
 

 

 
 
  : اطالعات شخصی -1

   نرگس نیکخواه قمصري :نام و نام خانوادگی
    20/6/1355 :تاریخ تولد
  کاشان: محل تولّد

  علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان عضو هیأت علمی گروه
         Email: n_nikkhah_gh@kashanu.ac.ir  

   
  :سوابق تحصیلی -2     

علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی پژوهشکده امام کارشناسی :کارشناسی
  جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و انقالب اسالمی، دکتري) ره(خمینی 
                                                                             تحول نگرش نسبت به زن و تاثیر آن در انقالب اسالمی: پایان نامه کارشناسی ارشد  عنوان

      دکتر رهنورد :استاد راهنما
  تحول گفتمان جنسیت در ایران پس از انقالب: عنوان رساله دکتري

  محمد ساالر کسراییدکتر : استاد راهنما
  : سوابق آموزشی -3

    تا کنون 1385تدریس در دانشگاه کاشان از سال 
  :پژوهشیسوابق  -4
   ):کتب منتشره (تالیفات. 4- 1

                                                                           )1385تالیف، کاندیداي کتاب سال (تحول نگرش نسبت به زن و تاثیر آن در انقالب اسالمی 
    )مبا همکاري دکتر محسن نیازي و الهام شفایی مقد( جامعه پذیري جنسیت 

  :مقاالت منتشر شده. 2-4
  :مجالت علمی پژوهشی

   1389پاییز . الب اسالمی ایران فصل نامه علمی پژوهشی متینقدر انبه مشارکت زنان  جنسیت و انقالب؛ نگاهی متفاوت
 دبیرخانه شوراي. توسعه سیاسی از نگاه علی عبدالرازق با همکاري مینا هاللی ستوده: از الغاي خالفت تا دولت عقل

  1390پاییز .تشخیص مصلحت نظام



 

 

  ...)داخلی ، ارتباط با صنعت و ( عناوین طرح هاي پژوهشی . 3-4
  مصلحت نظام تشخیص توسعه سیاسی از نگاه متفکران معاصر، دبیر خانه شورايهمکاري در طرح  
  :مقاالت ارائه شده در مجامع علمی - 5  

  :همایشهاي داخلی
جهانی شدن و توسعه اجتماعی؛ کاهش یا افزایش فقر با همکاري مینا هاللی ستوده، همایش توسعه اجتماعی دانشگاه کاشان  

1388  
  الب اسالمی ایران با همکاري دکتر محمدساالر کسرایی و مژگان دستوري؛ قنیسم در انیدرآمدي برگفتمان فم 

   1388، اسفند للی زنانواکاوي پیامدهاي فمنیسم در دومین همایش بین الم
  : تدوین اطالعات و آمار آموزشی و پژوهشی برنامه ریزي و راه اندازي رشته هاي آموزشی، کارگاههاي آموزشی،-9

  1389ویژه نابینایان سراسر کشور سال . هنري نگاه_دبیر همایش سراسري فرهنگی
  :عناوین دروس تدریس شده -10

  :دانشگاه
  سیکارشنا:الف

؛ مبانی تاریخ 2انقالب، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، مفاهیم اساسی جامعه شناسی جامعه شناسی 
اجتماعی ایران، انسان در اسالم و سایر مکاتب، نهضت هاي اسالمی در صد ساله اخیر، تاریخ تفکر اجتماعی درا سالم، زبان 

   ، اصول علم سیاست،2و 1تخصصی 
    :کارشناسی ارشد: ب
  دیگر سوابق و افتخارات علمی -11
  


