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 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
دانشگاه محل اخذ 

 مدرک

کشور محل اخذ 

 مدرک

      لیسانس

لیسانس فوق       

     علوم اجتماعی دکتری

 اجتماعی و ورزشی  ،فرهنگی نام کمیته:

  سمت در کمیته:

  مدت زمان عضویت :

 
نام دانشگاه / 

 موسسه

 استخدامیوضعیت 

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

   *     * بوعلی سینا دانشگاه های دولتی

          کاربردی -دانشگاه جامع علمی

           دانشگاه آزاد

  سایر
 

        

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 

 

 سوابق تحصیلی 

 عضویت هئیت علمی در:

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 
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 پژوهشی های طرح لیست

 , -, ۴۹۳۱, نقدی سجادزاده،اسداله حسن, همدان شهر کبابیان محله بازافرینی یافته خاتمه پژوهشی طرح

 , -, ۴۹۳۱, نقدی سجادزاده،اسداله حسن, همدان شهر حاجی محله بازافرینی خاتمه پژوهشی طرح

 , -, ۴۹۳۱, نقدی سجادزاده،اسداله حسن, همدان شهر کلپا محله بازآفرینی یافته خاتمه پژوهشی طرح

 زلفی شیرنسبی،سجاد نیکو،مجید بهرامی نقدی،مهسا سجادزاده،اسداله حسن( ,کبابیان محله)همدان سنتی محالت بازآفرینی طرح

 , -, ۴۹۳۱, دالوند نیا،رضوان حمیدی جمشیدپور،مریم صفارزاده،عاطفه گل،فیروزه

 , -, ۴۹۳۱, جهانگیری شهابی،مریم ربیعی،صفورا نقدی،معصومه سجادزاده،اسداله حسن( ,کلپا محله)همدان سنتی محالت بازآفرینی طرح

 , -, ۴۹۳۹, جهانگیری شهابی،مریم ربیعی،صفورا نقدی،معصومه سجادزاده،اسداله حسن( ,حاجی محله)همدان سنتی محالت بازآفرینی طرح

 کتب

  -, ۵-۱۱-۴۲۹-۰۱۱-۳۷۹, ۴۹۳۱, سینا بوعلی دانشگاه, شهر و انسان کتاب, نقدی اسداله

 دانشکده( ,جدید گرایی محلی) شدن جهانی عصر در شهری مدیریت و توسعه سیاستهای, قاسمپور اسکندرلو،معصومه نقدی،فرحناز اسداله

 , -, ۱-۱۴۵-۴۰۳-۰۱۱-۳۷۹, ۴۹۹۳, فناوری و تحقیقات علوم وزارت - اقتصادی علوم

 , -, ۰-۴۴۲-۴۰۳-۰۱۱-۳۷۹, ۴۹۳۹, نورعلم, درستکار ثروتمندان-کارآفرینان, نقدی اسداله

 مقاالت

 -نقدی،صادق زارع زارع ،حاشیه نشینی به مثابه آپاندیست شهری)مورد مطالعه: جعفر آباد کرمانشاه( ،برنامه ریزی منطقه ای ،شماره اسداله 

 -، ۹۲تا  ۰۵،صفحات  ۴۹۳۴،

 -، ۴۵۰تا  ۴۱۵،صفحات  ۴۹۹۹، -اسداله نقدی ،سرمایه اجتماعی و معمای رشد و توسعه ،علوم اجتماعی ،شماره 

تا  ۲۴۹،صفحات  ۴۹۹۵، -حاشیه نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری )با تاکید بر شهر همدان( ،رفاه اجتماعی ،شماره اسداله نقدی ،

۲۹۹ ،- 

اسداله نقدی ،بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در بین جوانان شهر همدان ،پژوهش جوانان،فرهنگ و جامعه 

 -، ۲۷تا  ۴صفحات ، ۴۹۹۳، -شماره ،

 -اسداله نقدی ،روش های تربیتی )جامعه پذیری( پدران در خانواده های ایرانی از نگاه جوانان ،مطالعات توسععه اجتمعاعی ایعران ،شعماره     

 -، ۵۲تا  ۹۳،صفحات  ۴۹۳۴،

 -پژوهش زنان سعابق ( ،شعماره    اجتماعی مشارکت زنان در فعال ،زن در توسعه و سیاست ) -اسماعیل باللی،اسداله نقدی ،موانع فرهنگی

 -، ۴۰۹تا  ۴۱۷،صفحات  ۴۹۳۱،
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هعا ،فصعلنامه    چاره در همدان و برخی راه« مسائل شهری»و« زیست حاشیه ای»سیمای  -اسداله نقدی ،جهان چهارم ایرانی

 -، ۴۰۰تا  ۴۱۵،صفحات  ۴۹۹۳، -بررسی مسائل اجتماعی ایران ،شماره 

 -یدی برای توسعه و سالمت پایدار شهری ،مطالعات جامعه شناختی شهری ،شماره اسداله نقدی ،الگوی زیست حاشیه، تهد

 -، ۴۱۰تا  ۴۲۵،صفحات  ۴۹۳۱،

اسداله نقدی ،مسأله اجتماعی خاموش و نامرئی: کاهش شانس ازدواج برای دختران روستایی )با تأکید بر یافته هایی از نقاط 

 -، ۳۱تا  ۷۹صفحات ، ۴۹۳۲، -روستایی همدان( ،توسعه روستایی ،شماره 

اسداله نقدی،سارا دارابی ،دسترسی زنان به فضاهای شهری )مطالعۀ موردی: زنان شهر ایالم( ،زن در فرهنگ و هنر )پژوهش 

 -، ۱۷۱تا  ۱۰۴،صفحات  ۴۹۳۱، -زنان سابق( ،شماره 

شعهر همعدان ،توسععه اجتمعاعی     اسماعیل باللی،اسداله نقدی،ناهید بابایی ،تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در 

 -، ۲۰تا  ۷،صفحات  ۴۹۳۱، -،شماره 

کرمانشاه( ،مجله پژوهش در  -اسداله نقدی،صادق زارع ،حاشیه نشینی به مثابه آپاندیسیت شهری )مورد مطالعه: جعفرآباد

 -، ۹۴تا  ۰۵،صفحات  ۴۹۳۴، -نشخوار کنندگان ،شماره 

نیا،سعید عیسی زاده ،بررسی نقش سرمایه فرهنگی و اجتماعی در ورود  سلیمان پاک سرشت،اسداله نقدی،علی رضا طاهری

 -، ۴۰۹تا  ۴۱۴،صفحات  ۴۹۳۹، -به بخش اشتغال غیر رسمی ،مطالعات و تحقیقات اجنماعی در ایران ،شماره 

اعی اسداله نقدی ،دیدگاه های شهروندان همدانی درباره خصوصی سازی اتوبوسرانی شهری ،فصلنامه تخصصی علوم اجتمع 

 -، ۲۴۲تا  ۴۳۴،صفحات  ۴۹۹۳، -واحد شوشتر ،شماره  -دانشگاه ازاد اسالمی 

 -اسداله نقدی ،ارزیابی مشارکتی در مناطق حاشیه و روستاهای منتخب شهرستان بهار همعدان ،رفعاه اجتمعاعی ،شعماره     

 -، ۲۹۵تا  ۲۴۵،صفحات  ۴۹۹۳،

وستایی و عشایری ایعالم ،مطالععات توسععه اجتمعاعی ایعران      اسداله نقدی ،مطالعه وفاق اجتماعی عام در جوامع شهری، ر

 -، ۱تا  ۱،صفحات  ۴۹۹۳، -،شماره 

اسداله نقدی ،تاثیر ماهواره بر هویت فرهنگی در کردستان ایران؛ بررسی موردی دانشجویان کرد دانشعگاه هعای سعنندج    

 -، ۴۵۰تا  ۴۹۴،صفحات  ۴۹۹۳، -،مجله علوم پزشکی کرمان ،شماره 

 -، ۲۱۵تا  ۴۳۰،صفحات  ۴۹۹۳، -،شماره  -، -ی ،اسداله نقد

 ۴۹۳۲، -اسداله نقدی ،روش تربیتی پدران در خانواده های ایرانی از نگاه جوانان ،پژوهش های جامعه شناسی معاصر ،شماره 

 -، ۴۷۹تا  ۴۵۹،صفحات 

تعیین کننده هعای جامععه    اسماعیل باللی،فریبا محمدرضایی،اسداله نقدی ،بررسی رضایتمندی سکونتی در شهر همدان و

 -، ۱۷۵تا  ۱۵۵،صفحات صفحه  ۴۹۳۱، -شناختی آن ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،شماره 
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اسداله نقدی،روح اله سهرابی،پیمان پروری ،مطالعه رابطه هویت سازمانی و ابعاد سه گانه آن با بعدبینی سعازمانی کارکنعان    

 ۴۹۳۵، -زش و جوانان اسعتان قعزوین( ،معدیریت منعابع انسعانی در ورزش ،شعماره       )مطالعه ای در بین کارکنان ادارات ور

 -، ۴۵۱تا  ۴۹۷،صفحات 

اسداله نقدی،سلمان وحدت،حسن سجادزاده ،نقش سرمایه های اجتماعی در دلبستگی به مکان در محالت سنتی نمونعه ی  

 -، ۵۲تا  ۲۹،صفحات  ۴۹۳۵، -موردی: محالت شهر همدان ،مطالعات جامعه شناختی شهری ،شماره 

اسداله نقدی،سارا دارابی ،دسترسی زنان به فضاهای شهری مورد مطالعه زنان شهر ایالم ،زن در فرهنگ و هنر )پژوهش زنان 

 -، ۱۷۴تا  ۱۰۱تا  -،صفحات  ۴۹۳۹، -سابق( ،شماره 

براسعا  معدل راهبعردی    اسماعیل باللی،اسداله نقدی،نسیمه خسروی ،تحلیل و ارزیابی عملکرد شهر جدید ععالی شعهر   

SWOT  ۴۲۲ تا ۴۱۹ ،صفحات ۴۹۳۱، - ،شماره دهاقان واحد اسالمی آزاد دانشگاه –،مطالعات جامعه شناختی شهری ،- 

اسداله نقدی،سعیده گودرزی،محمد جواد محمد جواد زاهدی،علی ربیعی ،تبیین برهم کنش سطوح خرد و کالن امنیعت در  

 -، ۲۱۷تا  ۲۴۳،صفحات  ۴۹۳۱، -ر ایران ،شماره کشور ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی د

پژوهشعی   -اسداله نقدی،صادق زارع ،بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر باروری زنان حاشیه نشین ،فصلنامه علمی

 -، ۵۱تا  ۹۴،صفحات  ۴۹۳۲، -زن و جامعه ،شماره 

امل مرتبط با آن ،مطالعات جامعه شناختی جوانان اسداله نقدی،موسی طیبی نیا ،بررسی مشارکت سیاسی دانش آموزان و عو

 -، ۹۱تا  ۵۷،صفحات  ۴۹۳۴، -،شماره 

اسداله نقدی،محمد جواد حصاری ،علل توسعه نیافتگی ایران )براسا  تحلیل محتوا آثعار منتشعر شعده در ایعن زمینعه(      

 -، -ت ،صفحا ۴۹۳۲، -دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،شماره  -،مطالعات جامعه شناختی ایران

شیدا حقیریان،محمدسعید ایزدی،مهرداد کریمی مشاور،اسداله نقدی ،رویکردی نو در بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی 

 -، ۰۹تا  ۵۹،صفحات  ۴۹۳۵، -)نمونه موردی: ساوه( ،هفت حصار ،شماره 

ت سعازمانی کارکنعان )معورد    روح اله سهرابی،اسداله نقدی،پیمان پروری ،پژوهشی در تعامل بین اعتماد سازمانی و سعکو 

 -مطالعه: کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا( ،فرهنگ در دانشگاه اسعالمی ) دانشعگاه اسعالمی سعابق(     

 ۴۰۱تعا   ۴۹۵،صفحات  ۴۹۳۵، -پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ،شماره 

،- 

ی محمد قدسی،اسداله نقدی ،تصور ذهنی و تجربۀ عینی زنان از امنیت )مورد مطالعه: زنان شعاغل در  محبوبه رویین تن،عل

 -، ۹۱۰تا  ۲۹۵،صفحات  ۴۹۳۰، -بخش غیررسمی در شهر همدان ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،شماره 

 

 همایش ها
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ی شهری در شهر جدیعد عالیشعهر ,همعایش ملعی     اسداله نقدی،اسماعیل باللی،نسیمه خسروی ,ارزیابی سرزندگی فضاها

 ,ایران , ۴۹۳۹/۴۱/۱۹شهرهای خالق و توسعه پایدار ,

اسداله نقدی ,تعارض فرهنگ آرمانی و فرهنگ موجود ایرانیان: بازدارندگی توسعه در ایران ,دومین همایش کنکعاش هعای   

 ,ایران , ۴۹۳۲/۱۲/۲۵مفهومی و نظری درباره جامعه ایران ,

،راهله جعفری،زهرا زمانی ,سفیر فرهنگی خوابگاه ,اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمعین  اسداله نقدی

 ,ایران , ۴۹۳۴/۴۲/۴۷,

اسداله نقدی،صادق زارع ,فرسایش سرمایه اجتماعی و مدیریت بحران در مناطق حاشیه نشین مورد مطالعه زنعان حاشعیه   

ی مدیریت بحران )نقش فناوری های نوین در کاهش آسیب پذیری ناشی از نشین شهرک سعدی شیراز ,دومین کنفرانس مل

 ,ایران , ۴۹۳۴/۱۹/۹۱حوادث غیر مترقبه( ,

اسداله نقدی،اسیه نعمتی،سعید عیسی زاده ,کشاورزی شهری به عنوان فرصتی کارآفرینانه:فرصتها و چالشعهای در آن در  

 ,ایران , ۴۹۳۱/۱۵/۲۳و نوآوری , ایران ,اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ،خالقیت

اسداله نقدی،اسماعیل باللی،فریبا محمدرضایی ,مسکن: نیا زها ، چالش هعا و کمبودهعا )معورد مطالععه : مسعائل مسعاکن       

 ,ایران , ۴۹۳۹/۱۳/۲۵آپارتمانی در شهر همدان( ,اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار ,

 

 

 

 

 (۳۷و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان)اسفند مرکز مطالعاتروابط عمومی 


