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 عنوان
 موسسه یا سازمان

 کننده اهدا
 کشور

 ایران دانشگاه کاشان 99 -98استاد نمونه آموزشی در سال تحصیلی 

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

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

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

 ایران دانشگاه یزد (99/79رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه یزد)معدل کسب 

 ایران اصفهاندانشگاه  (99/79کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان)معدل

 ایران دانشگاه اصفهان (93/78کسب رتبه اول دوره دکتری دانشگاه اصفهان)معدل

 ایران  شورای شهر کاشان کاشان در حوزه مدیریت شهریپژوهشگر برگزیده شهر 

 

 

 

 

  روش تحقیق کمی، روش تحقیق کیفی، روش تحقیق تلفیقی 

  بررسی مسائل اجتماعی ایران 

  (جامعه شناسی شادی)جامعه شناسی احساسات  

 جامعه شناسی پزشکی 

 جامعه شناسی شهری 

 روان شناسی اجتماعی 

 

 افتخارات

 های تحقیقاتی مورد عالقهزمینه
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 کننده حمایت موسسه نقش  عنوان ردیف

 دانشگاه کاشان مجری ارزیابی عملکرد فرهنگی دانشگاه کاشان 7

 بهزیستی کاشان مجری درشهر کاشان جامعه نابینایان وکم بینایان ومشکالت آموزشی آنها 9

 بهزیستی کاشان وآران وبیدگل مجری بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی معلوالن شهر کاشان وآران وبیدگل 9

 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 3

 آموزش وپرورش استان مرکزی مجری بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس استان مرکزی وانطباق آن با استانداردهای ملّی 9

 آموزش وپرورش استان مرکزی مجری دبیرستان های استان مرکزیتبیین وضعیت افت تحصیلی دردانش آموزان  9

 آموزش وپرورش استان مرکزی مجری بررسی مصادیق بی انضباطی دانش آموزان دراستان مرکزی 9

 دانشگاه  کاشان مجری بررسی عوامل موثر برمشارکت فرهنگی دانشجویان واستادان در دانشگاه کاشان 8

 دانشگاه کاشان  مجری ارزیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشکده های علوم انسانی و زبان های خارجی  71

 شهرداری کاشان –دانشگاه کاشان  مجری بررسی وضعیت نشاط اجتماعی درمناطق پنج گانه شهری کاشان  77

 شهرداری کاشان –دانشگاه کاشان  مجری بررسی وضعیت کیفیت زندگی درمناطق پنج گانه شهری کاشان  79

 دانشگاه کاشان  مجری بررسی نقاط ضعف وقوت فرم های ارزشیابی استادان در دانشگاه کاشان ...... 79

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و... مجری بررسی نقش انجمن های علمی دانشجویی در ارتقای سرمایه فرهنگی و اجتماعی .... 74

 دانشگاه کاشان همکار دردانشگاه کاشان برگرایش دانشجویان به نماز جماعتبررسی عوامل موثر  73

 نیروی انتظامی استان اصفهان همکار 7999تبیین وضعیت قمه زنی درشهرستان خمینی شهردرسال  79

 شهرداری تهران همکار  تهرانشهراجتماعی مسافران مترو  –نیازسنجی فرهنگی  79

 دانشگاه کاشان همکار شادکامی با مشارکت فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه کاشانهوش معنوی و رابطه  79

 دانشگاه کاشان همکار نقش اعضای هیات علمی درموفقیت دانشگاه دردستیابی به آرمان های جمهوری اسالمی 78

 دانشگاه کاشان  همکار ......بررسی نقش عوامل مؤثر در درونی شدن اخالق علم در میان دانشجویان  91
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 یفدر
 عنوان

 

 نام نویسندگان
 کنفرانس محل

زمان 

 برگزاری

 7999 دانشگاه اصفهان محمد گنجی تبیین وضعیت دینداری دانش آموزان شاهدوایثارگر استان اصفهان  7

 7998 دانشگاه کاشان فاطمه نوریان –محمد گنجی  رستاندر استان ل نقبی بر رابطه سرمایه فرهنگی وتوسعه اجتماعی  9

 7999 دانشگاه کاشان محمد گنجی شادی وتوسعه  9

 7987 دانشگاه کاشان احسان الماسی-محمدگنجی تبیین وضعیت نیکوکاری درشهرکاشان  4

 7987 دانشگاه کاشان اسما عسگری -نیازیمحسن  -محمدگنجی  میزان پایبندی مردم به ارزشهای  عام المنفعه و  خیریه   3

9 
 تحلیل سرمایه اجتماعی و جایگاه آن در برنامه های درسی 

مد مح -علی یزد خواستی -سمیه بیدبرگ نیا 

 گنجی

 مرودشت
7989 

9 
 تحلیل  هوش فرهنگی و جایگاه آن در برنامه های درسی 

مد مح -علی یزد خواستی -سمیه بیدبرگ نیا 

 گنجی

 مرودشت
7989 

 7984 دانشگاه کاشان امین حیدریان -زهره آریایی  -محمد گنجی  بررسی کیفیت زتدگی نابینایان در شهر کاشان  9

8 
 رابطه دینداری و سبک زندگی دربین مردان شهر زاهدان 

دانشگاه شهید  مینا کریمیان  –محمد گنجی 

 بهشتی
7983 

71 
 بررسی رابطه متقابل سواد و سالمت اجتماعی زنان 

انجمن افق نوین  محمد شمسی -ماشاله حسینی –محمد گنجی 

 علم و فناوری
7989 
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5 

 

 

 

 سال انتشار رتبه نشریه  نشریه نام نام نویسندگان عنوان ردیف

انضباطی دانش آموزان تبیین  مصادیق بی  7

 دراستان مرکزی

 محمد گنجی
 تعلیم وتربیت

 پژوهشی-علمی 
 89بهار 

 87پاییز  پژوهشی-علمی  خانواده وپژوهش محمدگنجی رهیافتی نظری وتجربی برافت تحصیلی 9

رابطه گونه های دینداری وسرمایه اجتماعی  9

 درشهرکاشان

 مینا ستوده –محمد گنجی 
 جامعه شناسی کاربردی

 پژوهشی-علمی 
 81تابستان 

هویت شهروندی دربافت قدیم وجدید شهر  4

 کاشان

محسن  –محمدگنجی 

 فاطمه برزگر -نیازی
 مطالعات شهری

 پژوهشی-علمی 
 89بهار 

3 
 فرهنگ مشارکت ورضایت زناشویی دربین زنان

مطالعات فرهنگی  جواد سامانی -محمد گنجی

 وارتباطات

 پژوهشی-علمی 
 87بهار

ای در انزواطلبی های رایانهاعتیاد به بازینقش  9

 وپرخاشگری

الهام شفاهی  –محمد گنجی 

 مقدم
 خانواده وپژوهش

 پژوهشی-علمی 
 87بهار

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس استان  9

 مرکزی

علی  –محمد گنجی 

 هاشمیانفر
 جامعه شناسی کاربردی

 پژوهشی-علمی 
 99زمستان 

فرهنگی واجتماعی مطالعه وضعیت کیفیت  9

 زندگی شهروندان

احسان  –محمد گنجی 

 الماسی

مطالعات فرهنگی 

 وارتباطات

 پژوهشی-علمی 
 87تابستان 

رابطه هویت دینی وسرمایه اجتماعی درشهرستان  8

 کاشان

زهرا نعمت  –محمد گنجی 

 الهی
 جامعه شناسی کاربردی

 پژوهشی-علمی 
 98زمستان 

زنی شهروندان  رهیافتی فرهنگی برپدیده قمه 71

 خمینی شهر

علی هاشمیان  –رسول ربانی 

 محمد گنجی –فر 
 تحقیقات فرهنگی

 پژوهشی-علمی 
 98پاییز

بررسی عوامل موثر برهویت بریکوالژ دربین  77

 جوانان شهر اصفهان

محمد  -علی هاشمیانفر

 زهرا چینی –گنجی 

مطالعات فرهنگی 

 وارتباطات

 پژوهشی-علمی 
 81تابستان 

ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی  79

 دانشگاه کاشان

 -محمد گنجی  -علی امینی

 علی یزدخواستی
 آموزش مهندسی ایران

 پژوهشی-علمی 
 87پاییز

تبیین نگرش مردم ایران به بخش تعاون وشرکت  79

 های تعاونی

محمد گنجی  –محسن نیازی 

 محمد کارکنان –

برنامه ریزی ورفاه 

 اجتماعی

 پژوهشی-علمی 
 87زمستان 

74 
 تحلیلی برفرهنگ شهروندی درشهر اصفهان

محمد  –علی هاشمیانفر 

 گنجی
 جامعه شناسی کاربردی

 پژوهشی-علمی 
 99بهار

73 
 جنسیت ومصرف کاالهای فرهنگی

محمد گنجی  –وحید قاسمی 

 رزگار مراد وبسی –
 مطالعات زنان

 پژوهشی-علمی 
 89بهار 

 مقاالت چاپ شده در فصلنامه ها و مجالت معتبر
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ی طرحواره جنسیتنگرش به مؤثربربررسی عوامل  79

…. 

محمد گنجی  –محسن نیازی 

 الهام شفاهی مقدم –
 زن درفرهنگ وهنر

 پژوهشی-علمی 
 89تایستان 

79 

 تبیین نقش عوامل سازمانی در افت تحصیلی

 -میثم نوابی -محسن کوهی

محسن  –محمد گنجی 

 صفوی

 مدیریت فرهنگ سازمانی

 پژوهشی-علمی 

 89پاییز 

79 
 وشادیفرهنگ 

 -علی ربانی -رسول ربانی

  محمد گنجی -محمد عابدی

مطالعات فرهنگی 

 ارتباطات

 پژوهشی-علمی 
 99زمستان 

رویکردی جامعه شناختی به احساس شادمانی  78

 سرپرستان خانوار

 -رسول ربانی –علی ربانی 

 محمد گنجی
 مسائل اجتماعی ایران

 پژوهشی-علمی 
 81تابستان 

وسرمایه اجتماعی دربین رابطه دینداری  91

 دانشجویان دانشگاه اصفهان

 محمد گنجی –علی ربانی 
 فصلنامه علوم اجتماعی

 پژوهشی-علمی 
 99زمستان 

تاثیرجهانی شدن فرهنگ برهویت اجتماعی  97

 جوانان

مطالعات فرهنگی  فرزاد عباسی -محمد گنجی

 ارتباطات

 پژوهشی-علمی 
 89پاییز 

ن واولویت بندی الگویی دربینیاز سنجی فرهنگی  99

 شهروندان کاشانی

 محمد گنجی -محسن نیازی
 توسعه اجتماعی وفرهنگی

 پژوهشی-علمی 
 89تابستان 

 89پاییز پژوهشی-علمی  راهبرد فرهنگ امین حیدریان -محمد گنجی سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ  99

بررسی تاثیر اینترنت بر هویت چند فرهنگی  94

 دانشجویان

محمد  -اسداله بابایی فرد

 امین حیدریان -گنجی
 توسعه اجتماعی وفرهنگی

 پژوهشی-علمی 
 89بهار

 –دین،سرمایه اجتماعی وتوسعه اجتماعی  93

 فرهنگی

محمد گنجی  -محمود کتابی

 یعقوب احمدی –

مجله ادبیات دانشگاه 

 اصفهان

 9شماره  پژوهشی-علمی 

،7999 

وگزینش عقالنی رهیافت های محرومیت مطلق  99

 درجامعه شناسی دین

 محمد گنجی –علی ربانی 
 جامعه شناسی کاربردی

, 4شماره  پژوهشی-علمی 

7999 

99 
 اندیشه دینی از منظر ابن خلدون

مجله ادبیات دانشگاه  محمد گنجی –رسول ربانی 

 اصفهان

 91شماره  پژوهشی-علمی 

،7997 

موزش آتحلیلی برفرهنگ شهروندی با تاکید بر  99

 های فرهنگی

 -محسن نیازی -محمد گنجی

 اسماعسگری

مطالعات جامعه شناسی 

 شهری

 پژوهشی-علمی 
 89پاییز

محمد  -شراره مهدی زاده رابطه بین شادی وسرمایه اجتماعی دربین جوانان  98

 فاطمه زارع -گنجی

مطالعات راهبردی ورزش 

 و جوانان

 پژوهشی-علمی 
 89زمستان 

از رسانه های جمعی و سرمایه رابطه استفاده  91

 اجتماعی

 فاطمه زارع –محمد گنجی 
 جامعه شناسی کاربردی

 پژوهشی-علمی
 84زمستان 

بررسی تاثیر فناوری های نوین ارتباطی بر از هم  97

 گیسختگی خانوادگی درشهر کرد  

محسن نیازی  –محمد گنجی 

 علیرضا ملک پور –

مطالعات و تحقیقات 

 اجتماعی درایران

 پژوهشی -علمی
 84بهار 
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نقش سرمایه اجتماعی وفرهنگی درمیزان   99

 احساس شهروندی

 -محسن نیازی -محمد گنجی

 زهرا اسالمی

مطالعات جامعه شناسی 

 شهری

 پژوهشی -علمی
 84زمستان 

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی  99

 دربین شهروندان زاهدان

عثمان حسین  -محمد گنجی

 مینا کریمیان –بر 

جامعه شناسی سبک 

 زندگی

 پژوهشی -علمی
 84تابستان 

94 The Educat i onal  Probl em of  the 

Bl i nd and Those wi th poor 

eyesi ght  i n kashan 

محسن  –محمد گنجی 

حامد  -فرزاد عباسی -نیازی

 مالمیر

Gazi  Uni vert esi  

Gazi  Egi t i m 

Fakul t esi  

Dergi si  

 پژوهشی -علمی
میالدی: 

9173/9/17 

93 Exami ni ng the Rel at i onshi p 

between Soci al  Wel f are and Li f e 

Sat i sf act i on.... 

محمد گنجی  –محسن نیازی 

 فاطمه ترنجی  -فهیمه نامور –

I nt ernat i onal  
J ournal  of  
Soci al  Sci ences  
(I J SS) 

 پژوهشی -علمی
Vol.6, 

No.3, 

6106 

درآمدی بر مشارکت در امور خیریه ووقف. پیش  99

 توسعه پایدار

محسن نیازی  –محمد گنجی 

 فاطمه احسانی –

توسعه اجتماعی و 

 فرهنگی

 پژوهشی -علمی
 84بهار 

نقش عوامل جامعه پذیری دانشگاهی در پایبندی  99

 دانشجویان به هنجارهای علم .......

 -محمد گنجی -محسن نیازی

 الهام شفاهی مقدم

 –توسعه اجتماعی 

 فرهنگی

 پژوهشی -علمی
 83تابستان

فرهنگی درگرایش  –نقش عوامل اجتماعی  99

 شهروندان بروجردی به خشونت جمعی 

محسن نیازی  -محمد گنجی

 -مهدی پور غالمحسین –

رحمان  -امین گودرزی

 سنگانه 

 مطالعات امنیت اجتماعی 

 

 پژوهشی -علمی
 83آبان 

عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر هویت فرهنگی   98

.... 

 -محمد گنجی -محسن نیازی

 زهرافرقانی
 مطالعات میان فرهنگی

 پژوهشی -علمی
 83فروردین 

41 
 نمود مصرف تجملی در شهر ها وروستاهای ایران

 -اطالعات سیاسی الهام شفاهی –محمد گنجی 

 اقتصادی

 –علمی

 ترویجی
 7987بهار 
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 نقش مقطع نام دانشجو پایان نامه  عنوان

 راهنما دکتری الهه فرزعلیان فرهنگی موثر بر سبک زندگی نشاط محور در شهر تهران  -عوامل اجتماعی

 راهنما دکتری محمدصدیق محمدی تبیین وضعیت خشونت ساختاری در شهرسنندج و پیامدهای اجتماعی آن

اظر بر نسازی هنجارهای دانشگاهی و پسادانشگاهی پذیری علمی در درونیبررسی نقش جامعه

 های دولتی استان اصفهانکنشگران علمی در دانشگاه

 مشاور دکتری الهام شفاهی

 راهنما دکتری حامد نظری تبیین زمینه اجتماعی سیاستگذاری در حوزه خانواده

 راهنما کارشناسی ارشد حجت مشایخی تحلیل محتوای مجالت کودکان

 راهنما کارشناسی ارشد اسماعسگری فرهنگ عمومی با تاکید بر اخالق اجتماعی درشهرستان آران وبیدگل یررسب

 راهنما کارشناسی ارشد فاطمه احسانی راد ررسی علل وانگیزه های مردم از مشارکت در امور خیریه ووقف درشهر کاشانب

 راهنما کارشناسی ارشد برزکیزهرا اسالمی  ررسی عوامل موثر بر احساس شهروندی در کاشانب

 راهنما کارشناسی ارشد فاطمه پامیلی بررسی نقش پلیس در تقویت مشارکت مردم در امنیت عمومی شهرکاشان

 راهنما کارشناسی ارشد فاطمه احسانی بررسی عوامل موثر برمشارکت مردم در امور خیریه ووقف در شهرکاشان 

 راهنما کارشناسی ارشد زهرا اسالمی  احساس شهروندی شهروندان کاشانینقش عوامل اجتماعی فرهنگی در میزان 

 راهنما کارشناسی ارشد علیرضا ملک پور نقش فناوری های ارتباطی نوین بر از هم گسیختگی خانوادگی  درشهر کرد 

 راهنما کارشناسی ارشد علی سعادت  تبیین گرایش به نزاع دسته جمعی در شهرستان بویر احمد

 راهنما کارشناسی ارشد امین گودرزی بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر خشونت خیابانی در شهر بروجرد

 راهنما کارشناسی ارشد فاطمه آهنگریان  تحلیل عوامل موثر بر هویت بریکوالژ دربین زنان شهر کاشان 

 راهنما کارشناسی ارشد متین دهقانپور در بین شهروندان شهر رشت  تاثیر  سرمایه ی اجتماعی و فرهنگی برنگرش های جنسیتی

 راهنما کارشناسی ارشد سعیده شریعت مقدم  شهر اصفهان  ساله در 91-94مشارکت ورزشی بانوان اجتماعی _انع فرهنگی بررسی مو

 راهنما کارشناسی ارشد صانعی نژاد تاثیر بعد فرهنگی جهانی شدن بر مناسک دینی  درشهر کاشان

 راهنما کارشناسی ارشد سمانه فروغی  ی پویاهای شبکهبازنمایی کودک در انیمیشن

 راهنما کارشناسی ارشد مینا کریمیان بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی در بین جوانان شهر زاهدان

 راهنما کارشناسی ارشد مریم کمری بررسی رابطه مردساالری و گرایش زنان به خودسوزی در شهر ایالم

 راهنما کارشناسی ارشد مریم محمودی (روزمطالعه ی موردیِ زنانِ تهرانِ ام) تحلیل سفر به عنوان مکانیزمِ تغییر در زندگیِ زنان

 راهنما کارشناسی ارشد مناصفری  اراک شهر آموزاندانش نیب دری  شاد و  یمجاز هایرابطه مصرف رسانه یبررس

 راهنما کارشناسی ارشد زهرامهربان سبک زندگی با تأکید بر نقش رسانه در میان زنان شهر شیرازشناسی گونه

 راهنما کارشناسی ارشد فرزانه یوسف وند فرهنگی گرایش مردم به خرافات در شهر الشتر –بررسی علل اجتماعی 

 راهنما ارشدکارشناسی  نسرین احمدی تبیین وضعیت هویت ملی در بین شهروندان شهر خنج 

 فهرست راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری 
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 مشاور کارشناسی ارشد امین حیدریان ررسی تاثیر اینترنت بر هویت چند فرهنگی دانشجویانب

 مشاور کارشناسی ارشد الهام شفاهی ررسی عوامل موثر برنگرش به طرحواره جنسیتی در کاشانب

 مشاور کارشناسی ارشد اعظم والیتی نقش رسانه در هویت دینی جوانان شهر اصفهان

 مشاور کارشناسی ارشد قدرت ستاروند مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه فرهنگی و آموزش شهروندی درشمال وجنوب تهران

 مشاور کارشناسی ارشد معصومه دلفان تبیین عوامل موثر بر احساس امنیت دربین زنان شهرستان خرم آباد

 مشاور کارشناسی ارشد محبوبه خدمتکار شهر کاشانبررسی مولفه های هوش هیجانی دربین دانش آموزان مقطع متوسطه 

 مشاور کارشناسی ارشد مژگان مومن تمتوسطه رشهای فراشناختی دانش آموزان  ارزیابی برنامه درسی تجربه شده مهارت

 مشاور کارشناسی ارشد سحرآذرهوش تاثیر برنامه های فارسی زیان ماهواره بر هویت فرهنگی دانشجویان 

 مشاور کارشناسی ارشد محبوبه تسلطی موانع مجازات های جایگزین حبس و راهکارهای اجرایی مقابله با آن 

 مشاور کارشناسی ارشد مژگان تعاونی  مطالعه جرم شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان 
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 سازمانی پست
 تاریخ

 دانشگاه یا موسسه نام
 خاتمه شروع

 دانشگاه کاشان 7987 7998 مدیر انتشارات دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7989 7987 معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7983 7989 رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان 

 دانشگاه کاشان 7983 7987 عضو شورای دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7989 7987 کمیته منتخب ارتقا وترفیع دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان دبیر

 دانشگاه کاشان 7983 7989 رییس کمیته منتخب ارتقا وترفیع دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7983 7987 عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه علوم انسانی دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7983 7989 عضو و رییس شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی

 دانشگاه کاشان 7989 7987 عضو شورای انفورماتیک دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7989 7987 عضوشورای پژوهشی دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7989 7981 عضوکارگروه فرهنگی استادان دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7989 7984 کارگروه مدیریت دانشگاه کاشانعضو 

 دانشگاه کاشان 7984 7989 عضو کمیته اخالق حرفه ای دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7989 7989 عضو هیئت مدیره بنیاد کتاب مطهردانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7989 7989 عضو هیت مدیره بنیاد نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7984 7989 عضو شورای نظارت بر دانشگاههای منطقه کاشان

 دانشگاه کاشان 7987 7981 عضوکارگروه تخصصی فرهنگی ودانشجویی دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان 7989 7989 استاد مشاور فرهنگی دانشکده علوم انسانی

 کاشاندانشگاه  ادامه دارد 7989 مدیرگروه علوم اجتماعی 

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 7989  عضو هیات ممیزه دانشگاه کاشان 

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 7989 عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 7987 عضوشورای انتشارات دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان داردادامه  7984 عضوکمیته کارآفرینی دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان ادامه دارد 7998 عضوکارگروه بررسی توانایی های علمی علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

 

 سوابق اجرایی 


