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 الف. مشخصات فردی
 

 

 ؛ محل تولد: همدان؛ 11/3/1333ابراهیم؛ تاریخ تولد:  نام و نام خانوادگی: اسداله بابائی فرد؛ نام پدر: محمد

 محل صدور شناسنامه: همدان؛ وضعیت تأهل: متأهل.
 

 

 رديف

 

 ب. سوابق تحصیلی

 

 .1331همدان در خرداد ماه  یرستان صدردبی اول از با کسب رتبه اجتماعی -اقتصادی ی اخذ دیپلم رشته 1

 .1333از دانشگاه تهران در خرداد ماه  پژوهشگری علوم اجتماعیی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته 2

3 

؛ گذراندن 1331از دانشگاه تهران در شهریور ماه  شناسی جامعهی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته

ی معاصر ايران؛ بررسی شناختی بحران هويت در جامعه جامعهبررسی عنوان ی این مقطع تحت نامه پایان

 ی عالی.، با درجه13/1/1331در  آموزان پسر سال سوم دبیرستان شهر تهران موردی: دانش

4 
و در دانشگاه تهران  فرهنگی -نظری ، گرایش شناسی جامعهی ی آموزشی مقطع دکترای رشتهگذراندن دوره

 ی آموزشی این مقطع.دوره جوی ممتازدانشکسب عنوان 

5 

، و دفاع از از دانشگاه تهران فرهنگی -نظری ، گرایش شناسی جامعهی فارغ التحصیل مقطع دکترای رشته

بررسی موردی:  در ايران؛ اينترنت، جهانی شدن و هويت فرهنگی جوانان ی این مقطع، تحت عنواننامه پایان

 ی عالی.، با درجه13/1/1333در  ،دانشجويان دانشگاه تهران
 
 

 کتابو چاپ پ. تألیف 
 

 عنوان کتاب رديف

 نام مترجمین

يا مولفین 

 همكار

 نام ناشر
 تاريخ نشر

 يا پذيرش

 نوع کتاب

ترجمه دانشگاه
 

ف
تألی

ح  
حی

ص
ت

و نقد
 

1 
اينترنت، جهانی شدن و هويت فرهنگی جوانان در 

 هاها و فرصتايران: چالش

دکتر باقر 

 انیساروخ
  *  1331 انتشارات دیدار

دانشگاه 

 کاشان

 شناسی سالمندیجامعه 2
دکتر محسن 

 نیازی

انتشارات دانشگاه کاشان 

 و انتشارات سخنوران
1331  *  

دانشگاه 

 کاشان

 - آشنايی با مطالعات فرهنگی 3
متن الکترونیکی آموزش 

مجازی برای دانشجویان 

 کارشناسی ارشد

1331  *  
دانشگاه 

 کاشان

4 
ی معاصر ايران؛ بحران هويت در جامعه

 رويكردی تاريخی، تجربی
  *  1331 انتشارات چاپخش -

دانشگاه 

 کاشان

5 
ی معاصر ايران؛ بحران هويت در جامعه

 رويكردی نظری
  *  1333 انتشارات چاپخش -

دانشگاه 

 کاشان

6 
شناسی، گفتارهايی انتقادی در جامعه

 پردازی هشناسی و نظري شناسی، روش معرفت
- 

انتشارات دانشگاه کاشان 

و انتشارات 

 شناسان جامعه
1333  *  

دانشگاه 

 کاشان

 - مديريت بدن رويكردی اجتماعی، فرهنگی به 7
انتشارات پژوهشگاه 

 فرهنگ، هنر و ارتباطات
1331    

دانشگاه 

 کاشان

شناختی، انتقادی به جراحی زيبايی رويكردی جامعه 8  - 
انتشارات پژوهشگاه 

 رهنگ، هنر و ارتباطاتف
1331    

دانشگاه 

 کاشان



 1 

 
 

 «     1»پژوهشی  -ت. تألیف و چاپ مقاله در مجالت علمی 

 

 نام مجله عنوان مقاله رديف
سال، شماره، 

 جلد

تاريخ پذيرش 

 يا انتشار

نام مؤلفین 

 همكار

1 
اينترنت، جهانی شدن و هويت فرهنگی 

 دانشجويان دانشگاه تهران

 - ی علمیفصلنامه

مطالعات پژوهشی 

 فرهنگی و ارتباطات

 سال چهارم،

 13ی  شماره

زمستان 

1333 

دکتر باقر 

 ساروخانی

 ی اجتماعی در ايرانی فرهنگی و توسعهتوسعه 2

 -ی علمی فصلنامه

رفاه پژوهشی 

 اجتماعی

سال دهم، 

 33ی شماره

تابستان 

1333 
- 

3 

ای رضايت از سالمندی در بین  بررسی مقايسه

خانه سالمندان ساکن در آسايشگاه و ن سالمندا
 کاشان در شهر

 -ی علمی فصلنامه

مطالعات پژوهشی 

 شناختی جامعه

 13ی دوره

 1ی شماره

تابستان 

1331 

دکتر محسن 

 نیازی

4 

عوامل اجتماعی مؤثر بر وابستگی افراطی به تلفن 
ی شهر آموزان مقطع متوسطه همراه در بین دانش

 کاشان

 -ی علمی فصلنامه

خانواده و پژوهشی 
 پژوهش

 

سال نهم، 

 3ی شماره
 

 - 1331پاییز 

5 
اشتغال زنان بر خانواده و روابط ات تأثیرسنجش 

 شهر آران و بیدگل ی موردی ؛ مطالعهاجتماعی

 -ی علمی فصلنامه

زن در توسعه و پژوهشی 
 سیاست

 

، 11ی  دوره

 3ی  شماره
 

 - 1331پاییز 

6 
پذيری زنان  مسئولیتبررسی عوامل اجتماعی مؤثر در 

 سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل

 -ی علمی فصلنامه

مطالعات پژوهشی 

 راهبردی زنان

سال پانزدهم، 

 33ی  شماره

 1333بهار 
 

- 

7 
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در بین افراد 

 متأهل شهر آران و بیدگل

 -ی علمی فصلنامه

 ی هينشرپژوهشی 
 یاجتماع مسائل یبررس

 رانيا

ی  ، شماره1ی  دوره

1 

پاییز و 

زمستان 

1331 

محمد 

 شاهمیرزایی

8 
بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت 

 خانوادگی

 -ی علمی فصلنامه

 زن و جامعهپژوهشی 

ی  سال پنجم، شماره

1 

زمستان 

1333 
 

امین 

 حیدریان

9 

 ی مطالعه؛ بررسی تأثیر اينترنت بر هويت چندفرهنگی
 های دولتی و علوم ردی: دانشجويان دانشگاهمو

 پزشكیِ کاشان

 -ی علمی فصلنامه

 پژوهشی 
ی  مطالعات توسعه

 فرهنگی  -اجتماعی 

ی دوم،  دوره

 1ی  شماره

 

 1333بهار 
 

محمد دکتر 

گنجی، امین 

 حیدریان

11 
ی فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی بررسی تأثیر سرمايه

 دانشجويان

 -ی علمی دوفصلنامه

 علوم اجتماعیهشی پژو

سال دوازدهم، 

 1ی  شماره

بهار و 

تابستان 

1331 

امین 

 حیدریان

11 
دانشجويان ی  ، هويت و زندگی روزمرهاينترنت

 رامسر دانشگاه پیام نور و آزاد اسالمی

 -ی علمی دوفصلنامه

پژوهی  جامعهپژوهشی 
 فرهنگی

ی  سال پنجم، شماره

1 

تابستان 

1333 

خدیجه 

 شرقی

12 
زنان  تماعی مرتبط در فشارهای زندگیعوامل اج

 سرپرست خانوار در کاشان و آران و بیدگل

 -ی علمی فصلنامه

 رفاه اجتماعیپژوهشی 

سال چهاردهم، 

 ، 31ی  شماره
 

 - 1333پاییز 

13 
تأثیر اينترنت، به عنوان يكی از ابزارهای جهانی شدن، 

 بر هويت فرهنگی دانشجويان دانشگاه تهران

 -لمی ی عدوفصلنامه

 علوم اجتماعیپژوهشی 

ی  شماره، 13 سال

بهار و تابستان ، 1

1333 

چاپ مقاله، 

13/3/1333 
- 
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 «     2»پژوهشی  -ت. تألیف و چاپ مقاله در مجالت علمی 

 

 نام مجله عنوان مقاله رديف
سال، شماره، 

 جلد

تاريخ پذيرش 

 يا انتشار

نام مؤلفین 

 همكار

14 
فراملی، جهانی شناختی حقوق بررسی جامعه

 شدن و همبستگی جهانی  

 -ی علمی فصلنامه

مطالعات پژوهشی 

 حقوق تطبیقی

سال هفتم، 

 1ی  شماره

پاییز و 

زمستان 

1333 

- 

15 
بررسی برخی از عوامل مؤثر بر سبک زندگی 

 دانشجويان
 شناسی جامعهی  فصلنامه

 دگیزن سبک

ی  سال اول، شماره

چهارم، زمستان 

1331 

 1331خرداد 

 
 ین حیدریانام

 طاهره توانگری

16 
فرهنگی مؤثر در مديريت بدن  -عوامل اجتماعی 

 در میان زنان شهر کاشان

 -ی علمی فصلنامه

مطالعات پژوهشی 

 راهبردی زنان

، 13 سال

، 31ی  شماره

 1333بهار 

 
 فاطمه منصوریان

 راوندی

 نفیسه ذوالفقاری

17 
بررسی تأثیر سبک زندگی بر شكاف نسلی در بین 

 انان شهر کاشانجو

 -ی علمی فصلنامه

مطالعات پژوهشی 

 فرهنگی میان

، 11سال 

 31ی  شماره
 مريم روحی 1331شهریور 

18 
رويكردی تاريخی و تجربی به توسعه در ايران با 

 ای گیری از تحلیل شبكه بهره

 -ی علمی فصلنامه

ی  توسعهپژوهشی 

 اجتماعی فرهنگی

، 3سال 

 1ی  شماره
 - 1331بهار 

 
 

   ترويجی     - تألیف و چاپ مقاله در مجالت علمی .ث

 

 نام مجله عنوان مقاله رديف
سال، شماره، 

 جلد

تاريخ پذيرش 

 يا انتشار
 نام مؤلفین همكار

1 

عوامل اجتماعی مؤثر بر بحران هويت در 

های شهر  آموزان دبیرستانمیان دانش

 تهران

ی پژوهشنامه

شناسی  جامعه

 جوانان

سال اول، 

، 1ی شماره

 ی دومنیمه

سال 

1331 

دکتر علیرضا 

 محسنی تبریزی

 ی دين مدنیهای رابرت بال درباره ديدگاه 2

ی علمی مجله

مطالعات  تخصصی

 اجتماعی دين

ی شماره

 اول

بهار 

1331 
-- 

3 

تأثیر اعتیاد به اينترنت بر روابط خانوادگی و 

اجتماعی در بین کاربران اينترنت شهر 

 کاشان

ی دوفصلنامه

ژوهشی فرهنگی پ

 فرهنگ همدان

ی  شماره

11 

مرداد 

1333 
-- 

4 
ی امروزی  ی اجتماعی در جامعه وضعیت سرمايه

 ايران

جستارهايی در کتاب 
های  ها و نگرش ارزش

 ايرانیان
- 

مرداد 

1331 
-- 

5 
معیارهای فردی و اجتماعی همسرگزينی در  ی مطالعه

 میان دانشجويان

 ی فصلنامه

 شناسی رويش روان

 ی(ی ترويج)علم
 امین حیدریان 11/3/1331 -

 
 

 

 



 1 

 

  «1» المللی ی و بینهای مل . تألیف و چاپ مقاله در مجموعه مقاالت همايشج
 

 نام سمینار يا کنفرانس عنوان مقاله رديف
محل سمینار يا 

 کنفرانس
 تاريخ برگزاری

 ی اجتماعی در ايرانی سیاسی و توسعهتوسعه 1
ش ملی همايمجموعه مقاالت 

 ی اجتماعیتوسعه

دانشگاه 

 کاشان

 ماه فروردین

1333 

2 
برای به عنوان راهی  نظريه آنتونی گیدنز و تلفیق

 شناسی های تبیین در جامعه رويارويی با چالش

همايش ملی مجموعه مقاالت 

ارزيابی جايگاه علوم انسانی در 

 ايران

دانشگاه 

 کاشان

 ماهآذر

1331 

3 

امیل دورکیم در  نظری چوبرچهابازبینی انتقادی 
تحلیل مسائل اجتماعی، با تأکید بر تحلیل وی از 

 ی خودکشیمسأله

همايش ملی مجموعه مقاالت 

ارزيابی جايگاه علوم انسانی در 

 ايران

دانشگاه 

 کاشان

 آذرماه

1331 

4 

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در بین 
ن جوانان شهر آران و بیدگل؛ بررسی موردی: معتادا

 مرکز متادون تراپی آران و بیدگل

همايش ملی مجموعه مقاالت 

 اعتیاد

دانشگاه 

 کاشان

اردیبهشت 

1331 

5 
هويت، بحران هويت و پدافند غیرعامل 

 فرهنگی
همايش ملی مجموعه مقاالت 

 پدافند غیرعامل و علوم انسانی

دانشگاه 

 کاشان

اردیبهشت 

1333 

6 
ی گذران اوقات فراغت در میان  ها شیوه

 آموزان و پدافند غیرعامل دانش
همايش ملی مجموعه مقاالت 

 پدافند غیرعامل و علوم انسانی

دانشگاه 

 کاشان

اردیبهشت 

1333 

7 
 در میان جوانانای  گرايش به تلويزيون ماهواره

 و پدافند غیرعامل

همايش ملی مجموعه مقاالت 

 پدافند غیرعامل و علوم انسانی

دانشگاه 

 کاشان

اردیبهشت 

1333 

 تهاجم يا شبیخون فرهنگی در ايران اسالمی 8
علوم  پژوهشی -اولین همایش علمی 

های  آسیب، شناسی تربیتی و روان
 اجتماعی و فرهنگی ايران

مرکز مطالعات و 

تحقیقات اسالمی 

سروش حکمت 

 مرتضوی

 1333اسفند 

9 
ی  ی شهری، فرصتی برای توسعه های فرسوده بافت

 گردشگری
فرسوده و های  بافت همایش ملی

 تاريخی شهری: چالش ها و راهكارها
 دانشگاه کاشان

اردیبهشت 

1331 

11 
ی پايدار شهری گردشگری فرهنگی و توسعه  

 ی تاريخی(  های فرسوده )با تأکید بر بازآفرينی بافت
های فرسوده و  بافت همایش ملی

 تاريخی شهری: چالش ها و راهكارها
 دانشگاه کاشان

اردیبهشت 

1331 

های فرسوده و  بافت همایش ملی ی شهری و بروز جرم های فرسوده بافت 11
 تاريخی شهری: چالش ها و راهكارها

 دانشگاه کاشان
اردیبهشت 

1331 

12 
های نوين اطالعات و ارتباطات بر  تأثیر تكنولوژی

 جهان کنونی

International Conference on 

Psychology and Lifestyle 

اسی و شن المللی روان همایش بین
 فرهنگ زندگی

ی سفیران  مؤسسه

 فرهنگی مبین

اردیبهشت 

1331 

13 
بینا در  بررسی مسائل و مشكالت افراد نابینا و کم

 تعامل با جامعه
ی بینا،  جامعههمایش ملی اولین 

 شهرومد نابینا
 1331مهرماه  دانشگاه کاشان

14 
بررسی مسائل و مشكالت شغلی و رفاهی نابینايان 

 در ايران
ی بینا،  جامعههمایش ملی ن اولی

 شهرومد نابینا
 1331مهرماه  دانشگاه کاشان
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 « 1» المللی های ملی و بین ج. تألیف و چاپ مقاله در مجموعه مقاالت همايش
 

 نام سمینار يا کنفرانس عنوان مقاله رديف
محل سمینار يا 

 کنفرانس
 تاريخ برگزاری

15 
های شغلی  لشرويكردی اجتماعی و فرهنگی به چا

 نابینايان در ايران
ی بینا،  جامعههمایش ملی اولین 

 شهرومد نابینا
 دانشگاه کاشان

مهرماه 

1331 

 بررسی پوشش زنان در تاريخ معاصر ايران 16

شناسی، علوم  سومین کنفرانس روان
تربیتی و سبک زندگی، با رویکرد 

 المللی بین

دانشگاه تربیت 

حیدریه و دانشگاه 

 دیسفرهنگیان پر

1/1/1333 

17 
فرهنگی  - شناختی عوامل اجتماعی بررسی جامعه

 مرتبط با اعتیاد اينترنتی

شناسی،  المللی روان کنفرانس بین
لوم تربیتی، حقوق و علوم ع

 سوم ی اجتماعی در آغاز هزاره
 31/1/1333 دانشگاه شیراز

18 
تأکید  ی اجتماعی مدرن، با رهیافت تفسیری در نظريه

 نگارانه قوم شناسی بر روش
المللی  پنچمین کنفرانس بین

 شناسی و علوم اجتماعی روان

دانشگاه شهید 

 بهشتی
31/1/1333 

19 
اجتماعی و  ای بر رفتارهای های رايانه ی تأثیر بازی مطالعه

 آموزان تحصیل دانش
المللی  پنچمین کنفرانس بین

 شناسی و علوم اجتماعی روان
دانشگاه شهید 

 بهشتی
31/1/1333 

21 
ی  تجديد حیات تفكر دينی در انديشه

 سیدجمال الدين اسدآبادی 

First International Conference 

on Socio-Cultural and Religious 

Studies 

المللى مطالعات  اولین کنفرانس بین
 و پژوهش دینى فرهنگی - اجتماعی

 31/1/1333 رشت

21 

Sociological Study of Socio-Cultural Factors 

Associated with Internet Addiction 

 فرهنگی عوامل اجتماعی وشناختی به  نگاهی جامعه

 مؤثر بر اعتیاد به اينترنت

Global Conference on Psychology and 

Educational Sciences, Law and Social 

Sciences at the beginning of Third 

Millenium 

ربیتی، شناسی و علوم ت کنفرانس جهانی روان
 ی سوم حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره

 13/1/1111 شیراز

22 
آموزان مقطع  عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهكاری دانش

 ی شهر کاشان، با تأکید بر نقش خانواده متوسطه
اولین همايش تغییرات خانواده و 

 های آن  در ايران چالش
 3/1/1333 شیراز

23 
های مختلف  عرصه مدرنیسم و نمودهای آن در پست

 زندگی

های نوین  دومین همایش ملی پژوهش
ی علوم انسانی و مطالعات  در حوزه

 اجتماعی ایران

مرکز مطالعات و 

تحقیقات اسالمی سروش 

 حکمت مرتضوی

13/1/1333 

24 
ی  نقش رسانه و تبلیغات در الگوی مصرف؛ مقايسه

 قبل و بعد از انقالب اسالمی

توانمندسازی المللی  ی بین اولین کنگره

ی مدیریت، اقتصاد،  جامعه در حوزه

 کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
 11/3/1333 تهران

 های اجتماعی و فرهنگی مطالعات بدن مروری بر نظريه 25
المللی  پنچمین کنفرانس بین

 شناسی و علوم اجتماعی روان

دانشگاه شهید 

 بهشتی
31/1/1333 

26 
الن شهر مشهد اجتماعی ک -های فرهنگی  تأثیر چالش

 بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران

المللی توانمندسازی جامعه  ی بین اولین کنگره

ی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و  در حوزه

 مهندسی فرهنگی
 1333 مشهد

اولین همایش ملی معماری اسالمی،  تعامل فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی 27
 ی پایدار میراث شهری و توسعه

کل میراث  ی اداره

فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری استان تهران
23/2/1395 

28 
نقش توريسم عشايری در ايجاد کارآفرينی و 

 زايی اشتغال

The Third International and the Sixth 

National Conference of Tourism, 

Geography and Stable Environment 

المللی و ششمین همایش  سومین همایش بین
 ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

 بنیاد همایش:

دبیرخانه دایمی 

 در شهر همدان کنفرانس

24/8/2116 

6/6/1395 

 ی گردشگری تعامل صنايع دستی و توسعه 29
The Third International and the Sixth 

National Conference of Tourism, 

Geography and Stable Environment 

المللی و ششمین همایش  همایش بینسومین 
 ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

 بنیاد همایش:

دبیرخانه دایمی 

 در شهر همدان کنفرانس

24/8/2116 

6/6/1395 
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 « 3» المللی های ملی و بین ج. تألیف و چاپ مقاله در مجموعه مقاالت همايش
 

 نام سمینار يا کنفرانس عنوان مقاله رديف
سمینار يا  محل

 کنفرانس
 تاريخ برگزاری

ی رویکردهای نوین  کنفرانس ساالنه نسلی های نوين بر تضاد بین تأثیر فناوری 31
 پژوهشی در علوم انسانی

 16/11/1394 تهران

31 
نقش خانواده در ارتقای کیفیت زندگی افراد نابینا و 

 بینا کم
ی بینا،  جامعه همایش ملیسومین 

 اشهرومد نابین
 دانشگاه کاشان

شهریورماه 

1331 

32 
های اجتماعی و فرهنگی  مروری بر نظريه

 مطالعات بدن
 یالملل نیکنفرانس ب نیهشتم

 یو علوم اجتماع یروانشناس
 دانشگاه تهران

 امین حیدریان

31/1/1331 

33 

ی پیشگیری از مصرف مواد  بررسی تأثیر اجرای برنامه
ساوجبالغ( در های شهر هشتگرد ) مخدر در دبیرستان

 1394-95سال تحصیلی 

پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم 
های اجتماعی  شناسی، آسیب تربیتی و روان

 و فرهنگی ایران

انجمن توسعه و 

ترویج علوم و فنون 

 بنیادین
11/1/1331 

34 
ای بر  بررسی تأثیرات چالشی تلويزيون ماهواره

 ی ايرانی سبک زندگی خانواده
دهای نوین علوم کنفرانس ملی رویکر

 11انسانی در قرن 
 شیراز

18/4/2117 

29/2/1396 

35 
شهر  گرايی در بافت قديم و جديد تبیین مصرف

 کاشان
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم 

 11انسانی در قرن 
 شیراز

18/4/2117 

29/2/1396 

 کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم تبیین اوقات فراغت در بین زنان ايرانی 36
 11انسانی در قرن 

 شیراز
18/4/2117 

29/2/1396 

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم  گرايی در بین زنان ايرانی تبیین مصرف 37
 11انسانی در قرن 

 شیراز
18/4/2117 

29/2/1396 

38 
ی آمريكايی شدن ماتیو آرنولد و  بررسی تطبیقی انديشه

 غربزدگی جالل آل احمد

The International Congress of the 

Humanities and Cultural Studies 
و لی علوم انسانی المل ی بین کنگره

 مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات و 

تحقیقات اسالمی سروش 

 حکمت مرتضوی

3/1/1331 

مطالعات لی المل بینکنفرانس دومین  نگاهی به فمینیسم با تأکید بر فمینیسم در ايران 39
 نیاجتماعی فرهنگی و پژوهش دی

 11/1/1331 رشت

 
 

 «1» چ. انجام طرح پژوهشی
 

 محل ارائه يا اجرا عنوان طرح يا گزارش رديف
تاريخ اجرا 

 يا ارائه

مسئولیت  کارفرما

 در طرح
وضعیت 

 طرح

1 

ارزيابی درونی گروه علوم اجتماعی طرح 

)بررسی  ی علوم انسانی دانشگاه کاشاندانشكده

 شان(دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه کا

ی علوم دانشکده

انسانی دانشگاه 

 کاشان

اردیبهشت 

1331 

معاونت طرح و 

ی دانشگاه  توسعه

 کاشان

مجری 

 طرح

خاتمه 

 یافته

2 

عوامل اجتماعی مؤثر بر طرح پژوهشی 

پذيری زنان سرپرست خانوار شهرهای  مسئولیت
 کاشان و آران و بیدگل

کاشان و آران و 

 بیدگل
 

 ماه آبان

1331 

معاونت 

ی پژوهش

 دانشگاه کاشان

مجری 

 طرح

خاتمه 

 یافته

3 

 

سبک مؤثر بر  فرهنگیِ - عوامل اجتماعیطرح 

 زندگی اسالمی در شهر همدان
ی مناطق  کلیه

 شهر همدان

مهرماه 

الی  1331

ماه  آذر

1333 

 

ی کل فرهنگ  اداره

و ارشاد اسالمی 

 استان همدان

 

مجری 

 طرح
خاتمه 

 یافته
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 «2»پژوهشی چ. انجام طرح 
 

 محل ارائه يا اجرا عنوان طرح يا گزارش رديف
تاريخ اجرا 

 يا ارائه

مسئولیت  کارفرما

 در طرح
وضعیت 

 طرح

4 

بررسی وضعیت پايبندی به سبک زندگی بررسی وضعیت پايبندی به سبک زندگی   طرحطرح

اسالمی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجويان اسالمی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجويان 

   دانشگاه کاشاندانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان

تیرماه 

الی 1331

آذرماه 

1333 

معاونت پژوهشی 

 کاشاندانشگاه 

مجری 

 طرح

خاتمه 

 یافته

5 
بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد به اينترنت بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد به اينترنت   طرحطرح

 در بین دانشجويان دانشگاه کاشاندر بین دانشجويان دانشگاه کاشان
 دانشگاه کاشان

اسفندماه 

الی 1333

شهریورماه 

1331 

معاونت پژوهشی 

 دانشگاه کاشان

مجری 

 طرح

خاتمه 

 یافته

 
 

 «1» و کسب مهارتهای دانش افزايی  ها و دورهشرکت در کارگاهبرگزاری يا . ح
 

 عنوان کارگاه رديف
ی  برگزار کننده

 کارگاه

تاريخ ارائه يا 

 اجرا
 توضیحات

1 
ی اعضای هیأت ها و فنون تدريس ويژهکارگاه آموزشی روش

 هاعلمی دانشگاه

برگزاری از طرف 

ی پژوهش و مؤسسه
ریزی آموزش عالی  برنامه

 و دانشگاه کاشان

 ساعت 3 1333مهرماه 

  Amosآموزشی تحلیل آماری  کارگاه 2
مدیریت برگزاری از طرف 

 نظارت و سنجش آموزش

 دانشگاه کاشان
 ساعت 13 1333ماه  دی

3 
باهدف تحلیل و   SPSSکارگاه آموزشی نرم افزار آماری

 هااستنباط آماری داده

مدیریت برگزاری از طرف 
 نظارت و سنجش آموزش

 دانشگاه کاشان
 ساعت 11 1333ماه  دی

 های کسب و کار و تولید ثروتگاه مهارتکار 4
 معاونتبرگزاری از طرف 

 پژوهشی و فناوری

 دانشگاه کاشان
 ساعت 1 1331تیرماه 

 کارگاه آموزشی ثبت پتنت 5
معاونت برگزاری از طرف 

و فناوری  پژوهشی

 دانشگاه کاشان

ماه  آبان 31

1331 
 ساعت 1

 کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل 6
معاونت  برگزاری از طرف

 پژوهشی و فناوری

 دانشگاه کاشان

آذرماه  11

1331 
 ساعت 1

7 
ی اعضای های تدريس ويژهکارگاه آموزشی بازنگری در شیوه

 هاهیأت علمی دانشگاه

مدیریت برگزاری از طرف 
 نظارت و سنجش آموزش

 دانشگاه کاشان

ماه  بهمن 11

1331 
 ساعت 3

 ی منابع علمیی جستجوهای پیشرفتهکارگاه آموزشی روش 8
معاونت برگزاری از طرف 

 پژوهشی و فناوری

 دانشگاه کاشان

خردادماه  31

1331 
 ساعت 3

های آموزش کارگاه آموزشی بازنگری در شیوه 9  
مدیریت برگزاری از طرف 

 نظارت و سنجش آموزش

 دانشگاه کاشان
1392آذرماه   ساعت 3 

11 

و ها  فرصت: ای رسانه سواد کارگاه آموزشی برگزاری
ی کارمندان دانشگاه ویژه ،تهديدهای اينترنت و ماهواره

 کاشان

برگزاری از طرف مدیریت 

ارتباطات فرهنگی 

 دانشگاه کاشان

 ساعت 1 1331آذرماه 
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 «2» های دانش افزايی و کسب مهارت ها و دورهشرکت در کارگاهح. برگزاری يا 
 

 عنوان کارگاه رديف
ی  برگزار کننده

 کارگاه

ئه يا تاريخ ارا

 اجرا
 توضیحات

 بناها و فضاهای ماندگارآموزشی کارگاه  11
معاونت برگزاری از طرف 

 پژوهشی و فناوری

 دانشگاه کاشان
13/11/1393  ساعت 2 

12 
دانشجويان  براینويسی  ری کارگاه پروپزالابرگز

 مطالعات فرهنگی ارشدکارشناسی 

معاونت برگزاری از طرف 
 پژوهشی و فناوری

 اندانشگاه کاش
1395آذرماه   ساعت 4 

13 
سخنرانی در نشست تخصصی مرکز مطالعات اجتماعی 

 رفتاری موبايل و اينترنت دانشگاه کاشان-

مرکز برگزاری از طرف 
مطالعات اجتماعی و 

 رفتاری موبایل و اینترنت

 دانشگاه کاشان

1396ماه  بهمن  ساعت 2 

14 
 سازی المللی های بین افزايی استراتژی ی دانش دوره

 ها دانشگاه

مدیریت نظارت و 

سنجش و کیفیت آموزش 

 دانشگاه کاشان
15/7/1396  ساعت 4 

 

 رديف

 

 های علمی و پژوهشی ها و کمیته . عضويت و مشارکت در انجمنخ
 

1 
 فرهنگی -اجتماعی مسائل و  شناسیجامعهپیرامون های علمی فعالیت و مشارکت در سمینارها و کنفرانس

 ا کنون.ت 1331از سال  ايران

2 
اه گدانش ی علوم اجتماعیدانشكدهشناسی جامعهموزشی آروه گی ههای ماهیاننشستمسئول اجرایی  

 .1331 - 31تهران در سال تحصیلی 

3 
های های تهران جهت فعالیت در زمینهاهگ)انجمن دانشجویان همدانی دانش ستران جوانگانجمن دانش فعالیت در تأسیس  

 ( به عنوان عضو هیأت مؤسس.استان همدان سطحدر  فرهنگیهشی و پژو ،موزشیآ ،علمی

4 
ی مجلس شورای انتخابات هفتمین دورهپیرامون سنجی  نظربه  طهای مربومشارکت در تحلیل داده 

 .1333در خرداد ماه و تیرماه  معاونت امور اجتماعی وزارت کشوردر  اسالمی

 های مختلف.در دوره تهران شهر انتخابات شورای به طهای مربوسنجینظرمشارکت در تحلیل   5

6 
تا  1333از سال  مطالعات فرهنگی و ارتباطاتانجمن ایرانی  جهانی شدن و فرهنگی مسئول کمیته 

1333. 

 ، دانشگاه کاشان.1333، برگزار شده در فروردین ماه ی اجتماعیهمايش ملی توسعهی علمی عضو کمیته 7

8 
، 1331، برگزار شده در آذرماه ايش ملی ارزيابی جايگاه علوم انسانی در ايرانهمی علمی عضو کمیته

 دانشگاه کاشان.

 ، دانشگاه کاشان.1331ماه  ، برگزار شده در اردیبهشتهمايش ملی اعتیادی علمی عضو کمیته 9

11 
، 1333مزاه   ، برگززار شزده در اردیبهشزت   همايش ملی پدافند غیرعامل و علوم انساانی ی علمی عضو کمیته

 دانشگاه کاشان.

 های اخیر.در سال های ملیهمايشو  پژوهشی -نشريات علمی مقاله برای  31داوری بیش از  11
 

 



 3 

 

 

 رديف

 

 ها و سوابق آموزشی. فعالیتد
 

1 

دروس علوم اجتماعی در و تدریس  دانشگاه کاشانی علوم انسانی گروه علوم اجتماعی دانشکده عضو هیأت علمی

و دکتری ( مطالعات فرهنگیی کارشناسی ارشد )رشته، (پژوهشگری علوم اجتماعیی کارشناسی )رشتهمقطع 

 تا کنون. 1331 -33این دانشگاه از سال تحصیلی شناسی مسائل اجتماعی ایران(  )جامعه

2 
التدریس در به صورت حق )تهران(،کاربردی  -جامع علمی اه گدانشدروس علوم اجتماعی در  تدریس

 .1331-33ل تحصیلی سا

3 
به عنوان مدرس مدعو در سال  )همدان( پیام نور واحد رزناه گدانشدروس علوم اجتماعی در  تدریس

 .1333-31تحصیلی 

4 
به عنوان مدرس مدعو از سال  پیام نور مرکز آران و بیدگلاه گدانشدروس علوم اجتماعی در  تدریس

 سال تحصیلی(.)به مدت ده نیم 1331-31 تا سال تحصیلی 1333-33تحصیلی 

5 
به عنوان مدرس مدعو از سال تحصیلی  پیام نور مرکز نطنزاه گدانشدروس علوم اجتماعی در  تدریس

 سال تحصیلی(.)به مدت چهار نیم 1331-31تا سال تحصیلی  31-1331

6 
س مدعو در سال تحصیلی )تهران( به عنوان مدر شهید بهشتیاه گدانشدروس علوم اجتماعی در  تدریس

 سال تحصیلی(.)به مدت یک نیم 31-1331

7 
به عنوان مدرس مدعو از سال تحصیلی  پیام نور مرکز کاشان اهگدانشدروس علوم اجتماعی در  تدریس

 سال تحصیلی(.)به مدت چهار نیم 1333-31تا سال تحصیلی  33-1331
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 «     1» ارشناسی و کارشناسی ارشدهای ک نامه  . سرپرستی پايانذ
 

 نام دانشجو نامه عنوان پايان رديف
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 خاتمه
 مقطع

 مسئولیت

 نامه در پايان

ستاد 
ا

راهنما
ستاد  

ا

شاور
م

 

1 

ای دوجهانشناسی: اسفنديار وآشیل؛ برابرنهادی اسطوره

های نايكتای جهانشناسی ايران و يونان بررسی مؤلفه

ی اسطوره شناسی تحلیلی، با نگاه موردی به ن بر پايهباستا

 ی اسفنديار و آشیلدو اسطوره

غالمرضا پرتوی 

 عمارلویی
13/11/1333 31/1/1331 

کارشناسی 

 ارشد
* 

 

2 
نقش وبالگستان فارسی در برساختن شخصیت 

 وبالگرها

اسماعیل حسام 

 مقدم
13/11/1333 13/3/1331 

کارشناسی 

 ارشد

 

* 

3 
ای بر های رايانهی پیامدهای بازیآسیب شناس

 کودکان

علیرضا شکوفه 

 نژاد
13/11/1333 13/3/1331 

کارشناسی 

 ارشد

 

* 

4 

 یاينترنت با زندگی روزمره یبررسی تطبیقی رابطه

موردی دانشجويان  یدانشجويی با تأکید بر هويت؛ مطالعه

 دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر

خدیجه شرقی 

 گورابی

1/11/1331 
 

13/11/1331 
 

کارشناسی 

 ارشد
* 

 

5 
ی چگونگی گذران اوقات فراغت شهروندان در مطالعه

 های غیر رسمی شهر تهرانگاهسكونت
 13/11/1331 1/11/1331 زهره مهدوی فر                             

کارشناسی 

 ارشد
 * 

 31/1/1331 1/3/1331 باتباراحسان با تضاد سنت و مدرنیسم در سینمای ايران 6
کارشناسی 

 ارشد
 * 

7 
های فراروی زبان فصیح عربی در عصر  چالش

 جهانی شدن
نادر دادایی 

 دیگه سرا
13/3/1331 11/3/1331 

کارشناسی 

 ارشد
 * 

8 

ی فردگرايی در بین  بررسی عوامل مؤثر بر پديده

 ی موردی دانشجويان دانشگاه دانشجويان؛ مطالعه

 گاه علوم پزشكی کاشانکاشان و دانش

 13/11/1331 1/11/1331 مرتضی بارانی
کارشناسی 

 ارشد
* 

 

9 

؛ بررسی میزان تأثیر اينترنت بر هويت چندفرهنگی

های دولتی و علوم  : دانشجويان دانشگاهتطبیقیی  مطالعه

 پزشكی کاشان

 13/11/1331 1/11/1331 امین حیدریان
کارشناسی 

 ارشد
* 

 

11 

ی زنان  معاصر، با تأکید بر آثار برگزيدهنقد اجتماعی رمان 

کنم،  ها را من خاموش می نويسنده )بامداد خمار، چراغ

 داالن بهشت، کولی کنار آتش(

رقیه اشکبوس 

 ویشکایی
1/11/1331 3/11/1331 

کارشناسی 

 ارشد
 * 

11 
 برساختِ و ايران تلويزيونِ تجاریِ های آگهی

 بازار ی جامعه

 عبدی تقی

 حاجیکالیی
 

1/11/1331 13/1/1333 
کارشناسی 

 ارشد
* 

 

12 

ی ايرانی  جستجوی معنای زندگی در زندگی روزمره

معاصر از منظر گفتمان روشنفكری، با نگاهی به رمان 

 سمفونی مردگان، اثر عباس معروفی

حسین 

 اسداللهی

 

1/11/1331 31/1/1333 
کارشناسی 

 ارشد
* 
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 «     2» ارشناسی ارشدهای کارشناسی و ک نامه  . سرپرستی پايانذ
 

 نام دانشجو نامه عنوان پايان رديف
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 خاتمه
 مقطع

 مسئولیت

 نامه در پايان

ستاد 
ا

راهنما
ستاد  

ا

شاور
م

 

13 

بازنمايی پايگاه اجتماعی زن در سینمای ايران؛ بازنمايی پايگاه اجتماعی زن در سینمای ايران؛ 

  ی اخیر ايرانیی اخیر ايرانی  های دهههای دهه  بررسی موردی فیلمبررسی موردی فیلم
 

حامده سادات 

               سبحانی           
1/11/1331 13/11/1333 

کارشناسی 

 ارشد
*  

14 

های معاصر،  های جنسیتی زن در رمان کلیشه بازنمايی

ی  ی آثار نويسندگان ايرانی؛ مطالعه با تأکید بر مقايسه

 1391تا  1381های  موردی آثار سال

 13/11/1333 1/11/1331 مرضیه نخعی
کارشناسی 

 ارشد
 * 

15 
وثر بر تربیت دينی از ديدگاه بررسی عوامل م

 دانشجويان دانشگاه کاشان

اعظم کیانی 

 خراجی
1/3/1333 11/1/1331 

کارشناسی 

 ارشد
 * 

16 
بررسی تأثیر سبک زندگی اسالمی در جلوگیری 

 از بروز جرم
 11/3/1331 1/3/1333 مریم مرادی

کارشناسی 

 ارشد
 * 

17 
نشینی مدرن در ارومیه؛ بررسی موردی  حاشیه

 مهر مسكن

سید سعید 

 مکارمیان شیرازی

                                                                     

 در حال انجام 1/11/1333
کارشناسی 

 ارشد
* 

 

18 

زبان ماهواره بر هويت  های فارسی تأثیر شبكه

ی موردی دانشگاه  فرهنگی دانشجويان؛ مطالعه

 آزاد اسالمی واحد تنكابن

رهوش سحر آذ

 فتیده
1/3/1333 3/3/1331 

کارشناسی 

 ارشد
* 

 

19 
ی  بررسی پديدارشناسی مصرف در زندگی روزمره

 شهری؛ بررسی موردی شهر تهران
 11/11/1331 1/3/1333 زهرا اصالنی

 کارشناسی

 ارشد
 * 

21 
های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی  تأثیر شبكه

 جوانان شهر شاهین شهر

 نسترن

 قزی پور
 در حال انجام 1/3/1333

 کارشناسی

 ارشد
* 

 
21 

برساخت اجتماعی طرد اجتماعی؛ بررسی موردی 

 آباد مبتاليان به ايدز در شهر خرم
راضیه 

 شاهوردی
31/11/1331 13/1/1331 

 کارشناسی

 ارشد
* 

 

22 
های سبک  شناسايی، ارزيابی و تطبیق گفتمان

 زندگی در ايران معاصر
 13/11/1333 13/11/1331 نادر خواجه زاده

 کارشناسی

 ارشد
 * 

23 
ی موردی  عوامل مؤثر بر ارتكاب جرم؛ مطالعه

 زندانیان شهر يزد
 11/11/1333 13/11/1331 زهرا فراقی

 کارشناسی

 ارشد
 * 

24 
ی موردی  ی دينداری و بزهكاری؛ مطالعه رابطه

 زندانیان شهر کاشان
 13/11/1333 13/11/1331 ملیحه جنتی

 کارشناسی

 ارشد
 * 
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 «     3» های کارشناسی و کارشناسی ارشد نامه  . سرپرستی پايانذ
 

 نام دانشجو نامه عنوان پايان رديف
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 خاتمه
 مقطع

 مسئولیت

 نامه در پايان

ستاد 
ا

راهنما
ستاد  

ا

شاور
م

 

25 
بررسی تأثیراشتغال زنان بر خانواده و روابط اجتماعی؛ 

 ن شاغل شهر آران و بیدگلی موردی زنامطالعه

 علی اصغر عظیما

 سید علی فالح نژاد
  * کارشناسی 13/11/1331 1/3/1331

26 
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به منزلت اجتماعی زنان 

 در شهر کاشان
  * کارشناسی 31/1/1331 1/11/1331 آرزو سربندی

  * کارشناسی در حال انجام ر حال انجامد نوشین بهرامی تاثیر نوع پوشش در میزان احساس امنیت زنان 27

28 
ی بین سبک زندگی و شكاف نسلی: بررسی  رابطه

 موردی دختران و پسران شهر کاشان
  * کارشناسی 1/11/1333 1/11/1331 مریم روحی

 * کارشناسی در حال انجام در حال انجام زهرا واحدی ها بررسی تأثیر اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آن 29

 

31 

آموزان مقطع راهنمايی  تأثیر تماشای تلويزيون بر دانش

آموزان سال دوم  شهر کاشان؛ بررسی موردی دانش

 راهنمايی شهر کاشان

خواه  الهام وطن

کاشی و معصومه 

 شیخی برزکی

 * کارشناسی 31/3/1333 1/3/1333

 

  * کارشناسی 31/11/1333 1/11/1331 فاطمه خلیلی مونوگرافی روستای وادقان 31

 * کارشناسی 31/11/1333 1/11/1331 مریم حمیدی نگاری بخش خلجستان قم تک 32

 

33 

ی فرهنگی بر پیشرفت  بررسی میزان تأثیر سرمايه

و  های دولتی دانشجويان دانشگاهتحصیلی؛ بررسی موردی: 

 و پیام نور مرکز آران و بیدگل کاشانآزاد اسالمی 

 * شناسیکار 31/3/1333 1/11/1333 امین حیدریان

 

34 
بررسی تأثیر گروه همساالن بر ابعاد شخصیتی 

 های شهر کاشان نوجوانان پسر سال اول دبیرستان
 * کارشناسی 31/3/1333 1/11/1333 مهدیه شادباش

 

 عدالت اجتماعی از منظر امام علی )ع( 35
مهدی صادقی 

 آرانی
 * کارشناسی 31/11/1333 1/11/1333

 

36 

مؤثر بر اعتیاد در بین جوانان بررسی عوامل اجتماعی 

شهر آران و بیدگل؛ بررسی موردی: معتادان مرکز 

 تراپی آران و بیدگل متادون

سمانه سلمانی 

 بیدگلی

 زهره نراقی آرانی

 

 * کارشناسی 11/11/1333 1/11/1333

 

37 

آموزان دختر دبیرستان شهدای کرک  نگرش دانش

ان و دانشگاهی شهیدان نوذريان آر آباد و پیش نوش

 بیدگل نسبت به نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی آنان

سمیه سیدزاده 

 آبادی نوش
 * کارشناسی 31/3/1333 1/11/1333

 

38 
عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی دانشجويان 

 دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

فاطمه مقنی 

 محمدآبادی

 راضیه پرآور

 * کارشناسی 31/11/1333 1/11/1333

 

39 
ررسی عوامل مؤثر بر تأخیر سن ازدواج در میان ب

 جوانان؛ بررسی موردی جوانان شهر قم
 فاطمه محسنی

 ریحانه یزدی
 * کارشناسی 11/11/1333 1/11/1333

 

41 

های کامپیوتری بر رفتار کودکان و  بررسی تأثیر بازی

نوجوانان؛ بررسی موردی کودکان و نوجوانان شهرهای 

 کاشان و قم

 فهیمه حامدی

 طاهره رسولی
 * کارشناسی 31/3/1333 1/11/1333
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 «     4» های کارشناسی و کارشناسی ارشد نامه  . سرپرستی پايانذ
 

 نام دانشجو نامه عنوان پايان رديف
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 خاتمه
 مقطع

 مسئولیت

 نامه در پايان

ستاد 
ا

راهنما
ستاد  

ا

شاور
م

 

41 
ر گرايش به مد در بررسی عوامل اجتماعی مؤثر ب

 بین دختران دبیرستانی شهر کاشان 

عطیه سادات 

 فاضل

 طیبه رحیم زاده

 * کارشناسی 1/11/1333 1/11/1333

 

42 
علت تأخیر ازدواج در میان جوانان؛ بررسی 

 موردی جوانان دختر و پسر شهر قم

 فاطمه محسنی

 ریحانه یزدی
 * کارشناسی 1/11/1333 1/11/1333

 

43 

های تصويری اينترنت و  ر رسانهبررسی تأثی

ماهواره بر ايجاد رابطه با جنس مخالف در بین 

 ی شهر دلیجان ساله 15-21دختران 

زهره مهدی 

 زاده
 * کارشناسی 1/11/1333 1/11/1333

 

44 

های الكترونیكی بر پیشرفت بررسی تأثیر رسانه

آموزان؛ بررسی موردی  تحصیلی دانش

 بیدگل های شهرستان آران و دبیرستان

فاطمه ملک 

 پوریان بیدگلی
 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331

 

45 

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهكاری؛ بررسی 

ی شهر  آموزان مقطع متوسطه موردی دانش

 کاشان

زهرا زارع 

 معتمدی
 * کارشناسی 31/3/1333 1/11/1333

 

46 

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تأخیر سن 

ی موردی: دانشجويان  نمونهازدواج جوانان؛ 

دانشگاه دولتی کاشان و پیام نور کاشان و آران و 

 بیدگل

راضیه حجت 

 نیا
 * کارشناسی 31/3/1331 1/3/1331

 

47 
های  ی رويكردهای فمینیستی در فیلم نقد اشاعه

 سینمايی ايران

عبدالکریم ولی 

 زاده
 * کارشناسی 31/1/1333 1/3/1333

 
48 

بر موفقیت کمونیسم در عوامل اجتماعی مؤثر 

 کشور چین

 فهیمه 

 حسن جعفر

 معصومه محمدی

 * کارشناسی 31/3/1333 1/3/1333
 

49 

 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بحران هويت؛

 های آموزان دبیرستان بررسی موردی: دانش

 شهر آران و بیدگل

مرضیه سادات آزاده 

فهیمه سادات 

 کریمی

 زهره وشادی

 * ارشناسیک 31/3/1333 1/3/1333

 

51 

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای 

وندالیستی در بین نوجوانان؛ بررسی موردی: 

 های شهر کاشان آموزان دبیرستان دانش

 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331 اکرم دشتیان

 

51 
ی مورد؛ بررسی جوانان يندارید وضعیت

 نور کاشان یامو پ یدانشگاه دولت دانشجويان
 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331 ینی نیاالهه ام
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 «     5» های کارشناسی و کارشناسی ارشد نامه  . سرپرستی پايانذ
 

 نام دانشجو نامه عنوان پايان رديف
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 خاتمه
 مقطع

 مسئولیت

 نامه در پايان

ستاد 
ا

راهنما
ستاد  

ا

شاور
م

 

52 

ؤثر بر افزايش بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی م

گرايش به استفاده از لوازم آرايش؛ بررسی موردی:  

 زنان و دختران شهرهای نطنز و بادرود

 سمیرا خراسانی

 فاطمه فرهادی پور
 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331

 

53 

 بر دیکأت بای اجتماعی  هيسرما های بنیان بررسی

ی  : مطالعهیاجتماع مشارکت و اعتماد عنصر دو

  هر کاشانموردی ش

امیرحسین 

 مقامی
 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331

 

54 

بررسی میزان گرايش به همسان همسری و برخی از بررسی میزان گرايش به همسان همسری و برخی از 

عوامل مؤثر بر آن؛ بررسی موردی دانشجويان عوامل مؤثر بر آن؛ بررسی موردی دانشجويان 

 دانشگاه کاشاندانشگاه کاشان

 * کارشناسی 31/3/1333 1/11/1333 الهام شریفی

 

55 

های های   عوامل اجتماعی موثر بر استفاده از تلويزيونعوامل اجتماعی موثر بر استفاده از تلويزيون

ای در بین دانشجويان؛ بررسی موردی ای در بین دانشجويان؛ بررسی موردی   رهرهماهواماهوا

 دانشجويان دانشگاه پیام نور نطنزدانشجويان دانشگاه پیام نور نطنز

 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331 آزاده خدابخشی

 

56 

بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجويان؛ 

بررسی موردی دانشجويان دانشگاه پیام نور آران 

 و بیدگل

 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331 طاهره توانگری

 

57 
بررسی عوامل موثر بر طالق؛ بررسی موردی 

 زوجین شهر کاشان
 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331 افسانه اخوان

 

58 
ی بین خرافات گرايی و پايگاه بررسی رابطه

 اقتصادی و اجتماعی در کاشان
 فرشته فخار

 فاطمه خیامی پور
 * کارشناسی 31/3/1333 1/3/1333

 

59 

اجتماعی والدين بر  -صادی بررسی تأثیر پايگاه اقت

های اجتماعی فرزندان دختر مقطع کسب مهارت

 راهنمايی شهر کاشان

منیژه رمضانپور 

 مفرد
 * کارشناسی 31/3/1333 1/11/1333

 

61 

بررسی عوامل مؤثر بر شكاف نسلی در بین 

های دولتی دانشجويان شاغل به تحصیل دانشگاه

 ان و بیدگلکاشان،آزاد اسالمی کاشان و پیام نور آر

 نجمیه رجبی
 

 * کارشناسی 31/11/1331 1/11/1331

 

61 

ی گذراندن اوقات فراغت عوامل مؤثر بر نحوه

  بررسی موردی دانشجويان دانشگاهبررسی موردی دانشجويان دانشگاه؛ دانشجويان

 پیام نور نطنزپیام نور نطنز

مجید فاضلی 

 پور
 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331

 

 اعتیاد به اينترنت در بین دانشجوياناعتیاد به اينترنت در بین دانشجويان 62
فاطمه 

 صفدری
 * کارشناسی در حال انجام حال انجامدر 

 

63 
 دانش بین در همراه تلفن به اعتیاد بررسی

 شهر نطنز آموزان موردی دانش ی آموزان؛ مطالعه

 جالل

 عیوضیان

 

 * کارشناسی 31/3/1331 1/3/1331
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 «     6» های کارشناسی و کارشناسی ارشد نامه  . سرپرستی پايانذ
 

 ام دانشجون نامه عنوان پايان رديف
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 خاتمه
 مقطع

 مسئولیت

 نامه در پايان

ستاد 
ا

راهنما
ستاد  

ا

شاور
م

 

64 
بررسی تأثیر اشتغال زنان بر میزان رضايت از 

 زندگی؛ بررسی موردی زنان شاغل شهر کاشان 
 * کارشناسی 31/1/1331 1/3/1331 زهرا مهندس

 

65 
ش به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گراي

 جراحی زيبايی؛ بررسی موردی زنان شهر کاشان

نفیسه 

 ذوالفقاری
 * کارشناسی 31/1/1333 1/3/1331

 

66 

بررسی عوامل گرايش به مد در بین دانشجويان 

دختر دانشگاه پیام نور آران و بیدگل و 

 ی علوم انسانی کاشان دانشكده

اشرف السادات 

 شریفیان
 * کارشناسی 31/11/1331 1/11/1331

 

67 

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرايش به 

 :های اجتماعی مجازی؛ بررسی موردی شبكه

 دانشجويان دانشگاه کاشان

1/11/1333 محمد خلیلی  31/3/1331  * کارشناسی 

 

68 
های ارتباطی مدرن بر سبک های ارتباطی مدرن بر سبک   بررسی تأثیر رسانهبررسی تأثیر رسانه

 زندگی دينی در شهر کاشانزندگی دينی در شهر کاشان

فریده 

حسینیان 

 مقدم

1/11/1333  13/1/1333  * کارشناسی 

 

69 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر 

پايبندی بر پوشش زنان؛ بررسی موردی: زنان و پايبندی بر پوشش زنان؛ بررسی موردی: زنان و 

 دختران شهر اصفهاندختران شهر اصفهان

مرضیه مرضیه 

کربالیی کربالیی 

 محمدیمحمدی

1/11/1333  31/1/1333  * کارشناسی 

 

71 

فرهنگی موثر بر باال  -بررسی عوامل اجتماعی 

رفتن سن ازدواج جوانان؛ بررسی موردی: 

ان دانشگاه کاشاندانشجوي  

1/11/1333 فر مریم فرزین  31/1/1333  * کارشناسی 
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 نامه داوری پايان .ر
 

 نامه عنوان پايان رديف
 

 دانشگاه 
 زمان ارزيابی  نامه تاريخ انجام پايان

 پايان شروع داوری و نظارت

1 

ی  ی تطبیقی رابطه عهمطالی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان

 بین معماری و مصرف فرهنگی در دو بافت قديم و جديد شهر همدان

 )دانشجو: سیما خزائیان(

 13/1/1331 13/1/1331 1/3/1331 دانشگاه کاشان

2 

ی  بررسی میدانی گسترهی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان

)دانشجو:  عاصر ايرانداد و دهش و بند مال )وقف( در میان زرتشتیان م

 المی بادی(غزهرا 

 31/1/1333 31/1/1333 1/3/1331 دانشگاه کاشان

3 

بررسی نقش آگاهی ی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان

های  ها در برنامه های تربیتی در اسالم و میزان تحقق آن مربیان از روش

)دانشجو:  1391-92دبستانی شهر يزد در سال تحصیلی  درسی مراکز پیش

 نسرين بیات(

 11/3/1331 11/3/1331 1/3/1331 دانشگاه کاشان

4 

بررسی تحلیلی ی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان

ی هند در  های نوظهور معنوی؛ مورد شبه قاره شناسی جنبش معرفت
 )دانشجو: مرضیه کريمیان محمدآبادی(  قرن بسیتم

 13/1/1331 13/1/1331 1/3/1331 دانشگاه کاشان

5 

الهیات ی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان
 ها، مبانی، اعتقادات، اهداف و تحوالت فكری بخش: زمینه آزادی

 )دانشجو: مجتبی نماينده نیاسر(

 31/1/1331 31/1/1331 1/3/1331 دانشگاه کاشان

6 

ی  یر سرمايهتأثی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان
)دانشجو: زهرا آقا علیان  اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم

 دستجردی( 

 13/3/1331 13/3/1331 1/3/1331 دانشگاه کاشان

7 

بررسی سیر ی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان
)دانشجو: شناسی دين با محوريت نظرات پیتر برگر  تحوالت جامعه

 فائزه ايزدی(

 1/11/1331 1/11/1331 1/11/1333 کاشاندانشگاه 

8 

ی کارکردهای  مقايسهی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان

 های تفكر و انگیزش پیشرفت در دانشجويان با عملكرد باال و پايین سبک

 )دانشجو: زهره حمامی(

11/11/31 دانشگاه کاشان  13/11/31  13/11/31  

9 
بررسی و تحلیل باورها و اسی ارشد تحت عنوان: ی کارشن نامه داوری پايان

 )دانشجو: اعظم تیموری( ی اخیر های ارمنیان اصفهان در سده آيین
 1/3/1331 1/3/1331 1/3/1333 دانشگاه کاشان

11 
تأثیر جهانی شدن بر ی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان

 )دانشجو: گوهر سلمانی جلودار( هويت ملی
 31/1/1331 31/1/1331 1/3/1333 کاشان دانشگاه

11 
عوامل مؤثر بر هويت ی کارشناسی ارشد تحت عنوان:  نامه داوری پايان

 )دانشجو: فاطمه آهنگريان آرانی( بريكوالژ در بین زنان جوان شهر کاشان
 13/1/1331 13/1/1331 1/3/1333 دانشگاه کاشان

12 

سائل اجتماعی ايران تحت شناسی م ی دکترای جامعه نامه داوری پايان

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پايبندی به حقوق شهروندی در عنوان: 

 )دانشجو: مرتضی جعفرپور برزکی( شهر تهران

 1/11/1331 1/11/1331 دانشگاه کاشان
گواهی داوری 

 گرفته شود.

13 
ی کارشناسی ارشد تحت عنوان: سینمای آمريكا در  نامه داوری پايان

 گرايانه با فرهنگ و تاريخ ايران؛ بررسی موردی سینمای تقلیل مواجهه
 13/11/1333 11111111 11111111 دانشگاه کاشان
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 های ملی پژوهشی و همايش -. داوری مقاالت برای نشريات علمی ز

 عنوان مقاله رديف
 

 نشريه 
ی  مؤسسه

 مربوطه 

ی علمی  رتبه

 نشريه 
 زمان ارزيابی 

 داوری و نظارت

 مقاله 13؛ به تعداد پژوهشی - علمی ری مقاالت نشرياتداو 1
 - علمی نشريات

 - پژوهشی
 - علمی

 پژوهشی
1331-1333 

2 
؛ ی اجتماعیهمايش ملی توسعه داوری مقاالت ارسالی جهت

 مقاله  11به تعداد 

همايش مجموعه مقاالت 

 ی اجتماعیملی توسعه
دانشگاه 

 کاشان

همايش 

 ملی

 ماه فروردین

ماه  و اردیبهشت

1333 

3 
همايش ملی جايگاه علوم انسانی  داوری مقاالت ارسالی جهت

 مقاله 11؛ به تعداد در ايران

همايش  مجموعه مقاالت

ملی جايگاه علوم انسانی 

 در ايران

دانشگاه 

 کاشان

همايش 

 ملی
ماه  مهرماه و آبان

1331 

4 
 11؛ به تعداد همايش ملی اعتیاد داوری مقاالت ارسالی جهت

 مقاله

همايش  مجموعه مقاالت

 ملی اعتیاد
دانشگاه 

 کاشان

همايش 

 ملی
ماه و  فروردین

 1331ماه  اردیبهشت

5 
همايش ملی پدافند غیرعامل و  داوری مقاالت ارسالی جهت

 مقاله 13؛ به تعداد علوم انسانی

همايش  مجموعه مقاالت

ملی پدافند غیرعامل و 

 علوم انسانی

دانشگاه 

 کاشان

همايش 

 ملی
ماه و  فروردین

 1333ماه  اردیبهشت

6 
ی بینا،  همايش ملی جامعهاولین  داوری مقاالت ارسالی جهت

 مقاله  11؛ به تعداد شهروند نابینا

اولین  مجموعه مقاالت

ی بینا  همايش ملی جامعه

 شهروند نابینا

دانشگاه 

 کاشان

 

همايش 

 ملی

 

 1331ماه  آبان

 

7 
ی بینا،  جامعه همايش ملیدومین  داوری مقاالت ارسالی جهت

 مقاله  11؛ به تعداد شهروند نابینا

دومین  مجموعه مقاالت
ی  همايش ملی جامعه
 بینا شهروند نابینا

دانشگاه 

 کاشان

 

همايش 

 ملی

 

 1333ماه  آبان

 

8 
ی بینا،  همايش ملی جامعهدومین  داوری مقاالت ارسالی جهت

 مقاله  1؛ به تعداد شهروند نابینا

 سومین مجموعه مقاالت
ی  همايش ملی جامعه
 بینا شهروند نابینا

دانشگاه 

 کاشان

 

همايش 

 ملی

 

 1331شهریورماه 

 

 

 رديف

 

 ی علمی و لوح سپاس . کسب رتبهژ
 

1 

بررسی  )با عنوان سازمان ملی جوانان کارشناسی ارشد از سوی یلهرسا لیفأسوم کشوری در ت یاحراز رتبه
آموزان پسر سال سوم دبیرستان شهر ر ايران؛ بررسی موردی دانشی معاصشناختی بحران هويت در جامعه جامعه

به  استانداری همدانو  جوانان ملی سازماناز سوی اخذ لوح سپاس ) 1331 آذرماه در پژوهشی ههفت در( تهران

 مناسبت مذکور(.

2 

اينترنت، جهانی برای طرح  لوح زرین پژوهشو دریافت  های تجربی ابوريحاندومین جشنواره پژوهشی برگزیده

)ایسپا(، وابسته به جهاد  مرکز افكار سنجی دانشجويان ايراناز طرف  در ايران شدن و هويت فرهنگی جوانان

 .1331دانشگاهی در تیرماه 

 .1333کاشان در آذرماه  ی دانشگاه پژوهشگر نمونهبه عنوان  ی پژوهش هفتهی برگزیده 3

4 
استان  1394ی سال  ی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزيده ن جشنوارهيازدهمیی استانی در پژوهشگر برگزیده

 .1331ماه  در دی اصفهان

5 

اينترنت، جهانی شدن و هويت برای طرح پژوهشی  ی پژوهش فرهنگی سال چهاردهمین جشنوارهی  برگزیده

نر و ارتباطات، وابسته به ، برگزاری از طرف پژوهشگاه فرهنگ، هها ها و فرصت در ايران: چالش فرهنگی جوانان

 .1331وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در اسفندماه 
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 های اجرايی س. مسئولیت

 مسئولیتعنوان  رديف
 

 تاريخ ابالغ حكم

 

 ی مربوطه مؤسسه

 

 تاريخ شروع

 

 تاريخ پايان

1 
ی پرديس  مديريت گروه مطالعات فرهنگی دانشكده

 خواهران دانشگاه کاشان
11333/33  13/3/1333  13/3/1333  11/3/31  

2 
ی علوم انسانی  مديريت گروه علوم اجتماعی دانشكده

 دانشگاه کاشان
3131/31  13/1/1331  13/1/1331  3/3/1331  

3 
عضو ثابت کارگروه بررسی توانايی علمی علوم اجتماعی 

 دانشگاه کاشان
3313/31  11/1/1331  11/1/1331  3/3/1331  

 

 های مختلف،ی علوم اجتماعی دانشگاهها. دروس تدريس شده در گروهش

 تا کنون 1383-84سال اول، سال تحصیلی از نیم

 ی تحصیلی رشته مقطع دروس تدريس شده دانشگاه رديف
1  

 

 

 دانشگاه کاشان

  شناسیمبانی جامعه

 

 
 کارشناسی

 

 
 

 پژوهشگری علوم اجتماعی

 شناسیهای جامعهنظريه 1

 اعیتغییرات اجتم شناسیجامعه 3

 شناسی آموزش و پرورشجامعه 1

 شناسی ارتباط جمعیجامعه 3

 شناسی خانواده جامعه 1

 هاشناسی سازمانجامعه 3

 شناسی نظران جامعهبررسی آثار صاحب 3

 شناسی جهانی شدن جامعه 3

1  
 دانشگاه کاشان

  های فرهنگینظريه

کارشناسی 

 ارشد

 
 آشنايی با مطالعات فرهنگی  1 یمطالعات فرهنگ

 ارتباطات میان فرهنگی 3

 تغییرات فرهنگی 1

 شناسی مسائل اجتماعی ايران جامعه دکتری شناسی مذهبجامعه دانشگاه کاشان 

 پژوهشگری علوم اجتماعی کارشناسی شناسی آموزش و پرورشجامعه دانشگاه شهید بهشتی 1

 
 

 نشانی محل کار
 

 گروه علوم اجتماعی. -ی علوم انسانی دانشگاه کاشان دانشكده -بلوار قطب راوندی  6کیلومتر  - کاشان

 13133313311 لفنت

 13113131331 همراه

 babaiefardm@gmail.com پست الكترونیک

 21/9/1396: تاريخ تنظیم شده در
 

mailto:babaiefardm@gmail.com
mailto:babaiefardm@gmail.com

