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 و اجرایي پژوهشي ،آموزشي بقواس

 

 

  فردی مشخصات

 پایه مرتبه علمی رشته محل فعالیت تولد تاریخ خانوادگی نام نام

 10 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه کاشان علوم انسانی دانشکده 1357 گنجی محمد

 فکس پست الکترونیکی کار محلتلفن 

03155913737 m.ganji@kashanu.ac.ir 03155913737 

   تحصیلی سوابق

 رتبهو معدل  مدرک اخذ کشور شهر دانشگاه نام تحصیلی رشته تحصیلی مدرک

 رتبه اول 62/17 1380 ایران یزد دانشگاه یزد علوم اجتماعی)تعاون( کارشناسی 

 رتبه اول 22/18 1383 ران ای اصفهان دانشگاه اصفهان جامعه شناسی کارشناسی ارشد

 رتبه اول 35/19 1387 ایران  اصفهان دانشگاه اصفهان  )بررسی مسائل اجتماعی ایران ( جامعه شناسی دکتری

 تبیین وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان  : لیسانس فوق نامه پایان عنوان 

 سرپرستان خانوار درشهر اصفهانتبیین جامعه شناختی احساس شادمانی   : دکتری رساله عنوان

 علمیشرکت در کارگاههای 

 ردیف
 تاریخ نام کارگاه

 10/86/ 11 دانشگاه اصفهان spssشرکت در کارگاه آموزش مقدماتی وپیشرفته  1

 14/5/87 شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار لیزرل دانشگاه اصفهان 2

 20/10/89و  19/10/89 نشگاه کاشاندا spssشرکت درکارگاه پیشرفته  3

 93/ 28/10و27 10/89/ 28و 27و 26 دانشگاه کاشان Amosشرکت در کارگاه تخصصی نرم افزار  4

 93/ 10/  29 دانشگاه کاشان Plsشرکت در کارگاه تخصصی نرم افزار 5

 93/ 12/  24و23 )تحلیل محتوا(دانشگاه کاشان  Cemشرکت در کارگاه تخصصی نرم افزار 6

 93/ 2/ 18 شرکت درکارگاه آموزشی فناوری دانشگاه کاشان 7

 90/ 19/8 شرکت در کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه کاشان 8

 12/11/90 شرکت درکارگاه آموزشی بازنگری در شیوه های آموزش دانشگاه کاشان 9

 30/3/90 جستجوی منابع علمی دانشگاه کاشان شرکت در اولین کارگاه آموزشی روش  های پیشرفته 10

 8/7/89و   7/7/89 ارگاه روشهای نوین تدریس وکسب مهارت در دانشگاه کاشانشرکت در ک 11

  علمی های انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام

 1387 ایران  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات   
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 سوابق تدریس

 ترم آخر -ترم شروع   تحصیلی مقطع تعداد واحد دانشگاهنام  ردیف

 1387 -1385 کارشناسی 4 دانشگاه اصفهان  1

 تاکنون  -1387 دکتری -کارشناسی ارشد -کارشناسی واحد  10هر ترم  دانشگاه کاشان  2

  پژوهش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 روش تحقیق کمی نظریروش تحقیق 

 سی اجتماعیروان شنا کاربردکامپیوتر

 جامعه شناسی خانواده مسائل اجتماعی ایران

 عضویت در شوراهای و اجرای فعالیت های

 

 ردیف
 سازمانی پست

 تاریخ
 دانشگاه یا موسسه نام

 خاتمه شروع

 دانشگاه کاشان 1391 1389 مدیر انتشارات دانشگاه کاشان 1

 دانشگاه کاشان 1393 1391 معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان 2

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 1393 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان  رییس 4

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 1391 کاشانعضو شورای دانشگاه  5

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 1391 دانشگاه کاشانعضوشورای انتشارات  6

 دانشگاه کاشان 1393 1391 ه علوم انسانی دانشگاه کاشانارتقا وترفیع دانشکدمنتخب دبیر کمیته  7

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 1393 ارتقا وترفیع دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشانمنتخب کمیته  رییس 8

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 1391 عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه علوم انسانی دانشگاه کاشان 9

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 1393 ی فرهنگی دانشکده علوم انسانیرییس شوراعضو و  10

 دانشگاه کاشان 1393 1391 عضو شورای انفورماتیک دانشگاه کاشان 11

 دانشگاه کاشان 1393 1391 عضوشورای پژوهشی دانشگاه کاشان 12

 دانشگاه کاشان 1392 1390 عضوکارگروه فرهنگی استادان دانشگاه کاشان 13

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 1394 کارگروه مدیریت دانشگاه کاشانعضو  14

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 1394 کارآفرینی دانشگاه کاشان کمیتهعضو 15

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 1389 عضوکارگروه بررسی توانایی های علمی علوم اجتماعی دانشگاه کاشان 16

 دانشگاه کاشان - 1392 کاشان عضو کمیته اخالق حرفه ای دانشگاه 17

 دانشگاه کاشان 1393 1392 عضو هیئت مدیره بنیاد کتاب مطهردانشگاه کاشان 18

 دانشگاه کاشان 1393 1392 عضو هیت مدیره بنیاد نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان 19

 دانشگاه کاشان 1393 1392 عضو شورای نظارت بر دانشگاههای منطقه کاشان 20

 دانشگاه کاشان 1391 1390 روه تخصصی فرهنگی ودانشجویی دانشگاه کاشانعضوکارگ 21

 دانشگاه کاشان 1393 1392 استاد مشاور فرهنگی دانشکده علوم انسانی 22
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  تقدیرات 

 کشور کننده اهدا موسسه یا سازمان عنوان

 ایران دانشگاه کاشان 88 -89استاد نمونه آموزشی در سال تحصیلی 

 ایران دانشگاه کاشان 93-92آموزشی در سال تحصیلی  استاد نمونه

 ایران شهرداری اصفهان انتخاب پایان نامه دکتری به عنوان پایان نامه نمونه دردومین جشنواره آثارپژوهشی شهرداری اصفهان

 ایران دانشگاه یزد (62/17رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه یزد)معدل کسب 

 ایران دانشگاه اصفهان (22/18اسی ارشد دانشگاه اصفهان)معدلرتبه اول دوره کارشنکسب 

 ایران دانشگاه اصفهان (35/19رتبه اول دوره دکتری دانشگاه اصفهان)معدلکسب 

 
 داخلی   کنفرانسهای و سمینارها به شده ارائه مقاالت

 یفدر
 عنوان

 

 نام نویسندگان
 کنفرانس محل

زمان 

 برگزاری

 1387 دانشگاه اصفهان محمد گنجی انش آموزان شاهدوایثارگر استان اصفهانتبیین وضعیت دینداری د  1

 1389 دانشگاه کاشان فاطمه نوریان –محمد گنجی  نقبی بر رابطه سرمایه فرهنگی وتوسعه اجتماعی در استان لرستان  2

 1388 دانشگاه کاشان محمد گنجی شادی وتوسعه  3

 1391 دانشگاه کاشان احسان الماسی-حمدگنجیم تبیین وضعیت نیکوکاری درشهرکاشان  4

 1391 دانشگاه کاشان اسما عسگری -محسن نیازی -محمدگنجی  تاثیر پایبندی مردم به ارزشهابرمشارکت پاسخگویان درامور خیریه  5

 1393 مرودشت محمد گنجی -علی یزد خواستی -سمیه بیدبرگ نیا  تحلیل سرمایه اجتماعی و جایگاه آن در برنامه های درسی  6

 1393 مرودشت محمد گنجی -علی یزد خواستی -سمیه بیدبرگ نیا  تحلیل  هوش فرهنگی و جایگاه آن در برنامه های درسی  7

 1394 دانشگاه کاشان امین حیدریان -زهره آریایی  -محمد گنجی  بررسی کیفیت زتدگی نابینایان در شهر کاشان  8

 
 خاتمه یافته پژوهشیهای  رحط

 کننده حمایت موسسه نقش  عنوان یفرد

 دانشگاه کاشان مجری ارزیابی عملکرد فرهنگی دانشگاه کاشان 1

 بهزیستی کاشان مجری درشهر کاشان جامعه نابینایان وکم بینایان ومشکالت آموزشی آنها 2

 ان وبیدگلبهزیستی کاشان وآر مجری بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی معلوالن شهر کاشان وآران وبیدگل 3

 دانشگاه کاشان مجری دردانشگاه کاشان بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از دوره مهارت های دانشجویی 4

 بنیادشهید اصفهان مجری سنجش ومقایسه دینداری دانشجویان ودانش آموزان ایثارگراستان اصفهان 5

 آموزش وپرورش استان مرکزی مجری ستانداردهای ملّیبررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس استان مرکزی وانطباق آن با ا 6

 آموزش وپرورش استان مرکزی مجری تبیین وضعیت افت تحصیلی دردانش آموزان دبیرستان های استان مرکزی 7

 آموزش وپرورش استان مرکزی مجری بررسی مصادیق بی انضباطی دانش آموزان دراستان مرکزی 8

 دانشگاه  کاشان مجری بررسی عوامل موثر برمشارکت فرهنگی دانشجویان واستادان در دانشگاه کاشان 9

 دانشگاه کاشان همکار دردانشگاه کاشان بررسی عوامل موثر برگرایش دانشجویان به نماز جماعت 10

 ن اصفهاننیروی انتظامی استا همکار 1386تبیین وضعیت قمه زنی درشهرستان خمینی شهردرسال  11

 شهرداری تهران همکار  تهرانشهراجتماعی مسافران مترو  –نیازسنجی فرهنگی  12

 دانشگاه کاشان همکار هوش معنوی و شادکامی با مشارکت فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه کاشانرابطه  13

 دانشگاه کاشان همکار ینقش اعضای هیات علمی درموفقیت دانشگاه دردستیابی به آرمان های جمهوری اسالم 14

 دانشگاه کاشان  همکار ......بررسی نقش عوامل مؤثر در درونی شدن اخالق علم در میان دانشجویان  15
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 ترویجی -پژوهشی و علمی  –علمی معتبر مجالت فصلنامه ها و در شده چاپ مقاالت

 سال انتشار رتبه نشریه  نشریه نام نام نویسندگان عنوان ردیف

 92بهار  پژوهشی-علمی  تعلیم وتربیت محمد گنجی مصادیق بی انضباطی دانش آموزان دراستان مرکزی تبیین  1

 91پاییز  پژوهشی-علمی  خانواده وپژوهش محمدگنجی رهیافتی نظری وتجربی برافت تحصیلی 2

 90تابستان  پژوهشی-علمی  سی کاربردیجامعه شنا مینا ستوده –محمد گنجی  رابطه گونه های دینداری وسرمایه اجتماعی درشهرکاشان 3

4 
 هویت شهروندی دربافت قدیم وجدید شهر کاشان

 -محسن نیازی –محمدگنجی 

 فاطمه برزگر
 مطالعات شهری

 پژوهشی-علمی 
 92بهار 

 91بهار پژوهشی-علمی  مطالعات فرهنگی وارتباطات جواد سامانی -محمد گنجی فرهنگ مشارکت ورضایت زناشویی دربین زنان 5

6 
 ای در انزواطلبی وپرخاشگریهای رایانهنقش اعتیاد به بازی

الهام شفاهی  –محمد گنجی 

 مقدم
 خانواده وپژوهش

 پژوهشی-علمی 
 91بهار

 88زمستان  پژوهشی-علمی  جامعه شناسی کاربردی علی هاشمیانفر –محمد گنجی  بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس استان مرکزی 7

 91تابستان  پژوهشی-علمی  مطالعات فرهنگی وارتباطات احسان الماسی –محمد گنجی  یفیت فرهنگی واجتماعی زندگی شهروندانمطالعه وضعیت ک 8

9 
 رابطه هویت دینی وسرمایه اجتماعی درشهرستان کاشان

زهرا نعمت  –محمد گنجی 

 الهی
 جامعه شناسی کاربردی

 پژوهشی-علمی 
 89زمستان 

10 
 ه قمه زنی شهروندان خمینی شهررهیافتی فرهنگی برپدید

علی هاشمیان  –رسول ربانی 

 محمد گنجی –فر 
 تحقیقات فرهنگی

 پژوهشی-علمی 
 89پاییز

بررسی عوامل موثر برهویت بریکوالژ دربین جوانان شهر  11

 اصفهان

محمد گنجی  -علی هاشمیانفر

 زهرا چینی –
 مطالعات فرهنگی وارتباطات

 پژوهشی-علمی 
 90تابستان 

ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی دانشگاه  12

 کاشان

 -محمد گنجی  -علی امینی

 علی یزدخواستی
 آموزش مهندسی ایران

 پژوهشی-علمی 
 91پاییز

13 
 تبیین نگرش مردم ایران به بخش تعاون وشرکت های تعاونی

محمد گنجی  –محسن نیازی 

 کنانمحمد کار –
 برنامه ریزی ورفاه اجتماعی

 پژوهشی-ی علم
 91زمستان 

 88بهار پژوهشی-علمی  جامعه شناسی کاربردی محمد گنجی –علی هاشمیانفر  تحلیلی برفرهنگ شهروندی درشهر اصفهان 14

15 
 جنسیت ومصرف کاالهای فرهنگی

محمد گنجی  –وحید قاسمی 

 رزگار مراد وبسی –
 مطالعات زنان

 پژوهشی-علمی 
 92بهار 

16 
 .…طرحواره جنسیتی رش به نگبررسی عوامل مؤثربر

محمد گنجی  –محسن نیازی 

 الهام شفاهی مقدم –
 زن درفرهنگ وهنر

 پژوهشی-علمی 
 93تایستان 

17 
 تبیین نقش عوامل سازمانی در افت تحصیلی

 -میثم نوابی -محسن کوهی

 محسن صفوی –محمد گنجی 
 مدیریت فرهنگ سازمانی

 پژوهشی-علمی 
 92پاییز 

18 
 فرهنگ وشادی

 -علی ربانی -ربانی رسول

  محمد گنجی -عابدیمحمد 
 مطالعات فرهنگی ارتباطات

 پژوهشی-علمی 
 87زمستان 

رویکردی جامعه شناختی به احساس شادمانی سرپرستان  19

 خانوار

 -رسول ربانی –علی ربانی 

 محمد گنجی
 مسائل اجتماعی ایران

 پژوهشی-علمی 
 90تابستان 

عی دربین دانشجویان دانشگاه رابطه دینداری وسرمایه اجتما 20

 اصفهان
 محمد گنجی –علی ربانی 

 فصلنامه علوم اجتماعی
 پژوهشی-علمی 

 87زمستان 

 92پاییز  پژوهشی-علمی  مطالعات فرهنگی ارتباطات فرزاد عباسی -محمد گنجی تاثیرجهانی شدن فرهنگ برهویت اجتماعی جوانان 21

دربین شهروندان  نیاز سنجی فرهنگی واولویت بندی الگویی 22

 کاشانی

 محمد گنجی -محسن نیازی
 توسعه اجتماعی وفرهنگی

 پژوهشی-علمی 
 92تابستان 
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 93پاییز پژوهشی-علمی  راهبرد فرهنگ امین حیدریان -محمد گنجی سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ  23

24 
 بررسی تاثیر اینترنت بر هویت چند فرهنگی دانشجویان

محمد  -اسداله بابایی فرد

 امین حیدریان -گنجی
 توسعه اجتماعی وفرهنگی

 پژوهشی-علمی 
 93بهار

25 
 فرهنگی –دین،سرمایه اجتماعی وتوسعه اجتماعی 

 –محمد گنجی  -محمود کتابی

 یعقوب احمدی
 مجله ادبیات دانشگاه اصفهان

 پژوهشی-علمی 
 1383، 2شماره 

رهیافت های محرومیت مطلق وگزینش عقالنی درجامعه  26

 اسی دینشن

 محمد گنجی –علی ربانی 
 جامعه شناسی کاربردی

 پژوهشی-علمی 
 1386, 4شماره 

 1381، 30شماره  پژوهشی-علمی  مجله ادبیات دانشگاه اصفهان محمد گنجی –رسول ربانی  اندیشه دینی از منظر ابن خلدون 27

تحلیلی برفرهنگ شهروندی با تاکید بر آموزش های  28

 فرهنگی

 -محسن نیازی -محمد گنجی

 اسماعسگری

مطالعات جامعه شناسی 

 شهری

 پژوهشی-علمی 
 93پاییز

محمد  -شراره مهدی زاده رابطه بین شادی وسرمایه اجتماعی دربین جوانان  29

 فاطمه زارع -گنجی

مطالعات راهبردی ورزش و 

 جوانان

 پژوهشی-علمی 
 93زمستان 

 فاطمه زارع –محمد گنجی  تماعیرابطه استفاده از رسانه های جمعی و سرمایه اج 30
 جامعه شناسی کاربردی

 -علمی  

 پژوهشی
 94زمستان 

بررسی تاثیر فناوری های نوین ارتباطی بر از هم  31

 گیسختگی خانوادگی درشهر کرد  

محسن نیازی  –محمد گنجی 

 علیرضا ملک پور –

مطالعات و تحقیقات 

 اجتماعی درایران

 پژوهشی -علمی 
 94بهار 

سرمایه اجتماعی وفرهنگی درمیزان  احساس نقش  32
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