری، شناختی جامعه هویت شهروندی در بافت قدیم وجدید شهر کاشان، مطالعات -54

 پژوهشی(. -)علمی 1892

، 1891مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان در سال ؛ بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان با پلیس -55

 پژوهشی( -)علمی 1892ی هشتم، پاییز شهری، سال سوم، شماره شناختی جامعهفصلنامه مطالعات 

 -)علمی 11، پیاپی 1891، پاییز 9مه خانواده و پژوهش، سال نهم، شماره یابی، فصلناهای الگویی هویتتبیین گونه -51

 پژوهشی(

زبان و هویت؛ تبیین رابطه زبان خارجی و هویت فردی، اجتماعی، فرهنگی و ملی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و  -51

 پژوهشی( -)علمی 1892، بهار 81ارتباطات، سال نهم، شماره 

 -)علمی 1898بهار ، 1، شماره پنجمرگرایی، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، سال بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقدی  -53

 پژوهشی(

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات،   -59

 .1892دانشگاه کاشان، پاییز  نامه ویژه

فرهنگی،  -ه مطالعات توسعه اجتماعیویی در بین شهروندان کاشانی، فصلنامالگ  بندی اولویتنیازسنجی فرهنگی و  -11

 پژوهشی( -)علمی .1892، تابستان 1دوره دوم، شماره 

دینی تلویزیون و سرمایه فرهنگی آنان،  یها برنامههویت دینی و سرمایه فرهنگی؛ بررسی رابطه هویت دینی بینندگان  -11

 پذیرش. -پژوهشی( -زاد واحد شوشتر، )علمیفصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آ

ترویجی  -، فصلنامه علمیدارى و احساس امنیت اجتماعى در بین زنان مناطق شمال و جنوب شهر تهران رابطه دین -12

 .199سال بیست و سوم ـ شماره  ،1898 معرفت،

، مجله علمی پژوهشی دانشگاه استان ایالم یها رستانیدبخالقیت با سالمت روان در دانش آموزان  یها مؤلفهرابطه   -18

 پژوهشی( -. )علمی1898علوم پزشکی ایالم، دوره بیست و دوم، شماره ششم، دی ماه 

بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به پلیس )مورد مطالعه شهرستان کاشان(، فصلنامه دانش انتظامی، سال   -14

 پژوهشی( -. )علمی1898شانزدهم، شماره دوم، تابستان 

، 1894، سال ششم، تابستان 12زنان، شماره  نامه پژوهشنوگرایی و مصرف کاالهای فرهنگی زنان،  یها مؤلفهتبیین  -15

 پژوهشی(  -)علمی



   7رزومه دكتر محسن نيازي       

ل تحلیل مسیری، فصلنامه مدیریت پرستاری، سال سوم، دوره دارتباط افسردگی و کیفیت زندگی در پرستاران: کاربرد م  -11

 .وهشی(پژ -. )علمی1898سوم، شماره دوم، تابستان 

اجتماعی مؤثر بر تعمیق آن در بین شهروندان، مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  -اخالق شهروندی و عوامل فرهنگی  -11

 .)پذیرش( -پژوهشی( -)علمی

بررسی رابطه بین شبکه مشارکت و احساس امنیت اجتماعی، نشریه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی   -13

 1898بهار  -24شماره  -واحد شوشتر

 پژوهشی( -)علمی .98، پاییز 41دینداری و گرایش به کج روی فرهنگی، فصلنامه امنیت پژوهی، سال سیزدهم، شماره   -19

، سال چهارم، رفتاری موتورسواران بر مبنای رویکرد انحراف رفتاری، فصلنامه پژوهشی راهورتبیین عوامل مؤثر بر کج  -11

  پژوهشی( -)علمی. 1894، تابستان 18شماره 

، 8درا، دوره و متاآنالیز، مجله علوم پزشکی ص ساختمندشیوع خشونت خانگی در زنان باردار در ایران، مطالعه مرور   -11

 پژوهشی( -)علمی 1894، بهار 2شماره 

شهری، سال چهارم، شماره  شناختی جامعههای شهروندی، مطالعات تحلیلی بر فرهنگ شهروندی با تأکید بر آموزش -12

 پژوهشی( -. )علمی1898دوازدهم، پاییز 

، پاییز 2، سال ششم، شماره ایرانی، مجله مسائل اجتماعی ایران یها پژوهشفراتحلیل عوامل مؤثر بر ترس از جرم در   -18

 پژوهشی(  -)علمی .1894و زمستان 

تبیین وضعیت و عوامل مؤثر بر سبک مصرفی کتاب به عنوان مؤلفه سبک زندگی، مورد مطالعه: شهروندان شهرستان  -14

 پژوهشی(  -)علمی 94سال اول، شماره اول، بهار سبک زندگی،  شناسی جامعه، 1892شان در سال کا

، 42اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بروز رفتارهای پرخطر، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره  یها هیسرمابررسی تأثیر  -15

 .1894تابستان 

گی )مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز(، فصلنامه مطالعات رابطه بین سرمایه اجتماعی و افسرد شناختی جامعهبررسی   -11

  پژوهشی( -)علمی 1894، بهار 1، شماره 18زنان، سال  شناختی رواناجتماعی 

استان ایالم، مجله علمی علوم پزشکی  یها مارستانیبرابطه بین سالمت عمومی و هوش هیجانی پرستاران شاغل در  -11

 .1894، تابستان 8، شماره 8صدرا، دوره 

، 12های بین دو جنس )مورد مطالعه: دختران جوان شهر کرمانشاه(، زن در توسعه و سیاست، دوره سنخ بندی دوستی  -13

 .1898 زمستان، 4شماره 

، 29، دوره دوم، سال هشتم، شماره کارآگاه، فصلنامه سمیمدرن پستچرخش گفتمان تبیین جرم؛ از دوره کالسیک تا  -19

 ی(ترویج -، )علمی1898زمستان 



   8رزومه دكتر محسن نيازي       

، فصلنامه دانش انتظامی اردبیل، دوره دوم، شهر مشکینعوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به قتل در شهرستان   -31

 پژوهشی(. -)علمی 1894شماره پنجم، بهار 

تبیین رابطه مشارکت اجتماعی و میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی در بین شهروندان شهر تهران، مدیریت ارتباطات،   -31

 ترویجی(. -)علمی 1894، مردادماه 18ه شمار

32- The Educational Problem of the Blind and Those with poor eyesight in kashan, Gazi 

Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi (ISSN: 0311-0876), Vol.14, No.16.2105 

38- Survival Analysis of Drug Abuse Relapse in Addiction Treatment Centers,  Int J High 

Risk Behav Addict. 5102 September; 4(3): e53415. 

فردی، اجتماعی و ملی با میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی )مورد  گانه سههای تبیین رابطه بین هویت  -34

ششم، شماره چهارم، پاییز (، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 1898مطالعه: شهروندان شهر تهران در سال 

 پژوهشی( -)علمی .1898

سال ششم، شماره  شهری، شناختی جامعهنقش سرمایه اجتماعی و فرهنگی در میزان احساس شهروندی، مطالعات   -35

 پژوهشی(  -)علمی 1894هفدهم، زمستان 

فصلنامه راهبرد اجتماعی ، 1898تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فرهنگ شهروندی شهروندان تهرانی در سال   -31

 پژوهشی(  -علمی) 19سال پنجم، شماره ، 1895فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی،   و فرهنگی،

 یها مارستانیبارتباط بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به   -31

 پژوهشی( -)علمی .1894، دی ماه 1، شماره 28یالم، دوره شهر ایالم، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ا

33- The Association of Poor Mental Health Status and Sociocultural Factors in Men: A Population-

Based Study in Tehran, Iran, American Journal of Men’s Health, 0–8,© The Author(s) 2106. 

یه اجتماعی و گرایش به عفو و گذشت در شهر ...، مطالعات علوم اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد بررسی رابطه ابعاد سرما  -39

  .1894، پاییز 14اسالمی واحد خلخال،  سال دوازدهم، شماره 

ای )مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک شهرستان اهر(، فصلنامه فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع طایفه -عوامل اجتماعی  -91

 پژوهشی( -)علمی .94، تابستان 4، شماره 9تماعی )توسعه انسانی سابق(، دوره توسعه اج

های دولتی شهر ایالم: مدل عدم توازن تالش پاداش، ارتباط بین استرس  شغلی و سالمت روان در پرستاران بیمارستان -91

 پژوهشی( -)علمی .1894، پاییز 4، شماره 8مجله علمی علوم پزشکی صدرا، دوره 

جتماعی و ارتکاب مجدد جرم در میان زندانیان زندان مرکزی سنندج، مطالعات امنیت اجتماعی )پذیرش: سرمایه ا  -92

 پژوهشی( -)علمی (.21/4/94

، 2، شماره 2شهروندی با میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی، فصلنامه شهر پایدار، دوره  یها آموزشتبیین رابطه میان   -98

 پژوهشی( -)علمی .1894تابستان 

اتحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال فر  -94

 پژوهشی( -)علمی .1894تان س، زم41، شماره 12



   9رزومه دكتر محسن نيازي       

های نوین ارتباطی )اینترنت و ماهواره( بر از هم گسیختگی خانوادگی در شهر کرد، بررسی تأثیر اعتیاد به فناوری  -95

 پژوهشی( -)علمی .1894، بهار 1، شماره 4ات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره مطالع

سال هفتم،  بررسی اثربخشی برنامه پیشگیری از تکرار جرم در زندان مرکزی سنندج، مجله مسائل اجتماعی ایران،  -91

 پژوهشی( -)علمی .58-12، 1895، پاییز و زمستان 2شماره 

، 1895، تابستان 8، شماره 4دوره صدرا،  علوم پزشکیمت عمومی در زنان، مجله رابطه بین مشارکت اجتماعی و سال -91

 پژوهشی( -)علمی .134-118

بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر نگرش منفی به ازدواج، جامعه پژوهی فرهنگی، سال ششم،  -93

 پژوهشی( -)علمی .1894، تابستان 2شماره 

متاآنالیز، مجله دانشگاه علوم پزشکی  و ساختارمند مرور ایرانی: مطالعه پسر آموزاندانش در آمفتامینمت مصرف شیوع -99

 پژوهشی( -)علمی .1894نامه ، ویژه1، شماره 22سبزوار، دوره 

111- Determination of opium abuse prevalence in Iranian young people: a systematic 

review and meta-analysis, Journal of Substance Use, ISSN: 1415-9391 (Print) 1415-9942, 

Published online: 18 Jun 2111. 

، بهار 1فراتحلیلی بر ارتباط سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره نهم، شماره  -111

 پژوهشی( -)علمی .31-59، 1895

، 3احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه انتظام اجتماعی، دوره  فراتحلیل مطالعات و تحقیقات سرمایه اجتماعی و -112

 پژوهشی( -)علمی .1-25، 1895، بهار 1شماره 

سال  فراتحلیل مطالعات رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی،  -118

 پژوهشی( -)علمی.1895، پاییز 85نهم، شماره سوم، پیاپی 

 .1891، 15های تربیتی والدین و سالمت اجتماعی فرزندان، پژوهش اجتماعی، شماره ه شیوهتبیین رابط -114

115- The associated factors with social capital using path analysis:A population-based 

survey in Tehran, Iran, Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) (2111) 

ئی، جامعه شناسی سبک زندگی، گرایی مصرفی بر اساس مدل یابی حداقل مجذورات جزعوامل مؤثر بر ملیتبیین  -111

 .پژوهشی( -)علمی1895، بهار 5، شماره 2دوره 

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی، مطالعات میان فرهنگی، شماره  -111

 (پژوهشی -)علمی .1894، 25

 )پذیرش( 1894رابطه بین میزان فعالیت ورزشی و عزت نفس جوانان، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان،  -113

 پژوهشی( -)علمی

 .1894، 42مطالعات امنیت اجتماعی، شماره تبیین رابطه انواع اعتماد با ابعاد چندگانه امنیت در شهر کاشان،  -119

 پژوهشی( -)علمی



   01رزومه دكتر محسن نيازي       

اقتصادی؛ مطالعه ای تجربی بر  -دگاه دانشجویان در طبقات مختلف اجتماعیهای ورزشی از دیتبیین کارکرد کنش -111

 .251-211، 1895، پاییز 1اساس نظریه بوردیو و ویلن، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 

، 23شماره ، 1894عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی دانش آموزان، فصلنامه خانواده و پژوهش،  -111

 پژوهشی( -)علمی .81-1

تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف کاالهای داخلی، فصلنامه معرفت اقتصاد اسالمی، سال هفتم،  -112

 پژوهشی( -)علمی .85-54، 1894، زمستان 18شماره اول، پیاپی 

بهار فرهنگی،  -یمشارکت در امور خیریه و وقف، پیش درآمدی بر توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماع -118

 پژوهشی( -)علمی .25-45، 4دوره سوم، شماره ، 1894

تبیین جامعه شناختی فرهنگ فقر روستایی )مورد مطالعه: روستاهای استان اردبیل(، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران  -114

 پژوهشی( -)علمی (24/9/95)پذیرش 

سال ماعی، پژوهشنامه نظم و امنیت اجتماعی، فراتحلیل مطالعات رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجت -115

 پژوهشی( -)علمی 119-141، 1891، بهار 81دهم، شماره اول، پیاپی 

 -)علمی 21سال پنجم، شماره  ،به مثابه حوزه عمومی: خوانشی انتقادی، فرهنگ، جامعه، رسانه فیس بوک -111

 ترویجی(.

 ، دانشنامه فرش ایران، بنیاد دانشنامه نگاری ایران.ها، نقش ها و ساختارهای سنتی فرایند تولید فرش روستاییپایگاه -111

 ها، نقش ها و ساختارهای سنتی فرایند تولید فرش عشایری، دانشنامه فرش ایران، بنیاد دانشنامه نگاری ایران.پایگاه -113

 ایران. ها، نقش ها و ساختارهای سنتی فرایند تولید فرش شهری، دانشنامه فرش ایران، بنیاد دانشنامه نگاریپایگاه -119

( 4/11/95فراتحلیل مطالعات دینداری و سرمایه اجتماعی در ایران، دوفصلنامه دین و سیاست فرهنگی )پذیرش  -121

 پژوهشی(. -)علمی

علم،  یتبیین نقش عوامل جامعه پذیری دانشگاهی در میزان پایبندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی یه هنجارها -121

 پژوهشی(. -)علمی 81-9: 95، تابستان 1دوره پنجم، شماره فرهنگی،  -فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی

تبیین رابطه میان آموزش شهروندی و میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی، پژوهش های جامعه شناختی، سال  -122

 پژوهشی(. -)علمی 18-91:  98هشتم، شماره سوم، پاییز 

، 5فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، دوره ، کار فرهنگ و سازمانی عدالت ادراک بین رابطه مطالعات فراتحلیل -128

 پژوهشی(. -)علمی، 48-11، 1891، بهار 2شماره 

124- Identifying associated factors with social capital using path analysis: A 

population-based survey in Tehran, Iran (Urban HEART-2), Medical Journal of 

the Islamic Republic of Iran (MJIRI), Iran University of Medical Sciences, Published: 

07 September 2106 . 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی )با تأکید یر سبک زندگی و فرهنگ شهروندی(، جامعه  -125

 پژوهشی(.  -)علمی211-282، 1895، تابستان 1، شماره 2شناسی سبک زندگی، دوره 



   00رزومه دكتر محسن نيازي       

و خانواده؛ بررسی تفاوت نسلی از حیث دینداری در بین خانواده های روحانی و غیرروحانی در شهر قم، دین  -121

 پژوهشی(. -)علمی 41-11، 1895، زمستان 29معرفت فرهنگی اجتماعی، سال هشتم، شماره اول، پیاپی 

121- Examining the Relationship between Social Welfare and Life Satisfaction (Case of 

Study: Citizens of Kashan City in 2105), International Journal of Social Sciences 

(IJSS),Vol.6, No.3, 2106. 

بررسی تطبیقی سبک زندگی ساکنان بافت قدیم و جدید در شهر کاشان، مطالعات جامعه شناختی شهری، سال  -123

 پژوهشی(. -)علمی 21-43، 1895ششم، شماره بیستم، پاییز 

 .فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروری در ایران، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی )پذیرش( -129

فراتحلیل رابطه بین طایفه گرایی و نزاع دسته جمعی: با تأکید بر متغیر تعدیلگر قومیت، فصلنامه پژوهش  -181

 پژوهشی( -ی( )علم11/8/91های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان، )پذیرش: 

نقش عوامل اجتماعی فرهنگی در گرایش شهروندان بروجردی به خشونت خیابانی، فصلنامه مطالعات  -181

 ژوهشی(.پ -)علمی 21تا  1، 1895، زمستان 43امنیت اجتماعی، شماره 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر هویت فرهنگی با تأکید بر شکاف نسلی در بین دانش آموزان،  -182

 .پژوهشی( -. )علمی94-113، 81میان فرهنگی، سال یازدهم، شماره  مطالعات

تخصصی دانش انتظامی  -علمیبر عوامل مؤثر بر استفاده اعتیاد آور از اینترنت، فصلنامه فراتحلیلی  -188

 .41-11: 1895، دوره هفتم، پاییز 21اه. شماره کرمانش

 
 

 

 

 

 
 

 

 


 



   02رزومه دكتر محسن نيازي       

 تأليفات  -ب
 شناسی جامعهمبانی  -1

 آیین پژوهش )بنیادهای تحقیق در علوم اجتماعی(  -2

 مشارکت شناسی جامعه -8

 ی روش تحقیق و آمارها تستمجموعه  -4

 دانشگاه کارآفرین -5

 کودکان خیابانی -1

 مردم شناسی آران و بیدگل -1

 ی تحقیق در علوم اجتماعیها کیتکن -3

 اخالق پژوهش -9

 ی فرهنگی آران و بیدگلها مؤلفه -11

 جنسیت پذیری جامعه -11

 شناسی جامعه -12

 از پیله تا پارچه، شعربافی کاشان -18

 بازار کاشان -14

 راهنمای عملی مدیریت زمان -15

 طالق شناسی روان -11

 ارزیابی فرهنگ و جو سازمانی -11

 مبانی و اصول کارآفرینی  -13

 البالغه نهجر مبانی حقوق شهروندی د -19

 مردم شناسی خوانسار -21

 های زندگیمهارت -21

 مردم شناسی جهانگردی -22

 سازدانشگاه تمدن -28

 گردشگری نیاسر -24

 مردم شناسی گلپایگان -25

 سالمت سازمانی  -21

 سالمندی شناسی جامعه  -21

 جامعه و اینترنت  -23

 مبانی فرش و قالی کاشان  -29



   03رزومه دكتر محسن نيازي       

 طالق شناسی جامعه  -81

 اخالق اجتماعی پیامبر )ص(  -81

 ایه اجتماعیگیری سرماندازه -82

 تعاون اجتماعی مبانی -88

 عملی تهیه، تدوین و چاپ مقاالت علمیاصول  -84

 روش تحقیق کیفی -85

 بزرگ مردم شناسی فریدن -81

 خانواده متعالی؛ نقش حجاب در حفظ حریم خانواده -81

 های اسالمبا تأکید بر آموزه خانواده متعالی -83

 مرم شناسی مشکات -89

 ملی، مذهبی و قومی زبان و هویت -41

 ی در جامعه عشایری ایراننزاع دسته جمع -41

 وقف شناسی جامعه -42

 مردم شناسی فریدن بزرگ -48

 هاها و استراتژیها، فرصتتعامل دانشگاه و صنعت؛ چالش -44

 آسیب شناسی اجتماعی -45

 جامعه شناسی سبک زندگی -41

 فراتحلیل، نظریه تا کاربرد -41

 قوم نگاری -43

 ای در تحقیقات اجتماعیکاربرد نظریه زمینه -49

 داغ فقر -51

 تحصیلی راهنمایی دوره آموزشی هایکارگاه ویژه تربیتی -فرهنگی رویکرد بر مبتنی موزشآ :معلم کارمایه -51

 

 های ترجمهکتاب -ج
 آموزش و پرورش و تحول اجتماعی  -1

 مصاحبه پژوهشی  -2

 آموزش بر پایه تفکر خالق -8

 روش تحقیق در علوم اجتماعی -4

 روش تحقیق میدانی  -5

 گیری تصمیمراهنمای عملی  -1



   04رزومه دكتر محسن نيازي       

 ی تحقیق تلفیقیها روش -1

 ی تحقیق تلفیقیها کیتکن -3

 دهنده و یادگیرندهد یادگیری مؤثر در مؤسسات یا -9

 قتل )بررسی قتل با نگاهی نو( شناسی جامعه -11

 کارآفرینی در گذر زمان -11

 نوسازی و پسانوسازی -12

 فقر و طرد در دنیای جهانی -18

 خرده فرهنگ -14

 

 ها و تحقيقات کاربردی پژوهش -د

معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ  -ونده کمیسیون بررسی موارد خاصمطالعه وضعیت آموزشی دانشجویان دارای پر -1

  1811سال  -معاونت دانشجویی و فرهنگی -و آموزش عالی

 1838-معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان، 1812 -32ی کمیسیون موارد خاص دانشگاه کاشان در دهه ها پروندهتحلیل  -2

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

1831 

 1831 -ی شهرداری کاشانها تیفعالنگرش سنجی میزان رضایت شهروندان شهر کاشان از خدمات و  -4

 ، )همکار اصلی(.1831تفریحی شهرداری کاشان در سال  -نظرسنجی عملکرد سازمان رفاهی -5

های توریستی شهر قمصر در سال یت، امکانات و جاذبهپژوهشی پیرامون نگرش گردشگران شهر قمصر از وضع -1

 شهرداری قمصر  ،1831

 1832سال  –مطالعه موانع و مشکالت ازدواج جوانان شهرستان کاشان  -1

 1834سال  –ی دانشجویی دانشجویان دانشگاه کاشان ها ازدواجمطالعه میزان موفقیت  -3

افزایش دانشجویان دختر دانشگاه  یشناس بیآسکاشان ) مطالعه وضعیت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه -9

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -1832-38در سال 

 دانشگاه کاشان )همکار اصلی( 38-34بررسی وضعیت سالمت روانی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی  -11

مدیریت آموزش و  -کاشان فرمانداری -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

 1835بررسی عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان، دانشگاه کاشان، -18
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ی گردشگری شهر در سال ها تیجذاب مطالعه 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

 ، شهرداری قمصر1831گردشگری شهر قمصر در سال  یسنج امکانمطالعه امکانات گردشگری و  -11

 1832ترش فرهنگ شهروندی، شهرداری کاشان، ی تحقق و گسها وهیشآموزش شهروندی، مطالعه  -11

 1831گری در منطقه کاشان، فرمانداری کاشان، بر تکدی مؤثرمطالعه علل و عوامل  -13

 1831ی دسته جمعی در منطقه لتحر کاشان، فرمانداری کاشان، ها نزاعو  ییگرا خشونتبررسی علل و عوامل مؤثر بر  -19

 .1831و فرهنگ تعاون در ایران) طرح ملی (،  ها یتعاونطرح نظرسنجی گرایش مردم نسبت به  -21

 .1833های دخترانه شهر تهران، بررسی مسائل و مشکالت فرهنگی خوابگاه -21

 ، سازمان بهزیستی کاشان 1833بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی معلولین بهزیستی شهرستان کاشان،  -22

، 1833ولین بهزیستی شهرستان کاشان، بررسی وضعیت تأثیر معلولیت بر وضعیت روانی و اجتماعی خانواده معل -28

 سازمان بهزیستی کاشان

 ، فرمانداری کاشان. 1833بررسی علل و عوامل مؤثر بر سرقت در شهرستان کاشان،  -24

، 1833بررسی علل و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب و فاضالب شهرستان کاشان،  -25

 شرکت آب و فاضالب کاشان.

ی کاشان با افتگی توسعههای های توسعه در شهر کاشان با تأکید بر مطالعه تطبیقی شاخصها و شاخصظرفیت مطالعه -21

 ، دانشگاه کاشان.1833های استان اصفهان و چند استان کشور در سال شهرستان

 فرهنگی در دانشگاه کاشان، دانشگاه کاشان )همکار(. یها تیفعالبررسی  -21

 ، دانشگاه کاشان.1839ساتید دانشگاه، بررسی میزان رضایت شغلی ا -23

 )همکار اصلی(. 1839های فرهنگی در دانشگاه کاشان در سال بررسی وضعیت فعالیت -29

 39-1833اجتماعی کودکان خیابانی شهرستان کاشان در سال  -بررسی وضعیت اقتصادی -81

 .1839بررسی عوامل مؤثر در گرایش دانشجویان به نماز جماعت در دانشگاه کاشان در سال  -81

های بررسی نقش و اثرات نماز در پرورش و ارتقاء شخصیت انسانی و فضایل اخالقی و کاهش انحرافات و ناهنجاری -82

 . 1839مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال  -جوانان

شگاه کاشان در مقایسه ارزیابی عملکرد اساتید زن و مرد در رعایت مقررات و روابط دانشگاهی از دید دانشجویان دان -88

 ، دانشگاه کاشان1839سال 

دانشجویان دانشگاه کاشان )ساختار و حرکات جمعیت دانشجویی دانشگاه( در پـنج   یشناخت تیبررسی و تحلیل جمع -84

 .1839، دانشگاه کاشان، 1835-1839سال 

اساسـی  بررسی علل و عوامل انصراف و عدم گرایش دانشـجویان در عضـویت طـرح تـاک و شناسـایی راهکارهـای        -85

 .1839گرایش آنان، دانشگاه کاشان 
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مطالعه میزان رضایت و نگرش دانشجویان ورودی طرح تاک نسبت به کمیت، کیفیت، تنـوع و فراینـد اجرایـی طـرح،      -81

 .1839دانشگاه کاشان 

 .1839انجام ممیزی امالک و مستغالت شهرداری کاشان، شهرداری کاشان در سال  -81

ضایت از ازدواج دانشجویی و نقـش آن در بهداشـت روانـی، اجتمـاعی و فرهنگـی      ازدواج دانشجویی، مطالعه میزان ر -83

 ، دانشگاه کاشان.1891، دانشجویان

سـال  از وضعیت و امکانات گردشگری شهر کاشان به عنـوان قطـب گردشـگری    گردشگران میزان رضایت نظرسنجی  -89

 ، فرمانداری کاشان.1891

 ، سازمان بهزیستی کاشان1891گی، ازدواج فامیلی، معلولیت و میزان رضایت از زند -41

، 1891تدوین منشور شهروندی دارالمؤمنین کاشـان ویـژه مقـاطع تحصـیلی ابتـدایی، راهنمـایی و دبیرسـتان در سـال          -41

 دانشگاه کاشان )همکار اصلی(.

 ، 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 ، های ارتباطی نوین )اینترنت و ماهواره( در از هم گسیختگی خانواده در ایرانفناوری نقش بررسی -44

 راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی. )طرح ملی(

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

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

 ، دانشگاه کاشان.1891منطقه کاشان در سال 

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

 دانشگاه کاشان.

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

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

 دانشگاه کاشان.

، دانشگاه 1891های هرمی در سال های شرکتشارکت دانشجویان در فعالیتبررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر م  -51

 کاشان.

 دانشگاه کاشان.معاونت 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 چشمشاخصماعی و فرهنگی اساتید دانشگاه کاشان، با تأکید بر مطالعه وضعیت اجت -58

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

 ، اداره بهزیستی کاشان.1891 شهرستان 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

 اداره بهزیستی کاشان.

 شان.، دانشگاه کا1891ارزیابی 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، بررسی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان متروی تهران، -59

در دانشگاه  ارهای مقابله با فرهنگ بدحجابیو ارائه راهک بررسی عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان نسبت به حجاب -11

 .1891دانشگاه کاشان، معاونت فرهنگی   کاشان،

 .1891دانشگاه کاشان،  ، نگرش اساتید دانشگاه و مدیران صنایع پیرامون موانع و راهکارهای تعامل دانشگاه و صنعت -11

 )همکار اصلی(. 1891یی، دانشجو یها مهارتبررسی میزان رضایتمندی دانشجویان جدیدالورود از دوره  -12

 )همکار اصلی(. 1891، ها آنو مشکالت آموزشی  انینایب کمجامعه نابینایان و  -18

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

کاشان و آران و بیدگل(،  بررسی نگرش و آگاهی جامعه در حوزه معلولین ذهنی )مطالعه موردی معلولین شهرستان -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.1892کاشان در سال 

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

 فرمانداری کاشان. .1892سال 

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

 .1898، معاونت فرهنگی شهرداری تهران، محور انسان ونقل حمل  -19

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

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

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

ی کاشان با افتگی توسعههای های توسعه در شهر کاشان با تأکید بر مطالعه تطبیقی شاخصها و شاخصمطالعه ظرفیت -18

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

 .1898عوامل مؤثر بر گرایش به طالق توافقی در بین متقاضیان طالق در شهر سنندج، دادگستری شهر سنندج،   -14
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 .1894 ،معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان بررسی عوامل مؤثر بر میزان پوشش دانشجویان دختر دانشگاه کاشان،  -15

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

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

1834. 

 انداز چشمراهکارهای اجرایی ارتقاء مشارکت آنان در راستای سند  ارائهزش و موانع حضور دانشجویان در ور  -11

 .1894 معاونت دانشجویی دانشگاه کاشان. دانشگاه کاشان،

 .1894 معاونت دانشجویی دانشگاه کاشان، اثرات ورزش در سالمت اجتماعی دانشجویان،  -13

 .1894 یدشهر،شهرداری سف رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری سفیدشهر، -19

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 نیخانواده معلول یزندگ تیفیک تیوضع یبررس  -31

1894. 

 .1894پژوهشی حوزه مطالعات اجتماعی،  –آکادمیک در مقاالت علمی  ای واژگانبررسی پیکره -32

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم  -انزوای اجتماعی در شهر ایالم شناختی جامعهتحلیل  -38

 )همکار اصلی(

پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه علوم عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان: مورد مطالعه زنان شهرستان ایالم،  -34

 درمانی استان ایالم )همکار اصلی(

 .1894، معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان، دانشگاه کاشان انیدانشجو نیدر ب یاجتماع هیسرما زانیسنجش م -35

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

 اونت فرهنگی دانشگاه کاشانمع .94-98

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

 معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان .1894-95 یلیکاشان در سال تحص

دانشگاه کاشان در  انیدانشجومطالعه:  مورد؛ انیدانشجو یعلل و عوامل مؤثر بر سالمت اجتماع ت،یوضع یبررس -33

 معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان .1894-95 یلیسال تحص

های شهرستان های بخش تعاون و راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد تعاونیها و چالشها، فرصتبررسی توانمندی -39

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

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

 .1894مجلس شورای اسالمی در انتخابات سال 
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کاشان و آران و  یها شهرستانبررسی وضعیت زندگی و شناسایی مسائل و مشکالت زنان سرپرست خانواده در  -91

 اداره بهزیستی آران و بیدگل .1895بیدگل در سال 

(، دانشگاه 1894ر سال بک زندگی دانش آموزان )مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کاشان دبررسی س -92

 علوم پزشکی کاشان.

ورزشی و ارائه راهکارهای عملی افزایش مشارکت آنان در راستای  یها تیفعالموانع حضور کارکنان دانشگاه در  -98

 .1895شگاه، دانشگاه کاشان، معاونت دانشجویی دان انداز چشمسند 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پیشگیری از معلولیت با تأکید بر آگاهی شهروندان آران و بیدگل در سال  -94

 ، سازمان بهزیستی شهرستان آران و بیدگل.1895

 .1895بررسی اعتماد اجتماعی در شهر آران و بیدگل، شهرداری آران و بیدگل،  -95

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

 1895 شورای شهر سفیدشهر، بررسی و نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی شهروندان شهر سفیدشهر، -91

بررسی وضعیت مصرف مواد و عوارض اجتماعی آن بر فرزندان معتادان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  -93

 .1895استان اصفهان. بهار 

انی از طریق استدالل، هیجان و بازخورد خبری و تجهیزات نوین بر صرفه جویی مطالعه تطبیقی اثربخشی اطالع رس -99

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

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

 ات بهداشتی درمانی استان ایالم. علوم پزشکی و خدم

بررسی افسردگی و کیفیت زندگی با استفاده از مدلهای تحلیل مسیری و مدل معادالت ساختاری در پرستاران  -111

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

کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر ایالم، دانشگاه  بررسی عوامل مؤثربر عود مصرف مواد مخدر در بیماران مراجعه -112

 .1891علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 

، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 1891بررسی شیوع خشونت خانگی در ساکنان شهر ایالم در سال  -118

 درمانی استان ایالم.

، دانشگاه 91-92انشگاه های شهر ایالم در سال تحصیلی بررسی اپیدمیولوژیک مصرف دخانیات در دانشجویان د -114

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم

ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد، دانشگاه علوم پزشکی و  -115

 1898خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 
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جوانان و تأثیر ان بر مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بررسی هویت ملی و دینی  -111

 1892بهداشتی درمانی استان ایالم، 

عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان: مورد مطالعه زنان شهرستان ایالم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  -111

 1892بهداشتی درمانی استان ایالم، 

انزوای اجتماعی در شهر ایالم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، شناختی  تحلیل جامعه -113

1892 

تعیین تأثیر مشارکت اجتماعی برمیزان آگاهی شهروندان شهر ایالم از حقوق شهروندی خود، دانشگاه علوم پزشکی  -119

 1892و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 

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

 1892خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 

، 1892بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  -111

 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  -112

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم

اثربخشی رویکردهای دارو درمانی برای اعتیاد به مت آمفتامین: مرور ساختارمند و متاآنالیز، دانشگاه علوم پزشکی  -118

 1898خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم،  و

، دانشگاه علوم 1898بررسی سالمت اجتماعی و برخی از عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر ایالم در سال  -114

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم

آنالیز،  دانشگاه علوم بررسی شیوع سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک و متا -115

 1894پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایالم، 

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

 .1894بهداشتی درمانی استان ایالم، 

روانی اجتماعی و بازتوانی بیماران معتاد، شورای ی اجتماعی در بهبود رفتار ها مشارکتبررسی نقش و تأثیر  -111

 .1894هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، 

مستندسازی تجربیات متخصصین و خبرگان صنعت آب و فاضالب )مطالعه موردی شرکت آبفای کاشان(، شرکت  -113

 .1894آبفای کاشان، 

ه راهکارهای عملی افزایش مشارکت آنان در راستای های ورزشی و ارائموانع حضور کارکنان دانشگاه در فعالیت -119

 .1895سند چشم انداز دانشگاه کاشان، معاونت دانشجویی دانشگاه کاشان، 
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شناسایی موانع تحصیلی اعم از مشکالت روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی و بیماری های جسمی و حرکتی  -121

 ؤسسه خیریه یخشنده مهر علی کاشان.. م1895بهمن کاشان در سال  22دانش آموزان مدارس شهرک 

مطالعه تطبیقی عملکرد کتابخانه های دانشکده های دانشگاه کاشان با تأکید بر میزان استفاده کاربران. معاونت  -121

 .1895پژوهشی دانشگاه کاشان، 

مواد مخدر، دفتر ها در جامعه، ستاد مبارزه با های اجتماعی ناشی از اعتیاد با سایر مؤلفهبررسی تأثیر متقابل آسیب -122

 )همکار اصلی(. 1895تحقیقات و آموزش، 

بررسی تأثیر اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه بر وضعیت سالمت، آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و  -128

 توانمندی معلولین، اداره بهزیستی شهرستان کاشان.

عضای خانواده معلولین در منطقه آران و بررسی و تبیین ارتباط میان افسردگی و گرایش به خودکشی در بین ا -124

 بیدگل، اداره بهزیستی شهرستان آران و بیدگل.

بررسی میزان رضایتمندی معلولین تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه از خدمات و نحوه اجرای برنامه،  -125

 اداره بهزیستی شهرستان کاشان.

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

بررسی کیفی وضعیت مصرف مواد و اعتیاد در گروه ها و اجتماعات خاص، مطالعه موردی سالنهای ارایش و  -121

 .1891بارزه با مواد مخدر استان اصفهان شورای هماهنگی ماماکن ورزشی بانوان شهر اصفهان، 

. شهرداری 1895-91ال های های فرهنگی و اجتماعی باغ بانوان شهرداری طالخونچه در سفعالیتبررسی  -123

 .طالخونچه

 .1891طالخونچه  اجتماعی و فرهنگی شهروندان شهر طالخونچه، شهرداری ینیازسنج -129

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

 ، شهرداری طالخونچه.1891

قاومتی، مورد مطالعه نقش دوره های آموزش کارآفرینی بر تولید محصوالت تبدیلی با تأکید بر اقتصاد مبررسی  -181

 .1891الخونچه، ، شهرداری ط1895شهر طالخونچه در سال 

با تأکید بر آثار شهید مطهری، شهرداری در بین زنان شهر طالخونچه کتابخوانی های آموزشی دورهبررسی  -182

 .1891طالخونچه، 

 .1891ن شهر طالخونچه، شهرداری طالخونچه، نقش دوره های همیار انقالب در مشارکت سیاسی شهرونداارزیابی  -188
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184-  

 ملي:     یها شیهمامقاالت چاپ شده در  - ـه

هنر فرش فرهنگستان هنر (،  یشیاند همعوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وضعیت قالیبافی در منطقه کاشان )نقش  -1

 .1835، همایش فرش مجموعه مقاالت

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

 .1835مجموعه مقاالت، دانشگاه شهرکرد، آبان  چاپ درایران (،  یها دانشگاهدانشجویی 

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

 .1835چاپ در مجموعه مقاالت، دانشگاه شهرکرد، آبان 

فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه و  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

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 35 سوم 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

 .1831 تحقیقات علوم انسانی، آبان

 .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، تهران، ، همایش کارآفرینی، خالقیت و سازمانرینیکارآفدر 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 زنانشناختی عوامل مؤثر بر لیل جامعهتح -18

 .1831دانشگاه سمنان، 

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

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

 .1831دانشگاه تهران، تهران، 
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، اعتماد و انقالب اسالمی، تهران، دانشگاه امام تماد اجتماعی، همایش ملی فرهنگاع شناختی جامعههای نظریه -15

 .1831صادق)ع(، آذر 

سازمان یونسکو، بیرجند،  ی، همایش ملی امنیت در غرب آسیا با همکاریهای امنیت اجتماعهای 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 

ملی، همایش نوآوری و شکوفایی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، نقش نوآوری ملی در توسعه  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، فرهنگ مدیریت جهادی،  شناختی جامعهتبیین  -21

 .1833 خرداد کشاورزی،

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

-ه شهری، چکیده مقاالت دومین همایش منطقههای فرسودها 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

 ، دانشگاه سمنان.1833م اسفند توسعه اقتصادی، پنج

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

 ، سالن کنفرانس ستاد مدیریت بحران.1839 بهمن

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 جهانیدر فرایند  های توسعه ایرانها و فرصتچالش -23

 .1839یونسکو، 

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

1839. 

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

 .1839اجتماعی، دانشگاه کاشان با همکاری یونسکو، 
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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 خدماتها، چکیده مقاالت استانداردهای در محلهخدمات شهری شهرداری  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

مادران، چکیده مقاالت همایش ملی ارتقاء سطح سالمت زنان و دختران، چهارمحال و سرمایه اجتماعی و سالمت  -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

 شی دانشگاه پیام نور.، معاونت پژوه1833 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  1فناوری،  ملی مدیریت پژوهش و

 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 روش؛ حق حفظ حریم خصوصی و اخالق پژوهش -89

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

 فناوری.

 .1839، اسفندماه شگاه پیام نور لرستاندان ،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 شد پدافند غیرعامل، همایش پدافند غیرعامل، دانامدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله با رویکر شناختی جامعهتحلیل  -48

 .1839، اسفندماه صنعتی بابل

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

1891.  

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

  .1891، اردیبهشت طرقبه

  .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



   25رزومه دكتر محسن نيازي       

، خرداد ازی، دانشگاه آزاد واحد سمنانسه مقاالت همایش خصوصیسازی، اشتغال و کارآفرینی، مجموعخصوصی -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

، مجموعه مقاالت اقتصاد سالم، ستاد مرکزی مبارزه swotدل مبارزه با قاچاق کاال با استفاده از م 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

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

 .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

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

  .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 

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه روستایی، چکیده مقاالت سومین همایش خدمات  شناختی هجامعتبیین  -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، دیریت فرهنگی و توسعه، چکیده مقاالت همایش منطقهم -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، عوامل خوداتکایی و گروه دوستان در مصرف قرصنقش  -59

 .1891اردیبهشت 

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

 21لمرت و بکر، همایش ملی اعتیاد، دانشگاه کاشان،  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



   26رزومه دكتر محسن نيازي       

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

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

تماعی جامعه ایرانی، دوم خرداد، انجمن ، خالصه مقاالت ابعاد اج1411کارآفرینی 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

، گرایش جوانان به اعتیاد و مواد مخدر و هکاریبز 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 راهکارهای تحقق ملی نقش سرمایه اجتماعی در نهادینه نمودن فرهنگ ایثار، همایش  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 پژوهشه علم و فرهنگ، مؤسسه ، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری دانشگا1891آبان  21توهم، 

 ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.ریزی برنامه

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

، اقتصاد کشاورزی و ریزی هبرنام 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

فضای  یها شیهماسله سل  ،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   ان در امور خیریه،ها بر مشارکت پاسخگویتأثیر 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



   27رزومه دكتر محسن نيازي       

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

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 نهجنقش انسجام و همبستگی اجتماعی در توسعه اسالمی ایرانی با تأکید بر  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 ه تهران،دانشکده مدیریت دانشگا

 .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 

 1892ری و مدیریت بحران، با رویکردی به پدافند غیرعامل، همایش معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان،امنیت شه -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 منطقهکارآفریندانشگاه  کارآفرینی و تولید ملی )با رویکردی به -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

 مه طباطبایی.، دانشگاه عال1892آبان  23پیشرو، 

های پنهان، سنندج، خشونت، پنجمین همایش ملی آسیب به گرایش و خانواده استبدادگرایی رابطه شناختی جامعه تبیین -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  شناختی جامعهتبیین  -92

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

علوم و  های پیشرفت لمللیا 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، 



   28رزومه دكتر محسن نيازي       

مصرف، دانشگاه آزاد  شناسی جامعهرابطه هویت ملی و اصالح الگوی مصرف، همایش ملی  شناختی معهجاتبیین  -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 دریچهها و چالشان )فرصتکارآموزی دانشجوی 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

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

1892 

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

انسانی، دانشگاه کاشان،  و علوم 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

 .1898انسانی، دانشگاه کاشان، اردیبهشت  و علوم 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

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

 1898در سرمایه اجتماعی، 

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

 ارومیه. .1894

سنندج و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، همایش ملی رونق اقتصادی وامل اقتصادی مؤثر در حمل سالح سرد در شهر ع -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 اجتماعز خشونت، همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد در پیشگیری ا ها رسانهبررسی نقش  -111

 .1898اسفند  5اصفهان، 



   29رزومه دكتر محسن نيازي       

، دانشگاه محور اجتماعتبیین نقش خانواده در پیشگیری از طالق، همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد  -112

 .1898اسفند  5 اصفهان،

اجتماعی خانواده، همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد  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،

تیاد با تأکید بر نقش تعدیل گرایانه سرمایه اجتماعی، اولین همایش علمی پژوهشی به پدیده اع 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 یتئورو پیامدهای آن در کشورهای جهان سوم بر اساس  بررسی پدیده شهرنشینی  -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  24و توسعه کارآفرینی، اولین همایش ملی فرهنگ و توسعه کارآفرینی،  کارآفرینشگاه دان   -111

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

 1898مهرماه 

و روانی خانواده، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی تأثیر معلولیت بر سالمت اجتماعی  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 شناختی جامعه یها یئورتبر 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

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

 .1898ترویج علوم و فنون بنیادین، اسفند 

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

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

 .1898فنون بنیادین، اسفند 

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

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

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

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

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

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 سبک زندگی اسالمی در بین دانش تیشناخ جامعهمطالعه و بررسی تبیین   -123

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

بهمن  81تماعی، روانشناسی و علوم اج 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، 

فرسوده و تاریخی شهری، کاشان،  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 

 . 1894اردیبهشت کاشان، 

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

فی آگاهی مصر 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 بافتساکنان 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، -رهنگ و مدیریت جهادی و الگوی اسالمیف  -181

 دیریت جهادی.م، دبیرخانه دائمی 1898
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، 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  ،مهاجرت نخبگان در ایران شناختی جامعهل تحلی  -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 ر ترویج و تقویت فرهنگ تواناسازی کارکنان، کنفرانس بیننقش آموزش د  -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، لین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامهدین و نشاط سازمانی، او  -142

 تهران.

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

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

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

 .و فنون بنیادین

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

انجمن ، 1894شهریور  18و  12و علوم فرهنگی اجتماعی ایران،  شناسی جامعهعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، توس

 علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

، 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  15شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تربیتی و روان

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

 .دانشگاه زنجان.1894زنجان، اردیبهشت 

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

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

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

 .1894شهریور  11جامعه،  شناسی آسیبعلوم تربیتی و 

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

 1894 مقاالت هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت.
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دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی  بررسی رابطه بین کنترل اجتماعی و بروز رفتارهای پرخطر،  -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 

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

 ، دانشگاه خوارزمی.1894آذر  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 شیهماان، مرکز تهر 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 نظریه کنش متقابل نمادین، کنفرانس بررسی و تحلی  -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 شیهماتهران، مرکز  1894 آبان 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، 

فرهنگی و توسعه فرهنگی، اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و  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 مشارکت اجتماعی و توسعه منطقه  -118

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

پایدار ایران، وزارت علوم، تحقیقات و  ریزی برنامه فرهنگی، 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

شناسان، پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی عهو زوال علم مسلمین از نگاه متفکران و جام یماندگ عقبچرایی   -111

 .1895اردیبهشت  81و  29پیشرفت، مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، 
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 المللی بینتبیین رابطه دینداری و پایبندی به فرهنگی شهروندی در بین شهروندان شهر تهران، اولین کنفرانس   -111

 ، شهر رشت، دانشگاه پیام نور استان گیالن.1895اردیبهشت  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  21، جامعه، سالمت، تبیین اثرات ورزش در سالمت اجتماعی دانشجویان، همایش انسان  -119

 ، دانشگاه قم.1895

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

 1895مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

 .1895، جامعه بینا، شهروندی نابینا، کاشاندومین همایش  نابینایان، کارآفرینی در مدنی های تشکل نقش  -111

، جامعه بینا، شهروندی نابینا، کاشاننابینایان، دومین همایش  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  1بک زندگی اسالمی، تایباد، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، س

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

ناسی، مشاوره و مددکاری های اجتماعی، پنجمین همایش ملی روانشبررسی رابطه نوع اعتیاد والدین و مهارت  -115
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 اجرایي های مدیریتي وفعاليت  -و
 

نوع فعاليت و سمت

تاريخ انجام فعاليتمشخصات ابالغ

تا تاريخاز تاريختوسطتاريخ شماره

دبیر شورای بررسی مسائل و مشکالت 

 موزش عالیو مؤسسات آ 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 سرپرست دفتر حوزه

 وزارت و ریاست دفتر معاونت دانشجویی
1/1/12 21/11/11 دانشجوی وزارت علوممعاون  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 شگاهرئیس دان 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 مسئول دفتر مشاوره دانشجوئی دانشگاه کاشان

22/11/15 1/12/18 رئیس دانشگاه 1/12/18 3133/11 ی دانشگاه کاشانمدیر گروه علوم تربیت

 - 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 دانشگاه242/111/2/32اه کاشانمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشگ

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 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 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 گروه تخصصی پژوهش دانشگاه 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
     



   36رزومه دكتر محسن نيازي       

 

نوع فعاليت و سمت
مشخصات ابالغ

تاريخ انجام 

فعاليت

مشخصات 

الغاب

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 عضو شورای تعامل صنعت و دانشگاه

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 نگی و اجتماعی دانشگاههرمعاون 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

 خانواده و پژوهش
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

      فصلنامه خانواده و پژوهش عضو هیأت تحریریه

ست شعبه انجمن مطالعات فرهنگی و سرپر

 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  -نامه فصلنامه علمی سردبیر ویژه

 لعات فرهنگی و ارتباطاتمطا
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 جلهسردبیر و مدیر مسئول م 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 مربیان  عضو شورای پژوهشکده اولیاء و
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 کاشانشهردار  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

 

 

 

 الملليهای ملي و بينز( دبيری همایش

نوع فعاليت و سمت
مشخصات ابالغ

توسط
تاريخ انجام فعاليت

 تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

در منطقه مرکزی  دبیر همایش ملی فرهنگ و توسعه

 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 دبیر همایش ملی توسعه اجتماعی

 - 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

 - 12/1/1895 شهردار کاشان 12/1/1895 81218/31 همایش ملی مدیریت بحران شهری
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  مدارک و جوایز کسب شده( ح
 

دكنندهييتأتاريخ ابالغنوع مدرک و جايزه

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

ر برتر كشوري در گروه علوم انسانی در پژوهشگ

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

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

 نو هایجشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری 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 

 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 

 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 

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 نیکارآفرکارآفرین نمونه در جشنواره 

 1892سال 
 معاون پژوهشی و فناوری -ریاست دانشگاه 1892

 معاون پژوهشی و فناوری -شگاهریاست دان 1892 پژوهشگر برگزیده دانشگاه

 ریاست دانشگاه کاشان 1892 پژوهشگر ادواری دانشگاه کاشان

 معاون پژوهشی و فناوری -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 1895 پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال
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های فناورانه دانشگاه در سال مجری نمونه طرح

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

 

 


